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 (حتتفلاةروسريسفت)
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 هيف

 انتا
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 بتكلاراد ةعبطم حيحصتلا ةنمل سيئر ىواسا!نارفغىجار لوقي ع

 ىوارمغلاىرهزلاد# ىربكلاةيب رعلا

 هناي تمكحأ باتك هباوغ لك نم هبمصتعي ةباقوو هباده لكلانايبتنآرقلا ل زن ىذلاةللدجلا

 ةجرلسرملا دان ديس ىلع فو ىلصنو :هيماسلاةريتلاةبآلاو هيقابلاةزجتملاوهف هتاغالب ترهب و

 نب زئافلاهءاحصأو هلئاضفر حب نم نيفشترالاهل [ىلعو نيبتسملاهرونب بواقلا تاوم ىحملاو نيملاعلل

 هليبسقارطتسسا ىف ىعسو هليصحت فناسنالابأدبام لجأ ن اف ديدعبامأل هلئامم نساح ءالتجاب
 نوكي الكلذو ءاهقفلاهقفوءاكحلاةمكح نم هبيلاسأى ىوطنااملعلاو ءاغلبللز جتملاةئلا مالكمهفت
 فقونامهنمناكناوريسفتلاذا هدئاوفنايبلةضرعتملاو هدصاقمل ةفشاكلاريسافتلا ىلع عالطالا ريغب

 دئاوفلاو خوسنللاو خسانلا ىلع فوقولاربغب كلذ ىلعلي وعتلا نكي ال نكس ةيب رعلادعاوقلا هيلع

 لوصالاو عورفلل نيبملا لوزنلا بابسأن ايبا ضرعت نم مظعأ نم ناكو هيبأهنم لوقنملاريغب ىه ىنلا
 ثيداحالاق وسو اهبفهيلعداةءالاىبنياموخي راوتلا با ضرعتلاعم هقئار بيلاسأو هفقئاشةرابعب

 ةردانو هنامزةمالعريسفت اهيئاعم نم ضماغلاري_سفت عم تابآلاض عب ىتاعمو لوزنلا بابسالةئدبملا

 رادنمهتلاهنكسأ نزاخلا مهاربانبد# نبىلع نبدلاءالعمامالا هناوأةماهفوهتقو
 نيققحلاةمئاخريسفتب شءاوطا ىلع هعبطديعتساكلذلف نطاوملا ىبعأه تجر

 دجأ نبهللادبع نيدلا ظفاح مامالاةمالعلا نيققدملا ةُئألا دةعةطساوو
 دهحلالذب عم هعبط نم غا ارفلاناكو هاضرهاقاوةللاهجر ىسنلا

 ةيب رعلابةكلارادةعبطع هعضو نسحو هح يعصت ىف

 ىديسراوجب هيمحلا ةسور ارصع ىربكلا
 رهزالا عماجلا نم ابي رق ريد ردلادجأ

 مارحلا مرحرهش ىفكلذو رينملا

 ىلع هب رجه 1894 ةنس
 ةالصا| لْضفَأ اهبحاص

 ةيحتلا مأو

 نيا

 ا ا و ا ا
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 نجا نم سان ا ولاق متتأ نم ليقف نبا نم موق ءاجب علا ضعب لوق هيملعل ددو سنالاو نجلا نيب كرتشم
 سانملا ساوسولا ناةبآلا ىنعم نوكيب ذه ىلعف نحلا نملاجرب نوذوعي هلوق يف الاجر ىلاعت هللا مهامسدقو

 دقو نجلا مهوةنجلا نمن وكي دق سانا ساوسولا نأ ىناثلاهجولاو سنالل سوسو اك نحلل سوسوب
 سنالا ناطيش كل ذكف ىرخأسنخي وةران ناس الل سوسوب دق نحلاناطيش نأ كف سنالا نم ن وكم,

 هناكف ضبقناو سذحتا كلذ عماسلا هر كناو ةسوسولا ىفداز لبق ناف هلحصانلاكن اسن الل سوسوب دق
 هللالوسرنا اهنعىلاعتهلناىضر ةشئاعزع (قا) اعيج سنالاو نجار ش نمهبذاعتسي نأ سمأ ىلاعت

 لق ردحأةنلاوهلق ًارقيفامهبف ٌتفني م“ هيفكع جةإيل لكهشارف ىلا ىوأ اذا ناك م سوءهيلعهللا لص

 هسأر ىلعامهم ادبي هدسج ن٠ عاطتساام امهب حس مث سانلا بربذوعأل قو قافلا بربذوعأ
 اذا ناكزسو هيلعهللا لصهتلالوسرنا ةشئاع نعتا ىم ثالث كلذ لعفيهدسج نم لبق امو

 حبسماو هيلع أرقأ تنكهعجو دتشااماف ثفني و تاذوعملاي «سفن ىلع ارقي ىكتشا

 نعرمجن نع (ق) هانمءامطوأطوملا ىف كلام هجرخأ امهتكربءاجر هيديب هنع
 ووف نآرقلاةللاهان [لجر نيتنثا ىفالادسحاللاق لسو هيلعهنلا لص ىنلا

 هنم قفني وهفالامةللاهان ؟لجرو راهنلا فارطأو ليللاءان آهب موقي
 هّللالوسراي ليق لاق سابعنء! نعراهنلا فارطأو ليللاءان

 لحترملا لاحلالاق ىلاعتهنلا ىلا بحأ لامعالا ىأ

 برضي ىذلالاق لحرملا لاحلاامو ليق
 لحاملكم أ ىلا نآرقلا لوأ نم

 هللاو ىذمرتلاه جرت الحترا
 لع أ ىلاعتو هناحبس

 رارس ا وهدارع
 هباتك

 ًارفاماكف ناتروسلا

 ةدقع تلحنا ةنآ لد ربج

 دنع مالسلا هيلع ماق ىتح

 ةريخالاةدقعلا لالا

 لعجولاقع نم ا

 هللا مسابلوسقي لب ربسج
 نم كيفشيةللاو كيقرأ

 زوجاذطو كيذ ٌويءادلك

 نم ناك امب ءاقرتسالا

 هلوسر مالكو هللاباتك

 ناك اهبالمالسلا هيلع
 ةيناريعلاوة ناي رسلاب
 هداقتعا ل حالهناف ةيدنطاو

 هللابذوعنو هيلعداتعاالو

 نمو انسفن أر ورش نم
 انلاوقأوانلامعأ تايس
 لمعن لاموانامجامرسش نمو

 هللاالا هلال نأ دهشنو

 نآوهلكي رمثال هدحو
 هيدنوهلوسروه ديعادخم

 نيدو ىدطابه|سرأهيفصو

 هلكن بدلا ىلع هرهظيل قحلا

 ىلصو نوكرشملاهرك ولو
 ىلعو دمج ان ديس ىلع هللا

 ةبافكأ او مانالا يب !صمهل 5

 مالسلا ارادحيتافم



 همايغالهسفنلراطااوهلب هدسح نم ىلعهئم دوعي ررضالفرهظيراذاهنالءاضتفم ل شوه دحر هظأ اذاىأ (دسحاذا دساحرسش نمو)

 دشاءالؤهرش ناب راعشا قاخامرمش نم ةداعتسالا دعب ءايشالاهذهرسش نمةذاعتسالاو ريغلاد:عريخلا ىلعفسالاوهوهريغر و رسب

 ركنوهنمذاعتسملاضعب فرعا او ل يباق نم ضرالا فو سلبا ىمءامسلا هب هللاىىهعبن ذ لو وهواهرش هنأ ملعيل بحلب مخو

 لكك ذكو ضعب نودضعب ىف ن وكي اس: ارششلا هيف نوكي ال قساغلكنال قساغ ركنوتائاقنلا تفر عاذلفةرد رم ةثافن لكنال<-ذعب

 نجرلاهللامس) د6تاآتس ىهواهيذ فلتخمسانلا ةر وسال لعألاوتا اريخلا فدسحلاك ادوحت نوك د سح بر و سيال دساح

 راهظاب فتك مومهدوبعم(سانلاهلا) مهر ومأ ربدم ومهكلام(سانلا كلم) مهحءلصمو مهيب يم ىأ (سانلاب رب ذوعألق ميحرلا

اامأو سانلا كالمو سانلا بر هريغا لاقتي هنال سانلاب رانا فطعسانلاهلا سانلا كالمهلوق نالة دحا وة م هيلا قاّحلا
 صافن سانلاهل

 ا برناكناوةصاخس انلاىلابرلا فيض أ ا ناورامذالا نو دراهظالل ةنلظم (:5؟) هنأكف نابل نايبلا فطعو هيف ةكرشال
 1 1 ا ا ا ما 111 ١ اول ووك ل1311 ابل اورو ا

 ا ا ل ا ل ا نالويم افي رش قول
 رش نمو) هيل ب ودنموهلباهوركم الو امومذمنوكب النأبجونادبالاو حاورالاحالصالث فنا ) رس

 ىلاعتهنلا يمأ كال ذاف ىعس كلذ عمن وك, امي روريغلاةمعن لاو ز ىنمب ىذلاوه دساحلا ( دسحاذا دساح رش نمتعقو ةذاعتسالا

 هدحو مصعالا نب ديبلوأ لسوهيلعمللا لص ىنلا نو د اوناكمهناف دوهيلاانهدسا+لايدارأو هنمذوعتلاب 0ايام دولا
 هباتكرارسأوهدارء لعأى اعتو هناحبسةئلاو رس نمذوعاليق هناكف
 ه#سانلا ةروسريسفنإلا مهب رب سانلا ىلا سوسوملا

 ا رج نوعيسو ةعسأ وةماكشثو رمشعو تاآت س ىه وص أ لوالاو ةيكم ليقو ةين دم ىهو مهر ,وم أ موملع كلع ىذلا

 * ميحرلا نمحرلا هللا مسب 9ع : ليقومهدوءعمو مهطاوهو

 املهنال تاثدحملا عيج بر ناكناوركذلابسانلا صخامنا (سانلابربذوعألق) لجوزءهلوق © | ىنعمولافطالالوالابدارأ

 م-هبلع كلب ىذلا مهم رب سانلا ىلا سوسوملارمث نمذوعألاق هناكف ساوسولارسث نمةذاعتسالاب م أ ىنائلإبوهيلعلدبةيبوب رلا

 اذهلف سانلا مهتاقواخلا فرش أن اليقو مهرسش نمذيعيىذلاوههناف مهدوبعمو مهطاوهو مهر ومأ || ةىنملا كلما ظفلو بابشلا

 دقواك-ام نوكيد_ةبرلا نال سانلا برهنامالو أ سفن فدوأن ا (سانلاهلا سانلا كلم رك ذل مهصخ | هيلعلدبةسايسلا نع
 ةيطالا نا ىلع سانلاهلاهلوةب هبنفاطانوكيال كاملا نا مت مهكسلمو مهم ردنا ىلع كلذيهبنفاكلمنوكي ال || ظفلو خوبشا!تلاثثإب و
 ىلع م-هفرسشدي زم ىضتقي سانلاةظفلري ركست فببسلاو دحأ ا هيف هكراشيال ىلا عتوهناحب_سهئلإبةصاخ أ لدي ةدابعلا نع نما هلال
 ىعي(سانخلا) قنات وصلاوزمهلاةسوسولاو ساوسولا اذناطيشلا ىنعي (ساوسولارشنم) مهريغ أ ذا نيملاصلا عبارلاب وهيلع
 سوس واهس لف اذاف ناسنالا بلق ىلع ماج نالع يتلا نا لبق راي ى أس نخب نأ هنداع نم ىذلا عاجرلا 5 علوم ناطيشلا

 موطرع ليقو بلكلا موطركع موطوخهلساندلل'ةدادق لاقورخأتو هنعناطيسشلا سنخ ىلاعتهتلاركذ اذا أ ءنامعل ند 21! سماخنابو

 باقلاة رم ىلعهسأر عضاوة_يحلا س أ كهسأر لاقي و سذخهب ردبعلا رك ذاذافناسنالاردص ىفرب زنا ِش 2 5200
 هلوق كل ذف بلقلا ىل_عهسأر عضوو عجرىلاءتهننارك ذيملاذاو سنخ ىلاعتهللارك ذاذاف هذي وهسمب 0001

 عامسربغ نم بلقلاى لا هموهفملصي ىذلا قيل مالكلإبىنعي (سانلارودصف سوسويىذلا) ىلاعت | 500
 ىنعمب لازإزلاك هسوسولا
 ساوسوفردسملاامأوةلزلزلا
 وأهيلع فك اعوهىذلاهلغشاهنالهسفن فةسوسو هناك ردصملاب ىمس ناطيشلاهىدارملاو لازلزلاكرسسكلاب

 ظفل سانلا نأامهدح أن اهجو ةبآلا نعم فو (سانلاو) نحلا ىنعي (ةنجلا ن.) باقلاردصاادارملاو

 كركشنم

 ىوراملتاتبلاو جاوعلاكونأتلاوهو سونحلا ىلا بوسنم سني نأ هتداعىذلا (سانخلا) نخل توصااةسوسولاو ساوسولاوذ دب رأ

 رجلا لحن ف( سانلارودص ف سوسوب ىذلا )هيلا سوسوو مجر لفغاذا و ىلوو ناطيشلا سنخهب رناسنالارك ذاذا ريبج نب ديعس نع

 نأى لع سوسويىذالنايب (سانااوةنجلا نم) سانخلا ىلعفقولا ن حي نيهجولا نب ده ىلعو متشلا ىلع بصنلاوأ عفرلاوأةفصلا ىلع
 ىور سنالا ناطيش نم هنلاب تذوعت له لجر!لاقهن ا هنع هللا ىضررذ ىبأن ءو نحلاو سنالا نيطايش لاق اكىسناو ىنج ناب رض ناطيشلا

 لاق ىدوبمل | مصعأ نب ديبل لاقهبط نم ولاق باملاقف لإبامهبحاصاام”دح أ لاقف مئانوهو ناك ليهءاؤ ضرفرحس مالسلا هيلع هنأ

 مهنعةللاىضرارامتوايلعواريب زشعبف لسو هيلعهنلا لصهبقناف ناورأ ىذرب فةفوعار تحت ةعاط فج ىفةطاشمو طشم لاق هبطمو

 - ناتاهتلزنفربالبةزورغمة دقعةرشع ىدحا هيف دقءمرنوهبفاذاوهطشم نم نادسأوهسأر ةطاشم هيفا ذاف فمااوجو نأ ورثبلاءاماوحزنف



 هن ب اسي
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 بوبطملاقلجرلا عج وامهلوقو ةلالضلاو غيزلا ل هالانعطالو ةلاسرلا ىلءاسيا بجو بام كإذ ف سدلو

 ذب واعتلاو قرلاامأو لخننلا عاطءاعووهوءافلابىورد وءابلابىوري رك ذةعلطفجوهلوق روحسم ىأ
 لدي وثيدحلافتدروتناك اذاوأن ارقلا نمتاب ابناك اذا كلذ زاوج ىلع عاجلا قفتا د-ةف

 مسوهيلعهللا ىلصىنلا قر لي ربجنا مدقتملا دهس ىلأ ثي دحاهنم كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا هت ىلع

 مهلا عرستر فعج دلو نا هللا لوسراب تلاق سيم تنبءامسأ نا قر زلاةعافر ن,ديبع نعىو راماهنمو

 حييمص ثيدحلاقو ىذمرتلاهج .رخأ نيعلا هتقيسا اردقلا قباس يش ناكولهناف منلاق مط قرتساف أ نيعلا

 نيعو ناملا نمةئابذو ءأل وق, وذوعتب ناك لسوء -يلعهتلا ىلصةتلالوسرنا ىردملا ديعسىفأ ّنِعَو
 هذهف بي رغرسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجر امتاوسام كرتوامهمذخ /ن اتذوعملاتلزناماف ناسنالا

 سلام هانعم فرعيالاموأ كرشوأر فك هيف ناك اماهنمهنع ىهناامناوةيقرلازاوج ىلع لدتث.داحالا

 حبصلا قافلابدارأ قافلا بربذوعألقلجوزعهأوقفريسفتلاامأو لعأةللاورفكه يف نوكينأز او ىف رعب

 رداقلان اذوعتلا فهصيصخٍضاَْو بصل نع قافني ليلا هيلا نال سابع نب نع ةياورو نيرثكالا لوقوهو
 لائماك مدا عواط نا ليقو هاش وهفاخام ذيعتسملا نع عف د. نا ىلعر داقملاعلا نعةماظلا هذه ةلازا ىلع

 صيصخم نا ليقو جاجبنااء ىج بقرتي فئايلا كن كف حابصا| عولطرظنني ناسنالانااكف جرفلاءىن

 تقولا ب ربذ وعأ لقلوب هناكف نيفوهلملا ةباجاو نب رطْملاءاعد تقودهنال عضوملا اذه فرك ذلابحبصلا

 ىداو وهليقو هج ىف نحس ىافلا ناس ابع نبا نعىو ر ونيمومغملاو نيمومهملامههيف جرف. ىذلا
 نءمهيلعرداقلاب اذعلااذهبربذوع لاق ذيعتسملا ناههجوو هرح نمرانلا لها ذاعتسا تفاذا مناهج

 تاماظ قافىلاعتهننانا لي وأتلا !ذههجو و قاما ىافلا نااضيأ سامع نبا نعى ور ..ريغو هبا ذعرش

 تاندحما عيج نوكمو تانكمملا عيج بربذ وعأ لقلاق هناكف قا اهنم قاخو راوثالا داحإب مدعلا رحب
 هناوعاب وهبالا مثيالرحسلا نالو هنمرسثوهاةلخ هللا قا ملهنال ةصاخ سيلب اهب ددري ليق( قاخام 96

 نع (بقواذا قساغرش نمو) سنالاو نيلا نم قاخامرمث نم ليقوم ىذ لكرش نم ليقو هدونجو
 هللاب ىذيعتساةشئاعا,لاقفرمقلا ىلا ر ظن لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نا تلاقا م: ءىلاعن هللا ىضرةشن

 ثيدحلا اذ هىلعف حمص نسح ثيدحتلاقو ىذمرتلاه جرت ب قواذا قساغلاوها ذه نافاذهرسش نم |
 اذاهنالهب ىمسليقوةب وبيغلا فذخأوأ فوسخلا ف ل-_خد بقو ىنعمودوساو فسخ اذارمقلاهب دارملا

 ثروملارحسلا مث, تقولا كلذ فورهشلا راو هو قانا فل خد بقوا ذا ليقوهءوذ بهذودوسا فسخ
 هتماظب لق ىأ بقواذاليالا قساغلا سابع نب|لاقوةروسلاهذهلوزن بيس سانماذهو ضي رمتلل

 هن نال لدا نينوعتلاب ما ماود ربلا قسغلاو راهناحمكرب هنالاقساغليللا ىمسليقو قرمثملا نم

 رثكن ماقسالا نا ليفو تباغو تطقساذااي رثلا قساغلا ل يقورحسلا متبهيفوتوغا لقي وتافآلار شتنت
 (دقعلا ىف تائافنلارمث نمو) اهطوقس دنعايرثلا نءذوعتلاب ص اذهلفاهعواط دنع عفترتو اهعوقو دنع

 مصعالا نب ديماتانب تاثافناابدارملاليقو اهيلع نيقري نيح طي ا دقع ىف نافني ىناللاحاوسلا ىنعي

 زاوج ىفاوفلتخاو طقف خفنلاهنا لوقو ليلق ىإ رعم خفنلا ثفنلاو إو هيلع هللا ىبص ىبننلا نرحس ىناللا

 هيلعلددو مهدعب نمونيعباتلاو ةباحصلا نمروهجلاءزوؤ- ةبحتتملاةيعرشلاذب واعتلاو قرلا ف ثفنلا

 ثيدحلاتاذوعلاإب هيلع ثفن هل »أ نم دحأ ض ماذا لسو هيلعهنلا ىبص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع ثي دح

 حسعالو ثفني نا قارلل ىتبذيالةمركعلاق قي رالب خفنلا او زاجأوقرلا ف تفنلاو لفتلا ةءاجركنأو

 ناك اذاونادبالاو حاورالاب ارضمارحسناك اذا امومذمن روكي اعادقعلا ف ثفنا|ليقو دقعيالو

 هداقتءاو هإةءوهبلؤ ىلءالهو-راو> رهاوظو هن دد ىلع طلسا ارسلان ا هيمي دحلا اذ_هتاباور

 رانلاىأ( قلخامرسثنم)

 ةلوصومامو ناطي_كلاو
 ةيردصموأ ف وذحم دئاعلاو

 قولخما ىنعب قاما نوكيو
 هللاىذرةفينح وأ ًارقو

 امونيونتلاب سث نم هنع

 لبر وأتب لعفلا عما ذه ىلع
 لدب رجلا عضوم فردصاا
 ن0 اهم د ىالم نم

 نمو) ةدئاز وأرسث قلخ

 قساغلا(بقواذا قساغرش

 همالظ ركتعااذاليللا

 ىف همالظلوخد هب وقوو

 ىضرةفناع نعو ئثلك
 هللالوسرد_خأاهنع هللا

 ىددب لسو هيلعةللا ىل_د

 لاقف رمقلا كا رامأف
 هنافاذهرمش نم هللإب ىذوعت

 هب وقو وبقواذا قساغلا

 فوسكلاىف هلو خد

 رش نمو ( هدادو ساو

 تانافنلا(دقعلا فتائافنلا

 وأ سوفنلا وأ ءاسنلا

 قاللاوحاوسلا تاءاجلا
 طويخ ىفادقع ندقعب

 نيقري واهيلعن أف نو
 قير عم خفنلا ثفدااو

 لوق نالطن ىلع ليلدوهو
 قدقحتر اكن اى ةلزتعملا

 هرثأ روهظور>سلا



»1 ' 

 ملح اهيل ءواهيلارظنفرتبلا ىل هباغصأ ى.سانأ ىف سو هيلعةللا لص ىننلا بهذف قي رز ىن ريب فلاق نم

 هللالوسرابتاؤ نيطامٌلاسؤ راهلخ ناكاوءانحلا ةءاقناهءامناكل هللاولاقف ةثئاعىلا عجر

 ىريناكهنا ىراخبالةباو رىفوارسشهنم سانلا ىلعريث أنا تفخو ىنافشو هللا ىتافاعدقفانأ اما لاق هجرساف

 لاقمقرأ نبدي ز نعكلذكن اك اذارحسلا نءنوكب امدشأ اذهو نايفسلاق نهيتايالو ءابسنلا ىنابهنا

 دوهيلا نمالجرنالاقف لب رب_جهاتافامابأ كلذ كتشاف ل سو هيلعهللا ىبص ىنلادوهبل| نم لجر رحسس

 لعجلاهلف-اهمءاؤاهجرختسافايلع لسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لسرافا ذك ريب ىفا دقعك] د قعو كر حس

 ىدوهبلل كلذرك ذا لاقع نم طشنامئاك لسوهيلءالا لص هللا لوسر ماقف ةفخ كلذا دج ا ا
 فجاوجرخأو ةرخصلا اوعفرفركيلا فةركت < ناكهناىو ر و ٌقاسنلاه جوخ طق ه«-هجوف هآرإلو
 ىدحا هيلعدقعرتو ىف ناكل يقوهطشم نهنانسأو مس .وهيلعةللا ىلص هسأر نم ةطاشم هيفاذاف ةعلطلا

 سج قلفلاةروسةنآةرشع ىدحاامهو نيترو سلا نيتاهةلل|لزنافربالاباز ورغم ناكل يقو ةدقنع ةرمشع

 هللا بص ىنلا ماقفاهلكدعقلا تلحن | ىتح ةدقعتلحت | ةبآ ار قاملكن اكف تايآتس ساذلا ةر وسو تايآ
 (م)نانذوعملاتلزنفلايل ثالث كالذهيلعدتشاورهشأةتس ثيلهنا ىور ولاقع نم طشناعأك مسوديلع

 هللا مس لاق عنلاقف تيكتشادمحايلاقتف لسوهيلعهتلا ىلص ىننلا تأ لب ربج نأ ىردخلا ديعس فأن ع
 كيقرأّللا مس كيفشي للا دس ا نيعوأ سفن لكرشش نمو كيذؤي يم لكنم كيفرأ

 ه(قرلا ف ليقامورحسلا ف ليقامو هيف ليقامو ثي دما ىنعم رك ذنريسفتلا ف عورسشلا لبقو لصفإلم
 مامالا لاق هعنصي ملو عيشلا عنصي هنا هلا يخت ناكىتر حس ملسو < _يلعهللا ىلص ىننلا نا ثي دملاىفاطوق

 ءايشالا نمهريغةقيقك ةقيقحهلناور>سلاتايثا ىلعةمالاءاماعروهجوةنسلا لهأ ب هذم ىرزاملا

 هللاهرك ذدقو اطقئاقحالةلطاب,تالايخ ىلا هنم مقيام فاضأو هتقيقح زو كلذ ركن أ نمل افالخةتباثلا
 هلك اذهوهجو زوءرملا نيب قرفيهناو هب رفك, مهنا ىلا ةراشاهيفامرك ذورعتيا هنارك ذوهباتكف
 ىلاعت لا نا لقعلا فركنتسيالو هنابثاب حرمصم حيحصلا ثيدحلا !ذهوهلةقيقحالامن روك نأ نكعال

 لعافالهناورحاسااالااهفر عيال ىوق نب جوزملا اوأماسج أب يكرتو أ قلعم مالكب قطذلا دنع ةداعلا قر

 له هنمذاعت.ملا تلق نافد دابع نمءاشي نم دي ىلعلاعن هتلااهارجأ ةداعوهف كال ذ نم عقب. امو ىلا عت هتناالا
 مناوعقاودبالردقامنا عمة ذاعتسالاب ماي فيكسفهر دق وةللاءاضقتب ناكنافال ماهر دقوةللاءاضقب وه

 ءافشتسالاو هردقوهللاءاضقب وهدوجولا ف عقوام لكتاقةردقلا ف حدق كا ذفهردقوهللاءاضقب نكي
 لاقهيبأ نع ةماؤح ىنأنبا نع ىذمرتلا ىو رام كال ذ ةغت ىلع د, هرد_ةوهطلاءاضق نم قرلاو ذوعتلاب

 ١ اقل قواك ءاوذؤا قرتست قرت راهن | لوسرا,تلغف !سوهياعمتلا ىلصةلالوسر تلأس
 ردق نمر فن ر مع نعو نس> ثيد- اذه ىذمرتل| لاف ىلا هتةئلار دو نم ىهلاق ًايشههار دق نم درت له
 ىلاعتهتنار دق ىل اهلل

 كحشيو ةوبنلا ب صنم طحنا معزوهيلع قفنملاةشئاع ثيدح ةعدتبملاضعب ركن أدقو د لصفإلم

 ةيعطقلا لثالدلا نال لطابهاعداىذلاناب عدتبملا اذه ىلعدر وع رشلابةقثلا عنع هزي وجت ناو اهمذ

 كلذ ةدهاش ةزجعملاو غيلبتلاب قاعتبامف هتمصعو لسو هيلع هللا بص هقدص ىلعتمماقدف ةيلقنلاو

 نأد_يعب في رشنلل ضرءياموهو ايندلارومأض عبب قاعتبام امأو لطابهفالخب ليلدلا ماقامزي وجتو
 لئثماذ_هو عوطاون سيلوهناجوز ئيطوهنا لي ناك هنا ل يق دقو 4ةقيقحالاماين دلار ومأنمهبلاليخ

 هلعفامو هإعفهناهيلا ليخ هنا ليقول ةقيقحالو ةلثقيلا ىف ليخشي نأ دعب الف مانملا ف ناسنالا هليخترأم
 ضعب فتءاجدقو ضايع ىضافلالاقدادسلا ىلع هناداقتعانوكستفوإ يام ةحدقتءيال نكلو

 تاياور



 دحوثلاو ثامو ذعلاداجيإبدرفثلا هلاب وكي ريشلا ىنوينادحولبفصودحأ لوقو اهمميدقلا فاصنا ليحتسيف ثوددحلا تارامأ نماذو

 دلي /هلوقو دحأ لكديلا جاتح ودح | ىلا اح الىنغوهفهيلااجاةحنالا نكءيملذاو هيلااجاتحالا سلهنا, فصو دمصا|هلوؤو تايفحلا عب

 ءفكلا قت نامعز نمو ئثهل ثا نأ ىف دحأ اوذكل نكي لوهلوقوةيلّوالاو مدقلا,ف صو و ثودحا| ىنندلوب لوهلوقوسناجلاو هبشلل فذ

 ةرورض لاحلا ف نكي ّ/ىغماجف نكس ملاذا هنالهيغ ىف هات دةف لالا ىفهنوعدد رافكحلاو لال هيفن ىلع دب الىضاملا ىف ل-كلاوهو

 ا” لكلا فد: ةروسلاو ل_.طعتلاوهيبشنلاو (589) كارشالاىلا لؤي ةرفكلا مالكلصاحو مدقللاٌؤوفكن وكي ال ثداحلاذا

 هب وبيس نسحتساو أن ر رق
 ناكاذا فرظلا ميدقت

 الهنال اربخ ىأ ارقتسم
 عيل مدق هيلااحاتح 0 مع ىلاعتو هناحبسةتلاو دحأ اوفك هل نكي لودلوب ودل ىذلا دمصلا

 ربسخ هنا مالا لّوأ نم «ةيندم ىهو قلفلاةر اوس يستوع
 نك ذر اسوا نةبقع نع(م) افرح نوعبسو ة هعل راج ماكوور ثمرة لا يروم لا

 قلفلا بري ذوعألق طق نهلثمر يم ةلءللاهذهتازن :1تانآرن «مالاق يوديلعش| سنا لوسر وا 1

 هيقونأ را ناعوت لك اوليادهيفو ناتر وسلا نيتاه لضف مظع نايب هيف سانلا بري ذوعأل قو

 نيتروسلالوأ نم هناواضيأ نآر لا نم لق ةظفان |نايبهيفوا ذه فال دوعسم نبا ىلا بسن نمىلعدر

 ىنأت لأسلاق شيبح نب د ء(خ) هيفرك دفالخ دعب هلك اذه ىلعةمالا تعمّتجادقو ةلمسلا دعب

 ىلههللالوسرتلأسلاقفا ذكوا ذكلوقيدوعسم نبا كاخأن ا ديلولاابأاب تلق نيتذوعملا نع بعكن با

 رك ذيمواهلثم ةياور ىفو لسو هيلع هللا لد هللا لوسر لاق اكلوقت نحنف تلقفىل ليقلاةف لسوهيلعفللا

 انب ىلصي سو هيلعمنلا ىلصتنا لوسرات راسا هما ناطر اس انا نزل

 لك كنك ”حبصت نيحو ىس ناس نت ةوعلاودمشلاةفادخا تاو زةلو لوقا ا

 هللا لصهللالوسر نم ةولخ تبصافةكم ىتإ رطب 0 دهيلعةللا ىلدهللالوسر عم تن كلاقةياو ر فو ْئش

 سانا|بريذوع الق مئاهمتختىتح قلفلا برب ذوع لق لاق لوقأ ام تاق لق لاهتف«:متون دف لسوهياع

 رطملا شيشطلاو شطلا ىنعموهلدي رباج ن نع اسنلاهجرخأا مهنم لضفأب سانلا ذوعناملاق مئاهمتخت ىتح

 ءادردلا ىفأ ,لوقوهو فيعذلا

 دب ( محرلا ع نجرلا هللا مس (

 هللا لص ىنلا مدح دوهيلا نم مالغناك ةشئاعو سابع نب لاق (قافلا بربذوع ًألق) 0

 نم ةدعو ملسوهيلعفللا ىلصةللالوسر سأر ةطاشم نم ذخأ ىت> هباولازب لف دوهيلاهيلا تبق تو

 ناتروسلاتلزنفدوهملا نمل جر مصعالا نبديبل كلذ ىلو نو اهيؤدور>سفدوبملا اهاطعاف هطشم نانسأ

 ةباو رفوهعنصيملوئشلا عدصيهناهيلا ليخ ناكىتحر حس ملسوهيلعهللا ىلصىنلا ناةشن ئاع نع(ق) هيف

 هللان|ةشئاعاي ترعشأ لاق مءاعدومتلااعدىدنعوهو موي تاذ ناك اذا ىتحهلءفامو ئنثلا لعف هيلا ليخيهنا

 وسالاو مش ارد نءامهدحأ سلف نالجر ىنءاجلاقةللالوسراب كاذامو تاقهيفهتيفتساامذ قاتفأدق

 ىدوهلا مصتصالا نا لاكدلط ندر بوبطم لاق ل جرلا ع جوامهبحاصلا مدح لاق مىلجر دنع

 ةاورلا نموناورذ ريب ىفلاقوه نبافلاقرك ذةعاطفجوةطاشمو طشمىفلاقاذامف لاق قي ر ز ىبب نم

 ريخأتلا نالةلضف ىأ اوخا

 امناو تالضفلل قحتسم

 حصضفالا مالكلا ف مدق
 ىنل قي_س مالكلا نال

 ”ىرابلات اذ نع ةأفاكملا
 هبصم قنعملا |دهوهن احدمس

 فراظلا !ذهوهد دك صو

 ناكوهميدقتمهالا ناكف

 فقولا بحتسي ورمعوبأ
 بحت سالو ل ىلع

 ثراولادبعلاق لصولا
 ءارقلاانكردأ|-هىلع

 وارسكو نون لصواذاو
 ةءارقك نيونتلا فذح

 نوكسباؤفكةننانباريزع
 فلخو ةزجةزمطاوءافلا

 ةزومهمريغةلقثم اوفك
 ةلقثم نوفقابلا صفح

 نمت د+اىفو ةزومهم

 دقف صالخالاةروس ارق

 نا هلوقف ىاباهبي ذكتاماف كالذدل نك مو ىنمتشو كللذهل نكي لومدآ ناوبدك ل يورعتسا لاول لاقلاق

 دحالا انأو ادلوهللا ذك اهلوقف ىاباهمةشام وهن , داعا نم ىل عن وهاب قالا لو سلو أدب ك[قديعي

 نآرقلانالنارقلاثل:ًأرق

 دقف تافصلاوديحوتال ت درحتدق ةروسا|هذهو ظعاوملاو صصقلاا ىلعو ىهاونلاو ىماوالا ىلعو هنافصرك ذوهللا ديحوت ىلع لمتشي

 وهزعلا اذهمواعمو هتعضر عضتي ومولعملا فرشب فرش علا او كل ذكن وكي ال فيكودمحوتلا لع ف رش ل يلدهيف و نارقلا ثلث تنمضت

 نيجارلا كل نيلماعلا كب نيملاعلا مز ىفانرمشحا م-هللا هل ةلالجو هتازنم فرشب كنظا ف هيلعزوجالامو هيلعز وجنامو هباقفصو هللا

 لوسراي ليقف تبجولاقف دحأ ةنااوه لق أر قيالجر سو هيلعةنلا ىلصهنلا لوسر عمسو كئاقلب نيمركلا كباقع نم نيفئاخلا كباوثل

 (قلفلا برب ذوعأ ل ق) 6 ميحرلا نجحرلا هللا مسي قب 6تانآ سمن ىهوا_مبف فاتخم قئفلا ةر وسل ةنجلاهلت بجو لاق تبجوامهتلا
 انقاشما ماهج ىفادو وهو قلخاوأ حبصلاىأ



 هنوفرعت ىذلاةللاوهىنعملاو جئاوملا فهيلادومصملاديسلا وهوه دصق اذا هيلا دمص ) ةهم) نملوعفم ىنعملعفوض ( دمصلاةنا)

 تاومسلا ىلا هنابنورقتو

 وهو مكفلاخو ضرالاو

 وهوهل كب رشالد_>او

 قولخم لكميلا دمصب ىذلا
 ىنغلاوهوهنع نونغتسالو

 سناجيالا ال( هع
 هسنج نمهل نوكن ىتح
 لددقو |دلاوتف ةيحاص

 قأهلوقب ىدملا اذه ىلع

 هلنكنملو دلو هل نوكي
 نال (دلوب 9 ةيحاص

 م.سجو ث د حم دولوم 1

 هدوجوللوأال د قوهو

 ناكلاعيدق نكي ولذا

 امه ةظساولا مدعل اثداح

 ىلارفتفالاثداح ناكولو
 ثااثلاوىناثلا اذكو ثدحم

 وهولسلستلاىلا ىدؤ.ف

 مسادنال مسح سلو لطاب

 ن.ذئنيحواخيالو بكرتملل
 هئمءؤب لك ىصخ نأ

 لكنوكف لكلا تافصب
 اكهبلوقلادسفيفاطاءزج
 فصةمريغوأ نيهلابدسف

 تامس نماهد|دضاب لب اهم

 و) لاحوهوْثو دحلا

 مو (دحأ اوفكهل نكي

 ٠ ولاسهلئاع مىدحأ هئفاكي

 امهيلا حواف مطهفصإ نأ

 ىلاعت هتاف ص ىلع ىوتع

 هناىلاةراشا تلاوه هلوقف
 قواهرطافوءايشالا قلاخ
 ملاعرداق هنابهفصو كلذ ىط

 ةردقلا ىعدتس قلخلانال

 نوكناودال معلاوق ردقلاب ف صتملا نال ىسدنابهفصو كلذ ىفو ماظتناو قاست او ماكح | ةباغىلعاعفاوهنوكسل معلاو

 حصأ اذهو بعكن ب ىفأ نعهيفرك ذيملوهوحنرك ذو دح أ هللاوهلقةروسلا هاهم لب ربج هاناف كب ر

 دجئايانوعدت مالا صاعلاققف لسوهيلعهللا لص ىنلاايتأةعيب ر نبه رأو ليفطلا نب ماع نا سامع نب |لاقو
 هللا كالهأوةروسلاه ذهتازنف بشخ نم مأ ديدح نم مأةضف نم ماوه بهذ نم انل هفصلاق هللا ىلا لاق
 ىلا دوهيلارايحأ نم سانءاجليقو دعرلا ةروسىامهرك ذمدقتدقو نوءاطلابا صاعو ةقعاصلابدب رأ

 ىأ نمانربخافةاروتلا فهتعن لزن أى لاعتةللا ناف كب نمؤنانلعل كب رانل فصاولاقف لسو هيلعهللا ىلص ىنلا

 ىنعيد_>أ هتلاوهلقةروسلاهذهةهللالزئافاهثروب نلوةيب وب رلاثرو نممو برشي ولك ايلهو وهو
 هبشلا نعدرفنملاةمظعلاو لكلا تافصب فودوملاةيب وبرلاو ةيهولالا ف د> اولا هتلاوههنعىوُعلأس ىذلا
 نم ةفص دحأ لب دح أ مه ردو دح أل جر لاقي الف ىلا عنةئلاريغ ةيدحالابدح ف صوبال ليقو ريظنلاو لثملاو

 دحالا فل خ د.دحاولان ادحالاود> اولا نيب قرفلاو دحأ اهو هكر شد الفاهم رثأتسا ىلا عتهنلا تافص

 قوادحاو الجرتي ا رتايثالا فلوقت ىلا فدحالاو تايثالا ف لمعتسي دحاولا نا ليقو سكعن الو

 درفنملاوهدحالاو دج هيهاضيالفتاذلابدرفنملاوهدحاولا ل يقو مومعلا د يفتفاد_ح أت بار امىنلا
 نب رسفملا نمةءاج لاقهب وه فوجال ىذلا دمصلا سايع نب |لفق(دمدلا هللا ) دح ؛هيف هكراشي الف ىنعملاب

 لاقيه نمو ةواخرالواةب وطرهيف سيل ىذلا باصاادمصملا ثلا دمصلا ناةغالا ثيح نم كالذ هجوو
 تافص نعزعو لجكللا ىلاعتي وماسجالا تافص نمناكا ذهبدمصلارسف ناف دامدلاةروراقلادادسلا

 ىنغلاوهو بر شيالو لك أيالىذلاوههانعم فوجاب سيل ىذلا دمصلا نالوقلا اذههجو ليقو ةيمسحلا
 اوتيثأ نم فال ىلاعتهنا ىلع هيبذتلا دمصلا هللا هلوقب دصقلاو لاك ةفصوهرا.ّتعالا اذه ىلعف ئش لكن ع

 اناك ةقيدصهمأو لسرلاه لبق نمتاخ دقل اوسرالا ميم نبا يس املا عتهلوقب ةراشالا هيلاو ةيطالادل

 ةيلصلاتاداجلارباسوهو ناسنالا نودامهدح أ ن ايش فوجاب سدل ىذلا دمصلا ليق : ءاعطلا نالك اب

 داون ملودلب مىذلادمصلا بعكنب”ىنألاقو زعول-ج“ىرابلاوهوهنم ىلعأو ناسنالا نمف رشق اثلاو

 لاق ةماس نق يةشلئاو ىفأ نعهدارفأ ف ىراخبلا ىو رو هنمثروبت ومي نموتوميسداوب نم نال
 عيج هيف لك ىذلادي_لاوهلاقاضي سابع نبا نعةباو رىهو هددوس ىبمتاى-الاديسلاوهدم دا

 بئاصملا دزعهب ناعتسملا بئاغرلا فهيلا بوغرملاحٌئاوما عيج ف دوصقملاديسلاوهليقو ددو..ءاءفاصوأ

 فرشلاو ددوسلا ىف ىهانتملاهن أىلعةلاد كاتوهلاعف أو هنافص عيج فل ماكلاوهليقو برتتلا جي رفتو

 ىذلا دمصااليقو هقلخءانف دعب قابلا متادلا دمصاا ليقو ناسحالاوم .ركلاولاكلاوةمظعلاوولعلاو

 بيعالىذلاوهليقو تاقوالاهريغنالو تافآلاهب رتءنالىذلاوهليقو ”ىلءلوقوهودحأهقوف سيل
 ظفل لمح ن ًاىوالاو لاقت اهكلا سيلىذلارخآلاو لاوز هل سيلىذلا لوالاوهدمصل!ليقو هيف
 ميظعلا ىلاعت هللا ىوسد مد دوجولا ف نوكس ال نأ ىخنقي | ذهىلعف هل لمت هنالهيف ليقام لكىلعدمصلا
 وهو ئثهلثكسبل ايلعلاتافصااو ىنسحلاءامسالاهلهب درفن !ىلا عتةنلاب صاخ مساهناو عيش لكىبعر داقلا
 تااقوهللا تانب ةكسالما اولاقبرعلا كرسشم نا كلذو (دلوب لو دلي ل) لجوزعهلوق ف ريصبلاعيمسلا
 هلوقب اولاقامهسفن نعول جوز هللا مهب ذك فهنا نبا ميلا ىراصنلا تااقو هللانبارب زعدوهلا

 تاهجلا عيج نم بسنلا ةطاحا هنعىئ:فدلاوهلناكدلو نم ناهانعمدلوب موري زعو ىسع دلو كىعيدلبل

 كل ذكن اكن مو هنع نوكحيداوهنع رخأتيىدلاوخآلا اوهو هنعناكدلاوهمدقتب مىذلالوالاوهف

 هلنكيرلو) هلوقبهنعىئنف هيبشالو ريظنالو ل_ةمهقلخ نمهل سبل ىأدحأ اوفك هل نكي /ىذلاوهف

 لسوهيلعهللا بص نلانأةرد رهىفأن ع (خ) دلولاوةبحاصلاو رب-ظنلاوليدعلا (دحأ اوفك

 لاق

 سئاقن ىهراهدادضابافوصوم ناكلاهبافوصوم نك مولذا لاهكلا تافص نم كلل ذربغ ا ماكتسم دب يصربصب عيمس هنإبهفصو كلذ يف رابح



 وهوادهنأشلا ليقهناك قاطنمدب ز وه كلوقك( ناشلاوهدحأ#نلا ونأشلاريمض وه( دح أ ةنناوهلق) مح .رلا نمجحرلا هللا مس

 ًادتبلاوههنأ ىف كمالغدي ز كلوق ىفدرفملا << ىفهنال عجارلا ىلا جاتحالوةل+اوهربخل اوءادتبالا ىلع عفرلاوه لحو هل ىئاثالدحوهنلانا
 نيفلتخم نيينعم ىلءنالد. ةاآاودب زناف قاطنمهوب أدب ز كلل ذك سلو هنءةرامعوهىذلا نأشلاوه دحأةئلادل اوقنآكلذو ىنءملاف

 وههفصو قوءلأس ىذلا ىنعي تلزنفهيلاانوعدت ىذلا كب راد ف صدت اب شي رقتااق امهنعهللا ىضر سابع نبا نء امون لصيا م ديالف

 ارطاهعوقولةزمهواولا تءاقفدحو (ة؟ها/) هادا ودحاو ىنعب وهو دح اوه ىأ فوذح | دّديم ربخ دحأ اذه ىلعو ىلاعت هللا

 لوسراهنزاو سيدق:لاوهوةئالثلا ماسقالاهذهدح ىلع صالخالاةروس تامتشاالو هدابععمهتنسو

 الاح ن وكي الرومأ ةثالث ف !دحاو نوكينأ ىف سيددقتلا ىهتنم نال نارقلا ثاث لسوهيلعهنلا ىلصةنلا

 داوبملوهلوق هيلع ل دو هويبشوهريظن وه نممالصاح نوكسالودلب لهلوق هيلع ل دوههشو هعون نموه نمهنم

 كلذ عمجب ودحأ اوفكل نكيملوهلوقهياعلدو هنماعرفالو هلالصأ نك, ناوهتجرد ف دح نوكمالو

 ىذلا ديجمنانرقلارارسأ نمرساذ_هف هئلاالاهلاال كلو ةوههليصفتوهتلجو دح؟هتااوه لق هلوقدلك

 دوصقلانوكحي نأهنم ضرغلا لعل ىزارلا نب دلارفن مامالا لاقوهبئاع ىضقنتالو هرارسأ ىهانتنال
 هتافص ةفرعمو هؤان:وهؤ العىلاعتوهلال-ج لج هللاتاذةةرعمتادابعلا اوعئارشلا عيج ففرسثالا

 ثاثاةلداعم ةروسلا هذه تن اكص اذهاذ ىلا عتهنلا تادةفرعم ىلعةامتشمةروسلاه ذ_هوالاعف أ ةفرعمو

 ماكحأو صصقء احنا ةثال_:ىلعنارقلا ناهانعم لبق ةللاه جر ىو ونلا نيدلا ىح خيشلالاقو نآرقلا

 هانعملقوءازجأ ةنالث نمءؤجو نآرقلا ثاث وذ تاففصا ةذحسمتمدحأ تلاوه لقو ىلاعنةنلا تافصو

 تالقتسالاقياطاقنيهلوق فيعطتريغب نآرقلا ثلث ةءارق باوئرد قب فعاضتيةصاهتءارق باوثنا

 ةروسدحأ هللاوه لق تيم ل يق للا نيعب هيلا ترظنوهباب ىفاليلق هنددعىأهتللاقتو هتالقتو ئشلا

 ةروسلاه ذهدياوف نمو ديحوتلاهلن صاخ ا دقاهراق نالو اهتفص ىف ىلا هن هئلةصا ااهنالاما الخ الا
 هللاهب زنت ةنمْضت» ىهوىلاءتهنلا ىوسامع ضارعالاةمز المو للابلاغ #ثالا ديفي اهتءارقب لاغتشالا نأ

 مدعو ةينادرفلاوةينا دمصااو ةبدحالا تافصا ةعماج اهرصق عماهنال هب قليالام لكن ءهنءارب وىلاعت
 هنعتيحم دحأ ةللاوه لق سم ىتئام موي لك أرق نملاق !سوهياعهللا لص ىنلا نءسنأ نع ه« ريظنلا
 مانينأدارأ نملاق -وهيلعهللا ل_دىنلا نعهنءةياور فو نيدهيلعنوكينأالاةنس نيس بونذ
 ىدبعاب هلالج لج برلالوقي ةمايقلا موب ناك اذافة ىمةئامدحأ ةنلاوه لق أر ةف هن.« ىلع مانفهشارف ىلع

 هذهب حأ ىناهللالوسرايلاقالجر نأهنعو بي رغثيد> لاقو ىذمرتلاهجرخأةنجلا كنيمي نع لخدا

 ل 0 عمتلبقأ لاقت 7 رهىلأ نعىدمرتلاهجوخأةنملا كلخ د أ اهابا كبح لاق دحأ تلاوه لقةروسلا

 تبجو سو هيلع ثلا ىلصةللا لوسرلاقف دمصلا هللا دحأهلناوهلقأر قي الجر عمسف لسو هيلعةنلا ىلص هلل

 هدارع لعأىلاتو هناصبسةثلاو حيخص بي رغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا هجرت ةنجلا لاق تبجوامو تلق
 د« ميحرلا نجرلا هلا مسلم

 انابسنأ لسوهيلعهللا له هلال وسرلاولاق نيكرشملا نا بعكن.ىنأ نع(دحأ هتلاوهلق) لجوزعءهلوق

 سيلوتوميسالادلوب نم سيلهنالداوب لو دليل ىذلا دمصااودمصا هللا دحأهتلاوهلق هللالزئافكب ر
 هلثكسدلو ل دعالو هيبشهل نك, لاق دحأ اوفكهل نكملو ثر وبالو توجالةنلا ناو ثرويسالا توءئيث

 ( عبار - (نزاخ) - ه8) ازجاعامهنهدحاو لكن وكسفرخ الا ةناعا ىلا اجاتح امهنمدحاو لكن وكيف نواعتلاب

 دحاوهناىلع ليادلاو
 دحاولا نال قعلا ةهج نم

 ملاعلاربب دب ىف نوكم نآاما

 ناكنافالوأايفاكهقيلحو

 ريغاعئاذرْخآلا ناك ايفاك
 صقن كلذو هيلا جاتحم

 ناواطانوكيال صقانلاو
 نالو صفان وهفايفاك نك,

 جايتحاى تقي لقعلا
 لعافلاو لعافىلالوعفملا

 دحاولاءارواموافاكدحاولا

 ددعنم ىو أ ددع سلف

 دوجوىلاكلذ ىضفيف
 لاحئاذواطةياهمالدادعأ
 لاحم نيطادوجوب ل اوقلاف

 ىلعر دقي نااماامهد>نالو

 نعهلاعفأ نءأيشرتسنا
 ردقنافرد_ةيالوأرخالا

 الهاج هنعروتسا ا نوك مز

 ازجاعهنوك مزار دقي ناو
 6 ب شم رفول انال

 ردي مناف دوجولا نك

 ناكمداحبا ىلءامممدحاو

 ازجاعامهنم دحاولك
 ناواط ا نوكيالزجاعلاو

 رخآلانودامهدح أ دق
 ناو اهلا نوكيالوخ الاف
 هادجوب نأ امافاع.جاردق

 لوالا ن وكيد ئنيف قبب ناو لاحوهو هيلعارداق ىناثلا تبي ناامافامهد#>أ ا اذافلالةتسالابه دانا ىلعامهنم دحاو لكردق ناو

 نأ ممزايفهتردق تلاز دقف هسفنرودقمدجوأ اذا دحاولا تاق نافاطا نو كبي الف هفرمصت ت<اروهةموازجاعنوكيف ىناثلا ةردقالي نم
 كب رشلااماوازجاع ن وكمال هر دق تذفن نءوهتردق تذعن دقفهسفنرو دقه دجوأ اذا د-اولاانلق ازجاعهسفن لعجدق دحاولا| ذهن وكي

 ازد كلذ ناكف خآلا ةردق سس هنودق كلا :, ا. هتردق تذفناف



 (بسك اموإ قنللام (هلام هنعىنغأام) ىكمبط ىنأهتينكملا- تقفاوف بطتاذرانىلاهل"ام نالوأ ىزعلا دبعدمساف همسا
 فراطااودلاتلاهلام و اهسعنب هبسكىذلاو هيبأ نمهثرو ىذلاهلام هسعنر ىأهبدكو وأ هب وسكمو ىأةب ردصموأةلوصومامو عوفر

 ىدتفأانافاقح أنبا لوقيامناك نا لوقيناكهناىوروهدو 885(2) بدك امامهنءةللاىضرسابعنب!نءو

 اعداملد وعسم نبالاق( بسك اموهلامهنع ىنغأام) «سفن تكله أدق ىأهسفن ىنعيب'ولاملا هب نونعي ل

 ىدتقانافاقح أن ا, لوقنام ناكن ا بطوب لاقى ا.عتةنلا ىلاهءاب رقأ إ_سو هيلعنلا ىل_ص هللا لوسر ّك ٍّ هولا ان

 اموهللابانعهنع مف ديام ىأهلام هنع ىنغي ئوش ى أى هلام هنع ىنغأام ىلا عت هنلا لزب اف ىدلوو ىلا« ىسفن 1

 هلام سأر دعب عبر ىألامملا نهبسك اموألاملا نم عجام ىأش اوءبحاص ناكولاملا نم ىنعيبسك ىلا 2و ةلاحال 3

 ناوكبسكن م متلك ام بيطأناثيدحلا فءاجاكهبسكن مناسنالادلو نالهدلو ىن»ب بسك امولقو || رو ون( بط تاذإ هتقو

 هيلع بهتلئاران ىأ (بط تاذاران ىلصيسل ىلا هتلاقفرانلابهدعوأ م ىذمرتلاءبرخأ كبك ن مكدالوأ 00 (هنأ سماد)

 ى تاكو نايفسىنأ نب ةب واعم عب رح نب نايفس ىنأ تأ ةءأ نب رح تنب ليج مأ ىنعي (هنأ صاو) 0 تنب

 ءاضعلاو كسحلاو كوشاا لمحت تناكليق (بطلاةلاج) مو هيلعةنلا ىلص هللا لو سرلةوادعلا ةياهت 5 (بطحلا اج )

 سابعنبانعةباور ىهوكالذب مهيذؤتلهباصأو لسوهيلعهللا لص ةللالوسر قي رطىف هحرطتفليللاب | مل اء رو مت
 رك 0 با ل ل 1 مالا تناك اهناتاقناف 0

 لعفت تناك اهنا لمتحي واهسفنب بطلا لج ىلع اهل اهامح ناكفةسااو لخيبلا باهت ىف اهفرسشو اطام تارا را ا
 اهسفنب ىههلعفت لبد حب كلذ ىف نيعتسناهنا ىرئالو ملسو هيلعنلا ىلص هللا لوس ا ةدشل كلذ ىشهت تناك لو لسوهيلع

 لاقيبطحلارانلا د قوناك اهران دقوتو ساذلا نيبةوا دعلا قتلو ثيدحلا ل ةنتوةميمنلابىثمت تناكليقو | انلعشتفةميمنلاب
 هللا لص هللا لوسر ةوادعىف اهتلج ىبلا ماثالاواياطخخ اةلاج ليقوهب ىرغي ناك اذا نالف ىلع بطن الف 8 000 0

 نبالاق (دسمنملبحإ) اهقنعىأ (اهديج ىف) رانلاىلاهريصمفبطملاك تناك اهمال /سوديلع أ 1: لا ىلء بطلا
 اهقنعوف اهرئاس نوكيواهربد نم جرحتواهبف نمل دئاعارذ نوعب ساءرذديدح نمةللاس سابع || ” ن5 ةءارقلا هذه
 موب ت اذ ىهامييف هب بطتحن تناكىذلاوه للا كلذو فيل نم لبحوه ليقو كحالة ف ديد نمتالتف 3 0 1 ١

 بحا نم ل يمي !-و هيلع رجش نم لبحوهل قواه كل هافاهفاخ نماهبذ ف كلماهانأ جي رتستر جج ىلع ت دعقف تيعأةهزملا ةلماح 1 0
 اذعىلع و ليجمأ مش

 هن ايما ىلع فقولا غوش

 ىريمضأ| ىلع تفطعاونال

 وه ىلهيس ىأ ىلصي#س
 ىنءاريدقتلاو هنأيصاو
 عفرهريغو بطخلاةلاج

 رب_خاهتا ىلع يطمحلا ةلاج

 ىف)ةلاج ىهوأ ةنايصاو

 (دسنملبح اهدسيج
 ىذلادسااورخاربخو لاح

 اديدش التف لابحلا نم لتق
 وأ داجوأ ناك فيل نه
 اهديجىف ىنعملاوامجر بيغ

 اريقحت نوباط+لا لعفيإك اهديج ىفاهطب رتو كوشلا نمةمزحلا كلت لمحتاهناولابحلا نمدسمامم لبح

 ةرخافةدالقاط تناكليقواهقنعىف تازرخاط تناكل يقو عدو نم ةدالق ليقود لا 4لاقي نعلابت بني

 لع ىلاعتهللا د1 و هيلع هللا لص د# ةوادعىفاهنةفنالتلاق

 د صالخالاةرو.سربسفنإلا

 «اذرح نوعب رأوةعبسوةلك ةرمشع سو تايآع رأ ىهو ةين دم ليقو ةيكم ىحوإل
 امافاهددربدحأ تلاوه لقأر ةءالجر عمسالجر نا ىر دخلا ديعس ىفأ نء(خ) داهلضف ىف لصف

 .وهيلعهللا ىبصةنلالوسر لاقفا طاقتي لجرل نايوهل كلذ رك ذف لو هيلع هللا ىلص ىنا ىلاءاجحمبسأ
 زوم هباعصال ر سوه يلع هللا بص تلا لوسر لاق لاق ةياور فو نآرقلا ثاثلدعتلاهناه دب ىسفن ىذلاو

 دحأ هنلاوه لق لاقفةللالوسرإب كلذ قيطيانيأ اولاقف ,ماع كلذ قْفةايا ىف نآرقلا ثلثأرقي نأ ىدحأ
 ءا زجأ ةثالثنا رقلا ا زجهنلانالاق مسوهيلعهنلا ىلص ىنلا نأءاد ردلا ىفأ نع( بت ارقلا ثلثدمصااهللا
 لاقف لسوهيلعهللا ىلصةنلالوسرانيلع جرش لاقةرب رهىفأن ء(م) نآرقلا نم ازجدح أ هلاوه لق لعخ

 هنوكف مهنعةللا ىذرءاماعلارك ذدقواهمتخ ىتح دمصلاهللادأهتلاوهلق أر قف نآ ارقلا ثلث كيلعأ ارقأ

 زيزعلانارقاانا ليقف ةب راقتمةبسانتمالاوقأ نآرقلا ثلثل دعت صال الا ةروس لعج ملسو هيلعةنلا ىلص

 هلاعفأةفرعموأ هئامسأو أ هنافصوأه-_بيدةنو ىلا عتهنلاتاذةفرعم ىلاداشرالا ىه وماسق أ ةثالثو دعبال

 هتتسو

 معأةللاوةدجلا اوةورثلا بصنم فو فرسشلاوزعلا تدب ىفامسواهلعب عزب و كالذ نم عز جت! تاباطإ-| ضع ةروصياطارب وصتو اها

 (ةرمصبلا له ا دنع ةين دم ليقوروه+لا دنع ةيكمت انآ عب رأصالخالاةروسإ#



5:6 

 هللارصن ءاجاذااهتيًارد-ةف هيلا بوت أو هللارفغت-ساوهدمح وهللا ناحبسةللال وق نم ترثك أاهتأر

 لاقاباوت ناك ه ناهرفغت_ساو كب ردم حبسفاجاوفأ للا نب دى نول دب سانلا تب ا روةكم تف حستفلا و ظ

 دقدنا )عا نسحلالاقو هسفن هيلا تيعن هنا اسو هيلع هللا لص ىنللا مع ةروسلاه ذهتارئال سابع نب الاق

 دعب لسو هيلع ثلا ىل_ص ىبنلا شاع ل يق اصلا لمعلا ىفةداي زلاب متخيلةب وتلاو حيبستلاب ىصأف هاجأ برت-ةا
 هنلانيدىف نولخ دبس انلاتيأر و حتفلاو هللارمصن ءاجاذ ا ةروسلا ىنعم ف ليقو نيتنس ةروسلاهذهلوزن

 كناجرد دب زااببسريصي ةعاطلاهذهب لاغتشالافرافغتسالاو ديمحتلاو حيبستلابت نأ لغتشافاجاوفأ
 كب رالصف ىناثلا وهدج | مهلالك ىدليالابع كب رهزئام د ناهجو حيدستلا ىنعم فو رخالاواين دلا ىف

 موب لسوهياعهنلا ىلصةنلا لوسرهالصاموهوركشلا ةالصدب ىنعليق م ةالدلا ءازجأ نم ءزج حيبستاا نال
 لعج ثيح ديمحتلاو حيبستلا ةإ يضف ىلع ليلد ةبآلا فو ىحضلا ةالص ىهليقو تاعكر نامئةكم حتف

 هلرفغد قورافخةسالا اذه ىنعمامتاق ناف حّفااورصنلا ةمعنر كش نم هياعبجوامءاد أ ىنايفاككلذ

 ىفمقي صقن نمدحا او لكن مأي الذاهريغهب ىدتقيل كالذي هللا هديعتهن|تاقرخانامو هبنذ نم مدقتام

 نع ىنغتسي ناك امهداهتجاة دشو هتمصع عم )سو هيلع هللا ىلص ىلا نا ىلع هيبذتهيفف هداهتجاو هندابع

 ملسو هياعفتنا ىلص هنمردهبنذ نعال ىلوالاو لضفالا كرت نموه ل يقوهبودوه نع فيكفرافغتسالا

 رومالا كلت نم عقودق نوك<نأى سعال هرفغت_ساو ىنعملانوك,ءايبنالا ىلعر ئاغصاا زوج نملوق ىلعو

 كين دار فغت ساو هلوق ىف كل ذره ىمأ ىلا «:هنلانالر هاظاانهو هتمأ بون ذلرافخسالا هنمدارملا ليقوهنم

 ملعأىلاعتو هناحبسةنلاوتانمؤملاو نينمؤمللو

 د بط ىنأ ةروسريسفتإلم
 ةافرحن اوعمسو ةعبسو ةماكن ورم ءو تايآس جو ةركم ىهوإلب

 د ميحرلا نجحرلا هنا مسيل

 دعسص ناب رقالا كتريشعرذن أ و تازنال لاق سابع نبا نع(ق) (بطىبأ ادبتب") لجوزعهوقف

 لجرلا لعل اوعممج ا ىتح شي رق نم نوطبل ىدع ىناب رهف ىنبايىدانواذصلا ىلع سو هيلعهنلا لص ىنلا

 ىداولاب»)_يخ نأ تر بخأول كمي أر ألاقف شي رقر بطوب اءاخوهامرظنيلالوسر لسرأ عيطتسماذا

 باذ_عىدي نيب رئذن كل ىنافلاقاق دصالاكياعانب رجام مناولاق ق دصم متنك أكياعريغتن أدب رت
 بسك امو هلامهنع ىنغأام بتو بط ىفأ ادبتبت تازتفانتعجا ذط أ مويلار ئاس كلابت بط وب لاقفديدش
 شي رق هيلع تعمّجاف هاحايصاي ىدانف لرجلا دعصفءاحطبلا ىلا جر لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نا ةياور ىو

 ديلا نم دارملاو كالطا ىلا ىضفملاراسحلا وه بابتلاو ترسسخو تباخ تت ىنعمو وحرك ذو ثيدحلا

 هللا ىلص ىنلا ىرهنا ليقو هعيجو هلك ءع عدلا ضع.ب ريبعتلا فب رءلا ةداع ىلع كلذو هن دبة لجو اهبحاص

 تبسكوهدب ترسخ مطوقكوهف ندبلاةاجدارملا ناكن او دولا ترك ذا ذهلف هبقع ىدأف رجح ل سوهيلع

 مس وهيلع هللا دص ىببلا مع مئاهنب باطملا دب عنب ىزعلا دبع :وهسطوبًاو ديلا ىلا لاعفالا تفيضافهدب
 هوجوهيفتاق ةمركتو في رمش ةينكلا ىفوهانكل تلق نافذ + هجو قارشاو ه_:سح بط ىفاب نيكو
 لدءف ىزعلا دبعدمساناكهنا ىناثلا فرعي لهم سايهرك ذولف مسالا نود ةينكسلابارهتشم ناك هنااهدحأ

 تقةفاو بط تاذرانلاورانلاىلاهل امورانلا لهأ نمناك امهباثلاثلا كرشلا نمهيفال ةينكلا ىلاهنع

 جرخم جوخ ىاثلاو هيلعماعدلا جرخ جر ل والا لبق (بتو) اهبرك ذينإباريدج ناك هتينكهلاح
 ديلا تاذليلق نال ف لاقي مةكلموهلام ىنعي بط ىنأ ادي تبت ل_يقو كله دقوهنلا دكلهأ لاةتياكربخلا

 ل2

 اذاف ىتمأ ىف هيدا ع ىراسش تاق رقرب أ لاةوهيلا بون أو هللارفغتسأه دمحم وهللانا>بس نملوقلا
 ىهوةيكمبط ىبأ روس

 د تايآس جس

 بابتلاه(بطىنأ اديتست

 ةباشأ طوق هنمو كيلا

 (بتو ) ل وهيلع هللا

 هادي تلعجوأ هلك كلهو

 كالها دارملاو نيتكلاه

 تمدقا<يهلوقك هتلج

 ناكو بنو ىنعمو كادب
 هلوقكل صحو كلذ

 هئاؤح ريش هللاهازج ىنازح

 تايواءلا بالكلاءازح

 هيلع تلددقو لعفدقو

 هللا ىضردوعسم نب اةءارق

 الهنا ىوربتدقو هنع

 كتريشعرذنأو لزن

 لاقو افصلا قر نيب رقالا
 هيلا 1 اف هأحامصاب

 لاقف وأ لك نمسانلا
 ىنباي مالسلاوةالصلاهيلع
 نارهفىنانبلطملا دبع

 اذهحسفب ناك :ربسخأ

 قدصم متنك اليخ لبجلا

 مل |ريدب ىلاذ لاق مل اولاق

 وب ألاف ةعاسلا ىدد نيب

 انتوعداذطأ كلابت بط

 هاك اعاو تكلزتتو

 هراهتشالةمركنةينك-لاو

 ةهاركل وأمسالا نود اهم



 (نولخ ديس انلاتًارو)
 ناىلعسانل | نم لاحوه

 وأترصب أى نع تبأر

 ىلع ناثلوعفمو أت فرع
 نيدف) تءلع ىنععهنا

 نملاحوه (اجاوفأللا

 باوجو نوا_> ديل عاف
 رصن ءاجاذا ى أح بسفاذا

 كاوان ى_م ىلع كاياهلا
 لهأتيأرو دالبلا حتفو
 ةإا-مىفنولخدب نعلا
 دعب ةريثكت اعاج مالسالا

 «يفنوأ_خدي اوناك ام
 نينثانينثاوادحاوادحاو

 لقف(كب ردمححبسف)
 وأهلا د_ماح هللا ن احبس

 اعضاون(هرفغتساو إله لصف
 ىلع مدوأسفمالامضهو

 مو(ناكهنا) رافغتسالا

 باولا (اباون) لزب

 ةبوتلل لوبقلا ريثكلا
 ريثكلادابعلاةفص ىو

 نائوري و هب وتال لعفلا
 اله_نعهللا ىضررمع

 لاكلالاقو ىب اهعمس
 لوسرشاعو لاوزلا ليلد
 مسوهيلع هللا ىلصفتلا

 ملعأ هنلاو نيتنساهدعب
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 تكس سس ص سس سو م م

 نأ ىنفلبو ماسه نب|لاقر هشأ ةعير أر ايخلاب تنأ لاق نر هشرايمملاب كلذ ىف ىنلعج اف لاق ق دص لاق ىنةنم أ كنأ ٍإ
 مهدي اجفاولاقف راصنالا هبت قد ا دفو هوعديافصلا ىلع ماقاهاخد وةكم مشتق نح سو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لاقهئاعد نم غرفامافاوم ميقيهدالبوهضرأة كم هياعهللا ستفاذا ملسو هيلع هللا لص هنلالوسر نا نورتأ
 م ايحايحلاهللاذاعم ملسوهيلعهنلا لص ىنلا لاقفهو ربخ أ ىت-مهبلزب ملف هللالوسراب ئمثالاولاق متلقاذاام
 رشعل ةكم حعتف ناكو فال ةرشع نيماسملا نمةكم حمتف دهش نم عيج ناكو قدعسا نب !لاقكتامتاملاو

 رصقية ليل ةرمثع سمج اهحمتف دعب ةككب سو هيلعهللا لص لن! لؤسر ماقأو نام ةندس ناضمر نم نيقب لايل

 تيلىب نمالجراولتق ةعازن ناةرب رهىفأ نع( قإ) انيدحاولزن دقو فيقثو نزاوهىلا ج رخمئةالصلا
 نالاقو هياعىن::أوهللادمف سائلا ف مسو هيلع هللا لص هللال وسر ماةف ةيلهاجلا ىف مط ليتقب ممتفلا ماع

 الاىدعب نمدحال لحتالو ىلبقد>ال لحن ملا هناوالا نيم وم اوهلوسراوماع طاسو ليفلاةكم نع سبح هللا

 لحتالواهكوش عطقيالو اهالخ ىلت<الواه ديصر فن. الف هذه ىتءاسامتاوالار اهم ن.ةعاسىل تاحأأمناو

 رخذالاالا سابعلا لاقف ديقب نأاماو ىدتفي نأاما نب رظنلاري_ وهف ليتقهللتق نمودشنلا الاهتطقاس

 نءملا لهأ نم لجرهاشوب أ ماقفرشذالاالا )سو دهيلعةللا ىل_ههللالوسر لاقفانتو يب وانروبقله) هجتاباف
 ىنعيىازوالالاق هاشىنالاومتك !!_سوه« يلعهللا ىل_ههللالوسر لاف هلال وسراب ىلا وبك !لاقف

 كءاجاذا ىنعي للاردن ءاجاذا ىلا ءتهلوقفريسفتلاامأو ملسوهيلعهللا بص هللا ل وسر نماهعمس ىتتااةبطخلا|

 اهتاقوإبةبتىمرومالا عييج نارصنلاءىجت ىنعمو شب رق مهو كلا داغ نم ىلعهنت وعمو هللار صن دمجتاب
 اذهلفر دقملا مالا كلذ هعمريضح ني_ملاتقولا كلذ ءاجاذاف «_:ءاهرخأتو أ اهنقو نعاهمدق: ليحتسي

 نينمؤملاهللارركن سذجوه ليقو نإ رسفم ار وهج لوق ىفةكمحتف ىنعي حشفلاو هللارصن ءاجاذالاق ىنعملا

 ىلع راهظالاو ةناعالاو» رصنلا ناحمتفلاو رصنلا نيب قرفلاو قالطالا ىلءمبيلع كرمشلادالب حتفو

 رصنلا ل يقو حتفل|هياعمطءورصنلارك ذي دبا ذهلف حتفال بيسلاكوهو بولطملا ليص<و هو ءادعالا

 هللا نيدف نول_خديسانلا تيأرو) ةمعنلا ماوه ىذلالابقالاوهحتتفلاو هراهظاو نبدلا لاك اوه

 هلوسر ىلعهللاجتفامل نسحلا لاق لات قريغ نم مهعجاب موقلاواهرسسابةإ.قلا الاسر او سمر ىنعي (اجاوفأ

 باثصأ نم مه راج أدق ناكو مرا لهابا د هنلار فظاذا ضعبل اهضعب برعلا تااقةكم ملسوهيلعقللا ىلحص

 نينثاو ادحاوادحاو نول دياوناكنادعباجاوفأهللا نيد فن واخ دي اوناكف ناديهب كل سيلفليفلا

 نمعلالهأم انألاق سو هيلعهللا لصةللالوسر ناةرب رهىلأ نع( ق) نعل لهأ سانلابدار أ ليقو نينا
 اهي رمثتهيلاهفاضأو مال سالاوههللا نيدو ةيناميةمكحلاوناميناممالاةدئفأ قرأوإب واق فعضامه

 قحال ذءذيح كناف ىنعي (اباوت ناكهناهرفغتساو كب ردمح حبسف) هل اوق هو هللا ةقان وهثلا تيبكفلامظعتو

 ءانباانلوانعمىتفلا اذهل خدي مهضعب لاقف ردب خايش أعم ىتاخدي رمع ناكل اق سابع نا نع(ق)هب

 لاق مي ربلالا ذئموب ىناعد ناكهنا تيار امو لاق مهعم ىناعدو موب تاذ مهاع دف لاق متساع دق نم هنا لاقف هلثم

 هللادمحن نأان ىعأ مهضعب لاقفةروسلا مت ىتح حتفلاو هتلارصن ءاجاذا ىلاعتهللالوق ف نولوقنام

 تاقلاقسابعنبااي لوقت كا ذك اى لاقفأبش ل ةيلفمهضعب تكسوانيلعحتفوانرصت اذ اهرفغتسنو
 ةمالع كل ذف ستفااو هللارصن ءاجاذا لاقف هءاعا ل سو هيلع للا ىل_ههللا لوسر لجأ وه تاقوهاغ لاقال
 ىصامتلاقةشئاعزع (ق) ملءنامالااهنء1ءأامرمعلاقاباوت ناكهناهرفغتساو كب ردم حبسف كلجأ
 انب ركناحبس اهيفلوقيالامتفلاوةللارصن ءاجاذ هيلع تازئ أن ادعب ةالص لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر
 هدو>سوهعوكر ف لوقي نأرثك, لسوهيلع للا ىلص هللا لوسر ناكتلاق ةياور فو ىل ارفغامهللا كدمحم و

 ||| راكبلسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر ناكتلاقةياور فو نآر فلا لوأتي ىلر فغا مهللا ك دمك و مهللا كناحبس

 لوقلا



 م”

 ةكمع هيذؤي نم ناكو بهو نب كيقت نثر وهل اوهعمامهلةةب صاق ملسو هياع هلل | ىل_صةننا لو سر ءاجوب

 ةراسو ادنىم شي رقىلاهعوجروأط خهاخأ لق ىذلا ىراصنالا هال هِإّءقب ىمأ فاو ةبابص نب سدقمو

 تملسأو نما ىلا ب رهفةمركعاماذ لهج ىنأ نب ةمركعو ةك<«هبذؤي نم تناكو بلطملادبءىببلةالوم

 ىتحهبلط ف ثجر ن هنماف لسو هيلعهللا ىلصةللالوسرهل تنمأساف ما مامنه نب ثرحلا تنب ميكح أهل ما
 ةزرب وبأو ىوزذملا ثب رح نب ديعسوإ_دقف لطخ نب هللا دعامأو ميسر اع ارم هللا لوسرهبتنأ

 لطخ نءااتنيقامأو هموق نم ل جر هللا دمع نء ةإي هإَدقف ةبامص ن' سدقمامأو همد ىفاكرتشا ىملسالا

 تت تلةرا كاما دا ل لا نمؤتساىتح ىرخالاتب رهو اما د>|تادقف

 نمز ىف هلاسرف سانلا نم لج راعاطو] ىتح تْساعفاهمماف مسوي .اعهللا ىلصةللال وسراط نمؤتسا ىتح

 0 ”ىناهم تلاق بلاط ىبأ نب ىلءهلّدقف ديقن نثري وحلا امأو اهلتقف حطبالاب باطخلا نب رمع

 ضر زي ةكم ىلعاب |-سو هيل عهللا بصل

 تئج مث ىتبب بابامهياع تقلغافام_ملتقالهللاو لاقف أ لاط ىنأ نب ىلع لع ل-خدفتلاق ىوزخلا

 هتذباةمطافو نيدكلارثالاهف ناوةنفج نم لستغي هن دجوفةكم ىلعإب وهو ملسوهيلعةّللا ىلص هللالوسر

 اح سلاف "ىلا فرصنام ىحضلا تاعكر ناس ىل_د منهن مشو تف هب ون ذخأ ل سةغاامافدب ودب هرتست

 نمانم أو ترجأ نمان رج دقلا قف ىلاط ىنأ نب ىلعربخو نياجرلاريخ هتربخاف كب ءاجام ”ىناه مأب الهأو

 ىلعاعبسهب فاات تيبلا ءاح ىتح سانلا نأمطاالجرخ ملسوهيلعهللا ىلصةللالوس رنا مامهلتقتالف تنمأ

 تحتفف ةبعكلا حاتفم هنم ذخأو ة>اط نب نامعاعدهفاوط ىضقاماف د دب ىف نجيح. نكرلا سي هتلحار
 هل فكشسا دقو ةبعكسا باب ىلع قو ماهحرط مثه ديب اهريسكسف نا دديع نم ةماج اهي دج وف اهلخ د هل

 الأ هدحو باز حالا مزهوهد_بعرمصنوهدعو ق دصهل ك رشالهد> وهلا الاهلاال لاف دحسلا ىف سانلا

 دمعلاهبشأطخلا لتقوالا جاحلاةباقسو تببلا ةنادسالا نيتاهىم دق تحن ىهف عدد لاموأ مدوأةرئأم لك
 هللا نا شي رقرشعماب اهدالو اهنوطب ىفةفلخاهنمنوعب رألبالا نمةئامةظاغم ةيدلا هيففاصعلاو طوسلاب
 سانلا اهب ةبآلا» ذ_هالتم بارت نم مدآو مدآن م سانا ءابآلاباهميظعتو ةيلهاجلاةوحن < :ع بهذأدق
 خأن باو مي رك خأ اريخاولاق ك<بف لعاف ىف نورئام شي رقرشعمايلاق منةبآلا ىثن أ ورك ذ نم اذقلخانا
 مهنمهنكم أهلا ناكدقو دحسملا ىف |سوهيلعهللا ىلسهللالوسر مهقتعاف ءاقلطلا متنافاوبهذاف لاق ميرك
 بلاط ىنأ نب ىبعهيلا ماقف إ_سو هيلعهللا ىلد هللا لوسر ساج م ءاقلطلاةكم لهأ اومسكل ذبفةونع

 أ نيب سو هيلعهنلا لصةللا ل اوسرلاقف ةباقسلاو بالا نيب انا عجا ننال اوسرايلاقف هديب ةبعكلا حاتفمو

 مهبلا سلخ ةعيبال سانلا عمت جاو لاقرب وءافو مون مويلا نامعاب كح اتفم كاهلا فهل ىعدف ةحلط نب نامع

 م وعي اميف سانلا ىلع ذاب هنم لفسأ باطخلا نب ر.عوافصلا ىلع ملسوهياعهتلا ىل_ههنلالوسر

 دب ربةيمأنناوفص جرخري زلا نبةورعلاق ءاسنلا عيابلاجرلا ةعيب نم غرفامافاوعاطتسا ايف ةعاطلاو

 ج رخ دف ىوق ديس ةيمأ نب ناوفص نا هللا لوسراب ىححإلا بهو نب ريمعلاةف نوعلا ىلا هنم بكريلة دج
 كنامأهب فرعيأيش ىنطع أل وسرايلاق نماوهلاقف هللا لوسرايهنمأف ربل فهسفنب فذقيل كنماب راه
 نأدب رب وهوة دج هكردأ ىتحربمعاهب جرفنةكم اهب لخ د ىتلا هتمامع و هيلع هللا ىلص هللا لوسرهاطعاق
 هللا لصهننالوسر نامأ اذهفاهك-اهن نأ كسفن ىفهنلا كركذ أى أو ىبأ كا دف ناوفصايلافرعبلا بكر

 لح أ وشانلارب أو سانلا ل ضف ىأو ىبأ كا دف لاق ىنماكسنال نع بزعأ كالي ولاقفهب كتئج لسودهيلع
 ملح وهل اق ىسفن ىلع هفاخأ ىلا لاق كاك-ام كلم و كفرسثهفرثو كزءهزع كة نبا سانلاريخو سانلا



 ل ل لل ل ل ل ل لالالا ا

 هب رع ىتح لبجلا مطخ د:عىداولا قيْض؛ هسبح ا سابعاب ل_سوءهيلعةنلا لد هللا لوسرلاق فرهن.ل

 لثابقلاهب ت ىمولاقهسبح أ نأ | سو هيلعهنلا ىل_دهنالوسر ىنممأ ث يح هبت جرفن لاقدتلا دونج

 ةإيبقلا مث مما سلوىلام لوقيف ميل_سلوقاف سابعايءالؤه نملاق ةإ-ٍبقهب ت يماملك اهتايار ىلع
 هنربخ أ اذافاهنعىنلأس الا ةايبقر مال لئابقلا تدفن ىنحةنب زاوىلاملوقيف ةنب زم لوقافءالؤه نم لوقبف

 ءارضخحلااط ليقافاوءارضخلاهّتيتكىف لس و هياع هللا له هللا لوسر ص ىتح نالف ىنبلو ىلاملوقتيفاهنع

 نم هللا ن اح, سلاقف دي دا نم ق دخلا الااهنم ىربالراصنالاو نورجاهملااهمؤواهيفهر روهظودب دحلا ةرثكل

 لبق نم ءالؤمبدحالاملاقراصنالاو نب رجاهملا ىف اسو<.لعهللا لصةتنالوسرا ذه تاو سايعايءالؤه

 قحلا تاقفاذا عنف لاق ةوبنلا بنا كي وتاقايظع كيخأ نبا كلمحبصأ دقل لفل |.هللاو ةفاطالو

 دقدمم اذه شي رقرسش ماي هتوص ىلعاب دحسملا ف خرصفةكم ىتأىتاعب رس جر مهرذف كموقب نآلا

 لاق كرادانعىنغنامو كح واولاق نمآووف نايفس ىف أرادلخد نملاقلاقهغاولاةهب كل لبقال ا: ؟ءاج

 ميكح ءاجو لاق دج. لا ىلاو مهرود ىلا سانا ا قرفتف نمآو هف هباب هيلع قلغأ نمو نمآوهف دج ىلا لد نم

 هللا ىلص هللا ل وسر ام مثعب هاهياباما ف هاعي ابو اماساف لس .وهيلعةللا لصةلاالوسرىلاءاقرو نب ليددو مازح نبا

 دنع نم ءاقرو نب ليدبو مازس نب ميكح جرخال و مالسالا ىلا مهناوعدي شي رقىلا هيدي نيب لسو هيلع
 ن/ رجاهملا ليخ ىلعه ىمأو هتبارهاطع أو ريب زلاامترثأ ىف ثعب ةكم ىلا نب دماع ملسوهيلعهنبا ىلصةننالوسر

 نامت كي: ؟ىتح ىتبارزكرت نأ كن سمأ ثيح حربتال لاقو نو ابةكم ىلعاب هتبار زكر بن أه ىمأو راصنالاو
 ناو ةربح دربهيلعةقشا اردءةعمهتاحار ىلعءفةوىوط ىذىلا ىهتتاامل سو هيلع هللا ىلص هللا لوس و

 هنونثع نا ىت> عتفلا نمهب همرك ام ىأر نيح لجوزعةتلاعضاوتهسأر عضيل [سوهيلعهتلا لصةننالوسر

 نبدلاخ سمو ةكم ىلعابهتبق برضو ةكم لخد إسوهيلعهنلا لص اننا لوسر نا مث لدرلا ةطساو سمي داكيل

 ونب و شي رق مهر فنتسا دقوركبو نباهوةكم لفسأ نماواخ دي نأ ميلس ىنب وةعاضق نم ملسأ نميف ديلولا

 ةيمأنب ناوفص نأوةكملفساباونوك,نأ شب رقمه ىمأ شياحالا نم ناك نمو فانم دبع نب ثرحلا
 دلاخ لسو هيلع ثلا ىل ىنلا لاقواولت قيل ةمدنخلاباساناوعج دقاوناكو رم نب ليهسو لهج ىنأ نبةمركعو

 لاقف ىدك نم سانلاضعب فل خد. نأ دابعنب دعس ماو امكلتاق نمالا التاق: الامممعب نيحربب زلاو

 وه ليق نب رجاهملا نمل جراهعمسف ةمره لح: مون مويلاةمحلملاموي مويلاالخادهجو نإاح دعس

 ىهنوك,نأ نمأن اموةدابعنب دعس لاقامعمسا )سو هيلعهنلا ىل_صهننالوسرالاقف باطخلا نب رمع

 اهم لخ دن ىذلا تنأ نكسف ةيارلا ١ ذههكردأ بااط ىبأن ب ىلعل لسو هيلعهللا ىلص نا لاةفةلوص شي رق
 لف_ساب شياحالاو ركب ىنن و شي رق ىلع مدقفدياولا نب دلاخامأو لاتقريي زلا لبق نمةكم ىلعاب نكي لف

 الجر رش ةثالثوأ الجر رمشع ىنثا نيكرمشملا نم لثقو كللذريغ لاتقةكع نكي ملوهنلا مهمزهف مهولت اقف ةكم

 امطلاقي ن الجرو ديلولا نب دلاخ ليخ نمءاليملا نب ةماسل لاقي ةنيهج نم لجرالا نيساسملا نم لتي إو
 هيلعفنلا ىلص هللالوسر ناكو هقي رطريغاقي رطاكلسواذ_ثديلولا نب دلاخ نب سينخو رباجنب 31

 م-منمارفنالا ,هلئاق مالا اولتاقيال نأ ةكماولخ دب نأ مه سمأ نيح نيماسملا نم هنا يمأ ىلا دهعدق مسو

 ناكمنالهإّتقب ىمأاماو حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع مهم ةبعكلار اتسأ تحت دجو ناو مهلتفب سم أ مهامس
 دعب اسو هيلعهللا ىلصهنلال |وسر ىتأ ىتح هبيغف ةعاضرلا نما ناكو نامعىلارففاكرم مدر اف ملسأدق

 املسم ناكهنالهإتقب ىمأ فاو بلاغ نب ميت ىن نملجر لطخ نب هنلا دبعوهل هنمأتساف ةكم لهن أمطا نأ
 هلعذبن |ىلوملا سم والزم لزتفاماسم ناكر هم دخي ىلوم ل ناكواق دصم ملسو هيل عننا ىلص هدا لوسر هثعبف

 ناينغت ناتنيقهل ناكواكرسش مدنرا منهل قف «يلعا دعف ايش هل عنصإ لو ظقي_ساف مانواماعط هل عنصي واسين
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 | نيبدي دكلابناك اذا ىتحههمسانلا ماصو ل سو هيلع هللا ىلص ىنلاماصفةرحطا نم نامنةنسناضمر
 راصنالا نمهاختي لو نيماسملا نمفال ا ةرشع ىفنار_هظاارعلزن ىتح ىضم مر طفأ أو نافع

 ىلههللالوسر نءربخ مهمأبلو شي رق نعرابخالا تيمع دقو نارهظاارع لزئاماف د> اهنع نب رجاهملاو

 نليدب و مازح ن ميكحو برح نبنايفسوب أى اللا كلت ف ج رخلعافوهامنوردبالو |_وديلع هللا
 ىتابلطملا دبع نب سابعلا ناكدقوهب نوعمسي وأ اربخ نو دل هنورظني ورابخالانو.بجتبءاقرو
 اهقم كلذ لبق ناكدقو هلايعب وجا هم ةف#جابهيقتل ماشه نبا لاق ىإ رطلا ضعبب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ناروظلار م ٍلسو هيلع هللا ىلصةنلال وسر لزناملف ضار هنع !سو هيلع للا ىلصةننالوسر وهي امتسىلع ةكمب

 ةوذعةكم إ_سوهيلعهللا لد هللا لوسر لخدنألهنلاو شي رق حاب_صاوذئتليل باطملا دبع نبسارعلالاق
 هيلعهللا لص هننالوسرةلغ ىلع حلف -لاق رهدلارخا ىلا شب رقل كالطاهناهوئمأ:سفدهوت اين أ لبق

 مهربخيؤفةكم ل خدي ةجاحاذوأ نبل بحاصوأاباطح دج ىلعل كارالا تٌدج ىتحا وباع تجر ةنءاضيبلا سو

 ىناهللاوؤ سابعلا لاق ةونعاهلخدب نأ ل بقهوئمأت_سفديلا اوجرخيل مسو هيل عننا ىلصةننا لو سر ناك
 نايفسوبأو ناعجارترامتوءاقرون؛ ليدب و نايف س ىنأ ءالكت عمسا دا هل تجر خام سلوا يا عربسال

 لذأ ةعاّرْ نايفسوب ألادقف برحلا اهتشج ةعازخ نارين هللاو هذه لب ديل اىقف طقاناربن ةإيللاك تبر ام لوقي

 من تلقف لضفلاابأ,لاقف قوصف رعف ةلظنحإب أ, تاقف هتوصتفرعف اهناربن هذه نوكست نأ نم لقأو

 هبل لبقالا: ءاجدق سو هيلعهنلا ىبصةنلا لوس .راذه نايفسابألب كك و تاقىأو ىنأ كادذ كلاملاق
 ةلغبلا»ذهزجت يكراف كقنع نب رضيا كب رفظ نئلهللاو تلق ةليحل امو لأق نيم ملا نم فال [ةرسثعب

 ةلغب ىلعهب ضكرأ تجر فن هابحاص عجرو ىنف درف كل هنمأتساف لسوهيلعهنلا ىلص هلل لوسر كب ىف ؟ىتح

 ىلصهللال وسر معن ولو. و ىلا نورظني نيماسملا ناربن نمرانب تر ممالك سوهيلعةنلا ىلصةننالوسر
 "ىلا ماقفاذه نملاقف باطخلا نب رمترانب تريص ىتح لس .وهيلع هللا لص ةللالوسر لهب ىلع لسو هيلعهنلا

 مثدبءالو دقعري_غب كنم نكسأ ىذلاهنلدجل هنلاو دعنايفسو:أ لاق ةلغبلا زع ىلع ن ايفسابأ ىأراماف

 ءىطبلا لجرلا ةئيطبلا ةبادلا قبستاكهةةبسفةلغبلا تضكرو سو هيلعهللا ىلصةنلا لوسر وحن دتشي ج رخ
 لوسرايلاقفر<هيلعلخدو لس .وهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعت اخ دفاعي رسةلءلا نع تمحتقاف لاق

 هللالوسرابتاقفلاق هقنع برضأ ىنعدف دهءالودةعربغب هنمهللا نكس دق نايفسوب أ لاو دعا ذه هللا

 دحأ ا ةإيللا كيج ::الةلناو تاقوهسأرب تذخاف ملسو هيلعةللا لص ةللالوسر ىلا تساج مث هنأ دق ىفا

 ىنب نم ناكولو فانم دبعىنب نمل جرهنأالا اذه عنصتامهئلاوفرمعايالهمتلق نش ىفرمعرثك أاماف فود
 باطخلا مالسا نمىلا بح ناك تماسأ موب كمالسال هللا وف سارءايالهملاقفا ذه تاقام بعكنب ىدع

 باطخلا مالسا نم مس وهيلعةللا ىصةللالوسرىلا بح ناك كمالسانا لعأىاالالا كاذامو ملسأول

 هبت يهذف لاقهب ىتأف تحبصأ اذاف كل-ر ىلا سابعابهب بهذا ملسوهيلعفتلا لصةللالوسرلاقف ملسأول
  0نايفسإبأاب كح ولاقءآراماف مس و هيلعةنلا ىبصةللا لوس .رىلاهب تو دغحبص أ اماف ىدذع تايف ىل-

 دقلةتلاو كلصوأو كمرك أو كماح أ ام ىتأو تن أ ىنابلاقهتلالوسز ىناوتلاالاهلاالنأ لعتنأكلنأي لأ

 لعت نأ كلن آب لن ايفسإبأ ب كحب ولاقدعب ايش ىنع ىنغ أد قا هريغدلاهللا عمن اكول نا تننظ 10

 لاقفأيش نآلا ىتحاهنم سفنلا ىف نافدذ_هامأ كا_صوأو كمرك أو كسا أ ام أو تنأ ىنابلاق هللا
 ةداهش دهشنف كقنع ب رضت نا لبق هللا لو ءرادمت نأوةنلاالاهلاالن أدهش أو مسأ كب و سابعلا
 نم من لاق أيش ل لعجاف رخفلا بحبل جرا ذهنايفسإبأ ناهللا لوسرايتلقف سايعلا لاق لسأو قالا

 بهذاماف نمآوهف دجسملا )خد نمو نمآوهفهباب هيلع قاغأن مو نمآوهف نايفس براد لخد
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 فءاقرو نبل دب حب رخم لاس نب ورمع طدر مه و بعك ىنن ريصنب دههنل ةباجعسل هذه نا لاف ءامسلا نم

 ةرهاظع وم-منمبيصأ ا. هو ريخافةش لم ا | سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلعاوم دق ىتح ةعاؤخ نمرفن

 بت اكسانال لاق ر_.وذيلع للا لص ةتلالوسر ناكدقوةكم ىلا نيعجاراوفرصنا م مهيلعركبىب شب رفأ

 نايف_سابأ اوقاىت هباخحأو ءاقرو نب لد دب ىضموةدملاىفدي زباو دق هلا ددشيءاج دق نايغسشلإ |

 نماويهردقو ةدلاىفدب س هاو توسل عدنا لكم هعالوتر لا شي رق هثعب دق نافسعب

 لسو هيلعهتلا ىلص تلا لوسر أ هنأ نظو ب دبايتابقأ نبأ نملاق اليدب نايفسوب أ قلامافاو ء:صىذلا

 ةكمىلا لب دب حاراماف اللاقا دمت تبت !لهولاق ىداؤلا اذه نطب فول حاسلا اذه ىف ةعازخ ف ترسءسلاق

 همق ى ًارفهتففاه درع رمد خاف هتقان د ىلا دمسو ىو اينما عسل دملاءاج ناك نأا نايفسوبأ !لاق

 سو هيلعهللا ىبصةللالوسر ىلع مدق ىتحنايفسوبأ اجرخمن ادم ليدي ءاج دقل ةئلا,ف لح |لاقف ىوتلا

 هيلعهللا لص هللال وسر شارف ىلع سادي بهذامأف نارفس ىنأ تنب ةبيمح مأهتنب ىلع لخدف ةنيدملا

 ةللالوسرب شا رول دتلاقف ل ع انشا د رب

 نإ 00 ا 100 11 -

 َج رخ مهب ؟- دهام ذلاالادج أ لول للاوف ملسوهيلعةنلا ىلص ىب ىنلا ىلا كل عفشأات ًالاقفهملكف باطلا

 ١ ني نو نار !اهدتعو زجر للعلا لصتتا لوسر تن ةمطافهدنعو بلاط ىنأ نب ' ىلع ىلع لخدف

 ل ادي اكو 0 سراب ىالوتبأ كلا عايل ةقاهيدب ني بد

 لع دج تنيبلاقوة لاخلا 1 اخف ساكن نأ عيطتس نأ لعبا ع الم

 7 و قل نسحلابيلاقف سو هيلعتلا لسنا لوسر 1

 كلذ ىرتو لاق كضرإب قدمت سانلا نيب رجاف مقف ةنانك ىنب ديس كنكسلو كنع ىنغي ايش لعأال تاولاق

 اهبل اقف دجسملا ف نايف سوب أ ماقف كلذري_غكلل دجأ ال نكلو كلذ نظأامهلاواللاق ايش ىنعامنغم
 اد_# تئحلاق كءارواماولاق سي رق ىلع مدقاماف قاطنافهري_هب بكرمل سانلا نيب ترجأدق ىناسانلا

 ىدعأهندجوف باطلا ن|تئج مث اريخهدنءدجأ مفةفاق- ىفأنباتئج مئأيش لعدرامةللوفاهتماكف
 كلذ ىنغيلهىردأامللاوف «ّةعنص وشب ”ىلعراش أ دقو موفلا نيل أه دجوف بلاط ىفأ نإ" ىلعتس أم موقلا

 كلي واولاق اللاق د كل ذز احل هفاولاق تلعفف سانلا نيب ريجأ نأ ى ىمألاق كاذامواولاق ال

 ىلصةللالوسر سمأو لاق او ام وانو الالإق ةسلقام كادع ىتيانف فل سن نأ ىلع دا ازامهللاو

 نفعإ لضت هوس عهتنبا ىلذر يب وبأ !لخدفهوزهينأ هاد سمأو زاهجلاب سانلا إ_سو هيلع للا
 نا

 نبافلاق 0 هو زهحت نأ مل .وهياعهللا لصةلنالوس را سما ةينب ىألاقف ّ وهياعةللا ىبصةتنا ل اوسر

 ةكمىلارئاسهنأسانلا لعأ مل سوءهياعهللا ىلصةنلالوسر نا مث ىردأام هّبناوال تلاقدي ريةش رثا
 مه صعأو

 بطاح بّةكو سانلا اروح تفاهدالب ىفامتغبن ىتح شي ؛ رق نعرابخالاونويعلا ذخ موللا لاقوؤيهتلاو دملاب

 00 دقو سو ةيلعهثلا لص هئلالوسر هيلع عجأ ىذا, معرب شب رقبتك ةعلب أ

 نمنع را 0 كرك 2 رندا نع نيو لع
 كا ل ا مااا دلال ا طولا
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 نأ ل متحودبعأ نم ىأ نم ىنعمامو لابقتمالا ف دبعأ ام نودباع متت الو لاا ف نودبعتام دبعأ ال ىنعملا
 راركتلان الاقي لوقلااذه ىلءو ةبآلا فراركسا!لوص> ىتاثلا لوقلا دبع ىذلا ىأ ىذلا ىنعع نوكس"

 نمديكو تلا ىلا ج وح عضومالو نسح أ راركتلا ناكدشأ ديكو تا! ىلاةجاحلا تناك اماكوديكو تلا ديب
 قراركتااو ديكوتلا نسف ارا يم ىنعملا ادهىف مسو هيلع هللا لص ىننلا اوعجا ارافكسلا نالعض وللا اذه

 ديكوتلا ةدارارار كستلا مهبهاذم نم وم_اطخ ىراجم ىلعوبرعلا نا سلب لزن نار قلا نالعضوملا اذه

 كلذو تقولاراركتل مالكءاراركستليقوزاجالاو فيفختلاةدارا اراصتخالا مهيهاذم نمنا(مماهفالا و

 ةروسلاهذهتارتفاماعاننيد ىف ل دافاماع كنيدىف لخ دن: نأ كرس نا لسوهيلعهنلا ىلص ىنلل اولاق مهنا

 ديدهنلاهنمدوصقملاو ىديحوتو ىصالخا ىو ةرفكك<ل ىأ( نبدىلو كه د مكلا) مطوق ىلع مطاباوج

 ملعأهللاولاتقلاة ب آبةخوسنمةبآلاهذهو متئشاماوامع |هلوقكوهف

 ه# رصنلا|ةروس ريسفن ع

 افوح نوعبسوةعبسوةلك ةر شع عبسو تايآ ثالثو ةين دم ىهو
 د ميحرلا نجحرلا هللا مس لب

 قحسا نب دمح هرك ذام ىلعحتفلا ةصق تناكو ةكم تف ىنعي ( معتفلاو هللارمدن ءاجاذا) لجو زعدلوق ©

 ب رمح عض و ىبءاوحلامصا ةيدي.دحلا ماعاشب رقلاصامل مسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسرنارابخالا باعحأو

 نأبح أن مهن أو ضعب نع مهضعب فك, و سانلا نيف نمأي نينسر مشعل قو ةدسس نب رشع سانلا نإب

 لخد مهدهعو شي رقدقع ىف لخ دب نابحأ نموهيف لخ ده دهعو مسوهيلعهللا ىلص د دقع ىف ل خد

ف ةءازخ تلخ دو شي رقدهعىف رك و نب تا دفهيف
 مثم دقرشامهني ناكو ٍلسو هيلعةنلا ىلص ىلا دهعى

 ىف ثدلاةيواعم نب لفونج رف يتولاهل لاقي ةكمل ذأ مطءام ىلع مهو ة_عازن ىلع دعركب ىنبنا

 ركب ىن شي رق تف در واول :ةقاواو روا<و الجر مهنماوب اصاف ريتولا ىلع ةعازخ ترقب ني-ر كب ىنب نملثدلا

 ىنب ناعا نميناكو مرحلا ىلا ةعازخ اوز اح ىتحايفحخخت_سمليللاب لتاق نم شي رق نم مهعم لناقو حال_سلاب

 عمور م نبل يهسو لهج ىف ' نب ةمركعوةيم انبناوفص نب ركب مهسفن ابد هتليل ةعازس ىلع شي رق نمركب

 ميلا يلق ةمظع ةلكلاقف كلا ىلا نا ددقانا لفوناب رك ونب تلاق مرملا اوهتتااماف م

 ونب رهاظتامافلاق هيفمكحراث نوبيصتالفأ مرا ف ن روقرستل كنا ى رمعاف م راثاوبيصأر كب ىنباي

 نم سو هيلعهنلا ىلصةنلأل أوسر نيد ومو ناك اماوذقنوا اوباصأام مهنماوباصأ اوةعازخ ىلع شد رقو ا

 هللا ل وسر ىلعمدق ىت> ىعاز خل الاسنب ورع ج رخهدقءىفاوناكوةعازخ نماولحّتساا مي قائيملاو دهعلا

 ساذلا تار هل نيب سلاج دسم فوهو هيلع فقوفةكم جف جاهأ ام كلذ ناكوةن دما لس .و هيلعةللا ىلص

 اذلئالا هيو اسبأ كلح ع ادع تخش قا نرإ لاقف

 ادي عزتت لف اساتسأ تع < ادلاوءاثكو ادلو ومتنك ذك

 اددم اونأيهنلا دابع عداو « ادتعاارصنهللاكادهرصناف

 ادب رثههجوافسخ' ميس نا « ادرحتدق هللالوسر مهيف

 ادعوملا كوفلخ أ اشي رقنا « ادي زمىرج رحااكقايفىف

 ادصو ءادكىق ىلاول_ء>و 03 ادكؤملا كفقاثيم اوضةنو

 اددع لقأو لذأ مهو <« ادحوعدأت سانا اومتزو

 ادب ارصنهللا كادهرصناف « اددسو اعكرانولتقو « !د_دحهربتولاب انوتيب مه
 نانعإسوهيلعهللا ىبصةنلال وس راض رع ماس نب ور معا, ترصن دق لو هيلع هللا ىلصهنلالوسر لاقف '

 ( غنار < (نزاع) ار

 (نيدفركنيد مل)
 ىديحوت فوةرش ل
 صفحو عفاف ءايلاحتفب و

 ىضردوعسم نب نأ ىورو
 دح_بىملالخدهنع هللا

 ملسو هيلعفتلا لص ىنلاو
 نيايذبان4 لاقف سلا

 ىفهللاقمن نورفاكلا

 ًارقف صلخأةيناذلا ةعكرلا
 مل-اماف دحأ للاوه لق

 بن لسدوعسم نبااب لاق
 اهللاو

 ىهوةين دمرسصنلاةروس#

 دي تانآ ثالث

 (ميحرلا نحرلاةنامسب)
 وهو حبس بون (اذا)
 كاذب مالعالاو لبقتسإال

 ةوبنلا مالعأ نم هنوكلبق

 مانأف تل ازناهنأ كىدرو

 عادولا ةح ىف ىني قي رشا
 (حتفلاو هتلاردنءاج)

 ىلع راهظالاو ةناعالارصنل
 دالبلا تف حتفلاو ودعلا

 ىلص هللا لوسررصن ىنعملاو
 برعلا ىلع سو هيلعهللا
 ةكمحتفو شب رق ىلعوأ
 نينمؤملاةتلاريصن سنجوأ

 مهبلع ك كا دالب حتف



 نب رفاكلاةروسإلا
 د ةيكم تايآ تس

 ل ا
 (نورفاكلا اهمأاب لق)
 نوصوص رقكأ نوبطاخملا

 نونمؤبال مهنأ هللا لعدق

 شي رق نماطهر ناىور
 اننيد عبتاف لهدمتاي اولاق

 انتا دبعت كنيد عبننو

 لاقفةنسك طا ديعنو ةنس

 + نأهنناذاعم

 انّدل [ضعب ملت سافاولاف

 تارنف كطا ديعنو كق دصد

 مارح دج ىلا ادغق

 شيرفق نمأللا هيفو
 اوسيافم_ببلع اهأرسقف
 ىأ(نودبعتام دبعأال )
 انادلاعو هلام تنل
 اف || (نودباعمتأالو) نودبعت
 هللا ىنعي (دبعأام) ةعاسلا

 الو متدبعام دباعان أ الو)

 نم لبقتسأ اهف دبعأ
 (متأال اد)متدبعامنامزلا

 نودباع) نولبقتسناهف
 ام ظفلب ركذو (دبعأم

 ىأةفصلاهيدارم لا نال

 نوديعتالو لطابلادعأال

 اناظفلب ركاذوأ قفا

 - مو ناظفللا لباقتيل

 ف حطو نم لرالاف
 ىذلا ىنمعام ىتاثلا

 هريغهب كرش
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 تافعسربانصلا ليقو سرغتمل ىرخألصأ ىف جر ىتلا تلا ىهليقوروبنصلا ىمتواهافس أ ق ديةدرفنملا

 ملسو هيلع هللا ىلصا د# نأ ةكمرافكدارافا مم ربانصاا كلت عطقت نااهؤاو دوام رضن ةإخنلا عذج نمت بت

 روبنصلاليقو هركذ عطقن|تاماذا جتا ذكفةلخنلا تحارتسا عطقتن |ذاف ةلك عذج ىف تبني روبنصا ةلزنم
 مويلعدرو كلذ فىلاعتةنلا مهيذك اف بي رغالو بي, رق نمر صانالو ةريشعالو هلدلوال ىذلا فيعضاا ديحول |
 هدارع ملعأللاو مظعالا فرسثالازعالا تنأ وربةحلاديحولا فيعضاارتبالاوهدجتاب كئن اس ن |لامتفدر عنشأ

 «نورفاكلا اهم ابلقةروسربسفنإلم
 ل هنا وتس رلالعلا سنأ نعافزح نوعستوةعب رأو ةلكن ورمشبعو تسو تايآت سوة بكم ىهو

 نمو نأ ارقلاعب ربهتلد عنورفاكلااهمأايلقأر ,ة نمو نار هلا فوه تا دع كارا زاذأ أ نمو

 هوحن سابع نبا نعهلو سي رغثيد>لاقوىذمرتلاه_جرنأ نآر تلا ثاش هلت تادعدح أ هللاوهلقأرق

 لكو ىهنااو مالا لع ل مة-ثم نقلا نا نآرقلا عب ربل دعت ةروسلا هذه نوكهجووب. رغهيفلافو

 ماسقأة لعب رأ كلذ نم لصف جراوجلا لمءب قاعتبامىلاو بولقلا لمعب ىاعتبام ىلا مسقني امهنم د>او
 تناكف بولقلا لاعقأ نم كلذ وداقتعالا نم ىهو ىلا عت هللاريغةدارع نع ىبهنلا ىلعةلمتشم ةروسل ا هذهو
 لعأ ىلا ءتو هناحبسهللا وميسقتلا اذه ىلع نارقلاعب رةروسلا هذه

 سرا نحر هللا عسا وع
 سبق نبثرحلا مهنم شيرة نم طهر ف تازنةروارخا ىلا (نورفاكلا اياب لق) لجوزعهلوقو
 نبباطملا نيدوسالاو ثوغيدبءنبدو..الاو ةريغم ا نب دياولاو ىمهسلا لأ "او نب ص اعلاو ىمهسلا

 كطاد عنو ةئسانّظادبعت هلك اننيدىف كاكر 0 اا ادع راق تلج ةاد نا <

 تنك اريخاني دباب ىذلا ناكن او هنمانظحان ذخاوهيف كاكرشدق 0 تلا نك نا ةلس

 اولاقدريغهب ك أن أ هللا ذاعم لسوهيلعهتلا ىله هللا لوسر لاف هنم كظحبت نأ وان م ىف 0

 رخكآىلانورفاكلا اهمأايلقهننالزناف ىف رنمىابامر ظن ىتح لاق كطا ديعنو كق دصن انّ[ ضعب لم

 مهسؤر ىلع ماقف شي رق نم الملا كئلوأ هيفو مارا دجسملا ىلا !سو هيلعهنلا ىبصةنلا لوسرا دغفةروسلا

 اولاقف سابعلا اوقلمهنال_يقوهباح أو هوذآو كلذ بن عهنماوسأفةروسلا نمغ رف ىت> مهبل عاهأرق من

 مطظوقب هربخاف سايعلا هانافهط ابانمآلو لوقتي اهفهانق د_دلانتط [ضعن ملتسا كيخأ نبا نأول لضفلاأإ
 هياع هللا ىلص ىنلا نا كلذ ىنعمو مهنم نمؤثدإ نمو نيئز متسملاو لهج ىف ىبأىفتلزن ليقوةروسلا ذه تازنف

 ىنلاهادأ نورفاك-لااه ًااي لق ىلاعتهنلا لاق املفهيلاهللا ىحوأامعيمجتلاس رلا غيابتبار وام ناك لسو

 1 "ام عرج غيلمتي تسمأ لاق سو هيلعقنلا ىلص هناكسف م السلا هيلع لب, ربج 0 ملسو هيلع هللا ىلص
 نم عيفشلا ظيلغلا م الاكسلا عامس ىنأ:سوفناا نا ل- ءقونورفاكلااهمأاي لق هيلع لزأ :امف ناكو ىلعدللا

 نموها اىدنع نماذه سدل لاق ملسو هيل عةثلا ىل دهن اك_ةرفكلابةيطاخملا نم م ظاغأالو عنش الوريظنلا

 ةرفك نورفاكلاا مايهلوقب نويطاخاو نورفاكلااهمأا,لقىلعهللالزن ا دقو لجوزعهللادنع

 هنأامهدحأ نالوقةيالا ىنعميف (نودبهتامامسبعأال) نونمؤيبالمهأنلا معى قبسدق نوصوصخم
 متأالو )مكن ةدابعنم ىنم هنويلطتام لبقتسملا ف لعفأ ال نو ديعتام ذبعأ ال ى نءلانوكيفاهفرارك- ,ال

 (متديعاداعان الو )لاق ىلا ةدابع نم تم هبلطأ ام لم ةتلا ىف نولعاف متنأ الو ىأ (دبعأام نودباع

 ليقو ىدوبع منيداعب لاخلا ىف مت ًاالوىأ(دبع ألم نودباعمت اد دورس دياعب لالا قتلو ىأ

 لايةتسالاولا>ال نوكن رم !ليقولا ةتساللىقاثااولاحلل لوالا ن وكي نأ لمت

 نوكيفلاءقتسالا نعايناث ”ريخأ لاخلا نءالو اربخ أ هناللابقتسالاب ىناثل او لاحلابامهدحأ صتخع نكلو |

 ىنمملا



 يي ديس كورلا

 نع وسما. 1 هياقا بوو ماس ةعسعوو محير ع م سدس ميس حا

 - ا وسم

 ا 4178 يلع هول مع تح

:/ 

 هنك# اضع ارم ميجيف اب رجا كر داونارع تا ست ياا ىأ مهنمدبعلا

 ماش || نمةب رق ىهو ىلوأرم هقلاودملا اهو ىراخلاة ةاورض عب دنع عقووةروصقم ف لأمن ةدس وماي

 امأو كب وشلا نم بي رق ماشلا فرط ىفةنيددم ىهو ةامهمءاحمتءارمةمجتملاذ منة ةزمهف حرذأامأو

 ةانثملاءايلا ناكساو ةزمطاحتفيفةلبأامأو ماشلا ضرأ نم ءاةلبلإبة دياب ميملاديدشتو نيعلاتفبف نام

 نيب و اهني ريصمو قثمد نيب ةطسوةمر>بلال حاس ىلءماشلا ف رطىف ةفورع.ةنيدم ماللا حتفو تحن

 رخ [ىهوةإ-> يم ةرمث اننا قشم د ىلاو لحا يمنا ردم نيب واهندد وةلح ص ةرنذع سجس وحن ةئبردملا

 اعضوم قشمدب نال ثيدلا ىف نعل, ديقامناوهن دمربك او نعلاةدعاق ىسهفءاعنصامأو ماشلا لوأوز الا

 هيف بخشرهلوق اهتاياور نيد عج ا وتافاسملا هذ هفالتخا ىلع مالكا م دقت دقو قم دءاعنصإ فرعي

 حتفب تغي رخآلا ثيدحلا ىفو هيف ليس ىأنيتمجتملا ءاملاو ني_ثلابو ت<ةانثثملاءاملا فب وهنابازيم
 ىناهلوقاعب اّتتمادد د شاةفد ناب ازيمهيف قذدب ىأ قوفةانملاءاتلا دب دش” واهرسكو ةمكملا نيغاإب وعايلا

 ليقو برشالهندرواذاض وحلا نملبالا فةوموهو فاقلا ناكساو ةامهملانيعلا مكب ود ىضوحر ةعبل
 درطأ هانعم م-ميلع ضفرب ىتح ىاصعب نءلا ل_هالسانلاب ذأ ىأ سانلادوذأهلوق ضوحلارخؤموه

 ىلع كرفان اهلوق نعل لهال ةهظ ءةبقنم هيفو مهيلع ليسي ىأ ضفري ىنعمو نعلا لهأربغهنع سانلا
 تال ؟نماهونوءالدلاو ضايخلا مط رطصيا نيدراولا ىلعمدقتي ىذلاوهءارلاوءافلاحستفب طرفلا ضوحلا

 ةدرلا لهأ مهما لاق نا ليلدهيفو ادعب ىأ اقحسهلوقهل ىيهلاكضوحلا ىلا كب اسان ا ىنءملاو ءاقتسالا

 وهو ةين دمرثوكلاةروس نالوقي نإ. ليادلوالا سنأ ثي دح ىف تاق عفشي لب اقحس نمل لاقيالذا
 سمار عفرم ةمون مان ىنغي ةءافغا قغأذاانرهظأ نيب لس وهيلعةللا لص هللالوسراشهلوقلرهظالا |

 ريغا نورحني و ىلا هنهللاريغا نولصي اوناك اسان نادانعم ,( رحئاو كب رللصف) ىلاعتهلوق لعأهللا و

 كب رللصفءهانعمليقو كالذب هب رىلاب رقتمهلر حا, وهل لصينأ لسوهياعفنلا ىل_صهيبن هللا ىمافةنلا

 لاقو ىنيزندبلاركاو عمجه ضو رفملاةالصل| لصف هانعم ليقو كاكسنر<اورحنلا موب ديعلاةالص

 عقر وهل - قو رحالاد:ءع ةالصلا ىف ىرتسلا لع ىلا كدبعضىأر عاو كب رالف سابعنبا

 نبرادلاريخ نم هترثكلةباهنالاع كتيطعأ دق ةبآلا ىنعمو ىو نب !هاكح رحنا ىلاريبكستلا عم ني ديلا
 كزءأوريثكل ارب او لب نحل ءاطعلا اذه كاطع أ ىذلا كي رديعاف كريغادح أ هب صخ أ لا كتصصخو

 هيلااب رقتم ندماارحاو كيلعهماعن | ىلعهر كشاوهلل سف مهقوف كتازنم عفرو ىاخلا ةفاك ىلع كفرشو

 لئاو نب صاءا ىف تازئهرباد مطقنا !لذالا لقالاوه ىنعي (رتبالاوه) كضغبمو كو دع ىنعي( كئناشنا)

 ان دحتو مهس ىنب بايدذع ايقتلاف لخ ادوهو د>.ىلا نماجر اخ إ_سوهيلعهنلا لص ىبنلا نا كالذو ىمهسلا

 كاذ اقفدعم ث دعت تنكىذلا نمهلاولاق صال لخدامأف دحسسملا ف سولج شيررق دي دانص نم سانأو

 ناليقوةحدخ ن ةردر ماعلا لاا .رانباىفوتدق ناكو ملسو هياعهنلا ىلص ىبنلاهب ىنهإ رتبالا

 عطقت | كالهاذافهل بقعالرتب أ لج .رهنافد وعد لاق لس ل ما ذاذا ناكل ئاو نب صاعلا

 هنا كلذو شي رق نمةعاجو فرسثالا نب سعكىف تازن سابع نب|لاقوةروسا ١و ذه ىلا عت هلل |لزن افهرك ذ

 ن هفةددملال هاد, ستنأو ةنادسااو ةءاقسلا لهأ نك شي رقهل تاق ةكمفرسشالا نب بعك مدقامل
 باكلا نم ابيصناوتوأ نيذلاىلار' :مأهيف تازنف هنمربسخ متنألا ةفهموق نمرتين|اروبصلا اذه مأريخ
 0 نم مطقنملا ىأرتبالاوه كاش نارتب أهنااولاق نبذلا ف تازنوةبالا توغاطلاو تبجلاب نوني
 ايدوهمش هرك ذ عطقناتاماذاف دلوهل سيل درف هناا ودار ًاروببصلا] ذه سو «ياع لنا ىبصىنلا ف مطوق

 ديعاف (كبرل لصف)
 ِك ازعأىذلا كير

 كناصو كفرسشو هناطعاب

 اغا سم قاما نام نم

 نودسعي نيذلا كموقل

 ههجوأ ( رحناو) هتلاربغ
 افلا ترخككاذا همسابو

 رحذلا ىف هلل ناثوالا ةديعل

 ىأ(كئئاشنا)ا
 كموق نم كدضغلأ

 (رتبالاوه) مط كتفلاخمب

 ريخ لك "نع
 داوب نم لك نال تنأال

 نينمؤملا نم ةمايقلاموبرلا
 كباقعأو كدالوأ مهف

 ىلع عوفرم كرك ذو
 ملاع لكناسل ىلعو ربانملا
 ادبي رهدلارخآ ى ارك اذو

 كرك ذب ىنثيوةفارك ذب
 لخديالام ةرخآلا ىف كالو

 لاقيبال كثف فصولا تح

 كنئناشوهرتبالااءارتبأهل

 ةرخآلاو ايندلا ىف ىدملا

 نبصاعلا فتازن ليق
 رتبالاورتبالا هامس لئاو
 ربيخوهوهلبقعال ىذلا

 لصفوهونأ



 هقرطو هديناساب روشنلاو ثعبلاهباتكى قييبلار كب وبأ ظفاحلا مامالا لكك لذ عج دقو نب رخآوورم

 ىلعةباحصلا نم مهرك ذمد_ةت نم ةعامج نع ض وحلا ثيدح جارح ا ىلءاةفتادقو تاق ةرثكسنملا

 ضوحلاثيدحاضي اج ونأو امهنمدحاو لكهب درفن اوهيلعاقفتاامنايب هيفو ثيداحالا فهرك ذ قبسام
 ىخضافلالاق نيصيحصل اري_غىفهلج رخ نميف ضايع ىضاقتا!اهرك ذو قيد_هلار كب ىفأت نب ءامسأ نع

 ةياورفلاقدقف هرادقمو ضوحلاةفصامأوارتاوتمْث دحلان وكى ضتقياماذ_هضعب فو ضايع

 ىو نيعلاءاعت_دوقليا نيباك ةباور فو حرذأوءاب رج نيباكهيبنج نيبامةياور فور هش ةربسم ىضوح
 ىفالتخالا اذهف ندعىلاةلبا نم دعب الىضوح نا ةباور فو ةلداىلا نامت نيبامهلوط لئمهضرعةباور

 ثرداحأ ىفلب دحاو ثيدحىفتأيملهنال اهيف بارطضاللابجوم سل ضوحلار دق ىف تاياورلا هذه
 اب رض ةفاتخم نطاوم ىف مسو هيلعهنلا لص ىلا نماهوعمس ةباحصلا نم تاعاسج نع ةاورلاةفلتخم
 هذه نيبام دعبل نيعماسلا ماهفا ىلع كلذ بر ةوهتعسو ضوحلاراطقأ دعبل الثم م -وهيلع هللا ىل_دىنلا

 ضوخلاةعسو ةفاسما دعب مظع نيعماسلا مالعال لب ديد عوضوملارب دال ىلعال ةروك ذا ا دالبلا

 هن ةباورلا تو هرهاظ ىلعتباثريثكلا ناف ريثكلا نم عنم ةفاسملا هذه نم ليلقلارك ذى سار

 قروك ذاادد_علا نأ نم ضوحلاةينآ ىفلوقلا كل ذكو امهنيسةافانمالوةضراعمالف هيف لخاد ليلقلاو

 ثيداحالات در ودقذا كالذ نم عنْ عنامالوءامساا مون نمادد_عرثك اهناو هرهاظ ىلع ثيداحالا
 هيلعهللا ىبصهلوقو ,مترثكو هنم نيب راشلا ضوحلا ىلا نب دراولا ف لوقلا كلذ كو كاذب ةّباثا | ةحبحصلا

 الثمهب رضااو روك ذملاددعلا اذهم رسصحلاهبدربإ ضوحلا درب نمي ءْزس فلة لام نم ءزجالا متن أام سو
 حير ص! ذوؤهنم برش درو نم _سوءهيلع هللا ب ص هلوق اذه ىلع دب و نيعماسال فور ءملاددعاارثك ال

 وهو مهليدبتومهداديرالدورولا نوعنعو نودا ذب نيذلا «نم عنئاساو نوب رمشي نيدراولا عيج ناىف
 ةياورفو كدعب ثدحأام ىردناملوقيف ىتمأ نمهناب رلوقاف مهنم دبعلا ملتخييف لسو هيلعهثلا ىلصهلوق

 ىردنالكنال |أوقيف ىلاحأب رىألوقافقودا اودلتخا .طوانالتب وهأاذاىتح م؟تملاج .ر ىلا نعقريلو

 هانعمىف ءاماعاافلتخاامماذهو ةقباساا| ث.داحالا ىف ةروك ذات .اياورلا نما: هوو كدعبا اوند>أام

 | مهنالمتصف ل سوهيلعةنلا ص تلا نمزف نودترااونومتفان اا وهءدار ال مقف مه نم هيدارملا فو

 | مهبتدعو نكمالؤه سيل لاقيف مويدانيف مهماعى: هامل وا ا ل ىلا يف رماو رت اذا

 هللا لص ىنلان مزقاوماسأ نمهمدارملاليقو مهمالسا نمر هظام ىبعاونوكي م ىأ كد ءب اول دب دق مهنا

 باذكلاةمايسم باح أ مهو ةدرلا ىلع مهلتاق نيذلام هو قيدصلار كب ىفأ نمز ىفهدعب او ديرا مث لوهيلع

 ليقو كدعباو ديرادقهللاقيف هنايح بما نمهفرعيناك ال لسوهيلعنلا ىل- ص ىنلامهيدانيف

 ىلعاونام نيذلا راك! ىصاعملا ب اعصأ و مالسالا نع مهتعدس ا وجر حم نيذلا عد ملا باص ًامهيدارملا

 7 نع نيدورطملاءالؤط عطقبال لوقلا اذهىلعف رئاكساا مهيصاعمو مهتعدب نماوب وني لو ديحوتلا
 دبعنب رعوبألاقو بان عريغ نم ةنجلا مهلخ ديف هللا مهري مث مطةب وقعهنعا ودادي نأز ولا رانلإب |

 ضومحلا نع نيدورطملا نموهف ءاوهالا باح رئاسو ضفاورلاو جراو + اكن بدلا ف ث د_>- أ نم لكربلا

 نماونوكنأ فاح ءالؤع لكف راكلا.نونلع ااوقحلا 0 ال دل تكتل

 هنمنرسشلا نأ ث يدحلا اذهرهاظ ضايعىذاقلا لاق! دب اامظيإل هنمبرش نمهلوقو ثيدحلا اذهم ىنع

 رانلالوخ دهيلعر دقوةمالاه ذه ن مهم برأ نم ْن المو راناان هداحئنااو تاسحلاد- 0

 - 0 حن د را نا تاذرت ةاذع نوكيا 2 ْ

 لخأب



 ظآظ0
 فو مايأةثالثةريسمام,نب مأشلاب ناتي رقامعةاورلاضعب لاق ح رذاوعاب رج نيب اكهيدنج نيبام ىضوح
 هنعهللا ىضر سنأ نع(ق)ادب  اهدعب ا مظي[ةب رسشهنم برمشفهدرو نم ءامسلا موحنك قب زابايق ياك

 ةياو رفوةنبدملاوءاعنص نيب اكىضوح ىتبالةباو رفو ىتيدان نيباملاق !سوهيلعةللا ىلصهننالوسرن ا
 قيرابالا نمهيف ناو نلا نمءاعنصوةل أ نيباكىضوحردق نالاق ةباو رىفو نامتوةنيدملا نيبام لم
 هديب ىسفن ىذلاو لاق ضوحلا|ةين ؟ امةننالوسراي تاق لاق هن ع هللا ىضر رذىبأ نء(م)ءامسلا موجن ددعك
 رخ أمظيولاهنم برش نم ةنجلا ين ةيحصملا ةماظلا اللا ىفالأ اهيك اوكوءامسلا مون ددع نمرثك أهتبنال
 دشأ هؤامقلب أ ىلا نامع نيبامهلوط ل ئهضرعآ مظل هنم برش نمةنجلا نم نابازيمهيف بخبشي هيلعام
 رقعبل ىفا لاق |سوهيلع هللا ىلصهنلالوسر ن اهنعهنلا ىضر نإب ون نع( م) لسعلا نم ىل- او نيالا نماضايب
 ىلاىاةمنملاقف هطرع نعلث_سف مهياع ضفري ىتح ىاصعب برضأ نعلا ل_هالسانلادوذأ ىذوح

 امه دح ؟ةنجلا نمهن ادع نإبازيمهيف تغي لسعلا نم ىلحأو نوال نماضايب دش لاهتف هبارسث نع لمسو نامع
 انأ مل_سوهيلعهتلا يصهنلالوسرلاق لاق هنعةنلا ىضرر دوعسم نبا نع(ق) قرولا نم .رخالاو بهذ نم

 ىبرىأ لوقاف قوداوجلتخا ,طوانال ميلا تيوهأ اذا ىتحكك-:ملاجرىلا نعفريلو ضوحلا ىلع طرق
 ٍسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنعهللا ىضر سن أ نع(ق) كدعب اون دحأام ىردنال كن |لاقيف ىباصأ

 ىناكضأىنرىأ ناوقالف ىقوداو>لتخا ىلا اوعفراذاىتح ىنيحاص نميلاجر ضوحلا ىلع ندريالاق

 فو ثيدحلاىتمأ نم سان لع ندر ةناورفو كدب وتد اردن الكلا ىلا 0
 هللاىبص هتلالوسرنالاق هنعهللاىضرةري رهىفأ نع (ق) ىدعبلدب نملاقحسلوقافهرخآ
 برلوقاف ضوملا ن عنولجيف ىتمأ نملاقوأ ىناخصأ نم ناطهر ةمايقلا موب ىلعدريلاق ل_سوهيلع

 ىلصةهللالوسرنالساو ىرقهقلا مهرابدأ ىلعاو دترامهملا كدعباوث دحأ ام كل )ءالهبالوقيف ىناصأ

 هللا ىناياولاقهلب | نع لجرلا لب | لج رلا دو ذي امنع سانا دوذأ ناو ضوحلا ىتمأ ىلعدرتلاق مل_سوهيلعةللا
 ةفئاط ىنعن دصياو ءوصولاراث نم نياجح ارغ ىلع نودرن ريغ د_حال تسيل امسك منلاق انفرعت

 (ق) كدعب اون دحام ىردت لهو لوقيف كلم ىنيجيف ىناخحأ نمءالؤهبرايلوقأف ىلا نولصيالف مكنم
 نعالاجر ندوذاله ديب ىسفن ىذإاو لس وهيلعةللا ىل_دهللال وسر لاق لاق ه-:ءهللا ىضر 5 ربرهىفأ ْض

 هيلعهللا ىل_دهللالوسر نأ هنعهللا ىضر ةفيذح نع (م) ضوحلا نعل بالا نم ةبي رغلا داذناكىضوح
 لبالالجرلا دوذبكلجرلا هنعندوذالهديب ىسفن ىذلاو ن دعىلاةل يا نمد عبال ىذوح نا لاق ملسو

 دحالت سيل ءوضولاراث ؟نمنيلجح ارغ ىلع نودرت منلاقانفرعتو هللالوسراياولاق هلبا نعةبيرغلا
 متت ام لاقف الزتمانازتف )سو هيلع هللا بص هللا لوس .رعمانكلاق هنع هللا ىضر مقرأن ب دي ز نع مربغ

 دوادوب ا هجرخأةئاامنوأةئاعبسلاةذئموب متنك مل يق ضوهلا ىلعدري نم ءزجفلأةئام نم ءزجالا

 ىضاقلالاق ىووناا نيدلا ىحبشلا لاق 6 ضوحلاب قاعتتام رك ذو ثيداحالا هذه حر فل _طفإلا

 لهأ د:ءهرهاظ ىلءوهو نامالا نمهب قبد_هتلاو ضرفهب نا-ءالاو هدد ضوحلا ثي داحأ ضايع
 نءل مدرك ذف ةباحصاا نم قئالحلاهاورلقنلارتاو:مهثيدحو هيف فاتةالو لواتيالةعابجلاوةنسلا
 نبةبقعوةماس مأو ةثئاعوور م نةذلا دبعو هللا دبع نب ب دنجو دعس نب ىلهسو ديع-س ىأورع نباةباور

 ريغهاورو ةرمسنب رباجو سن أ و ناب وورذ ىف وروت_لاو بهو نب ةنراحو ةفي ذو دوعسم نباو صاع

 ةلبح نبدي وسو ةزرب ىفأو دب ز نب هللا دبعوةمامأ ىنأو مقرأ نب دب زو قيد صلار كب ىنأة باور نم لسه
 ىحمشلالاق مهريغو سيق تنب ةلوخو قبد صل | ىفأ ت ذب ءامسأو بزاع نب ءاربلاو ىعانصاا نبهنلا دبعو

 نذئاعو تاطخلانب رم ةياور نمار يغهاوروةرب رهىنأ ةباور نماضإأ لسمو ىراخبلاهاورو ندلا



 ىفو رثوكلا ةروسؤ

 ديني تال

 ( رئوكلا كانيطعألنا )

 رثوكلا نمل عوفوه
 لكم تكلا طاع
 نم ىلحأ ةنجلا فق روهنوه

 نيلأو جنثلا نم درب او نيللا

 نبا نيعز ةضف نم هيناوأو
 وهامونعهلناىضر سابع

 ناهلل يقف رياكلاريحملا

 ةنجلا فرهنوه نولوقياسا
 ريثكلاريخا نموه لاقف
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 ةلقلا نم نوعاملا لص ل يقو مهيب امف سانلا هاطاعت ىذلا هلك فورعملانوعاملا ىظرقلا مكن بدت |
 حلملاوءاملا لثم هعنملحالاب نوعاملاليقو ريثك ن ملي لق هنالانوعام فو رعملاوةق دصلاوةاكز لا ىمسف

 نع رجزلاة آلا ىنعموامب عافتتالا نمهناريج عنميالفتببلا فر ونتلاورثبلا كل ذب قحتتلب ورانلاو

 لجرلا رثكتس نا بح تسي وءاماعلا لاق لخخبلا ةياهن ىفاهب لخخلا ناف ةريقحلاةإ اهل اءا شالا ذه لخبلا ظ
 لعأهللا و بجاولا ىلعرصتقي.الو مهملع لضفنتبو مهربعيف ناريجلا هيلا جاتحيا م هّتني ىف

 روكا ةروس ريسفتإل
 ثال'ىهوةداّدقو ةمركعو نسحلاهلاق ةين دماهنا ل يقو ر وه او سابعناهلاق ةيكم ىهو

 افرح نوعب رأو نانئاو تاملكس شعو تانآ

 د« ميحرلا نحرلا هللا مسؤلع
 ليقو ل سوهياعهللا لصادم هللاهاطعأةدنجلا فر هنرثوكلا( رثوكلا كانيطعأانا) لجو زءفلوق ف

 رثوكلا ليقو هتمأوهعابتاةرثكو هل _يقوةمكسحاوباتكلاوةوبدلاوهليقو ميظعلا نآرقلا رثوكلا
 ريكا رثوكلا لاق سابع نبا نع ريبج نبديعس نعرسشب ىفأ نع( خا) سابع نبا رسفا هرم كلاربخلا

 ديعسلاقفةنحلا فر هنهنانو<زاسانأ نارييج نيديعساتاقرمثب وب أ لاقدايا هللا هاطعأ ىذلا ريثكللا

 لكى مست برعلاو ةرثكلا نم لعوفرثوكلا لصأو هاياهنلا هاطعأ ىذلاريثكلاريخ ا نمةنجلا ىفىذلارونلا
 عيج ىلءاهب لضفوىنلا ةريثكلا لئاضفلار ثوكلا ليقوارثوكر طخاو رد_هلاريثكو أ ددعلا ف ربثك عش
 ةمكسحلاو باتكلاوةوبنلا ىطعأ ]سو هيلع للا ىلص ىنلاهيطعأ دقفرثولاريسفت ىفءاجام عيمش قلخلا
 رصنلاو اهلكنايدالا ىلعهراهظاو مالسالاو عابنالاةرثكو دوما ماقملاودو روملا ضوحلاوةعافشلاو معااو

 روهجهياعىذلار ثوكسلا ىف ليواقالاىلو أ: ةمايقلا موب ىلاهدعب وهنمز ىف حوتفلا ةرثكوءادعالا ىلع

 موبتاذ م و هيلع هللا لص هللا لوسراندب لاق سنأ نع(ق)ثي دل ىفانييمءاجاك ة نا فر هن هن ءاملعلا

 أرقفةر وسافن [ىلعتلزن لاق هللا لوسراي ككنأ م انلقفامستم هسأ ارعفر م ةءافغا غأذانرهظأ نيب

 نوردنأ لاقمث رتبالاوهك_ةناشنا رحناوكب رللصف رثوكتلا كانيطعأأنا ميحرلا نجرلا هللا مب

 موب ىتمأهياعدرت ضوحوه ريثكريخ لجو زعىب رهين دعو ر هنهناف لاق لعأهلوسر وهللاانلقرثوكسلاام

 + فءامسلا موجنددعهتين آ ةمايقلا كد_عب ثدحأام ىردناملوةيف ىتمأ نمهنابرلوقاف مهم دبعلا حلت
 بايقءاتفاح رهن ىلع تينأ ءامسلا ىلا ىف جر عاملا مسو هيلع هللا لص هنا لوسر لاق لاق ىراخب الو اسم ظفل

 كسمهتنيطوأ هنيطاذافكب ر كاطعأ ىذلارثوكللا اذهلاق لد ربجابانهامتلقف فوجناؤلؤللا

 رهن كلذ لاقرثوكلااماسو هياعهنلا ىلصةنلال وسر لمس لاق هنع هللا ىضر سن أع « ىوارلاكشرفذأ

 لاق روزجلا قانعاك اهقانعأ ريط هيف ل علا نم ىلحأونإللا نماضايب دش أ ةنجلا ىف ىنعي هللا هين اطعأ

 نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخأ|هنم عن 1 ألسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاقف ةمعانله ذه نارمع

 ىلءهارحمو بهذ نءهاتفاح :نحلا ىف م 0 رك ا

 لاقو ىدمرتلا جرخ أ لثلا نم ضيب أو لسعلا نم ىلحأ هؤامو كسملا نمبيطأ تب رتتوقايلاو ردا
 ىلاعتهلوق نع ةشئاعتلاسلاقامهنع هللا ىضردوءسه نب هللا معن يمأع نع( خس ) حيخس نسح ثي دح

 موجند دكهتين ؟فوجير دهائطاش لسو هيا عهنلا ىلص مكيدن هيطعأر هنرثوكس|تلاقفرثوكسا كانماهعأانا

 ىو ملسو هيلعهللا ىلصةنلا لوسر لاق لاق امهنعهننأ ىضر صاعلا نبو رمع نبهلنا دسم ع نع( ق)لءامسلا

 ادب اا مظي الامم برش نم ءامدلا موج كه نازيكو كلملا نم بيط أ هحب رو نبالا نم ضيكأ هؤامر هش ةريسم
 ممامأ لاق لسوهيلعللا لص هنلالوسر نأ امنع#نلا ىضررمع نب نع(ق)ءاوسهاياوز وةباو رفداز

 ىضوح



 ىذأوةوفح افينع امذد هعف دي ىأ (مئيلاعدب) ىذلاوه ءازحلاب بذك (ىذلاكلذف) هفرعتلناوهنم ءازحلاب بدا ك.ىذأا

 6 ءازجلابس ذكدلا ٍلعلعج نيكسملا ماعط ل ذب ىلع نإخ تسال ا ماجلي ل عضع اك ةيوش>ورجزب ادع يقادر هدريو

 نيخ كلذ ىلع مدق وهنا اهعو هللا ىشحخل ) 57 ديعولاب نقيأو ءا ازجلاب نمآ ولاىأ فيعضلاءاذيا ىلع مادق الاو فورعءا لأ

 تفرع لهدهبآلا ىنعمو نيقفانملا نم ل جر ىناهنا سابعنب!نعةباورىفو ىوزذملا ذئاعنء ورع ىف لمقو

 هب دارهلاو ماهفتساتيأرأ ظفلو (ميتيلا عديىذلا كل ذف) هفرعتل ناف باسحلاوءازجلا م ويب بذكي ىذلا

 لكل باطخوهلمقو سو هيلعهنلا ىبصىنال باطخوهو نبدلاب ب ذكملا| ذهلاح نمبجكتلا ىف ةغلابملا

 هنايب حوضوو هلئالدروهظدعب نيدلبب ذك ىذلا اذه لقاعلا اهم ايو ناسنالااهمأاب تيار أىنعملاو دحأ

 ىنعملاو ةوفجو ف: :ءب عفدلا عدلاو هقح نعهعف دب وهرهقي ىأ ميتيلا عدي ىذلا كلت نف كلذهب قيل فيكسف

 هبرضي وهرجْزي ل يقو ةبجاوةاساوملا نكست ناوهلةاساوملا د ايهلامو هقح نعهعف ديدن |

 ىأ(نيكسملا ماعط ىلع ضحالو)ةلاطتساوا ارهقهمدخ. ساه وعدن ىا افيفخلابوعدب* ىرةوهب فذس و

 هرب_غص أي الف هري_غلا وهلا لخبي هنال لخببلا ةباغاذهو ءازوللاب ب ذ,هنال هماعطاب صب الو همعطيال
 (نوهاس مهتالص نع.هنيذلا) ىلاعتلاقف مهتعنمنيقفانملا ىنعي (نيلصلللب وف ) ىلاعتهلوق ماعطالاب

 لاق نوهاس مهتالص نع مه نيذلا نعل سوهياعهنبأ ىبصهنلالوسر لئسلاق دعس نع هدنسب ىوغبلا ىو ر

 اذاةينالعلا ف نولصيو سانلا نعاوباغاذاةالصلا! نوكرش.ن ,وقفانملا مه سابع نب |!لاقو توولاةعاضا

 ىلاسك اوماقةالصلاىلا اوءاقاذاو نيقفانملا فصو ىفىلاءتلاقو نؤاريمه نيذلا ىلاعت هلوقل مهعماو رضح

 اماقع اهيلعنوفاخعالو اولص نا! اوثاط نوجر بال ليقو لص وأ لص ل ابياالاهنعهاس ليقو سانلا نؤارب

 اهيلعاومدش مل ىهتتاف ناوءاب راهول داهولص نا نيذلا ,>ليقواهم نونواهتي واهنعنولفاغ ليقواوك رتنا
 نوهاس م_متالص نءىلاعتلاقامليقو اهدوحسالو اهعوكر نومالواهتيقاومل اهنولصيال نبذلا مهليقو
 ناوهق فانا اوهس نا نيوهسلا نيب قرفلاو هنال ص فوهسيدق نمؤمملاو نيقفانملا ىفاهنا )عن ءعةظفلب
 قرفلارهظفوهسلادوح.ب هربجو لالا فهكرادتهنالص ىفاهساذا نموا واهنعاغراف نوكواهرك دال
 نمالاردصيالا ذهوةالصلاءازجأ عيج ىف هتلاركذلايسان قبب ناوهةالصاا نءوهسلا ليقو ني وهسلا نيب

 وجرب وةبج او هيلعاهئاوهنالصة دئاف دقتعي ىذلا نمؤملااماف ةالصلاىفةدئافال هنادقتعي ىذلا قفانملا

 ءازجأ ضءعب ىف ايهاسريصيهنا ىنعي ةالصلا فوهسهل لصح دقفاهكر تىلع اقع! فا واهلعف ىلعب اوثلا

 كلذ بهذي مث دحأ هنمواخي داكي ال كلذو سفنلا ثيدحوأ ناطيشلا ةسوسوب هيلعدريدراو ببس ةالصلا
 نمّوملالاعفأ نم ةالصلا فوه_ىلاو قفانملالاعفأ نمةالصلا نعوهسلا نا قرفلا اذهب تبثف هنعدراولا
 نا ٌقارملاو قفانملا نيب قرفلاو :ينالعلا ىفاهنولصي و لا ىفةالصلا نوكرتب ىنعي (نؤارب مهنيذلا)

 ار نمءيف دقتعيل عوشملاة دايز عملامجالارهظيىفارملاونا-؟الارهظيو رفكسلا نطبي ىذلا وه قفانملا

 سلو كالذي سأب الف ءانرلا نم< سفن ىلع نمايوهب ىدّتةيل لفاونلا ارهظي نمامأ حالصلاو نبدلا لهأ مهنا

 نبالوقوو ةاكزلا ىهلاقهناىلعنعىو ر (نوعاملانوعنعو) ىلاعتلاقف ل خباب مهفصومءارع
 عنموةالصلا كرت ىلع مهم دق ةالصلا دعب اهرك" ذىلاعتهللا ن|!كلذهج وو كاحضلاو ةداتقو نسحلاو رمع

 هيلعل ديو سابع نبا نعةباور ىهو كلذ هايشسأو ردقااو ولدلاو سأفلا نوعاملادوعسم نبا لاقو ةاكزلا

 وب أهجرخ أر دقلاوولدلا ةب راعإ سو هيلعةللا بص هللا لوسر دهع ىلع نوعاملا دعنانسك لاقهن ىو رام
 لاقو عانملا ةبراعهان دأو ضورفملاةاكزلاهالعأنوعاملاةمركعلاقوةبراعاانوعاملادهاجلاقودواد

 بذكمهنالد هيلع مدق

 هلوق هب لدومت ءازجلاب
 مهنبذلانيلصملل لب وف)

 نيذلا ن وهاس مهتالص نع
 نوعنعو نؤارب 0-6

 أدهم ىنعي (نوعاملا

 اهنواصيال ىأ نيقفانللا

 نودقتعي ال م-ونال رس

 ةينالعاهتواصيو اهب وجو

 نيقفاذلل ل يوفليقو ءاير

 فمهسفن أنولخ دي نيذلا

 مهو ةروص نيلصملا ةلج
 مهنأو مهمالص نع نولفاغ

 ىلاةبرقاه نوديرري ال
 ضرغل ةيدأتالو م-مر
 نوعفتربو نوضفخنب مهف

 نولعهغباذام نورديالو

 م-لاس انلل نو ر_عظيو

 نوعنع وش ئارفلان ودود
 ردت نفاع كلا
 هلل االاق نسحلاو سنأ
 موممالص نعلاقىذلا

 ىنعم نال مهتالص ىف لقي

 وهساهنع نوهاس مهنا نع

 اهيلاتافتلا ةإقواط كرت
 ىنعمو نيقفانملالعف كالذو

 اهيف مهم رثعي وهسلا ناىف

 ثيدحوأ ناطيش ةسوسوب

 هنءواحالكلذو سفن

 ىلص هللا لوسر ناكو

 لجرلان وكن الوهب باحعالاو«يلعع انثلاهنو ري مهو هلمع سانلا اري ف اراانالةء ارالا نمةلءافمة ارملاوهريغ نءالضف هيالصض ىف

 اهوحنوةحدقملاوولدلاو ردقللا نم ساذلا نيب ةداعا| ىف رواعتيامهنعهللا ىضردوعسم نبا نعر ةاكزلانوعملاو المج ناكدب ءادتفالال

 معأهنلاو ماو رانلاوءاملا اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو



 ةلحر مهفالبا) دالرلا ىف

 قلطأ (فيصلاو ءاتشلا

 هنع لدبأمث فالبإلا

 ايخفت نيتلحرلاب ديقللا
 اريك ذو فالءالا مال
 بصتوهدف ةمعنلا ممل
 هب الوعفم مهفالبإب ةل-رلا
 ءاتفشلا ىتلحر دارأو

 نمال درفاف فيصلاو

 نئيلرفل تاكو صيالا
 ءاتشلا ف نوا-رب ناتلحر

 ىلا فيصلا فو نمعلا ىلا
 نورح و نوراتمف ماشلا
 ناعما مهيتلحرفف ا اوناكو

 الف هللا مرح لهأ مهنال

 راغي مهريغو مط ضرعتي
 اذهبراوديعياف)

 نم مهمعطأ ىذلات بلا

 (فوخ نم مهنمآو عوج
 فوخو عوج ىف ريكنتلا
 مهمعطأ ىنعيإامهتدشل

 ديدش ع وج نم نيتلحرلاب

 نم مهنماوامهلبق هيفاوناك

 فوخوهو مظع فوخ

 فوخوأ ليفابادأ

 مدهدلب نم فطختلا

 دقاوناك ليقو مهرياسمو

 اوك أ ىتح ةدش مهتباصأ

 ةقرحما ماظعلاو فيجلا

 ماذجلا فوخ نم مهنمآو

 ليقو .هداب مهبيصيالف

 ميهاربإ ءاعدب هلك كللذ

 مالسلا هيلع
 فاتخم نوعاملاةروس 9+

 دك تانآ عبس ىهو اهمو

 باور

 بذكيىذلاتبأرأ)

 تيأر له ىأ ( نيدلاب

 خ3

 اومسف اكسمءوذختاف مرا مطزئأو ب الك نب ىصق مهعمؤ مرا ريغ نيقرفتماوناك اشي رقنا ليقو
 رعاشلالاق كال ذلاعمح ىصق ىمسواوعمجتاذا موقلا شرقت لاقي 00 ردا يسارع

 رهف ن«لئابقلاهنلاعجهب اعمجت ىعدي ناك ىصق كو بأ

 ءاتشلاةلحر) هيف ةنملا .ظعلاريك ذو فالبالا سمالاوخفتلوالا نمل دب وه (مهفالبا) ىلاعتهلوقو
 اودبعيو مرح اباوهقي ن "قاتلا مه ماففئاطلابنوفيصي وةكمب نوتشي اوناكس ابعنب!لاق(فيصلاو
 ًافدأاهنال نعلاىلاءاتشاا فاح 0 قناتلح روطتناكن وراك الالاقوتدرلا اذه بر
 مهتراجتب شعت شي رقتناكو عرضالوهيف عر زالاب+جايداوم رمان اكو مأشلا ىلا فيصااىفةلحرو
 برعلاتناكو هتبب ةالوو هللا مرح ن اكس شي د رةنولوقياوناكوءوسب دحأم طضرءتيالاوناكومهتلحرو

 ىلعاو ردقي/تيبلاراوج نمالاالولوةكع ماقم مط نكي ناتلح .رلاالولؤ كل ذل .همظعتو مهزعتو مهم رك

 ةكمىلا ماعطلا اولمف- نعلادالب ؛ نم شرجوةلابت تبصخاف م ًأشلاو نوبلا ىلا فالتخالا مهياع قشف فرصتلا
 لحاسلا ل هأ ا ,الا ىلعاواجربلا لهأو ةكم ىلا نفسلا ىلع .رحبلاق مهتاعطازاح لخاسلالغأ

 بيرق نمةكم ل هأراتماف حطبالاباوقل أ ودكم ىلا ماعطا اولمفس ماش ألا بصخأو بصخلاب رب ربلالهاوةدج
 نيتل-رلا ىلع مئاه .ععج ىتح ةعاجمو رض ىاون اك سابعن. !لافواءيج نيتلحرلاةَ ؤمةللامهافكو

 لج نملو ناك ىلكلالاقو موينغك مهريقف ناك ى تح ريقفلاو ىنغل نيب مهب رنومسقباوناكف
 0 رت عدن نب تاهل » !!اهياالحرو مأش ثلا نمحمقلا ىنعيءارمسلا

 مهارةديرت مهب تر رمال 5 فاسالسعلا ١ انتر ماله «ىدنلاوةحامسلام 1 اطىذلل لق

 فايضالل ل_-ه نيلئاقلا» « شئاردجوب سلو نيشئارلا * فافك ١نمورمض نم كوعنم

 قداص دعو لك نيئاقلاو 5 ىاكلاك مهربقف نوكىتح 5 مهريقفب .نغ نيطلاخخاو

 فاح نوتنسم ةكم لاجرو « هموقادب رثلا مثهالعلاورمع  فالبالاةا_رب نيلحارلاو

 فايصالاةاحروءاتشاارفس *« هموقلو هلامهنسن؛ر فس
 رض عفدام# دحأ نيمسق ىلع ماعنالا نا كلذو ةبعكللا ىنعي(تببلاا ذهبراودبعيلف) لجوزعهلوق يه

 بلجورضلا مهنعهتلا عقدا 0 ا هرك ذاموهو

 نيئاحرلا ىمأ ,هافك املىلاعتدنا ليقو ركشلاءادأو ةيدوبعلاب مه صا ناتمظع ناتمعناصمو ميلا ل

 ىعمو _ (فوخ نءمهنمآو ع وج نم مهمعطأ ىذلا) وهدناف تيبلاا ذه بر ةدابعباولغتشي نأ م د سعأ

 مهناةيآلا نعم ليقورحبلاوربلا فدالبلا نم مولاة ريما لمح ع وج دعب نمىا أعوج نم مهمعطأ ىذلا

 طحقلا يماعدتشاف فسوب ىنبك نيس مهباعاهلعجا مهللالاقف مهيلعاعد لسو هيل عدتلا ىلصا د اوءذك امل

 تدصخاف ملسوهياعهنلا ىلص هللا لوسراعدف نون ؤمانافانل هللا عدا داي اولاقف دهجلاو ع وجلا مهءاصأو

 فوخ نم مهنمآو عوج ن« مهمعط أ ىذلا ىلاعأ هلوق كا دودي طحشلا دعب ةكم لهأ تدصخ ًاودالبلا

 موهيصيالو ماذجلا فوخ نم مهنمآل يقومونلحر 01 مط ضرعتب مل ىتحةكم لهأ نم مهنوكو مرح اب ىأ

 ملعأ ةللاو مالسالاب و لإ سو هيلع للا ىلص دمحم مهن : مآ ليقو ما ذا ,هدلبب

 *نوعاملاةروريسفنإ#

 لوأس نب ”ىأنبنلا نع قنا ماب ىفاثاا فندئااو لاو نب صاعلا ىفةكمب اهف صن لزن ليقو ةيكم ىهو

 افرح ن ورم عوةسنو ةئاموةلك نو رمشعو سخو تاي 1عبس ىهو قفانملا
 د« ميحرلا نجحرلاللا سبل

 ةريغملا نب ديلولا ىف ليقو ىمه..لا لث او نب صاعلا ىف تازن لبق (نيدلابب ذك,ىذلا تيأرأ) لجوزءهلوفف

 لمقو



 نأمهيمأاودبيلفهلوقب قاعتم (881) (شي رق فال,.ال) 6 ميحرلا نجحرلاهلدا مس ب عتانآ عب رأ ىهو ةيكم شب رق ةروسالم

 36 شي ر3ةروسربسفن لب

 عسبسو تايآ ع د رأ ىهو رثك ًأوحص أل ّوالاو ةين دم ليقو ةيكم ىهو

 افرح نوعيسو ةئالكو 4 هرمع

 : د مي>رلا نجرلا هللا حسب لع
 ىلاعت هللا نا كلذو اها بقا ةقلعتم ىهليقف ماللاهذ_هىفاوفلتخا(شي رقفالبال) لجوزعهلوق ُُج

 كاهأ ىأ شي رق فاليالل وك أمفصعك مهلعف لاقفةشدحلاب ٌمنصامب مهيلعهتمعن ٌمظعةكم لهأرك ذ

 ةروسو ةروسلاهذهسعك نبى فأل عج ا ذطو فيدلاوءاّمشلاةأحر نماوغلأامو شي رق قبتاليفا ا فاحأ

 مهريغوةباحصلا نمروهجلا هيلع ىذلاو ميحرلا نجرلا هللا مسإب هفحعصمىف امهندب لصفي ملوةد>اوليفلا

 بهذم نع بيجأو اموْس قاعنالهناو ليفلاةر وس نعةلصفنمةروسلاهذ_هناروهشملاض يفت اوهو

 قد_صيةدحاولاةروسلاك نارقلانإب ةدداو ةروساهلبقىتلاةروسلاوةروسلاهذه لعج ىف س: كنب ”ىنأ

 امهناو امهنب لصفلا ىلع هريغو ةباحصاا قاب طاباضيأ ضراعموهو صضعب ىنعم هضعا ناس واضعإ هضعب

 اوبعاىأ بكتلا مال ىهل يقف فاليالهوقىف ماللةبلالاةإ_ءااىفاوفلتخالوقلا!ذ_هىلعف ناتروس

 هجو ىلعهلوةكوهؤهن دابعب مه ىمأ مثتيبلا|ا ذه بر ةدابع مهكر نو فيصلاو ءامشلاة احر شي رق فالرال

 ءاتشلاة احر مهفاليال تيملاا ذه براو دبعيافهريدقتاه هبا ةقلعتم ىهليقو كلذلاو بع بجتلا

 فالتئالا ىنمع وهو افلأ ئشلاتفلأ نم فاليالاو ةمعنلا هذ طاركحش ,هتدابعاواءجيل ىأ فيصلاو
 هينفل اوهَتمْزل ىأ اذكتفلأ نموه ل يقواعطةّ:الوالصتتف نيتلحرلا نيتاه شي رد فال.ال ىنعملا نوكسف

 هدليمل نمو شيرق نموهفرضنلاهَدلَو نم لكف ةنانك نب رضنلادلو مه شي رو ةللاهيئمزلأ ىأ هللا
 ةناننك قطصاهنلانا مل سو هيلعهنلا ىبصهنلا لوسرلاقلاق عقسالا نب ةلئاو نع( م) ىثرقب سيلفرضنلا

 (م) مئاهىنب نمىنافطصاو مئاهىنب شيرق نم ىطصاو ةنانك نماشي رق قطصاو ليعمسادلو نم

 نع © رمشلاو ريخلا ف شد رقل عيت سانلا لاق لسوءيلعةللا لصةتنال وسر نأ هنعةللا ىذررباج نع

 مهماسا مه-اسم نأشلاا ذه ىف شي رقل عت سانلا نالاق مل_سوهيلعةنلا ىلص هنلال اوسرنأ ةريرهىفأ

 هناهأ شي رق ناوهدارأ نمل سو هياعفتلا ىلصةنلالوسرلاق لاق دب ز نب ديعس نع ه# مهرفاكل هرفاكو

 لاكذلا بي رغحيمص نسح ثيد_>لاقو ىدمرتلاه جرت الاون مكرتآ قذف الاكن شير ق لوأ تقذأ
 بدكتلاو ع اوهو شي رقتااو شرقلا نماشإ رةاومسو ريخخ اوءاطعلا لاونل اوةدشلاو ةةشملاو باذعلا

 لاملا عج ىلعو اراجتاموقا اوناك اشي رقنال كلذو بستكيى أ مط شرتقيوو هلايعا شرق. نال_ةلاقي

 نوكنةبادللاق اشير شي.رق تيمسمإ سابعنب هللادبعةب واعملاسةناح روب ألاقواصارح لاضفالاو

 لكؤنالو لك أن ىهوهتلك أالا نيمسلاو ثغلا نم يشب رمتالشرقلااط لاقي هباو د ظعأ نم ىهرصلا ىف

 ىحملار عشه دشنأو منلاقاهر اعشأ ىف كلذ بر علا فرت لهو لاق ىلعتال او ولعتو

 اشي رق شي رق تيمساهب رك حبلا نكسن ىلا ىح شي رقو

 اشير ني-انملاىذل هيف كر * :نالو نيمسلاو ثغلا لك أ:

 اشيشكالك ادالبلا نواك أي « شيرةىباتكلاىفاذكع
 اشوحملاو مويف لتقلا رثك « ىبن نامزلا رخآ مطو

 ك1 رح ىطملا نورمشحب دع الاحر د ةلا-.> ضرالا الع

 ( جارت (تالز

 مهفاليال جال هودسبعي
 املءافلا تا دو نيةلحرلا

 ىثتعم نم مالكلا ىف

 مويلعةنلا منناىأ) هلا

 رءاساهو ديعي ل ناف ىدحت ال

 مناط رودعنأف ةهمعت

 ةمعن ىهىتلا ةد_داولا

 ىأ لبقاموأ ةرهاظ

 لوك ًامفمعكم -عاعخ
 نا ىنعي ش رقفال.ال

 فاليرالا|ذط فالتالا كلذ

 رعشلا ىف نيمضةااك| ذهو

 تيبلا ىنعم قاعي ناوهو
 الامصيالا ةلعت لبق ىذلاب

 ىأفحصمىف امو هب

 ل-هفالب ةد_داو ةروس
 كرتقاسكلا نعىورب و

 هنأ ىنءملاوامهتدب ةيمستلا
 نبذلا ةشحلا كلهأ
 سانلا عماستيل مهودصق

 لضف مهومرتحف كذب

 مظمظنني ىتح مارتسحا
 الف مهيتلحرىف نمالا

 ليقو مهياع هدحأ“ى رثع
 فالبإل اوما ىنعملا

 تيرم فالال كووول
 شرف ةفلاؤل ىأىاش
 افالاوافلأ هتفلأ لاقي ليقو

 نرضنلا دلو ل

 شس :رقلاربغصتبو هوم سةنانكا

 رصلاف ةميظعةبادوهو

 قاطتالو نفسلاب ثبعت
 ميظعتلل ريغصتلاو راذلإبالا
 مهتدشا كلذبهوم_ف

 ليفقو اهباهببشت مهتعنمو

 مهب رضو مهتاراجب نيباسك اوناك مهنال بسكلا رعسجلا وهو شرقلا نم



 قمهدك لمجملا)
 لاطباو مييضن ىف (ليلضت
 هلعجاذا هديك للض لاقي
 عرسال ليقوادتاخ الص
 هنالليلضلا كاملا سيقلا

 هعيض ىأهسيب أكلم للض
 الوأتيبلااوداكم هنا ىنعي

 اوفرديل سيلقلا ءانبب

 للضفه يلا جاحلا هوجو

 هيف ىفإ رحلا عاقبإب مهديك

 همده ةداراباين اثهوداكو

 ريطلالاسرإب مهديكللضف

 : ري 1

 تي زلالاق هلا

 نم تاعءاجو انههنم

 وباأرقو (مويمرت) انهه

 رع طلاوأ هللا ىأ مهيمر

 امكاو ركذم عج مسادنال

 ةراجح ) ىنعملا ىلع نوي

 نم برعمو» (ليجسس نم

 روه+ اهيلعو لك كنس
 فدمعكم هلعفلا) رجآلا ىأ

 دودلاهلك أعرز(لوك ام

515 
 ىلع امممدحاو لك سلجو كل ىهف قرفح ىف عاملا د وج أ ىرأىابلطللا دبع لاقف كسفن ىلع ىلر تخاف

 كلذي ب اطملادبعداسو هباوقاضىتحامهلضف نماون اص و اوعجارتف ساذلا ف بلطلل درع ىداتوهنرفح
 نعلجوزعهللا عفدولاملا كلذ نمىنغفامهبلهأ ف دوعسموب او بلطملا دبعلزب ملفةداقلاهتطعأ اواشيرق

 ثالثب ليقو ةنسنيعب راب | سو هياعةنلا ىلص ىنلا داوم لبق ناكل يقف ليفلا ماع رات فاوفلتخاوهتبعك
 ماعلا ىف ناك هنارب_سفتلا لهأ اوي راوتلاوريسلاءاماعنمنورثك الاهيلع ىذلا حصالاو ةنس نب رشعو

 هيلع هللا ىلصهدلوملا راند هواعجو ليفلا ماعدلو نولوق» مهئأف اسود .اعهللا بص هنلالوسر هيفدلو ىذلا

 الل نام ةتعيم لش تناك ة عقاولا» ذهن ال كلذو ل« ىأر تمل جوز عهلوقفريسفتلا امو سو

 هللا لص هن اكو كلذك ناك اذاوةكعافور عما ذيفّتسم ناك اهم ريخلا ناله دنعالصاح ناك اهم معلا نأ

 دحاو ليف مهعم ناك ليق ليمغأ!باعصاب كب رلعف فيكرتمأىلاعت لاقا ذهلفانيمتيهدهاشو هماع سو هيلع
 ليقودو# هللاقي ناكىذلا مظعالا ليفلا ىلا مهب مههسن هنال »دحام اورمثع ىئثا ليقو ةينامن ةليفاون اكل مقو

 ا ا ل دق ليس لل ليف ناسا ةسن قو ىآل قافول دوام

 ىلص د# فرش ىلع ةميظعلالد هيفو نيصوصخم اساناهبىرتةراجح لمحتر ملا لبق نم ىفأتاريط نأ ل قعلا
 لس و هيلع هللا لصد وهوهاضترا نمرصصنل تالذ لعفاع |ىلاعن هللا نا كلذوهلةرهاظ ةزدكمو لس ,وهيلعةللا

 باتك الارافك | اوناك مناف شير قةرمدنل كلذ سدلو هيلع طخس نم كالهاوهديحون ىلا ىعادلاوهو

 انألاق ىلاعتهب اكف ملسو.هيلعهللا لص د#رصن كل ذيدارملا نأ ل قاع ىلع خيالف باتسك مط ةشدحلاو
 فيك-و كمودق ل_ءق كترصن دقذاو كمودقل افي رشتو كالامظعت ليفلا باعساإب تاعفام تلعف ىذلا

 عييبضت ىأ ((ليلطتىف) ةبعكتلا بي رك ىف مهيعسو مهركمىنعي (مهديك لعجبملا) كروهلظ دعب ككرتأ
 مهيلع مه ديكع جر لب تيبلا بي رخخ نماودارأ م ىلا اوأصإ لف مه ديك لضأاودارأام لاطباو راسخو

 ةقرفتمةريثك اربط ىنعي (ليبابأاريط مهيلع ل سرأو) ى ا ءتهلوقوهواوكسلهو تقرت>او مهتسيناك تب رف
 اهظفل نماط دحاوال ليق ةقرفت ىف تاعاج لباب ل يقوتلب ْوملا لبالاكع يطاق أل يبابأ ليق واضعباهضعب عتب

 ربطلا ميطارك ميطارخا طاريط تناكس ابع نب لاق ومع ل.:ملوب أل بقو لب أل يقو ةلإبااهدحاو ليقو
 رضخربط ليقو عابسلا باين اكباينأاط ليقو عابسلا سؤركس ؤراط ليقو بالكلا!فك اكفك أوا

 هيلجر ف نارهعراعأ ةثالثرتاط لكعماجوفاجوفرحلا لبق نم تءاجدوسربط ليقو رهفصريقانماط |
 هناربطلا هذه سانجأ ف ال:خاىف لب واقالاهذهنيب عملا هجوو هتمشهالاًا يش بيصنالهراقنم فر حو

 اميدحاو لكربخ افهريغمهاكحام ىلعاهضعب و سابع نب !هاكحام ىلعاهضعبفاهلكت افص' !ه ذهاهيف تناك
 7 راخابمهتم رو ريطلا تءاصدوعسم نب الاق (ةراح مهيمرت) لجور ءالوق هم لعأهللا واهئافص نمدهغلب

 ناورخآلا بنا نم جرخالا لبر ىلع اهنمر ع عقواف ةدشا متدازفةراخابتب رضفاحي رهنناثعب و

 رافكلا باذع هيف بةكىذلاناوب دال لع مسا ليج سلا ليق (ليجس نم) هرب د نم ج رخ هسأر ىلع عفو
 بتكاعنّودملابو:كلاباذعلاةاج نم ةراجح مه.مرتىنعملاولاسرالاوهولاجسالا نمهقاقتشاو

 هاصأو طلتخم نيطو رج ليجس ليقو رجآلا خبطياك خوبطم نيط نمهانعم ليقو باتكحاا كلذ ىفنلا

 أ باودلا هناك أنتو عر زكىنعي (لوك أم ف مءكمهلعؤ-) ديدشلا ليجس ليقو برعم ىبسراف لكو كنس
 ةطنلا قروفصعلاليقو ثورلاءازج أ قرفتب اهقرفتو مهاد وأ مطقن هبش هؤازجأتقرفتو سيف هتثارمث

 بح ىلع نوكحي, ىذا! جراخلاريثقلاو»هسابع نبالاقو فوج أراصف لك أاذاب+ اك ليقو نبتلاوهو
 ملعأ ىلاعتهنلاو فالغلا ةئيهك ةطئحلا



 :ةزكأ

 مهيلار ظني ليفنو نوعا ىلا قب رطلا ىلع مديل بيبح نبل فن نعنولءاستي و هنماؤاج ىذلا قي رطلا ىلا
 ليفن لوقب كلذ فولابجلا ضعب نم

 انيًارام بصحلاني-ح ىدل *« هارت نلو تبأرام كناف

 انيلع ىتل# ةراخج بصحو # اريطترصب ا ذاهللا تدج

 انيد ناشبحلل "ىلع ناك # ليفن نع لئاسإ مهلكو
 ةهربا ىلع هللاثعب ولهنم لكى نوكتاهم وق نط لكب نوليفاسنب صعب ىف مهدت جامو موقلاج رخو

 رف لثموهو ءاعن ىلا ىهتتافمدو حق نتةدمابتم اه تطقسالك لمانأ طقاتت ل
 ىثاحتنلا ليفدومامأو ىدقاولا لاق كل همثهبلق ن ءهردص عدصن | ىتحتاماموهباصأ نم تب نمفريطلا

 وبأتافنامهضءب لاقوءابصخلاباو مر ىأ اوبصخ-ا وعجشرخآلا ليفل اواجنف مرخلا ىلع عجسشي لو ضب رف

 هسيلع عقواهاهنأ اماف ةصقلا هيلع صقف ىمئاجنلا غلب ىتحهسأر قوف قاف ربط ه-عبتو ةهربارب زو موسكي
 تاصلا ىنأ نب ةيمأ لاق ىئئاجنلا ىدي نيب اتيمرفنربطاا الذ نمرتج

 روفكلا الا نهيفىراميام © تاعطاس انب ر تانآ نا

 روقعم هن اكىوسعيلظ « ىتح سمغلابليفلا سبح ْ
 نبلتاقم معز وسانلا نامعطتسي ةكعهسناسو ليفلا دئاق تبر تلاقامنعةللا ىضرةشثئاع نعىورو

 ضرأ ىلا اراخن آوح رخنيحا اراناوحجأ ش 2 نم ةئف نأ ل يفلا بادأ ًارجىذلاب بسلا نا ناملس

 اووتشاو راثلا اوجججافاولزنف لكيطلا شي رقاهمست ىراصتللة عيب متو رحسلا لاس ناو

 ىلا 'عيرصلا قلطنافاران لكيطا مرط_ضاف عرلا تجاهف ف_صاع موب ىف ىهامرانلا اوكرتاواحتر ااساف

 فوفكمناكو ىئقثلا دوعسموب أ ذئموبةكم ىف ناكو ةبعكلا مدظ ةهرب | ثعبف ةعيبللابضغفساف ىئاجنلا

 لاقف بلطملا دبعلاليلخ ناكو هب أربر ومالا ميقتسناليبن امين الجر ناكوةك وتشيو فئاطلابفيصي رصبلا
 دعصف ءارحىلا انب ده صادوعسموب أل اقف كبار نعهيف ىنغتسيال موب اذهف كدنعاذام بلطملا بعدل
 ىف اهئثب امث هتلاهلعج او العن اهدلقو هتلاهاعج اف لبالا نمةئامىلا دمع بلطملا هب عا دوءسموب أ لاقف للا

 دمعف بلطملا دبع كلذ لعفف م هذ>أايفتبلا اذهب رٍبضغيف أي ثاهتمرقعي نا دوسلا ضعب لعلف مرخلا

 ايرتباا اذط نادوعسموب ؟لاقق رع ركام مجراه رسل لبالا كل: ىلا موقلا

 ىأراماف مايأةلالثهيلعلظأوهالتبا او للاهعنفهمدهدارأوتيبلا اذه نح نهعلا ثالم عسبن ل ازن دقف هعنع

 اريط ىرأ لاف بلطملا دمع رظنفرحبلاوحنرظنافاروزجهلر خو همظعو ضيبلا ىطابقلاهاسك كالذ م.

 اهفرعت لهلاقانسؤر ىلع تراددقاهارألاقاهرارق نبأ كرصبب اهقمرالاقف رصلا ءرطاش نمت أشناض#
 ىف بيساعيلا هايش أ لاقاهر دقاملاق ةيماشالوةيب رعالو ةيماهتب الودي دج:ب ىهاماهفر عأامةنداو لاف
 راقنم لارج اهدوقي ريطةقفر لكمامأاضعب اهضعب عبتي ليللاك تاق أدق ف ذخلا ىصحاهناكى صح اهريقانم
 مهلكلاجرلا تفاوتاساف مهسؤر قوف ت دكر موقلاركسعت ذاحاذا ىتح تءاف-قنعلا ليوط سأرلا دوسأ
 تءاج ثيح نم تعجر اهنا مثهبحاص مسار جح لكى لع بوتكماهن# نم ىلعاهريفان« ىفءريطلا تااهأ
 موقلا تابالاقف اسحاعمسي لفايأ دمئادحأ اسي لفةوبرادعص ىتحايشف لبحلاةو رذ نماطااصص ًاماف

 مهدحأ ةضيب ىلعرولا عقن ناكو نود_ءاخ هاذافم وقلاركسع نماين دا ءافاماين ا وحيدا نإ يماس

 بلطملا دبع دف هعقوة دش نم ضرالا فر! برغي و ةبادلاو ليفلا قرت و هغامد ىف عقت ىتحاهقرخيف

 اان هبحاصا ارفحو زهاوجلاو رجالا هذلا نم الف ضرالا ف قمعأ ىتح رفك مهسؤف نماسأف ذخأف

 دوعسموب أ لاةفاعم كلامهف تش ناو كترفح تئش ناو قرفح تئش نارتخاد وعسم ىناللاق مثدأ الف
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 مالسلاوةال_ىلا هيلع هإ ياخ ميهارب ا تدب ومار 1 |هللاتدب اذه ناف 2 را |

 ضعب معزف كالا | ىلا م قلطنافلاقةوقهبانلامّتناوف كلذ نيب وهنبب لحن او همرحو هدب وهف هعنميناف |
 باطملا دبعلاقيدصر فن وذ ناكور كسعلا م دق ىتح هيذب ضعب هعم بكروا هيلع ناك ةلغب ىلعمف درأ هنا ءامل لا
 ةي-ثعوأةركبل تقي نأ نمأب الريسأ ل جر ءانغافلاق انب لزئامفءانغ نم كد نع نهرفن اذايلاقفءاناف
 ريخ نم عاطتسا امهالملا دنع كل عنصي نأ هلأساف قيد صل هناف ليفلا سئاس سين ىلا ثعب أس نكملو 5

 مطب ةكمري .ربع بحاصو شي رقديسا ذه ناهللاقف هاتاف سن أىلالسرافلاقهدنع كتلزئمو كرطخ مظعي
 اا ل اس القران نسور ىشوجولاو لهل ف ىانلا ا

 بحاصو شي رقد .ساذه كلملا اهيل اقف ةهربا ىلع سي: ألخ دفريملا نمهيلا لصوام بحأ ىلقيدص هناف

 كملكيفهلنذأت نأ ت > ا ثأو كيلعن ذا سيلابجلاسؤرف ش مو-ولاو لهسلا ف سانلا معطي ىذلا ةكمري 0

 همظعةهرباهآراماف امسوامج الجر بلطملا دبع ناكوهل نذأف كيلع فلاخم الو كلل  صانريغءاج دقف

 هعمهسلجأف هاعدمث هيلع ساخل طاسلاىلا طءهفهةحن ساحناورب رسلا ىلع هعم سلج نأ هركوهمرك أو |

 دري نأ كلما ىلا ىتجاح بلطملا هب عهللاقفهل كلذ ناجرتلا لاقف كلملاىلاكتجاحامهللقناجرتللاق من |

 لاق كيف نآلا ت دهز دقو كتتبأر نيح ىتتبحع أت نكد وهل لقهناجرتل ةهرب|لاقف ىلاهماص ار يعب ىتئام ىلع
 ىىنماك-تو هيف ىنملكت ملهم دهال ؟تصعو كف رشوهو كاب نيدو كن. دوهتي ىلا تئجلاقم
 ىنمهعنعل ناك املاق كنمهعنميسبرتبيبلا|ذظو لب الا هذه بران أب لطملا دب علاق كل اهتدد ًاريعب ىتنام
 مهصأاورلا اك رقريخأف جرخ بلطملا دبع ىلع لب الا تدراماف هيلع تدر ةهلبابرمأف كاذو تنأفلاق

 بلطملا دبع ىو اولعفف شبحلاةرعم نم مهبلعافوختل ابا سؤرفاوز رحتي وباع-كلاىف اوقرفتين ا
 لوقي ل عجو بابل اةقلح ذخ ا وةبعكلا

 اك اج مهنمعنماف براي « اك اوس مطوجرأالبراي
 اك ارقاوب رحنا مهعنمأ 5 اداع نم تبلاو دعنا

 كلاحرعنماف هاحرعنشم دهلانا مهال اضيألاقو

 كل مويلا هيدباعو بٌيلصلا لآ ىلع رصناو
 كلاحماودع مهطاح و « مهبيلص نيلشغإال

 كلايعاوبسي كل يفلاو *# م هدالب عوجاورج

 كلالجاوبقراموالهج 0 مهديكب كاج اودلع

 « 2 كلادباممأناننب كوم _يكرانتنكدنا

 لوخدللأيهتدقو سمغلابةهرباجعبسصأو موق عمدوجولا كلت ضعب جونو ةقلحلا بطلا دبع كرنم

 ىلا ليفن لق أفاليفرشعانثاهعمناكل ايو ةوقلاو مظعلا ىف هلثمرب ماليفناكو هليفايهو ةثيجأي هو

 ليفلا كربف مارحلاةئلا دلبب كن اف تجب ثيح نمادشار عجراو دوم كرب 4 لاقو هنذب ذخأمنمظعالا ليفلا

 هوهجوف ىنأف موقيلهوعزفف هقفا موهقا سم تحت م_نجاح اواخدافهسأر ىفلوعلاب هوب رضف ىناف هوثعبف
 هوفرمدف كل ذلثم لعفق قرشملا ىلا دوهجوو كلذ لئم لم مأشلا ىلا هوهجوولور «يمافف نيل ىلاعجار

 لائم أر صبلا نم اريطلجوزع هللا لسرأو لبجلا دعص ىتح دتشي لفن جرو موقي نأ ف أد كربف مرحلا ىلا
 نيشغاملف سدعلاو صملا لائم أ هراقنم فر و هياجر ىف نار هعر اع اة ثالث اهنمرئاط لكو ملا

 . || نودتوبالنيب راهاوجرخو تباصأ موق لكس يلو كالهالا ادحأ ةراذخج ا كالت بصن لف مهيلعاهناسرأ موقلا

 ىلا



 (87ه) اهلضفارصملا الصب مسقأ (رصعلاو) و( ممحرلا نجحرلا هللامسب)

 (ميحرلا نجرلا هللا مسإلم
 رظانال بئاجملاو ربعلا نم هيفا هبةنلامسق أ ل يقرهدلاوه سابع نبا لاق (رصعلاو) لجوزعهوق ُُه
 كلا لزاونلاو بئاونلا نوفيضياوناكمهمنالكلذو رهدلاوههللاناف رهدلاا وبال ثيد-للا!ىفدرودقو

 هللاءاضقب ناكلزاوالاو بئاوناا نمهيف لص>حافهيفرئ وا وهةللا ناو هفرث ىلعاهيينتهب مسقافرهدلا

 فرش ىلع هبنف نارمدعل|طلاقيامهمالراهناو لالا رصعلايدار أل يةورصعلا برو هريدقت]بقوهردقو

 ىحضلاب مسق أ كىشعلاب مسقأ راهنا| فرطربآر صعلابدار أل يقودابعلا لا مال نانتزخ ام منالراهنااوليللا

 ىلعاوظفاح ىلاعتهلوق ليا دب لوق ىف ىطسول ةال_هلا اهنالو اهفرسشلاهم م-ةأرصعلا ةالصدارأ ليقو
 ةوا_دلاوةصف>واهنعهللا ىذرةثئاع ه>صم ىف ىذلاو ردعلاةالص علف ال ىطسولاةولصااو تاوللا

 نم سو هيل عهنلا بص لاقورسصعلا ةال_د ىلعسولا ةولصلا نعانولغش نيحيحصلا فو رصعلا ةالص ىطسولا |
 مهنامزب مسقأ لو هيلعفللا ىل هللا لوسر نمز رصعلاب دارأ ل يقو هلامو هلهأ رتواع اكفردعلاةالصهتناف
 اهفرسثأو نامزالا لضف أ هنامز نأ ىلع كلذ هين دايلا اذه لح تنأو دلما || فوم مقاله |وق ىف هناك مسقأ
 سنج ناسنالابدارأ لق ناصقنو نارسخ ىناىأ ( رسخ ىناناسنالا نا) ىلاعتهلوق مسةلاباوجو

 نال نارسسخ نع كفنيالناسنالا نال كل ذو مهاردلا ىأ سانلا ديأ ىف مهردلا ارثك مل وقل ادي ناسنالا
 وأة عاطف ةعاسلاكلتنوكس:نأاما ناسنالار عن مر ةعاسلكنال كلذو هرم عيبضتوهنارسحلا

 ىلع رداقوهو لضفأ هريغ لعلفةعاط فتن اكناو رهاظلا نيبملا نارمسحلا وهف ةيصعم ىف تناك ن اف ةيدعم

 ناليقو نارمس نمد_- أ كفنيالهنا كال ذب نابفانارسسخو اعيدضت لضفالاريغلعف ناكفاهسناينالا
 ةيفخ ةرخآلا ب ىلةيعادلا باسالا نا مئاين دلا نءضارعالاواهبحوةرخآلا باطىف ناسنالاةداعس
 ىنيقرغتسمايندلا ب < نياغتشم سانلارثك أناكس سلا اذهلف ةرهاظاين دلا بح ىل!ةيعادلا بابسالاو

 هنأ ليلدي رفاكلاناسنالابدارأ ل يقو مهرامعأ عيبضتب مهسفن ا اوكلهأ دقراوب و راسخ ىفاوناكفاهبلط
 سمام لكنا ىنعملاورسسخ ىفاوسإل مهناف ىنعي (تاحلاصا|اواعواونمآنذلاالا) ىلاعتلاقف نينمؤملا ىنثتسا
 كالهوداسفورسسخ ىفوهف هدضب ناك امو ريسخو حال-طىفوهف ىلا عت هللا ةعءاطىف ناسنالار مع نم

 ديحوتلاو ناميالابليقو ه.فا؟ لمعلاو نآر قلاب ىنعب ( قحلابلاضعب نينم وما ضعب ىصوأ ىأ (اوصاونو)
 ايندلا فرمعاذاناسنالا نادارأ ل_يقو هدو دحوهللا م ةماقاوضُئارفلاءادأ ىلعىأ (ربصااب اوصاونو)

 اوناكىتلامهامعأ نساحو مهروجأ بتكست مهئاف تاحلاصلا اوامعواونمآ نبذلاالا عجارتو صقن ىنا مرهو
 نيلفاسلفسأ هانددر مث موقت نسحأ ف ناسنالا انقلخدقل هلوق لثم لهو مهتفصو ىهمام_ث ىف اهنول معي
 لعأ كاعتو هناح م سهنباو نون#ريغ رج أ مهلف تاحلاصا اول .عواونمآنذلاالا

 ف رس نوثالثوةثامو ةلكنوثالثو تاآع ستو ةيكم ىهو دي ةزمطاةروسريسفنال
 د«ميحرلا نجحرلا هللا مسؤل

 نؤاشملا هسابعنبالاق (ةزلةزمهلكل) منهج ىفداو مساوهليقو حبق ىأ (ليو)لجوزعهلوق ف
 سانالب اغا بايعلاوهو دحاوامهانعم لفو ( )١ بيعلاءاربلل نوغابلا ةبحالا نيب نوقرفملاةميغلاب

 رعاشلالاق مهضعب ىف

 ازمللا نماطاتنكتديغتناو(؟) « ىرشاكست هركنمكتيقلاذا

 ةوأص ىطسولا ةواصلاو ىلاعنهلوق لمادي
 ةدف- ف>صمىرصعلا

 ا هئادأ ف فلكل نالو

 ف نئانلا تفابت ىقشأ

 رخآ مهبساكمو مهتاراع

 مهشياعع مهاغتشاو راهنلا

 مقأ 5 ىثعلاب مسقأوأ
 لئالد نماهيفامل ىحضلاب
 نامزلاب مسقأوأ ةراثاقلا

 فانصأ نمهرو ىم ىفامل

 مسقلا باوجو بئاجلا
 (مسخ ىفل ناسنالا نا)

 ىفا ناسنالا سنج ىأ

 الا) مهنا راجت نمزارسخ

 اوامعو اونمآ نيذلا

 ١ اورتشا مهءاف(تاحلاصلا

 اوحب رف ايندلاب ةرخآلا
 (قحلاباوداونو)او دعسو
 دل تاتا مالا
 رب اوهو هراكن ا غوسيال

 هتعاطو هللا ديحون نمدلك

 هل-سرو ه,.ةكءعابناو

 نع (رب صاب اوصاونو)
 تاعاطلا ىل_عو ىصاعملا
 هدايع هللاهب ولسام ىلعو

 لعف نيعضوملا فاوصاوتو
 ضام ىلع فوطعم ضام
 لعأ لاودلبق

 ىهوةيكمةزمطا ةروس)

 (تااعت
 :«ميحرلا نجرلا هللا مسؤل

 هريخأدتبم (ل.و)

 ىدلاكا (هرضلكلا 0 ل :زمللاو بيغلا ىف كبيعي ىذلاةزمطا ليقف امهانعمفاتخلب ليقو
 ىذلاوهل قو مهبيعي وهناسلب مهزماي ىذلاةزللاو مهب رضي و هديب سانلازمهيىذلا زمطال_ءقودهدض ا

 مهفلخ نموتانلا ىيعل

 م-يعينمىأ (ةزل)
 فو خسذلا ضعب ىفاذك اتريغت ناوهلوق هجحجكحصم ها كلذ كس يلو كل ذكس ال هليقام ناهرهاظ دحاو امثانعم ل يقوهلوق ١

 ميدعصم ها د ملل فانط|تناق سعا ناو كفاستكلا



 ف( نوماعت فوسالكمث)

 م (الك) روبقلا

 في وخل اوراذنالل عدرلا

 ول باوج (نواعنول)
 نيبامنوماعتو ىأ ف وذحم

 مم( نيسقبلالع) كيدبأ
 مماعكى أن يقيلا يمالا

 رومالا نم هبونقيتستام
 متلعفلو ار ثاكتلا اطال

 كدكل او موب الام

 ( مبحجا نو رتلإ) ةاهج لالض
 فوذحم مسقباوج وه
 دسيعولا ديكوتل مسقلاو
 ىلعو ىاشءاتلا مضب نورتل

 افوطعمهررك (اهنورتلمل)

 ةداب زو دي دهتلا ىف اظيلغت مثب
 باقلابلوالاوأ ليوبتلا ىف

 نيع) نيعلابىناثلاو
 ىتلاةيؤرلاىأ (نيقيلا
 هتصلاخو نيقيلا سفن ىه

 نع ذشموب نائسنلم)
 ةحصلاو نمالا نع( ميعنلا

 ناانع امسوقينفأ مف
 هنع هللاىذر دوعسم

 ىذلا معننلا نع ليقو

 نع هبذاذتلالا <لغش

 نعو هفيلاكتو نبدلا

 هبوب نكى وسام نسحلا
 ةرسسكو هب راوت باو أو

 اعوف ىمىوردقو هيوقت
 لعأ#للا و

 فات#ر صعلا ةرو_-سو#

 د« تانآ ثالث“ يهو اهبف

1 

 نوماعت فوس ىنعملاواديك أتهررك (نوماعت ف وسالكم ) مطديعو ( نوملعت فوسإ) اقح ىنعملاليقو

 ىنعي نوماعت فو سالكءانعم ل يقو ديعودعب ديعووهف توملاىبلزئ اذا عر خافتو مكر ثكنة بقاع
 ولالك )ءاتلابةيناثلاوءايلاب ىو الا ار قيل وقلا|ذه بحاصو نينمؤ ملا ىنعي نوماعت فوسالكم نب رفاكلا
 نءنوماعتام ككل غشل انيقي اما نوماعتول ىنعملاو فو ذو باوجو انيق اماعىأ(نيقيلا لعنوملعت

 ماللا( ميجا نورتلا) توملا دعب هثعإبهللا نا لءينأ نيقيلا لعنا ثدحنانك ةدانتق لاق رخافتتااورئاكستلا

 ديك أتلةب ؤرلاررك امناو (نيقيلا نيع) ةدهاشم ىعي (اهنورتلمث) توملا دعب عراصبإب ميجا نورتككذأ
 موبنولئسيفةمعنلاو ربحا ىفايندلا ىفاوناك ةكمرافكن ا ىنعي ( ميعنلا نعذ_ةموب نلئستامث) ديعولا

 ركشلا كرت ىلع نوب ذعي م هريغاو دبع ثيح ميعنلا براور كش مهنالهيفاوناك امركش نع ةمايقلا
 نعمطاسهركشب لاغتشالاو هللا ةعاط نعاهتاذاب رخافتلاو ايندلاب رئاكستلا مهاط ام رافكسلا نال كلذو

 كرئهنال عي رقنو خيب وتر فاكسلا لاوس نكل ىو الاوهو نمؤملاورفاكلا ميلا لا اذهنا ليقو كلذ
 هب ر عاطأو +يلعهب للا من امركشهنالمب ركستو في رشت لاوس لمي نمؤملاو«-يلعهبنلا عن مركش

 ذئموب نائسنل تلزناللاقريب زلا نعىورام كلذ ىلع دي هيلعةللا معنب ةرك ذن هقح فلاؤسلا نوكيف
 نوكيسهناامالاقءاملاو رغلانادوسالاامهامناو هنعلثسن ميعن ىأوةللالوسراب ريبزلا لاق ممعنلا نع

 هعفردوعسم نبا نع ىورف هنعدبعلا لثسي ىذلا ميعنلا فاوفلتخاو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر خأ

 لوأ لسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرلاقلاقةرب ره ىنأ نع ةحصلاو نمالالاق ميعنلا نع دئموب نلئسنل لاق

 ملسو هيلعهللا بص هللا لوسر جر لاقهنع هللا ىضرةري رهىفأ نع (م) بي رغثي د لاقو ىذمرتلا

 الاقةعاسلاهذهاكتويب نماكجرخأام لسوهيلعهنلا لص لاةفرمتوركبىنابوهاذافةإبل اوأموبتاذ

 نمالجرىتاف«عءاوماقفاو .وقفاكجرخأىذلا نجر الهديب ىسفن ىذلاوانأو لاق هللا لوسرإب ع وجلا
 نبأ لسوهيلعةللا ل صةننالوسراطلاقفالهأ اوامح ىمتلاقة أر ملاهن أر اماف «:دب ىف سالو هاذافراصنالا

 ذخأو اولكلاقف بطرورةورسب هيف قذعب مهءاف قاطثافلاق ىنمافايض أ مرك مويا دح أ امهنن دجلا لاق

 قذعلا كلذ نموةاشلا نماولك افةاش مط يذف بولحلاو كايا لو هيلعهتلا لص هللا لوسرهللاقف ةبددلا
 نم سداد ديد ىفن ىذلاو رم وركب ىفال ل-سو هيلعةللا ىل_دهللالوسرلاقاوو رواوعيشامافاوب رشو

 +-جرتسأو ميعنلا اذه باد أ ىتح اوعجرتلمث عوطلا؟<تويب نم مكجرتأ ةمايقلا موي ميعنلا| ذه نع
 نا ديالا ةت ميعذلا لاق سشايعنءا نعىورودرابءامو بيط بطر ودراب ل ظهيفوا ذه نملوطاب ىذمرتلا

 نعلأسيل قومهم كلذب لعأوهو اهولمعتسا يف ةهايقلا موي ديبعلاهللالأسي راصبالاو عامسالاو
 امههف نوبخ,ناتمعن سو هيلعهللا لص هللال وسر لاقلاق سابعنب | نع ١) لاملاو غارفلاوةحصلا

 دبالهنافهيلا جاتحام ىلع دئازلاردقلاوه هنعدبعلا لث يذلا ليقو غارفلاوةحصلا سانلا نمر يثك
 ليقو نآرقلاريسبو مئارششلا فيف< نع لئسي ليقو نكسمو سبلمو برع مو طم نم د> أ لكل
 نمهبوك ذقن ىذلا مْسوهيلعةللا لص دمعوهو كيلعهب منع لأي ليقو معنلاربك هتاف مالسالا نع

 لعأهللاو ؟يلعهب نةماورونلاو ىدطا ىلا لالضلا

 افرح نوتسوةينامثوةملك ةرسع عل رو تانآ ثالث ىهو ةبن دم ليقو روهجلاو سابع نءاهلاق

 مس)



 ذر

 نا_لهلىذلاوهو نازيم عجوه»لقو ىلاعت هللا ددعرطخور دقهل ىذلا لمعلاوهو نوزوم عجوه لق

 تجج رنافنازيملاةفك ىف عضوتفةر وص نسحأ ىف نمؤملاتان-<قؤيفلامعالاهف نزوتناتفكو

 نينمؤملالامعأن زونا ؟!ليةورانلا ل ديفهنازيم خت فةر وص حبق فرفاكلات ايسب قؤيوهلةنحلاف

 ىلعه نم ضتقيفرانلا لخ 3هناذسح ىلع دن "ايس تلقت نمو ةنحلا لدهن ايس لعدن تل
 امأو هتجرو همركو هللا ل ضفب ةنجلا ل ديف همركب هنعةللاوفعي وأةنإلا لخ ديفاهنءجرخ مث اهردق

 تاقئاممنالاق هنأ قي دصلاركب ى نأ نعىور انزوةمايقلا موب مط مقئالفمهقح ىفلاق دقف نورفاكسلا

 قحلاهيف عضوب نازي ق>و مهيلعولقنو اين دلاراد ىف قح ا مهعابتإب ةمارمقأ| مون هني زاومتاقث نم نب ز اوم
 هتفخواين دلا ف لطابلا ,معابتاةمايقلا موبه#ف ز اوم تفخ نم نب زاومتفخا-:اواليقثنوك,ناادغ

 ةيض رم ىأ (ةيضارةشيع وهف ) ىلاعتهلوقو افيفخ نوكم. نأ دغلطابلا هيف عضوي نايل قحو هيلع
 ةنانسح لعن ايسدخ ) ىأ (هني زاومت فخ نمامأ او )امب> اصاهاضرياضرتاذةشيعىف ليقو ةنجلا ىف

 ةيواههسأر مافهانعم ليقو تاهمالا نوكسلا ىف لدالا نالاعا نكسملا ىدسزانلا هنكسم ىأ (ةيواههماف)

 ناكل يقو مهسؤر ىلءاهيف نووويفاهرعق كردبالىتلاةاوهملا ىهورانلاءامسأ نم مساةب واط اورانلا ىف

 ةبواطا ىنعي (هيهام كا ردأام و) الكت وانزحتكلع ىأهمأت وهلاقيدب دش صأىف مقواذال جرلا

 معى لاعت وهناحعبس ةنلاوا نم هتمظعو هللا بذ وعن اهرح ىبهتت |دقةراح ىأ ( ةيماحر ان ) لاقفاهرسف مث

  ةيكمرئاك#لاةروسريسفت ا
 افرحن و رمشعو ةئاموةلكنورمشعو ناتو تايآنا- ؟ىهو

 ا يل
 بفقانملاوددعااو لاما :رثك ةرئاكم لاو ةاهابملاو5 رخافملا < غشأ ىأ ) رئاكتلاك اطأ) لج .وز عل اوقف ْ

 ناوءالاو هاجلاولاملاب رخافنااف لجوزعهب ر نمهب رقياموهو مهالا ميدقت ىفيلةشوهيعس نوكين أل قاعلا
 ةبورخالاةداعسلا ل يصحشب لاغت_ثالا نمناسنالا عنمي هبلاغت_ثالاو بتارملا سخاب رخافتءاب رقالاو

 نب هللادبع نب ف رطم نعىورامةمومذملاملابةرخافملاوةرئاكملا نا ىلع ديودبالاة دامس ىهىنلا

 لوقيلاقفرثاكتلاك اطأةبآلاهذهأ رقي وهو مسوهيلعةنلا لصةّنلالوس .رىلاتيهتالاقهبب أن عريخشلا
 هجرخ أ تيلباف تسلوأ تينفاف تاك أوأ تيضماف تق دصنامالا كلام نمل لهو ىلامىلام مدآنا

 تيملا عبقي سو هيلعةنلا ىلصهنلا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع (خإ) حيد نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا
 ىأ( رباقملا ترز ىتح)هل ع قبب وهلاموهلهأ عجريفهإ+ع و هله وهلامهعبتي دحاوهعم قبب ونانثا عج .ريف ةيالث

 ريثكت ىلع يدرج اط |ةيالا ىنعم نوكيفهسمررازوهريقراز تام نم لاقي رباقملا ف متنفدو متم ىتح

 نمرثك أ نحناولاقدوويلا ىفةبآلا هذه تازن ليق كلذ ىلع متن أ و توما انأ ىتحمكب رةعاط نعملاومأ

 امهو شي رق نم نييح ىف تلزن ل ةوالالضاونام ىتح كالذ مهلغش نالف ىب نمرثك !نالفويب ونالفىن

 ديعونبلاقفرثك أمهم !فارشالاوةداقلااوداعتف «رخافت مهندب ناكو ورم نمهسونب وفانم دبعونب

 دبعونب مهرئاكف كلذ ل ثم مهسومب لاقو اددءرثك ًاوارفن مظعأو از زعزعأو 1-5 نحن فانم

 مهرثكف نالفربقا ذهو نالفربفاذهاولاةفمهودعفرو.ة'ااوراز ىت-ىنوملاارد- ءفأت اوم دعن اولاق م فانم

 نآرقلارهاظب هيش لولا اذهو ةبآلاهذههنلا لزن افاد دعرثك اة يلهاهلا ىفا اوناكمجنال تايب أ ةنالثب موسونب

 رثك منا بهابيجبلوقيو مهسفنأ نم مهبجهي ىلاهتهنأكف ىغ م ىمأ ىلع ل دب ربافملامترز ىتحهلوق نال

 رخافتلاو رئاكتلابءالؤههمهو تراك مالا سبل ىأ ( الك ) لاقف مهيلعىلاعت هللا در م عفش اذا اد دع مههنم

 ( عاب ك (ةراكرا م0

 نمل ىنينيف هريغ نع ضرعأ ئشب لغت- ثا نمنا مولعمو هطخ#س نع مكيجنيامو مكب رهنل' ةعاط نع

 (ةيضارةشءعفوهف)

 امأو) ةيض موأاضرتاذ

 هعابتإب(هنيزاوم تفخ نم
 هنكسف ( ةيواه هماف) لطابلا

 ىرأملل ل مةوراذلاهاوأمو
 مالانالهيبثتلا ىلع مأ

 امد) هعزفمودلولا ىوأم

 ريمْؤلا (هيهام كاردأ

 ءاطاو ةيواهىلا دوعي

 لاقف اهرسفمث تكسلل

 ةياهنلا تغلب (هيماحران)
 لعاشاوت رارخلاىف

 ىهو ةيكمرئاكدْلاةروس)
 (تايآ نان

 (ميحرلا نجحرلا هللا مسب)
 ملغش(رئاكتلا م اطأ
 ىهابتلاوةرثكلا ىف ىرايتلا

 دالوالاو لاومالاىفاهم

 ىتح) هللاةعاط نع

 ىتح (رباهلامثرز
 كلت ىلع توملا يكردأ

 رباقللامترز ىت>وأ لاحلا
 نم راقملا ف نممددع 7

 هيبنتو عدر( الك ( انوم

 هسفنل رظانال ىنشالهنا ىلع

 همه عيجاين دلان روكتنأ

 هنيدي مثيءالو



 هدونكىلع (كلذ لع) ناسنالاناو (ةهئاو) نارفكلاديد_كاصوصخهب رةم_عنلهناىأووبنكل (دونكلهب رناسنالانا)
 وأ كسممل يخبل لاملابح لجالهناو ( ديد كريما بحل هناو) ديعولا ليبس ىلءدهاشلهدونك ىلعةتلاناوأ هسفن ىلعدهشي (ديهشل)
 ىام)ثعب ( رثعباذا) ناس الا(لعيالفأ) فيعض هللا ةدابع (8950) بحل وهو ىوقل لاملا يحل هنأ

 لضفو اهل ضف ىلعاهيبنتو ةمينغلاو رجالا ةي وين دلاوةيني كلا مفانملا نماهيفاملةازغلا ليخمتلا مسق أ اهغناو 0 وبل
 هب رلناسنالانا) ىلاعتلاقف هيلع مسقملارك ذهب مسقملا ىلاعتهتلارك ذاملو لجوزعةللاليبس ف اهطاب ر 17 0 6
 ليقو ىلاعتةللاةمعنل دوج اروفك-|ادونكلا سابع نبا لاق مس لاب اوجوهوروفكل ىأ (دونكلا 0 نم اهيثام ريم
 ضرالا نمذوخ ا مريسملا ل يلقوهليقو منا ىسني ة تل (رييخ دئموبر جمب رنا)
 ةءاسالا نمةدحاولاأصختاهتسن أ ىذلا دونكلا ضايع: ليضفلالاقوأ يش تدنتال ىلا ىهو دونك || 0مم الع مو زاجعيفلام
 ةريثكلالاصللاناسح الا نمةدحاولاذإس مل اهتسن اىذلاروكسشلاهدضو ناسحالا نمةريثكلالاسحلا || صخو مسشلاو ريسخلا نم
 ءاط ال يقودهاشلادونكهنوكىلعهنلا ناو نب رسفملارثك لاق (ديهشل كلذ ىلعهناو) ةءاسالا نم م«اعوهورك٠ هرب
 (ديدشل) لاما ىأ( ريما بحل) ناسنالا ىنعي (هناو) عنصاس هسفن ىلعدهاشمهنا ىنعملاو نانالاىلاةعجار || “ان !نالنامزالا عيمج ف
 ديد_ثىوقل ايندلاراثياو لاملابحل هناوهانعمليقو ليخنبل لاملا بح لجأ نمهنا ىنعملاو يخبل ىأ لعاهلناودثموب عقب

 ىام ل صحو) ىتوملانمىنعي (روبقلافام) جرخأوريثأ ىأ( رثعباذا) ناسنالا اذه ىنعي(معيالفأ) عودا طراق روت)
 سنج مسا اا واللا جاما 0502 رنا) رشلاوريملا نماهيفامزرب ا وزيمىأ( رودصاا (تالاناع

 مويلا كلذ ف مهي زاح هنأ ىنمملا نكلوهريغفو مويلا كلذ ف مهب ريبخىلاصتةتلاواعىأ ( ريبخذئموي) || (ميحرلا نحرلاهللامسب)
 (ام) أدتبم (ةع راقلا)

 (ةعراقلا) نا اكد

 ًادتبلاريخ ةلاوهريخ

 ىهامهقح ناكو لوالا

 اهنأكاميخفتررك امناو

 (ةعرافلاام كاردأامو)

 ىهام كملعأ موش ىأ ىأ

 (موي) كلذ تماعنبأ نمو

 هيلع تادرمضمب بصن
 موب عرفت ىأةعراقلا
 شارفلاكسانلا نوكي)

 سشارفلاب مههبش ( ثوبا
 راثتنالاو ةرثكلا ىف

 رياطتلاو ةلذلاو فعضلاو

 كيناج لكن مىعادلا ىلا
 رانلاىلا شارفلارباطتي

 هشرفتلاشارف ىمس و

 لابلانوكتو)هراشتناو

 هيشو(شوفنملا نهعلاك

 شوفنلابواهناولأ فل ةجرجو ضيبب د دج لابجلا نمو ناولأ همنلاناولأغبصملا فوصلاوهو نههعلإب لايحلا

 ةعبات حراوجلا لامع أ ن الرو دصلا فام ل صحودل اوةؤرك لاب بولقلا لا معأصخامتاو مهرفكى ع

 لعأ هللاو حر اوجلا لامع تاصحا ل بولقتلا ىفىتلا تادارالاو ثعاوبلاالولهناف بولقلا لاسمال
 د ةيكم ىهوةعراقلاةروسربسفنالل

 افوحنوسجو نانئاو ةثامو ةلكنونالثو تسوتانآن انو

 مرا نجر كل مس وع
 ءامسأن مةعراقلاوهدنادش ىأر هذلاعراوقهنمو ديدشلاتوصلاعرقلا لصأ (ةعرافلا) لجوزعهلوق جه

 خفن اذاهنال ليفارسات وصب ةعراق تيمس ليقود ادشلاو عزفلاب بولقلا ع رقتاهنال كل ذب تيمس ةمايقلا

 عراوفلا تقافاهن ىنعملاو ميظعتو لبوه : (ةعراقلاام)هتخفن توصةدش نم قئالخا ميج تام روصلا ىف
 د> أ مهفاهغلببال ثيحب ةد ثلاىفاهنالاههنكب كل لعال هانعم (ةعراقلاام كاردأامو) ة ةدشلاو لوطا ىف

 ىتلاريطلاهذهشارفلا ( ثوبا شارفلاكسانلا نوكيموب) كلذ نم مظعأ ىهفاه مت ردق امفيكو
 شارفلا نال شارفلابثعبلا دنع ق احلا هبشا ناو اهراشنن اواه_ثرفل كلذ تيمسرانلا ف تفاهتتاهارت
 ىفقلخلا نا ىلءهيبشتاا !ذهبلدف ىرخالاةهجريغىلا بهذنة داو لك لب ةدحاو ة-ه+ جب ل اناذا

 مهنأكل اقفدار حلاباضي أ مههبشو قرفنملا ثوبملاورخآلا ةهجري غ ىلا دحاو لكبهذ يف نوقرفتي ثعبلا
 د_نعسانلاهيشفاضعب هضعب بكريدار+اءاغوغكءارفلالاق مهترثكادارملاب مههبشامناو رششتنمدارج

 نهعلاكلابحلا نوكستو) لوطاةدش نماضعب مهضعب بكري وضعب ىف مهضعب جوع مهترثكل دارج اب ثعبلا

 رباطتملا فوصلكريصتىتح مويلا كلذ ىفاهؤازج أ ق رفنت ا همنال كلذو فود_ملا فوصلاكىأ (شوفنملا
 ةمظعلا لابجلا ىف ةءراقلا كالت يث أت ىلع«بن ىلاعت هنأكل ارحل لاحو سانلا لاح نب مضاسءاو فد نلا دنع
 ركذاملمثةءراقلا توص عامسدنع عضل! ناسنالا لاح فيكسف شوفنملا نهعلاكريصت ىتح ةبلصلاةدلصلا

 هرانسح ني زاومت ج رىنعي (هني زاومتلقث نمامأف ) ىلاعت لا ةؤ نيمسق ىلع قلخ لا مسق ةمايقلا لاح

 ليق
 نازيم عجوأ هللا دنعر طخو نزوهلىذلا لم_علاوهو نوزوم عج ىهو قحلا مسهعابنأب (هن زاومتلقن نماداف) اهءازج أ قرفتلهنم

 اهتاججراهلعنر



 ةرفز

 نيلجر ىف ةبآلا هذه تازب ليقرشُتلا دنعهل سيلواين دلا نم جر ىتح هزه وهدلووهلامو هسفن ىفايندلا

 ةرسكلاوةرّعلاهمعطي نأ ل قتسف لئاساا هينأي امهدح أناكوهبح ىلعماعطلا نومعطي وتازنا هنأ كلذو

 رخآلا ناكو هبحن نحنو ىطعبام ىلعربؤيام اه لعرجؤي ئثب سالاذه لوقي و كلذوحنو ةزوجلاو
 ىساورئاكلا ىلءرانلاهللاد_ءوامنالوقي وكلذهايشأ وةرظنلاوةب ذكلا لثمريغصلا بنذلابنواهت

 ريسلا نممهرذح ورثك,نأ كشوب هنافهوطعي نأريمخلا نمليلقلا فمهبغربةبآلاهذهدهنلا لزئاف منا اذه

 نبالاق مايقلا موي ميسا خا لش اس ا رك نأ كشوبهنافنذلا نم

 هللال وسر ىمسو هرب ارشةرذلاقثم لمعي نمو هرياريخةرذلاقثم لمعي نف نآرقلا ىف ةبآ كح ًادوعسم

 ةبالاهذهالا اي شاهيف هللا زن املاقفريحلاتاك زر نع لتس نا هدافلا ساق ةنالا ال كا

 ةشئاعو باطخلا نب رمعقدصتوهربارمشةرذلاقثم لمعي نموهرياريخةرذلاقثم لمع. نك ةذافا|ةعماجلا

 ءامركنمامهفالاوريفغلا يلعنامهضرغناك امنا تلقةريثكل يقاثماهيفالاقو بنعةبحامهنم دحاو لك
 اهرخآغلباماف ةروسلا هذه قب وهو نسحلاب لجر م مي نب عيب رلا لاقو مهنع ىلا عت هننا ىضر ةباحصلا

 هباتكرارسأو هدارع لعأ ىلا عتو هناحبسةللاوةظءعوملا توتتادق هللا ىبسح لاق

 6 تايداعلا ةروسريسفن وب

 ةرمشع ىدحا ىهو سابع !لوق ىفةين دم هريغودوعسم نبا لوق ىف ةيكم ىهو
 اذوحنوتسوةئالثوةئاموةماكنوعب رأوةنآ

 دب ميحرلا نجحرلا هنلا مب لع

 لبالا ىهههجو هللا مركىلعلاق جحلا ف لبالاابملاس دخا نال اوقهيف (احبض تايداعلاو) لجوزعهلوق#ف

 انعم ناك امواردب مالسالا ىفةازغلّوأتناكلاقهنعو ىنمىلاةفادزملا نمو ةفلدزملاىلاةف رع نمودعت

 ىنعم نوك لوقلا اذه ىلعفتايداعلانوك:فيكف دوسالانبدادقملل سرفو ربب زالسرفناسرفالا
 ىرتلبالافافخأن اىنعي (احدقتاب روملاف) دوعلا ىفرانلاة كوس نمهلص ا وريسلا ىفاهقانعأ دماحبض
 (احبص تاريغملاف) عمجنارينلا ىهليقورانلاىرويفرخآ | ارتكر لا برضيفاهو دع ةدش نم ةراخلاب

 مورا ةعرسةةراغالاوحبص» ىتح عف ديال ن أ ةنسلاو ىنم ىلا عجج نمر حالا موياهماكرب عفدت ل بالا نعي

 نطسوىأ (اعجهب نطسوف) ارابغاهريس ناكمي ن -حيه ىأ (اعقنهب نرث أف ) ريغت امكريبت قرسشأ مطوق
 ةريثكلا عفانملا نم اهيفامل لبالاب مسق فاىلاعت هللا نا اذ هىلعمسقلاه جوف ةفلد نمو هواعج عقنلاب

 جحب) نموروفكلاوهدونكلانافهياعةردقلا دعب جل نم عب رقنهيفو بيغرتلل جحلا لبابهضي رعتو

 ىفةبداعلا ليخلا ىهةعاجو سابع نيبالاق تايداعا اوريسفتىف ىناثلا لوقلاه الذب فوصوم بوجولا دعب
 سرفلا ىوس حبض, تاناويحلا نم ئثسبلو سابع نب لاق تد_عاذااهفاوجأ !توص حبضلاو هللا ليبس

 هتحبضب .رعلالوق نموهو بعتوأ عزذ نما طاحريغنتاذاتاناويح اه ذه حبضتا-«او بلعثلاو بلكلاو

 جيهتليخلا ىهليقوةراخلافتراساذااهرفاوحرانلا ىروناهنا ىنعياح د3 تاب روملافهنولتريغاذارانلا

 اهباحص | ىرويفليللاب ىوأت مهلا ليبس فوزغت ليلا ىه سابع نب !لاقواهناسرف نيب ةوادعلار انو ب رملا

 امأهبحاصب رككن أل جرلادارأ اذا لوقت برعلاو برا فلاجرلار كموه ل دقو مهماعط نوعنصي واران
 سانلا نال حابصلا دنعّو دعلا ىلءاهناسرفبريغت ليلا ىعياصبص تاريغملاف كل نب روال مث كل نحدقالهنلاو

 ىأهب نلخد ىأاعجهب نطسوفارابغىأاعقن ناكملابىأهب نرئافدادعتسالا نعتقولا كلذ ىفةافغىف

 هذهريسفتىلوقلا اذهوةببتكلامهوو دعلا عج طسو نهودعب نرص ليقورابغلاوهو عقنلا كلذب
 اًضيًارابغلاةراثاو اهرفاوح رانلاءاربا اذكو ليحل ةفص نمحبضلا نال ىنعملابهبش أ وةحصلاب وأ تايآلا

 فاتخم تايداعااةر وس

 (ةَبآةريشع ىدحا ىهواهيف
 (ميحرلا نجرلاهنلا مس )
 مق (احبضتايداعلاو)

 حبضتقودعتةازغلا ليي

 اذااهسافن أت هود حبضلاد

 سابع نبانع نودع
 هاكحهنأام_منءهئلاىضر

 نحبض ىل_ع احيض

 رانئروت (تايروملاف)

 (احد- 5 اه 0 نم

 اهرفاو<تاكاص تاحداق

 كصلا حدقلاو ةراخلا

 لوقترادلا جاوا ءاربالاو
 دلصاف ح دةوىرواف ح دق
 بصتت |انعاح دق بصتتاو

 (تاريغملاف ) احبضعب

 (احبص) ٌودعلا ىلع ريغت
 هب ن رثاف) حبصلا توف

 تقولا كل ذب نحسيهف (اعقتن

 كلذب (هب نطسوف) ار ابغ

 عوج نم(اعج) تقولا
 ىنعيهطسوو ءادعالا

 ارك سل
 ىذلاّو دعللوأةراغلا ناكمل

 فطعو تا.داعلاوهيلعلد

 ىذلالعفلا ىل_عنرثاف

 هعضوم لعافلا مسا عضو
 نودع ىفاللاو ىنعملانال

 نرثاف نر_غاف نب رواف

 مسقلاباوجو



 ىازلاحتفبئرقولازاز هدعب سيلىذلا ديدشلا املازاز تكرس ىأ (اطازاز ضرالا كزازاذا ١ د مي_-رلا نجرلا هلا سب ال
 نماهفوجىفام لعجتببلا عاتموهو لقث م .جاهاتومواهزونكى أ (اطاقنثأ ضرالاتجرخأو) مساح وتفملاو رد_دصمروسكم اف

 نيحةيناثلاةخفنلا د_دعكلذواهنطب فامتظفلوةديدشلاةلزلزلاهنهتلزاز (879.) (اطامناسنالا لاقو) اه الاقثأ ئافدلا

 ءايح ا اهاتوم ظفلتو لزازت

 مهره امل كلذ نولوقيف

 نولوقياكعيظفلا سمالا نم

 ليقو ان دق سم نمانشعل نم
 هنال رفاكلالوق امكن

 اماف ثعبلاب نمويالناك
 دعواماذهلوقيف نمؤؤملا

 نواسرملا قدصو نجرلا
 اذا نم لدي (دئثموب)

 ىأ (ثدحع ( اهمصانو

 (اهرابخأ) قاملا ثدحت

 نال نيلوعفملالوأ ف نأ
 افدض# 3 دوكتا
 ليق قل ارك ذالرابخالا

 لمتامي ريجتوهللا اهقطشي
 فقورش وريخ نم اهيلع

 لكىلءدهشت ثيدحلا
 اهرهظ ىلع ل معاع دحاو

 ىأ(اط وأ كبرنإ)

 ببس اهرابخأ ثدحت

 اهياعىأ اطكب ر ءاحي

 ثيدحتلاب اهابا هىعأو

 (سانلارد سه دشو)

 مهجراخم نعنو ردصي
 فقول ىلا روبقلا نم
 هوجولا ضيب (اناتشأ)

 نيعزفهوجولا دوسو نينمآ
 فقوملا نع نوردصي وأ

 قب رط مهبقرفتي اناتشأ

 اوربل) رانلاوةنجلا قب رط
 مهام اءازج ىأ(مطامعأ

 ةلك(ةرذل قثم لمعي نفإ)

قثم لمعي نمو هءازج ري ىأ (هرب) زبيع (اريخ) ةريغص
 ا رافكلاىفاذهليق (هريارش ةرذ لا

 6# ميحرلا نجرلا هللا مب ل
 ةعاسلامايقدنع كللذوتب رطضاوة دب دش ةكرح تكرح ىأ (اطازز ضرالا تازإ ازاذا) لجو ز عمل وق

 ىلعام ىقلت ىتح نكسنالو ةلزلزلاة دش نماهماعام لكر سك. ىتح ل_ِيفارسا توصةدش نم لزلزنت لبقو

 نم ىهواين دلا ىفاهنأ نءرثك الالوقوهوامهدحنالوقةلزلزلاهذهتقو فو ءانب ورحشو مج نماهرهظ

 ىنوكس ةلزلزلانا لاق نف (اهاقنأضرالاتجرتأو) ةمايقلا مود ةلزلزاهنأ ىناثلاو ةعاسلا طارسأ
 لوقلا اذ_هةثحىلع لدياهرهظ ىلعاههةلةؤلاومالاو نئافدلا نماونطب ىفامواهزونك اطاقثألاق ايندلا
 اهدبك ذالف أ ض رالاع قت لسو«يلعهللا ىبص هللا لوسر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضرةرب رهىنأ نعىو رام

 اذ هى لوقيف عطاقلاء بع وتلتقا ذهىفلوقّيف لتاقلاءىجيفةضفااو بهذلا نم ةناوط الا لاثم
 ملسمهجرخأ ًايشه نم نوذخايالفهنوعدي م ىدب تءعطقاذهىفلوهتيؤقراسلاءىجع و ىجر تءطق
 فوحلا ف روةمدبكلا نالاه دك عاطقاب اهنطاب نم جرام هبشةإيطتسملاةعطقلا ىهو ةذلف عجذالفالاو

 نإبلاق نمو جارخ الل قلاراعتساوروزجلا نمبرعلاد_دعىوشيامبيطأ نماهنالدبكلا صخامناو
 ضرالا نطب ىفناك اذا تملا نال يقاهرهظىلا مهجرختف قوم ااهاقثأ لاق ةمايقلا موب نوكنةلزإزلا

 ءايحا مهبلقثتض رالان النيلقثلاب سنالاو نا تيمسهنمو اهيلعلفثئهفاهقوف ناك اذاراط لقثوبف

 ناهجوناسنالا فو اهنطب فام تظفلو ةميظعلاةلزلزلاه ذه تازازئاطام ىأ(اطامناسنالا لاقو) اناوماو

 اهنأىنعملاو ةعاسلا طارسشأ نمةلزلزلا ل عج نملوق ىلعا ذهورفاكلاو نمؤملا عي سنج مسا هنأ | دحأ

 ةصاخرفاكلل مساهنأ ىناثلاو كلذ نعاضعب مهضعب لأ يؤ ةعاسلا طارش ن ماهنأ لكلا لعي | تعقو نيح
 تءقواذافاط دحاجر فاكلاو اهنع لس ي الفاهم ف راع نمؤملانالةمايقتا ةلزلز اهلعج نملوق ىلعاذهو

 لكبث دحن ضرالان ا ىنعملاواطامناسنالالوقيف (اهرابخأ تدحت ذئمو») ةبآلازاحليقواهنعلأس

 لاقةري رهىفأ نعوهلدهشنو عئاطلار كشتو هيلع دهشتو ىصاعلا و كشتفرشوأر يخ نماهر هظ ىلع لمأم
 هلوسروةنلا اولاقاهرابخ امن ور دن لاقاهرابخث دحت ذئموب ةبآلا هذه لسوهيلع هللا ىلصةننا لوسر أرق

 هذهفاذكواذك اذكموب لي لوقتاهرهظ ىلع لعاب ةمأوأ دبع لكى عدهشت نأاهرابخأنافلاق لعأ

 امل نر مزيكلاباه مآ ىآ(اه وأ كب رناإب) حي نسح ثيدحلاقو ىذم رتلاهجرخ ا اهرامخأ
 قطنلاو لقعلاوة ايلا ضرالا ف قا ىلا هتهنلا نا ليقاهما!ىحوأ سابع نءالاقاهيلع لمعا-: ربت نأ
 باسحلا فقوم نع ىأ(سانلاردصي دموي ) ىلاعتهلوقه ةنسلا له به ذما ذهب هللا سم أ رك ىتح

 (مطامعأ اوريل) رانلا ىلا لامشلا تاذ ذخآو ةنولا ىلا نيعلا تاذذخ اف نيقر فتم ىأ (اناتشأ) ضرعلا دعب
 نف) ىلاعتهلوقوهورشلاو ريم |اهيذ ىتلا| مطامعأ فئاعنصاو ريلهانعم لبق ومطامعأع| ازجاو ربل سابع نب !لاق

 ارمثةرذلاقشم لمعي نموهرياريخ) ديلاب بارتلا نم قصااموه ليقو ةريغصة ل نزو ىأ(ةرذ لاق لمعي
 نكلااماف ةمايقلا م وب هايا لنا ءارأالا اين دلا فارسشوأ اريخ لمع ر فاك الو نوم سبل سابع نءالاق هرب

 هب ايسلةن+ نب و هئايسح دوق رفاكلااماوهنانسْحع هيدثي وهن ايس ةلفارفختق هن انسو هنانسح ريف

 هلهأو هدلوو هبسفن ن ددلا ىف هباوث ىرب رفاكن مهرياريخةرذلاقثم لمعي نفذ ىظرقلا بهك نب دم لاقو

 ىهنب وقعىري نمؤم ن ءارشةرذلاقثم لمعي نموريخ هللا دنعهل سيلو ايندلا نم جرخيىتحهلامو

 ايندلا

ناجالك هيافاغإع . وشره نطبا ذخلاقف ترن أ و تمدقهل ليقف هرياريخ .رخأ ايبارعاناىو ري ونينمؤملا
 ىوروقي رط نط ىث رم ى

 لعاهللاو ةعماجلا تيمسو بأ مكحأ ىو ىبسح ىسحلاقف ةبآلاهذهميلعأر ةفدث رقتسيل مالسلاهيلعهانأقدزرفلا دجن ا



 :ةطعأ
 باتكلا لهأ نماور 0 ؟نبذلا نا) ىلاءتلاقف 0 6 نا ريغاهمؤاندجو

 هللا ىلص هللا لوسر قد ىف مظعأ مهني انج نال تلق نيكرسملا ىلع باتكسلا لهأ مدق ل تلق ناف ( نيكرسثنلاو
 عمهودصو» ون ذكوهوركن !ثتءباماقهتويشب نورقي وهتثعب لبقد نوحتفتسيإ اوناكم هنا كلذ وسو هيلع

 لهأ نم ةيانج مظع نيكرسشملا نا تلق ناف مهياع مهم دق ذهلف نيكرسشملا نم مظعأ م هتي انج تناك هب لعلا

 وركن أ مهنأريغكلذبا اوفرتعاباتكلا لهو ةمايقلاوةوبنلا اومئاصلا او ركن !نيكرشملا نال باتكلا

 0 باذعلا ىف نيقي رفلا نيب ىوس ملف فخأم هرفكن اكك لذ كن اكاذاو مسوءباعتلا سدد

 لفسا ًامهلخ دأواين دلا ف هللا 0 :ايامندلا ىف ةءفرلا باتكلالهأدارأ ا

 ماهجرانف) باذعلاىف م-ومتا ص توافتت نا ناكرم نما جمرانلا لوح د نت عقد ةرخالا ىف نيافاس

 لهفاولاق ,هرفك بيسب رانلا اوقحتس امل مهنا ىتعملاو قام ارمشم هىأ( هب ربلار شمه كم اوأا هيف نب دلاخ

 اونمانيذلاؤا) ةبررباارمثكناللاق كالذم اولاق وتاكفاوبذ نيدلاخ ن وةبتلبلاقف ليدس نم جورخ ىلا
 اوقحتسا كرشلا ممانتجاوة حاصلا رطامعأ ب بسب مهنا ىنعي (ةبربلاريخ مه كلو تاحلاصلا اولرعو

 اوضر ومهنعةللا ىضرادب اقناع رارالا تع هؤازج) جبنا اذه

 ىضقب مف هنعاضرلاو ارب دموإب ر نوكك,ن أ هباضرلافهنعاضر و هباضر نيمق ىلا مسقني اضرلا 1 (هنع

 اوضر و مطامعأ هللا ىذر ل يقو كنءاضرلا هلآ سف يكف هللا نعى ضر" ع اذاىرسسلالاق ربدب و

 ىنهب رفاخ نم ىأ (هب رى نملاطرلاوعا رجلا اذهىأ(كلذ)ةما اركلاو ريخا نم مهاطعأ اىهنع

 ننال توقع لم عت اهلا ح6 خر كلام نب سنأ نع ©) ىداعملا نعىبهتاوايندلا

 فو ىف ملل ناتو لاف تار ءاورفكن يذلا نكي مل كيلعأرقأ نأ نىمأةنلا نا بعك

 ىامسهللالاق نآرقلا كثر أن أ ىف سم هنلا نا بعكن ب ىناللاق مسو هيلع هللا ىبص ىنلا نأ ىراخبلا ةياور

 ءاكب اماه« ثيدحلاسب رغحرشإلا هانيع تفر ذفلاق منلاقنيماعلا بر دنعترك ذدقولاق عنلاق كل

 ةمعنلاو ةع ركسا|ةلزنملا كالت هئاطعاو ةميظعلا ةمعنلاهذطوزهات نعهسفنل اراغصتساوار و رس يب هنأف ىلأ

 ةبقنماهناف لسوه- لع هللا ىلصىبنلاةءا رن امهدح ان اهجو نماهيف هيلع

 ضيصخامار ةمصنلا لوم ركتش نو سل نمافوخ ىب امناليقوةباحصلا نمدحااهيف هكرا اشي ةميظع

 راصتخالاىذتقي لاخلا ناكو ةميلف <. -”امهمو دعاوقولوصالةعماج امتزاج عمابحاقةءارقلإ 0# كا

 هللا لص هظافلأ نمةءارقلا ىلأ ل ءتينا ىهف ىنأ ىلع ةعا ارقلإب |سوهيلعةلنا ىبص ىبتلا ىسأ ىف ةدععل اا.

 هتءا رقتناكفهريغ ىف ةلمعتسملا غنلا ن مهارساب فراخ عورمشللا نزولا بولسأ طبضولسوميلع

 فكتتسال ناو بدالاو عض اوتلا هريغ عتيل ىفأىلعأر ةامهناليقو ىلأ نءوه ٍلعتيلال هنم ىفأ لعتيل ىفأ ىلع

 هنع ذخالا ىلع ثحل او ىفأ ةايضف ىلع هيبذت «يفو هنو دوه نم نآرقلا معني نا ةيلاعلا ةبترلا بحاصو في غلا

 ءاماعدح أ ناكواهريغو ةءارقلا اماماواسأر مس .وهيلعهنلا ىلد ىنلا دعب كل ذكناكف كلذ ف هعدقتو

 هباتكرارسأوهدارع : لعأىلاعت وهناحبسةثلاو نيعجأ مىهنعةللا ىضر ةباحصلا

 د ةلزلزلاةروس ريسفن وع
 نبانع نإ نعفرك وكلا راوةعستوةئاموةملكن ون الثو سوسو تانآن اك ىب مهو ةيندمل يق. ةلم ىهو

 لدعتدحاةلااوهلقو نآرقلا غصن لدعتكزازاذا مسوهيلعللا ىلسةنلال اوسرلاق." امهنعةللا ىضر
 شا ءهلوس رغشي د لاقو ىذمرتلاهجرخأنآرقلا ع د رلدعت نور ”ااهمأايلقو نآرقلا ثلث

 لقأ ردو تنال تاع َتكدعكذازاذ] أرذ نم سوه ءكلعدللا ردنا لوسرلاقلاق هنعهللأىذر

 نر كازقلاعبر4تلدع نورقالاعأي
 سي رغثيدحلاقو نا لا ثلثهل ادعد>اهللاوهلقأرق

 لهأ نماورفكنبذلانا)

 ران ىف نيكرشملاو باتكلا
 كئلوأاهمف نبدلاخ منهج

 نيذلانا ةبربلاريثمه
 تاحلاصلا اولامعو اونمآ

 0 ربلا اريخ مه كقوأ

 ءارقلاو امهزم_مس عفانو
 ىبلاو فيفحختلا ىلع

 لامعتسالار هسا ةبربلاو

 لصالا ضفرو هفيفخت ىلع

 تانج مهم ردنعمهؤازج) |
 نمىرجن) ةماقا(ندع

 اهم نبدلاخ راهمالا اهنحت

 لوبقب (مهنعهللا ىضر ادبأ|
 (هنعاوضر و)مملامعأ

 اضرلاىأ (كلذ) اهماوش

 ريخهلوقو (هب رىذخ نل)

 نينمؤملا لضف ىلع لديةيربلا
 ةكئالملا ىلعرشبلا نم
 اهقاقتشاو قلحلا ةيربلا نال

 ليقو قلخلاهللا ارب نم

 وهو اربلا نماهقاقم شا

 املكل ذكناكولو بارتلا

 اذكزمط ابةه ربلا اًذرق

 لعملها او جاجزلاهلاق

 فلتخيةلزازلا ةر وس 9ع

 (تانآن امم ىهو اهبف



 دم ىأ(هنبا نم لوسر)

 نملدبوهو مالسلاهيلع
 مهياعأرقي (اواتي) ةنببلا
 سطارق (افم)

 لطابلا نم (ةرهطم)

 فحصلا ىف (اهيف)

 تيوتكت (بنكح)
 قرفتامو) لدعلاو قحلاب
 الا باتكتلا اونوأ نبذلا

 (ةنييلا/|مهمءاجام دعب نم
 0 0 نم موف

 نمانم مهنمو ادسحو
 باتكلال_هأدرؤأاماو

 نيب و مهني الوأ عجامدعب

 ىلع اوناكمهنال نيكرشم ا

 موهتكىف هدوجولهب لع

 هتعقرفتلااوفصو اذاف
 لخدأهلباتكال مناك

 (او يمأامو) فصولا| ذه ىف

 ليجتالاو ةاروتلاف ىنعي

 نيملخم هللا اوديعيلالا)

 (نبدلاهل

 نينمؤم (ءافنح) قافنو

 نع نيلئاملسرلا عيمج
 اوميقي و)ةلطابلا نايدالا

 ةوكزلا اونؤيو ةالصلا

 ىأ (ةميقلا نبد كلذو
 هميقلاةلاا نيد

 ٠نغ-يرشرك

 4 , قرأ

 قرفتاموهلوقو مدهع ةياكحر وك ذمةندبلا مهيتات ىتح مهرفكن ع نيكفنم اورفكن يذلا نكي ل ىلاعت

 ةبآلاريدق:نأاهيناثو اوعداام فالح ناكعقو ىذلا نا ىنءملاو عقاولا نعرابخا باتكسل ااوتوأ نيرذلا
 لاكشالا لوزي ريد_قلا اذ هىلعو ةئيبلامهتءاجناو مهرفكن ع نيكفنماورفكنبذلا نك م

 رسفمن لوالاوهراتهلاو لاق رْأ اهوجو رك ذوئشىف ةغالا نم سبل اذهب ىتح ةظفلري_سفننأألا

 هللا بص لوسرلا ًارقيىأ (اواتي) هللانملوس رةندبلا كل: ىأ (هللا نم لوسر) ىلاعتل اقف ةندبلا

 هللا لص ناكهنالنآرقلاوهوهيف بوتكملا نم فحسمللاهنمضتام دب ريابتكىأ (افخص) [سوديلع

 ةرهطماهن ا ىنءملاو ر وزلاو ب ذكلاو لطابلا نمىأ (ةرهطم) باتك نعالهبلقرهظ نءأرةب سو هيلع
 ىىأ (اهبف) نوروطملالا اهسين أ ىنبنيالىأةرهطم ليقو ةمظعمةرهطم ىنعم ليقو حييبقلا نم |
 ريغ ةهقتسمقلداع ىأ (ةمق) ماكحالا ىن ع : بتكلال يقو ةيوتكملات اال ىأ (بتك ( فحصلا

 منمرك ذم ذم ههجو ىلعدا ارجأ اذا سمالإب ماقءطوق ة نم ابق: سماق ىنععةمق ليقو جوعتاذ

 ملسو هيلع هللا ىلص دج سعأ ىف ىنعي ( باتكلااوتوأ نبذلا قرفتامو) ىلاهتلاقف باتكسلا ل_هأ نم نمْؤي

 لزيمن و رسسفاالاق لس رم ىن هنأ ممبتكوح ةنيبلا مهتءاج ىنعي (ةنيبلا مهتءاجام دعب نمالا)

 هيمأ ىفاوقرفت ثعباساف ىلاعن هللا هثعب ىتح 0 دجم قيدصت ف ناعمة باتكلالهأ

 (او م أامو) ىلاعتلاقف مههتتكف هباويص امرك ذ 1 " نو راهب ر فكو و مسهضعل هب نم ٠ افهيفاوفلتخاو

 ىفاو ىمأام سابع نب |لاقهنلا اوديعب نأالا اورمأامو ىأ (هللا اوديعيلالا) رافكلا ءالؤه ىنعي

 ةصااخل |ةينلا نعةرارع صالخ الا (نيدلاهل نيصاخم ) 4 ني دحوم هللةدابعلا صالخابال'ليحتالاو ةراوتلا

 هئاهناى لا لعفااءادتبا نم صالخالا ليص# نم بام ىلعهيبنتوهو ءايرلابئاوش نعاهدب رجتو

 ةريتعمةينلا تناك ة ربتعم تناك ا ةصلاخلا ةينلاوهب وجول بجاولاو هنسحل نسحلاب قايىذلاوه صاخملاو

 لاق تارومألاعيج ىف ةينلارابتعا نمدب الفاي ونمن وكن أو د,الفهب رومام لكنأ ىلعةبآلا تددد قف
 بجتتئاب ونم نوكن أ بجدب رومام لكن أ ىلع ةبآلا هذه تلدو هبر ومامءوضولا ىبفاشلا باتضأ
 ءاب ر كلذب دب ربالو هلاصاخ ىلاعت هللا هجول لعفلاب ىتابناوهو بلقلاهإ 2 صالخالا ليقو ءوضولا ىفةينلا

 ناكناوابواطمرانلا نمةاجنلاالو ادوصقم ةنجلا سلط لعجال كلذ ىفاولاق ىتحر آ اضرغالوةعمسالو

 نيصلخم ىنعم فليقو ةبب وب رلاب لجوزعهب رلاف ارتعاو ةيدوبعلا ضحن هب دابعدبعلا لعجيلب كلذ نم دبال
 ىلاعتهنلاىضرةرب ره ىفأ نع( م)ةدابعلابىلاعت هنلااضر مهبولقب نيدصاق ليقوةب دوبعاابهل نب رقم نبدلاهل

 ىلارظني نكسلو مروص ىلا الو كماسج أى ار ظني ال ىلاعت هللا نا ٍسوهيلعةنلا لصةنلالوسرلاة لاق هنع
 مالسلاوةالصا|هيلع ميهار ؛| ةلم نيعبتم ليقو مالسالا نب دىلااهلكن اب دالا ع نءنيلئامىأ(ءافنح) 8 واق
 نينوتخمى ًاءافنح ليقولام قافن اوةالصهيف نالةاكز لاو ةالصلا ىلعهمدقامناو اجاحح ىأءافنحس لليق و

 نمؤي ل نف مهنمدحأ نيب قرفبالو لسرلاو ءايدنالا عيمجم نمآ ىذلا فينا ليقو مراخحلا حاكنا نيمرحم

 ظ اهتاقوأىفةب وكلا ىأ (ةالصلا اوميقي و) فين سيلف ٍلسو هيلع هللا ىبص دمتو هو ءاين الا فرشاب

 | ةميقتسملاةلملا ىأ( ةموقلا نيد)هبا اويعأىذلاىأ (كلذو) اهلحدنءةضو رفملاىأ (ةوكزلا اوني 9

 ىلا ادرةميقلا ثنأو نيظفالا فالتخالهتعن ىهو ةميقا| ىلا نبدلا فاضأامناو ةعوبتملاةعي رمشلاو

 بامصأ نيدكلذو ىأاه رك ذىرج ىتلا تكلاةميقا|ليقو ةمالعك ةغلابمالةميقلا ىف ءاطظالبقو هلملا

 لدتساوديحونلابهلل نيُماقلا نيد كلذو ىنءملاو دحاومتاقلاو ميقلاو ميقلا عج ةميقلا ليقوةميقلا بتكتلا
 أ لاقمئايناث لمعلا هعبنأ ارالو ا داقتعالا رك ذىلاعتهللا نال ل_عولوق نا؟الانا لوقي نم ةبآلا هذه

 اف نينمؤملا نماهبف ناكنمانجرخافهلوق ليل دب نا الاوه مالسالاو مالسالاوه نب دلاو ةميقلا نيد كالذو

 اندجو
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 ىأ (مالس) ىلاعتهلوقاهلضف نمثاائلاهجولا ىعأ لكن مهاضقوهب سعأام لكبليقو ةكربلاو ريخا نم

 نيح نمدجاسملا لهأ ىلع ر دقلاة ليل ىفةكالملا ميلستوه ىبعشلا لاق هتعاط لهأوةئلا ءايلوأ ىلع مال_س
 نمهيلعنوما ب ةنمؤموانمؤماوقلا لك اهبف نولزغي ةكنالملا ليقو رحفلا علطت نأ ىلا سمشلا بيغت
 ةمالسردقلاةايل ىنعي ( ىه) مالسىلاعتلاقف أ دّتبامث ىعأ لكن مهلوق دنع مالكلا مت ليقو لجوزعهب ر
 عيطت_سيالةملاسردقلاةليل نا ليقوةماللاالا ىضقيالوةليللا كللت ىف هتلار دقيال ل يق ورمثاهيف سداريخو ظ
 مودنةمالسلاو أ مالسلا كلذ ناىأ ( رجفلا علطمىتح) ىذأأاهيف ثدح وأ أوساهمف لمعي نأ ناطيشلا |

 هدارع لعأى لاعتو هناحبسةللاو رجفلا علطم ىلا

 هي ةنببلاةروس ىمستو نكد ةروسري فتم
 عب رأو تايآن ام ىهوةيكماهنا سابع نإ نعةبادر فور وهجلاهلاق ةين دم ىهوالم

 اس نوعستو ةعستوةن ملئ ةلكن وعسنو

 هيمن
 نمد ىأ(نيكرشملاو) ىراصنلاودوهبلا ىنعي (باتكلا لهأ نماورفكن يذلا نكيل) لجوزعهلوف#)
 1 وثدح أ اممهرفقكب يس .وباتكلهأامسد>أ نيسنجاوناكرافكلا نا كلذ و ناثوالا دبع مهو نيكرشملا

 ثلاثوهنلا نبا حيملا مطوقف ىراصنلاامأو هقلخنلا مههيبشتوهتلا نبازب زعمطوقفدوهبلاامأ مهنيدف
 مهلوقىف نيسنلا هللارك ذف باتكىلا نومسم ::ال نيرذلا نانوالا له نوكرشملا ىتاثلاو كلذ ريغو ةئالث

 هانعم ليقو مهكر ثنو مهرفكن ع نيهتنمىأ ( نيكفنم) نيكرسثم لاو باةكلا لهأ نماورفكن يذلا نك
 ىلصا دمت ىنعيةحضاولا ة خلا ىأ (ةذيبلا) ىضاملاهانعمو ع راضمهظفل مهتتأ ىتحىأ ( مههنأ:ىتح) نيلئاز

 ناميالاىلا مهاعدوةيلهاجلا نمهيلعاوناك امو مهكرش 'وم_متلالض مط نيبف نآر قلاب مهانأ ملسوءهياع هللا

 نمآن ميف ةبآلاو مهيلاهثعب لبق مهر فكن ع نيلصفنءاون وكي موةلالهلاوةلاهجلا نمهنلا مهذقنافاونم اف
 اهيف طبخت دوو اريسفتوامظن نآرقلا فام بهصأ نم ةبالاهذهو هطيسب ىف ىدحاولا لاق نيقي رفلا نم
 لاكشالاهجو لوق انو اهيفلاكشالا ةيفيكص خل لهنا هريسف7ىف نيدلار فن مامالا لاقءاماعلا نمرابكسلا
 مىلاعتدنامث لوسرلا ىه ىتلا ةنيبلا م-ميتأت ىتح مهرفك نع نيكفنماورفكن يذلا نكمملةبآلار ي دقت نأ
 نيذلا نكي لريدقتلاراصف هيلعاوناكىذلار فكلاوهدارملاذا مواعمهنكلاذامع نوكفنم مها رك ذب

 ةبآلاهذ_هفةياغلاءاهتتالىتحة!كنامتلوسرلا ىهىتلاةنببلا مهيتأت ىتح مهرفكن ع نيكفنم اورفك
 باتكلا اوتوأ نيذلا قر فتامو كلذ دعب لاق مثلوسرلا ناينا دنع .هرفكن عنيكفنماوراد مهنأ ىضتقت

 ةبآلا نيب لص<ذ ديف لوسرلاء ىجيدنعدادزادق مهرفك نا ىضتقيا فهو ةنيبلا مهتءاجام دعب نمالا
 اهنس>ًاواظو هوجو نم هنع باوحلاولاق ىنظ ىفلاكشالا ىهتنماذ_هورهاظا | ىفةضقانمةيناثلاو ىلوالا

 اوناكناثوالاةدبعو باتكلا لهأ نيقي رفلا نمرافكللا ناوهو فاشكلا بحاصهصخخىذلا هجولا

 دوعوملا ىبنلا ثعبي ىتح هكرتن الوانني د نم هيلع نام كفننال !سو هيلعهللا ىبص دمت ثعبم لبق نولوهق#
 مهنولوقياوناك ام مهنعىلاعتةللا ىك-ذ لسوهيلعهللا بص دمتجوهو ليجتالاوةاروتلا ف بوتكموهىذلا

 مهءاجاذا قحلا ىلع قافنالا اوةملكلا عاج |نودعيإ اوناك مهنأ ىأباتكلا اونوأ نيذلاقرفتامو لاق

 قسافلالوقيام مالكلا ىفهريظنولوسرلاء ىجمالار فكس | ىلع مهرقأالو ق-هلا نعمهقرفاممث لوسرلا

 دادزيف ىن-غلاهللاهقز ريف ىنغلاهّللا ىنقزري ىتحةحيبقل ا لاعفالا نمهيفان أ ام كفن تساهظدي ناريقفلا

 هركذ يفراسبلا دعبالا ىسفلا ف كسأر تسمح امورسوت ىتح قسفلا نءاكفنم نكت ل هظعاولوقيفاقسف
 هلوق نا وهو دحاو فرح ىلا عجري باوجلا اذهلصاحو نيدلارفن مامالالاقامازلاواخيب ونلوقي ناك ام

 ه.السالا ىهام (ىهمالس )

 ردقيال'ىأ أد تبمو ربخ
 ريخلاو ةمالسلاالااهيف هللا

 ءالباهري_غىف ىغقي و

 مالسالا ىهام را ةمداسو

 ىلع نوماسيإام ةرثكل
 نوقليالل_قنينؤلا
 اودلشالا نم ةتمالو انو
 ىتح) ةلمألا كالت فهيلع

 ىا ىأ ( رجفلا علطم

 رسسكب رجفل عواط تقو

 فاخو ىلعوةزج مال ١

 نيذلامالسلا نمموحدقو

 لعأةتلاواورفك
 اهيففلتةنيبلاةروسإل
 د( تانآن ا ىهو

 *# ميحرلا نجحرلاهنل امس لب
 (اورفك نيرذلا نكي
 لو هيلع هللا ىلص دمحمب
 ىأ (باتكلارهأ نم)

 لهاوىراصئتلاودوهاا

 هبسانلا صخأ لجرلا

 هب نييدي نم مالسالا لهأو
 ةدبع (نيكرشلاو)
 (نيكفنم ) مانصالا
 رفكلا نع نياصفنم

 لدب نيذلاةلص نال ف ذحو

 (ةنييلا مهينأتىتح) هيلع
 دم دارملاوةحضاولاةخجلا

 ملوقي لسو هيلعةنلا ىلص
 ثعبي ىنحمهرفك اوكرتي
 مسسو هيلعةللا ىلص دمت

 تبئو ضعب لسأ ثعباماف

 صعب رفكلا ىلع .:
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 هءاغ كتارد غلبت ل ىأ

 هلوقب كلذ هلنيب مث اهلضف

 فلأن مري خردقلا ةليل)
 ردقلاةليلاهبف سبل ( رهش

 ىلااهلضف عافتراببسو

 اهبفدجوبام ةباغلا هذه

 ح ورلاو ةك- الملا لزنت نم

 58 ذو ميك ىمأ لكل صفو

 نأةدملاهذه صيصخت ىف

 رك ذ مالسااهيلعىنلا
 سبل ليث ارسا نب نمالجر
 فلآ هللاليبس ف حالسلا

 نم نونمؤملا بجتفرهش
 ءاا ترصاقتو كلذ

 ىهةليل اولععافمطامعأ
 ىزاغلا كلذ ةدم نمريخ

 ءامسلا ىلا( ةكئالملالزغت)

 نفرألا قلو اناا

 قاخوأل ب ربج(ح درلاو)
 مهارئال كنتاللا نم

 وأَذِل يللا كلاتالا ةكمئالملا

 مهب رنذإب اهيف) ةجزلا

 نم لزنت ىأ( سألك نم

 كلتا هللا ءاضق ىمأ لكلجأ
 فقوهيلعو لباقىلاةنسلا

 ةظأ

 مفردارأاماواهنيععفردرلتعفرفهلوقؤ نالجر مصاخت ىأن الجر ىالتف هلوق ةسماخ اوةعباسلاو

 هيلعهّنلا ىلس هللا لوسر لاق لاق سابع نا نع( خر اهساقلاب سمي لاه دوجو عفردارملا ناك ولداهنةونايب

 ىق بت ةعباسىف قت ةعسات ىف ةباور فو ردقلاةل ل ىنعإ نيقبد عم_س وأ نيضم عب_سىفر.دعلا ىف ىهلسو

 ةليلو نب ١ رشعو ىدحاةليلاهأر دقلاةليل ىف وسو هيل ءةنلا فص ىنلا نعىور ىسبعوبأ لاق قيبنةسماخ

 نأكىفاشلا لاق ناضمر نمةليلزلاو نب رسعو عسنو لإ ريشعو عبسو نإ رشعو س#و نا رشءو ثالث

 اذك ىفاهسمتلنهللاقي هنعلث_ساموحن ىلع بجي ناك علا و اا نا عاما رى دنع اذه
 ةا+اب و ىوغبلا لاق نب رسشعو ىدحاةليلاهمذ ىدنع تاياورلا ىوقأو ىفاشل لاق نك ليل ىفاه يدع الاعف

 ةعاس خم اهك اردا فاعمط ناضمرر هش ىلايل ةدابعلا ىفاو دهتجيل ةمالا ىلع ةليللا هذه ىلاعتهنلا مهسأ

 قداضروهنامسأ ف نأ رقلا ىف مظعالا همساو سلا تاولصلا ىف ىلعسولاةال_هلا ىنخأ و ةعجلا موب ىفةباجالا
 تاعاطلا ىف اودهتجيل ةءاسلا مايق ىخ أو اهعيج نعاوهتنيل ىصاعملا فهطخسواهعيج ىفاويغربل تاعاطلا

 سمشلا علطت ةدرإبالو ةراحال حمس ة>لب ةايلاهن |هعفر نسما نع ىو راماهتامالع نأءواهمايق نمارذح
 رخاوالارمشعلا لخداذا سو هيلعةنلا ىلصهنلالوسر ناكتلاقةشناعنع(ق) 0

 رشعلا ىف دهتجح ل سوءيلعهنلا ىلصهتلا لوسر ناكتلاقاهنع ل سلو رزئلادشو دجوهلهأ ظقي ًاوليللاامحأ

 نمرخاوالار مثلا فكشعي ناك لسوهيلعةنلاىلص ينل نان (ق)» ريغىف دوتح الام ناضمر نمرخاوالا
 هللا لوسر ناامهنءهللاىضررمع نبا نع(ق)ه دعب نمهجاوزأ فكشعا م لجوزعهللاهافوت ىتحناضمر

 ةليل تماع ناهللا لوسراي تلق تلاق ةثئاع نع« ناضمر نمر او الار يشعلا فكتعي ناك سو هيلع هنلا ىلص
 نسح ثي دحلاقو ىذمرتلا هجر ىنع فعاف وفعلا بحت ركوفع كنا مهللاىلوقلاقاه.ةلوق ًالمردقلا

 ا ا ا ىأ راك كاردأامو) لجوزعهلوق هو هجام نباو ئاسنلا هجرخأو حي

 لاقفهجوأة ثالث نماهلضفركذمث اهربخىلا قي اا علا اد رع ةياياس ماجي هردق

 ىنب نمل جر ل-سوهيلعهنلا ىبصهننالو سرارك ذ سابع نبالاق (رهشفلأ نمريخردقلا ةليأ) ىلاعت
 كلذ ىنو كلل ذل | سو هيلعهتلا ىلد هللا لوس رب جت فرهش ف لأ هللا ليبس ىف هقثاع ىلع ح السا لج ليث ارسم

 ةليالاقفردقلاةايلىلاعتو كرابتةللاءاطعافالاعأاهلقأو ارامع أ مالارصق أ ىتمت اعج براي لاف هتمال

 كلام نعو ةمايقلام وب ىلا كتمالو كاللا ليتس ىف حالسلا ىلا ارسالااهيذ لج ىتلا ره فلأ نمريخر دقلا
 كلذ نمهللاءاشاموأ لبق سانلار اسمع ىرأ ل سو هيلعهتلا لص ىبنلا نا ملسعلا لهأأ نم هب قب نم عمس هنأ

 ردقلاةإيلهللاءاطعافر معلا لوط ىف مهربغ غلبي ىذلا لدم لمعلا نما اوغلس الن أهتمأر 0 خان

 ىفلمعلا نمريخر دفلاةل ل ىف اصلا لمعلا هانعم نورسفللا لاق وملا ف كلام هجرخأ رهشفلأ نم اريخ

 ريحا عاوت ًاوقازرالاو عفانملا ن ماهيق ىلاعت هللا د ريال كلذكن اك امءاو ردقلاززيلاهيف سيارهش ف اأ

 اولاقامل مهنا اذه ببسو ضرالا ىلا ىنعي (ةك اللا لزنن) لجوزعهلوق اهلضف نم ىناثلا هجولا و ةكربلاو
 ةعاطلا نم«يلع مهامو نينمؤملا لاح نيبتوهولاقام فالح ىمالا نأ ارهظوا هيف دسفي نم اهبف لهغأ

 || ريصقت نمنورياممهاورفغتسي وهولافاماورذتعي و ميياعاوماسل هيلا اولزن داهتجالاودجلا و ةدابعا او
 || نعسنأثيدح فو نب رسفملارثك أهلاقمالسلاوةالصلا هيلعلب ربج ىنعي (حورلاو) مهضعب نم عقيدق

 | نوماسي ونولصيةكالملا نمةيكبكىف لب, ربج لزن ردقلاةليل تناك اذالاق لسو هيلعهللا ىلصهننالوسر
 مهارئالةكالملا نمةفئاطح ورلانا لبق ىزوجلا نباهرك ذ لجوز علل ارك ذي دعاقوأ متاقدبع لك ىلع

 لزني مظع كلم ح ورلان اليقور حفلا ع واط ىلا سم.شلا بورغندل نم ن ولزغيةليالا كلن ىفالا ةكئالملا

 .سعأ لكبىأ ( م لكنم) مهب رمابىأ (مهم رنذإب) ردقلاةليل ىف ىأ (اهبف) ةليللا كالت ةكسئالملا عم
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 ملسوهيلعهنلا ىبص ىنلااناناف انعاتمانلقن نب رمثءةحيبص تناك اماف طسا والارشعلا لس وهيلعةللا ىلص

 م أر وةليللاهذهتي رأان أو هفكتعمىلا عجربلف فكتع ناك( نم لاقف

 دحسملاناكو مويلا كلذ رخآ نم ءامدلا تجاهد ا قملابهثعب ىذلاوفانر طف ءامسلا تجاه هفكتعمىلا

 ةلبل تناك اذا ىتحلاقهنأال!هوحن ةءاور فو نيطااوءاملارث ا هشنرأوهفن ىلع تيأرد قلو شي رع ىلع

 ريشعلا فكتعيلف ىم هك ددعا نملاق هفاكتعا نماهت>عيبص نم جر ىتلاةإ للا ىهو نب رسشعو ىدحا

 ىنبل ساحب ىف تنكلاق سدنأ نب هللادبع ؟ نعاثي د نورسةعونان:اردقلاةايل لضف فدر و ورخاوالا
 ىدحا ةحييبص ىف كلذوردقلا ةليل نع لسو هيلع هللا ىلص هنلا ل اوسرانا لأي نماولاهت مه ,رغصأ انأو ةماس

 ةماس ىنب نم طهر كيلا ىنلسرأ تاقتف ٍلسوهيلعهتلا ىلصهللالوسر تيفاوف تجرذن ناضمر نم نب رشعو
 دب ريةلباقلاوألاتف عج رم ةلدالا ىهلاقف نو ريشعو ناتنث| تاقفةليالا ؟ لاقفر دقلاةإيل نع كنولأسي

 لامو ني رش ع وثالث ةليلر دقلاةليل نأ مهريغر ةباحصلا نمةعاج بهذو دوا دوب أ هجر نبرشعو انثالث
 نذؤم لالب فريخألاق ًايشردقلاةليل ف تعمس لهالجر لأس هنأ ىحانصلا نع (خإ) اضيأ ىفاشلاهيلا
 سن أن بهللا دبع نعرصصتخم ظفللاا ذهورخاوالاريشعلا نم عمسلا لوى اهنأ ل سو هيلعةتلا ىبصهننا لوسر

 لاقف دحسملا !ذهىلا اطزناةايلب قرف هللا دمح اهيف ىلصأ ان ًاواهيذ نوكأ ةيدابىلن اهلنا ل وسر ايت اق لاق
 ج رخالفرصعلا ىلصاذا دجسملا لخ دي ناكلاق عنصي كوب أ ناكفيكه نبال ل يق نيرمثعو ثالث ةليالزنا

 وب هجر أ هتيدارب قلو اهباع سلف دحسملا باب ىلع هتب اددج وحيبصلا ىلصاذاف حمبصلا ىلصي تح ةيناذلالا
 ىناهتح يمص دحسأ قار ًاواهتيسن أثر دقلاةليل تي رألاق لسوهيلعهللا بصهللالوسر نأ هنع لسلودواد

 نيطلاوءاملارثأ !ناو فرصناو لسوهي .اعهللا ىلص هللا لوسرانب ىلصف نيرشعو ثال”ةليلانر ط4 لاق ناطوءام

 لاق سابعنبا نع( )ني رسشعو عب رأةليلاهنا نسحاو سابع نب اول الب ن ءىك وهفناوهتهبج ىلع
 ردقلاةليلاور حن سو هيلع هللا ىلصهلوق وليل د نب رسشعو سم ةلرأ ىف ىهليقو نب رشعو عد رأفاهوسعلا

 مهنم ةباحصلا نمةعاج نع كلذ كح نب رشعو عبسةليل ىه ليةوناضمر نمراوالارشعلا نمرولا ىف
 ناهل ليقو لوقي بعكن ىنأ تعم لاق شدبح نإ دزنع )ع مرد بعذدلاو سابع الا ىنأ

 فالحب ناضمر ىئلاهناوهالاهلاال ىذلا هتلاو ىفألاقردقلا ل تاما ماق نملوقيدوعسم ننال

 ة|ايلىهواهما.ةب ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ان ىمأىتلا يللا ىه ىهةل يأ ىأ عال ىناهللاوف ىثشسالو

 هللا لص ىننلا نعةبواعم نعاط عاعشالءاضيب اهموي ةحيبص نم سمشلا علطت نأا ترام أ و نب رمشعو م بس

 اورحنهلوقهإ لدن, رمشعو عسنةليل ىهليقو دوا دوب أ هجرت نبرمشعو عبس ليل لاقردقلااةايل ىف سو هيلع
 هللا ىلصهنلا لوسر لئسلاقرمت نبا نعرهشلارخآ ةليل ىهليقو ناضءر نم رخاوالارشعلا فر دقلاةلبل
 هيلع افوقومىوريولاقدوادوب اهجرخناضمر لكى ىهلاقف عمسأانأو ردقلاةليا نع سوهياع

 اهوبلطاردقلاةليل ىف لسوهيلعهللا لصهنلالوسرانل لاق لاقدوعسم نبا نع «ةكرتشملايلرك ذإل

 منعدوادوب ا هجرْخ أت كس م نرش عو ثالث ةليلو نإ رشعو ىدحاةلياو ناضمر نم نير مشعو عبس ةليأ

 نم هتعمس ئشراهسمتلعان أ املاقفةركب ىف دنعردقلاةإيل ترك ذلاق ىلأ ىنثدحلاق ن حرلا دبع نبةيتع

 نيقب عبس ف وأنيق عست فاه وسعلالوقي هتعمس ىتافرخاوالارشعلا الا مس وهيلعةللا لصةللالوسر

 0 رسشعلا ىف ىلصيةركب وبا ناكو لاقر هش ارخآآو أ نيقبي ثالث وأ نيقبي سجس ىفوأ

 جرخ لاق تماصلا نب ةدابع نع (خ) ىذمرتلاهجرأ دهتجارخاوالارسثءلا لخداذاف ةن_تارئاس ف

 ظ لسوهيلعهللا ىلىننلا لاقف نيماسملا نمنالجر ىحالتفر دقلاةليلب ربخسيل لسو.اعهتلا ىلص هتلالوسر

 | م ًأىبسعو تعفرف نالفو نالف جالتفر دفلاةليلب عريخالتج رخىفا

 ( عبار - :(تراطنر - ةكن

 سين ن هللا دبع هلوق ؟
 ارك تدشن الا
 ىنأ ةعجارمي و خسنلاب
 هححصم هأ هيفاملعي دوأد

 ةخسن ىفاذك ةيتعهلوق#

 قو ةستع ىرخأ فو
 ةتبيع عبطلا ىذ_هرتلا
 هحدعصم هأ
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 لزن الامن نا كلذ (ريقل البلف ) روك ذمربغ نع ةبانكن ارقلا ىنعي هائازنأات :ا) لجوزعهلوقه (رادبلا ةليلىف هانلزن 71

 هب لزنمث ةزعلاتبب فهعضوف ردقلاة|يلاين دلاءامسلا ىلا ظوفحملا وللا نمةد_>اوةلج ميظعلا نآرقلا ||  دنسأ ثيح نآ رارقأا مظع

ناكف ةنس نب رشعو ثالث ةدم  ةقرفتماموجن )سوه لعلها ىلص ىنلا ىلع مالسلا هيلع لب ربح ءاحوهريغنودهيلا هلازنا
 لزغي 

هئالو كلدب ةكئاللاف رشلاين دلاءامسلا ىلاهلز نأ امنا ليقو هيلا ةجاحلاو عئاق ولا سحب [] رهاظااهمسا نو دهربمضي
 اذنيب كرتشلاك ا

 ماكحالاو رومالا ريد_ةتاهيف نالردقلاةليل تيمسو ةنب زو فقسانلو نكح س مط ىوفةكنالللانيب و || هيلع هيبنتلا نءءانغتسالل

 هدامعو هدالب ىف كلذةنلار دقي ةلبقملا ةنسلا نمةليللا هذه لثم ىلا ةنسلا كلت ىف نوكيامولاجآلاو قاز رالاو || ىذلاتقولا رادقم عفرو

 كالت فهر دقام مط بتكين اب مهتفيظو نموهام لعفب مهرمأ .وهتكنالا كلذ رهظب هللانا اذهىنعمو || لرنأ هنأ ىورهيف هلزنأ
 تاومسلا قا نأل بقر يدافملار دق ىلاعتهناانالةليللا كلت ىف هث دهن ا هنمدارملا سيلوهايامهفرعيوةنسلا || نم ردقلا ةليلف ةلج
 منلاق ض رالاوتاومسلا قالك نأ ل .ةربداقملاهتلار دق دق سدل لضفلا نبنيس>لل ليقلزالا ف ضرالاو || ءامدلاىلا ظ وفحماح وللا

 مظعلر دق |ةايل تيمس ليقور دفملاءاضقلا ذيفنتو تيقاوملا ىلاريداقملاقوسلاق ردقلاةا يل ىنعمافهل لبق | لي ربجهلزمي ناك مئايندلا

 لمعلا نال كالذب تيمسليقوهاجوةلزنم ىأ ريمالا دنع ردق نالفل طوق نمىلائللا ىلعاهف رسثواهر دق هللا لصةهللا لوسر ىلع

 ثالثىف ٍلسو هيلع

 ةليل ىنعموة نس نإ رشنو
 رومالاريدقتةإل ردقلا

 ىنعع ردقلاو اهءاضقو
 كنب تيم را دعنا

 ىلايالارئاس ىلع اهفرس
 نب ريشعلاو عباسلاة ليل ىهو
 ىو راذك ناضهر نم

 نعةهللاهجر ةفينحوأ

 نبىنأنأر ز نع مصاع

 اهيفةك-الملاب قيضت ضرالا نال كل ذب تيمس ليقوالوبقم هنوكل هللا دنع ر دق اذاوي نوكي اصلا

 ىلص هللا ل وسر لاق لاق نع ىلاعتهللا ىضرةرد رهىفأ نع(ق) «(اهفدر وامو ردقلاة اما لضف ىف لصف |

 لاقفاهتقوىف ءاماعلا فاتخاو «بنذ نم مدقتامهلرفغإباسةحاوانا_اردقلاةل ل ماق نم لسوهيلعهللا

 ىحالت نيح لسو+ لع هللا لصهلوقل تعفر مث لسوهياعفللا لصةنلا لوسر دهع ىلع تناكاهمأ مهطعل ,

 طاغاذهو كل اربخ نوك,ن أى -عوتعفرؤنالفو نالف ىحالتفردقااةايلب عريخال تجر ْخ ىتانالجرلا

 رشعلا ىف اهوعلافهرخك ىف لاق ير لا لل مياعدريثي دحلان اللوقلا اذهملاق نمت |

 ءاماعلاو ةباحصاةماعواهساّلاب مأي لاهدوج ومر دارملاناكولف ةسماحاوةعباسلاوةعساتلا ف رخاوالا |

 ةرا رهىلالتاقلاقةب واعم لوم سنخ نب هللا دبع نعىور « ةمايقلامويىلةيقاباهنأ ىلع مهدعب نف ْ

 لاق نمو من لاقوإبةتسأ ناضمر رهش لكف ىه تلق كلذ لاق نم ب ذكلاق تعفر رد ةلاةليل نأ اومعز !

 اذكك ىونأةليل ف ىرخ أ ةنس ىفوةليل ىف ةنس ف نوكةاقتنمىهليقفاهلحىفاوفلتخااهدوجوو اهئاقبب |
 روثوب أو قحساو دجأو ىروثلاو كلاملاقو ةفلتلااهتاقوأ ىفةدراولا ثيداحالا نيب عمجب ا ذهم واولاقاددأ || ةلياىبعماح ناكبعك
 اهنع ل قتتتال ةنيعمةليل ىفاهعا لق وهلكن اضمر ىف لقت لب ليقو ناضمر وم سا والا .* !١ ىف لقتنت اهعا ظ عياسلاةل_لاهنا ردقلا
 ةفينح ىقأو دوعسم نا لوقوهواعاك هن سلا نمةل- ِءل ىف ىهاذ هىلعف اهقرافتالو نينسلا ميج ىفادبأ | ناضطمر نم نب رشعلاو
 ايأةهلنامح 0 ل | ىعادلا لعلو روهجلاهيلعو

 رهش ىفاهن اءاماعلا روهج لاقو سانلا لكمال نأدارأ نكلوناضمر رهشىفاهناإعهناامأ نجرلادبع |

 رشع ةعيس إيل ىهليقو ناضمررهش نه ةل- ,1لوأىف ىليقعلا نيز َر وبألاقفةليللا كلت ىفاوفلتخاوٌن اضمر |

 حيحصلاو نّسحلاو اضيأ دوعسم نباومقرأ نبدب ز نعاذه ىتع 01000 ل
 لع ىلاعتو هناحبسةتلاو ناضءر نمرخاوالار.ثعلا ىفاهن أن ورثكاالاهياع ىذلا !| همساو ىطسولا ةالصلا
 كلذ ف ةدراولا ثيداحالارك ذإل يس م
 ناضمر نمرخاوالار شعل ار واجي 0 لشش لون .رناكتلاقاهنعىلاهآهنلا ىضر ةشئاع نع ء(ق) تاعاطلا ىف هاضر و ةعجلا

 ىلصةللالوسر نأ هنعهللا ىضرةربإ رهىأ نع(م) ناضمرنمرخاوالارشعلا ىفردقلاةليااورحلوقي وا

 نمىدح نأاهئافخا ىلا

 ةريثكلا ىلايالا اهدي رب

 قو ىص'ءمللافهيمضغو < 2 يح بص ويب نوح حس
 ناضمر ن هرخاوالاريثءاا ىفاهوسّلاف اهتيسنف ىله أ ضعب ىنظقي أم متردقلا ةللتن ارا لوديلعمللا لوقباهكرد !نم ثيدحلا

 | هللالؤسز عمانفكتعالاق د هسابأناةري رهىفأ نك( قآل نب رسشعو ىدحاةيلاهنأ ىلا ىنفادلا بهذو وفعلا بحنوفع كنا مهللا
 اة تستكككككم . 3 3 ىنءفعاف

 يلص



 فره

 اذهةقروهللاقف ىأرامربخ سو هيلع هللا بص هللا لوسر هربخاف ىرتاذام أ نب|ايةقروهللاققف كبخأ

 ىلصةهللالوسرلاقف كموق كجر < ذاايح نوك أ ىتتيلاع جاه مذ ىتتيلاب ىسوم ىلع هللا لزن ىذلا سوماذلا

 ايحك موب ىنكردي ناوىدوعالاهب تئجام لش طقل_جر تأي مل منلاق مه ىجرخوأ ل سوهيلعقنلا

 ىلض ىنلا نزح ىتح ةرتف جولارتفو لاق ىراخبلا داز ىحولارتؤو فون نا ةفرو ثبلي مث ارزؤمارصن كرصنأ

 ىكلل بج ةورذب وأ املكف لابجلا قهاوش سؤر نم ىدرتي ك ارا ىمهنما دغانزحانغلب اهف لسو هيلعّئلا
 تلاطاذا عجريف هنيعرقتوهشاج كال ذل نكسفاقح هلال وسر كنا دم ايلاف لب ربجهل ىدبتهنمهسفن قلي

 كلذ لثمهللاقف لي ربجهل ىدبتهنمهسفن ىتاب كل لبحلاةورذب ىفوأاذاف كلذ لثملا دغجولا ةرتفهيلع

 لاق نم ىلع در هيفو نآر قلا نملزناملوأ أرقاةروسنا ىلع رص حيل يادثي دحلا| ذه ىف وي لصفإلا

 انهو رثدملاةروسلوأ ىفنيلوقلا نيب عجاو كلذ ىلعمالكلا مدقتدقو نآرقلا نملزناملوأر ثدم انا
 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نماهتعمساهنا لصيف ةصقلا هذه كر دن ل ةشئاعنال ةياحصل | ليسا ىم نم ثي.دحا

 ىنيارفسالا قصماوب ا ذاتسالاهب درفناامالا ءاماعلا عيج دن عة ىناحصلا لس صو ةءاحصلا نمهريغ نموأ
 ةيرشبلا ىوقلااهلمحتالفةتغب ةوبنلا ع رصب «.:ًأيف كلل |هأجفي الثلاب ؤرلاب لسو هيلع هنلا ىلص ”ىدتباامناو

 لصأ نال حصر يضتو ه وديعتلابْثي دحلا قرسف دق تنحل امأو جوال ةئطون :وبنلاتامالعلواب“ىديف

 ىجولإب حلا هءاجىأ قملاهافاطوقومئالاهب ج رخالعف لعفدنا ىنعملاومالاوهو ثنحلا نمثندتلا

 هه( ميحرلا نجرلاهللامس )|| ىتمغلب ىتحهلوقوهو ادبدثامض ىمضو فرصع ىأةلمهملاةلاشملاءاطلاو ةمدهملا ني غلاب ىنطغف هلوق ةتغب
 ىهدها#و سابع نبا نع | هلوقاثالثهررك اذطوهءلقءافصىفةغاايااوهريغىلاتافتلالا نع هلغش طغلا فةمكسحلاو ءاماعلا لاق دهحلا

 روهجلاوتلزن ةروس لوأ ىأ عورلا هنعسهذىتحاطوقو بايثلاب قوطغهانعمو نات ىمصرركمتاياورلا فا ذك ىنوا مز ىتولمز

 لزئاملوأ ةعافلا نأ ىلع || كحضفيالىأىزا نم ةمجصملا ءاملاب وءايلا مضب ىوريادبأ هللا كي زئالةتناوفرشب الكا طوق ع زفلا

 م.ابأرقا) مسقلاةروس مث || ىذلا نزلا نم كنز حالى أن ونلإبوةلمهملاءالابوءايلا حتتذب ىورو كل ذالو كنيهمالوكر سكب الوهتلا
 كبر أ وه نالاملا ىطعت ىأ مودعملاب سكستوةمهملا جتا واو ل هلا ىأ لكلا لمحو ا طوقو حرفلا دضوه

 لاعفلا ارجو قالخالامراكم نم كيف لعجامل هوركم كينصيال كناةحب دخ م الكىنعمو هدنعمودعم

 نمبتكف قاربعلا ب اتكلا بتكناكواطوقءوسلا عراصمنمتمالسلاببسكالذو 100
 ىلاعت نها ءاشامةيب رعلاب ليتالا نم بتكي ىف رعلا باتكسلا بكي ناكو )سم ةياور ىفو ةين اربعلا,ليجنالا
 ىأ ب تكيف ليجنالا ف فرصتي راص ثيح ةين ارصصنلا نيد نم نكسمتهنا ها صاحو محا مها نعمو بتك/ن أ

 وهىسوم ىلعةللالزن ىذلا سومانلا !ذههلوق كالذدارأن اةيب رعلا وأدارأناةينا ربعلابهنمءاش عضوم

 لب ربج ىمسانا ريخلاربخ بحاد سومانلا ىنعمو مالو ةالصلاهيلعلب ربج ىنءيةامهملا نيسلاو نونلاب
 ةلاسرلاراهظاوةوبنلا مايأ ىفىأاهيف ىتتيلا؛هلوق مالسلاو ة الهلا مهياعءايبن الا ىلا ىحولاب هصخ هللا نال كل ذب

 اغلاب وقار زؤمارصن كرصتأ كمويىنكديناوهفوقوهو ك كترصن ىلا ىساي وقرا تال

 ىدرتلا ىدرتب ىك هل اوق لسو هيلعهللا لص ىننلاروهطلبق تام نأ ثبلي لف ىأ قون نأٌةقر و ثبلي /مئاطوق
 وه شأجل |ليقو هبلق ىأ هشأج كلذل نكسيف هلوقهلرهظىأهل ىدبتهلوق هالعأ لبجلاةورذواع نم عوفولا )ا

 لعأ لاو هنزح نم جاهوهعزف نءراثاموه شأ+لا ىليقو لووملا مج فعلا مالا دن حباهتا|ت و.

 «« ميحرلا نجرلا للا مس 5

 نأ سمأ كب رمسارك ذا ىنعملاو كب رمسا ًارقاهزاحة ناز ءام !|ليق (كب ر مسا قا) لجوزعهلوق ُة

 م.ابلقىأ كب رمساباحتتفمنآر لأ آارقاىنعملاو اهلصأ ىلعءابلاليقو ابيدأت هللا مسابةءار هلا ئدّسب ْ

 ًارقا هانعمليقو ةءارقلال وأ ىف ةيمسنلابةءا ديلا بامحّدسا ىلعةلالدةبآلا ىف نوكي اذه ىلعفأر قا مهند 1



 ةثماهشو فعض هئوقو ثافش هيوصو فيل دهيشف هلم عيش لكريغتوهرصب وهعمس لكو )819٠( هدلج نأ ثنوهداوس دعب هرعش ضيباو
 اونمآنيذلاالا) فرخ
 رج مهلف تاحلاصلااولمعو

 انهءافلالخدو(نونمربغ

 عمجلل قاقثنالاةروس-نود

 ريبكلاخيشااولافطالاو ىنمزلاوءافعذلا مهنولفاسلا اوهإةعصقني وهن دب ءذضيفرمعلالذرأو مرطا

 مليقوهإةعوهرصب وهعمسو هن دب ف ءضا اليدس ىدتبالوةليح عيطت_سال هنالاعيجءالؤه نه لفسأ

 (تاحلاصلا| اوا.عواونمآن يذلاالا) ىلاعتلاقف ىنئتسا مث ضعب نم لفس  اهضعب تاكرداهمالرانلا ىلا هائددر

 هانددرمت ىنعملاواعطقنمءانئثتسالا نوك,ل والا لولا ىلعو نيلفاس لف -أ اىلاو ًارانلاىلانودر ..المهتاف

 ءانشتسالاو ناتغللا ن
 اهياعاو مزالوتاهلاصلا اوامعواونمآن يذلا ع نكل ةنسح ل بتكت الف هلمج مطقن اووإقعلاز ف نيلفاس لفسأ 17 1 1 0/7

 ةلاح ف نوامعياوناكىذلاىلئمفر ا ل ا مايآىلا 2000 0
 نيذلا نكلو ىأ عطقن
 هندالزناف إسو هيلعهنلا ىلص ىنلا نمز ىلعر مكر اكس اودررفن 0 ل تالا تلا 0

 ماعهمكحو صاخب بس! لوقلا| ذه ىلعف مطوقعءبهذن نأ لبقاول ع ىذلام هرجأ مط نا مهربخأو مهر دع 0

 نبذلاالا لاق سابعنبا نعىور و لمع؛ ناك ام نسحابهلهنلا مخ اذاهربك خييشلا اذهرضيإام ةمركعلاق 1 0 7
 ناسنالا اهيا ىنعي (كب ذكباف) ةحدحالامازلا لاق ملمع ريغ رجأ كاحضلالاق لمعي ناك ام اصبهل ا 1 : : : ةخوخيشلاب ءالتبالا آر طر زنر (ودم رب رول رطلا رالف نارا ارقنملةدنآوقل رف || يمرر ب أ : 0 7 . , ©6 : 0-4 © ٠ 5 8-0 5 طوس *

 اف ىنملاوءازجلاو باسملاب ىأ(نيدلاب) ناهربلاوةلاءذهدعب ىأ (دعب) تافنلالا قي رط ىلعباطخ ل نوعي 0 / 2
 . - 9 . 2 ان هذ

 ربتعتف كمرهو كقلخ ديمو كبابشو كتروص ف ركفتتالأب ذكلا اذهىلاناسنالاا هم كئحلي ىذلا [إ , ل 2
 اا 00 ا ا ا ( ديد كي ةكلح)ق

 ىلص ىنلل باطخوه لقوة ازاهلاب كب ذك ىذلااهف ىنساح و ىنثعبي ن ىلعر داق كلذ لعف ىذلا نا لوقتو 0 3 :

 هقي رطىل عنان الل
 ( نيك احا مكحابهنلا سيلأ) نيهاربلاو لئالدلاهذهرو عظ دعب لوسرلا هيأ كب نكن ف ىنعملاو )و هيلع ذلا

 لاقهنعىلاعتةنلا ىصرةري ره ىفأ نع« ةمايقلا موي بي ذكستلا لهأ نيب ومني < نيضاقلا ىضقإب ىأ 100000000

 انأو ىلب لقيلف نيك الا كحابنلا سبلأأ ًارقف نوت. زلا :روطااوأر ق نم ل_سوهياعنلا ىلع هننالوسرلاق 10 2
 ءاشعلا لصفرفس ىف ناك را ل لا والا و ىدمرلا نبدهاشلا نم كلذ ىلع 3 | ناهربلاو 0

 هيلعةللا لصهنمةءارقوأ انوصن ان اع نوع زلاو نيتلاب نيتعكرلا ىد>١ىفأر ةف ةريخالا تعا يتحلاو يرن

 «قاعلاةروسريسفت لع ملعأ ىلاعت هتلاو لسو هي وع وكنط نتنانجلا
 افرح نونامتوناةئاموةلكنوعستو ناتنئاوةنآَد تع ّ

 لاننا وق لاو نم تاآسخ لزنامنو أو نآرقلا نم تلزتةروسلو ا ةروسلا» ذه نب رسفا ربك ؟لاق || لمكين 'ىلا ةدايزلا تناسع
 ىولا ٠ نورسو هيلع لسنا لوس رهب ”ىدباملوأتلاقاهنااهنعهللا ىضر نينمؤملا مأةشئاع نع ء(ق)رعي ناويكج ىوتس و

 ناكف ءالخلا يلا ببح مئحبصلا قلف لثم تءاجالايؤر ىربال ناكف مونلا  ةقداصلا لسا دا را || معلا لدرا عاج نإ
 عجر» 3 ” كلذدوزتي وولهأ ىلا عجري ن أل بق د دعلا تاوذ ليل دبعتلاوهو هسيف ثنختت, ءارراغب واع ىلعهنمحضو االيلد ىرت

 لاق رقالاقف كلما هءاؤ-ءارسر اغفوهو قحلا أخ ىت- ةبادور فو ىحولاهءاج ىتحاهلت ل دوزتنف ةعد_ ىلا || دق نم ناو ق لاخلا ةردق
 ىلطغف قد خاف ”ىراقبانأامتلقأرقالاقف ىناسر أم دهجلا ىم غلب تح ىطفق ىف ذخافلاق «ىراقب امأام ||| ذه ىلعو ناسنالا اخ ىلع
 مثدهجلا ىنم غلب ىتح ةئلاثلا ىنطغف ىنذخاف ىرافنانأامتاقف أر قالاقف ىناسرأ مثدهجلا ىنم غاب ىنح ةيناثلا يدا نحرك يب
 عجرف لعب ملام غلب ىتح م مرك الاكن رو رقاق لع نمناسالا قلخ قاخ ىذلا كد رمدابأر ة|لاقف قلص و اءازجلاب كبي ذكت بيس

 قوامز ىقوامز لاقفدلب وخ تنب ة<دخ ىلع لخ د ىت>هرداوب فجرت سو هيلعفتلاىل_ههللالوسراهم [] كبسني نفىأهنلا لورا

 تلاق ىسفن ىلع شخ دقل لاقربلااهربخ ا وىلام ةحد_خ ىأةح دم لاق متعورلا<- ةعسخذ عنج ءواهرت ىلا دلا|ذه دعب ب ذك لا ىلا

 بدكت د يوي حا ودم و محرلالصتل كنا ادب أهلنا كيب زخالةللاوفرسثبأ الك ةحيدخمهل هللاسيلا) نمىنعماه

 سا لوب نب قرود ثنا وح دبي تقلطناف خلا بئاوث ىلع نعتو فيضلا ىرقتو مودهعملا || .يعو .(نيك اهلا كحاب
 نمبتكف ىلا 0 را ا نونا عاجلا قرص أم |ناكو مدع اوهوىزعلادبع منهم هناو رافكلل

 نبا نم عمسا معن !ىأةحد_خهلتلاقف ىمعدقاريبك ايش ناكو بتكي نأ هللا ءاشام ةين اربعلاب ليج الا كوع 5 6

 كيخأ «(ةيارشع عسن ىهوةيكم قلعلاةروسإب معأةتناوءاضقلاو كحلا

 قه ردو اي وسارشب



 قل الو ضب واهضعب نيب لصون ناواهيف بصنلاوةدابعلا ىفداهتجالاوركشلا ىلعهثعب ةينآلا» ديفا وعول هيلعد دهامهلا
 نابيعامهنالامو.مسقأ(نوةيزلاو نيتلاو) د« ميحرلا نجحرلا هلدا مب اب ديت انآ ناك ىهو ةيكم نيتلاو ةروسإلع نونمؤملا لكوتيلف 2 ىلءوهيلعالكوتمهلضفالا لأ .تالواصوصخ هيلا كةبغر ل_عجاو (بغراف كبر ىلاو) ىرخإباههن ذةدابع ن مغ رفاذافاونمهتاقوأ نما قو

 )١8[( عفنتوريساوبلامطقتاهنافاهواكف معالب ةنجلاةهك اف ناله ذه تاقل ةنجلا نم تزن ةهك اف نا تاقولف اواكةبامحصال لاقو هم لكاف نيت نم قبط سو هيلعهنلا ىلصهنلالوسرا ىدهأهنا ىور ةرمثملاراحشالا نيد نع
 ىف هيلا بغراوءاعدلاف كب رىلابضنافةب وتكتملاةالصلا نمتغرفاذاس ايعنب لاق بعتلا بصنلاو
 عداف دهشتلا نم تغرفاذا ل يقول يللا مايق فبصنافضئارفلا نمت غرفاذادوع_-سم نبا لاقوةإ ىلا

 ةلاسرلا غيلبت نم تغرفاذا ليقو كب رةدامع ف صنافكو دعداهج نمت غرفاذاليقو كترخكاو كايندل

 هاند لمع ىفال الل مساع راف دحأ ى رن ادرك الىفا باطلا نبر علاق نينم ٌؤمالو كلر افغتسالا فب صناف

 امغارهيلا ع رمت ىأ ( بغراف كب رىلاو) لطابلا للهبسلا ليقو هعم ئرثال ىذلا لاهب سلا هنرخآ لي ىفالو

 لعأ ةنلاوهاو.دح أ ىلا ال كللاوح أعيج ىفى اعت هنن ىلا كتتبغر لعج ا ليقورانلا نمابهار ةنجلا ف

 فرح أ ةسةسو ةئاموةلك نون الثو 2 رأوتانآن امو ةيكم ىهو

 »* ميحرلا نجرلاهللا مس 3#

 نورمدعت ىذلا نوت زونولك اتىذلا <:توهسايعنبالاق(نوتب زلاو نيتلاو) لجوزعهلوقف

 هك اوفهبشي وءاذغهيقو صيغنتلا ئاوش ن٠ م ا لا ليقتدي زلاهنم

 حش ثبرلا قب رطن ج را ثكال مضطا عي رسسفيطل ماعطهنأهصاوخ نمو محعالب هنوكسا ةنجلا

 ةنرجشوهب حيصتسإو ل ل رايمةرحش نمهنافنوتزلاام ام مفلبلا للقب ةعيبطلا ل

 افولأ ضرالا ف كب و ةينهداهمف تسدا ىتا!لابجخلا ف تيفي وةيد رتوةمدخ ىلإ جاتعالو دالبلات اغأىف

 اصصل بق وامه ةننا مسقأم .رحالامهقلاخ5 ردق ىلعةلادلا لاصملا و مفانملا نمامهيف ناك اماف نين_سلا نم

 ةيناي رسلابامهمساو سد_ملاتبب هيلعىذلا لبحلانوتت.زلاو ق.ثمدهيلعىذلا لبجلانيتلاف نالسبج
 نوت زلاو قشمد دح هم نيتلاف نادح م امهليقو نوي زلاو نيتلا ناتبذي امهنالات,ي زروطواندتروط
 فيهكسلا باح دجسم نيتاا ليقو ةعاطلا عضومام-هنالامهب مسقلا نسحامناو سد_هملاتبب دحسم

 سدقملا تدب دح. سم نوتي زلاو ىدوجلا ىلعءانب ىذلاح ون دحسم نيتلا ليقوءالبادحسم نوتي زلاو

 "ةهو)ءانيسو ني:؛ سىمسيةرم راج أ هيف لبج لكواكر ابمهنوكلو أ هنسحل ءانيسو نينبس ىمسم لبجلا
 مالسالاو هيلهاجلا فس انلا هيف نمأي ىذلا مرحلاهنالىلاعتهتلااهسوسةكموهو نمآلا ىنعي ( نيمالادلبلا
 ةكربلاو عفانملا نماهيفاملاهسهنلا مسقأم اساق ا هذهو دشنملالاهتطقلطقتلتالوهرحش دضعيالوهديصرغنبال

 كلذوةروص نسحًاوةماق ل دعأ ىف ىنعي (ميوقت نسحأ فناسنالا انقاخ دقا) ىاعتهلوق مسقلاب اوجو

 ةروصلا نسسح ةماقلادبدمه_ةلخنافناسنالا االاهيفب لك أيههجو ىلعابكشم ناويح لك قا ىل عن هنأ

 ناكل روطلاو :ؤسنمر | فن( ني لف ادم ىو اا ا

 نمنوتيزلاكاوسلا من لاقو سرقنلا نم

 بيط؛ةكرابملا ةرج_ثلا
 لاقوةرفحلاببهذ ومفلا

 ءايبنالاكاوسوك اوسىه
 ىًطر سابع نأ نعو ىلمذ

 اذههكشت وه هنع هللا

 امهليقوا همك: نوش زو

 امهاتينم مأشلاب نالبج
 فيضأ (نينيسروطو)

 نينيسىلا لب اوهو روطلا

 بارءالازاوج ف نو رد

 ىلعرارقالاوءايااو واولاب

 نودنلا كي ر_حنو ءايلا

 اذه و)با ارعالا تاكرع

 (نيمالا) ةكم ىنءي(دلبلا

 وهف ةناما ل جرلا نمأ نم

 نمظفح هناهنتامأو نيمأ

 ام نيمآلا ظفحأك هإخد

 مسقلا ىنعمو هيلع نكؤي

 نءةابالاءام_ثالا هذهم

 اموةكرابملا عاقبلا فرش
 ةكربلاوريحلا نم اهمؤرهظ
 ءايلوالاو ءايسنالا ىنكس

 ىسعدلومو ميغا ربارحاهم

 ىولاطب هع مسق نالوالاوأ نيعجأ مهيلعةللا تاولص هثعيموان دن دلومو ناملاعلل ىدهوه ىذلا تيبلا ناكمةكمؤ ىسومهآفم ىدون ىذلا
 ف(ميوقتن..-أىف) سنجوهو (ناسنالاانقلخدقل) مسقلاب اوجو مالسلا هتلع دل نع ع ارلاو تو نع كالا ىسيعىلع

 ةنسحلا ةقلخا كات ةمعن ركسشي ل نيحد ىمأ ةبقاع ناكمن ىأ (نيلفاس لفسأ هانددر منإ) هئاضعأةي وستو هتروصو هلك شل ليددعت نسل

 تاكردلا له أ نم لفس نم لفسوأر انلا باحأ مهوةروص حق نم حقأ ىنعي ابيكرتو اقلخ لفس نم «لفس ًاءانددرنأةب وسلا ةعوقلا

 هلادتعاد عبد رهظ سوقف هقلخ ىفهانسكن ثيح لكشلاوةروصلا نسح ىف لفس نم لفس أ نيسحتلاوم وقت ةماا كلذد- هن هانددر موأ

 هححصم هأ نوريبكن ونبسودوعسلا ىنأةرابعو فاشكلا بحاص هيف عبت نوريب نونيسوحنو ىسنلامامالا لوقا"



 ىتح ,وياع كليا ىراهظابار سي نيكرمشملا
 نءاوبغرمهنا «متو ىلإ

 هلهأراقتفال مالسالا
 نمهيلعدب معنأام هرك ذف

 نالاقم مناالئالج
 لاقهناك أرمسو رسعلا عم

 الف كاناوخام كانلوخ
 عم نافةنلا لضف نم صأيت

 ارسسيهيف متن ىذلا رسعلا

 ظفلب ءىجو
 ىف ةذايز رسعلا رمدلا
 بواقلاةيوقتلو ةيل_تلا
 دنع ماللاهيلعلاقامتاو

 2 باغي نا اطو زن
 00 نا رس

 1 ادحاوناكف افرعم

 هكر

 ىلوالا نيعة يناثلا تناك

 ةركتلاوةركن ديعأس بلاو
 تناكة ركن تديعأاذا

 راصف ىو الاريغ ةيناثلا

 نب رسي رسعلا عمنا نعل
 عم نالاق, ذاعم ,وبأ لاق

 ريمالا عمناامالغ رب.الا
 هعمود_>اوريمالاف امالغ

 ريمأعمنالاقاذاو نامالغ
 مالفلاريمالا عمناو امالغ
 دحاو مالغلاو دحاوربمالاف

 امالغريمأ عمن |ليق اذاو
 امهفامالغريمأ عم ناو

 عمت دعا تكءةثرماا

 ىاذك نامالغو ناريمأ

 اذاف) تالي واتلاح رش

 اذافىأ (بصناف تغرف
 قاحلاةوعد نمت غرف

 برلاة دابع فد هتجاف

 هللا ىذر سامع نبا 032

 10 لقال رود وأم ال 000 نمت غرفاذاف امهنع

 ةيراقمةباغل

 قبس ىتحرقفلاب نينمؤااوةللالوسرنو ريعينوكرشملا ناك ليقومهبلغت )8١1(
 نضل 7722_2777 222222223222221

 لخ دب ىتحرسسلاهبلطل رج ىفرسعلا ناكولدوعس» نبالاقو نب ريس رسع بلغي نل ارسبلا ف ءاج دقفاورسشب أ

 ىلاعتهللانانب ريدي رسسع باغي نل هلوق ىنعم ىف نورسفملا لاق نب رسي رسسع باغي ناهنا هجر وهيلع
 الا ا را داع نمو ركنا طفل رستلاروكو ةقرعملا ظفلب هك ذورسملا ظفار
 تبسك كلوةكلوالاربغىنالاناكهنداعأ مةركحن امس ترك ذاذاو لوالاوهىناثلا ناك هتداعأمت

 قرمءلاف لوالاوه ىناثلاف مهردلا تقفن افامسرد تبسكت لقا ذاو لوالاريغىنانلافامسرد تقفنافاصرد

 لاق هناكف نب رسياناكفريكتتلا ظفلب رركمر لاو اد اؤارسع ناكف في رعثلا ظفلب رركمةنآلا
 مظنلا بحاص ىناجر حا ى حب نب نسحلا ىلع وبأ في زورخ ١ ارمسي رمسعلا كلذ عمنا | ارمي رمدعلا عم نق

 ةفرعمرسعلا نا مهوقريغهنم لص لف نإ ري رسسعبلغي ناهلوق ىفسانلا ماك:دقلاقو لوقلا اذه

 سرافلا عمنا لجرلالاقاذا هيفلوخ دملوةاذهونارسس و د_-اورسع نوكينأ ب جوفةركن رسسلاو
 رسع باغي نلهلوقزاحف نينثافيسلاوادحاو سرافلا نوككنأ ا ييرافلا نانا

 اولاق ىتح كال ذب هربعت شي رق تناك ذ *فخم لقموهو /- سو هيلعةللا ىلصهيدن ثعب لجو زعهللانأ نب رس

 نا نظو كالذل سو هيلع هللا ىلص ىنلا متغافةكم له رسب ن وك ..تحالام كالا نعج ىنغلا بلط كب ناكنأ
 مثلا نمد ىماخا_مم كلذ هيلسل ىنغلاهدعووةروسلاهذ_هىف هيلع همعت هللا ددعن رة زإو ودكامئاهموق

 زج أم الجاعارسيايندلا ف ىذلارسسعلا عم ناف نولوقي ىذلا كنز حيال ىأ ارسسي رسعلا عم نافىلاعت ناو
 مةيفسلا ةبطا بومو لبالا نم نيئاسملا ىلمءيناكىتحهدب تاذعسووةسب رقلا ىرقلاهيلعحتفوه دعوام

 واولاوءاغاا نم هب رعتهئادتبا ىلع ل يادلاوارمس رسعلا عمنا ىلاعتلاقف ةرخالا ارومأ نمرخآ الضفأ دبا

 نا ميلاهل عمتجا اع روغوسالا فارسي مولا بنالا ف ىذلارسعلا عمنا ىنتلاو نينمؤلا عب دعوا ذهو

 رسعب غب ناهلوقف ةيناثلاةبآلا ىف هرك ذاموهوةزخآلار سس و ىلوالاةبآلا ىف هرك ذاموهو ايندلارسي

 ةرخآلا ىف مهدعو ىذلا بلاوايت دلا ىف نينمّؤااهنلاهدعوىذلار سيلا بلغي نلايندلارمسع نا ىأ نب نع

 هلوةكوهفةيلغلا ف ناعم جال ىأ ل ئاز ريغادب أ مادقت :رخآلار اما فاين دلاريسي وهوامهدح بل غيامتإ

 ةلاحيةيدابلا فاموي تن. كى ريشقلا لاق صقنلا ف ناعم :«ءال ىأناصقنالا ديعارهش مل_سوهيلع هللا ىلص

 تاقف رعشتسي حور ف قلاف غلا ن 7

 ءاوطا ف فةهمافتاهتءعمسليللا نجاماف

 حنسإ» ركفقلزي « ملا قفل كفو حرب مهلا ىذلا ءرملا اهسأانالأ

 حرفاف هتريصبأ اذا «نب ريس نيب رسعف حرستا قركعفف# ريسعلا كب دتشااذا

 ىضاقلا لواهب نب قدحسالاقو ىنعهللا ج رفف تايبالا تظفخش- لاق

 ءوس نظكب ربناظنالو » لي وطرهدؤترسيأدقف « اموبترسعأاذاسأيت الف

 ليقلكقدصأهللالوقو « راسي هعبقي رسعلاناف « .ليجلاب ىلوأ هللا ناف
 ىنعملا ف ناهاس نب دج لاقو

 ىرستر يسب كدعرسعلا ىرت © اروريش كاهدرمسعل مقوت
 ارمسي رسعلا عمنا لاق دقو # هداعبم فلخم هللا اه

 ح ورأهلامومغمحب-صأ نلتولاىرأ

 0 0 دما رادع لو ع

 بصلاو

 ححصم ها لا قراادج أنبناولسلافورآض عب قر خسنلا ضعب ىاذك حلا ناملس نبدأ الاقرهلوق



 دس مهفتسا(كردصكلحرشنملا) 2 (811/)) 2 د(محرلانحرلاةنا مسبإل (تايكنا م ىهوةيكم حرشنإلأ ةروسإلا
 ثلا ءافتنا ٠

 3 9 : 7 , « حرش لأةروسريسفتإم لعأىلاءتو

 00 د« ميحرلا نجرلا هند مس لع ةهناكف ان فرحأ ةثالثو هن ود نورسشعو عبسو باب 1ك وة ىهو
 اهب حفلا ح رششلا ىنعم ركلذاناعفدق ىأري رقتلا ىنعمب ماهفتسا( كردص كل حرشن لأ) لجو زعهلوق ُْه

 هدصت ىتلا لغاوُشلا باهذابةؤر ماو ىدهلل رسو لحنا لص ل ا د تاشقفلاو كاردالا نعهدصي

 ليقوةمكسلاوةوبنلاو لعلاو ةظعوملاو ناالابهنيلنوهعسوت او كبلق حتفن م ءانعم ليقو قا كاردا نع
 هيلع ل. ريج مان ًألسو هيلعهنلا لس هللا لوسر نأ هنعهئلأىضر سنن ع ١) هرغص ىفهردص حرثو»

 اذهلاقف ةقلعهنمج ر

 ىلان اوعسي ناملغلا ءاجو هناكم ىلاهداعأ أمهمألم مص ز ءامب بهذ نمتسط ىف لغم كنم ناطيشلا اظ>

 ىف طيخلارثأ ىرأ ت:كدقر سنأ لاق نوللا عقتنمودو هوابقت_سافلتقدقاد_* نا اولاةف هرئظ ىن نمر همأ
 كل ارفغياهلوقكو هفةيلهاملا ف كنم فلس ىذلا كرزو كنءانططح ىأ ( كارزوكن :ءانعضو و)هردص

 ليقواهمهبلقلاغت هاله يلا اهفاضاف كتمأب هن ب :نيتووهسلاواط1خا ليقو رخأت :امو كن ذ نم مدقت امهللا
 هانعم ادقو لبحلار زون اهمب.::لعمت هغللا فّمز ولا نالاهغلبي ىتحةلاسرلاءامعأ نمهرهظ لقنأام كلذب دارملا

 لرثانوأ ؛ر_ءاوازاجناعضو ةمصعلا ىمسفالصاحرزولا كلذ ناكول ك ارهظ ضني ىذلارزولا نعكاذمصع

 كلرفغيلهلوق دنعو ىوغفهب رمدآىصعو ىلاءتهلوق دنعهط ةروس ىف ىفوتسم مدق:دقءايدنالاةمصع ىف

 5 وصلاوهو ضيقت هل عمس ىتح هنهوأ وهلقنأ ىأ ( ك ارهظضقتن أ ىذلا) رخأت امو كبن ذ نم م دقت امهتلا.

 هنا لئلا عا رعلا# ةوبنلالبقامىلءرزولا لج نفريعبلا قوف لجرلاوأ لم#لا نم عمسي ىذلا ملا

 ارازوأاهدءةوبنلادعب هيلع تموحامافاهع رحب ع رشهيلعدرب مذاهتوبن لبقاهلعف ناكروماب ملسوهيلع

 لذفالا كرتوهلاقةوبنا|دءبام ىلع كلذ لج نموهلاهرفغو هنعهللااهعضوفاهنم قفشأو هيلعتلقثو

 ىلعثلادانسابىوغبااىور(كرك 3كللانعفرو) لجوزءهلوقوف نيب رقلات ايسراربالاتانسح نال

 كالاتعفرو ةبآلا هذه نع لي ربج لأس هنا ملسو هيلعهنلا ىلص ىنلا نع هنعهللا ىضر ىردخلا ديعس ىفأ نع

 ةيطخخاو دهشتلاوةماقالاو ناذالا دب ريسايعنءلاق ىمترك ذترك ذاذالجوزعهللالاقلاق كرك ذ

 عفتني هللا لوس راس وهيلعهنلا ىلصا دم نأ دهشي لو ئيث لكى هقدصو هللاد_.عاديعنأوافربانملا ىلع
 بحاصالو دهشتمالو بيطخ سلف ةرجآلاو اين دلاىفهرك دونا فردا لور ارفاكن اكو ئشب كلذ نم

 زوجنالوهبالاةال-دلبقنال هلاحيضأ لاق هللالوسراد م نأوهنلاالاهلاال نأ ده_ثأىدانرالا ةالص

 تباثنبناسح لوقي هيفو نيذأتلا دب ريدها#لاقوهبالاةيطخ

 همساعم ىنلامساهلالامضو ' ع دهشي جول. روهشمةتلا نم « متاخ ةوبنلل «ياعرغأ
 دجاذ_هودومم شرعلاوذف « هلحيل همسا نمهل قشو * نذّؤملاس جن اىفل اقاذا

 هسا ةنانؤر د عفر نيقوهإذغب رارقالاوهبنايالا مهمازلاو نييبنلا ىلعهقاثيم ذخابهركذ عفر لبقو

 هللا عطي نمو لوسرلا اوعيطأأو ةنلااوعيطأ هلوقب ةمالا ىلعهتعاط ضر فو هللا لوسر د_#هلوق ىف هم_ساب

 ةد_شلا دعب ءاخرلاو رسيلابه دعو متءايبنالا بت 3 نم هريغو نار قلا فءاجامم كلذوحنوزاف دةفهلوسرو

 داهج نماهيفتنأ ىتلاةدشلا عمىأ (ارسي علا ع ىلاعت لاقف ةكع ةدش ىف ناكهن أكل ذوءانعااو

 امناو (ارسسي رسعلاعمنا) هبمهتئج ىذلا قدللاو داقني ىتح مولع كرهظي ناب ءاخر وارسسي نيكرسشملا

 خت _ساف هج ر>ةساف هملق نع قشفهع ار هذخاف ناماغاا عم بعلب وهو مالسلا

 | لسوهيلعهللا ل_ههنلالوسرلاق ةبآلاهذهتارن 01 نسحلا لاق ءاجرلا مظعنو دعولاد._ 5 الدر

 (.عيار - (تنا)

 اذلو كردصكل انحرش

 ارايتعاانعضو هياع فطع

 اع هانحسف ىأ ىنعملل
 مكلاو مولعاا نم هانعدوأ

 ةوبنلامو-# عسو ىتح

 هنعانلزاف نيلقثلاة وعدو

 ىذلاج رحلاوقي_لا

 لهجلاو ىمسعلا عمن وكي

 ةمكح“ىلم نسا نعو
 كنعانع_ذطو و) اماعو

 كنءانففخو (كرذو

 اهيصاي مايقلاوةومنلا“ مارس

 ارن. ..فرعتالةلزوه ليقو

 عم ل ضفالا ك ارت ىهو

 ءايبنالاو لضافلا نايتا

 هنعهعضو واهلثع نويتاعي

 لجملا:رزولاو هلرفغنأ

 ضقت أىذلا ) ليقثلا

 عمس ىتحوإقثأ( كرهظ

 ضاق ةنالا توصوهو هضيقن

 (كركذ كل انءعفرو )

 نرقنأ هركذ عفرو

 ةداهشلاةلكف هنلارك ذب
 بطلا وةماقالاو ناذالاو

 نم عضومربغف دهشتلاو
 اوعيطاوهللااوعيطأ نآرقلا

 هللاعطي نمو لوس

 ق>اةلوسروةللاو هلوسرو

 هتيمست فو هوضرينأ

 هتموةلل|ىنوةللا لوسر

 نيلوالابتك ىف هرك ذ
 ىقفر_عام كلذ ةدئافو

 هلوقب حضو أ مئاحورمشم م نأ كل حرمشن ملا هلوقب مهفي هنال حاضيالاو ماهبالا ةق ةقي رط

 ءالب ةاساقم نماهبف تن أ يتناة شلاعمناىأ(/ رع قست عتاارس لا عم ناف) كرزو كنعوكرك" دال ذكوامهم لعام كردص



 الف ( رهقتالف متيلااماف)

 هفعْصل هقحوهلام ىلع هماغت

 الف( رهتالف لئاسلاامأو)
 درو البلق لذباف هرج زن

 دارملاىدسلا نعو اليج

 الف كءاجاذا ل.هلا بلاط

 كب رةمعنبامأو) هرهنت
 ةوبدلابث دحى أ( ثدخ-

 6 رجا اىبلا
 لجا. هع

 ميج معناهنا حيحصلاو منلا

 هت< لخدب و هيلعمتلا من
 عئارسشلاو ناآرقلا ميطت

 لعأللاو

 نق

 ىضرةري رهىفأنع (ق) ىنغلاةقيقحءذهو قزرلا ن. كاطعأامب كاضرأ ل يقو مئانغلابمةحيدخ لام

 ضرعلا سفنلا ىنغىنغلا نكسلو. ضرعلاةرثك نع ىنغلا سبل |سو هيلع هللا ىلصهنلا ل وسر لاق لاق هنعهنلا

 هيلعهللا لد هللال وسر ناامهنع هللا ىضر صاعلا نب ور ن هللا دبع نع ١) لاملاءارلاو نيءلامستفب

 لاق سابع نبا نءىلا«كادانسإب ىوغبلا ىو ر ومان ا اعةهللاهعنقو افافكقزرو مسأ نم ملف أدق لاق سو

 كنابرايتاقهتلأس نك أى أت ددو وةلث_ب لجو زعىف كلاس ملسو هيلع هللا بص ةللالوسر لاق

 تاقكتي واف اهني كد جلاد ابلاقاذك انالفوا ذك انالفتدت آو امظءاك-ام'دواد نب ناماس تن
 ةياور فداز براي ىل تاق كتتينغافالئاع كدجأ لاق براي ىلب تاق كنب دهفالاض ك دجأ لأ لاق براي ىل

 نمينأمي ركلاداوجلاب نسحب فيك تلق ناذ براي ىل تاق كرزو كنعتعضوو كردص كلح رشأملأ
 كلذ ئسحا#|تاقىلاعتو كرابت قااخ لاب نس < ف يكف ق واحلا ةفصفم .وم ذم نملاوه دبع ىلعهماعناب

 ىلاعت هللا نانتما نيب قرفل ار هظف هيلعهمعن ماو دب هدعي وهبلق ىوقي نأ كال ذب دصق ىلاعتو هناحب سدنال

 ىنع كءاجر عطقتت كالام لاق هناكهماعن |ةداب زىلاعت هللا نانتما نال مومن | قولا نانتمانيب وحودمملا

 كيلعىتهعن مت ناودبال لب اريبك كعيضمو ككرات ىننظت اريغص مني تن أو كني وآو كتب رىذلا تسلأ
 لجوزعلاقفءارقفلاو نيك اسملاو ىتياابهاص وأم ق وانا نانّتماو قااذخانانتما نإ قرفلا لإ ص>دمتؤ

 تناك اذ كوهفعضاهب بهذتفهلام ىل :هرهقتال ليقوامتإ تن.كدقف متيلار قال ىأ ( رهقنالف متيلااماف)
 ىنأن ءهدنس ى وغبلا ىو ر مهقومت> مهنوماظي ومطا اومأن و ذخ أ, ىئاتيلا م ىف ل عفن: ةياهاجلا فب رعلا

 رشوهيلا نسحب ميت. هيف تدب نيماسملا ف تدب ريخلاق ملسو هيلع هللا ىل_د ىبنلا نع هنعةللاىضرةرب ره

 نبل هس نع (خ) هيعبصاب ريشي وا ذكع ةنجلا ىف ميلا لفاكوانأ لاق مثلا ءاسي ميقي هيف تدب نيماسملا فتي
 ج رفو ىلعسولاو ةبابسسلاب راشأو اذكهةنحلا ىف متتيلا لفاكوانأ مسو هيلع هللا ىلص للا لوس ,رلاق لاق دعس

 همعطن ناامافاريقف تنكدقف كالا ساذاهرجز نال لوقي بابلا ىلع لئاسلا ىنعي (رهنتالف لئاسلاامأو]) اه.
 نولمحلاؤسلاموقلا معن مهدأ نإ مهاربالاق هيجو ىف كهجوب رهكنالو قف 1 ”ةل* رت نااماو

 000 ل لرش لح |تايىلاد ىح رحال ىلا ايدي ريب دو ىحتتمعاربالاقو  ةرخالا كلانداز
 هروهنالو+4_-هجو ىف سعيالوهب واطمم هفاعسا - متي اعل تارع لزاسلا لفو شب ميله أ ىلا

 اولا تسمم مدسز "م غلب ىأةوبنلا ةمعنلابدارأ ل يق (ثدخ كب رةمعنباماو) هوركم قتلالو
 صققةيلعهمع هرك ذاملههركشاليقوهريغهئرقب وهأر قب ناءىمأنارقلا ىه ةمعنلا ليقو هللا كامآ

 ميلعهماعن | ىلعهركح شي ناهىمأر قفلاوةليعلا دعب ءانغالاو ةلالضاا دعب ىدطاو متيلاربج نمةروسلا

 ىطعءأ نملاق لسو هيلع هللا ىل_دهللال وسر نا هللا دبع نب رباج نءاهركش ىلا عت هللا ةمعنب ثدحتتااو

 نموهرفكد قفهمتكن مو هركش د قفهياع ىتثأ نم نافهيلع نلف دل نافد_جوناهب زجْنلف ءاطع

 هللا بص هللا ل وسر نا ىردخلا ديعس ىنأ نءهلو# ىدذمرغلاه جرن روز ىف و سب الكن اك طعب ملا ىل<
 هللا ىلمةللالوسرلاقلاق هنعهللا ىضرةرد رهىنأ نعهلولناركشيال سانلاركشيال نملاق لسوهيلع

 تعمسلاقريشب نب نامعنلا نءعىلعتلادانسإبىومخبلاىورو رباصلا مئاصلاةلزنع رك اشلامعاطلا ملسو هيلع

 مسانلاركشي نمو ريثكلاركشي للياةلاركشيمل نملوقيربذملا ىلع لسوءيلعهللا بصهللالوسر

 ةكملهأ ةءارقىف ةن_.لاو باذعةقرفلاوةجرةعا.جاورفك هكرتوركشةللاةمعنب ث د>:لاوةللار كش
 ىجولا نا كلذ ببسو ربك أهللالوقيف نآر قلا مى تحةر روس لكس ار ىلع ىحضأ|ةروس لوأ نمربكين أ

 هيلعهنلا ىلص ىنلا متغاف هعدوو هناطيش هر جه نوكرسشملا لاق لسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نع سدح ل

 هنا سةللاوةئسدو لاف ىولا لوزتباحرف لسو هياعةنلا ىلص ةللا ل وسر ربك ىحضلاو تلزئاماف كل ذل ]سو
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 ا

 اوطاقنالمهسفن اىلعاوفرسسأ نيذلا ىدامءابلق نآرقلا ىف بار نولوقت قار ءأأ ل هرم عما كنا

 ىنعم فل_هقو ىضرتفكب ركد.طعي فوساوهللاباتك ىفةنآ جرألوقن تدبلا ل هأاناو هللا ةجر نم

 لجو ىضذرتف نينمؤملاةرثكو نيكمتلاورصناا نمل قو ىضرتف باوثلا نمكب رك.طعي فوساوةبآلا

 لع رفظلاورصالا ايندلا فداطع ىلاعتهنلا نا كلذو ىلوأاعمةرخالاو اين دلا ىرتخ نماهر هاظ ىلعةيآلا

 هاطعإو م هند ىلعأو ةمايقلام وبىلاهدعب وهنمز فج وتفلاو عابتالا ةريثكر ءا رعد

 0 ةرخالاوايندلا ىفهاطعأامم كلذريغو دومحلام اقملاو ةصاخلاو ةماعلا ةعافشلا ةوخآلا ىف

 ىأ (اشب كد مأ) ل ٍحجوزءلاقف هيلاهناسحاو هيلعهمعنرك ذوىولال قو اريبكو اريغصهلاح

 نيح اريغصابنيك دجى :ءملاو رسما امتيهنلا كماعي لأ (ى ىو 219 اريغص

 نسح أ ىتج بلاط ىبأ ك_عىلاكمضوهيلا ىوأت ىوأم كلل ءف- ىوأمالوالام كلل فخ لو كوبأ تام

 تكلا غمد ريو ور يحال ال هللاددعناكلذو ةنؤملاكافكو كب رث

 ةردمطوق نموهليقو ةحدخ جوزيودت_ثاوىوق نأى ا بلاطوبأ اهمع انك ناطلادبعتاماماف

 كافط_طاوهتوبنب كفرشوك دب ًاوهيلاكاوأ افريظنلا يدع شي رقفادحاوكدجب ملأ ىنعملاو ةمشإ

 ليقو هتوبنوهديحوت ىلا كادهف ىأ (ىدبف) مويلاهيلعتن ا معىأ (الاضكدجوو) هتلاسرب

 هيلعةللا ل_دةهللالوسر ناس ادع نءالاقو اهبلا كادهفةعب رمثلا ماكحأوةوبنلاملاعم نع الاض كدجو

 لاقو باطملا دبعم دج ىل هد رف همانغأ نمافرصنملهجوب ًاهارفريغص ىصوهوةكم باعش ف لض سو

 وهاميف هحدخ مالغ ةرسسبمةلؤاق ف بلاط ىنأ همج عم سو هيلعدثلا ىلصةنلالوسر جر بيسملا نب ديعس

 خفنف مالسا سلاهيلع لب ربجءاقس قب رطلا نع هبل دعف هتقان مامزب ف خاف سلب اءاجذ !ةماظمةليل تاذ بك ار

 امقو كاذب ةياع هنا ن ةلفاقثلا ىلا رت سو ديلاعمسا ل مها لوس در ودك قاا ا

 ٌتأمصعف ل راسل لويأ نيب 4 كدجو وليقو كلاحو كسفن كفرعف تن ًانمىردنالكسفنالاض كدحو

 ملسو هيلعهنلا ىلص ناك هبال ثيدر_ر ١ :هعانهلالضلا ليقو .هداشرا ىلاو امبالا ىلا كادهو كلذ نم
 ناين ىفاريحتم كد جو ودينا لاقو هنيدلهللاو دى يب ,ىلاهبهج وي اعيلط قءاور اع قرا

 سو هيلعهللا لص هنالاق نم لوقىلاتفتايالو ةبآلاهذهىف ليقاما دهم# ب هزل رؤى كيلاهتلالزتأام

 لوقي :لع نادك ن رمح تح كام نب ب رح لاق ىذمرتلاهج ريش هللاب كرشيال تام نمىلاعت

 دنمهل قءاسنالاكلذكو ملسو هيل عفثلا ىلصانيبن نال م السالاىلا هللادادهف هموق ةلم ىلعةومنلا لبد مس

 هللا تافصب لهما نمةوبنلا لبق نوموصعم مهنأواهدعب وةوبنلا لبق نامالاو ديحوتلا ىلءاوشناوالو 2
 هلل وس نع رك اوباعاشي رقنأكلذىلعلدب و هديحوتو ىلإ اعت

 عايج نم ىلاعت هللا هأربف كلذ لقنل و هنعاوتكساملهيفناك ولذا اليبس هيلع مطاو دم ىهناف ةياهاجلا سعأو

 رس لو لا اريعةصق ف ىوراماذهدكؤ يو هنهو ريغوهيقهولاقام

 ىدصوهو هيفةومنلا تامالعارب هب ىأرف ماشلاىلاب بااط ىبأ مج عمرفاس نيح كلذو ىزعلاو تال

 حرشا ذهدكؤ وب وامهضغب أيش تضغب أام هتلاوفامهم ىنلأ تال لسو هيلع هللا ىلص ىن :|!هألاقف كل ذب هريتخاف

 هؤلمو كنم ناطيشلا ظحاذهلبربج لوقو هنمةقلعلا جار ختساورغصلا لاح ىف لسوهياعهللا ىلصذ 0
 ةنس ناعب رأهموق ىمأ ىلع ناك لاق نمو ىرشخزلالاقو ى :وغامو بحاص لضامىلاءندل وق ةراناتع اوم ١

 بجي ايبنالاو للا ذاعف همو نيد ىلع ناكهنأ دارأ ناو ملف ةيعمسلا موأ_هلا نم مهوأ خ ىلع هنأدارأناف

 عناصابلهجلاورفكصا لاباذةنئاشاارباغصااو رئاكسلا نماهدعب وةوبنلا لبق نيمودعماونوكينأ
 كانغافاريقتف ىنعي ا كدجوو) لجورعهلوق يب لعاطباو م نمت كرست رانا ملعأهللاو ئيش نمهنهاب كرمخن نان ناك ام

 نموهو (امنيكدحملا)
 علا ىععىذلا دوجولا

 ملأ ىنعملاو هالوعفم نابوصنملاو

 كاوب أت ام ناحامتي نكن

 ىلاكاو اف ىأ( ىو 30

 كمضو لااطىبأ كمع

 كاب روكلفك ىتحهيلا
 ربغىأ(الذكدجوو)

 ' ماعم ىلع فقاوالو ماع

 ةعيرسشلا ماكحأو ةوبنلا

 (ىدهف) عمسلاهقي رطامو
 نارقلاو 7 )| كفرعف

 ل 1 0 ني->

 الو ةل_؛اهناى 0

 نعلودع هب مهغي نأز وجب
 دقف ىغثىف عوقوو قحخ

 لوأ نم مالسلا هيلعناك

 هيلع جولا لوزن ىل!هلاح

 ناثوالاةدابع نماموصعم

 قسفلا له تاروذاقو
 كدجوو ) ناي_دعلاو

 (ىفف) اببقف (ا
 ةحمدخ لامب كانغاف

 نم كيلععافأ امبوأ

 مئانغلا || +



 000 00 ىقلأ اومالسلا هيلع ىموم 0 0 ىحضأ اتق ا رن نا

 ا ىف غلإبدقفاقراغم كعدو نمنال عدولا ةغلابم عيدوتلاو كبح أذ: :م كضغل 0

 نب رك اذلاوهلوقىفتارك اذلاع نم هف دك ىلق نمربمضلا ف ذحو تازنف هالقو هب رهعدوا دمت نا نوكرسملا لا قفامإبأ ]سو هيلع هللا ىلص

 كلريخ ةرْخ اللو) فوذحلاروهظا ىظفلراصتخاوهو ىنغأف ىدهف ىو" افدوحنو ):١:( هنارك اذلاودب ريتارك اذلاواريثك هللا

 هللا دعأام ىأ ( ىلو ال٠ .  سس >>>ىل سى[ ى[ لى 2ذ ل ل ل[ [_6آلللا اا تا اا >>> 000تتت0تتتطتتس_ يسب
 هيلع هللا ىلص ىناا عم تنك لاق بدنج نع ىدذمرتلاهجرخأو لقامو كب ل امتلا 3 0 : 9

 م
 اعهللا 1 اقف هعيصأت يم 5

 رس ةماعاللا لص ىن ل 1 قرسو دورولا ضوحلاودومحملا

 امتريخ دوعوملا ريخلاو

 هجول.ةواءزدلاف كبمعأ
 ناك امل هناول بقاع هلاصتا
 ىلقلاو عيدوتلا فن نمض ىف

 ىولابكإصاوم هللانا
 الوهللاب بح كناو كيلا
 كلذ ن ءمظعأ ةماركى رت

 ةرخالا ىفهلاح نأه ربخأ

 ىلع همدقل كلذ نم مظعأ

 لعهتما ةداهشو ءايدنالا

 فوسلو ) كلذريغو مالا

 ةرخآلا ف( كب ر كيطعي
 ةعافشلا ماقمو باوثلا م
 ان .ى( ىضرتف) كلذربغو

 هيلع هللا ىلصلاق تاز

 دحاوو طقىخذرأالاذا سو

 ماللاو رانلا ف ىتمأ نم

 مالفوس ىلع ةلخادلا
 نومضلةدك ٌؤااءادتالا
 فودح ادّمملاو ةلجلا

 فوس اثنا هرب دقن

 مقال هوحنو كايطعي
 نال كلذك ارق نميف

 اهنالاذهو مسقأانال ىنعلا

 لخدنال مسق مالتناكاذا
 نون عمالاعراضملا لف

 تدقلامةهللال يبس فو تيمدعبصأالاتنأ !له

 نال قو ىلقامو كب ركعدواملجوزءهللالزبافد# عدودق نوكرسشالاهقذ لي ربج هيلعأطب اف لاق

 دوهيلا تأس نورسفللا لاق ىاثلا لوقلا بط ىلأ أسما ليج مأىه هيلع قفنملا ثي دما ىفةروكذملاةأرملا
 نال-ةبملوا دغر بخأس لاقف فوكلا باعصأو نين رقلا ىذ نعو حورلا نع سو هيلعةثلا ىلص هللا لور
 اورج ناهنعلي ” د نباح يسيرا نبد زلاقثااثلا لوقلا هيلع حولا سبح اف هللاءاش

 بلك هيفاتن ل دنالان|لاقف هتاطب | ىلع لسو هيلع هللا ىلع هللالوسرهبناعهيلعلزناماف هب فن اك

 0 رشعةسج سابع نء|لاقواموب رشعاذثا ليقف هنع جولاس ابتحاةدمىفاوفلتخاو ةروصالو

 تّدحام لب راح اي سو دلك هللا كس ىلا لق هيلع مالسلاوةالصلاهيلعلب ريج لزئامافاموب نوعب رأ

 001 لزنو رومأم دع ىنكساو اقوشدشأ كيلا تنك ىنا لب ربجلاقف كلا تقتشا

 ليللاو هلوق ىف هلكل الاب لب اقدنا ليا دب هلكراهنلا هبدارأ 1ليق ىحضلاو لجوزعهلوق ةروسلاه ذه هللا لزنأ و

 فيصلا ىفدربلاو را راهنلا لا دتعاو سمشلا عافترااهبف ىتا| ةعاسلا ىهو ىحضلا تقول يقو ىحساذا

 همالظب عش لكىطغهانعمليقو بهذاذاهنعو همالظب لبقأ سابع نبا لاق (ىجساذاليللاو) ءاتشلاو

 ىجس اذا ل بللاو ىحضلابىلاعتهنلامسق[مسقا ذهو كالذ دعب دا دزي لف همالظر قتساف نكسه انعم ليقو
 كبح ذنم كضغب أ الو كراتخاذنم كب ركئرتام ىأ( ىلقامو كب ركعدوام ) ىلاعنهلوق مسقلا باوجو

 كنيد ىلعوه نمو كباهصأ نمادح ىلقاموهانعم ليقو ىآلا سؤرةقفاواكالق لقي لو ىلقلاقامناو
 نم مظعأو كلريخ ةرخآلا ف كب ركاطعأىذلاىأ نان اللو) ةمايقلا موب ىلإ

 لهنا لسوهيلعهللا لص ةننالوسرلاقلاق دوعسم نبا نعه دنس ىوغبلا ىَورو ايندلا فكاط ءأىذلا

 ىف ةءافشا| ىه سابعنءالاق (ىضرتف كب ركيطعي فوساو) ايندلا ىلعةرخآلا اهل هللاراتخاتيبلا

 مهللا لاقودي دي عفر لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ص اعلا نب ورمع ن هللا دبع نع ١) ىضرب ىتحه-ةمأ

 ٠ الاسكا ربج ىناف ع ًاوهو كل. ؟يبامهلأساو دمج ىلا بهذا لب رباب لجوزعهللالاقف ىكب و ىتمأ ىمأ

 ريجايهللالاقف لعأوهو مس لاقاع سو هيلعهشلا لصمتلا لوسرمربخاف
 ا كيضرنساناهل قو د ىلا بهذا لب

 ىن لكل لاق ٍلسو هيلع هللا لص بنا| ناهنع ىلاعتهننا ىضرةرب رهىبأ نع (ق) كؤوسنالو كتمأىف

 1 هتلاءاشناةلئان ىهف ةمايلا موب ىتمال ىتعافش وعد تأبتخا ىقاوهتوعد ىن لك لمختف ةباحتسمةوعد

 | تاونات لاق لسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب فوع نع هاش هنلاب كر مشيال ىتمأ نم تام نمىلاعت

 هلاءاشنا ةلئان ىهف ةعافشلا ترتخاف ةعافشلا نيب و ةنجلا ىتمأ فصن لخدب نأ نوب قرف: ىف ردنع نم
 0000 0 1 شت ا تت يس ضن سال يي ا ع لااا

 ربخو !دتبمريدقت نم دبالفربخلاوا دّبملا ىلعالا لخ دنتالءادتبالا مالوعادتبا مال ن وكت نأ نيعتيف ديكوتلا ىلاعت

 00 ا ل ا بساسك اجا قام نروصسك 0 ذا

 5 ل ا 1 1 ارا ع كومو ؛اكءاطعلا نب ن ذوي ريخأتلاو ديك اتلافرح

 لاقفهريص لقب الوهردص قيضيالو رحل ةداب زو ينسحلا الا مق وتالف



 (479) رفاكلاوهو شلا ىندم شالا: ديبع وب لاق بصنلا ها >4

 | عاتبي ناكريب زلا نب الاق نب رسفملا عيج لوقف قيد صااركب وب ا وهو ةعم_سالوءاي رهقفني ابابا

 سصنخالهنال نمؤلاوهو قتلا نم قئالأو
 الوءايقشالا قش | ىل_ملاب

 ناوءايقتالا قتأ ةاحنلاب
 دارافرادلاركتز هنأ سحر || ةيتجيسوهنبالزئاف دمرأ ىرهظ عنمالاق كره عنج نم عاشت تكول ع تان لراس
 ما مساوحاب رنبلالب وهو حج ىن ضعبالالب ناكلاق قحسا نب درك ذو'ةروسلار ثا ىلا قنالا

 هرهظ ىلعهحر طيف سمشلا تيجاذاهجر خف اخ نب ةيمأن اكو باةلار هاط مالسالا ق داص ناكو ةماج

 دم> رفكتوأ توم ىتحا ذكع لازتال4لوقي مدر دص ىلع عضوتف ةميظعلا ةرخصاب صمت مةكمءاحتطبب
 مهواموب ركب وبأهب ملاقهيبأ نءةورع نب ماشه نعق حسا نب د«لاق دحأ دحأ كلذ فوهو لوقيف

 | هذقتافهندسف أت نألاق نيكسملا| ذه ىفهللا تنال ةيمال اقف حج ىنب فركب ىف ادتناكو كالذهب نوعنصي
 | هاطعاف تلعف دق لاقهكيطعأ كذيد ىلع وهو ىوقا وهنم داج أ دوسأ مالغىدنع ل عفا ركب وبل اقف ىرتام

 هو مهعباسلالب رجاهم نأ لبق مالسالا لع باقر تس قدعأ دق ناكوهقتعافالالب ذخأو هءالغركبو نأ

 | ايفا نحف هسا خر ادح ًاواردب دهش ةربهف نب صاع

 | ىزعلاوتاللارضتامتيبلا برواوب ذكتلانقف ىزعلاو تالللا الاه ردي بهذأام شي رقتلاقفرككو أ

 | رك بأ امهر فرادلا دبع ىنب نمة أ مالاتتاكواهتنباو ةبدهنلا قّتعأو اهرصب اهيلعىلاعت هللا درو ناعفنتالو

 الك تااقف نالف مأايالكر كك وب ألاقفادب أ [هاهقتع أ الهللاو لوقت ىهواط نابط حام متديسام متثعب دقو

 | لمؤملا ىنب نمةب راجي مونانرحامهوام مت ذخ دقلاقا ذكوا ذك, ت لاف كبف لاقامهقتعاف امهتدسف أتنأ

 | ىفأقاتءاوءالبلا نمهيفاوناك اموهباصأوالالب ركذي رساينب رام لاقفاهقتعأو اهعاتباف ب ذعت ىهو
 كلذ قلاقف اقيتعركب ىفأ مسا ناكو مهاياركب

 لهجإًاءاهكاف ىزخأو اقيتع « هبحصولالب نعاريخ هللا ىزج
 لقعلاوذءرمارذ<امارذحملو *« ةأوس لالب ىفام ةيشع

 لهم ىلع رغثلا ناب تدهش #* هلوقو مانالابر هديح وتب

 لتقلاةفيخ نم نجحرلابكرمشال « نك ألف قواتقافىن واتقتناف
 ىلعالمأ ىنن ىسيعوىمومو « سنويدبعلاو ميهاربا برايق
 لدعالوهنم ناك ق-ريغ ىلع « بلاغل ؟نمىنلاىوهيلظ نم

 | ساطسفب هسعيب أ من لاق هعيدت أهل لاق نيحلالب فركيىباللاةفلخ نب ةيمأ نأ ىنغلب ببسملا نب ديعسلاق
 | كير الح اكرشم نأكو شاومد راو نامل را قالا | رع بحاص ساطسن ناكوركي ىنال دمع

 ركبونأ همنتغا ساطسن كمالغب هعيبأةيملاقاماف ركب وب اهضغب اف ىبافهلهلام نوكين أ ىلع مالسالا ىلع
 دحالامو) لجوزعهللالزئافهدنع لالي تناكديلالالالبب ركب وب أ كلذ لعفام نوكرسثملالاقتف هبةءابو

 | لعفي ل ىأ(ىلعالاه» رهجوءاغتباالا) اهياعهئفاكيدي نم ىأ (ىزج ةمعن نم) ركب نبأ دنع ىأ(هدنع

 ْ (ىضريفوساو)هتاض يم بالطو ىلعالاهب رهجو ءاغتب| هلعف نكل هدنعهل تناكديلالو دحالةازاجم كلذ

 ملعأهللاو لعفام ىلءءازج ةماركلاوربخن اوةنجلا نمةرخآلا فل جوزعهللاهيطعيا: ىأ

 # ىحضلاةروسربسفنإ 9
 افرح نوعبسو نانثاوةئامو ةلكن اوعب رأو ةنآ ة .رشع ىدحاوة يكم ىهو

 « ميحرلا نجرلا هللا مسي ع

 ظ نع(ق) لوالا لوما! لاوقأةثالث ىلع ةروسلاهذهلوزن ببس فاوفلتخا(ىحضااو) لجوزعهلوق و

 ا4فقشالاب#_صوص#ءاران

 اهبذجيسوهلوقب عنسصت
 كلت بنج قتلا نال قنالا

 مونم قنالاالةصوص# اراذلا

 فةدراو ةبآلاليقوةصاخ

 نم ميظع ىتلاح نيب ةنزاوملا
 نمميظعو نيكرشملا
 غلابين أدي راف نينمؤملا
 قشالاليقفامهمتفص ىف

 ناك ىلملإب اصتخم لعجو
 ليقو هلالاق اخت رانلا
 ةاجنلإباصتخم لعجو قنالا
 هلالا احتمل ةحلا ناك

 وب أو لهج وبأامه ليقو
 معز نالطب هيؤو رك

 النولوقيمهنالة-ئجرملا

 رفاك الا رانلا لسخدي

 ةمعن نمهدنعدحألامو)

 (هب رهجوءاغتباالا ى 0

 ةمعنةللا دنع د الام وىأ

 الف لعفب نأالااهمهب زا

 هبزاحجتسق رمح وهن قد
 عيقراوه (لعالا) هلع
 هناشىف|عينملاهناطاسب
 نمولعلاهبدربلو هئاهرب و

 ةبآاذف ناكملا ثيح

 (ىضريفوسلو) ناثدحلا

 ىذلا باوثلاب دوم

 وهو هنيعرق,وهيضرد
 هيلع هيدنلىلاعت هلوقك

 كاسي كودو مالا | تلاقف ةأ سما تءاخ الو نيتليل مقي لف لسو هيلعهللا ىلصةتلال وسر ىكتشا لاق ىلجبلا نايفس نب ب دنج

 لجوز علل لزناف اثالثوأ نيتليل كب رقدرأ ل ككرتدق كناطي_ث نوككن أو جرالى اداب
 كيطعي ع ىحضااو

ا7972729222222992922929د7--99---223 خططا -#ه##ةققططم
 قشللظاالاالاالللالال7

 3 زْي يتتههه#ش ت“تٌٌٌلٌ-َ-َََساللللا شلال
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 ايندلا تاوهشب ىنغتساوأءقتي لهب رنع(ىنغتساو) هلامب(لح نمامأو) هبرداضرباسج لمعلا ىهو ىرسسببا لخلل هثيهنسف (ىرسبلل
 .. موشرسعأةءاطلا نوكتفرانلا ىلا ةيدؤملاةاخلل (ىرسعا هرسيئسف)ةنجلاوأ مالسالاب (8777) (ىنسحلابب تكا معن نع

 ةقب رط ىمسوأ دشأو هيلع
 اهتبقاعن الى رسلاب ريخلا
 2 سس

 رسسعلااهتبقاع نال ىريسعلاب
 ةنجلا قي رطامهمدارأوأ

 هلامهنع ىنغيام و) رانلاو

 هلامهع فني إو( ىدرت اذا

 نملعفن ىدرتو كلهاذا

 وأ كال طاوهو ىدرلا

 رعق ىفوأ ربقلا ف ىدرت

 انيلعنا) طقسىأ ماهج
 داش رالاانيلعن ا( ىدهلل

 لئالدلاب طنب ى-حلا ىلا

 انلناو) عئارسشلا نايب و

 الف (كوالاوةرخ“ ال

 الو لض نم لالض انرضي

 ىدتها نمءادتها انعفن

 نمام,ملط نف انلامهنأ وأ

 قب رطلاأطخأد قف انراغ

 مترج (مترفا)
 أل) ببلتت ( ىظتاران)
 دواخالاهاخ ديال (اهالصي

 بذكىذلاقشالاالا)اهبف
 ىذلار فاكسلاالا (ىلونو

 ضرعأو ل-رلاب ذك
 (اهبنجيسو) نامالا نع
 (قنالا) اهنم دعبيسو
 (هلامىؤيىذلا) نمؤملا

 نم ( ىزتي ) ءارقفلل
 نوكينأباطي ىأ ةاكزلا

 هبدي ريال ايك ازهنلا دنع

 لعفتي وأ ةعمسالوءاي ر

 ناك زتييو ةاكزلا نم

 نمامأو) لو رساوق ف ناار ا.« مصل اوهو ىرسسلا ةلمتلاوةلشلا ىأ (ىرسسلا) ان دلا ف هئيهنسف
 ىأ(ىسحلايبذكو) هيف بغرب ملف ىلا عت هللا با ون :نعىأ( ىنغتساو)ةعاطلاو ريا ىفةقفنلاب ىأ (لخ

 نسف ىأ(ى رسعل]ه ريسئسف) باوثلاو ةنجلا نملجوزعةللاهدعوامب بذكوأ هللاالا هلا الب

 ىواريخ ىئاين أهيل عرسعن ليقورانلا كذب بجو سيف ىلا عت هللا ىضربالا# لمع ىتحهي دي ىلعهي رجن
 ىلاعتهللا ديب ةواق ثااوةداعسلاو نالذخلاو قيفوتلا ن اور دقلا ىف مطوق ةعصو ةنسل|لهال ليلد ةبآلا
 ىفةز انج ىفانكلاق هنعىلاعتهلناىذر بلاط ىفأن ب ىلع نع (ق) لزالا فهل قبسا لمعلا بوجوو

 تكي لعجو سك.دفةرصخي هعموهلوحان دعقو دعقف مل-سو هيل ءهللا لص هللا لوسراناتاف دق ر غلا عيقب

 تبتكدقوالاو لسمدازع'ةذجلا نمد دعقمورانلا نمهدعقم بتكدقوالا دحأ نم <نماملاق م هنرصخمب
 هل قاخا لرمسم لكفاوا_عالاقف لمعلا ع دنوانب اتنكى لع لكت الفأهللا لوسراياولاقتفة ديعسوأ ةيقش
 لهأ لم_ءاريصيف ةواقشلا لهأ نم ناكنمامأو ةداعسلا له أل مءلريص ف ةداعسلا لهأ نم ناك ماما

 بذكو ىنغةساو لح نمامأو ىرمسللهريسنسف ىنسحلابق دصو قئاو ىطعأ نمامافأ أرقم ةواقشلا

 تكنلاو هديب ناسنالاهكسعام كلذو نو اصعلاو ط هوسأاكمي | ريسكتب ةرصخلا ىرم بعل هرمسيتسف ىنسحلاب

 قيدصلار 56 أ ق تاز ةبآلاهذهو برضلا هيف رثرامماهريغوأ كلب ضرالا برضقوف ةانثملاءاتلاب

 ىلإ اذاليألاو ىلا ءتهللال |زناف هقتعافقاوأ اةرمثءوةدربب فلخ نبةيمأ نمالالب ىرتشاهن ؟كلذو

 رادىفاهعرؤو ةاكراصنالا نم * لجرل ناكل قو فاخ نة يما وركب ىفأ ىعس ىنعي ىتشل ؟يعس ناهلوق ىل

 اهدذخًايفةرغلات تطقسا-ع : رفر#لاهنمذ أيل هتلخت علطاذاةلشنلا بحاص ناكف لايعهلورب .ةفلجر

 ىل خد أمه دح مف ىفاهدجو ناو مومديأ نه ةرّلا ذخاب ىتح هت نعل جرلا لزنيفريقفلا كلذ نايبص

 هيلعهللا لص ىبنلا قلف إس و هيلع هللا ىب_د ىنلا ىلاريقفلا لجرلا كلذ ىكشف اهجرخىتح هيف ىف هعبصأ

 نالجرلا لاف ةنلا ىفةل اهم ثالو نالفرادفاهعرف ,ذ ىتلا كتل ىنيطعتهللاققف ةلخنلا بحاص سو

 لهةلالا ا الا و ير جادعداول اكل ذب عمسف بهذ مئاهنم ىلا بع أ هيفاموالخت ىل

 لاقف إسو هيلعهللا ل صىنلا حادحدلاوب أ ىناف كل ىهلاقف لخم هيف هلاطث اح ىنعي شك اهعيسن نأ !كال

 لجرلا كلذ سوه يلعقللا ىلص ىننلااعدف كل ىه لاقف من لاقف ةنولا ىفةلخنب ىنماهم رتشت هللا لوسراب

 فعضه يف لوقلا اذهوةبآلاه ذ_ههللالزناف كلايعاو كلاهذ + لاقةلخنلا بحاص ىراصنالاراجريقفلا

 ةكعتازئدةةروسااهذه نوك-:ةحيف ةصقلاتناكن افةني دما, تناك ةصقلاهذهو ةيكمةروسلاهذهنال

 كلذ ىضتقيتايآلا قايس نال فاخ نب ةيمأو ق.دصلا ركب ف أف تا رئاهنا حيحصلاوةني دلباهمكحر عظو

 نا) مههج ىف ىوهليقو تاماذا ىأ (ىدرئاذا) هب لخبىذلا ىأ(هلامهنع ىنغيامو) لجوزعهل وقوه

 نم نسحمللام مهفرعامل هنأ كلذوةلالضلا نب رط نم ىدطا قب رطنيبن نأانيلعن اىأ (ىدهالانيلع

 ناهانعم !بقواهقي رطنييبتهيلعوةبادطاوداشرالا هديب نأ مهرب ىرسعلا نمء ىسمللامو ىرسلا

 ٌقاد_عأ ف رصأو ىتعاطب لمعلا ىلا ىئايلو أ دشرأىنعااوامهدح أ رك ذب ىنتك افلالضالاو ىدهالانيلع

 ىفامانل ىأ (ىلوالاوةرخ اللانل ناو) هليبس هلا ىلعف ىدطأ ليبس كالس نمهانعم ليقو ىتءاطب لمعلا نع
 ىأ(ىظلتاران) ةكملهأاب ىأ(ى_:رذناف) ىنإ رطلا طخ أ دقفامهكاامربغ نمامهبلط نفةرآلاو اين دلا
 نامبالا نعىأ(ىل اونو) لسرلاىنعي (بذكىذلا) قشلاىنعي( قشالاالااهالصيال) جهوتنو دقوتت

 ناب رشال همم

 أ 00 ازنوك نأ هللا دنعباطي ىأ (ىكزتيهلام) ىطععيىأ( قؤيىذلا) قتلا ىنعي (قئالااهبنج.سو) |

 ال قؤيفريمضلا نمالاح هتلعج ناواط لحال تالصلا اوةلصلا كح ىف اخ ا دهنالهل لخالف ىنؤي نمالدب هتلعج

 اة ديعسوأةيقش



 نرادقدوع 2 قشا(اهاقش أ)ةقاناار قعي ماقنيح(ثعبنا ذا) مهنايغط بي ذكتلا ىلع, طلماحلا ذااهاي عطب (اهاوغطب دو تع ١

حتتلا لع بصن (هللاةقانإ) مالسلا هيلع اص (هللالو سر مطلاقف ) ىوغظلاب وأتب ذك ب وصنمذاواربضق قرزأ ارقشاناكو فلاس
 ىأربذ

 ى أ(اهورةعف )اواعف ناب اذعلالوزن نمدهنم (817) مهردذحامف (هوب ذكف ) دسالادسالا كلوقك (اهايقسو)اه رقعاورذحا

ش الإ ع نم كبذوعأىفام-مالااهالو ءواهباو تن اهاكز نمريخ تنأ
 | سفن نمو عش الب او نمو عف

 | مالسلاو ةالصلاهياعل اص موقمهو(دوكتب ذك ) لجوزءهلوقف اطباحتسالةوعد نمو عسبشلال

 | ثعيناذا) اوبذكىت 2 بيداكتتلا لع ادا طلانا قعملاو اهتاود_ءواهنايغطب ىأ (اهاوغطب)

 نب رادقوهو موتلا قش ثعيناحاصاوب ذكوباذعلاباوب ذك المهنا كلذو عرسأو ماق ىأ (اهاقشأ

 هللا ىلص ىنا| عمس هنأ ةعمز نب هللاديع نع (ق) ةقاثلا ارةعفاربصق نيعلا قرز ًارقش الجر ناكوفلاس

 اطثعبن اهاقشأ ثعبن اذا سو هيلع ثلا ىلد هللالوسرلاةفاهر ةعىذلاو ةقانلارك ذوب اع سو هيلع

هلوق ف عنتة دي دش ىأ مراعهلوق ىراخببلا ظفلةعمز ألذ ؛هدلهأ ىف عينم مراعزب زع لدحر
 لاقف) ىلا عت

فرءالكلذ مطلاقامئاوهللا ةقاناورذ ىأ (هللاةقان) مالسلا و ةالطلا لع ا ايد (هللالوسرمط
 

 ىأاهم رشو ىأ (اهايقسو) هللاتييك اهفرمش !ىلا عت هلل! ىلا اهفاضً ا فاواه هر ةع ىلعاو ءزعدق مهنا مونم

ىنعي (اهورةعف )احح اص ىنعي (هويذكفز اج ريق عون ءامللا وضرك واج رشئاورذو
 موملعمدمدق ) هقانلا 

 باذعلا مهياع قبطأ ىأمدمدليقولاصئنسا كالهةمدمدلاو مهكءاهأو مهب رمهيلع صدقى أ (مب د

 ةالصلاه_لعاحلاص مهبيذكتو هو منذ ببس ما دحأ مهنم تافش مل ىتحاقبط

 ةمالا تىرد هانعم ليقواهب مهمداعيج مهياعةمدمدلا ىوسف ىأ(اهاوسف) ةقانلام هرقعو" 00

 قدحأن 5 ةعبت هللا فاحال ىأ (اهابقءفاخالو) تاذعلا مهربقفو مهيذغو مهريبكو مهريغصب لزنأو

 رقع نمهيلع مدقام ىقعر فاعلا فال ىندملاورقاعلا ىلا عجاروهلّيقو سابع نب !لاقاذك مهك اله

 باذعلا نم مهبةلل|لز نأ امةبقاع اص فاحال ىنعملاو مالسلاوةالضلاهيلغ باص كا ستار

 ملعأللاو كلذ س سب دحأ هذؤي نأ

 6# لدللاو ة ةروسرب سفن 2

 فرحأ ةرشعوةثاهلثو ةملكن وعبسو ىدحاو ةنآن ورشعو ىدحاوة كم ىهو

 ميحرلا نجران مس
 ل1 كاست فارس تاع ير لا ليي

 هلوقب راهناإب مسقأمةكرحلاو بارطضالا نع نكسي وهاوأم ىلا نا ويح لكه يف ىوأي ىلخلا ةفاكل نكس
 (ىتالاورك ذلا قاخامو) قزرلا بلط ىف يتاح هكر هيفنالةماظاا دعب رهظونابىأ (ىلجتاذاراهلاو) ُْ

 ىتالاورك ذلا قاخ ىلع ردق ىذلا مظعلار داقلاو عملو ىلاعت هسفنب مس أن وكي اذه ىلعف قاخ نموىأ

 قاخ أدت |ىلاعتهنالامهم مسقأ فاو ءاوحو مدآ امهليقو ىئنالاورك فلا سنج هب دب رآنادحاو ءام نم

 ةفلتخل كلامعأن ا ىأ(ىنشل ميعسنا) ىلاعتهلوق مسقلا باوجو مأريغ نمءاوحهنم قلخو نيط نممدآ ||[
 لكلاقهنأ سره يلعشا للهلال اوسر نعىرعشالاكلامون أى وراهبطع ىف عاسو هسفن كاكفىف عاسف

 ىأ ) ىطعأ نمامأف) ىلاعتهلوق جقاهك- اهم ىأاهقب را ومو اهتسف هيف تاو

 قدصو) ىنبنيالام لكن ءزارتحالاىلاةراشاهيفوهب رىأ (قتاو) لجوزءهللا ليبسفهلامقفنأ

 هيلع فاخمس هللا نا ع نقب. ىأهب فاخلاب قد ص هنعوةنلاالاهلا اللوقب قدص سابع نءالاق (ىنسحلاب

 (هرمدنسف) هبشهنأه دعو ىذلا لجو ز ءهنلا دعو: قدص ليقوةنجلاب قدصل قو هدعاطىف + ةفناام

 ناومهيلالعفلادنسأةقانلا ]

 هلوقاادحاو رقاعلا ناك |

 ىماعتف مهب

 مدمدف )هب مهاض رار ة_ءق

 ميكلهأ (مهع رمهباع

 (مهنذب)لادئتسا كاله

 مو. فكتو هو مهب ذ ببسب
 ةقانلامهرقعو لودسرلا

 ةمدمدلا ىوسف ة(اهاوس 9

 مهريغصاهنم تافيل .وياع
 فاحمالو) مهريبك الو

 هللا فاخالو (اهابقع

 لعف ىأةلعفا| هذه ةيقاع

 هقحلتنا فئاخربذ كلذ

 .-أص اودانف

 نم فاخياكد- أن م ةعبت
 لعف هنال كولملا نم بقاعب
 لئسالهكلمو هكلم ىف

 نولئسي مهو لعفيامع

 ىاشوى دم فاحالف

 ىدحال يللا ةر وسلا

 د ةيكمةلآنو رشعو
 د ميحرلا نجلا هللا مس
 ىشغملا(ىثغياذاليللاو)

 لودللاو هلوق نم سمشلااما
 هلوق نمراهنلاوأاهاغثياذا

 ئملكوأر اهلا ليالا ىذغب
 اذاهلوق نمهمالظإ هيراوب
 (ىلحي اذاراهنلاو) بقو

 ليللاةماظ لاوزب رهظ
 (ىتالاورك ذلا قلخامو)

 ةردقلا مظعلارداقلاو

 رك ذلاقاخ ىلعر دق ىذلا 21 ا ا

 هلام قوقح (ىطعأ نماماف) هرثأى لع لصف امف فالتخالا ناب وفاتخت امنا( ىتشل <يعس نا) مسقلا باوجودحاوءام نم ىننالاو

 هلال ىهو ىنسلاةملكلاب وأةنجلا ىهو ىنسحلاةب وثملاوأ مالسالاةلم ىهو ىنسحلاة للاب (ىتسحلابةدصو) همراحبنتجافهب ر(قتاوإ

 هرسينسف ) ةنااالا



 اذاىلع افوطعم ىلحتاذاوارحليللا ىلعافوطعمراهناا ناكل فطعلل ىل< اذا راهنلاو فواولا تلعج واذ مسقأ اوهىذلاردقملا لءفلا,ب بوصنم

 تراصفاهعملعفلاازارباز جمل ىتح لعفلاو ءابلاةلزنم لزتن مسقلاوا ونابب جوار ةرخلا وادزرادلا فنا كل |وةكراصفامصن ىشغي

 برضوحن قافتالاب دحاو فطاعإ ه.اومعم ىلع هطعي نأز وج نالمعهللماعلكو نال_عهلد حاول ماهكت راصوارجوامصن ةإماعلا هناك

 اموءامسلاو) ىفةب رد_دماموانهاذكفامهلماعوهىذلابرض ماقماهمايقل )8١٠( بصنتو واولإب عفرتفادلاخركب وارمعديز

 اهاحطامو ضرالاواهانب

 ىأ(اهاو_سامو سفنو

 ىأ اهوحطو اهانب و
 ءامسلاو ىأ ردصملا ىنععام ليقواهقلخ اهائب ىنعمو 1 ىناهقلخةب وستو اهطسب

 ىوسواهقلخ ل دع ىأ (اهاوسامو سفنو) ءاملا ىلعاهحطسواهطسب ىأ (اهاحطامو ضرالاو) اينو شلات 1 0

 ىوتلاهاطعأاهاوس ىنعم نوكيفد لإ مالا علا يبدي رن اودجلا سفنلابدب رأنا اذهاهءاضعأ | لل نول ناو سلو
 ااا ا و لسا ورك تلا رفر صال واعمال ةةطائاةرقلاك ةريثكلا ||: بور ياو او

نم عيج سفن ىهوهباطخ هتعموفتىتلاةفلكملاةفي رسشلا سفنلا اهدار هنالاهركن نوكن نأ ا
 .سنالا نم قاخ 

نعءوةيصعملاوةعاطلااهماعهنعورسشلاو ربل |اط نيب سامع نبا لاق (ةعاومو اهروخ ا همهاق) نجلاو 0 0
 ه

 00و ترد تلا ةا لكبر لورا هاو واع وخلا همزة ليفو سامو قاناماهفرغ | ورا م ة.ارالا

 لاق ىليدلا دوسالا فأن ع (م) روجفلار فاكلا فو ىوقتلا نمؤملا ف قا ىلاعتهننا نال كلذوروجفلل | رداقلاوءامسلاو ليق هناك

 دقردق نم مويلع ىضمو مهياع ىضَق ئيشأ هيف ن 0 ل نر نا سفتواهانب ىذلا ميظعلا

 0 ا ل ادت ودقسا لم ميم عاام نواب تسابفوأ قبس | يوررمرر يو

 امعليالف هدي كلمو هلا قاخ عيش لكت اقوا ديد شاعزف كلذ نم تعزف لاقاملظ نوكيالفأ لاق مهياع أ | ن 0-0

 لوسراينأةنيزم نم نيلجر نا كلقغربتخالالا كلا درأو ىنادللا كجسريىللاقف نواتسي مهو لعفب اج ران دارا دنال سسغالا

 سفن ىهو سوفنلا نيب نم

 نوكي اهدوجوب نال ةقيقحلا ف سمشلاىلاع جرت ةعب رالا ماسقالاهذهلصاحو قافآلا لظتف بيغتنيح |
 ليقو اهانب نمو ىأ (اهانبامو ءامسلا 9 رمقلااهعيتي و ليللا نوك اهم ورغب و ىحضلادتشي و اهلا

 ىضم و موياع ىضق ئشأ هيف ن وحدك ومويلاسانلا لمءيامتيأرأ هللالوسرايالاف سو هيلع هللا ىلصفلنلا

 ئملباللاقف مهياعة ا تتبثو لسر هيلع هللا ىلص مهيدن هب مهانأأ ام هنولبقتسيايفوأ قبس دقردق نم موملع
 نم ةدحاوولاق هناك مدآ
 (م)اهاوقتواهروخاهمطافاهاوسامو سفنو لجو زعةتنا باتكىف كلذ قي دصتو مهيف ىضمو مهيلع ىضق زرق لك هارد سرنا

 مويلا لمعلا ميف نآلاانقلخانناك انني دانل نيب هللا لوسرايلا ةف مشعج نب كلام نبةقارسس ءاجلاقرباج نع ىف اك يتكلل ريكنتلاو

 ميففلاق ريداقملاهب ترجو مالقالاهب تفجامف لباللاق لبقتسيامفوأر يداقملاهب ترجو مالقالاهب تفجاهف ايي نس
 اهفرسشلاه دعب امواهاعحو سمش إب ىلاعت هللا مسق أ ماسقأ هذ_هوهل اخ مرسم لكفاول عا لاقف لمعلا اهماعان(اهاوقتواهروخ

 ةلج ف لخددقهنالوقلا اذهىلعدرو أ واهدعبانو سمكا بروهردقتر امضاهيف ليقواهبلماعلا طاصمو || ىك و اع

 أطخ اذهواهانب نم بروءامسل!برريدقنلا نوكيف ىلاعت هنلاوه كل ذواهانبا وءاملاوهلوق مسقلازاذه ||... ىهدح نااهمهفأ

 برو ريدقتلا نوكيف نم ىنعب ترف ناولاكشاالفةب ردصملا!,ت رسف ناامنأب هنع بيج ا وز وجبال (حلفأدق) حيبقرخآلاو
 تدءسو تزافىأاهاكز نم جفأدقل ىعملا(اهاكز نم لف أ دق) ىلاعندل وو مسقلا باوجواهانب ىذلاءامسلا للا مقال

 0 (اهاسد نمباخدقو) ةعاطالاهةفوو بون ذلا نماهرهطو هنلااهحل ص ىأهنبااهاكز سفن راصجاجزلا لاق ملفأ 0

 فرشاب مسق أى اعتو هناصبس هناكف هافخأ ذا ئشلا سد نم هلص ا واهدسف أو ىلاعن هللا اهلضأ سفن ت رسسخر نا شوخ موكا لَو
 وأ هسفنريهطت ىلوت هنأد_> ا نظيال ىتحولضأو هل ذخ نمةراسخوهاك زوهرهط نم حالف ىلع هناقولذع قود ناو ليجررلا

 مسوءيلعهللا ىلص هللا لوسر ناكلاق مقرن بددز نم قياسءاضقو مدقتمر دقربغ نم ةيصعلاب اهكالها 2 0 1 0

 اهكزواهاوقت ىسفن تآكمهالاربقلا با ذعو مرطاو ل خبلاو لسكلاوزدلا نم كبذوعأىفامهالالوقب ىلع أ مهلعةلا نمدمديل

 لاا اااداههسلب يي يثثبج>+ا>+ب كابل:

 -ب يوسوس بص هسيوسسسسس يس يم وبسصممصبسمبب جوس سس نس هما وسلا

 2 ِِح 5 7

 تن عتانم الكف حلف أ دقام أ واخ اصاوب ذك م ومال دوم ىلع م دم داك سو هيل متنا ىله هللا لوسر مهب 1 كتيزا
 دقوا ةيك ازاهاعجو اهحاصأو هللااهرهط (اهاكر زنم) ئشىفمدقاباوج نم سيلودارطتسالا ليبس ىلءاهاوقت واهروخاهمطاف هلوقل

 ديعلا ل ءفريهطتلاو ةيسدتلا نوك-:نأزوحي وهللااهاوغأ سفن تباخوهئلااهاك ز سفن تحلف أةمركعلاق هللا اهاوغأ (اهاس د نم باخ

 ةرركملا نيسلا نمل دب ءايااو سسد ىمد لصور وحفلا,ءافخالاو صقنلا ةيسدتلاو



 ىلخداو) مهكلس ىف ىمظنتناف نيم اصلا ىدابعةلج ىف ( ىدابعىف ىلخداف ) تلمعا_؛هللا دنع( ةيض ىم) تدنن وااعقةللا نم (ةيضا رز

 ح ورلا سفنلا ليقو نيماصلا كدابع ىف ك_ةجرب ىنلخ دأولافاكىصاو> ىأ ىدابع نيب وأ ىدابع عم ىأةديبعوب أ لاقو مهعم (ىتنج

 لخ دف هتقلخ ىلعر مرتاطءاج فئاطلاب سابع نب |تامالو ىدبعدسج ف دوعسم نهللا دع ةءارقكى دابعداسج ىف ىبخداف هانعمو

 ىذلا ببخ فل يقو باطلا دبعنبةزج ىف )0 ٠ا/) تازليقاهالت نمردب موربقلاريفش ىلعةبالا هذه تيلت نفداماف هش ىف
 اهل ا ذل 2 طل دال سل وجت م بجي حد معصم و أ 7 جر 7 جت جس - ويسر دج سس مدعم 7 7 7 امك م د ا ا: - ل شلل <٠ ت5 ا تح سهلا كوم رج ص ته سهلا ت07

 ىلا ىأكب رىلا ىىجراهلوق ىنعمىف ل يقو نابضغكيلعكب روملأ ب اذعو ماهج ىلا جرخ|ةثيبحلا

 لوقوهواهداسجأ ىلا عجرتنحاورالاهللا صأيف ثعبلا+_:ءكلذاط لاقباممناو دسملاوهو كبحاص
 نعىأ (ةيضار) هتماركوكب رباوثىلا ىجراليقو سابعنب|نعءةباورو كاحضلاوءاطءوةمركع

 ناك اذاف ةيض سمةيضاركب رىلا ىمجراايندلا فاطليقو اهنعهتلاىضر ىأ (ةيضرص) كال دعا هللا

 لاق (ىتنج ىلخدا 8 نيفطصا | نيملاصاا ىدامعةلج ىف ىأ (ىدابع ىف ىلخداف) اطليق ةمايقلا م وب

 ريم هشعن لخ دق طقرب اطهقلخ ىلعرب رب اطءافهتزانج تدهشف فئاطلاب سا.عنناتامريبج نب دعس

 كب رىلا ىىجرا ةنئمطملا سفنلا اهني اا باهالت نم ىرددالربةلاريفش ىلع ةبآلا هذه تيل: نفداماف هنماجر اخ
 سفنلااهتراان ةبالاه نهرب سفت ىف ةراشالا لهأ ضعب لاقو ىتنج ىلخ داو ىدابع ىف ىلخ داف ةيض يم ةيضار

 لعأ لاو رخآلا ل يبس كواسوهءهيلا عوجرلاواهكرتب كب رىلا ىىجرااين دل اىلا ةنئمطملا

 ةدلبلاةروسريسفت 3#

 فر نورشعوةثائلثو ةلكن ونامنو ناتتثاوةنآن ورشعو ةيكم ىهو

 .*« ميحرلا نجنرلا ندا مسي لع
 ةكم ىهدلبلاوةما.قلاةروسل وأ ىف مسقأالهلوق ىلعم الكلامدقت (دلبلا اذه مسقأال) لجوزعهلوق ُ

 هنا لجأ نم ةكمةمرح مظعهناكف هيف لزانهب ميقمىأ (دلبلا اذه لح تن ًاو) نب رسفملا عيج لوقف

 سل سالاو لدقلا نم دد_رتاماوهبف عنصت كل ت اح اىنعملاو لالح ىأل حل يقو اهم ميت« لسو هيلع للا ىلد
 نءالتقب سصعأو لئاق ىت-حتفلا موب ةكمهل لجو ز عهتلا لح أ اهطالحع:#سا ىف مثالا نم سانلا ىلعامك هلع

 لاقفنب رخآآ موقءامد موو موقءام دل حا وار يغر ةب امص نب سدقموةبعكل اراّتسإب قا ءّةموهو لطخأ
 ناكلذدعب لاقمن نءاوهف دحسملا لخد ن.هو نآوهفهبإب قاغأ نمو نءاوهف نايفس ىف أ راد لخد نم

 نءةعاس تا فاو ىدعب دحال لحتالو ىل,ةد>ال لحلو ضرالاوتاومسلا قاخ موب ةكم مرح ةنلا
 اهفرسثواهر دق مظع ىلع كلذ لدةكع مسق أ ل ى اعتهنلا نا ىنعملاو ةمايقلا موب ىلهّنلا ةمرحب مارح ىهفراهن
 دعوا ذهفددب ىلعاهحنفي نأو اهيف لئاقب ىت-هلاهل هنا ملسو هيلع هللا لص هيدن دعودقف كلذ عمواهتمرحو

 دعوأكناكفاهنمهجوروةرجطا دعب لبق ةسملا ىفهيلعاهحتفي نأ ةكع ميقموهو ىضاملا ىفىلاعتةنلا نم
 هيف كلتق نواح سيو اديصوباولتةينانومر< مهناىأ دلبلا اذهب لحتنًاوهلوق ىنعم ف ليقو
 ءايدنالاب ومد أب واهتمرحواهف مثل ةكع ىلاعتةنلا مسق أهم رذو مدى نعي (دلوامودلاوو) هنم كجارخاو

 ىلاعتهلوق مسقلا باوجو هب مسقي ىتحهلةمرحالفهتيرذ نمناكن او رفاكيلا ناله: رذ نم نيحلاصلاو
 اضيأهنعوةرخآلا دا دشوايندلا بئاصمدباكيليقو بصن فسابعنبالاق (دبك ف ناسنالاانقلخ دقل)
 ليقو ةدشلادبكلالصأو هتوموهنايحوهثاعموهلاصفو هماطفوهعاضروهندالو وهإج نمةدشىفلاق

 ديكلالاق اضيأسابعنبا نعو قلخلا فم ضأ كلذ عموهو مدن ا دباكحب ام دباكياقلخ هللا قام

 ىهليقوةكم لهأ هيلص

 ةريعلا 3| نين ءْلا ف ةماع
 صوسحلال افغالا مومعل

 ببسلا
 ىهوةيكمدلبلاةروسإلا

 #«ةبآنورشع

 د« ميحرلا نمحرلاهللا مسبب
 مسقأ (دلبلا اذهب مسقأال)
 ام ومار دادلاب هن ادعم اس

 قاخ ناس الانا ىلعه دعب

 قاشملادباكم ىف ارومغم

 مسقلا ناب ضرتعاو
 تأأو)هلوقب هياعمسقملاو

 نموىأ(دلبلا عل

 ىل_عكلثمنا ةدياكملا

 اذهم لحتسي كتم .رح مظع

 لحتسياك ةكم ىنعي دلبلا
 نع مر اري-غ ىف ديصلا

 نأ نومر# ليبحرش

 نولحسي وادصاهماواتقي

 هسيفوكلتقو كجارخا
 ثعب وهللالوسرل تيد

 دياكي ناك املاتحا ىلع
 نم بيتو ةكم لهأ 5

 ىلسوأ هنوادعفف مطاح

 هدلبب مسقلإةتلالوسر
 نموا الن اسنالا نأ ىلع
 ضرتءاودادشلاةاساّم

 هكحرحتفهدعو ناب
 622222222222222 222222 25ئئ5ئتى ظشس5ئ2 1 و

 كاعتهنلاناكلذورسالاو لّدقلا نهدي رتامهيف عدصت لبقت لا فهب لح تن و ىأدابلا اذ ملح تن ا ولاقفهفع سدفنتلاو ةيلسنللا همت

 ن'سدقمو ةبعكلارا ساب قاعتموهو لطخ نب! لتقءاشام موحو ءاشامل>افهل تلح الو هإبق دحأ ىلع تدع:فاموهلاهلح ًاوةكم هيلعحتف

 لابقت_سالاهنا ىلعاليلد كافكون وتيم مهناو تيم كن اهل |اوقلابقتسالا ف لح تناوهلوقريظنو نايف_س ىنأر اد مرحوم ريغو ةبابسد

 هدلوو مها ارباوأهدلو ودلاو لكوأهدلو ومدآام* (داوامودلاو 90 حتفلالاباهاطوزن تقو نم :رحطا نبأو قافتالاب#ةيكمةروسلا نأ

 لزب نونلا ىذ نعو ةرخآلا دادشواين دلا بئاصم دباكيةقشم (دبك ىف) مسفلا باوج (ناسنالاانقلخ د قل) ىذلا ىنعمب وأ نم ىنع؟امو



 هرادتفاتايآروهظل ليث ( كب ر ءاجو) اثبنمءابه تداعىتح كدلاهباعر ركىأ كدذعباكد (اكداكد) تزازاذا (ضرالاتكداذا)
 نعوهساوخ :وهرك اسعروضحر ,هظيالامةيبطاراث" ٠6 نمهروطع رهظ هسفن رضحاذا كولا. نمادحاو ناف هناطاسوهرهقراث 1 نيستو
 ( هع شموبء ىبو) سنالاو نجلاب نق دف ص دعبافص نوف طصيف ءامس لك ةكمال «لرني ؛ ىأ(افصافص كالملاو)هؤاضقوه سمأ سايعنبا

 دا هس ذك سس 1 كافل ثتزرد 1 اهلهال تزرباهنا لبق

 ا | ميز لكس رامز ف

 م متر كد عز (ناسنالارك ذديذموب)
 لا ا 0

0 

 7 1 |تافص كآن و 3 0 0 ٍ

 0و يد وم صرع اا ا لو (ىركذلاهىفأو) ظعتب ىأ
 ىركذلا ةعفنمدل نأ نمو

 تمدق ىتيلإب لوقي)

 ىلعاهؤارجاواهم نا؟الا!مزلي اولاقو لب وأتالو هيبشنالو فريك ربغ نمتءءاج ام اهورجأواهبفاوماكتي

 ديالف لاحمهللا ىلع ة كرا نا ىلقعلا ليل دلاب تيئاولا ةف نيماكنملا بلاغو نرتأتملا ضعباطوأتو اهرهاظ
 ءاحو لم قوهؤاضقو كب رم اءاج ل قو ءازخلاوةبساحلاب كب رص اءاجواهلبب وأ: ىف ليقف ةبالا لب وان نم

 1 03 2 3 2 ةايح ىهوهذه (قايحل

 لك ةكنالملزنتىأ. (افصافصكلملاو) تايآلاكلتلاوخفتهلا كيج هيجل مؤ كب رتايلئالد || ل ىتيلايىأ ةرخآلا

 0 و ال نال نبا ن7 تنص باهل نوقع طيف د ىلع فما فص ا ءانخاف ةحلاصلا لامعالا

 مامزلكمامز فل نيعبسإ ماهجدافت ةبآلاهذهى دوعسم نبالاق (ماهجي) ةمايقلاءويىنعي (ذئموب || وا يح ةنافتا

 باذعلوتالىأ (دحأ

 هللرمالا نال دحأ هللا

 رك ذتي) منوع ءاج موب ىنعي(ذئموب) شر ءلاراسي نع بصنتىتحريفزو ظيغتاط كام فل نيعبسديب
 لوقي)ةب وتلاهل نبأ نموةب وتلارهظيهنأىنعي (ىركذلاه ىف أو) بوتيورفاكلا ظعتيىأ (ناسنالا
 بذيل ةمويفلاهيف تومال ىلا: :رخآلا ف ىايحل اصل! لمعلاوريخلاتمدق ىأ (ىتايح تم دقوتتيلاب
 دح أ غلب ال ى رمي( كح أهقاثو قثويالو) ذئموب رفاكلا هللا باذعك ايندلا فدح أب ذعيال ىأ (دح اها ذع

 لاذلا فب ىثويالو ب ذعيال ”ىرقولالغالاو لسالسلا ىفرسالاوه قاثولاو باذهلا لا غال قالا نم لالغالاو لسالسلاب (قئوب

 : هرفك ةدشل كلذو فا ن ة.ماوهو دح ا هقانو قئونالو دحر فاكلا اذهب اذع بذعيالهانعموءاثلاو اصلاق(دحهقاثو )
 بتح
 هللالاقامةقد_ىىلا ناقيالاو نامالا ىلعةتباثلا ىأ (ةنئمطملاسفنلا اهني 9 لجوزءهلوق و ءوتعو 0

 اول رالف سارا 0-1 0 0 اا ا الو با تا ا

 ةروسلا 0 بأ رق والبسمة هور ىلصهنلالوسر ةءارق ىهو

 0 1 نمؤملادبعلافوناذار عن بلا دبعلا 1 وربع

 جي ربيطاكج رختف ضار كذع كب ند ناع ردح ور ىلا جب رخا ةنُممطملا سفنلااهنياىجرخا لايف ناسن الا ىلا عر يريمضلا

 ةبيط ةمسنو ةبيط حور ضرالا نمءاجدق نو يقيل ء اير العا ةكاراوبمت م واكل وك تومولل

 ليئاكيل لاقي مث هل دحستف هلالجلج نمحرلااهم وب ىتحاهباعىل_هالا كلجالواط حتقالابابب رمالف أ كفن نىك أوه ليقو
 نوعبسوهضرعاءارذنوعبسفهربق هيلع عسويف سموا مث نينمؤملا سفنأعماهلعجاف سفنلاهذهب بهذا أ هنا ذع لئمد ب ذعمال
 لثمرونهل لعج نكت ناوهرو:هافكن آرقلا نم ئشهعم ناكناف ناحب رلاد حورلا هيف هلذبني وهلوطاعارذ سل حلا

 هيلاهللا لسرأرفاكلا ىفوتاذاو هيلاهلهأ بحأالاهظقوب الف ماني سورعلا لثم هلثم نوكيو هربق ىف سمشلا اال تذ

 للامم لوخم هدانعو

 (ةنثمطلا) كلم ناسل ىلع ن وكي وأم السلا هيلع ىسو» ماكأك هلامازك ( سفنلااهتي 1( نمؤملا

 سفنلا اهني ألاقيف نشخ لكم ن_ثخأو نتن لكن م نتن ا ءاسكن م ىأداحن نمةعطق لسرأو نيكحلم

 ةثيبحلا
 ١ ريسفتلل دهشي وكشاه+لا الف نيسقيلا لئاهنكس ىلا قحلا ىاةنئمطملاو اق سمولا سفنلا ىهونزحالو فوخاهزفتسسي الىتلا ةنمآلا

 1 وأ (كب ر)دعوم (ىلا ىجرا)ةنجلالوخددنءوأثعبل ادنعوأ توملا دعاه لاقيامناو ةنئمطملاةنمآلا سفنلااهنأ انىلاةءارق لوالا

 كب ر باو



 اوب ذعىأ ماليالاةدابزب طوسلاو ماودلاب رعشيبصلاذا» ,وجولا غلب أ ىلع مهم باذعلا عافيأ نعزاجم (باذع طوس كب رموبلع بصف)

 هناوهونوفيال مهئاودابهلاهداصرال ل دما ذهوم دصر نملاءفمدصرلا هيف بترتي ىذلا ناك ااوهو (داصر 1امل كب رنا)امئادامؤمإاذع

 امأو نمر أى رلوقيفهمءذوهمرك اذه رغد تالذاناسن ةاامافر ريتفارس نارا زب نا اعرب را هاجر أعملاع

 ىس ناداصرملابهب ر نا بجاولا ىأ(نئاهأى رلوقيف )دز زب وىاشردقفهتغلب راد قمي اعجو هيلع قيض ىأ (هق :زرهءاعردقفدهالَت ااماذا

 ىرف ىناطءأاع ىلا ضف ىأ ىنمرك أ أىب رلاق ركشل ةعسلاوةمعتلاهب ره_دحتتما اذاهناف سكعدقوهو ة|إجاعلاهمهتالو ةبقاعلل

 ايندلا م ظحلاةإق فنا اولا ىربف ىتاهأب هر )8٠8( لاقربصيلهقزرهيلعردقفرةفلابهنحتمااذاوام "دلا نمط4+اةرثكىفمارك الا
 اموةلجاعلاالاهم_يمالونال [ تحسبا ببببببسسسس٠7٠٠سلل
 هيلع درفاهمؤهمعني وهذلبب اينالافنوكي اني يشوع ريو ما هبصباذعلا نمانول ىنعي(باذع طوسكب رمهياعبصف) مثالا |

 ىأ(الك ) هلوقبهسعز ضعبب هضعب ئغلا طاخ طوسلا لصأ نال باذعلا نم مط طلخامىلا ةراش اوه ليقو طوسلاب باذعلا نم
 ىةناهالاو مارك الاسبل مهب رض ىذا هطوس لعج ليقوهنم عون لكل كلذ ىرؤ-باذعلا ةباغطوسلا نالةراعتسالا ىلعاذهليقو
 11 همفو لاما ةرثك ينم طوس مهذخافةريشك اطاوسأ ىلاعت هللا د_:عنالوقتي ةبآلا هذه قاذا نسما ناكو تاذعلاهب
 ةعاطلاق يفوت ىف مارك الإ ليقو دحأ هنوفيالدابعلا قي رطهيلعل قو عمسب و ىرب يحب ىنعي سامع نبا لاق (داصرملابل كب رذا)

 هلوقو نال ذللا ىف ةناهالاو || " ليقد مهروسصم هيلاوم سمأو همكح ىلا قاما عجرت ل يقو قب رطااداصرماو دصرلا نال سانلارم يلع
 ابارك رعب لاذ رانلادصرأ لق دقودادرملاب نم توفياالاكدابعلا لاسعأ نم ئوشهنويال هنأ ىنعملاو مدآىن لاسعأ دصري
 لوخدو ناسنالاوهىذلا 000 هنحتما ىأ (ءدام واذ نانو اناف) لجوزءهلوق و كلهن ىتح مهقي رط ىلع

 ني ا اذ ءاغلا ةمعتلاول نمقاطعأا ىأ(نمرك أى رلوةيف )هيلع سواك ىأ (همعنو) لاما ىأ (همرك اف)

 طسونملافرظلاو طرششلا هيفكد دامهاطعأدقوىأ (هقزر) رتقليقو هيلع قص (هيلع ردقف) رقفلاب ىنعي (التااك

 ربدقتى ردختاوادتبملا ني ادحاوهبدارملا سل ليقورفاكلا ىحجلا فاخ نب ةيمأ ف تازنليقر ةفلابىنازأىأ (نئاهأىف رلوقيف)

 انف لق هناك ريخأتلا ه«تلةوايندلا ىف ناو لالا ةرثكم دنع ناوملاوةماركسا نون ىذفاوهورفاكسلا سنج دارلا ل يهني

 اون ف ناق ناسنالا كلذكسمالا سبل ىأ( الك ) ىلاعتلاةف ةباهارقفلا ناو مارك ١قزرلا ةعس نا نظ نم ىلع ىلاعت هللادرف

 ءال تالا تو حا || ةضولا_ لال ع ناروديدل هناهالاو ءارل الان ارب_ثافهناوطرقفلإب هدب ألوهتمار كسل ىنغلابهلتب أل ىأ
 ريغ قاثلالوقيف اذكو قيضي و هتماركلالر فاكلا ىلع عسوب دقف هتمكحو هلالج لج هئااريدقتب رقفلاو ىنغلا نكلوهتلقو قزرلا

 اذاوجااو هرب ددتا|دترح || مسوي دقو هتيصم يبس و هتعاطبء زل مركي اعاولا لانا يتدرب ار
 وهي الخال لب قاقي ورحسسب مارتملا رخل ءاعوس ورفك,م أر ك-_ثيأهريتخيإلاملا فانصأ نم ناسنالا ىلع
 قزرلا طسسب نم نب ىمالا ةيمارخخ ىفامهتي ن وعظم نب ةمادق ناكل تاقملاق ثارمملا ىفهلتباثلاهقح هنوطعيالىأ (مييلانومركال

 لكنالءالتاهريدفتو نو يعد الو انم انيكسمنومعطيال ىأ ( نيكسملا ماعط ىبع نوضح الو) هقح نع هعفدي ١ ناكف فاخنبا
 سلا راسخ! لاو الك ) ثاربما ىأ( ثارتلا نولك ابو ) كلذ ىلعاضعب مهضعب ضحالو هانعمو نوضاحالو ”ىرفو هماعطاب

 هلاعرمتخا دققدل امد اذاؤ | نايصلاالوءاسنلا نوثر وبال ةيلهاجلا ىف اوناك مهما كلذوهريغبيصنو هبيصن لك ًيهنا ىنعملاوا ديدش ىأ(ال
 رديف اذاورفكيماركشأا هريغلوهلىذلا لك أيف مارح مالالحأ لس اله دج ئن لكلك أيىذلا الا لك آل الا ليقو مههيصأ نولك م
 1 ان امل هلع نوكيب نأ ىنبنيالىأ (الك )هبحب وهب نوعلوب ولاملاعج نوبح ىنعملاواريثكى أ (اجابحلاملانوبحي و)
 ىلاعتهلوقءوحنو ع زج مأ نمهريغو ميلا مارك ١ نمهباو ىمألم نولعفيالهانعم ل_قوهبحولا- لا عج ىلع صرحا نما نكت ىمالا

 وهو هتبثأو هيلع هللا هحفس ام فال دصق ىلع لاق هنال همرك افهلوقب هتبثأهنأ عم ىنمرك أىبرهلوقركن ًاامئاوةنتفريماورسشلابمولبنو

 لب )هنم قاقحتساريغ ع نمءالتباىلاعت هلا هاطع امنا اوىدنع لع ىلعهتيتوأ فاهلوقكهقاقحتسالكلاما ارك !هاطع امءاطعأ هللا ن ا هدصق

 نم هيف مهمزليام نو دؤيالف ىنلابمهمرك, هلا ناوهولوقلا اذه نمر كانهلب ىأ ٍ(نيكسملا ماعط ىلع نوضاخنالو مديلا نومركتال

 اوناكو مارححاولالحلا نيب ع اوهوولاذ (املالك أ) ثاربملاىأ (ثارتلا نولك ُ "و ) نيكسملا ماعط ىلعهلهأ ض حو رباب ميلا ا

 صرحلا عما دي دشاريثك(|.جابح) نعم هبح او هبح لاسقي (لاملا نوبحتو) مهنار تعم مه ارتنولك اب ّ ونادصلاالوءاسنلا نوثروال

 ىتأممهلعفلراكناو كلذ نعمط عدر (الك ) ىرصب نوبحي ونولك أيونوضكالو نومركورعوبأو ىزاتخ ىف رق ةوقحلاعنمو

 لاقف ةرسحلا عقننال ن يح هيفاوطرفام ىلع مهرسحت رك ذو ديعولاب



1. 
 هدونج ةرثكل كلدب ىمس (دانوالا ىذ نو ءرفو) انويب ولابجلا ف نك اسماوذختاوهتخورخصا| عطق 0

 ليقاكك الملا ىذهانعم ليقواولزن اذااهنوب رضياوناكىتاا مهمايخو مهم راضم ةرثكو |
 دانسابىوغبلاىورو داتوالابس اناا بذعيناكهنال كلذب ىمسليقو #« داتوالا سار كلم لظىف «

 هنزاخ ةأ سما ىهو ةنمؤمةأ ىماهدنعتناكهنال دانوالا اذ ىم سا |نوعرف نا سابع نبا نعىلعثلا
 سأر طشمت موب ت اذ ىهاميبف نو عرف تأب ةطشام هنأ سما تناكو نسق امهنامبا مك اذمؤم ناكو ليقزح
 ىبأريغهلا نم كل لهو نوعرف تنب تلاقف ةللابر فك نم سعن تلاقتف اهدب نم طشملا طقسذا نوعرفتنب
 لاقف يبت ىهواهم أ ىلع تلخ دوت ماقفهل كي رسثالدحاو ضرالاو تاومسلاهلاو كيبأهلاو !ىطاتلاقتف

 هلكي رشالد_حاو ضرالاو تاوم.لاهلاواهطاو كلا نا معز كنزاخة أ ىم|ةطشاملا تااق كيكسي اماط

 تلاق كطاىناىرقأو ك-طابىرفك ١ك_<واطلاقف تقد_دتلاقف كلذ نعاطاسفاهبلا ل_سراف

 اذهب كتبذعالاو ةللابىرذك ١اطلاقو براقعلاو تايحلااهيلعل سرأ مثداتوأةعب رأ نيباهدف ل_هفأال
 اهحذف ىربكلااهتنبابءاؤ ناتنبااط ناكوهنلإ تر فك امارهش نيعيس ىنتب ذعولتلاقف نب رهش باذعلا

 ىلع ضرالا ىف نم تحبذواتلاهتفاعيضر تناكو كييف ىلع ىرغصلا تحيذالاو هللابىرفك ١لاق ماهبلق ىلع
 هللا قلطافةأرملا تعزجاهحذاودارأوا هردص ىلعتعحضأ اماف اهنتباب قاف لج وز عهللاب ترفك امى
 نافىعزجنالهامأا, تلاقوالاةطأاراخ_ددهملا فاوملكن نيرذلاة ب رالا نم ىهو تماكْ ةاهتنبا ناسل

 (دانوالاىذنوعرفو)

 ةريثكلادونجلا ىذىأ

 ةريثكب راضممط تناكو

 ليقواولز, اذا اهعوب رمضي

 تنام نأ مالا ثبلت لف تحذف هتماركو هللا ةدج .ر ىلا نيضق:كنافى ريصاف ةنحلا ىفاّسب كل ىند_ةدللا . لا

 عضوم ىف ىؤردقهبا نوعرفل ليقف هيلعاور دقي لف ل يقزحاهجوز بلط ىفثعب و لاق: هللا اهنكساف 8 1 5 3
 شحولا نم فوف ص ةثالثو ىلص, وهو نال_جرلاهيلاىممتافهبلط ىف نالجر ثعبفاذك ل بج ىفاذك 00 0

 رهظيولو ةنسةئام ناسا تمتكى ا لعن كنا هللا لب ةزجسلاقتف اوقرصصنا كلذ اوًراملف نواصي هفلخ 0 5 5 3 00

 0و فرست ةرادلا اللا ةوخالا ورسم لع اوان دا قد 0 ىلعرهظا 01 اوزواحن (دالبلا ف

 لا ل
 اماولزجأونوعرف هاا ازعل تارا اذه لوقبام قحالاقف هناعدق نلف ل لظلاو لتقلاو رفكللا

 ةيسآ اطلاقيل يئارساىنب ءاسن لجأ نم ةأرماجوزتدق نوعرفناكولاق هبلص مثول ةةفرخآلا

 ا ادنوع رف ىتأي امىلع ا تو ةطشاملابن وعرف عنصامتأ رف محا نم تنب

 نوعرفإتلاةفاهنمابي رق ساخل نوعرفاهبلع لخدذا اه سفن ىماؤت كلا ذكى هامنبفرفاكن وعرفو
 نمىنام تلاقاهبن اكىذلا نودجلا كب لعلفلاق اهتلتقف ةطشاملا ىلا تدمع ممئبخأو قام ارشأ تنأ
 1 لسرأو اهم رضواهملع قصبفهل كبي رشال دحاو ضرالاو تاومسلاهلاو ىطاو كههاواهطاناو نونج

 ىنا كلذ نمهللابذوعأا,تلاقاهماص أ ةطشاملاب ناكىذلا نونجلا ناام_طلاقوامهاعدفاهمأ واهس أ ىلا

 ءاسنربخ نمتسل أ ةيسآاهوب أ اطلاق فهل كي رشالدحاو ضرالاوتاومسلا برو كب دوف رناليشأ

 اجاتىنجوتينأهلالوقف اقحلوقيام ناكرنا كلذ نمهتلايذوعأ تلاق قيلامعلاهلا كجوزو نيملاعلا

 ةعب رأنيب اهدم م ىنعاجرخا نوعرفامهلاقفهوح بك اوكلاوهفلخرمقلاو همامأ سم.ثلا نوكنت
 ادب ك دنع ىلنبابرتلاق كلذ دنعف نو عرفاهم عنصياماهما عن وول ةنجلا ىلااباطهنلا حسد فف اهم ذعي داتوأ

 (.دالبلا فاوغط نيذلا) لجوزعهلوق © ةنجلااهلخدأواهحور هللا ضب ةفوإعو نوعرف نم ىنجنوةنجلا ىف
 ىنعل (داسفلااهيفا اورتك 3 هلوقب نايغطلا كلذ رسفملا اوريجتو ىصاعملاباوا عن وعرفود و واداع ىنعي

 ماسقأ عيج لوانةيداسفلا كل ذكفربلا ماسقأ عيج لوانتيحالصا نااككف حالصاادضداسفلاولتقلا

 مالا



 0 ديدشت امم ار هقواكلف ديدشودادش نانب اداعل ناك هنأ ىو رو
 دج وهمراو ىوالااداعكالهأهنأو ىلاعتهلوقلةايبقللامساا داع لج نم مومو ون نب ماس مرا نبا

 مهمرال يقو مهدج مسا مرابنومسي وناكداع موق نم نيمدقتملان|ليقوداعةبسن فرك ذام ىلعداع
 نبداعن,مراوهودبلا ابل هدانا نميلاب عضوم م ءاةرهعاوناكو كلملا مف ناكوداع ن «ةلسق

 نك ةرب زج ا لهأو داوسلا لهأو دومبوداع بسن هيلا عمتجي ىذلاوه مرا ىلكس !!لاقو حوت نب ما سن مش

 تاذ مرا بدسملا نب ديعسلاقو ةرزملالهأوداوساا لهأ قب ًاودوعوداعكلهافمرادومتو مراداعلاهقد

 دالب ىهو تومرضح> ىلا نام نمتناك داع زانم نال فعذه-فوةب ردنكسالا هيقو قٌثمددادعلا

 شد دوعلا جاهاذاف عيب رلاىف ةرايسةيشامو مايخو دل هأ اوناك اداعز ا ليقو فاقحالاولامرلا

 اغيل ىتلا) ىلاعت هللا لاقىتا| ىهو ىرفلا ىداوب مهزانمو عور ارو نان لحال اوناكو مطزانمىلا اوعجر

 نءاةباور وىاكلاودهاجوةداتق لوقوهوةرايس د. لهأ اوناكو م6الدامعلا تاذاومسو (داليلا ىفاهلشم

 مهدحأل اوط ناكل ئاقملاقهبشلا فدامعلا لم مط وط ىنعي مهتماقلوطلدامعلا ت اذا ومس ليقو سابع

 نذلا م-هوةوقلاولوطلا فةليبقلا كلت لثم قا ل ىنعيددالبلا ىفاهلثم قا ! ىتااهل وقو اعارذرشع قفا

 نانباداعاناكل يقو هءانب مفروم دمع ديف مهضعب هانب ءانبل دامها |تاذاومسليقو ةوقانمدشا نماولاق

 اهكولمهلتنادوا.ندلا كلفدادشل كلل !صاخو دي دش تاف دابعلاودالبلا|رهقود دعب اكل ف دب دشودإدش

 ارجو هللا ىلعاتع اهاشم ءانب ىلا هسفن هتع دف اهنفصو ةنجلا رك ذب عمسف ةميدقلا بتكلاةءارق تح. ناكو

 ذان دعىرا 2قىرب_سي وهاممبف تدرشدللب دا بلط ىف جرش هنا ةبالق نب هللا دبع ن ءهبنمز ب»وىور

 ةلانادكا اهمف نا نظاهممايداماف ةريثكر وصق نصخلالو>و نص>اهب !1عتاوافلا كالت ىف ةني دم ىلءعقو

 نيباب وهاذاف ةنيدلاباب ٠ نمل دوهفيسلسواهقلعو هتبادنعلزتف الخ ادالواجلا اا

 دحر يؤ ةنيد+ وها ذاف لخ دوبابلا متفف شهد كلذ ىأرامافرجحالا توقايلإبن اعص ىماصمو نيميظ

 ؤاؤللا راتيأو ةضفلاو ههذلب ةينبم فرغفرغلاقوفو فرغاهنمرصق لك فروصقا_مفاذاواهاثم

 ؤاؤللاب اهلك ةثورفم ىهو اضعباهضءب لباقي ةنيدملا با عي راصملثمروستلا كالتباوبأ !ذاو توقايلاو
 راجشا ةقزالاكلتىف اذاف ةقزالا ىلارظن م كلذهلاها دحأر يلو كلذ نياعاماف نار فعزلاو كسملا قدانب و

 لجوةنجلاهذههسفن ىف لجرلالةؤةضف نمتاونق ىفاهؤام ىرج ةدرطمراهأاحشالا كل:تحنوةرمثم

 غلبف ى أراب ث دحوهعم ناكا مر هظأو نولا ىلا عجر واهمارفعزواهكسم قدانب نمواهمارتو لول نم هعم
 اسافرابحالا بمكىلا ةيواعم لسر اف ىأر امهيلع صقف كلذ نع اسف هيلع مدقف هيلا لسرافةيواعم كلذ ا

 لاق داع جادخ هاج انف 5ا5 را ةل ةضفو بهذ نمةنب د ءايندلا ف له قحساايأايهللاق هانأ

 نادل ع 0 7 036

 يل ضرالا هالات جور نود لالسلا نمةيقتءار < ىلءاوفقوفةقفاوماطرأ

 ةنامعسدادنش رع ناكر ةنسةناملئاهمانب ىفاوماقأو ىناعلا عزملا نم ايتاخأ اوعضوفاهمف ضن نا كلملا

 رصق لك دنعورصق فل هلوحاواءجاواروس ىنعيانصحاولعجاف اوقلطن لاق اممما وغرف دقوهوت أ اماف ةئس

 ىلاةلقنلل اوين نأرب زو فل (مهوهءارزو كلا | ماو اواعفف ىئارزو نمرب زورصق لك ىقنوكيارءفلأ
 موب ةريسم ىلعةنيدملا نماوناك امافاهيلااو راس م نينسر مش ءمه .زاهج ىفهلهأو كلملا ناكودامعلا تاذ مرأ

 بكراة مدح :م قادم واعيج مهتكل هاف ءامسأ| نم ةحءيص هعم ناك ن م ىلعو هيلعةللا ثعب ليلو

 نباتى ع ا رك ا :رصقرقشأر جكنامز ىف ناماسملا نم لجراهلخ ديسو
 لثم دوب لعفو ىأ(دوعو) لجو عةلوقعو لجرلا كلذهنناوا دع لاقف ةيالكن هنا دع تبا

 نملوأ دوم تن اكوىرقلا ىداوب ىنعي(داولاب) رجا ىأ (رخصلا) اوعطق ىأ(اوباج نيذذلا) داعب لعفام

 ثنادوايندلا كلهدادشا مالا صلخو
 وذ ,عمسفاهكذ وامدهل

 ىنيفاهلشم ىن ميلاف
 ندع ىراختض عب ىفمرأ

 هرمعناكو ةنسةئاملثىف
 ةنيدم ىهوةنسةن امع-ت

 ؛ بهذلا نماهر روصق ةميظع

 نم اهنيطاسأوةضفلاو

 اهيفوتوفايلاو دجرب زلا
 راهنالا وراح شالا فانصأ

 لهاباهيااراساهؤانب ماملو

 ىلعاهنمناكاملف هتكلم

 هللا ثعب ةليلو موب ةري_سم

 ءامسلا نمةحيص مسويلع
 نبةنلا دبع نعواوكلهف
 لباباطف جرت هنأ ةبالق

 ردقام لم اهيلع عقوفدل
 هريخ غلب ومئامت هيلع

 صقف هرضحتسافُةب واعم

 هلأسف بعكىلا ثعبف هيلع

 دامعلات اذ مراىه لاقف

 نمل جراهلخ دي-سو

 رجأكنامز ىف نيماسملا

 هبجاح ىلعربصق رقشأ
 جرخيلاخ بقع ىعولاخ
 تفنلامث هللبا بلطف

 اذهلاقف ةبالق نءارصباف

 مىتلا) لجرلا كلذهنلاو

 ىأ(دالبلا فاهلثم قاخي
 ل اوطومهب وق ىفداع لشم

 لجرلا لوط ناكمهسأق
 موأ عارذ ةّنامعب رأ مهنم
 ىدادشةن.دملثم قل

 دومو)ايندلادالب عيج

 اوعطق (رخصلاوباج نيذلا

 اوذحاو لابجلا رخسص
 ىرقلاىداوب (داولإ) :راخلا نماهلك ةني دهن ثامع.سوافلا اون ودور روخصلاولابجلاتحن نملوأ ليقان وب اهيف



 ةفرع موب ورشاعلامويلاهنالرحنلا موي وأاهرتو وةالصلا عفشوأ اهر ”ووىلايالامذه عفش .وأاهرتو وءايشالا لكعفش ( رتولاو عفشلاو)

 ىلايللاب مسقأامدعب وىميغرسكلاو ىزاج حتفلاف ناتءلامهوا_#ريغواولاشفب و ىلءوةزجحر تولاو قااخاو قاخلاوأ 0 مويلإهنال

 اهنءءافتك !جردلا ف فذحتر سبءاي وىضماذا (رسياذا) ردقلا ةيلهبدي رأليق (ليللاو) لاف مومعلا ىلع ليالابمسقأ ةصوصخلا

 ىرسيامنا ىرسالل يللا لا قف ةنسدعب هلأسف ةئس ىنمدختىتحال لاقفءايلا طوقس )8٠1( نعشفخالا دحا اولأسوةرسسكلاب

 هانعم نعلدعامأف هيف

 قرسا ىرمس ىنعم ليقو

 (رئولاو عفشلاو) ءاروشاعموب هيف نالوهفرسث ىلع هيبنتوهو مرح نملوالارشعلا ىه ليقو ةدابعلل ىنعي 0 _ م
 هلكق اخخاوه عفشلا ل يقو ىردخلا ديعس ىنأ نعكلذ ىور.ىلاعتهللاوهراولا قلخ اوه عفشلا ليق لا

 رمقتلاو سمشلاو ءامسلاو ضرالاوراهنلاوليالاوةواقشلاوةداعسلاوةلالضلاو ىدطاورفكلا و نامبالك أ 7 1
 ليقور:وهيفو عفش هيف هلك لخا لقوى اعت هنلاوهرتولاو سنالاو ناو ةماظلاو رونلاو ر>بلاو ربلاو 1 0

 لئس سو هيلعفنلا ىلسةنلا لوسر نا هنعهنلا ىضر نيصح ن نارمت نعي رواهنمو عفشاهنم تاولصلا مه ع 1

 نبانعو بي رغب دح لاقو ىذمرغلا هجرت ثواهنعب و عفشاهضعب ةالصلا ىهلاقرتولاو عفشلا نع || .> 1 2 9

 رتولاو لوالارغنلا عفشلا لقريب زلا نبهنلا دبع نعو برغل ةالصرتولاوةادغلاة الم عفشلا لاق سابع 0 3 ا
 هللالوقفرتولاو عفشلاامألاةقفرسثعلا ىلايالاو رتولاو عفثلا نع هلأسال_جرناىو رو ريخالارفنلا 0 2

 نالافرشملاكايللامأنولاوعفشلامهف يلع مئالفرحأت نموه يلع مئالف نيموب فرجت نفل جوع ]
 تاجرد ع فشلا ليقو ةمايقاا موب وهوهعمةلالىذلا مويلارتولاو ىلايللاو مايالا عفشلا لّيقورحنلاوةفرعو 5 1 0

 ةداضتملا نيقواخلا فاصوأ ع فشلا ليقورانلا وةنجلاب مسةأهنأكف عبساهنالرانلا تاكرد نعول ناكايمالة سا || 2 0 ِق
 توملاو ىمعلاو رصبلاو لهجلاو ٍلعلاو رقفلاو ىنغلاوفعضلاوةوقلاوزجتلاوةردقلاولذلاوزعلا لثم 3 00 3 0 1
 الب ٍلعو رقفالب ىنغو فعضالب ةوقو زحمالب ةرد_ةولذالب زءاهم درفت ىتلا ىلا عنهللاتاذصرتولاوةامحلاو 0 4 2

 ةليل ىهليقوةليل لكدب دارو لبق او ءاجاذ | ليقو بهذو راساذا ىأ( رساذاليللاو) تومالب ةايحو لهج 7 0 تل

 هيفراسي ىذلالوالاو ىنعملان وكي اذه ىلعف ةفا دم ىلا تافرعنماهمف راسي ىتلارحنلاة إما ى موةفلدزملا : ولقعى 0 0

 ىأ (رجخ ىذل) ديك أنلا نم: ماهفتساوهف مسقلا ف قتكمو عنقم (مسق) ترك ذامف ىأ ( كلذ فل ه) || وعد فودحت هيلع مسقملاو
 اولا 2 ةيعام لقعي ةنالالقع مساك ينبالو هلل كالا عهبحاصرجحيةنالكلذن ىمسل افعى || وةهيلع لدي نبذعيل هلوق
 (ططباض هسفنار هاقوه نملالارتجو ذلاقيالو عنلارحعا لصاو ىنبفبالو لحالا معى بني هنالةيهنىمسو || ممياع بصف هلوق ىلا أ

 ١ || هب لجو زعهتلا مسقأ امنا لعلقعو بلاذ ناك منا ىنعم اودد رتاماهعنمو هسفن ىلعر جن هنأك قيلبالاع ٍ 00
 | || هقلاخ لعهتلالداهب مسقي ناب قيقحوهف هني وب ر وهديحوت ىلعلدن لئالدو بئاحع هيف ءايشالا هذه نم 1 يىنلا 0

 ١ | كب رلعف فيكر أ ىاتهلوقهاوجو مسقلا نب ضرتعاوداصرلابل كب رنا كاعنهلوق مسقلاباوجليق || 20 ) «٠ ل
 فيكر ملأى اعتهلوق هيلع لدي رفاكلا نينعيل ايشالا ذهبروهريدقتو فوذحم مسقلاباوج ليقوداعب ]| تاما“ 0
 امئاو رعتمل أى أ كب رلعف فيكرت لأ لجوزعهلوقو ب اذع طوسكب رمهياع بصفهلوق ىلاداعب كب رلعف 1 3 0
 باطخ (رثأ) هلوقو ه) مهدنعةمواعمتناكنوعرفودوةوداعرابخأن الرعلا ىلعةي قرلا ظفل قلطأ 0 ء 0
 كلذ نمدوصقملا (دامعلات اذ مراداعب كب رلعف فيك ) دحأ لكل ماعهنكسلو لسو هيل عنا ىلص ىننلا 0

 نب ماس مران .صوع
 ةروخالا داع مه دعب نلو مه دج مساي مط ةيمسن مرالاو ىلولاداعمهنم نيلوالل لبق ممشاه مثاه ىنبللاقياكداعحون

 هذه نمدهنلا ىلا بح نوف لمعلا مايأ نماملاق لسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر نأ سابعنب| نع ىذميتلا

 ردقلاةليلاويف نال ناضمر نمرخاوالا رمشعلا ىهلاق سامع نبا نعىو روث دخلا رك ذورشعلا مايالا

 هلهأ ظقي ا وهر ريم دشوهليلايحأ ناضمر نمريخالار شعلا لخداذا ناك سو هيلع هللا لص ننال وسر نالو

 صوعءن داعوهفداعامافء الؤه نمةوقدش أ وارامعأ لوطأ اوناك مهو مهكلهأ فيكوةكملهأفي وح

 نبا

 ىلع مراداعب ريب زلا نباةءارق هيلعلدب واهيفاوناكىلامهضر ًاومهت داب مراليقو ةميدقلا ىلوالا داعم يهم أنا ذياوداعلنايب فطع م راف

 ةفص تناك اذادامعلاتاذو ثدنأتلاو في رعتللاض راو تناك ةإيبق فرصنت لوب رقلالأساوهلوقك مرالهأأ داعب رب دقتو ةفاضالا

 نيطاسأ تاذاهنأىنلاف دبل ةفسص تنك ناوةدمجالب مهدودق هيبشت ىلع ءاسجالالاوطو دمع لهأ ني ودباون كمون ينعملاف ةليسقلا



 باوك الاكل ذكف قالا باسح ىف لخ دنالف ةرثكلا هذهرثك اهم هوجن مث دمعو كاسءاالب ىدملاديعب اعفر (تعف ر فيك ءامسلا ىلاو)

 ةئطوتو ديهعاحطس( تحطس فيك ض رالا ىلا او) قراشلا انكفاط وط عمليمالةخسار ىهفاةباثامصن (تبصن فيك لابجلا كلاو)

 ةردق ىلع ةدهاشلا تاقواخلاه ذهىلا نورظني.الفأ ىنعملا نوكينأ ازوجيوفارزلا اذكف قفالاىلا قفالا نم طسنندحاو طاس اهلكىهف

 اذهنارابتعابةعب رالاهذهصصيختو هئاقلل اودعتسي وهباونمؤي ولوسرلاراذنا اوعمسف ثعبلا ىلعهرادتقا اوركم الع قلاخلا

 ءامسلاىلااهبف مهرظنو ىداوبلا ف نوكست برلاو هلهيدهاشم رثكتاعلدتسا اء رئاوالال تسلا لعل تحور باطخ

 عمجناهنالو تاناويحلا رئاسلمهنم (:01) ا ًاطمه ومطاومازعأى هفلبالاولابجلاو ضرالاو
 يس ا ا ا ا ل ل اعلا

 ليلا مل نار منومحاصي و اراهنو اليلاويلا نورظديف بر دنع ئثمظع أن مل :الا تناكواهعيجءايشالاهلط قالا ةيداطلا بر الايس و مقالا

 ةر ا ءامسااىلاو) مهدنعتاناويحا بع أ نما ممالواهمأ دبا ذطواهيف مويلعهتمعن مظعمهرك ذارافساو امك

 هناؤ ادريغ نال كلك الاو ايصن ضرالا ىلع ىأ (تبصن فيكلاب لا ىلاو) ئثاطانبالو دعرغب ضرالا ق وف ىنعي (تعفرفيك

 : ِظ | : داتا رم ئثلك اه رهظ ىلءرقتس ثيحتدهمو تطسإ ىأ (تحاطس فيكضرالاكاو) لوز.الاخساراتبا

 زاعتال اهيازإب اهدنا | أ لابجلا لثمبصني وأءامسلا لثم عفرب وأ لبالا لثم قا نأ دحأر دقي له ىنءملا سابع نب الاق
 9 0 0 امارات واو حي اا ىلاعتهنلا رك ذاملو ئث لكىلعرداقلاةنلارب-غ ضرالا لثم

 هص

 2 مهيلعتسا) ظعاوتن اما اظعف ىأ ١ (ركذمتنأ كلا ىلاءنلاقف' مسوديلعتا لتحت حل

 كربت ثيح اهلعجو راقوالا 0 نمار را سات ل طلسم ىأ 06 وى الا[
 برق نع لمحت ىتح
 تلج اميضونت 9 سو

 ةطخاشلاد الملا ىلااهرتو

. 

 2 لدقلاو دقو عوج النمسا نمعاو اينو, 6 القمار 34 4

 40 هءازج

 شطعلالاممحا ىلءاهربصو 0 1نوثالث لقوة نورشعو عستو ةيكم ى موردعفلا روس رسال

 ىلا عفتريلاهامظ نا ىح افرح نوعستو ةعبسو ةلامسجو ةماكن وثالث و عستو ةئاموإلم

 ا علا د( ميحرلا نجسرلا ا مسبب
 ىرارللا ف تبان لكى مرت اهما ىهوةينيدلادئاوفلا نماهيفامواهفرمث دعب امورحسفلاب لجو زعهللا مسق أ(رجفلاو)لجوزعهوقه

 متاهبلا رئاس هاعربال نم | ىفاوفلتخاو ركشلا ىلع ثعبتاهماةب ويندلا دئاوفلا نماهيفو ديحوتلا ىلعةعطاق نيهارب وةرهإب لئالد
 ةلدالاب مه (ركذدف) انملهي ىلاعتةنلا مسق أ موب لكفف حبصلاراجفت اوهرحفلالاق هنا سابعن' | نعىورف ظافلالا هذ هىئاعم

 تنأامنا) اهيفاوركفتيل || مشن هبشي كلذو فاز رالا تطاو كااوللا رتاسو سائلا راشتنا . :وضااروهظو ليللاءاضقنا نمهيف لص
 الاكيلع سيل( رك 0 حشتفم اهمال رجفلاة الصب مسق اهنا ىنعملاور حفلا ةالصدنا اًضيأ سابع نبا نعو ٌثءبال مهروبق نمىنوملا

 مهلعتسا) خغيلبتلا [ل اور ؤ وه ليقف هيفاوةلتخاو نيعمرؤ هنا ليقوراهنلاةكتالمو ليللا ةك:الماه دهشي ةدوهشماهءالوراهنلا
 هلوقك طاسع (رطيس# رعتلا موهرؤ وه ليقورشعلا ىلايللا هب نر قهنالةحا ىذرؤ وهل قو ةنساارحفنت«نمنال مرا نم موب

 رابجب مسهيلع تنأامو ىذلا فرشلاو لضفلا نماومفاملاه رات ال( رشعلاياو)ت اب رقلاهيف وجملا كسانمرثك ًاهيف نال

 1 ا .رخأ اولا لا هت ايلاغتشالا مايأاهنالةطا ىذ نم لوالار شعل اهنا سامع نا نع ىوراهريغىف لصال

 تسلىأمطقنمءانئتسالا (ربك الاباذعلاهنلاهيذعيفرفكوىلوت نمالا) مصاعوىلعو ٠ ( عبار - (نزاغإ) - ه9)
 ءانئتساوهليقو مهجباذعوهو ربك الاباذعلاهيذءعي وهفرهقلاو هيلعةبالولا هلل نافةنلاب رفكو مهنمىلوت نء نكلو موبلع لوتسمب
 مهعوجر (مهبابا انيلانا) ضارتعاامهنبامو ربك الاب اذعلا ق>ّساف ىو نوهناعا نم كعمط عطقا نمالارك ذفى أرك ذفهلوق نم

 مهام نع موبساحنف (مهباسحانيلعنامث) ماقنتالا ىلعر دتةملار ابا ىلاالا سيل مهسايا ناو ديعولا فدي دشآلا فرطلا ميدقت ةدئافو

 0-1 انورسشعو عسن ىه مو ةيكم رجفلاةروسإب ئشهنلا لع بالذ اب وجو الالديءولا ديك أتل ىلعو مطاثمأ ءازجاه مهم زاحنو

 رشع (رشءلايلو) رجفلاةالصب و ًارفسأ اذا حبصلاو هلوقكح بصااوهو رجفلاب مسقأ (رجفلاد) د ميحرلا نجحرلاهللا مسالا

 اهتليضفةدإب زات ركنا او ناضمر نمرخآلاوأ مرحلا نملوالارشعلاوأ ةّخا ىذ



 (ةيضاراهبعسلا) شبعلا نيل ىف ةمعنتم (ةمعان) مطقناولاط دق لوالا مالكسلا نالهوجوو لقي لو نينم ملا هوجو فصوم“ (ذئموب هوجو)

 هوجولا اوأب طاخماي(عمسنال) رادقملاو أناكملاواع نم( ةيلاعةنج ىف)باوثلاو ةماركلا نمهيلا مهادأامتأ اراملاهتعاطواهلمعب تدضر

 ( 1 4))  تاذ ةنيوااوعلو (ةيغالابج)
 وب أو ىكم ةيغالاهيف عمسإل

 متادلا يعنلا نم مهقزر ام ىلعةللا دجو ةمكحل بالا ةنلا لهأ ماكي الوغلت اسفن و أو غل

 رتكآعضوم فرك ذو عد رض نمالا مط ماعطالهناةبآلاه ذه ىف ىلا عتهننارك د دق تلق ناف عوج نم ىنغبالو
 ةكلا 1 0 .. || عفان ةيغالاهف عمست الور مج

 يلا د لاق زال زا تعسر م نيلسعلا هئاعط رم مهنمر عا رضلاهماعط نم مهنموريغال موقزلا هماعط نم |[ - ري اوقك ةريثكن ويع 00 اللا رانا ا فقامت عملا تيك :نيلسخ مالا مل مامطالاعا تب 0 5
 ايندلا فاهيعسلىأ (ةيضاراهيعسل) ةماركو ةمعذو نس>وةجبت اذةمعنتم ىأ (ةمعان ذئمونهوجو) ع ا 0

 نمليقو فرسشلاوهىذلاواعلا نموهليق (ةيلاعةنج ف ) اهلمعبةنملاتيطءأثيحةرخآلا فةيضار أ[ < م...
 0 4 : 0 : 1 نم (ةعوفىم) رب رس
 اهيفممستال) ضرالاوءامسلا نيب اك ة جرد لكضعب نم ىلع اهضعب تاجرد ةنيلا نال كل ذو ناكملا ىفواعلا ككالاوأرادنملا ةمقز

 ثيح ىرجت ليقو دودخاربخ ف ضرالاهجو ىلع (ةب راجنيعاهبف) لطابالووغلاهبف سيلىأ (ةيغال || هيلع سواح نمؤوملا ىربل
 دار هلك عد نم اهحاولا سابع نب لاق (ةعوف ىعررساهيف)  مهروصقو مطزانم ن ءاودارأ || كلما نمدب رهلوخام عيج
 عفترتماهيلعاوسل ىتحمل كاع ل سنوقالاو عج(باوك 8 ميعنلاو

 ليقو مهبديأ ني مه دنع عيا (ةءعوضوم) اهطارعالىتلانازيكلا ىنعي (باوك ور اهعضاومىلا لكر حتت اور 6

 اطةور_عال ' هلل |

 مهيدبأنبب (ةعوضوم)

 قل ىنعي (ةفوفصمقراعو) ةأوامماهو دجو اهنهبرشلا اودار املك راما نيعلا تافاح ىلعةعوضوم

 000 رد هجحاو ىلع سلج هللا ى 0 اع وو صم قفا صو 7

 أ فكرا ف نورظن لأ) 0 لئلا فرق فو ةطودنم ىأ ين ا فاك
 رياكلا لغأ كلذ نم بع ةنجلا ىفامع ةروسااهذهىفام لجوزعهللاتعنا!ربسفتلا لهأ لاق (تقلخ ترفل دعم نويعلا

 0 7 سفن أ نماهنال ل بالإبأدبااو تقلخ فيكل ب الاى نورظنالفأ لاقفهعنضكللا مهرك ذو هونذكو ةنركس) هالو( !ءو)
 عنصام ةنجلا لهأل عند ىذلاوهايندلا فا ذه مط 000111 نا كلم | .٠

 مبرعلان ال لتاقملاف تان اويل ارئاس نيب نم رك ذلابلبالا صرصخ# هجو فريسفتلاءاماع تملكتو 7 11 0
16 

 ةكرا راب تناكد قواهلمح ضوهنناهنال ىلكلا لاقو مهنم ردانلاالاليفلادها شي لواهنم مظعأ طق ةميهاو سا 30 نلعب

 ةبآلا هذ_هىلاعتهنلالزنافاهدعصن فيك اولاقاهشر فوة ذجلار رس عافت راىملاعت هللارك ذامل ةداتق لاقو | . . نب ان 9
 وه مهب دهعل ةديعب ب رعلا نافليفلاامأل اقف ةب ومعالا ىف ,ظعأ ليغلاهل ليقو ةبآلا هذه نع نسحلا لئسو 8 1 0
 01 اكقلاو ترعا لامر عا لبالاومرديلغالر هلك ودالودزهظ لع كرتالدنال هتسفريعالا | 00
 ىتحفيعضاا دئاقلل داقنتو ليقثلا لمحال نيل:اهمظع عماهنا لب الا عفانم نمو نإللا جرختو هريغو تقلاو يل عج

 نأكل ذوءايشإ,ت اناو يح ار ئاس ىلع تلضفاهن اهنموءاش ثيحاهب به ذيفاهمامزب ذخأي ريغصاا ىصاانا م

 هذه عيج دجونالو محالا ل جالوأ نبللوأ لمحالو أب وكرالوأةنب زالاما ىنتقتامنا تاناوبحلا ميج 0 2
 لك أيو ريثكتلا يلحتوليقثلا لمحتو ةديعبلا تاز راقلاا ينال زاهماف لبالا ىفالالاصخلا| 01 0

 فالح اهلمح ضهن:مت ا , ىهواهيلع لمح هنااهنمو ماير ةدع شطعلا ىلعربصتو ريفغلا م1 |اهمل نم ه2 ردو اا

 آل ىذ كاباررللا اعزب اطر الاف ىرازبلا ف تام لكاق رتاج اهنمو تاناويحلارئاس 000
 ىلا راظنن ىتح ةسانكلاىلا انباوجرخالوقب جي رسشناكوديعبلازوافللاهياعطقي وليقثلا اهيلع لمح || 2“ را

 3 1 : 1 0 «عوصوملا باوث الاو
 أدبملو امهنبب ةبسانمالولابلاو ضرالاوءامسلا عملبالا رك ذ نسح فيك تلق ناف تقاخ فيكلبالا قانا لسع

 قرامعلا لوطو اهترثكل
 هذهب اوك الارثكت فيكوريرسلا اذه ىلع دعصيف يكاولاقورافكلاركنأ اذك ىنارزلا ضرعواذكو

 وهدهناوهتردؤوهديحوت ىلعةلادلا لئالدلا رك ذدارملا ناك املت اق لابجلاو ضرالاوءامسلا لبق لب الارك ذب

 قلاحلا

 فيك لبالاىلانورظنيالفأ) ىلاعت هللالاةفايندلا ف كلذ دهاشن لو طاسنالا !ذهىلارزلا طسب ولوطلا !اذهقراغلا لوطو ةرثكلا

 لبالائيمأطي كن ءؤمال ئطأطب ربرسلاا ذكنف موقت مئاهباع لمح رأ بكرت ىتح كربتمةلي وط (تقلخ



 ينسوا عادلا ةيشاغلا ثي دح كانأ أ) دق ىنعع (له) ف( ميحرلا نجرلاهنلامسب) نساك را

 كلل

 0 00 ا 1 دح ةتلاوع رع ات 0

 ىثغتوهلوق ن مراغلاليقو اك هس 2

 5 لعأةللاوبي رغنسح ثيدحلاقوىذمرتلاو

 4 ةيشاغلا ةروسريسفنالم

 افرح نونامثودحاوةئاملثو ةماكنوعستو ناتنثاو ةنآنورسشعو تسو ةيكمىهوإلم

 دي ميحرلا نجلا هللا مس لج

 لكىشغتاهنالةيشاغتيمسةمايقلا ىنعي (ةيشاغلا ثيدح) دمتي كانأدق ىأ( كانأله) لجوزعهلوق
 ةمايقلا مون ىنعي م رافكلاه وجو ىثةناهنال كاذب تيمسرانااةيشاغلا ل يقو اطاوهاي د

 ربعف ناسنالاءاضعأ فرش أ هجولا نالو لكلا نعءزملاب ربعفاهماخص أ هوجولايدارملاوةلياذ ىنعي (ةعشاخ

 ناثوالا ةدبع نم مالسالا نيدريغ ىلعاين لا راع نا نبالاق ( + مان ةلماع ) هنعدب

 موبرانلانولخ دي لب ةلالض ىفاداهتجا مهنم هللا لبقيال عماوصلا باع أو نامهرلا لثم باتكللا لهأرافكو

 هللا بص هنلال وسر لاق تلاقاهنع هللا ىذرةشئاع نع (ق) بعتلاب لمعلا ف بؤدلا بصنلا ىنعمو ةمايقلا

 امأدروهفان يمأ هيلع س المع لمع. نم هباور فو دروهفه« نم سالاماذه ان يمأ ىف ٌتثالَح نمل _سوهيلع

 هنم لقي. ال هياعدود ص وهفد دنع نم هعدتب ايش مالسالا نيد ىف ثد_حا نء ص تحن اهناف ىلوالا ةياورلا

 نكميلاذاهيلع دود مم هناف مالسسالا ني دريغوأ مالسالا نيدىف لماع لك ىلعلمتشن اهناف ةيناثلاةياورلاامأو

 ةلماعليقورانلا ىفةرخآلا فةيصانىب هاعملاب اين دلا ىف ةاماعةبالا ٌقعمفّلبقو لسو هيلع هللا ىلص انسنلاعب ان

 نعةباور ىهو لالغالاو لسالسلاةلاع رانلا ىفاهبصن ًاواهلمعافاين دلا ىف هنن لم_هتملاهنالر انلا ىف ةيصان

 0 لا ىف ,ههوجو ىلع نو رليقو ل حولا ف لبالا ضو امرانلا فض وُ دوعسم نبا لاق سابع نبا

 تيج دق سامع ناالاق (ةيماحار ان ىلصت) ىاعت هلوقوهوراتلا فديدح نم لبجءاقترانوفاكيليقو

 منهجاهي ءاعت دقوا دقةرارخلا فة .هانتم ىأ( ةين نيعنمقسن) لجوزعهللاءادعأ ىلع ىلغا ن ىف

 رك ذم مهارشاذ_مفاش :اطعادورواهملا نوعف دف تءاذلاين دلا لامج ىلع ةرطقاهنمتءعقوول تقلخ ذم

 شب رقهيمس ضرالاب ء.امال كوشوذت ننوه لبق )ع رض نمالام اهط مط سل ىلاعتلاقف مهماعط

 بارتالسياتا لناس نبا سشار جا سس وس ل جاهاذاف ىقربشلا

 قءاجحو ران نم َك اوشةرخآلا فوهو قروهل سيل ىذلا سبايلا ك اوكاوهاين دلا فعبب رضلا ل يقو ةباد

 دشأو ةفيخلا نم نكن ًاورب_ملا نم سعأ ك كا دكر راذلا ىف ئث عب ركلاهعفري سامع نبأ نعش دحلا

 0 ف مهام مهد ع لذشمت ىت عيل رانلا لع لع لشرب ىلا عتهللا نا ءادردلاو ًالاقرانلا نمارح

 اوناكممنا نورك نيف ةصغىذ ماعطب نون انين رضلاب نوثاغيف نوثيغتسف باذعلا
 0 رشة آنيعنمنوقسي م ةنسفلأم يد طعبف نوقستسيف ءامايايندلا فصصغلان وزي

 ىلاعتهلوق كلل ذفاعطق ,منوطب ىلا لصواذافاهاوشو مه>وجوةداج خس مههوجو نمدون دأ اذافهئر مالو

 ىلع نمستل انلب انا نوكرساملا لاقةبآلا هذه تارت ماف نورسفملا لاق م_هءاعمأ عاعقف اميجءاماوةسو[[

 نم ىتغيالو نم بآل كلاعت هنلا لزناف 1 إل نسب ذافاتطرءاعرتاسع لبالا ناف كلذ قاوز فاو عاملا ١

 نمسالاذاوهف هلك لعن[ الردع يف كف هاك ًاىلءمتاهبلاردقتالم ماعطلا اذهنا ىنعي (عوج

 هوحوى أ(هوجو) راثلا مه>وجو

 هح ولا صخلانمتارو رايت كل ) . رص ص 2222 تتصل

 اذا رورسسلاو نزلا نال
 ان ا

 داموب (ذدئموي) هجولا ىف
 القليلذ (ةعشاخ) تيشغ
 ىزخلا نماهادصأ ىرتعا

 (ةيصان ةلماع) ناوطاو

 بعت المجر اذلا فلمعت

 لدول ااه وهو 1
 رانلا فاهضوخولالغالاو

 ل>ولا ف لبالا ضو

 دوعص قةيئاد اهؤاقتراو

 رودحىف اهطو.هوران نم

 ايندلا ف تامجل قو اهنم

 اه تذتلاوءوسلا لامعأ

 بص ىف ىف تم_عشو

 مهليقو ةرخآلا ىفاهنم
 اهعادانعمو عماوصلا باعحأ

 كتعلو خل كو هنأ تعكس

 موصلا نم اهطامعأ ىف

 بصاولادحهتلاو تادلا

 لخدن (ةيساحاران ىلصنإ)
 ةلر وطاددمت مج أ دقاران

 ىلصتاهرح لدعي رح الف

 قست) ركوبأو ورعوبأ
 ءام نإ نم ( ةين ؟نيع نم

 ثنأتلاو اهرح ىهتنادق
 لاعفالاوتافصلا هذهىف

 دارماوهوجولا ىلا ءجار

 سبل هلوق ليا دب اهماعصأ
 ( عي رضنمالا ماعط مط

 قربهثلاهللاقيتننوهو

 عي رض وهف سباذاف
 ةبالاه ذه ناب ضفانتالف مي د رضلاةلك ًامهنمو نيلسغلاةلك ًامهنمو موقزلاةاك ًامهنف تاقيط نوب ذعملاو ناولأ "تلا ةل/م اي نمو نيلسعلاةلس امهم موقرلا يس مرق تاك نورة ن ا لة م.ءوظو

 ندبلا ىف نمسلاة دافاو عوجلا ةطاما



 رانلا لد, ىذلا)ةعيب رنةبتعوةريغملا نيديلولافتازن :ليقهللالوسرةوادع ىف هلغونلةرفكللا ق_ثأوه ىدذلاوأ ًارفاكلا (ىشالا)

 ىرغصا ارمهجرأ لخد(ى ريكلا

 نيب حجرتلا نال مب ليقو
 نم عظف أت ولاو ةامحلا

 قهنعخارتموهف ىلمصلا

 (حلفأ دق)ةدشلا بتا م

 (قزت نم) زوسفلا لا
 رهطتوأكرشلا نم رهطت

 لعفتةاكزلا ىدأو اةالدال

 نمقدصتك ةاكزلا نم

 (هن رمسارك ذو)ةقدصلا

 (ىصف) حاتتف الار بكو
 ىلَدَ جاتحهبو سما

 حاتتفالاةرييك ب وجو

 ةالصلا نمت سلاهما ىلعو

 اهماعتفطع ةالصلا نال

 ىلعوةرباغلا ىضتقي وهو
 لكب زئاج يو نأ
 نحو زءةبامسأنم مسا

 هللا ىضرسابعن | نعو

 هفوقووهداعمرك ذامهنع

 نعهل ىلصفهب رىدب نيب
 هب رمسارك ذو كاحضلا

 ىلصف ىل_كىلا قي رطف
 نورئؤتلب) ديعلا ةالص

 ةرخآلا ىلع (اين هلا ةويحلا

 نودافتهبامنز ولعفتالف

 نورفاكلاهب بطاخلاو
 ورع ىنأ ةءارق ةإبلد

 ةرخآلاو) ءايلإب نو رثؤي
 ىف لضفأ (ىتأو ريخ

 ىفااذهنا) مودأواهسفن
 اذه (ىاوالا فحيصلا

 ىلا حلف أدقهلوقىلا ةراشا
 اذه ىنعمناىآ ىلا

 ىفةيسرافلاب نآرقلاةءارقزاوج ىلء لل دوهواهاك ةروسلا فامىلاوأ فحصلا كل: ىفد راو مالكتلا
 رثالا فو ىلوالا فصلا نملدب ( ىسومو ميهارب فد )ةغالاه ذهب ومظنلا|ذهباهيف نكيمهنا عم فحصلا كالت ىفاروكذمولعج هنالةالصلا

 مهم

 ةعيلظفل !ةميظعلارانلا ىأ( ىزيكتلارانلا ىلصي ىذلا) ىلاعنهنلا لعىف ىأ ( ىتشالا) امنع دعابتي و ىركدنلا

 الف) ع رتسفرانلا ف ىأ(اهفت وعالم )ايندلار ان ىهىرغصلارانااوةرخآلار ان ىهىريكلارانلا ليقو

 نباهلاقهنلاالاهلااللاقو كرمشلا نمر هطتىأ( كرت نم حلف أ دق) لجوزعهلوق هعفن:ةبيطةايح ىأ (ىع

 نبا ناكو ىلصف ديععلا ىلا جر لاق ( ىلصفدهب رم.ءارك ذو) رطفلاةق دص ىطعألاق كرت نم حاف أدق هلوقف

 مون ىنعيةادغلا ىلصاذار مي نبا ناك عفان لاقو ةبآلاهذهأ رقي مث ىلص مق دصت أ سماهئلا م-رلوق دوعسم

 ىفةيآلا» ذها_ءاف ج رخاف نآلاف لاقال تلق ناو مىلدملا ىلا ىضم عن تاق نافةق دصا تجرح عفاناب لاق ديعلا

 ديعكم نكموةيكمةروسا|هذهر 08 وأتلا|ذههجواف تلق ناف ىلصفهن رمءاركذو كرت نم ملف أد قاذه

 ةيكمةروسا|هذهودلبلا ادهم لح تن ًأولاقاكك<-1ا ىلعاقباسلوزنلانوكي نأ ازوحتاقرطف 6-0 رالو

 باطخلا نب رمج ا ا حتتفلا موي لحلارئارهظو

 1 ا هنعربذ 0 ع 2 0 50 عما زي

 لجوز ءهلوق «درعلاةالصةالصلاب و ديعلا تاريم 0 كلدا ارأل قو سلا تاولصلا ىنعي ىلصفهب رم

 مخ ًاوىتاغلا نمريخ قابلا ةيقابةرخآلاو ةينافاين دلا نا ىنعي ( ىقأ اوريخ ةرخالاو اين دلا ةويحانورثؤتلب)

 انرث !م/نوردن أ انللاقفةبآلاهذهأر قف دوس نبا دنءانكسشالاة ف رعلاققابلا ىلعىافلا نورئؤت

 اهت>بس واهتاذلواهؤانواهءارشواهماعطانا ل-عو ترضحأًاايندلا ناللاقالانلق ةوخآلا ىلع ايندلاة ايلا

 0| ا د رأنال يقول جآلاانكرتو ل_جاعلا يح افانعسي وزو تابغل : ةرخالا ناو

 ا 000 0 رأناوةرخآلانونمؤيال 0 ىلع 0

 قو 0 تاز ىتلا ةمدقتملا بكل ىأ ( ىلوالا فحصلا ىنا) تانآ عب رأوهو 58 8

 فص ىلاهتلاقف كلذ نيب مثيب ا دريخ ةرخآلا ناواين دلارااو ىل ص 2 افق ن* ح 0

 مل_سو« يلع هللا ىل_ههللالوسرلاقف دجسملا تاخدلاق ةنعهنلاىضررذ فأن ع 5 هيلعةقفتم عئارشلا

 ايش كيلعهللا لزن أل هللا لو سرابتاقامهعكرت ناتهكر لاق هللا لوسرايهتيحتامو تاقف ةيحت دح ملل نا

 فمكح غرام افهللالوسراب ير و يكمل يلا اندلا

 تبحع كدح_ذيفيكرانلاب نقي نا تبع ح رفي فيكت وملاب نةيأ نا تبحعاهلك اربسع تناكلاق ىسوم
 متانسحلاب نقب نا ثيم 1 1تردحع نأمطإ فيك اهلها!باهياقتواين دلا ىأر نمل

 ًايشهيلع عيا لودالا عماج هباتكىريثالا نبا» هر ذوهباتكف نب زرثيدحلا اذه جرخ أ لمعبال

 لقو ىلعالاكب رمسا حعبسإ رتولا فار غي لو هيلع هللا ىلص ىننلا ناكلاقامهنعهنلا ىضر سابعنب | نع

 لاق

 هناش ىلءالبق ههنامزيافراعهناسللاظفاح نو نأ ل قاعلل ىتبني مهاربا فتح ىفو

 اهبذ دلت ةايح ( ىبحالو) باذعلا ئم حيرتسف (اهيف توميالم ”)ايندلار ا

 تس ل عج ع حست: عما تح تس جس عسل ع و جوج مس رع ممم يس حل



 ري ما 0

 وأميكح ملاع نعرداصه !ىلءةلالدو قاسنا 0 نكلو 3 .ريغاتوافتمهبتابمو هن , وست هقاخى م ا وسف

 ناويح لكدردق ىأ(ىدهفردق ىذل'و) ةدل مو ةعفنم هيفام ىلع هاوس

 ما
 نيعباتلاو ةياحصلا نم ةعاج لوقوعز ىلع فران سرا رمسا مس لجوزعاوقق

 ىفرناحبس لاقف ىلعالا كب رم احبسأر ,ةلسو هيلعهثلا ىلص ىننلا نأ سابع نبا ن ءىورامهيلعل دب

 مسالا نوكي اذه ىلعف نودحلملا هفصي اع ىلعالا كب رد زن هانعم ليقو ىلعثلا د انساب ىوغبلا» هرك دىلعالا

 ىأ حبس س ادع نء!لاقو مرتح هرك ذلو .ظعمهلتن ا ودهرك ذن ناب ىلعالا كب ر ةيمت هزئ هانعم ليقو ةلص

 ملسو ل عةنلا ىلص ىننلا لاق مظعلا كب ر مسا حسسف تازئا لاق سماع ن' ةبقتع نع ىلعالا كلب راب لص

 ىذلا) دوادوب أ ء+رخأ كدوحس ىفاهواعجأ لاق ىلعالا كب رمسا حبست رئالو ع .وكرىف اهولعجأ

 لدتعمايوتسمناسنالا قاخ ليةو نينيعااو نيلجرلاو نيديلاىوسف حور ىذ لكق اخ ىأ (ىوسف قاخ
 ىأىدهف هلكش ئث لكل ر دق ليقواهءاستك الىدهو قازرالار دق لية( ىدهفردق ىذلاو) ةماقلا
 ةداعسلا ردقليقوهنم جور اىلاهادهوم>رلا ىف نينجلاة دمر دق ليقو ىئنالارك ذلا تأ, فيك ف رعف

 ريل اردق ليقو هيلعوهلردقام ليدس كو نيتفئاطلا نم رف لكىده م ماوقالةواقتشلاو ماوقال

 تاناويحلا رباسو ماعنالا ىدهوهيلا جاتحامناوي> لك ىلع ىاردقليقو امهملآىدهو لاو

 رفصأو رضخأ نم ماعنالا هاعرئامو بشعلا تبن ا ىأ (ىعرماج رخأىذااو) ىلاعت هلوقوهو اهيعارمل

 هارتىذلا ءاثغلاك ايلاباسابامشه ىأ(ءاثغ) ةر دخلا دعب ىعرملا ىنعي ( هلعؤ-) كلذ ريغ و ضيبأو رجأو

 لجوزعهلوق © دوسا سب وفجاذا'الكلاناكلذوةرضحلا دعب دوساىأ (ىوحأ) ليسلا قوف
 هللا لص ىنلا نأ كلذو كيلعأر قيام ىنعي(ىسننالف) كيلعلد ربجةءارقب نآرقلا كماعن ىأ(كئرقنس)

 اطَواب لسوهيلعهتلا ىلصةنلالوسر ملكستي ىتحةب آلا رخل نم غرفب ل ىحولاب لي ربج لزن اذا ناك سو هيلع

 وهوداسنت نأ ىنعي(هللاءاشامالا) كلل ذ دعب أيش سني مل ىسفتالف كئرقنس ىلاعت هللا لزناف اها نب نأ ةفاخم

 م5 كلذ دعب هرك ذم هاسنت نأ هنلاءاشامالاهانعمليقورو دصلا نم هعفرو نآرقلا نم هنوالت ى اع هللا خيسنام

 لاقفليللابةروسىف أر قيالجر لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمستلاقاوهنع للا ىضر ةئاع تي دح نمحص
 نم نهتطقصأت نك ةياور فواذكواذك ةروس نم اهتيسنأت نك ةّبآ !اذكواذكف رك ذأدقل هللا هجرب

 ىنعي (رهجلا لعيدنا) أيش هيسنب نأ هللا شي لو عقي ا ءانثتسالا اذهليقو نيحي>سلا ىفداجرخسأ اذكةروس
 نوهنىأ(ىرمسبلا كر سنو) ةينالعلاورسلا لعيىلاعتهنأ ىنءملاوامسمنمىنعي( ىفامو) لعفلاو لوقلا نم

 ليقوةحمسلا ةيفينحلا ىهو ىرمسلاةعي رشلل كقفوب ليقو لمعت ىتح كيلعهاهسنواريخ لمعت نأ كيلع
 نؤرقتامم قحيامو ةوالتلا نم غرفاذا لب ريج ىلعهؤرقتارهجلا لعب هنأ ىنعملاولوالا مالكتلاب لصتموه

 (ركذف)هاسنتالو هظقحت ىتح ولا كيلع نوهن ىأىرسسلل كر مسنو لاقفه دع دمنايسلا فتح

 تعفن نارك ذو تن ظعىنءملاوأريك ذتلاو ةظعوملا عفن ةدمىأ(ىرك ذلا تع ة:نا) نآرقلاب ظءفىأ

 ىأ(اهنجتي و) ىلاعتهنلا شح نم ظعتبس ىأ( ىشحب نمرك ذيس) غالب لا كيلعامن|عفنت وأ ىركذلا

 وأدب عافنالاهجوهفرعوهيلاهادهفدحاصيام (831#/) ن

 نكلولضأو ىدهف
 ءافتك !لضأو -فدح

 ءاشي نم لضي هلوقب
 ىلعر دق ءاشد نم ىدهم و

 (ىعرللاجرخأ ىذلاو)
 هلع ) باودلا هاعرتامتنا
 (ىوحأ) ايشهاسب اب (ءانغ

 ءاثغلةف_-دىوحافدوسأ

 [ضت ا
 هاسنتالىتح نآرقلا كماعنس

 هخسنينأ(هللاءاشامالا)
 هيل هللا نم ةراشب اذهو
 ىتح ولا هيلع اظفحي نأ
 ءاشامالا ئيشهنم تلفنال

 هببهذيفهخسن. نأ هللا

 همكح عف رب« ظفح نع

 ناسدكنب|لأسو هنوالتو
 لاقف هنعادينج ىوحتنلا

 لاقفهبلمعلا ىسنت الف
 الفهلوق ليقوردصي كلثم

 فلالاو ىتهنلا ىلع ىنت
 هلوقك ةلصافلل ةدب نم

 هنءارق لفغتالف ىأاليبسلا
 امالا ها .ذتف هريركتو

 عفر هكيسفبنأ هللا ءاش

 امورهجلا يدنا ) هنوالد

 ريجن كنا ىأ (ىنح

 لي ربجةءارق عم نآارقلاب
 مل-عيهللاو تلغتلا ةفاخم

 اممكسفن فوهعم كرهج

 ملاوحأ نم نطباموهظامو كلاعف أد ؟لاوقأ نءمنلعأامومتررسأام لعب وأن ايسنلا ةفاخ كسفن ىفأر قتاموأر هجلا ىلا كوعدي
 ظفح ىنعي لهس أ ورسيأ ىه ىنلاةقي رطلل كقفونوهانعمو ضارتعا ىف امور هجلا لعب هناهلوقو كئرقنس ىلع فوطعم (ىرسبلل كر سسنو)

 لولدمناباوج (ىرك ذلا تعفن نا) نآرقلاب ظع (ركذف ) ةنجلا لمعل كقفونوأ عا 9 اارسسيأ ىهىبلاةحمسلاةعب رمثالليقو ىولا

 ريغرك ذمتن ًاافارك ذفهلوقكق الطالا ىلعربكذتلاب سمأ اوهليقو مهيفىرك ذلار ال داعيتساءانعمو طرشهرهاظل يقرك دفهلوق

 اهلبقيالف ىركذلا نعدعابقي و(اهبنجتي و ) ةبقاعلاءوسوهللا (ىشخح نم )ةرك ذتلا لبقير و ظعتيس( رك فيس ) عفنلا طورسشم



 هئسصاقفدءاملاتقف ثقفدةغللا له ضعب نعوزاحم ءاملا ىلا دانسألاو هبحاصل ةقيقحلا ىف قف دلاو مف ده. ف بص قفدلا و( فا دعأم نم قاخ)

 نم( بئارتلاو باصا| نيب نمجر#)هقلخىف ؟ىدتبا نيحامهداحتاو محرلا ىفامهجازتمال نبءام نم لقيهلو بصنا ىأ |هسفش ءاملا قفدو

 نا (هنا) ةأرما نم مدلاو م>للاو لجرلا نم بصعلاو مظعلا ليقوةدالقلا نوكسن ثيحردصلا ماظع ىهو ةأرملا سئ ارنو لجرلا باص نيب

 نيبل(رداقل)اصوصخ هىداعا ىلع( هعج ر ىلع )ةفطن نم ءادتبا ناسنالا قاخ ("ةب”,) ىذلاناءانعمو هيلع قاخةلالدل لاخلا

 هلوقكهنعزجيالة ردقلا

 رقفلا نيل ىأربقسفل ىتنا

 ىأ(ىلبت مع) بصنو

 رمضع وأهعجرب فك

 ىأءعجرهوقهيلعلد
 (رئارسسلا) ىلبت موب هلع

 نمبول هاى 7

 ىفخااموتاينلاو دياقعلا

 اف(هلاف) لامعالا نم

 ىف (ةوقنء) ناسنالل
 هب ل->ام عفد ىلع هسفن

 عفديوهنيعي ( رصانالو)
 (عجرلا تاذءامسلاو ) هنع

 هدوعاهب ىمسو رطملا ىأ
 تاذضرالاو) نيحلك
 هنععدصتناموه (عدصلا

 (هنا) تابنلا نمضرالا

 (لسف لوقل) نآرقلانا
 لطابلاو قش ا نيب لصاف
 وهامو) ناقرفهل ليقاك

 لطابلاو بعللاب( ل زهاب
 هقح نمو هلكد ج هنأ ىنعي

 نأ كلذب هللا هفصو دقو

 بوبصم قوف دم ىأ( قفادإل ىنم نم ىنعي (ءام نمقلخ) ىلاعتلاقف كلذ نيب مهب رهةلخ ئ ىأ نم |

 (جرخب) امهجازتمالادحا اوهلعجاةاوامهنمقولخمدلولا نالةًارملاءامو ل_جرلاءامهب دارأو م>رلا ف

 ماظع ىهو ةآَرملا تئارتو ل-جرلا باص ىنعي (بئارثلاو با صلا نيب نء) ىنلااوهوءاملا كالذ ىنعي

 ج رخي ىلا ناليق ةأرملا بدن نيباهن اهنعوردصلا ن.ةدالقلا عضومىهسابءنبالاقرحنلا وردصلا

 قورعف لزب ول-جرلارهظ ىف قرع بمنيف غامدلا نمج رخيامرثك أونانالاءاضعأ عيجج نم
 ركحذلاب نيوضعلا نيذهىلاعتةللاصخ بسلا !ذهلف بئارتلا ىه وةأرملاندبمدقم نمةريثك

 ىف ءاملادرىلءرداق لقو ليلحالا فةفطن!ادرب نأ ىلءرداق ىلاعت هللا نا ىنعي (رداقلهعجر ىلعهنا)

 ربك نمهنددرثئش ناهانءم ليقو لبق نمناك مءامناسنالادر ىلعر داق ليقوهنم جرح ىذلا باصلا

 رداقل جركال ىتحءاملا كلذ سيح ىلعهناليقو ةفطنأ| ىلا امصلا نموابصلا ىلا بابشلا نمو بابشلا ىلا

 اذ_هوهيلعنوهًاوهوهنومدعبايحهتداعا ىلع ر داقءادّتب اناسنالا قاخ ىلع ردق ىذلا ناوهانعم ليقو

 هانعمليقةمايقلاموب كلذو (رئارمسلا ىلبتموب) هدعب ىلاعتهلوقلةبآلا ىنع ىلوالاو حصالاوه لوقتلا

 لسغلاو ءوضولاوةال_دااو موصاكلاعالاضئارذ ىهرئارسلا ل يقو ربت ىلبت ىنعم ليقواباب1خ ار هظن

 تمصو لص, مو تيلص لوقي.دق دبعلا نال كااذو لجوز عب رنيب ودبعلا نيبرث ارسم هذه لكف ةبانجلا نم
 رم نبهنلا دبعلاق اهعيض نمواهادأ نمر هظي ىتحربتخ ةمايقلا موب ناك اذاف لتغي مو تلستغاو مصيرمو

 سماك ضئارفلا ىدأ نم ىنعيهوجو فانيشوهوجو فاني زن وكيف رس لك ةمايقلا موب ىلاعت هللا ”ئىدبب

 ناسنالاا ذط ىأ (هلاخ) ربغأ ههجو ناك اهنمصقتت او اهعيض نمو ءايقلا موباريذسماقرسشم ههجو ناك

 لاقفرتكا مسقرك ذمهنلا نءهرصني ىأ (رصانالو) هللا با ذع نماهم عنتيىأ(ةوق نم)ثعبلار كسلا
 (عدصلات اذ ضرالاو ) رركس:يو عجرب :ءىجهنالهب ىمسرطاا تاذ ىأ (عجرلا تاذءامسلاو ) ىلاعت

 لوقل) نارقلا ىتسعي (هنا) ىلاعتهلوق مسقلاباوجوراهنالاورجشلاو تابنلا نع قشنتو عدصتن ىأ

 ىنعي (مهنا) لطابلاو بعللابىأ (لزطاب وهامو) لطابلاو قحلا نيب لصفي دجو قح هنا ىأ ( لصف

 رادىفاوعمتجا نيح كلذو ملسو هيلعهئلا نص ناب ر للا, نولات<ىنعي (اديكنوديكي) 0 َ

 نوملعيال ث يح نم مهجر دتسا ناب مه ديكى لعرب زاجأى عب (اديكديك ور هيفاورواشتو ةودنلا

 لاقم_هك الهم عدنالو لعقتسنال ىأ (ني رفاكلالهف) رانلإبت :رخآلا فو في.إبايندلا ف مهنم مقتناف [| رودصلاى ابيهم نوكي

 مهلهمأ )ى اعتلاقف ليلق لاهمالا كلذ نأ نيب مطاهماب» ىمأ ىلملجوزعهللا نممطديعو اذهسابعنبا || هبعفترببولقلا ىف امظعم

 هدارع مَ أى اعتو هناحببس هللا اوفيسلا هب ابلاهمالا خي سنوردب مون هللا مه ذخ افاليلق ىنعي (اديورأ] كزمملب نهعماسو هنراق

 ( ىلعالا ةروسريسفنإل (مهنا) حازب هكفتيوأ

 افرح نوعسترىد>اونانثامو ةلكنوعبسو ناتذثاو ةنآ ةرمذع سنو ةيكمىهو هيا )ةكم كرمشم ىنعي
 ىدياكللانولمعي (اديك

 مس) نوماعيال ث يح نم مط ىجارد ساب مهديكءازج مه زاجأو (اديكديك أو) قارون ءافطاوهنلا يم لاطب
 هللا ىلع فرصولا| ذه قالطازوح الو ةئيسوءادتعا نكي /ناوةئيسوءادتعاةثيسلاو ءادتعالاءازج ىمسام اديك ديكلا ءازج ىمسف

 الومهك الهبعدنالىأ(نب رفاكل ا لهذ) مب 'ئزهتسوهللامهعداخ وهو هللا نوعداخي مويسنف هللا اوسن هلوق كءازجلا هجو ىلعالا ىلاعت

 نم ىهو ةرغصمالا اهم ملكتي ؛الواريسي الهم( ا ديور ) 1 ارا اعلا ناب كلانورركسف محرطنا (هلمأ) 0

 دل ضل سوةنكم  اعالزلم ءاساللا د: ا كم 2 ا نك اا
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 يو ةنيراك اج بع

 روض رمد ل يلب

 دعب



 ف١ كموف نم (اورفكن يذلا لب ) مهبيذكستا مهل زنامو ل سرالدونجلا كلت بيدك تفرعد ف ىنعملاو هل اودابا نوعرشب
 ىأ( طيح مبارو نم هللاوادانع كنوب ذكي نكلا,هاعدونحلا لاح ءافملالدو:+لا,نوربتعيالو باذعلإ باجتساو (بيذكت

 ىذلا اذهلب ( وهلب) هب اطيحلاءيهلاتوفيالاك هنو وفيال مهنال لم مهنا ارو ن ممم ةطاحالاوهنوز بال مهر موماع رداقو .طاودابرلاع

 ( ظوفحم حولىفإ نيلوالاربطاس أ هناو ىرتفمهنا نوع زر, كس يله زا عاو همظن ىفو بّتكلا ىف ةقءطلا ىلاع في رش( دي نآرو) هباوبذك

 هنؤرقيؤةك-'الل واب ئثنحلادنع (8#.ه) حوالاوليدبتلاوربيغتلا نمىأ نآرقاةفص عفان ظوف# نيطايشلالودو نم
 هللا ىذر سابع نءا دنعو ١

 راو رداع 1 : :
 ضرالاوءاملا نيبامهلوط ||| مام أن م ئن هيلع فال مملاع ىأ(طيح همتارو نمةئلاو) مرنمانكاهأ نعاوربتعيلومعالا نه مهابة ناك
 قرشملا نيب امم_ضرعو || اكوهسياربهلاو عفنا'ريثكبي رش ب ركىأ (ديح نآر قوه لب ) مهلبق ناكن ؟لزن أ امملزغ,نأ ردقي
 0 نم ظوفحم نآر قا! نا ىنعي نار قال ت هذ هنا ىلع عفرلابئرق(ظوغح حول ىف)ةناهكور عش هنأ نوكر رثملامعز

 ىلعوه لتاقمروطسم هيف ماوهوظوفحماحوللابفرهيهنالح والت عن هنا ىلعر كاب ظوفحم ئرقوف. ر>:لاوربيغتلاو ليدبتلا
 الع رف سلا نع ني نعوهو صقنلاوةداب زلا نمو نيطاي_ثلا نم ظفح هنالاظو م ىمسو بتكلا خ_فنتوهوباتكلا

 قةلفسأو شرغلاب و مالسالاهنيدد دحوهللاهلا الح وللارد_دىنالاق سامعنبا نعىاعثاادا: ساب ىوغبلا ىورو شرعلا

 رعأ او بركس ةرد نم حول ح وللاولاقو ةنجلاهلخ دأولسر عبناوم دعو قدصو لجوز عهتلابن من فءلوسروهدبع 12-
 ىهوةيكمقراطلاةروسإلب || ةنوفايءاتفدو توقاييلاو ردلا»اتفاحو برغملاو قرم نيب امه-ذرعو ض رالاوءاملا نيبامهلوطعاضمب ||

 ( ةنآةرشع عبس هدارع لع اىلاءتهللاو كالمر تح ىفهإصاو شر ءلاب دوقع ءرس همالكورون نمهماوءارج

 نمددكا كنارقللو كل ىنعي ( بي ذكت ىف ) داب كموق نم ىأ(اورف كنب ذلا لب ) ةروهشم ةكم لهأ دنع

  ميحرلا نجرلاةننا مسيل ٍ *فقراطلاةروشر شتت ول
 انا سل كار افوسنوثالثو ةعسنوناثئامو ةلكنوتسو ىدحاو هنآ ةرششع عبسو ةيكم ىهو

 مجنلاقراطلاام كاردأ دع ميحرلا نجحرلا هللا مسا ع

 ءاهسلار دق مظع ( بقانلا .|| لسوهيلع هللا بص ىنلاىفأ هنا كاذو بلاط ىنأ ىف تازتزيك (ىراطلا ونا تلاوز ل
 اهتوكلقلخلا نيعأف لاقفا ذه نى ايو تلا كرو 0 طحنا اذا لك أي سلاجوهامنبف نياوزبخ هفحتاف
 ع 0 هل ا نااطوب |بكق ناهد ول هروخادك مسويلعس ارا

 للا ناخ ايفو كتوم هنال اق راط ملا ىمسوراوملاب كلذ يا را 0 لل كانأاملكو ليللاب روظي ملا ىنعي ق راطلاو

 دارملاوقراطاإب واهم مسقاف ْ : قرات |ىلع ىنع 8 د 0 ء دنهل
 سنجوأ موجنل ا | هنن ىح فرعي سو ةياخ هنا ننسي ىلا نك تالا اا هومر ل

 مظعل اهمجريىتلا بهشلا هبكر 0 4 ا ا هلوصالا

 ملخلمهرمسف ارم نم ا( 0 سل روح لقو يسنايسم صارت نايل در لل ا
 هنآك ءىضملاىأ فاثلا بروهرب دقت ليقول هنلا مسقأ ماسقأ. ذحومةفئتف بقنب هنال نااميشلا ةنايرأ زكر ا
 هيفذقنيف مالثلا -_:. | ب رنم ظفاحاوياع سفن لكنا ىنعي ( ظفاحاهماعاسل سفن لكنا ) ىلاعتدل اوقمسقلاباوجوءايشالا هذه
 100 * 7 | نم ظفاح ليقو ةكنالملا نم ةظفحلا مه سابع نب! لاقرسثوأريخ نم بسكن اماما ع ىصح و اهامع اظفح

 ودب هنالقراطلاب ف دوو : : : 0 :
 اللى الللاق 1 للا كلاهملا نماهظفح ل قواهنع لح رب داقملا ىل اهماسي راهعف دن ىت>اهاعفوا طوق اغفح واهظفحك ىلاعت هللا

 ا م ا | ىأ ( قلخم) رابتعاوركف:راظن ىنعي (ناسالارظنءلف) لجو رءاوق اط ردقامالا طاعملاو
 06 ل رات ل راو ور ا لا ل1 لا ل ا 1 ل ل ل يب ل حسبي سس ا
 رار شُيييُسُ؟7ُُلافلُْْلْ  ُُْْت_؟_ ا ااتط7مططفلسلْؤلؤهالال سس بويل

 امىأةيفاننان روكتف صاع ن اوةزجو مصاعةءا ارقك الا ىنعم ةددشم تناكن |( ظفاحا هيا عامل سفن لكنا) مسقلاباوجو هكصن ىأ

 تافألا نم اهظفحت ظفاحاوماعا سفن لكنا ىأةليقثلا نمةفغ# نا نوكستف مهرب_غةءارقك ةففخ تناكناو ظفاحاهياعالا سفن لك

 اهيلعو أ دتبمظفاحو ةةيفحلاوةاي قة! نيب ةقراف ماللاوةدنا ازاهفلامعالا ىتاكوه ليقو تام كلذ ىفوتسااذافاهاج أ واهقزر واهلمع ظفح وأ

 هيمأ لوا فر طبنلاب م ىمأ اظفاح سفن لكىبع نارك ذامل( قاخ مناسنالار ظنياف ) مسقلاهب قلما ىمهف تناك امهتيأو لكربخ ةلإاوربخلا

 ئم ىأ نم ىأ ماهفتسا ىناخ مو هتبقاع ىف هرسسيامالا هظف اح ىلع ىل الوءاز للا موي لمعيؤهنازجو هتداعا ىلعر داقهأث أ نمنا عيل

 هاو ا



 (دوعف) دودخالات افاح نم اهنموثدبام ىلع رافكعلا ىأ(اهبلعمهلاطوح ني دعاقرانلاب اوق رح ني-اونعل ىألتقافرظ (ذا)
 ,ونمادحأ نأ كاملا دنع ضعبل مهضعب دهشي (دوهش ) قارحالا نم ( نينمؤملاب نولءفيامىلع) رافكلا ىأ( مهو ىساركلا ىلع سولج

 مهنماوباعامو (اونمؤينأالا مهنماومشن امو) ةكم لهأ ىذ ل محتوربصلا ىلع نينمؤمال ثحهيفو بي ذعتلا نم هيلا ضوفوهب صاف طر فبل

 اومقن؛ىرقو اوبضغنا نومها <ممنأ«الاةيمأ ىنب نماومقنامههلوقوو مهفويس ناريغمهبف بيعالو# هلوقك نامالاالا اوركنأامو

 اديجهباقع ىثارداقاءلاغازي زء هنوكوهو هب نمي نأ اهب قحتسي ىنلا فاصوالارك ذ(ديجلا زي زعلاةئلاب) حفل اوه حيصفلاورسسكلاب
 عوشلاوهندامع هيلع قحتامهيف نم لكف (ضرالاوتاومسلا كالمهلىذلا) (98,5) هبا اون ىجري وهتمعن ىلعدجلاهل بح امعنم

 (مهد) دودخالا دنع سواح ىأ (دوعقاهياعمهذا) ممر هناك دو د الار يغش ىلع نم 0

 نامهنداراورانلا ىبعمهضرع نمىأ ( نينمؤلابنولعفيام ىلع) 0 ودخالا دخ ىذلا للملا ىنعي ل نرش

 امو) منصلاةدابعاوكرتنيحلالض نينمؤملانان ودهشي ليةوروضح ىأ (دوهش) مهنيدىلااوعجرب | بازوب مهنمةللا ماقتتال
 مهنامياالاابيعمهيفاوماعالوا اوباعامليقو(هنلاباونمؤي نآالا) مهتماوهرك امسابع نبالاق ( مهتماومقن 1 لكيلعتاوإ) 5

 (ديجلا)مفاديالو بلاغيال ىذلارهاقلا بلاغلا زي زعلاهللاوهةدابعلا حسي ىذلا نا ىنعي (زب_زعلا )هللا 5
 3 َّ 5 ع 9 5 : هنا ىنعي مط ديعو (ديهش
 تاومسلا كلمهلىذلا) هل الج لج هللاوهو كالذل لها وهو هيلعىنشي ودمح ن ]قدس ىذلا ىنعإ مهي زاجوهواولعفام لع

 ميالع دعو هيفو (ديهش) نينمؤلاب اعف نم ىأ (ئشلك ىلعمشساو )ةدابعلل قحتسملا وهف ىأ (ضرالاو اونتف نبذلانا) ع

 نينمؤللا) اوقرحاواوب ذعىأ (اونةفنبذلانا) لجوزعهوق# نب رفاكللل ميظعديعوو نينمؤلإ زوجي (تانمؤملاونينمؤملا

 وباتاذا مهنا ىلع ليلد<يؤورفكسلا نمهيلعمهاسمعا اوعجري/ىأ (اوبوتيامث) رانلابىأ (تانمؤملاو
 اونتفنبذلب ديري نأ
 - فا راجل ابك

 5 7 ع : : : 5 0 نيحورطملااونمآنيذلاب و

 نا) ىلاءتلاقف نينمؤملل دعا امرك ذمةرخالا ىف مههج باذع مطو مهتقرحافدو دخالا نم مهبل تعفترا زكر ورانا, هد

 نا)لجوزعهلوق هي (ريبكلازوفلا كلذراهنالاام< نمىر تانج مهتاحلاصلااوامتواونمآن يذلا

 ىث(ديعي و“ئدبي وههنا) ديدشل ةماظلا ذخأ اذاب اذعلابه لحنا ساب عنب !لاق ( دي دشل كب ر شطب 0 (مهلف) نحرك رغ
 000 . - 2 0 1 7 ع . 3 . 00 3 6 5 ١

 رفغي نادوب ورغغإ ليقو هبوب وهؤايلواهدويىابوبحلا ليقو مط بحل ا ىآ (دودولا) نينمؤملا ع تاع مهد) مه رفكب

 هللةفصوهنا ىلع مفرلاب ئرق (ديجما)هكلاموهقلاخىأ (شرعءلاوذ) ةرفغلابهنايلوأىلاددوتملاوهلبقو ىوراملابندلا ىف(قيرحلا
 ةفصدنا ىلع سكس, ديجلا ”ىرقولاءنةثلابالا قيليال كلذو لالجلاوىلاعتلاتاف-ص نمديجلا نال لاعت ]رو تياقثا رانلا نا

 دقف دياي هفصوفهم_سددار لقوى هلل ا 5 عب دامح ريرسسلاى سرعلل دب رين أزوجم و مهتقوحاف 00 | فدل ع ةارآ ليقود للاعت هنلأ الا هتماظعو شرعلاةفض رعيالذا ملظدلار نست ىأشرغللا| '" "6.

 هبلط ئغهنم عنعالو ئثهز كيال هنا ىنعي (درب ال لاعف) ىلاعت هنا لاق م ماسجالا نس !شرعلان | ليق ىأ نينمؤملا اونتف نبذلا

 كلذ نمهعنمالهتجرب ةنجلاهءايلوأ لخدي وهف بلاغهيلغيالو ضرتعم هيلع ضرتءعيال دب ريال لاعف ليقو | ىلع ىذالا 3و9 5
 .٠ . : . و م - ع 1 8 ها : 5 6 5 ٠ أ موج ١ و

 مهتصق تناكو (دومو) هموقو ىنعي( نوعرذ ) ىاعت لاهتف مه نم نيب مءايدنالا ىلءاودنح نبذلا ةرفاكلا ةرخآلا ىف نيباذع نينتافال

 دذع ىلءاوربص نيذلا ىأ( ريبكاازوفلا كلذراهنالااهتح نم ىر تانج مط تاحلاصلا اول هو اونمآن يذلا نا) مهتنتفلو مهرفكل

 ربابلاوةماظااذ> ًادارملا او مقافتو فعاضت د قف ةدشلاب ف صواذاف فدعا ذالا شطبلا ( ب دشا كبر شاعب نا) ماع وهو دودخالا بيعت
 هشطب ةدش ىلعةداعالاوءادبالا ىلعدرا دفا, لدابارت مهريص نا دعب مهديعب مثءادتبا مهقلخخ ىأ ( ديعي و دبي وهدنا) ماقتنالاو باذعلاب

 نعفاعلابويعالرتاساا (روفغلاوهو) ةداعفلابا وب ذكوءادبالاةمعن اوركشيملذا مهم شطبيل مه أدب أ كمه ديعي هنايةرفكلادع داو

 رجللابو (ديجلا)هكتلاموهقلاخ(شرءلاوذ)اودارأام مجتاطعا نمدودولاهلعفب ام ةعاطلا لهال لعافلا ليقو هئايل والبحا (دودولا) بونذلا

 هيف نوكبف هليوكست(دب ريامل) فو ذأ دةبمربخ (لاعف) همظعو هواعشرعلا دو هتمظء هللا دعو شرعلل ةفص هنا ىلع ىلعو هرج

 دارأو د ونجلا نملدب(د وكر نوع .رف) ةيلاخلامالا ف ةيغاطلا عوج اربخ كانأدق ىأ (دونجلا ثيدح كانأله) دابعلالامفأ يتاخةلالد

 اوعجر.مل (اوبوشرم 9 (

 هم

 يحرج 2- ف >1

 اي سا



 الاهل
 سانلالاقف تاف مهسلا عضوم هغدص ىلعه دب عضوفهغدصى مهسلا عقوفءام رمت مالغلا برةثبا مسايلاق

 سماف سانلا نمادق كرذح كب لزن هللاودق رذح تنك امتيأر أهل ليف كلملا ىتافاثالث مال_غلا بربانمآ

 ىتح كلذاولعفف اهيفهومق اف هنيد نعع.جر مل نملاقو ناريناا مرضأو تدفن ككسلاهاوف أ قدودخالاب

 قحلا ىلع كن اف ىسعاقتالو ىريصاهامأا:مالغلااطلاقفاومف عقت نأ تسع اةتفاط ىصاهعموتأ ساخنا

 ةحلصمىف ب ذكلازاوج هيفو ءايلوالاتامارك ت ايثا ثيدحلا اذهىفو ملسم هج رخأح يمص ثيدحاذه

 ةزمطا ف رفوءايلإب راشدملاو ىمع | قلخ ىذلاوههك الاوكالطا نم سفنلاذاسقن اهيفو ني.دلا ىلا عجرت

 ىوالا فاعلا مضب روقرقلاو برطضاو كر فجر وهال عأرسسكلاو مضلاب لبجلاةورذو نوتلابىورو

 ميظعلا قشلا دودخالاو قرطلا ككسلاو ةزرابلا ضرالاانهدرعصلاو تياقناتأفكن اوةريغصلاةنيفسلا

 ناكسابعنب|لاقو رانلا ف لو>دلا تهركو تر أت ىأت سعاقتواهيذ هومراىأهومحقأو ضرالا ف

 ىلص ىنلا دوم لبق ةرتفلا فليح ارنب ليبحر شنب ساونو ذفسوب هل لاقي ريج كول« نم كل«نارجنب
 ردح سلا هماعي عم ىلا هماسإم وب أن اكو ىمات نب هنلا ديعهللاهقي مالغ دالب ىف ناكو ةنس نيعبسب مسو هيلع هللا

 ةءارقلا نس> مهارهقب رطىفناكو ملعملا ىلا فاتح لع هيب اةعاط نم اديدعتلو مالغلا كل ذهركسف

 هيلعاوباف هيدوبيلاورانلا نيب مهريخو ريج نمهدونب ىدوييلا ساونوذهيااراسفهوبحاف نار ىلا عقوف

 قرغفهسرفب رحبلامحتقافابراهساونود جرن نولا ىلع طاب رباغ ماها *ءىنثاقوحودودخالا دفن

 : هلا دبعاو د جوف باطخلا نب رمع نمز فترغت> اهب رْخ نار كب ىفأ نب هللا دبع نع قحسا نب دمت لاقو

 مخه دب قواهناكم تديرا تكرتاذاوامد تثعبن !اهنعهدب تطيمأ اذاه سر ةب رض ىلع هدد اعضاو مان نبا

 رييج نب درعسلاقو هيلعمد_جو ىذلاهيلعاو ديعأ نأ ب تكفر هع كلذ غلب فهلا ىف ربوتكمهيفديد>

 اوسيل ههناف ماكحالا نم سوجلا ىلع ىر ئتىأ ب اطخلا نب رعلاقراهدنفسالهأ مزه ىزبأ نباو
 مهكولم نم كلماطو ذتف مط تاحأ دقر لا تناكو باك مط ناكدق ىلب بلاط ىنأ نب ىبعلاقف باتكل هب

 هنمج رت ااموتين أ ىذلا اذهام كح واطلاقو م دنر كسلا هنع بهذاماف هت>أ ىلع عقوف هلق ع ىلع تبلغف

 هوسامتو سانلا ف هذاذاف تاوخالا حاكن ل_> أد قهتلا نال اوقت وسانلا بطخت كن أهنمج رهلاتلاق

 هلاذاعم مهعجاب سانلا لاقف تاوخالا حاكن مل لح أدق هللانالاقف كل ذبابيطخ ماقفهتمرأ مهتبطخ

 ' درؤاورقينأ اوباف توصاا ويف طسف بات.كىفانيلعلزن أ الو ىن نمهبانءاجامهب رقنوأ اذه نمؤننا

 نمورانلا ىف هفذق ىف أن فاهباعمهضرعوناربنلااهيف دقو أو دودخالا مطدفن هباورقي نأ اوباف فيسا| مهبف

 دقو ىلءأرق مث هموقىلا ةشبحلا نم ثعب ىثد> مهيدن دودخالا باع أن اكلاق ىلع نع ىو رو هقلط أ باجأ

 ا مهلتاسقف سان أهعب انف مهاعدف ةبآلا كياع صصقن ل نم مهنمو كيلعانصصق نم مهنم كلبق نمالسزانلسرأ

 ىفىر وبلاك لذ عبت نفاراناهؤلفلادودخاهلاود مث هوقثواف مهنم تلفنا نم ذخأو هباخحأ ل تقف رافكلا
 تناكليقو ىسعاقتال او ىقامأايى صا لاقف تع زك عيض .رىصاهعمة أسم اباؤاخ وكرت مهعبان نمورانلا

 وهف ماشلاب ىتلاامافرانلاباوقرح سراسفب ىرخالاو ماشلاب ىرخالاو نمل, نارجنب ةدحاو ةنالث دو دخالا
 ساونذف نعلابىتلامأو لاينادباخسأ مهنانومعزي ورصنتخبف سرافب ىتااامأو ىورلا سوماطبا

 ةصقلاهذ_هناكلذو نعلانارحدب ىلا فلزت أوان ارق مويفةنلا لزخي لف سرافو ماشااب ىتلااماف فسوب

 | كلذ مهلمح مل_سو هيلع هللا ىل_صدنلا ل اوسرتاال كلذ ىلافتهتلارك نقةكم لها: عةررهتم نك

 ' عيب رلالاقرانلا كالت مال مظعتوه (دوقولا تاذ راذلا) ىلاءتهلوقو جو نبدلا ىف هراكملا لمحتو ربصلا ىلع

 ل مهسع نأ ليف ,هحاور!صيقب ر 'دلا نإ ىلا نإ ىاراتلا حرخو رانلاءه بع نا |دفمهحاور) سم رانلان] كل نا ناش لكلا 2

 ( عباب - (تناغر - ه« )

 نم لامشالدب(رانلا)

 (دوقول !تاذ) دودخالا

 اهطةميظع اوناباط فصو

 بامحلا نماهيط هن عفتر ام

 سانلا نا ديأو ريثكلا



 لدي ف وذ مقلا باوجو مالسلا مهيلع دو ءايبنالاوأ|درهش هللا كل هتهلوقل قاخلاوىاءتهتلاوأ ءدآونب وةظفحلا اوأةمايقلامونىلا

 دودخالا باح أن ملاكي رقرافكى عينونوعلم مهنأءايشالاه ذهب مسقأ ل يقهناكنعل (7081) ىأ (دودخالا باص أ لتق) هيلع
ااتتتتتتتتببتبتببابا؟ا؟اا؟اااا>> ااا” 7س س-_-----7-71/

 لتببببببببببتببتا
 مظع قش ىأدخ م جوهو لس 22

 ىنلا نعىورضرالا ىف

 ناكةنا لو هيل عهذلا ىلص

 امافّرساس كولملا ضعبل

 هماءياامالغ<يلا مضربك

 ىب رطف ناكورحسلا|

 هنمعمسف بهار مالغلا

 مو.تاذهةي رطىفىأرف
 سائااتس>دق ةباد

 نامهالالاقفا ارجذخاف

 ك-يلابح أب هارلا ناك

 اهلتقفاهلتقافرحاسلا نع
 كلذدعب مالغلاناك-ذ

 صرالاو هكآلا ئربي
 هأرباذ كلملل سدلج ىبعو

 در نمهلأسف كللملاهرصباف

 ىلعلدف هبدعف بضغف

 ىلع دفهبذمعف مالغلا

 بهارلا عجرب ف تهارلا
 ىناوراشاملابدقف هنيد نع
 ليج ىلاهببهذف مالغلا
 اعدفهنورذ نم ح رطيأ

 انواوحاطف موقلابفجرف

 روفرقىلاهب بهذف
 اعدفهوقرغيل هباوججلف
 ةنيفسلا مهب تأفكناف

 كلملللاقف اجو اوقرغف
 عم ىت-> ىلتاقب تسل
 ىنباهنو ديعصىف سسانلا

 امهسذخأتو عذج ىلع

 مءابلو-ةنو ىتانك نم
 0 ل ا 11 عمل 1252 مصاف  تانلا يف لئول .كد 2-00-200 أ هز دم ,رعمالقلا تّودنلا
 ا 0 ل ا نما وسد م عج ىلع هيلجو دح او دي هص ق سانلا عمت ى عضوف هغدص ىف عقوفهامرف

 لاق ري نفاراناهالموادو دخ أ دفنهر نحت تنك ام كب لزن كال ال لوقف مالغلا بر, انم[سانل١لاقف تاف هيلعم دمي
 اهبفدمأو ىصلا لاف ف ىلع كنافىربصاهامأا, ىصلا لاقف اهبف عقن نت سغاقتف ىصاهعمة أ يما تءاج ىتحاهبفهحرطهنيد نع

 مهدهاشلا ليقو ةمايقلاموبدوهشملاو ىلا عتهلناوهدهاشلا ليقو اهيف نيم سما عامتج اواهفرسشواهمظعل

 ليقو هني رذو مداوههيلعىأدوهشملاو كللاوهدهاشلا ل مقو مهالامهمهيلعى أ دوهشملاوءايبنالا

 ءايبنالا _هاشلا ل يقو ةم دقتملامالامهمويلعد وهشملاو مل_سوهيلعهللا ىل_.ءاهيبنوةمالا» دهدهاشلا

 جوربلاتاذءامسلاو هلوقو ةوبنلابهلاو هثولبقءايبنالا نال إ_سوهيلعهللا بص دوه هلدوه_ثملاو

 فليطتسملا قشلادودخالاو دي دشل كب ر شطب ناهباوج ليقو لّدقو نعل ىأ 26 ودخالا باح ا لتق)

 مكلبق ناكنميف كلم ناكلاق مو هياعهننا ىلصهنلا ل اوسرنأتيهص نعى ورف مهفاوفلت او ضرالا

 هماعي امالغهيلا ثعبفرحسلاهماعأامالغ”ىلا ثعباف تربكدق ىفا كلماللاقزحاسلار بك اماف رحاسهل ناكو
 دعقو بهارلاب صرحاسلا تأ اذا ناك_ذ هبجحتافهم الكعمسو هيلا دعقف بهارهيلا كاساذاهقي رطف ناكو

 (يبفرحاسلا فسح لقف كلهأ تيشخاذاو ىلهأ ىنسح ل قفرحاسلا تيشخ اذ الاقف بهارلا ىلا كلذ
 م ارج ذخافوحاسلا مأ ضف بهارلا لعأ مويلالاقف سانلا تسبح دق ةميظعةباد لعق ًاذا كلذ كوه

 اهلتقفاهامرف سانلا ىضع ىتحةبادلاه ذه لقافرحاسلا ىمأ نم كيلا بحب هارلا يم ناكن اهلل لاق
 كناو ىرأام كىمأ نم غلب دق ىنم ضف أت نأ ىنن ىأب هارلا هللا قف هربخاف بهارلا ىناف سانلا ىضف
 ءاودالارئاس نمسانلا ىوادب و صر الاوهك الاى ربي مالغلا ناكف ىلع دنالف تياتب ا نناف ىلتبتس
 ىنشأال ىنالاق ىتيفش تنأ نا عج كلانههاملاققف ةريثك ابا دهب هاتاف ىمت دق ناك كللمال سياج عم ف

 قاف لجورع هللاهافشفهب نم اف كافشف لجو زعهللاتوعدةللاب,تنمآن اف لجوزع هللا ئشيا.؛ا ادحأ

 ىب رلاق ىريغبر كلوألاقف ىف رلاقف كرمصب كيلعدر نم كالا 4 لاقف ساي ناك ميلا سلف كامملا
 كرحس نم غلب دقهنا ىنب ىأ ثكالملاهل لا قف مالغلابع ىق مالغلا ىلع هلد ىتح هي ذعيلزي لفهذخاف هلباكي نك

 هيذعي لزي لف هذخاف لجوزعةللا شيا. ا دح أ ىئشأال ىفالاقف لعفتو لعفتو صربالاو هكالا ىربنام

 هسأرقرفمىراشبملامضوفراشيملاباعدف ىلاف كذيد نع مجراه ليقف بهارلابع ىث بهارلا ىلع لد ىت>
 ٍ قراسيملا عضوفراشبلااعدف ىناف كني د نع عجر اهل ليقف ثالملا سيل ء ىجمن هاقش عقو ىتح هب هقشف

 1| هبا أ نمر فن ىل!هعف دف ىناف كنيد نع عجراهل ليةف مال_غلابع ىب م هاقش عقو ىتحهب هقشف هسأر قرفم

 هوحرطافالاو هند نع عجر ناف هتورذ متغلب اذاف لبجلا هبار دعصافإ ذكوا ذكل بج ىلهباو بهذا مطلاقف

 كالملاىلا ىذءءاحو اوطقسف لبجلا مهب ف جرف تئشاع مهينفك !مهللالاقف لب+لاهباو دعصف هباو.هذف

 روقرق ىفهواج افهب اوبهذا لاةؤ هباغصأ نمر فن ىلاهعف دؤ هللا ,_وين ا كل اق كب اح ل عفام كال هل لاقف

 || مهبتأفكنافتئشام مرينفك !مهللالاقفاوبهذف هوف ذقافالاو هنيد نععجرنافرحبلا هباوطسوتف
 .(| كنا كلملل اقف ىلا هتءتلامهينافمك لاق كب امحأ فام كلل لاقق كاملا ىلا ىشعءاجو اوقرغف ةنيفسلا
 مل عذج ىلع ىنيلصتو دحاو ديعص فس اذا | عمت لاقوهامولاقف هب ك ىسمآ ام لعفت ىتح ىلناقب تسل

 كلذ تاعؤ نا كنافهب ىنم رامت الغلا ب رذهللا مساب لق مس ءوقلا درك فمهسلا عض من ىتانكن م امه_سذخ



 ليقهنمو هقباطيالىأ اذل قبطبا ذهام لاقي هريغقباطام قبطااولوطاوةدشلا ىف اهتخال ةقباطم ةدحاو لكلاح دءبالاح (قبط نعاقتبطإ)
 اهضعل دشلا ىف تاقبط ىهلاوح آدعبالاوحأ نيكرتل ىأ تاقيط ىلعوهمطوق ٍنمايترملا ىحوةقبط عج نوط نال د قرطلا ءاطغال

 نملاحوأ قيطلازواحاقبط ىأاقبطل فص هنا ىلع سصن قبط نعل حوا طاوهأوةمايقلا نطاوم نمهدعبامو توملا ىهو ضعب نم عفرأ

 حتفب وهيلعاونوكست ”ملا يمن ردجتتامع (مو9) نب رشع لكى لوح كملاقو قيطا نب زواج اقبط نيكرتل ىأ نيكر ل ىف ريمضلا

 نبا نع(خ )لاح دعب الا نيكرتل هانعم ليقو ىلا عت هللا نم برقلا ىفةبتر دعا ةبترو ةجر ددعب ةجرد ليقو

 .رفظلا كلن وكبر ا.ذه ىعنو يسوهتيلعاتل| تس عجرتلا ديلا الر

 نيكرتل“ىرقو مهر فكى مهم داو مهب ذك-: كن رز الف بقاعلا ليمجب كل مت ىتح نيكرشملا ىلعةيلغلاو

 ىكلذو ىمأ دعب !سمأو لاح دعب الاح سانلا اهم نيكرتل ىنءملاو عجلاباطخنوكي وهبشالاوهوءاماا مهب

 نبالاقوايندلا فا يلعاو ناكىلا لاحاري_غىلءةرخآلا ف نورب_ديفلاوحالا ,مبلقتت ةمايقلا فقوم

 ممن حس 7 0 8 0 را وهأو ادت ا

 عارذدسباءارذو 0 0-5 ناس نبتت اسو هيلع لص ل كوسو

 هيدار ًاهنأةبالا ىنعم ف لبقو نفلاق ىراطنلاودوويلاهللالوسراانلق م هومتعيشل ص ردع اواخ دول ىتح

 مهاف) ىرخ أ ىوطنو ةلص قشننو لهااك ة ١ انوةاهدلاك ةدروةراتريصتق نولد ءبانولري_ةتتءامسلا

 قعلب (نودجسيالنآرقلام-مباعئرقاذاو) راكتنا ماهفتساوهو باس او ثعبلاب ىنعإ (نونمؤيال

 تادحيس دحأ هدحسل 'اهذهوةوالتل ادو>س هىدار ل يفواهنم ءزجهنالةالصلا نع دوحسلاب ربع نواصيال

 ثقسلنا ءايملا اذا ًارقفةمتعلاةرب ره ىنأعمتيلصلاق عفار نع (ق) هقفاو نمو ىفاشلا دنع نآر هلا

 اكل !ىتحاهمؤ دحسألاز أ الف لو 4 راع هللا ىب_ ص مساقلا ىفأ ف اخ اهم ت دجس لاق هدهامّتلقف دحعسف

 نبذلالب )تقشن اءامسلا!ذاو كب رمءابأر هاى ممسو هياعدللا ىل_د هللا ل وسر عمان دجسلاق هنعإلو

 بيذكنلا نم وهرو دص ىف نوعمجيىنعي(نوءعوبامجلعأ هللاو) ثعبلاو نآرقاب ىنعب( نو مذك اورفك

 (نونمريغرجأم طتاحلاصلا اوامتواوتماندلاالا) مهر فكو مهدانع ىلع ىن علا ( ميا باذعب م رسما 9

 هباتكرا ارس أ وهدارع ٍلعأ ىلا عتوهناحببس هلداو ةرْخآلا ف صوقنمالو ع وطةمربغىنعي

 #جوربلاةروسريسفتؤع
 افرح نوتسوةسجوةثامعل راوتاماكع سو ةئاموةنآ نورث عونا ة::او كم ىهرإلم

 « ميحرلا نجرلا هللامب ع

 جو ربلا ليقو فاتخمال مولعمر دق ىلءاهيف بك اوكاورمقلاو سمشااريسوهوهلالج لج ىرابلا ةمكح
 أ نع( دوهشمو دهاشو) ةمايقلاموب ىنعي(دوءوملامويااو) اهروهظااجوربت يمس ماظعلا بك اوكلا

 نمؤمدبعاهقفاوبالةءاسهيفةعجلا موب نم لضفأ موب ىلعتب رغالو سمشلاتعلطامةعجلا موب دهاشلاو

 نمهناو رد- ف ءذو ىذمرتلاهجرخاهنم هللا هذاعأ الار مش نمذيعتساالو هلهطلا باحتساالاريخ هنناوع دي
 ١

1 
 مالسلاهيلعهل باطخلاو
 ءامسلا قارط نماقيط ىأ
 جارعملاف ىأقيطدعب

 مهاف(نونمؤيال طاذ)
 ”ئرفاذاو )اونمؤبالناىف
 (نودج الن آرقلا مهياع

 نيذلالب) نوعضغال

 ثعبلاب(نويذكياورغك
 اهيرعأ هللاو) نآرقلاو

 قنوعمحاع (نوعوب
 ن*كورهذي ومهرودص
 ىنلابيذكنو رفكلا

 امي وال سو هياعهثلا ىل_د

 نم مهفخص ىف نوعمج

 نورخّش وءوسلالاعأ

 باذعلا عاونأ نممهسفنال

 (ملأباذعب مهرشبف)
 ىلعهرثأر هظياربخ مهربخأ

 اونمآنيذلاالا) مهترسشب
 تاكاضلا اوانعو
 )ن :«ريغرج امط) 3

 ريغوأ و غ ىأ

 ملعأهللاو صوصقتنم

 ىهو ةيكم جوربلاةروسإلم

 د ةنانورسشعو نانا

 د« ميحرلا نجلا هللا مسإلم

 ىم(جودربلاتاذءامسلاو)
 ليقو رسشعاذنالا جورب 3

 ءادفتسا

 دا رااوهيفدوهشمو مويلا كلذ فدهاشو ىأ (دوهثودهاشو) ةايقلامول (دوعوملامويلاو) 1-5 اوكلا ماظعوأ موحنلا

 ترضحأ ام سفن تماعهلوق ىفامام !امهريكسنت قب رطو هين انع نم مويلا كلذ فام هيفدوهشملاب و مهاكقئ الخلا نم هيف ده-ثي نمدهاشلاب

 لب واقأث رثك دقوامهفصوهنتكم الد هوهشمو دهاشو ليقدناك فصولا ىف ماهم اللاماودوهشمو د_هاش نههترثك تطرفأام ليقهناك

 دوسالار خاوأ مالارئاسو اةمأو أ مهيف ت.ءداساديهش مهيلع تن كوهلوقلهتمأو ىسعوأ ةمايقلا موب ود ليقف امهف نزسسفلا

 ىنكردن | ىدمشتباغواو ىنمن ةغاف ديهش ىف لعفب ام ىلعو دب دج موبانىداني رالا موب نمام ثيدحلال مداونب وىلايللاو مايالاوأ جيخاو



 وأبهذم لكردقللا بهدا ذاباوج ف ذحو عمدتمئالو داق: نابت -ةيقح ىهو (تقحو) اهملحتو ا ماطب ىفامعافلا ىف (اهعرل تاذأو)

 اهيأإي) هحدكناسنالا قال تقشناءامسلا اذاىأ هيقالفهيلعلدامهباوجوراطفنالاو ري وكنلاةرونماهلثي لسع اهءافتك ١
 (هيقالف) ءاقالابةلثمملا لالا نمددءبامو توملاوهو كب رءاقاىلادهاج (اح دك كب رىلا داك كنا) سذحال باطخ ( نانالا

 حدك ءاقاليقور مفرش ناوريفنربخ ناح دكلاءازجدارملاو اهيفرث و ىتحهيف حد كلاو لمعلا ف سفنلا دهجوهو حدكللربمضلا

 هلوقهياعلدب حدكلا كلذ هيف باتكءاقل

 ىزاجين وهو انيهالهس
 زواحتر و تانسا ىلع

 ثيدحلافوت ايسلا نع

 ىل قف ب ذعي ب سا نم
 بسا<فوسفهلوق نباف

 ملاذ لاقارب_-ساباسح

 ىفش قون نمو ضرعلا
 تلقي وزب دعباسملا

 ناهبريشعيلا (هلهاىلا

 قب رف ىلاوأ نينمؤماوناك

 ىف هأىلاوأ نينمؤملا

 نيعلاروح ا نمةنجلا
 امأو) احرف (ارورمس)
 (هرهظءاروهباتكق وأ نم

 ةعيصللا اع قست لدرق

 هر-ظءاروهلامشل جنو

 نمهلام-ك هباتك ىتؤيف
 فوسف) هرهظ ءارو

 هاروهئابلوةي(اروبثوعدي
 (ىلصي و)كالطلا روبثلاو

 (اريعس) ىلءريغ قارع
 هنا) هج لخديو ىأ
 (هلهأ )اين دلا ف ( ناك
 رفكلاب (ارورمسم) مهعم
 ثعبلاب نمآ نم كحضي

 قواعب امه فنل ناكل يق
 نظهنا)اعقا وءاوه عنا م

 3 رعد تفرع رايب نر قاتم واع ثععيلاب ام 51 كي , رىلا عجري نا (روحن !نأ

 (اريسياس- بساحيفوسف )ول عباتكىأ (هنيمي هباتكف وأن ماماف) (79.0)
 1 و - ليقوبات_هلاوأ باو لان اسأالا ىربءامشالا

 كب رىلاداككن نا ةالاارمأي) ةدئازواولا نوك- ك1 كنمحوتناذ ًاودب اوج ليقوهل عام حداكل كيتا

 هانعم لي ةورمثلاور يملا نب مالا فهدهجو ناسنالا لع حد كلا وايعس كل ىف هيلا عاس ىأ (احدك

 ناكارب> كاع ءازس قالخ ىأ( هيقالف) كب روىلاهب ريصتاحدك كاين د ىف ح دك كن |هامءم ىل قوت وملا

 (اريسيإباسح بساحب ف وسف) هل عناويد ىنعي (هنيميهباتكقوأ نماماف) كلب رقالف ليقوارشوأ

 مهللاقيالو :ثقانمالوهمحاص ىل هيفةد_شالهنالربسلا ب اسحلاو دانك ا وهعاطلا

 نع (ق) ل لل ل لول جنان ديلع الو ديفر نملك طيالو اذه تادف

 مو هيلعهنلا ىلص ىنلا ناو هفرعتىتحه يف تعجارالا هفرعتالأ يش عمسنال تناك" ة شئاعن كس امى نبا

 اافلاقفت تااقاري_سيابا هح بساحب فوسف لجوزءهنلالوقي سلوأتلقف تلاةق بدع بسوح ن هلاق

 تايوان .ةلحلا ىف ىنعي (هلهأ ىلاب اقنش و تذح ءباسا | شقون نه نكلو ضرعلا كلذ

 هدب لغت هنأ ىنعي(و رهظءاروهباتكى وأ نمامأو)ةماركلاو ريما نم ىتوأاب ىأ (ارورمس«) تايمدآلاو

 لامثلادي علل يقوهرهظءارو نمهلامثب هباتنكىل طعيفهرهظءارو ىرمسلاهدب ل_هحتو«_ةنعىلا ىن علا

 ءارو نمهلامشب هباتكهئاطعا دنع ىنعي (اروبثوءديفوسف) هباتك اهم ىل طعيفهرهظءارو نم جرختف

 ىساقب و ىأ (اريعس ىلهيإ د) هارو.ئابهالب وابل وقيف كالطاو لب ولاب و ءديفرانا| لهأ ند هنأ لعب هروظ

 نظونا)هناوهتبوكروهاوه عابتاب ىنعي(ارورسم) ايندلا ىف ىنعي (هلهأ ىف ناكهنالاهرحوران باهنلا

 ائيااروحيلب نظاكرمالا سل ىأ (ىلإ) عوجرلاروهاو ثعبي نلوانياا عجري نا ىأ ( روحينانأ

 مقأالف) جرة لوقو كطيبوأ كامفاخ موب نماعأ (اريصب هب ناكدب رذا) بساع وعدو

 ىفهتدعوهلكراهنلا اوهدهاجملاقف قفشلاامأوةمايقلاة رو دف مق الريفت ىف مالكلا مدقن (قفشلاب

 راهنااو ليللاب مسقلا نوك,هجولا اذه ىلعةراهنااوهالوأرو دملا نو ؟نأ بيف ليالا هي هماع فطعهنأ كلذ

 ىتلاةر اوه نب رسفاارثك او سابعنب ١لاقواهنلا نم قتاموه ل يقوهنوكسو 00

 راو تاودلاو قاطعا ىمراهتاابارم ةئنم ناك امي ضو عجج ىأ (قسوامورريلاو)ا هود قاهزم
 دابعلا دحمهت كلذ نوك<ن أل مت< وه يف ل امو ليقوهاوأمىلا ئثلكىوأ |لبقأ اذال مالا نا كلذو

 ىوتساو رادتسا ليقو ض بلا مايالا ف كلذو هرون منو عمتجا ىأ( قنا اذارمقلا او)هب مسقي نأ ازوحيف

 نيكرتا

 (اريصب) هلامعاب و( هب ناكدي دنا) نرودحيل ىلب ىأروح ناىف ىننلا دعب امل باحيا ( ىلب ) ىعجر ا ىأ ىروحاهت: للوقت ةنارعا تءمس

 دارملاومضو عج (قسواموليالاد) : ةرجلاوأةر 4| دعب ضايبلاب مدقاف (قةشلاب مسقأالف) اهباعديز احب وهعجرين أ دبالفميلع غال

 ١ سانلااهبأ(نيكرتل) قسولا نملعتفا ارد متو عمتجا (قدنا اذارمةلاد) هريغودجونلا نم هيف ل عاموأ مجنااو ةماظاا نم< جام

 سنها ةدارا ىلع



 كلامهم ريشي (نوزماغش مهب او ماذاو مهبءازهتسااين دلا ف( نوكحشباونمآن يذلا نماوناك ) اورغك (او مرجان بذلانا)
 اذهنورتأ اولاقواو زماغنواو كو نوقفانملا مهتم رع سف نيمأ #ملا نم_ هن ىف هنع هللا ىضر ىلع ءاج ل يق مطا يعو موهفانعط نيعلاب ضعل
 اودع راع يارا (مهلهأللا يذلا اذاو) لسوياحمتلا نسشنالو واوا ماصالا
 نااولاق) نينمْؤملان ورفاكلا ىأراذاو (مهوأراذاوإ) نيحرف ىأ نيهك اف صةحربغأر قو مهنمةب رخسا!و مهرك ذب نيذذل2.( نيهكسف

 لايجإبةقيقحلا اوكرت دقق تاماركسلا نم 09 84) .ةرخآلا ف هنوجر ال تاذالاوكرتواولظفءالؤهد# عدخ ىأ (نولاضلءالؤه

 مهماحصأو لاو نه صاعلاو ةريفملا نبديلولاو لهجإبأ شب رقرافكى نعياوكرس أ ىأ (اومرجأ نيذلانا)
 ءارقف نم مهءاس أ ولالبو بيهصو بابخو راع نم ىأ (اونمآنبذلا نماوناك ) ةكملهأ فرت نم
 ءاينغالارافكلابءارةفلا نونمؤملا رم ىنعي(مهعاو صاذاو) مهن ؤز مسي ومهنم ىأ(نوكحضي) نينمؤملا

 ءازهتسا نيعالابمهبلا نو ريشب ىأ ب جاحلاو نفجلابةراشالا زمغااو رافكسلا ضاغتي ىنعي (نو ضاغتي)
 نوبقلذي ل يقوهيف .هاك نامدكم ىأ (نيهكفاودلقنا) رافكلاىنعي (مهلهأ ىلا اويلقنا اذا اد) م<

 ءالؤده نااولاق) إو هيلع هللا ىلص د# باصأ اوأر ىنعي(مه ءاراذا او) مهي دح نوهكسذتي مهنأكمه رك ذ

 نيكرشما ىنءي(اواسرأامو) لجوزعهللا لاق ئثىلعمهنان وري و اد نوناءلالض ىفمهىأ (نولاضا
 لجوزعهلوق عم مهامعأ ظفح اولكوب ل مهمأ ىنعملاو مطاسعال ىأ ( نيظفاح) نينمؤملا ىلع ىنعي (مهيلع)
 اوناك اد رافكسلا نأ كحضا! اذهب دسو ( نوكحضي رافكلا نماونمآن يذلا) ةرخآلا ف ىنعي( مويلاف)

 راصف ىمالا كلذ سكعن|ةرخآلا ىلااوضف أ اماف ءالبلاوةدشلا نم هيف مها نينمؤملا نم نوكحضي ايندلا ف
 مطاحاو أر امل نير فاكلا نم نونمؤملا كح ضف ءالبلاو باذعلا فرافككاراصو ميعنلاورورسسلا ف نونمؤللا

 مهنود تقلغأاهيلا اوهتنا اذافاوجرخا مطلاقي واهبق مهو راذااباوبأ نب رفاكلل حتفت اصوبألاقو

 اذاف ىوكرانلاوةنم لا نيب ككلاقو مهنهنوكحضي وموهياا نورظني نونم واوا را صم مهب كلذ لعف.ف

 هنم كحضيف بذعي وهو ىوكلا كالت نمهيلع علطارافكتلا نماين الا ىفهّودغىلار ظني نأ نمؤملادارأ
 ريرسلاوهو ةكي رأعج (كئارالاىلع) نوكحضي رافكللا نماونمآن يذلا مويلاف ىلاعتهلوق كلذف

 مهو مهيلاىنعي (نورظني) توقايلاوردلا نمةنملاكئارأوتيبلااهب نب زب ةلكلا ىهوةلخ ىف ذختي و

 نينمؤااب ىأ( نولعفياوناك ام) رافكلاى زوج ىأ (رافكلابوث له) ىلاعن هللا لاق ن م ذعي رانلا ىف

 سوألاق ىنعي بثأو بوثورب رقتلا ىنعمم ماهفتسالا اذهو كحضلاو ءازهتسالا نم

 ىدمحتو كيلع ىنثينأ كبسحو « بوم ىنع كي زحيوأ كي ؤجأس
 د ةيكمىهو قاقشنالاةروسريسف: الع ٍلعأ ىلا عتوهناحبسهنلا 7

 افرح نونالثو ةئامعب رأو تاملكع مبسوة اموةنآ نوريشعو س+و

 « ميحرلا نحرلاةنلا مس
 تع.سىأ(اهبراتنذأو) اهنامالع نم ىهوةعاساامايقدنع ىنعي(تقشناءامداا اذا) لجو زعهوق ف
 اذاو) اهم رسم ع.يطت نأاط ق- ىأ (تقحو) عامسالاوهو نذالا نم هتعاطأو قاقشن الاباهم را

 تقلأو) لبجالو ءانباهبف قالفتي وسليقواهتهسىفدب زو ىظاكعااميدالادم ىنعب (تدمضرالا
 قوملانءاهنطب فناكىذلا كلذ نمىأ (تلختو) زونكلاو ىتوملا نماهئاتب فامتجرخأ ىأ ( اهيذام

 هذهتناك اذاهربدقت فود هباوج ليةفاذاباوج فاوفلتخاو (تق-واهبرلتن ذأو) زونكلاو

 امو)لالضاا نيعوهاذهو

 رافكلال-رأابو (اولسرأ

0000 
 مهباع نواغذحب ( نيظفاح)

 مهام نوبقرب ومطاوحأ
 مهسقن |حالصإب أو سمأ لد

 موب ىلوأ كلذب مطاغتشاف

 هيفستو مهريغم#بتت نم

 موبىأ(مويلاف) .همالحأ

 نماونمآنيذلا) ةمايلا
 اكن (نوكحشي رافكلا
 ىلع) ةازاحانح معنا وكت
 ىألاح (نورظني كارالا

 نإ رظان مهنم نوكحضي

 نم هيف مهام ىلاو مهيلا
 ةزهلادعب راغصا وناوطا

 ىلع مهو راكثخمالار

 ليقو نونمآ كئارالا

 ةنملا ىلارافكلل باب حتفي

 ةنجلا ىلا اوماه مطلاقيف
 قلغأ اهيلا اول_دو اذاف

 نونمؤملا كحضيف مهنود
 رافكلا بو له مهم

 له )ن واع هني اوناك ان

 مهن رخسساوز وج

 لعفاذاايندلا ف نينمؤملا
 ملعأهللاو رك ذام مه

 (اهراتنذأو) فععسلاو تعدم (تقشناءامسلا اذاميحرلا نجرلاهننا مس ) د ةنأ نورمشعو سس ىهو ةيكم قاقشالاة روس

 هللة ون يم ةعوندم ىهذا هنا يمال عيطتو عمست نأاط قحو (تقحو) عمم لو باتو قاقشنالا ىلا اهم راحو تعاطاو فمش

 قوملاوزونكلا نم اهفوج ىفام مرو (اهبف اد تقلأو ) اهيف تم لكواطابج كاكدنإإ تب وسو تطسإ '(تدم ضرالا اذاو) ىلاعت

 مركلا ىف هدهج غلباذا مب ركلا ركن لاقي والا فاه هج ىصق ت فلك اهناك اهنطاب ىف ئش قمن ىتحولخلا ةياغتاخو (تلختو)

 هعبط فام قوف فاكنو



 ىذلاوهباذعلا اذهىأ(نوبذكتهب متتكىذلا اذهلاقيمث) رانلانواخادل مهب رنعنيب وجحم مهنوك دعب مث( ميجا اولاصل ءمنام)
 نوءيطااراربالاو مطاسعأ نمبتكام (راربالاب ا كنا) برذكتلا نءعدر( الك )هعوةونوركنتواين دل قهبنوبذكت منك

 نم ليعف ىلع عج نملوقن.نيلقثااءاحاصوةك-:الااهتلمعام لكهيفن ودىدذلاربخلا هوك ناوبدل لعوه (نييلع ىفل) رذلا

 تاجردلا ىلعأىل عافترالا
 | ىث(اذهإ) ةنزخلا مطاولوفت ىأ (لاقيمث) رانلاولخ ادلى أ ( ميجا اولاصامهنامن) لئاق نمزعلاققرانلا

 :وتباكممالا سيل ى أ( الك لايندلا ف ىنعي( نوب ذكستهب متنكىذلا) ب كاد نع ا ندهراحفلا همم
 وع وقسم هنالوأةنمدلاف

 . ا 9 4 9 ,00 || نكس تيحهعباسلا ءامسلا راربالاب اكن ا) ىلاعت لاقفراربالا باكل نيب متهنول هي ىذلا باذعابنونم بالى أ الكل يقو ثعبل 0 0
 ءارضخة د-جرب ز نم ح ولوه سابع نب! لاقو شرعلا ت< ة-عباسلاءامسلا ف نيءلع نا ع وفرملاءاربلا 3 0 ْ 0 ا و عل كد ىلع عوضوموه ل يقوواعلا نم ىلع عبج (تيبلعق ا أ رو حس ركلا

 ةذجلا ىههذع ةياو رف سابع نبالاقو ىنعلا شرعلاةءاقوه ليةوهيفب وتكممطامعأ شرعلا تحت قلعم 38 1 0
 ةلالا.ةفوفح ةيلاع ب" اسم ىهليقو فرش دعب فرشو ولعدعب واعهانعمليةو ىهتاملاةردس ىهليقو || -ِ 0 0

 نييلءلارب فت سيل (موق ص باك ) هنأش مظع ىلءهلاهمبفت(نويلعامكاردأامو) اهالعأو هننااهمافعدقو دوا )وهئنىأ
 بوتكمليقوةماركلا نم ةرخآلا ف مطهللا دعأامهيف نييلع ىف موق رم باتكراربالا باتكن ا ىنعملاو 00
 ينعي (نوبرقلا.دهشي) 1 01 دوت يواكب د ع 1 0 0

 (نار بالا نا) ىلاعتهلوق هم 0 000 نمنوب تار دع لا بدق ا 1 (معن يئاراربالانا) عفر
 (نورظني) لاخلا فةرسالا ىهوةكب رأعج ( كئارالا ىلع ةنوللا ميعن ىنعي ( يعن ىفا) هنن نيعيطملا ىنعي ىلع) نانجلا يف

 لاخلا ىف ةرسالا (كئارالا

 هللا ةماركىلا (نورظني)

 نورظنيلبقو راثاافن وبذعي فيكم ادعأىلان ورظني ل ةو ةنجلا ميعن نم مطظهنناد_عأام ىلا ىأ

 ةمعنلا لهأ نم مهنأ ف رعت مهتيأراذا كن | ىنعي ( ميعنلا ةرضن مههوجو ىف فرعت) ىلاعتو هناحبس مهمرهلا
 نمنوقسي) باقلافرورسلاو هجولا فةرضنلا ل يق ضايبلاو نسحلاو رونلا نم مههوجو ىلعءىرتامل انيك هيادعأدلاو همعنو
 ىدبالاهتنأن هعنمو بارم كلا كلذ ىلع متخ ىنعي (موتخم) ءاضيبلاةبيطلاةيفاصاار ا ىنعي (قيحر 3 ترف نودي
 هيلع متخيالرهلاورخنمراهنأو لسوهيلعةنلاىلص د ةروس لاق دق تاق ناف راربالا همتخ كفي ن ألا (ميعتلاةرضن مههوجو
 ١ و اهبلع موت ناوأف ةبآلاهذهىفروك ذا نوكنأ لمحت لقنيتبآلا نيب عملا قي ر انفو هتوارطو عنتلا ة 0
 (قايحرنءنوغسب)
 م 0-5 صلاخ بارش

 ل يلع جيلا 0 00 اهتسافنواهف ركام معافاوب را ىتا ا

 0 ل ل م : هيناو أمثع ( كسمهماتخ
 ا نوبشاا بغرف ىأ(نو فاشل فانتي كا فو) كل ملم وروفاكلا مط جزو بقوا 00 كسب

 | ىذلا سيفنلا يذلا نمولص ل يقو كسلا مولا بارمشلا اذهمطلصدللجوزعةشساةعاطيملا ةردابلا [أ# .00 ٠ 5 0.٠
 : 6-05 0: ج5 1 1 تارت هي مخ
 نءهجازمو) لخسيو نضي ىأهريغىلعهن سفني وهسفنل دحأ لك هدب ري و سانلا سوفن هيلع صرحت هيلع تملا ىلاعتتلا أ
 || ةنجلا لهأ ىناوأ ف بصيفامسمءاوطا ف ىرجيليقو مطزانمو مهفرغنم مهيلع ب صني بار ىأ ( مينست راو '

 ١ -. 3 0 ١ : 5 0 1 ا 0 8 هم و 1

 ْ ا ا وااو و - 0 5 3 0

 59 ل عا ٠ داود ونعسم هما نأ ا 7 ةنوشت ع 520

 || هنوب مشي نإ ر 1 وا ا ا عسا 0

 ىلعهعاخهب ر.ث ةئاخ دنع

 | وأقيحرلا (كلذ فد)
 تايسلا نعءاهتالاو تاريخا ىلا ةءراسلا,نوكي امنا اذو نو.غارلا بغربلف (نو.فانتملا سف تيلف) ميعنلا

 || لجوز ءهلوقوفافرص ىأ(نوب رقملا)اهب رسشي ليقوا نم ىأ (اهب ب رشي انيع) نيعأةرق نم مط ىنخأام
 سسسكس ل د د حل للعلدعحمي يب ب بدبي سس ل ل سلم تحل ل©+ط+*+*يطسطسطشلللشي للا

 . اهنالو أ ةنجلا فب ا ؛مفرأاهتالهعفراذا همنبس ردصووه ىذلا ميسنلابت يمساهنيعب نيمل |عوه ( مينسن نم) قيحرلاج امو (هجانمو)

 هللا ىذردوعسم نباو سابع نبا نع (نوب رقملا) اهنم ىأ (اهب برشي) حدملا ىلع بصنوأ لاح (انيع) مهبناوأ ف بصنتو قوف نم مهينات

 نييعلا باصال جزمتوافرص نوب رقملا اهب رمشي مهنع



 نيب روطسم موق م باتكو هو سنالاو نجلا نءةرفك-!او نيطايشلا لاس أ هيف هللا نو درسشلا ناوي دوه عماج باك نيس تاق هاذعم

 انيجس ىم-وناويدلا كلذ ف تبثمراجفلا لامع أ نءبتك امنا ىنعملاواهتمالع ايلا مقر ن.ههيفريخالهناهآر نم ملعب : لموأ ةباتكلا

 لظم مشحون اكم ىف ةعباساا ضرالا تحن حورطم هنالوأ م :هج ىف قيدضالاو سا بيسهبال قيدضتااو سحلاوهو ندحسلا ن مالبعؤ

 سسغ ةيماعلاوهو دحاوببسدوجول (841/) فرصنم ما طف صو نهلوقنم لع مساوهوهتي رذو سلبا نكسم وهو 1 هع ]أ
 جرح موب, (دئموبلبد) 07 21 يل حتت
 در كرك | ناىنعللاو راجفلا باتكناهلوق فروك ذملا باكلل نايب وها او نيدسالاريسفتا ذه سيل (موق ىم

 مويب نوبذكحب نيرذلا ىل بالو ىشالا ا ةتيثم مطامحأه يف بوتكمىأ موق صراحفلا باك
 ناقل ار (ىدلا ىاموق م ليقورفاك هنااهه فرع ةمال» هب ل ءهناكرمشب موياع قر موقيصليقو هيلع او زاحي وهباويسا<

 نيد ذئموب لي ولاقمأ ةواقشااب موق صداذعم موق ىم ليقو مو: اا !ليوقبآلا كلذب (هببذكيامو) ا :ةلمتي يال يقو :(نيب تلد وال تلا وهو موس
 زواجم(دتعم لك الا) ءويلا

 ركل لارا بذاك اىأ (نياوالاريطاسأ لاقانناب اعىلةتاذا) ىصاعملاومئالابكستر اوه مالا هنا "اوي قتاد 1 ١ (اننإآهيلع ىلتتاذا) منالا 7 0 قحلا هنن ءزواجتمىأ (دتحملكألا) ةمايقلامويبىأ (ةباكسانو) ها كك 20 ما (نبدلامويب نوبذ ,نبذلا) ةواقشلابم_ملع موقرملاب املا كلذ نممويلا كلذ
 3 0 6 (نوسع وناك ام مهب واق ىلع نار لب ) لاقف فنأ سام ن .قبالىأ (اك) للجوزءهلوق نيلوالا ىو

 : م 9 8 وطه داق تن هيلق ىف ت تهت كم ح اطخل اة اك معلا نالاق مل سوهيلع هللا ل ص ىنلا ن 26ه , رهىفأنع ثيداحأ ىأ (نيلفالا أ ىاذانةنع

 ادا ل رطل مك ةىلع نار لبهنلالاق ىذلا نارلاوهو هبلقوأ هت ىت> اهمؤ دي زداءناوهبلق لقد باتو رفختاساو ع زن

 _ د 00 سايعن؛!لاقوبلقلاتوعىتح نذلا ىلع ا ذلاوه ل- قواه تطاحاو م كاملا ا ركل م ا م حي نس ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر أ نويسكوناك ام

 ادهن مالا 0 ىلعهلل عبطي نأ عبطلاو بون ذلا نم م تاقلادو نا نب رلالبعو اهءاع عسب طايع ولو ىل-عنار 2 |

 1 0 0 سهاهانعم مإبقو نوق دس الدب رب ل (الك ١ باقلا توعكالذ دنعف هيطغيف ادصلاك اولاق لق ن(لب) لولا ئيثبلقلا ىثغيلا ىنعلاو ةيطغتلا نيرلا ليقو عبطلا نمد لافقالاو نب رلا نمد هأوهو بلقلا
 0-5 نار 2 ملا اذهو مكررا مهماار ظني الهللا نا ليقو نوعونم هتجر وهتماركْن ع اوناك امهم ولق ىلع نا 0 لدق(تووجتكدثمو رن ارا اريخةرخآلا فمطنانولوقتاكرمالا ىو لد صفح فق و 0 ذعم 0 : 0 2 . 00

 مهبل : (نوبسك رطنم الهلل اير افننا رجح كاف و انااا اذكو ليلدريغب رهاظاا نعلو دعوهفةجرلاوةماركلا

 نو. ْ دالك رم || رحاهجوو ةدئاف صيصختلل نكي /كالذالول اولاق نين ءؤمالةب ؤرلا تدثأ نم ةبالاد ذهب جّتحاو حيحصلا نويسكماوناك اماهردع || ياهوو ةدئاف : 1 : هي ىح موب لف ىلع بلغأ وهاذهو هللاة بؤر نع نوب و>< مهنا نيرسفملارثك أهيااب>ذىذلاوهيكز بالو ةجررظن هيلا
 3 نيدو نم زوحالرافكلللا دي دهتواديعو نوكي امورافكلل ديدهتاو دسعولا ضرعم ف با ارك ذىلاعتةناوهو ||

 ىتح بذلا دعب فنذلا || نو د دهازلا لعول نحلا لاق نينمؤملا قح ىف ب تاخلا اذه لمعالو] بجوف نينمّؤملا ق> ىف هلوصح

 نكد : دوسإ مو هدمحلاوت نع ف ىمهبجح اكل يقو اينددلا ىفمهسفت أت قهزلداعملا ف مهب رنوربال مهنأن و دباعلاو كادضلا ءرعوبلقلا ايندلا 1

 نعز بالقلا توم نيرلا .دأر تح هئابلوالىجنهور لف هءادعأ نا بجحا لاق ةبآلاة ذه ع نءكالام لك سوه ؤر نءةرخآلا ف

 ان نا هنعوهلالج لجةللانوربهللاءايلوأن ا ىلعةلالدنوبوج حن ذئموب مه رنعمهناالكهلوق ىف ىفاشلالاقو

 ايضو اودر لفعل امر | ل ممرافكلا ناريخأ ئاضرلبهنورباموق نا ىلع ل داحخساباموق بجاك
 مهب رقي قر نع( مهب رىلءمهنا) باقللا ىلع نئارلابسكسلا نععدر (الك) مادالا كرتيلف ةودسق كالذ دعب دجو ناف موصلا نامدا

 لاقواديفم صيصختلا نوكي الالادمهب رنورينينمؤملانا ىلع ليلد ةبآلا ىف جاجزلا لاق عنملا باو ن وعونما(نوبوجحندئموب)

 هئايلرال ىلحتموريلف.ءادعأ ب جحا لهلهاهحر سنأ نب ١كلاملاقوهّن ؤر نعىقعلا ىف مهبجح هدي>ون نءاين دلا فموي ح5 لضفلا نب ١ ناسحلا

 تاماركلا ىوقأ ةيؤرلا نال ص أ لوالاوةزاجمه:ماركن عةرتآلا فاوسمف همعن اوركشي ملاين دلا ىف مهنال مهب رةمارك ن نءليقوهوأرىتح
 اهريغ نعبخلا ليلداهنعبخلاو



 ىلع لوعفللا مدقي و نوفو تسبب ىلع اعتب ن زوجي و كلذ ىلعقلال دال نم ناكم ىلع لدب أ مويلع هيف لما ومهرسضياالا تك !سانلا نم
 كياعت لك ١لاقاذاف هيلع ق- هنال عضوملا اذه ىف نابقتعب ىلعو نمءارقلالاقوةصاخ ساذا| ىلع نوفوتسي ىأ ص اصتخالا:دافال لمفلا

 ىلا عجار(مهونزو وأ ,هولاك !ذاو) ف ب وصنملاريمضلاو كنم تيف وتسالاقهناكف كنمتلتك ١لاقاذاو كيلءامتذخألاقهناكف
 نالمتحب وءافثك !مهونزووأ ليقاك اونزتاوأ ل يلا هناولعفلالصوأوراجلا (845) فدك ,طاونزو وأ مهاولاكىأسانلا
 : : - : : نوذخ ا, الاوناكنيففطملا
 ًايشاورتشا ىأس انلا نماولاتك !!ذاءانعمل يقو نام قاع ىلعو نمو سانلا نماولاتتك !اذا مهنأ ىنعي ليباكلإبالا نزوب و لاك

 مطاونزووأمطاولك اذاو ىنعي (مهونزو وأ مهولكاذاو) نزولاو ليكلامهسفنال مهياعاوفوتسا |[ 1 كتل

 نمق حلب د يعولا اذهونزولاوليكلا نومقني ىأ (نورسخي) كلت حصنو كتحصنلاقياكس اناا | تي ود. يعدو
 هنم باتنافهنمبتيولاذا نكلريثكلاو ليلقلا ديعولا لوانتي واصقان هريغىلا مفديو ادئازهسفنل ذخأب ار 0 5 0
 كالذو رئاكلا نمةرييكى عارصم ناكهيلعرمصأو كلذ لعف نمو هّنب ون تابقاهاهأىلاقوقحلادرو 0: 0 ا

 هللا مظع بب.سلااذهلف عرذلاو نزولاو ليكسلا سمأ ىلع ةينبم ىهو تالماسملا ىلا نوجاتح قلما ةماعنال || 'ظ 0 75
 نيففطللا ناف نزولاو ل يكللا فوأ هللا قناه لوةيف عئابلاب رع رمعنب|ناكمفانلاق نزولاو ليكلا سمأ 3ع 3 0
 امك لدعاو كلىوب نأ بحت مم دان بايفوأةداتقلاقد قرعلاوهمجا» ىتحةمايقلاموبنوفقوب (نورسحم) م 1

 (كنلوأ) نقيتسيو عبالا ىأ (نطيالأ)ءايقلا موب داوسنانيلا سحب ليضفلا قو كلل دعب نأبحن || نانا نون
 موق موب) ةمايقلا موي نعي (مظعمويلنونوعبمممنأ) نوففطلامهولعفلا اذه نولعفي نيذلاىأ || د نافنال ) هرسخأد ا
 نيالأ التر مع نب نا عفان نع( ىق) هباسحو هنازجوم سمال ىأ (نيملاءلبرلإ) مهروبق نم ىنعي(سانلا || (ميظع موي نونو عبس مهنا
 هينذأ ف اصناىلاهحشر ف مهدح موي لاق نيملاعلا برا سانلا موقي موب ميظعمويل نوثوعبم ,منأ كئلوأ || لخداةمايقلا موب ىنسعي
 سؤر نم سمشلاون دن لوقي سو هيلعهللاىلصةنلالوسرتعمسلاقدادقملا نع (م) اعوف ممىورو || ”ىلعماهفتسالاة زم
 ىرداامةنلاو صاعنب ميلسلاق نيليموأىذمرتلاداز ليمرادفكم_منمنوكن ىنةمايقلاموبقئاللا || تسيلواخيب ون ةيفانلا
 قرعلا ىف طاع أر دق ىلع سانلا نوكيف لاق نيسلاهب لح تكتل يملاوأ ضرالاةفاسم للاب ىنعيام || راكناهيفوهيبنتلل هذه الأ
 قرعلاهمجلي نم مهنموهي وقح ىلا نوكينممهنمو هينيكر ىلا نوك,ن م مهنموهيبعك ىلا نوكي نم مهنف || مطاح نم ميظعبيجتنو

 ىأهيبنتو عدرهنا ليف( الك ) لجوزع هلوق هو هيف ىلاهب ديب |_سو هيلعهنلا ل_ههتلالوسرراشأواماجلا لا
 الكل يقو انه مالكلا منا ذه ىلعف هنعاوعدترباف نايملاو ليكلا سحب نم هيلع مهام ىلع مالا سبل || الدمهابب نورطخيال مهناك
 لاق( نيجس ىف ) ,طامعأ هيف تبتكىذلا ىأ (راجفلاباتكنا) اقح ىنعم ىلعهدعبام لصتيءادتبا مهناانيمحت نونمخحي

 ناقلاقةءاربلا نعىبلعتلا دانسابىوغبلا ىو رو رافكللا حاورأاويفو ىلفسلاةءبالا ضرالا ىهرمعنإإ || ىلع نوبساحون ونوعبم
 لاقو شرعلا تحت ةعباسلاءامسلا ف نويلعو نيضرأ عبس لفسأ نيس )سو هيل عننا بص هللالوسر مهنأاونظولوةرذلا رادقم
 قلراجفلا ب اكن لجوزعهللالوق نع ىربخألاةفرابحالا عك ىلاسابعنباءاجةيطعنب رم_ث [|ليكلا ىفاوسقت امنوثعبي
 نأ ىنأتف ضرالاىلااهب طبوم مئاهلبقتن أءامسلا ىنأتف ءاملا ىلا اهم دعصي رجافلا و رنا لاق نيجس نبكلملا دبع نعو نزولاو
 هللاقابارعانأ ناو ىم

 ىفهللالاقام تعمس دق

 ناكلذب دارأ نيففطملا
 هيلعدج وتدق ففطملا

 تعمس ىذلا ميظعل اديعولا
 تن أو كسفنب كنظاف هب
 الب ناماسملا لاومأ ذخأت

 هذهأأر قهن ار مع نبا نعوةهنازجود مال (نيملاعلابرل) نوثوعبب (سانلاموهتب موب) بصنو نزوالو ناك

 نءاطج رخيف سيلب ادنج عضوموهو نيج._سىلااهب ىهتني ىتح نيضرأ عبس تحتل _خ دتفاهلب ةئ

 ةرخص ىهليقو ةمايقلاموي باس كالطاامتف رعب سيلبادنج تحن مذوب و' متع ومقريف قر نيجس
 ىهبهولاقاهتحراحفا| بات كلم و باةَف اهتمءامسلاةرصضخ ءارمضخ ىلخ_لا ةعباسلا ضرالا تت

 هانعمليقو حوت فم مهج ف بج نيدسو ىلطغم مهج ىف بج قافلا ثي دحلا ىفءاجو سيلب |ناطلس رس
 كاردأامو) ديدش قيضو سبح ىفاها:همو نحسسلا نم ىقت_ثمهناليقولال_ضوراسخ ىف نيج سىفل

 بات.ك ) نيحس سمالامظعت كلذ لاقانا ليقو كموقالو تن ًاهماعت تنك اد كلذ سبا ىأ ( نيجسام

 موق م
 ثعبلا نعةلفغااو فيفطتلا نم هيلعاوناك امم مهعدر ىأه بنتو عدر (الك) اهدعبامةءارق نم عنتماوا محن عب اذه غلب املف ةروسلا

 بادكنيحسامكار دأامو نيج سىفل)



 ىتح ضعبب كئ اضع ضعب لدع ى' ددشملا ىنعب وهو ىفوكفيفختلاب ومتاهملاكالاءاق ىثمت قلخلا ل دتعم كاءجودوسأاهضعب وضِيب أ

 روصلا نمهتئيشماهتضتقاةر رود ىأ ىف كبكر ىأ ديكو تلل دب نمام ( كبكر ءاشام# رو ) ايسانتمةقلخلالدتعم تنكف تادتعا

 كعضو ىنعم ىلع كدكرب قلع رادلاو كلل دعا نايب اه الاهامقام فطعاك ةلاهاهفطءيماورصقلاولوطلاو حبقلاو نسحلا فةفلتحلا

 روصلا ض»!ىفالصاح كيكر ىف وذ> < وأ اهبف كدكموروصلا ضعب ىف

 معوألاخ وأ مأوأب أ نمهبش ىأ ىف ىأ ( كبكر ءاشام# 7 وص ىأىف) ةينحاملاةميهملاك كاع لوةروصلا

 ءاشام ةروصىأ ىفأر قم مدكن يب وهند قرعلك رضحأ ,-رلا ف ترقتسا اذا ةفطنلا نا ثيدحلا فءاجو

 ةروصىأ ف ليقو ناو.>وأةبادةروص فءاش ناو ناسن؛!ةروص ىف كبكرءاش ناهانعم ليقو كيكر
 ةلالدهذهىفو ةئونالاوةروك ذلا اوجعبقلاو نسحاورمصقلاو لوطلا بسح ةفلة ل ارودلا نم كيكر ءاشام

 عاستاو5 :ردقلا لاك ىلع كلذ لد تافصااو تاًئيطاتفلتخا هنا كلذو رداقلاراتخلا مناصلاةردق ىلع

 ءازجلاو باسحلا مويب ىأ(نيدلاب نوب ذك-:لب الك ) لجو زعدل اوقع ىلاعت هللاوهراتلاربدملا ناو ةعئصلا

 هللاىل-عىا (امارك ) ملام أ يلع نوظةحية كالا نمءابقر ىن-عي (نيظفاحل مكياع ناو)
 لجوزعهوق © رشوأريخ نم ىنعي(نولعفتامنوءاعي) مكلاعأو؟لاوقأ نوبتك,ىأ (نيبتاك )
 (ميعن ىفإ) هيصاعم بانتجاو م-وياع هللا ضرتفاامءادإب ماع! ىفاوق دص واورب نيذلاىنعي(را ارالانا)

 انلامىرعش تيل ىنزملا مزاح ىنال لاق كالملا د. عنب ناماس نأ ىور (ميج ىاراجفلا ناو) ةنملا ميعت ىنعي

 لاقهنلا باك ىف كلذ دج [نبٌلاق هنلا دنع كلام ملت كنافهنلا باك ىلع كالمع ضرءاهللاهقف هللا دنع

 اهنواصي) نينسحملانمب, رقلاقهنلاةجر نياف نايلسلاق ممتج ىناراجفلا ناو ميعن ىناراربالا ناهلوق دنع

 مويلا كلذ ن أش مظع مثرانلا نعىأ (نييئاغباهنع مهامو) ِء ازا مويهنالةمايقلا موب ىنعي (نبدلاموب

 وهليقو هلرجزلاه جو ىلعوهورفاكلاوه كلذب بطاخلا ليق ( نبدلا موبام كاردأام و) ىلاعتلاقف

 (نبدلا موبام كارد ام من )هلاوحأ كفر لولهب كماعأ خيش ىأ ىنعملاو لسوهيلعقللا ىلص ىنلل باطخ
 سفنلةرفاكس فن كلالىأ (ًايش سفنا سفن كلءالموإ) هنأش مخفتو مولا كلذ مظعتلري ركشلا

 ايندلا ف مهكلماك أيشادحأ كلذ ىف هللا كلعملهنأىني (هللذئموب ص الاو) ةعفنملا نمأيسُش ةرفاك
 # (ةيندم نيففاحملاةروسريسفتإلم لعأهنلاو
 ةبآ ايف ليقواهرخآىلا اومرجأ نيذلانا هلوق نم ىهو ةيكمتانآنامئاهيف ل.قو لوقف ةيكمولوق ف

 ةرحطا نهزةنيدملاوةكم نيب تازئاهناليقو نيلوالاري_طاسأ لاقانناناهيلع ىلت اذا ىلاعت هلوق ىهو ةيكم

 افرح نوثالثوة ا وتسو ع.تاوةث اموةنآن ون الثو تس ىهو

 * ( محرلا ندر لاهنلا مسب )+
 ليد ليقو هياعلب ووهللي ولاقيءالبلا عوقو دنعرك ذنةلكىهوحبقىأ (لءد) لجوزعهلوق ©
 ليك ف قرسسي ف فطللا داك الهنال نازي اولاكملا نوصقن. نيذلا ىنمي (نيففطملل) ميج ىف داو مسا

 نماوناكه ني دملا | سو هيلعفللا ىلص هللالوسر مدقاملسامعنءالاق فيفطلاريسلائشلاالانزولاو

 هللا ىل_دهللالوسر مدقاملل يقو ليكءااو:سح اف نيففطملل لب و لجو زع هللالزئافاليك سانلا ثبخأ

 هذ_ههللالزناة رخال بلاك, وامه دحاب ليكن اعاصه عمو ةنيهجوب هللا. ل-جراهم وةئيدملا ملسوهياع

 (نوفوتسي سانلا ىلعاولاتكا اذانبذلا) ىلاءالاقف ,هنمنيب مث نيففطمالّلب ولا لعجو ةبآلا

 ( مبان - (تنان) - 49 )

 لب )ىلاعتةظلا نعةلفغلا نععدر(الك ) (؟8)
 الأ( نيدلاب نوب ذك

 مالسالا نيدو ءازماوهو
 اياقءالواباوث نوقدصتالف
 (نيظفاحل مكيلع ناو)
 ن*مكااوفأو ملامعأ
 (نيبناك امارك )ةكئالملا

 ءازملاب نوب دكت 1

 نوبتك نوبناكلاو
 اوزاحتل كا عأ يلع
 ال(نواءفتام نوماعي رام

 قي مكلامعأ نم ئش مويلع
 ءازجلا مال يظعت م-هملع
 لثالج نم هللاد_:عدهناو

 لي وهوراذناهيفقورومالا
 نيقتملل فاطاو نيمر>ملل

 اذاناكمنا لي_ذفلا نعو

 ةنآ نم

 ىنانينمؤملا نا ( ميعن ىف
 قلراجفلا ناو نجلا م
 قلرافكللاناو ( ميج
 (نبدلا موناهتواصي )رانلا

 امو )ءازجلا موب اهنولخدي
 الىأ (نيبئاغب اهنع 0

 اموهلوقك اهمنوج رخ
 مظع ماهم نيج راح مه

 امو) لاقف ةمايقلام ونا

 امم نبدلا ءوبام كاردأ

 اهدش ااملاقاهأ رق

 سفل سفن كاةالموب)هلوقبهنيب ولي وهلاوديك اتالرركف (نردلاموبام كاردأ
 بتصت نءهونيدلاموب نملدب وأوهىأىرصب و ىكم عفرلاب موب ن ذالابةعافشلا كال تءاوهجوباطا ءفن الواهنعاعفد عيطتستالىأ (ًايش

 نيففطملاةروسال هريغنودهيف ىذاةااوهفهدحو هللالا مأال ىأ( هند ذئموب ىمالاو) هيلع ل دب نيدلا نال نونا دب رامضاب أرك ذارامضابف

 ليكلا!ىفسانلا قوقحن وخب نبذلا( نيففطمال)هربخ أ دتبم( لب وه ) # ميحرلا نجح رلا هنا مسي ب وجي ةنآن وب الو تس ىهوا وي فلتخم

 مطايتك !ناك انو ةماتةيفاو مهقوقح نو ذخ أيس انلا نمليكداب اوذخا اذاىأ (نوفوةسب سانا ىلعاولات.ك ااذانيذلا) نزولاو



 مهيحوب و عمسللةقرت.ملاض عب لوقب وه سل ىأن اطيشلاهبتلزئتاموهلوقكوهودد رط ( ميجرناطيشلوقب) نآرقلاامو ( وهاموإ)
 هلاح طاح تلثم بهذن نأ قب رطلات اينب ىفاباهذو ا افاستعاةداحلاك راتللاقياكمطلالضتسا(ن اوبهذت نباف) ةنهكلا نم مهئايل اوأىلا

 نفدين :+لاقو ىلا تنبب ىت جااةقنإ رطلاه ذه نم نإ وكلب قب رط ىأف انعم جاجزلالاقو لطابلا ىلا هنعمطو دعو قحلامهك رف

 نأ) نيملاعلا نملدب ( مكنمءاش نملا) قاخالةظعالا نارقلا ام( نيملاعالر ك ذالاوهنا) 5( اندنعالا وش نم ناوانعأ !نوبهذت

 رك ذنآرفلاىأ( ميقتسي

 نا ىنءيةماقتسالاءاش نمل

 ةماقتسالا اًؤاش نءذلا

 مه مال_سالا ىف لوخدلاب

 هءاكفرك ذاب نوعفتنملا
 اوناكن او مهريغدب ظعون مل

 امو) اعيج نيإظعوم

 الا) ةماقتسالا( نؤاشت

 (نيملاعاابرهللا ءاشينأ
 نيعجأ قاخلا كالام

 ةيكمراطفنالاةروسإلم
 د( ةبآةرسثع عست ىهو

 «(ميحرلا نجرلا هللا مبلل
 (ترطقنا ءامسلا اذا)
 بكاوكلا اذاو) تقشنا

 اذا او) تطقاست (تزثنتا

 اهضعب حتف (ترؤراحبلا
 راحبلا تراصو ضع ىلا

 روبقلا اذاوإا دحاوارحب

 جرخأو تن (ترثاعب
 تءاعإاذاب اوجواهاتوم

 ةرب سفن لك ىأ (سفن
 ام (تمدقام) ةرجافو

 (ترخأو) ةعاطلا نم تلمع

 تمدقاموأ لمعنملو تكرنو
 ترخأامو تاقدصاا نم

 اهبأن) ثاريملا نم

 باطلا ليق ( نادنالا
 كرغام) ثعبلا ىركسنل
 قاحلاب كيلع من أث يح كب رمركعم كيرلع بجوام تءيض ىتح كعدخ ئثىأ(كقلخ ىذلا مي ركلاكب رب

 نأىنعي( ميج .رناطيش ل اوقب) نأ ارقلا ىنعي ) وهام د بيغااب وهامولاقل ل*لادار ًاولوةمهتلا كالتةنع

 كلذهللا ف هناسل ىلع هيقاياناطيش نا نولوقياوناك ليقو شي رقتلاقأك ةناهك الورعدب سبل نآرقلا

 قرط ىأهانعم ليقونايبلاو ىدطاوءاف-ثلا«يفو نآرقلا ن ءنولدء:نباف (نوبهذتنأف) هنع

 ىأ(نيلاعاركذالا) نآرقلاىفامىبعي (وهنا) مل تنيب دق ىتلاةقيب رطلاهذه نم نيد 1 نوككلست

 دبعلا ةئيشم نأ نيب مهب عفتنيو هيلع ميقيو قا عبي ى ىأ( ميقتسي نأ متم ءاش نل) نيعج أ قاخاإ ةظعوم

 قيفوتلا فةئيشلانأةللامهماعأ (نيملاعلا برهنلاءاشي نأالان ئاشتامو) ىلاعتلاقف هتئبشمب ةفوقوم

 الااريخ لهعي الا دحأ نامال-ع ءاو. .فوهقيفوو هللا ةئيشعالا كلذ لعن وردتي المهلاو هيلاةماقتسالل

 هباتكر رم او هذا ارب لعأىلاعت هللاوهتئيشموهنالذعالا ١ ارشالوىلاعتهللا قيفوت

 د( ةيكمراطفنالا ةروس ريسفت

 افرح نورسشعوةعبسو ةئامثلث و ةلك نونامئو يآ ةريشع ع سن ىهو

 راحبلا اذاو ) تطقاستى (ترثنتا بك اوكلا اذاو) تقشناىأ(ترطفن اءامسلا اذا) لجوزعدل اوفو

 اذاو) تضافترؤ ىنعمليقوادحاوار حت راصفحئلملاببذعلا طاتخاو ضعب ىفاهضع رك ىأ (ترذؤ

 ىندي(ترخأو تمدفام سفن تماعإ ايحأ قوما نما ميف نم ثعب واهبارتبلقو تح ىأ (ترثعب روبقلا

 ْن 0 0 ع نيس كرار 0 0

 نةدلك ل يقو ة 0 نا نينار قا 0 ا

 لكىفةماعةبآلا ليقو ةبآلاهذه هللا لزرأ أو هللا هبقاعي لق | ..سو هماع هللا لص ىنلا بر ضار فاكن اكو فلخ

 هنعةللاوفعهرغليقوهلناط ثلا لي وست ليقودإ هج وهقج هرغلبق كرغىذل املوقي صاعورفاك

 لب هتب وقعب كالجاعي لكل همركب وهف كنعزواجتملاىأعركسلا كب ربةيملوأ ىفةب وقعلابهإج اعبر ثيح
 لوقيف ةمايقلاموبهب لجوزع هللا واخيسالا دحأ نم عك<:مام دوعسه نب|لاق ةب وتلا ءاجرلة دملا كل طسب
 ولضايعن/ليضفلل ليقو نيلسرملا تبج أ اذام مدآ ناب تما اوف تاءعاذام م دان باي ىلكرغام مدآن باب

 كروتسىرغلوقألاق لوقت تنكاذام م ركلا كبرب كرغام مدآنبااي كال لوقيف ةءايقلا موب هللا كماقأ

 2 0 0 أرب ىف ارغل اوقأى بك رغامالاةو بد نإ نا ولذامم نب يكل 3 زل

 (كقشعنا) ركل مو فرشلي حبال قد تم« ةهذس وم رئاسود ميركل

 ىأ (كلدمف) رصبتو عمست ءاضعالاملاساب وس كلعج ى 1(كاوسف) دوجولاى لإ م دعلا نم ك دجوأ ىأ

 نسحال دعما ءاق كالعج هاذعم لِمقو ضعب نملوطأاهضهب للف ءاضعالا ةيسان ىف كقاخ ل دع

 2 ا تت سس سا

 ةرودلا
 ولليضفلا نءوهناط .ثهرغ نسا نهوهقم هرغهنع هللا ىضرر + نعو هإ وج هرغاهالت نيح مالسا| هيلع هنعو ليدعتلاو ةبودتلاو

 ءاضعالاملاس قالا ىوتسم كعذ (كاوسف)افن اواغااسىف كرب فرغلوق ا ذاعم نب ىحنعو ةاخرملاكروةس ىننرغل اوقأ تبطوخ

 ءاضعالا ضءبالو عسوأ نينيعلا ىدحا الو لوطأ نيديلا ىدحا لعج ف هيف توافتريغ نم ىناذخا بسانتمال دعم كريصف (كلدمعف)



 ليللاو) ب 0 اوكلا عيج ىهليقو سملاءوض تحناه قافتخااهسونكواهعوجراهسونفنسمشلاءوض تحن قخت ىنح عجرتورمفلاو

 همزالييبصلالابقا ناك الوهءوضدتما هازل (سفنتاذاحبصااو)دادضالا نموهفرب دأوأ همالظب لقا (سعسعاذا

 مالا سسوس

 ل>ز ةسجلا موجنلا ىهليقو بلاط ىنأ نب ىلع نعىو رىعملا اذهو<و سم.شلارون ت<ر اهنلاب سنختو

 تقو رتست ىأ سنكسو كلفل ا ىفاهءا ارو عج رن ىأاهم راج ىف سنت دراطءوةرهزلا وزع رملاوىرتشملاو

 ىهوءابظا| ىه ل.ةوراهنلاب ىرنالاهناهانعم سنكلاواهعلاطم نعرخ أد: ىأ سنحت اهنا ليقوامئافتخا

 عضوملاوهو اهسانكىلا ىوأت نأ وه سونكلاو ءار وىلا عوجرلا سونا لصأو سابع نبا نعةباور

 كلذو مالظلاةقرةسعسعلاوربدأ ل يقو همالظب لبق ىأ (سعسعاذاليللاو) شحولا هيلا ىوأي ىذلا
 قنأامهدح ان الوقهسفنتفورفس ل يقوهلوأ ادب ولبقأى أ( سفنتاذاحبصلاو)ليالا فرط فن 111

 دجو سفنتذاف نوزملا بوركلاب ليللا هبشهن أى الز اجا ىلعا سفن كلاذ لعف-ايسنواحورسبدا|لابقا

 هيلع مسقملاب هعبتاهب مسقللارك ذاملو ةفيطلةراعتساوهف سفنتاابهنعربعف نزلا نمصلخت هناكف ةحار

 لب ريجنا ىنعملاو مالسلاوةالصا|هيلعلب ربج ىنعي ( مب رك لوسرلوقل) نآرقلا ىنعي (هناإ ىلاعتلاقف

 اهلجو دوسالاءاملا نم مب رالا طول موق ىرق علتقاهنأ هتوق نمناكو (ةوقىذ) لجوزعهللا نعهبلزن

 باقع ضعب ىلع مالسلاوةال-ا|«يلع ىسع ماكي سلب ارصب هناو اهبق مثءامسلا ىلااهعفرف هحانج ىلع
 هناو نيماج اوصاف دوم ةحص حاصهناو دنطاب ليج ىدقأ ىلا هاقل أ ةحفن هحانج هحفنف ةسدقملا ضرالا
 هاحلاوةلزنملا ف ىأ (نيكمشرءااىذدنع) فرطلادر نم عرسأ ىف دعصي مث ضرالا ىاءامسلا نم طبمب

 جارعملاةليل تاومسلاباودأ اوحتف مهنأ هلةكالملا ةعاط نمةكئالملا هعيطت تاومسلا ىفىأ (مثعاطم)
 ىلا ىلاعنهنلا حو ىلعىنعي (نيمأ) هلوقباهماوب ًاةحلا ةنزخ حشفو و 1 _.سوهياعللا ىلص هللالوسراهلوقب

 باوج نماضيأ اذهو (نونج:)ةكمرامكب طاخ سو هيلعةللا ىلص ادت ىنعي ( مكيحاصامو)) هئايبن أ

 ةكم لهأ لوقا ك نوذجمب سيل سو هيلعةللا لصادجم نأو ل, ربج هب لزن نآرقلا نأ ىلع مسقأ مسقلا

 نم نآرقلا نوكو نونجلاهنعهللا ئنف ه-سفن دنع نمالاو»سلهلوقبام نأو نون هنا اولاقمهن أك لذو

 قا ىىتلاهتروص ىلع مالسلاو ةالصلاهيلعلب ربج !سوهيلع للا ىلص ىنلا ىأر ىنعي( هارد قلو) هسفن دنع

 ىلعتلادانسابى :وغبلاىو رسمشلا علطت ثيحىق رمشملا ةيحان نم ىلعالا قفالاب ىنعي (نيبملاقفالإب) اهمذ

 ىكار أ نب حأىنا مالسلاوةالصلاهيلعل , ريل |سوهيلعةللا ىبد هللا ل وسر لاق لاق سابع نبا نع

 حطبالاب لاق كلل يخت أن اءاشت نباذلاق ىلب لاق كلذ ىلع ىوقت نالاقءامسلا ىفاههف نوكن ىباا كتروص

 ىنعسي نالاقءار<لاق كاذ ىنءس.اللاق تافرءيف لاق م كالذ ىنعساللاق ىنم.ؤلاق تالذ ىن«سياللاق

 ةشخ شح تافرعلايح نمل بقأ دق لب ربجب وهاذاف تقولا كلذ ىف لسو هيلعهللا لص ىنلا جرف هد ءاوف

 هيلعتلا ل صىنلا ةاراساق ضرالا ف هالجروءامسلافهسارونرتملاو قرشا نيبام دام د
 تبا روا ف يكف فخنال د ايلاقوهر دص ىلا همضوهتروص نع لب ريجلوحتف هيلعايسشغمرن لو
 انايح أل ءاضتيلهناو هلهاك ىلعل شرعلا ناو ةعباسلا ضرالا موك ىفهالجرو شرعلا تحن هسأرو ليفارسا
 كب رشرعل محام ىتحروفصعلا ىنعي وعصااك ربصإ ىت> هنأشو هؤالءالعو هلالج لج هللا ةفاخم نم

 امتهيلععلطااموءامسلاربخو جولا ىأ (بيغلا ىلع) ملسو هيلع للا لدا د# ىنعي (وهامو) هتمظعالا

 نينضب ”ئرقوةمهتلا ةنلفملاو مهتعهانعموءاظاابئىرق (نينظب) ءابنالاو صصقلا نم هماع نءابئاغناك
 نهاكلا مكب ا" همتكب الودي ع ربخ وميلعهب لخسالو بيغلا معمينأبهنال اوقيليخس هانعموداضلاب

 | تيوشرسوتاماعلا ل ب ل 35و نهاكلا ة رج أ و هوان اواح هيلع ذخأ» ىتحه دنءام

 كلذ لعج ميسنلاو حورلا

 م.سقلا باوجوا ازا هلاسفن

 لوقتل) نقلا ىأ (هنا)

 هياعلب ربج أ (لوسر
 نآرقلا فيضأا او مالسلا

 هبلزن ىذلاوههنال هيلا

 ىذ) هبردنع (مرك)
 الماكر ام ىلعةر دق (ةوق

 دذع) فعضيال اوهنع زي

 هللا دنع (شرعلاىذ

 ةلزنم وهاج ىذ( نيكم (

 ىلعةناكلالاحتناكالو

 لاق نيكملالاح بسح

 ىلع ديل شرعلا ىذ دنع
 عاطم)هتن كوننا ع

 هعيط؛تاومسلا ىف ىأ 6

 شرعءلا ىذ دنءوأاهيف نم

 هتكمنالم هعبطإ هللا دنعوأ

 نءنوردص؛نوب رقملاو

 هءازىلانوعجرد ود سعأ

 ىلص | د# ىنعي (مبح اد

 (نونجمب) ]سوهيلع هللا
 وهو ةرفكلا معزن اك
 م.سقلاباوج ىلع فطع

 دج ىأر 6 دقلو (

 قع مالسلاهيلعلب رب_ج

 (نيبلا قفالإ) هتروص
 ىلعوهامو ) سمششلا علطع

 ىولا ىلع دامو (بيغلا

 نذلا نمليخبب (نينضب)
 ىولا لحس الل خبلاوهو

 وأهيلا وأ ادم اش صفت مهم. ىأىلءوورعوب أو كم نينظب لعام أيش م الو لعاك هماعي لب ناول ا ىفةدغر ناهكلالخساك

 ةمهلا ىهوةناظلا نمهيف 0000

 ححصم هأ ىنعس نائرحلاب كلذ لاقتاف هرعبف لاق بيطخلا ىفواني دياب سسفلاب| ذك [اتافرعبفهلوق م



 ليقواد>اوار حي دوع: ىت ضعب ىلا اهضعب رخو تثامىأ بطحلابهًالماذارونتلارجس نم ىرمصب و يمت رجس( ترجسراحبلااذاو)

 تنرقوأ اراثلا ىفاطلا عم حلاطلاو ةنجلا ىفحلاصاا عمّ اصلا اهلكشب شفن لكن (تج 37 زسوفنلااذاو) رانلا لهأ ب يذعتلان ارين تم

 ةنوفدملا (ةدؤوملااذاو) نيطايشلاب نب رفاكلاسوفنونيعلاروحلا,نينمؤملاسوفن (#"مب9) وئاطامعأواهمتك وأداسجالابحاو رالا

 دشتبرعلا تناكوةيح
 ا

 (تلئس) قاقرتسالا فوخو

 البل وقتل فطات لاؤس

 ىلعلد وأ تلتق ٍنذ
 اهلتاقل خيب وتوهوأاهلتاق

 هلوقكه نع باطخلا ف رصب

 ىاب)ةبآلا سانلل تلق تنأأأ
 ديدشتلابو (تاتقبنذ

 نأ ىلع لدهيفو كاري

 نوب ذ عيال نيكرسشملا لافطأ
 نوكيال يذلا نا ىلعو
 فحصاااذاو) بنذالب

 فيفختلاب رتحتف(ت هرشن

 لهسو مصاعوى اشو ىندم
 فخ دارملاوبوقعيو

 ةفيفنىوطت لامعالا

 رت م هتومدنع ناسنالا
 داربنأزوجب و سسوحاذا

 ىأ اهءاحأ نإب ترن
 ءامسلا اذاو) مهنبب تقرف

 جاجزلا لاق (تطشك

 اذا رو فقس ملقيإ كتعلق

 تدفوأ(ت ,رعس ميجا

 ديدشتلابواديد شاداقيا
 ريغمصاعو فدمو ىاش

 اذاو ) ةغلابملل ىحي وداج

 نمتيندأ(تفلزأ ةنجلا

 تفازأو هلوةك نيفتملا

 ديعريغ نيقتلل «دجلا

 ةلصخ ةرشع انثاهذهف

 سا.عنءالاق (ترحسراعلااذاو) ةمايقلاموي نافةوبام مناف سنالاو ناريغدت ومئة لكر شحولاق

 مولا 0 ىاهضعب رج ليكو عرظاعار ا[تراصف تلقوا

 تبعك نب ”ىلألاقةر طقاهمف قت مفاهؤام ْهذو تسي ىأت راس لو رانلال عأ مي> نماههايم تراص

 لاطلاق كدَك مهانيبف سمشلاءوض بهذذا مهقاو 314 سانا امن ةمايقلا موب لبق تانآاتس

 تاطلتخاو نحلاو سنالا تعزفو تب رطضاو تكرحتف موجنلا ترئاشتذا كال ذك ,هاهيبف ضرالا ىلع
 موجنلا اذاو تروك سمشلا اذاىلاعتهلوق كلذف ضب فمهضعب جامو شحولاو ري-طلاو باودلا

 لوقت ذئنيف تردهراصلااذاو ترشح شوحولااذاو تاطعراشءلااذاو تريسلاب+ااذاوتردكتا

 ضرالا تءدصتاذا كال ذ كمهامبف ججأتر انوهاذاف رحبلا ىلا نوقاطن فريدا مكيتأت نحن سنالل نجلا
 مهتناماف ع رمهتءاجذإ كلذ ك مهاهيبفايلعلا ةعباسلا ءامسأ اىلاو لفسا|ةعباسا| ضرالا ىلا ةدحاو ةعدص

 ىلاعت هلوةوهوهذهدعب رك ذام ىهو ةرآلا ىف ةتسواين دلا ىف ةّسةلصخ ةرسشعاةنثا ىه لاق سامع نبا نعو

 ناب نرقي ل اقف ةبآلاه ذه نع لئسهنأ ب ااماا نب رمع نعربشب نب نامعنلاىور( تجوز سوفنلا اذاو)
 لا 1ك ليقو رانلا ف ءوشلا لحرلا عمءوسلال جرلا نيب نرقي وةنجلا ف اصلا ل جرلا عملاصلا لجرلا

 سوفنا| تجوز لي قوه بحاص عم لجرلار يشل يقو ىرادنلا,ىراصنلاودوهبلاب دووبلا هتعيشب 'ى سما
 تجوز ىنعم ليقو نيطايشلابنب رفاكلاس وفن تنرقو نيعااروحلابنينمؤملا سوفن تجوز ليقوا-طامعأ
 حرا كللذب تيمس ةيح ىهو تنفد ىذلا ةيراجلا ىنعي(تلئسةدؤوملااذاو) داسجالاىلاحاورالات در

 ةفاخ ةي>- تانبلا نفدن ةيلها1ا ىف كلذ لعفت برءلااتناكو تو ىتحاهلقشي ىأاهدؤيف بارتلا نماهماع

 ةريفح ترفحاهتدالو ناو ناكو تلج اذ اةيلهاجلا ىفةأرملاتناكل اق ساءنعنب! نعىو روةجاحل اور اعلا

 لع رلا ناكل يقو هتسحامالغتداواذاو ةريفخلا فاهم تمرةبراجّت دلو ناف ةريفحلا سأر لع تضخمتف
 ىمنغلاو لبالا ىعرتاهكرتور ع شوف وص ةبجاهسبلأ ةيحاه ءاقب دارأو تنبهلتداوا ذا ةيلهاجلا ىف
 دقو اهئاجاىلا اهب هذا ىتحاهيذي زو اههنيطاهماللاق تغاباذاف بشت ىتحاهكرتاهلتقدارأ اذاوةبدابلا

 بازتلااهيلعل يه واهئارو نماهعفدترظناذافاهبف ىرظنااطلوقيفرتبلا مس غلبيف ءارحصاا ىفارُثب رفح
 هجرخ ا رانلا ىف دو اورزاولا تعسف نعيش لرسرلاول دوعسم نبا نع ضرالاب ىو: سن ىتح

 لاقفو رعش فق دزرفلاهب رختفاف دئي ملودأولا عنم نمم ةيجان نبةعصءد ناكودوادوبأ

 دأ را ديتولاامحأو 5 تادئاولاعنم ىذلاانمو 1

 ريغب تلتفاهالاهلتاق خيب وناطاؤس ىنعمو تاتق بن ذىاباط لاقيفةدؤوملالٌدستهانعم( تلق بنذىاب )

 تيوطو تعزن ىأ(تامدكءامسااذاو) باسحللرمثذتلامعالا فئاص ىنعي(ترمشن فحصلااذاو) بنذ
 ىلاعت هللاءا دعال تدقوأ ( ترعس ميجا اذا د1 نم تاب زأو تفشكل يقو فقسلا مع سالك

 َت ”درضحأ ام سفن لكلعت كلذ دنع ىنعب(ت .ريضحأ ام سفن تءاع) هللا ءايلوالت برق ىأ(تفل نأةنجلااذاو)
 الا ازال 00 1 0 7 رك نس ردت 9 7 رشوأب اريخ نم

 ا ب آ

 ساختو لماع ال ترضع امن ةز وسلال اوأ نماقلظم فقوالو5 ةرخآلا فةيقابلا اوايندلا ىف اهنمةتس

 فئولا زوج ةيآ لك ىلع سفناا عاطقن ا ةرورمغاو سفن لكىأ (سفن تماع) وهواهماوج هيلع فطعاجؤو سمشلا اذاىف بسنلا

 ١ ةرايسلا( راو+ا) هلوأ ىلا اعجاررك" ذاجرباارخنآ ىف مجنلا ىرت انيب عجاورلاب( سنحلاب)ةدئازال( مسقأالف) رشو ريخ نم (ترضحأام)
 سمشلا عمىرحن ىرتشملاوةرهزلاودراطعو لحزو مارهبةسجخلا ىراردلا ىهليقهسانكل خداذا شحولا سنك ن ءبيغلا (سنكلا)



 نمو ل يالا مايق نم ةئيضم (ةرفسم د موبهوجو) هربغ ن ءولغ شيوهب مامتهألا ىف هيفكب(هينغبإل هسفن ىف(نأشذئموب مهنماىرما لكشل)

 (ةربغاوماع دموي هوجو) نورورسهمنوكحاض 20 ل نونمؤم ا مهو'هوجولاه ذه باص ىأ(ةريثبتسم ةكحاضإ) ءوضولاراث

 حونو هتبحاص نه طولو هيبأ نم مالسلأو ةالصاا هياء ميهارب او همأ نم إ_سو هيلع هللا ىب صىنااو ليباق

 ايندلا ىفمهنوب رقياوناكنبذلا ءالؤه نا ىنعااو ممر صنو ءالؤهةالاوم نم نمؤملارفيلبقو هيبأ نم

 لب هيخأ نمءرملار ةء موب ليق هناكب يترتلاةدئافوةرخآلار ادلا ىف مهنم نورفيمنوززعتيو مب ندوقتي و

 لكل ) نب وب الإ هقللعت ع نم دش امهمهقلعت نالدلولاو ةردا كالا ةوخالا نم بر ةأام_منالهب وبأن م

 هيلعهللا ىلصىبنلا نع سا.عنا ن ءهريغنأش 5 2 نافواتب قا (هينذي نأش ذكموب مهم ”ى صا

 لكل ةنالؤاب لاق ضعب ةروءانضعل ىرد دا تا 151 تااقفالرغةارعةافح نورث لاق سو

 ءوضولارثأ نمليقو 17 مايق نمةرفسم ليق 0 نم ةئيضمةقرسشم ىأ(ةرفسم ذئمول

 51 0 (ةربغ 0 هوجوو ) ىلاعت لاقفءاي 2 فص وم هناوذر وللا ة مارك نم لاشك

 ةريغلا نيب قرفااوةلذاهاثغت سابع نبا لأقو فوكو ةماظاحا شغتو اهواعت ى أ(ةرتقاهقهرت) مهبلزن ىذلا

 مندل كل كشر رتل اب ق>ءكقرام غاا نم هعفتر اامةرتقلاو ضرالا فلغسأن اك امةربغلا ناةرتفلاو

 هناتكرارسإ اوهدارك لع 0 ا ةرجفلاةرفكسلامه زاذهممب

 د ةيكمر 00 تلا ةروسرب فت

 هللا ىل_دهللالوسر لاق لاقر مع نبا نءافرح نول 0 رأوةئامو ةنآنورشعو عسن ىهو

 ترططفناءامسلااذاو تروكسمشاااذا ار قيلف نيعلا ىأر هناك ةمايقلا موي ىلارظني نأ هرسس نم لسو هيلع
 . ىذمرتلاهجرْخأ تشن اءامسلا اذاو

 فلتم”تفل ليقو تامضاليقو تروغ وتماظ أس ابعنءالاق(ت روك س ملا اذا) لجوزعدل وق

 اذاف فانتم ضع ىلااهضعب عمج سمشلا ناهانعمو ضعب ىلا ئيثلاض عب عج رب وكستلا لص أو ةمامعلا

 رمقلاو سمشلالقل واحتل اىلصو 0 ةرد رخات نع( كاد 7 رضتفارو.دا راهاع

 ءامدلارطةءاطعو ىكلالاق ض 0 دوام مترئانت ى ات .ردكناموجتلااذا و( ماهج

 راشعلاذاو)اروئنم ءابه تراصف ضرالا هجو نءىأ(تد سلابجلا ذو عقوالا م قييالفاموحنذئموب

 ىت> اهمسأ كادر دا لا ماج نمرهشأ 500 ءاعىف ؛ ل[ لماوما قونلاىنعب (تللطع

 اهلهأايلممأ عارالب المت تكرتوتلطمويلا كلذ ناك اذاف تبرع ١١ دع لام سفن :أىهو ةن_سماقل عضت

 ىنعي (شوحولا اذاو) ةمايقلا موب لاوهأ نم مهءاجاملاهنم مهما بع الام نكي اواهانذال نيمزالاوناكدقو

 فترصقنالوقي ناوبالاو كلا ىنةيساواملوقي خالف قوقحلابةيلاطملا نعزارتحالا كلذ ف ببسلاو

 ا هيخأ نم ليباهرفي نمل وأ ليقو ان ل2 را انتماعامنولوةينونبلاو ق- ىنفون لوقت ةم>اصلاو ان

 ا ةما.قلالاح ىلا ءتهلئارك داملو حيعت نسح ث.د>لاقو ىذمرتلا هجرْخأ هين اش دئموب مونم 0

 | هوجو )ىلاعتهلوقب ءادعسلا فدوفءايقشالاو ءادعسلا ممم نيهسق ىلع مهناو نيفاكلا لاح نيب اطاوهأو

 اهتوماهر يح س امعنءالاقو ضعن ٠ نماهضعبا ص تقيلةمايقلا موي تعج ىأ (ترشح) ربلا باود نم

 (ةرت_ةاهقه رت) رابغ

 ناخدلاكداوس ةريغااواعي

 عامتجا نم شحوأ ىرئالر

 هجولاىفداوسلاو ةريغلا

 ةلحلاهذهلهأ (كئلوأ)

 قوقحىف (ةرفكلامه)

 قوقحىف (ةرحفلا) هللا

 داوس ىلا عج رفكتاا ىلا

 لعاهللاوةربغلا مههوجو
 ةيكمري وكلا ةروس الع
 د هبا نورسشعو عست ىهو
 د ميحرلا نحرلا هللا مسيل
 بهذ(تروكسمشلااذا )

 ةمامعلا تروكن ماهو ضن
 اهءوذف اي ىأاهتففل اذا

 هلناسناسهذ يف افل

 عافترا اوقافآلا فهراشتناو

 اهعفاروةيلعافلاب سمشلا
 تروكه ريسف» رمذملعف

 هيفا لعفلابتاطي اذا نال

 ]ذاو) طرشلا عم نم
 ( تردكنا موجتاا

 لابجلا اذاو ) تطقاست

 ضرالا هجو نع (تربس
 وحلا ف تريسوأ تدعبأو

 ىهرءارشع عج ( راشعلا

 اهلج ىلع ىتأ ىتلا ةقانلا

 اهمساوهمرهشأ ةهريشع

 ةنسلا ماقل عسضت نى

 اهلطع تامعأ (تلطع)

 ندتعج (ترشح شوحولاذاو) ىديزيلا نع فيفتلاب تاط ءاهنودام نولطعي و مه دنعاهتزءلةلاخلاه ذه تغلب اذا منو سبح اوناكو :

 نعوهوحنو سواطلاك ذآ ىنبل رؤرس هيفامالااهنم قبب الفابارتت دراهنيب ىضق اذاف صاصقال بابذلا ىتح عي لكر شع : داتق لاق ةيحان لك

 ةنسلامهتريشح مطاومأو سانلابةنسلا تفجج أذا لاقي اهتوماهرسشحامهنء هللا ىضرسابعنإا



 ىأنيب وثماهفتسا(هرفك ألمإةبتعوأ ةيمأوهوأر فاكلا نعل (نانالا لتقإ راب عجءايقتأ(ةر رب) ىصاعملا نءوأ هللا ىلع (مارك)

 ئثلا كلذ نيب مثرب رقتلاهانعمو ماهفتساوهو هقلخربة- ىأ نم( هقلخ ئدىأنم) هرفك دش امىأبكةوهوأر فكلا ىلعدلج ئيشىأ

 ه1 3 ) لاقف

 0 مأن طب نمج و رخلا

 مت)رعشلاو ريما ليبسمل ني
 ريقاذ هلعج (هربقاف هنامأ

 ةماركماهبلاك الهيف ىراوي

 ربقأو هنفد تيملاربق هل

 هنكمو هريقب نابه يصأ تدملا

 (هرشنًاءاشاذامث) هنم

 (ا) هنومدعل هايحأ

 رفكلا نءناسنالل عدر

 لعفي ل( هيمأامضقيامل)

 هبةللاه يم امرفاكل ا اذه

 ددعاللو نامالا نم

0 

 هعبن هن اهتتاناىلا هيودح

 هيلا جاتحاهف عنلاركذ
 ىلا ناسنالارظنيلف )لاقف

 ابحي وهلك ًايىذلا (هماعط
 (انأ) هسمأ|نرب دفيكهب

 لدب هنا ىل_عىفوك حتفلاب
 رسكلابو ماعطلا نملاّشا

 مهرب_غفانئنسالا ىلع

 ىنعي(ايصعاملا انيمص)

 ّ ( باخسلا نهرا
 تابنلا(اقش ضرالاانققش
 ربيلاك (ابحاهيف انتيناف)

 ىدخغتءامامسريغوريعشلاو

 مركلاةرك (اينعو) 7

 ةهك افلاو ماعطلا ىأ

 ىعوسة بطر (ابضقو)

 هال هعطق همن ردع

 يمه كه عل تيم تاضقنإ

 (اعاتم) كب اودل ىع ىم (ابأ ادرك (ةيك فد )ءاباغعجراجشالا ظالغ(ابلغ)نيناس (قثادحوالئوانوتي زو)

 ليبسهل هس مث ى أرمي رامضاب ليبسلا بصن ( هرمس ل ميسلا مل) هقلخ نمءاشيأم

 ريفس مهدحاوءايبثالا ىلا ةكسئالملا نم لسرلا مهليقور فس باكل ليقهنمورفاس مهدحاونوبناكلا
 لتق)لجوزءهلوق# رابعجهلنيعيطمىأ (ةررب) هللا ىلع ماركمهىأ (مارك ) هلوقب موياعىتنأم
 هدنعهندايأوهيلاهناسحا5 رثكع م ةللابه رفك دشاامىأ (هرفك أم) درطو رفاكلا نءاىأ (ناسنالا

 ةبتعىةيآلا هذه تازرن رفكلا ىلع هل عي ىأءانع«ليقو هرفكن ماوبعا ىأب كتلا لبس ىلعاذهو
 ه سمعأأ نم نإ من * رفاكلك ىف ةماعةبآلا ليقو رذب مو. اول تق نيذلا فل يقو فا ن/ ةيمأ ف ليقو بطىبأ نبا

 هانعمو ماهفتساهظفل (هقلخ ئدىأ 1نم) ىلاعت لاف هنمهقا اخ ىلاعن هللا نا لعين أهعم ىغبذي نأك ْ

 ا ملل ةفطناراوطأ هقلخ ىنعي هردقف هقاخ ةفطن نم) ىلاعت لامقف كلذر سف مئرب رقتلا

 هللهسىأ (هرسسيلوبسلا#) هدارأامردق ىلءهيلجروه.دب وهينيعو هسأر قاخ ىنعيور دق ليقوهقلخ

 ارا ررل احا د21 لك لع رم يل مةو لطاتلاو قاعا قا رطإ لع ءلادل لوس ليقو همأ نطب نههجورت ىفإ رط

 شودولاو عام..سال قاههل +2 مل وارو.ةمهلعج ليقو ه«.ف ىراوب اريقدل لعج ىأ (هربقافهتامأم ) هيلع

 رباس لع مدي :./ةءركسهذ_هوهيف ندب ربقاذ هإعجو ريقي ثيحب هللا هرب صهانعم هريقأو أر ويطلاو

 ءاشاذا م ىلاعتلاقا اوباسهلاو ثعمالهن هوم دعإ ارح ىأ (هرمشأ ًاءاشاذا مث )ىاعت لاق ميو تانا اودحلا

 عدر(الك) مهايحأ قاما ى 2 نآءاشىت 0

 ثعيلاراكناو د 3500 !ىلعهرارصاوهر كن عوهعفرتوهرب-#و هربكت نعنا ف الازجزو

 رك ذمدآنبا قاخرك ذالوهياعضرفامدؤب وهب رهبد سمأاملعفي  ىأ(ه سعأام ضةباملإ) باسحلاو

 هردق فيكى أهيفهب رةردقىلا (هماعطىلاناسنالار ظنيلف ) ىلاعت لاةفرامةعالا عضومهنافربتعيلهقزر

 ءاملا انيبصان | ) ىلاعتلاة ةف كلذ نيب هج رخو هماعط لخ دم ليقوأ هناي دسوإ]عجوةلةرب دوةريسإ وهن ر

 ىتلابوبحلا يعي (ابساءاملا كلذب ىأ (اهيفانتبناف) تابن :!اىأ(اقشض رالاانققشم ) راما ىنعي (ابص

 ىنعي(امضقو ) بلا هعيتأ اذهافهجو نمةهك افودهجو نم ءاذغهنا ىن :علإ (اينعو) ناسنالااهم ىَدْعَتس

 هبفاعت ىذلا هاك ف اعلاوه بقا ليقو مايالا لك ىف عطقي ىأبضتقيهنال كل ذب ىمس بطرلاوهو تقلا
 راجشالا ظالغىنعي (املغ) ةقيدح عج (قئاد-والو)'تب زلاهنمرصعياموهو (انويزو) باودلا

 ةيك افلا ناولأ عيج ىنعي (ةهك افو) الاوطسابعنءالاقو ضعب ىلعهضعب فتلملارحشلاب اغا ليقو

 سانلاهلكأيامةهك افلا ل.ق مالو تاودلا ًاياممسانلاهعر زب/ىذلا ىعرملاو لا هل )0 ور

 ىميتلامهارباىور ماعئالاو سائلا لك أي ايام ضرالاتشن أ ام سامغ نبالاقو باودلاهلك ًايامدالاو

 معأالامهنلاباتكىفتاقاذاىن :اقت ضرأ ىأو ى ظنت ءامس ىألاقفابأو ةهكافوهلوقن ءالكدس .ركدابانا

 ىراخبلا ظفا اذدهتان سعأام لاقو أ انفاك املاقمأ بالاافلاق انأوةدهك افوأرق ةر,عناسنأ نع(خ)

 بششعلاو بح اوهكاو غلا ىنعي ( (متاعاتم) هوعدفالامو باكل ١١ اذه كل |نيباماوعبنالاقمن هريغدازو

 ةنايقلا ةحبيس عي (ةخاصا|تءاجاذاف) ىلاعت لاتفةءايقا !لاوهأرك ذم ( (مكماذن الو) مل ةعفنم

 عاود أ نمع راارقيموي) اهمصتداكتىتح مهعامسأ ىف غاابت ىأ احلا عامسأ خصتاهمال خاص تيمس

 دعابتلارارفلا نمدارملاو«سفنب هلغ_ثاءالؤه نمدحاو ىلا تفتليالدناىأ (هينبوهتبحاصو هينأو

 بسلاو

 ا ءرا ارش هي مون )هروهلتل فو ذحت هباوجواهمصتى أ ناذآلاخصناهمال ةمايقلا ةحيص 0 0 و ير همم

 مثهنمبرقأامهنال نب وبالابمثخالاب أدب (هيذب و)هتجوزو ياعرا يعسةلاعتسالالا مهيب وهني تاعبتل (هيبأ اوةماز ,هيخأ نم

 ١ حوت هنبا نمو طوار حون هتبحاص نمو ميهارباهبر وبأن مو ليب اههيخأ نمرغي نملوأ ليق بحأ مهن ال نينبلاو ةبحاصلا



 0 5 2 5 أ ع 1 هك |

 (ىوثو) مسوهيلعللا لص ىنلاىأحاك (سبع) د ميحرلانجرلاللا مسلم د6ةيآنوعب رأوناتثثا ىهوةيكم سبءةروسإل
 موتكم مأنبهللا دبع (ىمعالا) نيبهذملا فال تخا ىلع ىلوتوأ سدع هيف لماعلا وهل لوعفم هنالبصن هإ<وهءاجنال (هءاجنأ) ضرعأ
 امم ىنماعهللالوسراب لاّقف مالسالا ىلا شد رقفا ةأوعدب وهو إ_سوهيلعهللا ىل_دىنلا ق أ كلامنب عي رشهوبأوه-يبأمأ موتكممأو

 لوسر ناكف تازنفهنع ضرع أو سدعو هم الكل هعطق لسو هيلع هّنلأ ىلص هللالوسرهركسف موقلابهإ انت لعيالوهو كلذ رركو هنلا كماع

 اة ىف رهيف ىنبناع نعابح سم لوقت واه دعب همركي لسو هيلع هنن ىبد هللا

 د ةيكم سبع ةروسربسفتإلم
 افرح نوثالثو ةنالئوةئ امسجوةملك ن وثالثوةثامو ةبآنوعب راو ىدحا ىهو

 « ميحرلا نجرلا هللا مسإ لع
 ىنعي (ىمم الاهءاجنأ) ههجوب ضرءأىأ ىلوتوههجو بطقو حاكىأ (ىؤنو سعإ) لجوزءهإوةف
 نبةدئاز نب سيق نب ورمل يقو ةعبب رنبكلام ن حي رش نبللا دبع ليقو ورع همساو موتكممأ نبا
 ةيموزخا هللا دبع تنب ةكناعهمأ م ساو ىؤا نب ىصاع ىنب نم ىرهفلا ىثرقلاة--اور نبةر هز نب مصالا

 ةبتع جاني وهو ل سوهيلع ثلا ىلص ىنلا ىف هنأ كلذوةكمب اميدق ملسأدلي وختنب ةجدخ ةلاخ نءاوهو
 ىلامهوعدي وفاخ نب ةيمأهاخأ و فاخ نب ”ىبأو بلطملا دبع نب سابعلاو ماسه نب لهجابأو ةعيب رنبا

 ءادنلارركم وهي دانب لعجو هللا كماعا# ىنماعو ىن:ر قا هللا لوسراي م هوتكم مأنب|لاقف مهمال_داوجر يللا

 همالكه عطقل إ_سوهيلعهللا هللا ل وسر هجو ىفةهاركلا ترهظ ىتح هريغ ىلع لبةمدنا ىرددالو هو

 لبق ا وهنع ضر ءأوههجو سيعفةلفسلاو ديبعلاو نايبصلهعبتاامنا ديدانصلاءالؤهلوقيهسفن فلاقو
 هللالوسر ناكف )سو هيلعهللا ىبصةنلالوسرلةبئاعم تايآلاهذهةهتلالزتاف مهماك«ن اكن يذلا موقلا ىلع
 ةجاح نم كلل ههللوقي و هيفاثلا ىنبتاع نمابح ىملوقي و هازاذاهمركي كلذ دعب )سو هيلعللا ىل_د

 لاق ةيسداقلابا ديهشلةقليقو نيلّوالا نب رجاهملا نم ناكو نيتوزغى نيت سم ةنبدملا ىلع هفلخت ساو
 سبع تازن أت اقاهنعىلاءنهنلا ىضرةشئاع نع ءادوسةيارهعمو عرد«_لعوةيسداقللا موب هتبأر سنأ
 دنعو ىدشرأهّللالوسرايلوقبلءؤ- ل سوهيلعةللا ىب_صةللالوسرىت أى مجالا موتكممأ نبا فىلو تو

 هنع ضرعي مسو هيلعهنلا ىلص هللا ل وسر لعف- نيكرشملا نم شي رقءامظعإ سو هيل عهنلا لصةنلالوسر
 ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ تلزنأ اذ هىئفاللوةيف اسأبلوقأا:ىرتأل وق ونب رخآلا لعل بقي و
 هماعتي امو ساصلا لمعلاببونذلا نمرهطتي ىأ( زب هلعالاب راد كلعج مث ىأىأ( كي ردبامو) بي رغ
 نعوهللا نعسابعنبالاق ( ىنغتسا نمامأ) ةظعوم ا ىأ( ىركذلاهغفنتف) ظعتي ىأ( رك ذب وأ) كنم

 (كريالأ كيلعامو )هم الك ىلا ىنصتو هيلع لبقتوهل ضرعتت ىأ (ىدصتهلتن اف) لاملا نمد نامبالا
 وهو) موتكممأن با ىنعيىثعىنعي (ىسي كءاجنمامأو) غالبلاكيلعامناوىدتهالو نمؤيالىأ
 (اهنا) اهلثماه دعب لعفتال ىأ( الك ) هنع ضرعتو لغاشتت ى أ( ىمهلتهنعتناف) لجو عهللا ىأ ( ىشخي
 ظعتا ىأ( هركذ) للادابع نه ىأ(ءاش نف) قلخاا ةظعوم ىأ(ةركذن ) نآرقلا تانآل يقو ةظعوملا ىنعي

 حوالا ف نآرقلا ىنعي ( ةمركم فض ىف) لجوزعلاقفهدنءهزحو نآرقلاةلالج فصو منآرقلا ىنعيهب

 فحصلاىنعي (ةرهطم) ةعباذلاءامدا فةعوف ىمليقوةللا دنعردقلاةعيف رىأ (ع وق سم ظوفحما

 ماركلاةكالملا مهو ةبتكح ىنعي سابع! لاق (ةرفسىداب) ةكئالملامهو نور هطملاالااهتسميال

 كب ردنام و) نيم ةني دملا ىلع هفلخ ساو

 لاعاي راد كالعجب ئشىأو
 (ىزيهلعل) ىمعالا اذه
 عمساع رهاطتي ىمعالا لول

 لها سند نم كنم

 ءاتاا تمغدأو ىكزتيهلدأو

 (ركذيوأ)ا كو ىازلا ف
 مصداعهبصن ( هعفنتف) انتي

 لعالاباوج ىششعالا ريغ

 ىلع افطعهعفر هري_غو

 كاركذ(ىركذلا) رك ذب
 كناىأ ك_تظعوم ىأ
 هنمبقرتموهام ى ردال

 ولو رك ذنوأ كرت نم
 كنم كلذ طرفامتس رد

 نمىأ(ىنغتسا نم امأ)
 هلتناف) لاملاباينغ ناك

 لايقالاب ضرعتت (ىدصت

 هنامعا ىل_عاصرح هيلع

 داصلا ىفءاتلا ماغدابىدصت
 الأكيلع امو) ىزاخخ

 سأب كيلعس بلو (ىزب

 نامالسالا, ىزتيالن أف
 نمامأو) غالبلاالا كيلع

 ى عرسي (ىكسي كءاج
 (ىئشحي وهو) ريخلا بلط
 مهاذأى أرافكتاوأ هللا
 ةداعكة وكلا اوأ كن امنا ىف

 ) ىهلتهنعتناف )نايمعلا

 عدر (الك )ءارمأ او ناكىروشلا سلجم ىفءارقفلا ناىورو ىنغا ىدصتالوطقريقف هجو ىفاهدعب سبعامهناىورو ىهلئتهلصأو لغاشتت
 هرك ذينأع شنف(هرك ذءاش نف)اهبجوعلمعلاواهب ظاعتالا ب <ةظعوم (ةرك ذت) تايآلاوأةروسلانا(اهنا) هلثمىلادعتال ىأ
 قةتبثماهنا ىأةركذتلا ةفص ( فص ىف ) ايا ىلاعت هللا همطأ رك ذلا ءاش نه ىنعملاوظعولا ورك ذلا ىنعم فةرك ذتلا نالريمضا ارك ذوهرك ذ
 (ةرهطم)ةلزنملاور دقلا ةعوف ىموأ ءامسلا ىف( ةعوف سم) هللا دنع (ةمركم ) فص ىف ىهىأ فو ذأ دتبمربخوأ ح وللا ن م ةخسسةنم فص
 حوالا نمبتكلا نوخسننية كم الملا ىأر فاس ع مجةبتك(ةرفس ىدبابإ هللا مالكم سدلاسعوأةكئالملاريغ سم نع



 (اهاسرألابجلاو) دقرامذاب لاح جرن وأ جرخأ ىبءفطاعلا لخ ديلا ذو اه م (اهاعصو) نويعلاربجفت 0

 تءاجاذاف) مماعنألو كلا عيتم كلذ لعف (مماعنالو مك اعاتم) ريسفنلا ةطي رش ىلع ىسر واح در اهضابلايجاو ضرالا باصتتاو اهتدنأ

 ةنلا ىلإ ةنهلا له اهيف قاسإ ىتااةعاسلاوأ ةيناثلا ةخفنلا ىهو باغتوولعت ىأ ىهاو دل ىلع طن ىتلا ىمظعلاة ب مهادلا (ىربكلاةماطاا

 (ىسام) اهيسن دق ناكواهرك ذنهباتك ىفةنّو دمها عأ ىأراذاى أت ءاجاذا نملدب (نانالاك 3 * مول) رات كار انلا لهأو

 تءاجاذا ىأ اذه كا الا ران ار وياه روع ءار وعلا (ىرب نا) ترهظ أو( ميجاتزرب و)ةلوصوموأهيعس ىأةب | ردصم

 عجرلا (ىوأللا ىه ميج ناف ) تاوهشلا عابنأبد .رخآلا ىلع (ايندلاةويحلارث |رن 5 رفكف دا ازواج( ىتط نم) كل ذكمالا ناف ةماطلا

 هب رماقم فان نمامأو )هل ىوأملا ىه نيب رصيلادنعو هب وييسدتعو نييفوكلادنعا ذهوةفاضالا نمل دب ماللاو فلالاو ءاوأمىأ

 عابتا نعاهرجز ىأىذؤملا(ىوطا نع) ءرسلابةرامالا( سفنلا ىهنو) اة هب رباسل ةمايقلا موباماقمهلن أ لعىأ

 لاوه اق وناويكلا
 لاكشالالا 0 اب ارشفلا 0 7 ”ءايدنلا كيس ا 0
 هماقمرك كيف «يصعم اب مهم

 0 اك 0 ءانع«ليثو اقدم شراسة تاومس نناريعلا رمت

 تا كات) ابا( جنا نيب عنان ىرارتانمدقاو| شوبرا عسر
 (ىربكلا ةماطلاتءاجاذاف) لجوزعهلوق ل مكماعنالو كلةغلبوه ضرالا نم جرخأىذلاىأ ىت» (اهاس ىم نايأ ةعاسلا

 هيلع ولعتف ئش لك ىلع مطتاهنال كلذبت يمس ةمايقلاةماطلا ل يقو ثعبلااههف ىلا ةيناثلا ةخفنلا ىنعي
 واريخ نمايندلا ف لمعامىاأ (ىسام ناسنالارك ذتيموب) عاطتستال ىتلا ةيهادلا برعلا دنع ةماطلاو ىن_ءياوسافاىا اهؤاسر 1 5 :_ءياوماقاىأ اهؤاسرا
 اهسشي وىلاعت هللا اهممقي ىتم

 ئمىرلعلا نمنالف سبل

 هنلا ىبصهللالوسر ناكوأ

 رفكى أ (ىفط نماماف) قاخلااهماار ظنيف ءالتغا || منع فكن هلأ ىنعي (ىرينا مج اتزّرب و) رش (اهارك ذ نمتنأميف)

 هب رماقمفاخ نمامأو) هتفص هذه نمل ىأ( ىوألا ىه م.جاناف)ةرخآلا ىلع ىأ (ايندلا ةويحلارث 5 : : 1
 : 5 0 5 50 0 3 1 َن 5 تن ئش ى ى

 لج هيدي نيب هماقمرك ديف ةيصعلابمهيلجرلاوهليقو اهيمشي ىتلا مراحنا ىأ (ىوطا نع سفنلا ىبنو 0 ممل اهنقو 5

 اا 1 ل دلة ع اذه: ليما (ىرألا حتنمل اناث كلنلايكرتنف ناحل 1
 0 اا اود رس لع نا ائأ (ىوالا ىعقنملااناف) كل تلاهكرتيف باسختال الج طاهارك ذ نمتنأام ىأ
 نمئثفتساىا (اهارك ذنمتنأمف) اهمايةواهروهظ ىتمى ا (اهاس رم ناب اةعاسلا نع) داب كلوقك ئيثىفاهتقو نيدتو

 الاةعاسلا موقت ىتم لعيالا هماع ىبهمنم ىأ (اهاهتنم كب رم ا) اا

 كنالاهتمالع نمىأاهارك ذ نمدجتابتنأ لاق مث لاؤسلا اذه ميف ىأمطاوسلراكنا ميف ىنعم ليقو وه

 نم رد_تمتنأامتا) اهدا دءّتسالابوجوواهون د ىلءاليلد كلذ ,هافكفءايدنالامئاخو ل_مرلارخآ وكذب لزم ٍلسو هيلع

 ةمايقلا موب نونياعي ىأ(اهنوريموب) رافكسلا ىنعي (مماك) اهفا2 نمكراذناعفنيامنا ىأ (اهاذي ىتحاهنعلأس وةعاساا

 | هلوق ىعماف ىتااط سبل ةيشعلا تل ناذ(اهاخن وأ ةيشعالا) مه روبق فل يقوايندلا ف ىأ (اوثملبل) بناذه ىلعوهف تلزن

 ةيشعلاىلا ىحضلاةفاضاليقو ىحشوأةيشعالا اوثبلي ل ىنعملا ادةلسفلالاوءاطا نال يق تاقاهاحضوأ وأ ا 5

 هباكرارسأوهدارع معا هللاواهموب ىحضوأ ةيشعالاليق هناك اهمون ىلاةفاضا كان ا اهنارالب

 هريغاهماعيال ن وكن ىتماهماع ىسهنن«( اهاهتنم كب رحلا)اهنعل أ ستواه رك ديلازنال ماوج ىلع

 | ىنممالف اهتامالع نم ةمالءءايبنالارختنأو كلاسراىأاهاركذ نمت نأ لاق مكلاؤسلا اذه ميفىأ اهنعم ال راك ميفرأ
 | ” نبأ نولوقيواهاس م نايأ ةعاسلا نع كنولأسي ىألاوسلاب لصتماها ذ نم تن : !ميف ليقو ميف ىلعا ذه ىلع فقوي نأ دعب الواهنعمهاؤسل

 أ نمرذنتل تعباماو ةعاس /|تقوب مهماعتل ثعبتإلىأ(اها تح نمر نم تنامئ الا هاهتسم كلب رىلالاققف فن أّت_ءامءاهاركذ نم تنأ

 | يحض أ (اهاحصوأ ةيشعالا)ايندلا ف(اوثيليل) ةعاسلا ىأ (اهنورب مونمهناكإ) سابعو ديزي نّونمرذنم اهديادش فاح نما طاوهأ

 0 0 ا ضمب وأابوبانميلاولاقهلوةوراهن نمةعاسالا اوثمارمهلوق- 5 لوطا نماوناعامل ايندلا ىف مهبل دماولقتسا ةيشعلا

 ّْ ١ | هادض و تنفع هتيشعراهنلا فرط دحأ نكساو الماك ام رب غلي ل مهمبلة دم نادارملاو دحاوراهن ىفامهعامجالامهنب ةسب المال ةيشعلا ىلا ىحضلا

 5 معأهار



 ىفدحلاز واجن (ىنطهنا) لوقلاةدارا ىلع( نوعرفىلابهذا)همسا(ىوط)رهطملاكرابملا (سدقلاداولاب) هادان نيح (هب رهادانذا)

 ىزاةغىازلا ديد شنب وناعالاوةعاطلاب نايصعلاو كرسثلا نم رهطتت نأ ىلا ليمثل له(. زتنأىلاكلل-هلمف) داسفلاو رفكلا

 ىشح امنا ىلاعتهنلالاقةؤرءلابالا نوكسنال ةيشا نال( ىشختف) هفرءتف هنافصرك ذي هللا ةفرعم ىلا كد راو ( كب رىلاكيدهاو)

 ىشخ نم مالا كالمةيشحلاف نيعةفرطهيصع نأر دقي هللا فر عنفةثلا فرءاءامكلا ضعب نعو هبءاماعلا ىأ ءاماعلاهدابع نم هللا
 اكضرعلاهانعم ىذلا ماهفتسالاب هتبطاخمأ دب لزنملا غلب ٍدأ نءوسدأ فاخ نم ثيدحلا هنمورسش لك ىلعأرتجا نمأ نمو ريخ لكهنم أهلا

 صامهوتعنعةارادملاهلزختسي ولوقلا ف (8/17) فاالابهيعدتسل قيقرلا مالكا هف درأوانب لزغت نأ كلل له فيض لجرلا لوي

 الوقف ىلا مندل وق ىف كلإ نر زر خلل
 ةبآلا هاراف) انيلالو-ة هل
 بهذفىأ (ىربكلا

 اصعلان وعرف ىسوم ىرأف
 قامهال ءاضيبلا ديلاو

 هنأو مالسلاوةالصلا هيلع ىمومةصقهلرك ذفهءوقهن ذكن يح هيلع قش لسوهيلعةللا ىلصدنأ كلذو دمتاي
 مأشلابداو مساوه(ىوط) رهطملا ىأ(سدقللاداولابهب ردادانذا) هبئ.سأتياهموق نم قاشملا لمحت, ناك
 رهط: ىأ (ىرت نأالا كل لهىلةف) هللاب رفكور بكس: رالعىأ( ىنطهنان وعرفىلابهذا) روطا | دنع

 ىلا كيدهأو) هناالاهلاال نأ دهشت سامع نب !لاقو لمعلا حاصتو مس هانعم ليقور ةكلاوك ارسلان م

 تناكناورك د لابن وعرف صخا ءاوهباقع ىنعي ( ىشختتف ٠) ديحو نو كب رةدابعمىلاكوعدأ ىأ (كب 2
 كك ةدحا نأ 2 2 5 5 م 3 َح

 0 ( 1 و “7 ىر 4 ا(ماراق) هموق عيا ةوءدةنوعد تناكف ىهمظعأ نكن وعرف نالهموق عب ة[ءاش ىسومةوعد

 3 ىأ( رشخل) ضرالا فداسفلا لمعي ( ىىسإ) ناسمالا نعضرعأ ىأ (ربدأم) ربحتاارهظأودرك ىأ ارحاسامهامسو ى ربسكلا

 هنا (ىصعو) جمر برالىأ (ىلعالا مب رانأ) هموقل نوءرف ىنعي(لاقف)اوعمتجااملىأ(ىداذف) هدونجوهموق مخ

 نءدوت( ربدأم) كاعت هل هبقاعىأ (ىلوالاو ةرخآلا لاكن هللا ذخأف) مم رواهم روهوباب رأ ماندالانأدارأليقو قوف

 فدهحب (ىس) ىسوم أ هلوقامهونوءرف ىتماكملوالاوةرآلابدارأليقوةرنآلا فرانلا ىف هل دب وايثدلا فهقرغأ نابهريغل ةربع

 نابعثلاى اراد و أهن دباكم لعف ىذلا ىف ىأ (كلذىفنا) ةنسنوعب رأامهنبب ناكوىلعالاكب رانهلوقو ىريغهلا نم مك! تماعام

 قعشإب و عم ردا ١ كيلا تس ونا ترجل زعهتلا فاح ىأ ( ىشح نمل) ةظعىأ (ةربعل) ىععو بذكن يح نوعرفب
 افيفخاشايط ناكو هتيشم مريدقت فو دنعءامسلا قاخ مادشأت .وأا دعب < لخ أ هانعم (اهانب ءامسلا مأ اقلخ دشأ متأ1) لاكلاقف

 ةرحسلا عم :(سشش) || ىلخ ىلا ف يشأ اذاهفعشوهرفض لع ناسنالا قا نآل دخاوهتلا ةردق ىلا ةبسفلا نإ 1 ١
 ماقملا ف (ىدانف) هدنجو أ ؟قل ناكل ذكناك اذاو مظعأ ءامسلا قا نى اعت نيبف اريسي ناك اطاوحأ مظعواهمظع عمءامسلا

 كبطل ع
 اهنودبعي مانصأ مط تناكو 6 0 0 01 5 امذال 2 5 0 5 - 00

 (ةرآلا لاكن هللاهذخاف) أ . 00 0 كا هي نهى ||
 را ردا ف راهنااءازسأ لك اهنال ىحضااب راهناا نءربعااواهراهن ىأ (اهاحض) زرب و ريهظأو ىأ (جرخأو) 1

 ليكفلا 0 لاكيتلاو ىىعزاه عرار نسخ وا حوا هم ليلا وسلا

 هيصتو ملشنتلا نك مالم نب ةيمالاقاه دمواهطس ىأ ا ىئامتلاقق ضرالا قات ةيتيك تبلل

 سيتا نال رمل لع[. 2. د كايصولل اوال سا در ول
 هيدا لكشن ليقدتك جل ا ليلدب اهلا دعب سقلخ تضر ناىضع ال و ا

 31 الاى 7 هو ليس: || م( ةعمتجمالوأ ضرالاهللا قاخ تاقامانعمامو نيتيالا نيب مهل فيكفءامسلاى لا ىوتسامث ةدحسلا مح |

 مل تماعام ىهو ىلوالاو ىلعالا يب رانأىهوةرخآلاهيتماكلاكنوأقارغالاىأ(ىلوالاو) ( عبار - ( نزاخ) - غ8 )
 (اقلخ دشأ) ثءبلا ىركتماي( مثأأ) هللا( ىشخح نلةربعا)روكدذملا( كلذ فنا) نورس ءوأ نوثالثوأ ةنسنوعب را امسي و ىريغدلا نم

 عفر ) لاقفءانبلا نيب مثهننا ىأ(اهانب) لاقف اهقلخ فيكنيب مئاقلخ دش ءامسلا مأ ى ربها فوذح ادتبم(ءامسلا مأ) ءاشن اواقلخ ا

 روطفالوقوقشالبةب وتسماطظدءف (اهاوسفا) ماعةثامس ةريسماعيفرولعلا تمس ىفاهماهذرادقم لعج ليقو اهفقس ىلعأ (اهكمس ا
 ضرالاو)اهجارس سمشلاواهلظ لالا نالءامساا ىلا سمشلاو ليللا في ضأواهسمشءوضز ربأ(اهاحضج رخأو)هماظا (اهليل شطغأو)

 ,اضةفتامنلا ..ةكءاع كانءاشلا: كلش سات حلفت هح انف رع هقول نك فان طل كاع كالا



 كلفلا عطقن نأ عْزخلا ىفاهقا ارعاو بر غلا ىلا قرششملا نم عزفت ىنلا موجنلاب وأهبابسأ نماهئالاهيلاربب دتلا دان ساورفظلاو ةبل اا ىصأ

 باوجو باسح ا لعن ما ىمأر بدتف قبسنف ةرايسسلا نم ثالفلا ىف يستىتلاو جرب حلا جرب نم جرت ىتلاو برغل ىصقأ ىف طحننت ىتح هلك
 (ةفجارلا) ةكرحلاةدش فجرلاوةدب دش ةكوح كرحتت (فجرت موب)ةمايقلارك ذ نمهيلعددعبامةلالد نثعبتاوهو فوذحم مقلا

 ةخفنلا (ةفدارلا)ةفجارلا نع لاح (اهعبنت) اهملع نم لك تويىتح ضرالا اهب رطضت اهمالاهثو د ثت دعا. تفصوىل والا ةحفنلا

 (ةفجاو)ثعبلا ىركنم بولق ( دئموب بول ) مهيرحت ةيناثلاو قلخلا تيك قوالاو ةهشسنوعب راامهتب كوالا ف درت اهمال ةديئاثلا

 بيجولاوهو فيجولا نمةب رطضم
 بول عافتراو بولقلا

 اهتةصةفجاوو ءادتالاب
 راصبأ ىأ (اهراصبأ )

 ةليلذ (ةعشاخ) اهماحصأ

 اهريخ ى رتام لوط

 وركنم ىأ (نولوق»)
 ءازهتنسا اين دلا ف ثءعبلا

 انثا) ثعبلا راكناو

 (ةرفاحلاف نودودرل

 ىاراكتإلا ىنعمب ماهفّتسا

 لوا اانومدكب درنأ

 انك امكءايح ًادوعنف مالا

 لاقي ىلوالاةلاطاةرفاحاو

 هنم ج رذن سمأ ىف ناكنمل

 هترفاحىلا عجرهيلاداع من
 اه ركفال هتاف عا
 دنعىأةرفاحلاد:ءدقنلا

 ةقفصلا ىهو ىلوالا ةلاحلا

 اوداز مث ثعبلا اوركنأ
 انكاذت" )١ لاقفاداعبتسا

 ةرخانةيلإب (ةرخت اماظع

 لعفو صفحربغ وك
 رحت لاقي لعاف نم غلبأ

 || ىنعملاورخانو رحت وهف ماخعلا
 انرص نادعب ةامحلا ىلادرنأ
 بوهنماذاوةلاباماظع

 ريان ارمسخ تاذةعجر (ةرساخ 0 اذا)انتعجر( كالت) ثعبلا ورك هم ى أ(او 00 دج

 | ىعملاو اهماعصأ

 تفجوف جرت موب ىأةفجاو ذئموبب ولقهيلعلدامب فجرتموب باصتتاو دال

 ككاو ترا هل ا ل 1 كالمأةعب 0 ا

 ضبقب لكوف توما كلمامأو تابنلاورطقلاب لكوف ليئاكيمامأ و دونجلاو حاب رلاب لكوف لب ربجاماف ليئارزع
 اميمسقي نأ هلو اهفرشل ءايشالاه ذه ةنلا مسقأ ىلا عتهنلا نم ىصالإب مهياعلزني وهف ليفارساامأو سفنالا

 نب-احتاو نئعبتلهري دقت فود مسقل ًبآوجوءايشالاهذهبروربدقتلان وكب وأ هقلخ نمءاشي

 ةخفنلا ىنعي (ةفجارلا فجرت موب) ةفجاو ذئموي بولق هلوةوه ل قو ىشخي نمل ةربعل كل ذ ىف نا هباوج ليقو
 00 ارا قلخلا عيجاهنمت ومب وئث لك اط كرت ولزازتب ف والا
 هللانذاب» ئش لكى حنى رخالاو ىش لكت يم ىلوالاف ناتصيصام* ةداتق لاقو ةنسنوعب رأامهندب وىاوالا

 ةفدارلاو + ايقلاةفجارلا ليقو ءامسلا دن ىتلاةفدارلاو لاب او ضرالا لزازت ىتلا :ةجارلا ليفو لجوزع
 اذا إو هيلعهللا لص هللا لوسر ناكلاق بعكن ب ىفأ نع ىباعنلا د: ىوغبلا ىور ةمايقلا موي ثعبلا

 فو ةفاعد ,وملاءاج ةفدارلااهعبتت ةفجارلا تءاجهللا او 7 ذاسانلا اهم لاق وماقليللاعي ربهذ

 اهراصبأ) اهنك امأ نع ةلئازذاجو ل يقوةب رطضمةقلقةقفاخ ىأ اور
 ن ركنلاىعي (نولوش) ىلاعتهلوق ليا دب رافكلا اهمدارملاوةلياذةعش اخ اهاهأراصب أ ىأ (ةعشاخ

 لاحلا وأ ىلادرنأ ىنعب (ةرفاخلا ف نودودرملان' 10 ٍتولاد عب نوثو عبم كن ؛امط لمقاذاثعبلل

 نم عجرىأةهنر ذاح ىفنالف عجرلوفت برعلاوة لوا نك 6تولاد هكءايد ًاريصنف صمالا ءادتاو

 ىذلاهقي رط ىف ىأهتر فاح ىفنالف عجرلاقي وئشلالوأوىشلاءادس تبالمسا مهدنعقر ةاحلافءاح ثيح

 اسفر فحن ىتاا ضرالاةرفاحلا ل ,قوةقيقحلا ىفةروفحم ىهفر فحم دق رئاب لصف هتئيشمب هرفح هنم ءاج

 اديدجاقلخ تعنف نمرألا لآن ودودرلاب ًاىنعملاورفاحل|اهماعرقت_ساهنالةرفاح تيمس مهروبق

 ليقو ىنعمامهوةرخانةيرقو ةيلابىأ (ةرحاماظعانك اذئأ) رانلاةرفاحخلا ليقواهياعى ثم
 لاوهأ اونياع اذاثعبلل نب ركنملا ىنعي (اولق) توصن ىأرخنتف جرلااهبفرعىتلاةفوجلاةرخانلا
 تولادعبانببصي امبنرسخنلتوللادعبانددرنا ىنعبةنباغ ةعجرىأ (ةرساخةرك اذاكلت) ةمايقلا

 (ةرهاسلإبمهاذاف ) اعيجاهب نوعمجية دحاوةحيص ىأ(ةدحاو ةرجز) ةربخالاةخفنلا ىنعي( ىهااف)

 اهماك اهناع ءطولارثك ىتلا ىه ليقو مهرهسو ناويحلا موناهيلعن الةرهاس تيمس ضرالا هجو ىنعي

 ماشلا ضرأىهليقو اههجو ىلعاوراصةحبصلا اوعمساماف ضرالا نطب ىفاوناكمهنا ىنعملاو ترهس
 ىسوم ثيدح كانأىنعي(ىسوم ثي دحكانأ له) لجو زءهلوق موج ضرأ ىه ليقوةمايقلا ضرأ ل يقو

 دمحاب

 ىأفوذحمي قاعتم (ةدحاو ةرجز ىهامء اف) مهن معازهتسا !دهواهمانب دكشا نورساخاذا ندعنف انثعب وتد نااهن

 ريعبلارجز موق نم ةين اثلاةحفتاا دب ربةدحاو ةحيصالا ىها شف هير دق ىفةنيهؤإهس اهنافل_جوزعفهللا ىلعةمهطصةركلا كلتاومسكحتال

 ىلا ما ثااباهنيعب ض رالرعابلا ليقواهف وج ىفاتاومأ اوناك امدعب ضرالاهج ريىلعءايحأ,هاذاف (ةرهاسلا مهاذاف) ه-يلعحاصاذا

 في رشتلاو عيشي نبا ؛!ذهن ! ىلع هيبنتا| نمضتي ماهفتسا (ىسومثيدح كاناله) ماهجو أةكم ضرأو |أس دقملا تدب بنج

 هبت طاجللإل



1 

 ا
/ 
3 

 ا

 ليقوابارتت نك ىتتيلاب رفاكل|لوقب د ةنيخابارتنودوعيفابارتاو دوع نحلاو سانلا ىوس مهالارئاسا

 اعضاوتم ىنعيابارتتنك ىتيلايلاقةجرلاو ريما نم نينمؤملا ىلع هنمنلا منأامىأر اذارفاكلا نأهانعم

 هنوكومداباعهنأكلذو سلب اوهانههرفاكلا نا ليقواريكةمارابج نك ؟موايندلا ىف هللا ةعاطفف

 نونمؤملا هونب ومداهيفامىأروةمايقلاموبناك اذافران نم قلخهنابه-لعرخشفاو بارت نم قاخ
 هنعةللاىضرةرب رهوب أ لاقابارتتنك ىتيلايلاةباذعلاوةدشلا نمهيفوهاموة->رلاو باوثلا نم
 هباتكرارسأ و هدازع لعأىلاعت وهنآحبسةللاو ىلْثم كلءج نم كلةمارك الوالبأرتلا لوقني

 ةيكمتاعزانلاةروسريسفنإلم

 افرنوسخوةنالثوةئامعبسوةملكن وعستو عبسوةئامو ةنآن وعن راوس# ليقو ثس ىف

 6 محرما نجحرلا هللا مس

 كرروقخ حش اواطشن تاطشانلاوارغتاءزانلاو ) لجوزعهل اوقف

 دارملا نأ ىلعاوقفتاوهجوأأ ىلع ةاتخمءايشال م دحاو ئشل تافص ىهنلهتاملكلا هذه ىف نإ رسفملا
 قعباق لغتاعزانلاو لال اوقلوالاهجولا ةكتاللا ه .ودحاو يشل فدو (اسعأ تا ربدملاف) هلوقب

 قرغلاود ملا ةباغاهم غلبيف سوقلا ىف عزانلا قرغياكمهماسجأ ىص اقأ نمرافكللا حاورأ عزنتةكنالملا

 عزنياكرفاكلا حور نوعزنيهناوعأ و توملا كلمن ادوع سن: الاقواقارغا تاعزانلاو ىأق ارغالا نم

 اطشن تاطشانلاو ءاملا ف قي رغلاكرفاكلا سفن جرخ ف ل تبا فوصلا نمبع كااريثكلادوفسلا

 عزغلا صخامناو ريعبلادب نملاقعلا طشنباك اهضبقتفاقيفرالساهلست ىأ نمؤملا سفن طشنت ةكنالملا
 تاحاسلاو قفرب ب ذج طشنلاوةدشب بذ ج عزنلافاةرفامهنيي نال نمؤملا سفنب طشنلاورفاكلا سفنب

 اهنوجرختس مث يرتست ىتحاهنوعدب مئاقيفرال_ساهنولسي نينمؤملا حاورأ نوضبقي ةكنالملا ىنعياحرس
 سرفلاكنيعرسسمءامسلا نم نولزن, ةكئ الملا ,هليقو ةفاطلو قفرب هيف كرحشءاملافعياسلاك

 لمعلاو ريخاب مدآن بات قبس ةكئالملا ىنعياقب_ستاقباسلاف عاس4لاقيهي رجف عرسأ اذاداوجلا

 سفنلا ىنعياقرغتاعزانلاو هلوق ىفىناثلا هجولا نجلا ىلا نينم وما حاورإب قبست ةكئ الما مهليقوإ اصلا

 طشنت نينمؤم لا سوفن ىهسابعنبالاقاطشن تاطشانلاو جرخت مثر دصلا ف قرغتف دجلا نم عزنت نيح

 ىلعلافو ت وعنا لبق ةنجلا فد دعمتمهياع ضرع هنالك ذومماركتلا نمىرئال تلا ا

 متلاو بركلاب مههاوفأ نم جرت ىتحرافظالاو دلجلا نيب طشفت رافكلا حاورأ رآ ىهبلاط ىنأ نبا

 ةرضحلا ىلا ايفاشإ ضنا ا لا حار ساحل ا

 بيغت م علطت قف أ ىلا ىفأ نم عزنتموجنلا ىنعياةرغ تاعزانلاو ىلا عتهلوق ف ثلاثلا هجولا ةسدسقللا

 سمشلاو موجنلا ىنعياحبس تاحاسلاو هذن ىأ قفأ ىلا قفأن م طشنت موجنلا ىعياطشن تاطشانلاو

 هلوق ىف عببارلا+جولاريسلا ىفاضعب اهضعب ىبسي موجنلا ىنعياقبس تاقبسلاف كلفلا فن وحبس رمقلاو
 جرا هنالاطشن تاطشانلا ىهواهقرع ىف قرغتو اهتنعأ ىف عرنتةازغلا ليخ ىنعياقرغ تاعزانلاو ىلاعت

 ىفسماخلاه جولاةياغلا ىلا اهقايتسالاة مس تاقباسلا ىهواهم رج ىف تاحبا سلا ىهواهنا دب م ىلا ةعرمسب

 اطشن تاطشانلاو اقرغ هلوقوهو دلا ةياغ خا تف ىررلا ىفاهبسق عزنت نيح ةازغلا ىنعياقرغتاعزانلاوهلوق

 وزغلاىلا اها اهجرخ نيح لبال او ليل | ىنعياةب_ستاقباسلافاحبستاحاسلاو ىرلا ىف ماهسلا ىأ

 اقرغسوفنلا عزني توملا كلم ىنعيةتاعزانلاوهلوقفا دحاوأي-تتاملكسلاهذوبدارملا سبل سداسااهجولا
 مراحل الا بدت ىنعي نيمد_-ةملا نم طشنت سفنلا ىنعياطشن تاطشانلاو ةباغلااهب غلب ىتح

 |ىصأتارب دملافهلوقامأ د تاعاطلاو تاربملا ىلا نينمّؤملا سوفن هقباسم ىنعي اقبستاقباسلاو نفسلا

 تاربدملافاقيستاقباسلاف
 مزلوانه ىلا فقوال( ىمأ

 مون راصل لصوولهنال انه

 ىضقنادقوتاريدملافرظ

 كلذف ةكئالملاربدت

 هناحبسمقأ مويلا

 عزنت ىلا ةكنالملا فئاوطب

 داسحالا نم حاو رالا

 عزتلا فاقارغا ىأاقرغ
 ىصاقأ نماهعزرنن ىأ

 اهلمانأ وم داسجالا

 اه رافظ أ عضاومو

 اهطثنت ىتلا فئاوطلاب و
 وأدلا طشن نماهجرخت ىأ
 اهجرخأ اذا رثبلانم

 قج_تىتلا فتاوطلاب و
 قبسنف عرس ىأ اهمضم

 |سعأرب دتق هباو سم امىلا
 مهحلطصياع دابعلار هومأ نم

 م«راكمهاين 5 مهنبداف

 ىتلاةازغلا ليخ وأ مهل

 قرغتاعزناهتنعأ ىف عزنت
 اهقانعأل اوطا ةنعالا هيف

 جرن ىنلاوبارعاهمال
 رادىلامال_-الاراد نم

 رون كلو ق نم برحلا
 ىلادلب نمج رخاذا طشان

 اهب يجف حيت ىتلا دلب
 ربدتف ةباغلا ىلا قيستف



 نملاح ةنملاف (اهيفن روعمسيالا) ةأوام(اقاهداسأكو) نسلا ف تاي وتسم تادا(اب ارتأدها اون( بعاوكو) قبادح ىلع فطعامورك

 مهازجىأ ردصم (ءازجإ) هبذاك, ال وأاضعب مهضعب بذكي الىأةبذاكم ىنعع فيفخ قاسكلا|(اباذك الو)الطإ(اوغل) نارب_خريمض

 (نجرلاامهنيامو ضرالاو باومسلاب ر) مطامعأ ب سح ىلءوأايفاكى عي ةفص (اباسح) ءاز از نملدب وار دصم( ءاطع كب رنم) ءازج

 ربخامهوأربخ نوكل<الوهتفص نجحرلاوا نجحرلاهربخ أ دتبموأ فو ذ | دتبمربخ برفامهعفر نمو كب رنمال دب مصاعو يماعن بامر جب

 الاىلاعتهب اذع نمةءافشلا نوكلعال ىأ كاد ذات تا طفلا 1/5: هدفا 5 يو ىريمضلاونا

 نآدحأ رده الوأ هنذاب 0110 000015:09:595999999892998 جلل

 موب)اةوخىلاعت هبطاخي
 اللفرظهتلعج نا (موقي
 اباطخ ىلع فقتالنوكلع
 اللاةرظ هداعج ناو

 (حورلا) فقتنوملكتي
 ليقوروهجلادنعلب ربج
 هللا قاخام ممظع كلموه

 اقلخ شرعلا دعب ىلاعت
 (افصةكتالملا او) هنم مظعأ

 ال) نيفطصم ىأ لاح

 قئالخلاىأ (نوملكتي

 هلنذأ نمالا) افوخ 5

 وأ مالكلا ف (نسحراا
 اقح (اباوصلاقو )ةعافشلا

 الاهلاالهل عوفشملا لاق ناب
 الان ذؤيال 0 هللا

 ىباوصلاب

 مويلا كلذ) ةعاغشلا أ

 نف)هعوقوتباثاا ( قحلا
 (اب امه رىلاذ حت اءاش

 انا) اصلا لمعلاب اعج ينم
 رافكلا اهبأ (م انرذنأ

 ةرخالا ف (ابي رقاباذع)
 موب) بي رقتاوهامنال
 هلوقل رفاكلا (ءرملارظني
 ابي رقااذع م انرذنأانا

 رثك أنالىدبالا صيصختو ؟.دبأت مد فا كلذ قب رم لاب اذعاوقوذوهلوقا رمشلا نم (هاديتمدقام)

 0 نرسل ا ةيفاص لبقوةعباتتم ليقو ةعرتم نع ا (اقاهد 0

 مالكل انمالطابىأ (اوغا) مسه رشقةلاح فلطابلانوملكتبب ايندلا له نالمهب رشةلاح فل يقو

 ىأ(اباسح ءاطع كب رنمءازج)هب نوقطني الواضعب مهضعب ب ذكي الهنأ ىعملاوابي فكست ىأ (اباذك الو)

 بر) مطامعأر دقب ءازج ليقواريثك ىنعياباسح ليقوايفاوايفاكىأاباسح ءاطع مهام عأو ءازج مهازاج

 ليقوهنذابالابرلا اوماكب نأ قلما اردقيالىأ (اباطخهنمن ,وكلعال نجرلاامهنبامو ضرالاوتاومسلا

 وهليق (افصةكئالملاو حورلا موقي موب ) مويلا كلذ ىفهنذابالا ةعافش نوكاميال ىأاباطخهنم نوكلمال
 مايقلا موي ناكاذافهنم ظعأ اقواخم هللا قاخامةكئالملا نم كلم حورلا سابع نب !لاقو مالسلا هيلع لب, ربج

 ا كلم حورلادوعسم نبالاقو مهاثمهقلخ مظع نم نوكيفادحاو اقص مهلك ةكئالملاتماقوافصددحو ماق

 ةحيبست ف لأ شع ىنثا موي لك هللا حبسي ةعبارلا املا فوهولابجلاو ضرالاو تاومسلا نم مظعأ ميظع
 اوسلو مدآ ىبةروص ىلع قاخ حورلالبقو هدحوافص ةمايقلا موبء ىجعاكسلم ةصيبست لكن مةنلا قلح

 مذآىب هلو لع قا جور سايعوبالاقو دج ءالؤعو لنج ءالؤعانساكل ”الملاو افص نوموقيسانب

 موقيليقو افصةكئالملاو افصنوموقي مدآونب مهنأ هنعو مهنمدحاو هعموالا كلم ءامسلا نملزغيامو
 ىلاعت هللا ةمظعل الالجا مهلكق ادا ىنعي (نوماكتبال) ةكمئالملا نم طامسو حورلا نم طامس ناطامس

 : ىأ(اباوصلاقو) مالكسلا ف ىأ(نجحرلاهنذأ نمالا) مويلا كلذ لوه نم هنأ اشوهؤاطعللااعنوهلالح لج

 نوعفشيالةبآلا ىنعموةكالملاو حورلاىلا عجريءانثتسالا ليقوهللاالاهلا ال لاق ليقو هب لمعواين دلا ىف اقح
 هللاالاهلاالوهو ايندلا فاباوصلوقي ناك مم صخشلا كلذو هلة_عافشلا ف نج-رلا نذأ صخش ىفالا

 عجراليسىأ(نأ امهن ١ رىلا ذا ءاش نف) ةمايقلا موب وهوةلاحمال عقاولا ئاكلا ىأ (قآلا موبلا كلذ)

 لكوت وآلاف ىأ(ابي رقإلا ع)ابندلا فك انفوخ ىأ(8 انرذن ًانا) هيلاهبب رقت اموةللا ةعاطوهأ هيلا

 || ةءايقلا مونهيلار ظني هتفيحص ىفاندثمرشوأر يخ نم ىنعي (هادب تم دقام ءرملارظنيموب) بي رق تآوهام
 مدالادم ضرالات دمةايقلاموب ناك اذاور عنب هللادبعلاف (ابارتتنك ىتتيلاب رفاكلالوقي و)

 ءان نفلاةاشلا نم ءابجلاةاشلل صتقي ىتحمتاهملا نيب صاصقلا لج مث شحولاو متاهبلاو باودلارسشحو

 لوقي ل يقوابارتتذكىتيلاب رفاك-!!لوقي كلذ دنءفابارت وك اط لبق صاصقلا نم «٠ غرفاذافاهتحطن
 اوعجراف كتايح مايأ مط نيعيطم متنكو مدآىنبا؟ انرخسو م: 0 وز علنا

 هذهضعب ةروصف ايندلا ف تنكىتيلايلاقوىنةكلذرفاكلا ىأراذافابارتاونوكهياع متنك املا
 ليقو رانلاى ارانلا لهأو ةنوا ىلا ةنلا لهاب ىمأو سانلا نيب هللا ىضقاذا ل.قوابارت م ويلا سكر مهلا

 مذلاةدإب زارمضملا عضومرهاظلا عضو ( رفاكلا لوقي و) ماثألا نم بكسر ااهف لخ دمىدياللن وكبالن أل متحا ناواهب عقت لاممالا
 ةب وصنمةيماهفتسااموريخ نه مدقاموهدعب رفاكلارك ذل ن مؤملاوهوأر شوريخ نم ل امهادب تم دقامو رفاكلا هنم صخو ماعءرملاوأ

 ىتيلاي) هتمدقامىأ فو ذحتةلصلا ىف عجارلاو هيلا ترظن ىنعي هنرظن لاقي رظني ةب وصنمةلوصوموأ هادي تمدق ءيشىأرظنبىأ تمدقب

 ءامحلل صتقي ىتح فاكملاريغ ناويحلاهللار مش ل قو ثعب رف مويلا اذهىفابارتتنكىتيلوأ فك أ ألو قاخأ لفايندلا ف(ابارتتنك

 ملسعأ هللاو نينمؤملا هدالوأ باون باثيل ب بارتلا نمافواخم مد نوم أىنم, سيب ارفاكلا ليقوهلاحر فاككلا دويفابارت»درب مئءانر فلا نم



 نا نمثراللاذاىوقأ ثبللاو نيثبل ة ةزج نيغاطال ف ربمضلا نمةردقملاح نيثك أم(نيثبال)اعج مني رفاكلل )2 امنيغاطال)

 روصح دد عةبدر :لدر» دلاوهو بقح مج فرط (اباقحأ) مهج ف (اهيف) ناكملا ىف ماقملاو ثبللاهنأش نم ثبالاو لق ناو ثبللا هنم

 ةنس نونا بقحلا ليقواهيلاونو ةنمزالا عباتتدي 1 اذاالا ةبقحلاو بقا لمعتسالو ةباهنريغىلارخلآه لعبت بقح ىكماماك لبالالب

 ربمض نملاح نيقث اذريغىأ (ابارشالوادر :اهيفنوق ذ.الإ)اباقحأأ عمق نيشب ال نس ند رشع دعب باجاف ةبآلا هذه نعءاماعلا ضعب لمسو

 كدعل باقح أ ىهو رخآب ا نءاهيؤوخأ ا باقحاباول دب بارسشل اودربلا عنجاهيؤاوب ذعىذلا ب نامححال ]و ده تضف : ةنا اذاذ نيشال

 لق اذاناع م رنر ا مط ةدعم ىأاداص ص تناكليقوةنملا ىلاهب قلطناغ رفاذافهلامع هب تلك أع وطنه ناكناف اورظنا ليقو اط عاطقن اال باقحأ ١ يف. 23 متل د 1 للا ل

 1 نا قعملاو ٌودعلا دصارلاهيف دصر, ىذلا ناكملاداصرملاو هتيقرتاذاهدصرأ ئغثلاتدصر نموهليقو

 لكاموب نوثالثر هش لك ار هشرشعانماةنس لك ة نس نونا وهو قح عج (اباقحأ) ماهج ف ىأ(اهيف

 تاقحال تلف نفس فلا رع ل كر »و بلاط ىنأ نب ىلع نع كلذ ىوري ةنس فل امون
 «اهوجو هيفاورك ذتاقاباقحأهلوق ىنعماهف هانةمريغ منهج فرافكسلا با ذعوةيهانتم ىهفتلاطناو

 0 . || الاوهام هتلاوفاباقح أ اهيف نيثباللاق لب ةدمرانلا لهال لعج ل ىلاعتهننا نا لاق نسما نعىو رام اهدحأ
 هلرتسفتابارسشالوادرباهمؤ 9 1 هك 0

 2 دع ن.هللادبع نعىو رودول+لاالاةدع باة>الل سالف دبالا ىلا رْخا م خا بقح ل خد بقح ىضم اذاهنا

 0 1 55 ى نوثيلي مهن أةنم لهالعواواوحر ايندلا صح ددعر : فنوشم «مهعاز لهآ ملعول دوعسم (ةاسغواهجالا )ها وسقو | ورفض سر

 ٍِ 2 3 0 هانتم دحاولا بقحلاوةباهن ىلع ديال باحالا ظفل نا ىناثاهجولا  اونزحلايندلا ىصح دد_عةنجلا

 كا تيقوتاذهفاقاسغوامجالابارشثالوادرب باقحالا تالت ىف ىأاهيف نوقودبالاباقحأ اهيذ نولي مهنأ ىنعملاو
 سفشرا>ور ادرب باقحالا || اا ذعالا كدي زن نلفهلوقب ةخوسنمةبآلا نأ ثلاثلاهجولا هيف مهئبلل تيقوت ال هنولدبي ىذلا باذعلا عاونال

 ايارششالو درلادربلا عنم نكلىا (اقاسغواميجالا) شادع نع مهينعي ىأ (ابارشالد) مهعفشادر .نوقود»ال ليقو ةارو

 نكلو مه-_ثامع نكس قاكعلا سادع نبا لاق اقاسغو هرح ىبهمن!ىذلار احلا ءاملاوهليقوباذملا ارتصااوهل.ةامجن وب رشا

 اراحءامامدج اهمذ نوقوذب 0 زج (ةةفومازج) 0 ريب مهقرحي رب رهمزلا

 قري غفو كي 1 0 ا 0 ا

 ءازد جاوزوج (ءازج) رك بحأ قلخلا ىنتفتسي مهنم ىفار عا ىنا ام كفرا لاعف ليعفتلاردصم ىف ن ولو قي ةحيصف ةيناميةغا ىه

 مطامهال اقفاوم (اقافد) تيا (هانيصحأ) لامعالا نمىأ ( خيش لكو) ريصقتتلا دي رب راصقلامآكيلا

 اذوأةفصلا يعم ردصم عمجت ماعانأىن :ءللاول ديتيالو ريغتيالو لوزي الا هاعهانماع عيش لكوهانعم ليقو ظ ”وفحلاحوللاوهو باتكف 2
 لاقفاللعمهنأتسا م قافو الا هدي زن نلف)اوقوذم طلاقب ىأ(اوقوذف) قافوء از مهام أ دق ىلع مهم زاجأ انه رشو ريخ نمهولعفام

 هنمدشإباوثيغأ باذ علا عون نماوثاغتسااماكرانلا لهأ ىلع آر لا ىفةنادشأةنآلا هذ هليق (اباذع

 هنا معل نم هوبلطاعازوفليقوباذعلا نمةاجن ىأ ازوفىأ (ازافمنيقتمللنا) لجوزع هلوق ُُه

 نالف بقحوهريخو هرطم

 بةحوهف قزرلاهاطخأ اذا

 بصتتيف باق>أ ه_عجو

 اهيذ نيشبال ىأ |ملهنع الاح

 نوقوذ.الو نب دهج نيبقح

 كود الاون اك مهن ا(

 ةيساح نوفاحال (اباسح
 ثعبل!اونمؤيلوأ ال مث ميعنلا نممطلصحا اوزافو باذعلا نماوجن ىنع؟او زاذ مهنالاعيج ني سمالاب زوفلار سف نأ ل متحو

 طولا ناتسبلا ىهوةقي دح عج ( ىتثادح) لاقف هرمسف
 ابكت ١ 5 ىلعلدي ريكذتلا (ابانعأو) نوهمتشيام لكهيف

للبس ياللا
 

 25 اوج

 وأب اسحلاب حوللا فب وتكم (اباتكءانيصحأ) هرسسفبإ رمضع بصن (ئنلكو) شاف هلك لعق ىنعم فلاعفو اب ابيذكت (اباذك انتانآب
 ببسم(اوقوذف) هلوق نال ضارتءاةبآلا هذهواملاغةباتكلاب نوك,ءاصحالانالاندتك ىنعم فانيصحأو أ ءاصحا عضوم قر دصموأ لاح 1

 هذه ثيدحلا ف ا بضغلاة دش ىلع دهاش تافتلالاو ؟ءازج اوقوذف ىأتانآلابم ممن ذكتو باسحلاب مهرفكن ع

 بوب لكنارفظو هوركملك٠ نمةاجنىأ ١ اردصمحلصي زوفلا نملوعفم (ازافمنيقتمللنا) رانا له ىلعنآرقلا فام دهأةبآلا ٠

 (ابانعأو) ةقيدح عج رمملارحشلا عا اونأاهيف نيتاسب ( قثا دح) لاقف لكلا نمضعبلالدب هنعلدبأمث ةنياوهو ناكمللحاصإو



 تبسلاوكنادبالةحارو ىلا ممالاعلطق (انابسمكم وناناعجو) ىئتأوارك ذ 6 اوزأمك انفلخو) مكب ديمالثل ضر الل (اداتو أ لابجلاو)
 ىاوبلقتتشاعمتقو (اشاءمراهلاانلعجو) هيلع عالطالان وبحتالامءافخا مد رااذانويعلان ءمرتسيارتس (اسابل ليللاانلعجو ) عطقلا

 لك ظاغاظالغو أ نامزلارو صماهيفرئؤيالةب وق ةمكحح ىأة دي دش عج (ادادش) تاومس عبس (اعبسم- ةوفانينبو) مبساكمو ؟كتاوح

 بئاحلا ىأ (تارصعملا نمانلزنأو) سمششلادارملاو ة رار اورونالاهماج ىأ اداقو أ يضم (اجاهواجارس انلعجو) ماعةئامسجن ةريسمةدحاو

 باحسلا عيهذناهنالح اي رلاو [ض يحن ناتنداذاةي رالاترصعأهنورطمت 8 حايرلااهرصعت نأ تفر ,اشىأرصعألذا

 ن ًاحصيف هفالثخم اردنو

 ءاجدقولارث الل ا دبم لعجب
 حابرلا ثعبي ىلاعت هللا نا

 ىلاءاملا نمءاملا لمحتق

 ءاللإب (هنج رخنلإ) ةرثكب
0 
 (تانجو) االكو (انامنو)
 ةفلم (افافلأ) نيئاس

 فيفلوأ,عاذجاوعذك
 الوأ فارشأو في ريشك

 ىهوأ عاز واكه لدسحاو

 رف علاج
 ىهو ءافل عسج فللاو

 ففوالوةعمتج ةرحش

 اذافلأ ىلإ لعن لأ نم

 ىل-عىر ورضلافقولاو

 م نا) اشاعمو اداتوأ

 * ىسملاو نسحما نيب ( لصفلا

 ناك ) لطملاو ىحناو
 ىجهتنموادو دحاتةو (انا ةيم

 وأءازحلا عوقول امولعم

 مديون( ع تر
 فى) نايب فطعوألسفلا

 نون أتف)نرقلا ف (روصلا

 تقش ىأ وكف يفخ (ءامسلاتحتفو) اطوسر عمةمأ لكام وأ ةفلتخ تاعاج أ لاح (اجاوفأ

 افانصأ ىنعي (اجا اوز 1 انقلخو) ديكال تح ض رالل ىنعي (ادانو ًالابحلاو) مادقالا ميلر قتستلا طاسب و

 ناهنمدوصقملالبةحارلل تابسلانا ضرغلا سياو كن ادب الةحارىأ(انتابس كمون انلعجو )اثاناوأروك ذ

 ةكرملا نع مطقي مونلا ناءانعمو عطقلا تبسلا لص و ةحارلا لص كلذ عموولي زي و بعتلا عطقب مونلا
 ىمساذطو نويعلا نعهتملظب ئم لكرتتسيء اشغوءاطغىأ (اسابل ليللا انلعجو) لامعالا ف فرصتلاو

 سابعنب !لاقولاصللا ىف فرصتلاو شاعمللامهس ىأ (اشاعم راهنلا انلع> و كلذوحنوو دع نماب ره

 ةمكح تاومس عبس ىنعي (ادادشاعبس فق وفانينب وإ) هقزر نم كل مقاموهللالضف نمهيف نوغت:
 ىنعي (اجاهواجارسانلءجو) ىلاعت هللا ما ىناب ن 'ىل!نامزلار ث ىلعروطفالوق وقشا ماع قرطتي سل

 ةرار+اورونلا عمجب جهولاوارونو ةرارح سمشلا ف لعج ليقوداقولا جاهولا ليقو ةريخم ةئدضم سمشلا

 تاوذ حاب رلا ىهليقو سابع نب نعةباور ىهو باء _لارصعت ىتلا حاب رلا ىنعي(تارمصعملا نماغازث اد)
 نمرطملا ردت سن حي رلا نال كلذو تارصملابانازن أو ىأءابلا ىنعب نم ن وكس: ىنعملاا ف ىلعو ريصاعالا

 رطم نأاط ناح ىتلاةباحسلاتارصعملاس ايعنبا نع ىرخالاةباورلا فو باحسلا ىه ليقوباحسلا

 لزنب رطاانال كالذو تاومسلاتارصعملال قو ثيغلاوهرصاعلاو تاثيغملاتارصصعملا ل قورطمالو

 جحلا لضفأ ثيدحلاهنمواضعب هضعب ولت اعباتتمارار دمابابص ىأ (اجاجنءام) باحعسا| ىلاءامسلا نم

 هلك ايامىأ (ابح) ءاملا كلذب ىأ (هبجرخنل) ىدطاءامدبطوةيبلتلابت وصلا عفر ىأجئلاوجعلا

 تانجو) ماعنالاهنملكايام شيشحلا نم ضرالا ف تبذيام ىأ (انابنو) اهوحنو ةطنحلاكن اسنالا
 نا) ىلاعتهلوقب هنعربخأ م قاحلاءادتبارك ذب ثعبلا ىلع ل دف لالخاونبب سيار جشلاب ةفتلم ىأ (افافلأ

 هيف عمت جانا قيم ليقو باقعلاو باوثلا نم هللاهدعواملىأ (اتاقيمناك ) باسحلا ىأ :(لصفلا موب
 لكنما ىصزا مز ىنعب (اجاوف أن ون ةف) ةريخالا ةخيفنلا ىنعي(روصلا ف خفني موب) مهني ىضقيل قئالحلا

 لحنت ليقوةكناللالوزناباوب أت اوذ تناكسف ىنعي (اباوبأ تناكفءامسلا تحتف د) باسحلل ناكم

 اشبنم ءابهىأ(ابارستناكف) ضرالاهجو نعى أ(لابحلا تريسو) قرطو باوب ًااهيفريصإ ىتحرثانتتو

 هللاالاهلاال نأ ةداهش نءاطوأ د:عدبعلا لدسي سباح عبس مهجرسسجنا سايعنبا نعىورو رانلا

 ءاجناف ةاكزلا نعلثسيف ثااثلا ىلازاجةماناهبءاجن اف تاولصلا نعل ثسيف ىناثلا ىلازاج ةماناهبءاج ناف
 زاجاماتهب ءاج ناف جملا نع لثسيف سماح ىلا زاجأمات هبءاج نافموصلا نع لئسف عبارلا ىلا زاج ةماتاهم

 لاقيالاو اهنمج رخنافملاظملا نعلئسف عباسلاىلإ ازاج ةماناهمءاج ناف ةرمعلا نع لم سف سداسلا ىلا

 اورظنا
 تناكف) ضرالاهجو نع (لابجلاتريسو ) جورف نم مويلااهامو جورفو قرطو باوبأت اذتراصف (اباوبأتناكسف )ةكسئالمالوزنل

 داصرملا ل يقو اهلخدي رفاكلاواهياعربنمؤملاو قلخلار مهيلعاقي رط(اداص م تناكمهج نا) ءامهنأ س.شلا ليخت ءابهىأ (ابارس

 نبذلاةكسئالملامهدصرتةنجلا لهالداص م ىهوأ مهم أم ىهو با ذءالهيف نو دصري ىذلا نيغاطلا دح ىهىأدصرلا هيف نوكي ىذلادحلا

 اهيلعمهزاحم نالاه دنع مونولهتسي



 الو مسقلا باوجوهو هيف ب رالل اران نئاكل(عقاول) ةمايقلا موب ىج نمهنو دعوت ىذلا نا( نودعونامنا) هل اوعفملا ىلعوأ ارك ذ

 موحنلا اذاف) مسقلابب اولا لصولانهىلا فقو
 د لعق لعاف موجنلاوهوحنو لصفلا

 عوقووهراهبأ وجاهمف لماعلاو فو اذاف باوجواهرونب بهذوأ تيحم (تسمط
 ماك امأ نمت علق (تفسنلابحلا اذاو) اياوب أتناكف تحتف (تجرفءامسلا دان طخ

 ىلعةداهشال هيف نور ضحي ىذلااهنةو نييدت لسرلا تيقون ىنعموواولا نمةزمطا تادبًاورمع ىنأ ةءارق 5تقو (تنقأ ١ لسرلا اذاو)

 بي: (لصفلا مويل) تقولا نمتيقوتلاكلجالا نمليجأتلاوهلوه نم بيتو مويلل ميظعت هيف وتاهمأو ترتسأ ( تاجأم وب ىالإ مهأ

 رخآب يجتت(لصفلام .وامكاردأام و) قئالخلا (14”"7) نيبهيفلصفيىذلامويلاوهو ليجاتلا ويل نايب وهوه مال ميظعتو رخآ
 كم سس ص سمسم تس تس سمس تس سس سس سس سس سس سس سس ص سس صصص ميس أ

 نوكي و حايرلاارمشذ تارشانلاوافصعتافصاعلافاف رعت السرملاو ىلا«:هلوقبدا ارا ن وكي اذه ىلعفهنيعب

 عج ىتح ةكنالا او حايرلا نيبة-سناجناامو تلق ناف ةكئالمارك ذتايقلملاف اقرفتاقرافلاف هلوقبدارملا

 ةسناجلا تاصق حاب راااوبماخ تارت .رسو مهفاطل بسب مهف ن ,ويناحورةكئالملا تلق مسقلا فامهمب

 ارذعليقوهتلا نمراذنالاورا ذعاللىأ ارذنوأ ار دع مسقلا فاموتي عملا نسفسجولا اذه نمام_مسب

 ةعاسلا مأ ن مىأ(نودعوتامنا )كاعتهلوق مسقلاب باوجو ماسقأ اهلكم ذهو هقلخ ىلا هنمار ذو هللا نم

 ىتمرك ذ مكب عقاولرشلاور يما نمهب نودعوتامنادانعم لي ةوةلاحماللزان نئاكل ىأ(عقاول) اهثيحمو

 ليقو تقشىأ (تج رفءامسلا اذاو) تقحمليقواهروت ىو( .وجنلا اذاف) ىلاعتلاقف عقب

 اصمهانعموواولابت تقو ئرقو (تنقأ السرلا اذاو)اهتك امأ نم تعلق ىأ (تفسنلابجلااذاو) تحتو

 برضو ت رخ أىأ(تلجأ موب ىال) مالا ىلعاو دهشل ةمايقتلا مود وهو مولعم موب تاقيل تعجن ىاذتاو

 نمبيذعتل مويلا كلذ ىف لسرلا تعج ىنعملاو مويلا كلذ ميظعت نم هدابعل بتي ىلاعت هن أك مهعي+ لجالا

 هيف نجرلا لصفي موي سابع نب|لاق (لصفلا مويل) ى اعتلاقف مويلا تالذ نيب مثمهم نمآ نم مهظعتو مهب ذك
 ا اامو) ىلاعتلاقفال, وهمواهظعت كلذ عبتامن قالها نيب

 0 ىلاعتهلوق هم باسو ثععبلاوداعملاو ةومذلاو ديح وتلاب ىأ( نيب ذكمالذئموب لب و ) هتدشوهلوهو

 ىن-عي (نيرخآلاوعبتنمل) مهلسراوب ذكنيحايندلا ف باذعلاب ةيضاملا مالا ىنعي (نيلوالا كلهن

 مسو هيلعهتلا ىلصاد# موي فكتب مهكلهن ىأ شي رقرافكمهوبيذكتلاو رفكعلا ىفمهليبس نيكلاسلا

 ءام نم مقل لأ نيب دكملل ذةمون لد و) نيمرج مهنوكل كلذ مهب لعفنا ا ىأ ( نيمرجغابلعفن كل ذك)

 ىلاعت ل مول هموهوة دالولا تقو ىنعي (مواعمر دق ىلا) محرلا ىعن (تيكمرأ روق ءانلتتو فلس 7

 نوردقملا ىأ(نورداقلا منف)اري دقت كلذانر دق ىأربدقتلا نمديدثتلاب ىرق (انر دقف) هريغ كلذ بال

 ىفهانقلخ تيح نورداقلا عنفانُم م هربوصتو هقلخ ىلعانردق ىأةردقلا نم هيفختلاب '”ىرقوهل

 ىلعرداق ءادتبالا ىلعرداقلا نال ثعبللنب ركشملاىأ (نيدس را د) ةئيهوةروص نسحأ

 ىلعءايح أ مهمفكست ىنعي (اناومأوءايحأ) عجلا اومذلاهلص ًاوءاعو ىنعي (انافك ضرالا نعجن م 10 ةداعالا

 اهمالاما ضرالا ىمسن كلذلو مهروبق ىفاهنطب ىفان اومأ أمه ةكستو مطزانمو مهر ود ف مهمضت ىنععاه :رهظ

 تايلاعالابج ىنعي (اختلا اور) ضرالافىأ (ايهيفانلعجو) اهدلو مضت مالاكس اناا مضت

 هيلعرداقلاف ثعبلا نمبعأهلك اذهنا ىنعي( نيب ذكملل ذئموب لب و) ابذعىنعي (انارفءامك انيقساو)

 ل

 (ليو) هرمال مظعتو
 هنالةركن ناكناو ادّتمم

 بوصئمردصم هلاصأىف

 لدعهنكلوهلعف دسم داس

 ىلعتلالدلل عفرلا لا هب
 هماودو كالطات امن قعم

 مالسهوحن هيلعوعدملل

 هفرظ (دئمو) ميلع

 مويلا كلذب (نيبذكملل)

 (نيلوالا كاهن ملأ) هربخ

 م)ةبدكملا هي ةيلاملا مالا

 فاأتس( نب رخآلام ععبلأ

 له اال ديعووهو فقو دعب
 نم مطائمإب لعفن مث ىأةكم

 نيلوالاانلعفام نب رخآلا

 موبيدكت ل ثماوب ذكمهمال

 لعفلا كلذ نم( كلذك ١
 (نيمرجنابلعفن ) عينشلا

 ذئموبل ب و)مرجأ نم لكبأ | ف
 مأ)اندعوأ اع ( نيبذكملل
 ( ني همءامن مقل

 (هانلعؤ )ةفطنلاوهوريقح

 (نيكمرارقف) ءاملاىأ

 محرل اوهوهيف نكي رقم

 محول هماعدق مولعم تقولا نمرادقمىلاارخؤم ىأل احلا ( مولعمر دق ىلا ) لو

 00 دقفوأ٠ نحن هل نور دقملا عنف (نورداقلا منف) اريدقت كلذانردقف (انردقفالابتودامو أ اهقوفامدأ ارهشأ ةعستوهو هب

 لعن /أ) ةرطفلا ةمعنب ( نيب ذكملا ذئم وب لي و)هردقفهقلخ ةفطن نمهلوقلو ديدشنلاب ىلعو عفانةءارقل قحأ لوالاو نحن هيلعنو رداقلا

 ةتفاك ليقدناك (اتاومأوءايحأ) بصتتاهبو مضيال مامضلا مطوقدكت فكي ام مساوهوهعجو همضاذا شلا فكن موه (انافكض رالا
 تفكن ىأ مخفتللامهيفريكنتلاو اهنطب ىاناومأواهرهظ ىلع ءايحأ تفكست ىأ تفكتوهوانافكهيلعل دب رمضملفب وأ ناومأ و ءايحأ
 ذئموب لب و) ابذع (اتار ةءامك انيقسأو) تايلاع(تاخئاش)تبا اوثالابج ( ىساوراويفانلءجو ) نورصح الات اوم أو نو دعبال ءايحأ

 ةمعنلاه ذهم (نيبدكملا



 امناونلاةئبش ثم تقوالا ىأ فرظلا ىلع صنلا (هللا ءاشينأالا) لحموورعوبأو ى اشو كم ايلاب وهلا ىلا ليبسلا ذا (ن ؤاشنامو)

 نا) ةلزتعملاىلعانل ة نوكيف نا-ءالاورفكلاو ناصيعلاو ةعاطلا ىفةئيشملا مومعاوه ليقو كلذهرايثخاه ذم لع نمي كلذ هللاءاشب

 ' اهتالهتنج (هتجر ىف) نونمؤاامهو (ءاشإن نملخدي) لاعفالاولاوقالافابيصم (امكح) لاوحالا ن«مهن نوكيا (املعناك هللا

 نملخدب نأ ىلاعتهنلو لكلا نامي اءاش هنالهتجر ىف الكل خ دي نأ ءاشدق نولوقي (9") مونالةلزنملا ىلع ةحو هولانت هجر ب

 ل ا لا ا ا اا ىذلاوهوهتحرف ءاشي
 قايس ىف لجوزعهلوق مهيلعدري وةنسلا لهالاقهتئيشمو ديعلارايتخاىلاوهو ىلا عن هللا ىلا برق !نع

 5 0 درر 1 هر ىردطا راح هنزهننم
 ةمزاتسم هللا ةئيشمو هيلا مالا نال ىلا عن هللا ةكيشعالا نؤاشن متسل ىأ (هللاءاشي ن !الا نؤاشتامو) ةنالا ن 5 1 (نيلاظلاو)

 لاوحان ىأ (املعذاك للانا) هنأشىلاهتوهلالج لج للا ةئيشعدبغلا نع ردصيأم عيمش ديعلا لعفل 00 ف .ه
 0 ل 000 : 0 بي
 هشدقىا (هتجرىفءاشي نملخدي) مهبهماع عم مهقلخ ثيحىاأ (امكح) م6نوكناموهقلخ 2 ّل 000

 2-3 2 - - هم 2 21| ٠ 0 ه6 ْ ََه 70 رايت

 بيس ةنجلالوخ د ناك ةنا,ترسف ناو ىلا-ءتهنلا نم الذ ناكندلابةج-رلا تر سف ناف هتنج ىفليقو | اباذعمطدعأ) رك

 نيكر مش ا ىنعي (نيللظلاو) قاقحتسالا يبساالهناس> اوهلضفو هنأش ىكاعتوهلالج ل-ج هللا ةئيسم اذاكو دعووحن (الأ

 لعأىلاعت وهناح يس ةللاواملا قمىأ(اعلأب أااذع مهدعأ) دك الج 1100

 ٍ 1 ة6تالسرملا 5 ةروسربسفن 0 هي ةنآن وسخ ىهو

 افرح ريش عةتسو ةناعاعو ةماك نونانكوةئاامو ةنانوسج ىهوةيكم كو جاهلا مندا

 6 مجرلا نورا هنا محبو اهردعا تالشسرللو)
 1 ها :رافلافارمشن تارشان ان عتالس رلاد) لجوزعاوث || 2 ماعلاف

 ارا نسم تافماةارثك 0 1 ا رلاافرعت.السرملا 0 3

 هتجرىدب نييارشتاهاسرأ ىتلاحاب رلاىهليفو هنيللا حاب رلا ىنعي |رمشن تارشانااوبوبطا ةديدشلا

 فئاوطب ىلاعتو

 هيصاوإب نهلسر أ ةكنالملا

 نهب ضمف نفصعف

 نرشن من٠ فئاوطإ و

 راثآلا تريغورايدلاتب رخوراجشالا تعلق ةدي دشةفصاعتاسرأ اذا حايرلا نأ ىن_عيارك ذتايقلملاف
 تقل ا هناك ايرلا كل:تراصف هنورك ذب و ىلا هت هللا ىلا نواف بولقتلا ىف دايعلل فوخ كل ذب لصحيف

 ىنعمو ىلاعتةئلا مهاسر أ نيذلا ةك-الملااهرساب دارملا نا ىناثلاهجولا اهم وبه دنع بولعتلا ف ةفرعملاوركذلا

 دوءسم نبا نعةياورلوقلا اذهو هيهنو هللا عأ نم فورعلاب اول سرأ نبذلا ةكسالملاةرعتالسرملا
 5 ٍ 5 : 1 دنع وجلاىف :رهتحشج 1

 ىن-عيارك ذتايقلملافلطابلاو قملا نيب قرفياع ىنأتةكسالملا نعي سابعنب !لاقاقرفتاقرافلافةمايقلا || ب ليد او معلام قولا
 وهلا ن وكي اذه ىلعف ةصاخ نآرلاوهرك ذل نوكي نأزوجيلسبقد ءاينالا ارك ذلاقلتةكتناللا أ دي نب .ةرفف نيحونا
 نارقلات ابا اه ءايدارلان اثااثلاهجولا 1 ميظعتا | ليدس ىلع عجل اظفلبهرك ذاعاوهدحولي ربج ىلإ اك ذنيقلافلطابلاو

 ريخو فرع لكب سو هيلع هللا ىلص دمت ىلع لوزنلا ىف ةعبامتملانارقلات انآ افرعت ال سرملاو ىنعمو

 تبنلاوهو فصعلاك اهلعحىت- د_يعولارك ذيبول_قلا فصعت نآرقلا تانى عيافصع تافصاعلاف
 تاقرافلافنإ_:موملابواة ىفةفرعملاو ةبادطاراون ار مثنت نآرقلاتانآن أ قلاش تارشانلاورسكعمللا : 0
 2 0 8 0 - 1 ل يم 4 باذدع حايرب مسقاوا

 ميكحلارك ذلا ىهونآرقلاتايآىنعبإ ارك ذتايقاملاف لطابلاو قا نيبقرفت نآرقلاتانآىنعيافرف :
 م . 6 50 .٠ ا , و نذصعف نهلسرا

 ادحاو ايش سن |تاماكملاهذه نمدارملا سيل هنأ عبارلا هج ولاد نينمؤملا بوق فرونلاو ناعالا تاي ىذلا 3 ب !١ن ّ 2

 042222222222222 ير اتتاتاتاتاتتتت0تبتتفتتتتااا يبتلي تب ل تت لل للتتللتللتتلا||آ|آ تاج 3

 هئدعل اذامهرافغتساو مهب وتب هللا ىلا نوذتعي ني ذالارذعاما ارك ذنيقلافافسك لمع وهوقكهنبب نينا

 افرعةيدبسلار اتعاب ك ذلا, تايقلم ع ناعجوءاونالاىلا كلذ نوم ونوركشيال ن ,دالاراطااماواهنو ركشي و ثيغل| هللا ةمعناوأز

 قوكوورمءوبأ ارذنوأن اردصمارمثنوافص ءو فورءملاو نا بحال ناسرأ ىأهللوعفمو أ ضعب هضعب وات سرفلا فرعك ةعباتتم ىأ لاح
 نءلدباا لعامهباصتت اوركشلاور فكلاكل ف ىلع فوخاذارذن نمو ةءاسالاا اذار ذع نم نار دصمر ذنل اور ذعااردامحر ركب ىبأربغ

 ارذعمالسلامويلعءايبنالا

 نالط.ءالار ذنو !نيقحمال



 00 ا هع

 كياءانلزن نحنانا)اروكشالوءاز <:دب رئالريسالاو مثيلاو نيكسملل متلق ثي>اندنعايذ مالوبقمادو# (اروكششم دعس ناكو)

 سو هيلعةثلا ىلص ىنلا سفن فر قتسيل لب زغتاابهثلا صاصتخا ىنعب ديك انىلعديك أ7نالاهساهعاةيادعب ريمضلارب ركن (الب زنتنآرقلا

 لام اوةلا سرلا غلب كيلع(كب ركحلربصافا) ةرباسملاب مالا ةمكسحلا نمواباوصو ةمكحالااةرغمول, زنت نك( لزنملاوه ناك !ذادنا

 املابكار(امن آ ) رفظلاريخأت نمرجضال (|1/) ةرفكعلا نم (مهنم عطنالو )ةكملهأ نم كئئادع ىلع كترسضن ريخانو ةبذالا
 -و_وم>مشششششطشششششلشلشلسلءمءءسسءٌْلُُُُُِِِّْسشش شت ت0 0 0 00 تتأتأ#آ#آ#ك1 0 0 خذ ذذ|1زذ|1ز]|]|1 1| 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 1١

 0 اوهفتقولا اذه ىلا ل هلام دعأدقءا زج كل ناك اذه نااهميعن مهتدهاشمو اهيفمطوخد

 ىأ ؟اروكشم كيعس ناكو) ةرخآلا ف مطهدغأ دق هنا نينمؤملا هدابعلىلاعتهللا نمرابخاو همم
 ةعاطلا نم ليلقلابمهنم هاضروههدابعل ةللاركش ل يقو باوثلاوهوهنملضفأ كن اوهيلع كتر كش

 نبالاق(الي زمتنارقلا)دمتابىأ(كيلعانلزن نخنانا) لجو زعهلوق و تاريخا نمريثكلا مهاياهؤاطعاو

 ىضتقت غلاب ةمكحلاقرفتم نآر قلا ك_يلعانلزنأ ىنءملاوةد_اوةلجهلزنن لو ةيآد_ب هنآ اقر فتم سابع

 ناوهردص حر شو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر بلق تيبشت كلذ نمدوصقم او نيعم تقول عيش لكص يص

 رحسهنارافكلا ل وق نمهلتلص> ىتلا:ثحولا كالت لو زتلرحسالو ةناهك سلهنم جو هيلاهلزن أ ىذلا

 ريخاتىف كب رك بصافءانعمليقو ةضحلا ةمكسلا نم ىهف هنادابعا ىأ( كب رك -حربصاف)ةناهكوأ
 افيلكت ناكءاوسهبهللا حام لكىف كب رك ربصاف ىأ ف يلاكستلا عيج ىف ماعوهليقولاتقلا ف نذالا
 عطتالو) كلذرب_غو قاما لمحتوةلاس ,رلاءادأو خيلبلاكريغلاب قلم ةماماعوأ تاعاطلا اوتاداعلاك افا

 هيلعهثلا ىلصىبنلا ىلعةالصلا تضرفال هنأ كلذو لهجإبأ هب دارأليقاروذكو ىنعي (اروفكوأ ا ؟مهنم
 رّوفكلابو ةعبب رن ةبتعمت الابدارأ ل يقوهقنعنأطال ىلصيا د# تير نأل لاقواهنع لهجوب أءاهناسو

 لاملاو ءاسناا ل جال تءنصامتع:صتنكنا ملسوهيلعةللا لص ىنللالاةامهنأ الذ وةربغملانبديلولا

 لاملا نم كيطءأ ان دياولالاقو رهمربغب كياابق :وسأو ىتنباكجوزأانأةبتعلاقو ىمالا اذه نع عجراف

 روفكلاو مث الازيب قرف نم له تلق ناف ةبالاه ذه ىلا عت هنا لزناف ىمالا اذه نع عجراف ىضرت ىتح

 سكعنبالو مث اروفكل كف د> ا اوهروفكلاو تناك ةيصعم ىأ ىداعملا ىلع مدقملاوهمث الا من تلق
 هيلعهمعت ديو هاصع د قف هللاري_غ دبعاملهنال نافصولا نا ذه هقح ىف عمدجا دقق هللا ريغ دبع نم نال

 حبصلاة الص ىنعيةركككب رل صو ىنعملاوةالصاارك ذلا نمدارلاليق (اليصأو ةركبكب ر مارك ذاد)

 ةنآلا ن وكت اذه ىلعفءاشعلاو برغملا ةالص ىنعيإ (هلدجسافليللا نمو) رصعلاورهظلاةالص ىنعياليصأو

 ليالابدجهتلاوهوةب وتكتملا دعب عوطتلاةالص ىنعي (الي وطاليلهحبسو) سهلا ةالصلا تيقاول ةعماج
 ليللا ف تاقوالا ميج فىلاعت هتئارك !ذ نوك,نادوصقملاوناسللاب رك ذلاوهةبآلا نمدارملا ليقو
 ةلجاعلار ادلا ىنعي (ةلجاعلا نوبحب) ةكمراف كىنعي (ءالؤهنا) لجوزعهوق و هئاساب وهيلقب راهنلاو

 مهناىنعملاو ةمايقلاموب وهواديدشىنعي (اليقثاموي) مهمامأ ىنعي (مهءارونورذي و) ايندلاىهو
 مهتلخ ىأ (مه رسأ) 0 وقيأا (انددشو مهانقلخ نحت )هن وامعيالو هب نون مؤيالف هنوكرتي

 اذاهنا كلذو طئاغلاو لوبلا ىرجرسالا ل يقو باصعالاو قورعلابضعب ىلا اهضعبانددش مطاصوأ ل يةو

 مهانلعؤ مههابشإ انين أ ومهانكحاه أ انئشاذاىأ(الي دب:مطاثمأانلدبانئشاذاو) اضبقناىذالاجرخ

 ىلا) ايندلافهسفناىأ (ذختاءاش نف) ةظعوربك ذأ(: رع ذن)ةر وسلا ىأ(هذهنا) مونمالدب

 ةرابعوه ليبساا ذا ا نولوةيةب ردقلااهب كسعامدهذهووهيلابرقتلاو ةعاطاابة ليسو ىأ(اليبسدب َر

 وأ) هيلا كلايعاد ٌتاوه
 رفكوهالالعاف(اروفك

 نأامامهنالهيلا كل ايعاد

 مه د عاسم ىلع هوعدب

 رفكوأم اوهام لعف ىلع

 ىوفرفك الو مئاربغوأ

 نيلوالا ىلعمهدعاسي نأ

 مالا ليو ثااثلا نود

 مث امللاباكر ناك هنال مدع

 ديلولاروفكءلاو قوسفلاو

 رفكلاىفايلاغ ناك هنال

 دار ان ارهاظلاو دوخلاو

 عطتال ىأ رفاكو مآلك
 نعىهاذاو امهدحأ

 دقفهنيعب الامه د> ًاةعاط
 اعمام هتعاط ندع ىهت

 زا+واولاب ناكولواقرفتمو
 نالامصدحأ عيطإ نأ

 ايهتمن وكيف عمجلل واولا
 ةعاط نعالام_متعاط نع

 نعىمهمن اذاو امهدحأ .
 هئيعب الا #د_حأ ةعاط

 اعيجام_متعاط نع ناك

 الو ىنعع رأليقو ىهنأ

 (كبر مسا رك ذاو)

 ةالص (ةركب ) هل لص

 ةالص (اليصأو) رجفلا
 نمو رصعلاورهلفلا

 نا)هئلثوأهفصن و أهيل ليللا نمالب وطاعي رزههل دجهت ىأ (الب وطاليلهحبسو) نيءاشعلاةالص لصفليللاضعب و (هلدحسافل يللا

 نؤيعيالادب دش (اليقئامب) مهروهظفلخوأ مهمادق (مهءارونورذب و)ةرخآلا ىلعاهنورتؤي ( ةلجاعلا نوبحي)ةرفكسلا (ءالؤه

 امهنعهللاىضر سابع نبا نعمهقلخ ى أ( مهرسأ) انمكحأ (انددشو مهانقلخ نحن) رافكلا ىلع لقثتهدئا دش نالةمايقلامون وهو هب

 (ةرك ذن)ةروسلا(مذهنا) عيطي نمةقلخلا ف مطاثمأ انلدب و مهانكلهأ مهك الهاانئشاذا ىأ(اليدبتمطاثمأانادبانئشاذاو)ءارفلاو
 هلوسر عابتاوهلةعاطلاب هيلا بر قتلاب (اليبس هبر ىلا ذحت| ءاش نفي ) ةظع



 ى(اهيف) راربالا ىأ (نوفسي و) ضيغنالو ضيفنال دهاجم نعو مهي فو مطذلاأ ىهفاهم راش ىر ردقىلع اهولعجاقسلا اوأمط

 اليبجتز نيعلا تيمس (اليبسل سا نيعلا كلت( ىمست) ةنجلا ف (اهبف)اليبنز نم لدب (انيع اليبجحتزاهجا نم ناك ) ارخ(اسأك ) ةنجلا
 بيطبذعىأل يدا سءامةديمءوب أل اقاهغاسمةلوهسو قاحلا ىفاهرا دحن |ةسالسا اليدسلسوهبيطتسنو هذلة سن برءلاواهمؤ ليبجتزلا مطل

 اذا) زنوتوءال )ن ودلخم ) نجلا لهالام دخ ىلا عتهنل !مهلعجت .رفكلان ا دلوؤ أ نينم وا ةمد+خ هللا ممشني ناماغ(نادإ اومهياعف وطب 9

 موظنأا نمرظنلا فني زأهنالروئنلا صيصختو (اروثنماؤاؤل) مهلا ىفمهئاشناو (7*9) مهناولءافصو مهن (مهتبسح مهتأر

 فرظ (مثتبأر اذاو)

 تبر سيلو ةنجلا ىف ىأ
 ردقمالو رهاظ لوعفم

 هربدقت قو صم لك ىف عيشبل

 هه را تبستك لاذ

 اريثك (امعن تيأر) ةنجلا
 اعساو ( اريبك اك-امو)

 ةنملالهأ ىندأنا ىو

 ةربسم هكلم فر ظني ةلزنم

 َى .راكماصقأ ى رب ماع لأ

 هكا كلام نكسوم الا

 نؤاشياماهبف مطوأ كله

 ةكتالاامهيلع لت وأ

 لوخدلاف نونذأتسيو

 بعنلب (ميلع) مهلع
 قريمضلا نم لاح هنا ىلع

 ىأ مهياعفوطيهأ

 ايلاعنادلوم باع ف وطي

 بايثم-مياع فوطعمال
 ةزجو قد م نوكسلاب و

 باي هريخأ دتبم هنا ىلع
 نم مهواعيام ىأ( سدنس

 سدنس بايث مهسالم
 ( رضخ) جابيدلا قبقر
 (قربتساو) رضخأ عج
 ىلءالج امهعف رب ظيلغ

 مهريغهسكعوأ قاثلازج ولالا عف رب وس دنس ىلعالج- ىلعو ةزج اري و صفحو مفان بايثلا

 دعب ةنلا لهاللاقي ىأ (ءازج وك! ناك اذهنا) دسحو شغو لغن.ههبلق ىف ناك ام ةللا عزنن هنم بعث

 000 2222222 ل 2 ا ص ب ب حسسج

 (اهيفنوقس و) مهوقس م مطاهنوردقي مهاعنوفوطي نيذلا مدخل اوةاقسلا نا ىنعملاو صةنتالودب 0

 اهنمدجوبراربالااهنهبرشيىتلا نيعال مساوهليبجنزلا نا لق (اليبنز اهجا نص ناكاسأك ) ةنجلا فىأ
 اوناكبرعلاو فورءللاتبنلاوهل قوةنلا ل_هأرئاساجزميو افرمص نون رقملاهب ب رمش ليبجنزلا عط
 ىشعالالاق عذالا نم بر ضهيف لص« هنال مهءارسش ىف ليبجتزلا ن واحب

 اروشماب رأوايفباتإب ىل * يبحتنزلاو لفنرقلا ناك
 سلع نببيسملالاقو ل>الا توب نم جرختىلارودملاو للعلا ىرالا

 رل!ةفالسوهتقذذا # هب ليبجنزلا عط ناكسف

 ةنحلا لهب ار مشن | ليقو كال ذب ةنا لهب ارش ىلا هت هّللا فصو برعلا د:عاباطتسم ليبجنزلا ناك اماف

 | ةنجلا فا ممنارقلا ف ىلا عتهتئارك ذاملكس ابعنبالاق كلا ع روليبجنزلا مطور روفاكلادر ىلع

 ىأ (اليبساس ىمسناهيفانيع) ايندلا ليبحتز همشيالة ن1! ليبحتز نال كال ذواين دلا فل ثمهل سدلهامسو

 ىفمهباعل ياه الاليبساس تيمسليقوةب زاة دي دح ل_قواؤاش توحاهنوفرصصي مطةداقنمةساس

 ةباغىفاهمال كاذب تيمس ل يقو نانجلار ئاس ىلا ندع ةنج نم شرعل ا لصأ ن٠ عبنت مطزانمو مهقرط

 مساالةف صال _يبساس نا ىلعءامهعلارثك نال فصوت ىأ ىم سن ىنعمو قاحلا ف ل سانت ةسالسلا

 مهتبسح مهتيأراذا)ن ,وطرقمو نرورسم نودلخ ليقوةءدخلا ىف ىأ (نودلخم نادلو ممياعفوطاو)

 هنمىف_ص أ ناكطاسلا ىلعرثتنا اذاٌولؤالاوهئافصو هنحو بطرلاواؤالا ضايب ف ىنعي (اروئنماؤواؤل

 ىلص ىنال ب اطخلا ليق (تبأ راذاو) لجوزع اوق © ةمدخلا ىف ,هراثتنالروثنلااوهشا |ليقواموظنم

 ةنجلاىلاىنعي (مث) هبترظنو كرصبب تيأراذا ىنعملاو نجلا لخدب نمت دحاو لكل ليقو لسوهيلعةللا
 ماعفاأ5 .ريسم هك لم ىف رظذي ن.ةلزن .مهاندأن أ اوهليق(١ اريبك كلف و ) هماظعفص و الى أ( امعن تل 9

 ناذئنساوهوهنذإبالا«هياعلخديالةكالملا نم ةزعلابرلوسر ناوهليقو هاندأ ىرباكماصقأىرب
 قراموهو ( رضخ س دنس ب ايل مهقوف ىأ(موبلاع) لاقتناالوهللاوزالاكل مهانعم ليقو مويلعةكسنالمل

 مهاهقسو ةضف نمر واما اواحو) رب رحلا مسا ف لخا دامه الكوهنم ظاغاموهو (ق ربتساو) جابيدلا نم

 ليقواين دلارمخ كل جرالا«سدنملوىدبالاهس:/ناردالاوراذقالا نمار هاط ىنعي (اروهطابأ رس مهم ر

 مدع نم من ماعطلإب نوت ؤيمهنا كلذ و كسملا عش .ءركم هما دب فاحش ر ليحتس هنكلوالوب ليحتسالهنإ

 ,بيطأ مهدواج نم جرح اح ثراواك ًامريصإ و م منوطب رهطتفهنم نوب رشف روهطا!بارس ثلا نوني

 نمة جلاب اب ىلءءامنيعوهروهطلابارمشلاليقو مهتاوهشدوعتو مهنوطب رمضتورفذالا كلما نم

 مطوخد

 نمدحأال بيسملا نب|لاقاؤاٌؤواو بهذ نمرواسأ نءاهبف نولح ةكنالملاةروس فو (ةضف نمر واسأ) فوطي وىلعمطع (اولحو)
 في رشنلل ىلاعتهيلا ف يطأ (مهب رمهاقسو) واوا نم ىرتأو بهذ نم ىرتأو ةضف ن.ةدحاو# روس ةنالثهدب والا ةنحلا لهأ
 ,قالت تاساكب مهاذاف طئاسولا نءانذخ أ لاط دل نولوقي وم منمهوبقن وب أ يف بارما مهماعنوذر عي ةكنئ الملا نا لوقو صيصختلاو

 ملهنالوأ مف يلكنالو لقعلابالع رمدلاباسجراهنوكن الاين دلارمخ كس جرب سال (اروهطابارش) دبعىلا بيغ ن .فك اريغب مههاوفأ
 ملامجال (ءازج كل ناك )ميعنلا (اذهنا) ةاجلا لهال لاقي ةسندلا مادقالاهسو ديو ةرمضولا ىديالا هسمتفرصعي



 ىورب و هيلع ناك ام ىلع قي هتيل ىنعي تءاهتيار معلاقفاروك ذم أيش نكي مةبآلاهذه رقي الجر عمسهنا

 انقلخابا) هلوق ليادب مداونب مهو ناسنالا سنج ناسنالاب دارملا ليقو دوعسم ناوركى أ نعدوح

 ريغرهدلا نم ةفئاطرهدلا نم ني->هلوق ىنعمن وكي اذه ىلعف دحاو نيءضوملا ف ناسالاف (ناسنالا

 انقلخانا شب اورك ذي ماحرالا فاغضمواقلع مب الدالا فافطن اون اكمه :١ىنعيار روك ذمايش نك, ةردقم

 هريغو سابع نب لاق طالخاىأ(جاشمأ)ةأر لا ىنمو لجرلا ىنم م نم ىأ (ةفطن نم) مدادلو ىنعيناسنالا

 رفصأ ةأرملاءامو ظيلغض يب أل جرلاءافداولا امهنم ن وكيف م->رلا فناطات< ةأرماءامو لجرلاءام ىنعي

 رعشو مدو مح نم ناك امو لجرلا ةفطن نف مظءو بصع نم ناك اموهلهبشلا ناكهبحاصالعامهباف قيقر

 نينول لكوءارفصة أر ملافطنوءاضيب لجرلا ةفطنف ةفطنل!ناولأ فالتخاجاشمالا ل يقو ةأرملاءام نف

 تطلخ ىأت حشم ةفطن ىهليقو ةفطنلا فن وكن ىلا قورعلا ىهدوعسم نب |لاقو جاشمأ وهف اطاتخا
 ةغطمم * ةقلعمةفطن قاما ار فال صيطا م عار 11 تاي>اذافضيحلامدوهو مدن

 0 اير ةفلسلا ل ل اقلخ هئشنرم اجل هوسكي# اا

 اهتمت انف ةرغ اردت و( 01 ىلا عدلا هزل (هيلسن)

 ءالتبالل جاشم الا هذه نمناسنالاانقلخان هانعم ليقو ةقلحلا مام دعبالا عقبال ءالتبالا نالهيلشينااريصب

 زييقلاو مهفلا نعزاتءانك امهورضصبلاو عمسلا وهو ءالّبالاهعم حصر ام هاطعأ 2 ذم ناحتمالاو

 انا) اهفرسشأو ساوحلا مظءعأامهنالرك ذلاامهصخا ناو ناتفورعملاناتساحلارصبلاو عمسلابدارملا ليقو

 هانعم ل بقو رشلاوريخلا قب رطهانفرعوةلالضااو ىدطاو لطايلاو قا ليدسهلانس ىأ (ليبسلا هانيده

 لس 1 ةئعب ل كلاَةباده نمدارملا ييلعالاليبسلا مسا قلسالا نالت

 ا و هتيصعم نمهتعاطوهرفكن ل اركسش نييقيلةيحوتلا ليش نا كا

 ىذلارك اشلا نمدارملال يقورفكو أر كش نا قي رطلاهلاننب ىأءازحلاهانءمليقو ايقشار فاك اماواديعس

 بوجوب رقبال ىذلاروفكلا نمدارم او هيلعى اعتوهناحب,سهقلاخركشبوجو افرتعمارقمنوك

 مهج ىفانأيه ىأ (اندتعأانا) ىلاهتلاقفر فاكس دعو وركحاشا|دعوف نيقي رفللامنيب مث هيلعركشلا

 ادوقو ىنعي (اريعسو) مهقانعأ ىلا ايل غت مهيدي ىف ىأ (الالغأو )ان ردشي ىأ (لسالس نب رفاكسال)

 ىلاعتلاقف ني دحوملا نيركاشلل دع امرك ذ مث في وخلاو بيهرتلا عاونأ مظعأ نماذهو هتدشفصوتال ||
 ربلا ىنعف عسوتناهلصأورب و رابم>دحاو مهم رل نيعيطملا .مناعا ىف نيقداصلا نينم ملا ىنعي (راربالانا)

 مهبارشمط جزعليق (اروفاك اهحا نم ناك ( بارشاهبف ىتعي(سأكن منو رمشيإ) ةعاطلا ىف عسوتملا

 لهألاق تلق هب مهءارسث ج ض هجوا فرض مهب رو ذي ذإريغروفاكلا نا تلق ناف كسلا مح وروفاكلاب

 ىنيعمماوهسا.عنب |لاقو برش: الروفاكس|نالهدر+ وهح رب يطوهضايب فروفاكلاكدارأىناعملا

 نالررمذ كلذ ف نو؟, الواروفاكى مت ىتلا نيعااهذهءام ب ارسم هجزاعب ا ثلا كلذ نا ىنعملاوة-دحلا

 ىمستر جا سفافرجخ (سأكن م

 هدرب و هتحتاروروفاكلا ضايب ىفاهؤام ةنجلا ىف نيع

 سيلوةرضضم هيف سبأ عطل |بيط 3 ذاروفاكوه ليقو نوب ريشي هنواك ب ميفررمض مهسءال هنا لهأ

 سانلا نيباروك ذم يشراص نى اهم نطب ىفهثبلة دما ذه ىلع رهدلا نم نيحواضيأ مدآدلو لوالا ليقو هدادلو ىأ (ناسنالاانقلخ انا)

 ةمربكم حاتم هيرو مم وا نآ املا مف جزتما دق ةفطن نهى ااهنم لدن ا (جاشمأ ةفطن نم)

 تريغدرفموهف راشعأا لإ - 2 >7 27_00 222227 دا ا ا ل ل ا
 92 رمع نعىورركذ ايش نك وايش ناكح ورلا هيف خفني نأ ل بق كالذوهبداريالوهمساامىردبالو فرع

 درفمللةفص عقواذلو

 ءاتقلخ ىألاح (هياسن)

 هءالتبا نيدب ص ىأ نيلتبم
 هانلعف- )هل ىهلاو سمالاب

 (لييسلاهاني دهانا) يصبو

 ةلداب ىدطا قي رط هلاسب

 اماو) نيم ارك 2

 نملاحارفاك (اروفك
 ناىأ هاند هىفءامطا

 هانيدهدقفرفكوأر كش

 لييسلاهانفرعىألينسلا

 اليبساماوارك اشاليبساما
 ليبسلا ف دوو اروفك
 الوزاجر فكلاوركشلاب

 امامهعبتأن يقي رفلاركذ
 اندتعأانا) لاقفامط دعأ

 عج(لسالس نير فاكلل

 صفح ني ونتريغب ةإلس
 هب وةزجوور غو أو كمو
 ذااريعسوالالغأ بسانيل

 فرصنااريغفرصز وحب

 (ةال ب هيلا
 ا دا
 (راربالانا)لاقوةدقوم

 باب رأوبكراب وأب عجب

 مهوداه أو دهاشو
 مانامالا ف نوفقداصلا

 نوب ريشي ) رمشلا نورمضإ

 مساوهوروفاكءام (اروفاك )هب جزمتام(اهجانم ناك )رخاهبف ناك اذا ةجاجزلا سأكسلا ليقواسأك



 دمت ىطامَمت لص او رتخت (ىطمتي ملهأ ىلا بهذ من) هاكز الف ىنعيهلام قدصالفو انامالا نع (كوند) نآرفلا(بذكنكلو)

 تاديافهاط> دعرتخيت لا نال

 ىلواف) ركب امهيلي نايهيلع

 57 (ىكواف كل ىلوأ مث

 كل لي ولاقهناك ديك أدل

 لي وف كلل. وم كلل. وف

 موبك لل و لبقو كل
 ريقلا فكل لي وو توملا

 ثععبلا نيح كلل وو

 بسحب )رانلا ف كلل, وو
 (ىدسك ارينأ ناسنالا

 كرت نأ ارفاكلا بسحأ

 الو ىونبالو موال المهم

 كيملأ)ىزاعالو ثعبي
 ءايلإب (ىنعىنم نمةفطن
 قاري ىأ صفحو صاعنبا
 دوعيءاتلاب ومحرلاىف ىلا

 (ةقلعناكمت) ةفطنلاىلا

 دماج مدةعطق ىملاراص أ

 قلفن) اموينيعب رأ دعب
 ١ رشب هنم هللا اذن ( ى :وسف

 نم (هنم لعخ) ايوس
 رك دلانيجوزلا) نا نالا

 قظقملا نه ىأ (ىثنالاو

 كلذسيلأ) نيفنصلا

 ىف اوملا حين أىلع رداقب
 ءايشالاهذط لاعفلا سدلأ

 ناكوةداعالا ىلع رداقب

 اهأرقاذا اسو هيلعةنلا ىلص

 هللاو ىلب كناحبس لوقيي
 ةيكمناسنالاةروسإلم لعأ
 #ةنآ نون الثو ىدحا ىهو

 (محرا نجرلا امس )
 ا ىلع)ى تمدق (ىتأله)

 ءاعدوهو كلل لي و ىنعع ( كلىلوأ) ةلثاعم فرحأ ةنالث عامجال ءاي ءانعءاطلا كت

 ىأ ( ىطمتتي هلهأ ىلا بهذ مث) قيدصتااو ناعالا نع ض .رعأ ىأ ( ىلوتو ب ذكن كلو) ىلاعتةنل لصي لو

 كل ىلوأ) هبواي هنالروظلاوهواطملا نم ليقول نمددمت.ىأططمتيهاصأ ليقوهتيشم ىفلاتخو رتخبتي

 كلي ودانعمو ديعولاو دب دهتالةعوضوم ةماكىهو لهج ىنالى اعتةللا نمديعو ىلعديعواذه (ىلواف
 لاقي هبىلوأو قحأ و باذعلا اذهم ردجأ كناهانعمليقو ههركي ام هيا, نابهياعءاعدوهو ةىمدعب ة ىم

 عماجمبذخ أ مآلاءذهتلزتام لسو يلع تلا ىلص ىنلان أ لركن ةداتق لاق هبجو تسي هوركم بصي ناكلذ

 هللاو د# اي ىف دعوت :الهجوب الاقف لاق ( ىلواف كلى امآم) ىلواف كل ىلو أ هللاقوءاح طلاب لهج ىف ب ون

 رشتلاه عرصر دب موي ناك امافاهيابج نيب ىشم نم عال ىناوأيش ىنالعفت نأ كب رالوتن أعيطتستام

 ةمالا هذهن وعر ناو انوعرفةمأ لكل نالوقيي تيا لمعلا ناكوةلتق دش أ وإّتقوةعرص

 قبساحالواين دلا ف فاك, الو ىهنيالو سم ٌؤيالالم“ ىأ (ىدس كرتين أن اسنالا سحأ) لهجوبأ

 ئش نم قاخ نع قبلي فيك ىف :ءلاو محرلا فبصإ ىأ (ىيىنم نم) اليلقءام أ (ةفطن كيبلأ) ةرخآلا

 (ىوسف قلفن)ةفطنلا دعب ةقلع ناسنالاراص ىأ 1(ةقلع ناك مث) ةعاطلا نعدرمدي وربك ار سرد

 ىأ(نيجوزلا) ناسنالا نم ىأ (هنم لعف- ٠) ءاضعأ لكو حورلاهيف خفن ليقول دعوهاو سوهقلاذردقف ىأ

 ىذلا ىأ (كلذ سبل ا)اناناواروك ذادالوأهئام نم قا ىأ ( ىتنالاورك ذلا)لاقفامم ”رمسق مث نيفنصلا
 ةرب ره ىفأ نعتوملا دعب هتداعا ىلعر داق ىا' أ(قوملا ىحن ىلع رداقب)ةسملوأأءايش ثالاًاشن أو اذه لعق

 سيل اهرخكا ىلا ىهتناف نوني زلا ونيبتلاو متمأرق أرق نم سو هيلعمتلا لس ةنلا لوس .رلاقلاقهنع هللا ىضر
 سيل ىلا ىهتافةمايقلا مويب مسقأأالأرق 5 نمو رع رحال لرد يحط عشا

 انمآل قيلف نونمؤيهدعب ثيدح ىأبف غلبف تالسرملاوأر ق نمو ىلب لقيلف ىقوملا ىبحنأ ىلعر داقب كلذ
 كلذ سلأ ًارقاذا ناكف هت قوف ىلصي لج ر ناكل اق ةشئاعىب أ نب ىسوم نعهلو © دوادوب أ ءجرخأ هللاب
 م-وهيلعللا بدهللالوسر نم هتعمسلاةف كلذ نعد ولأ سف ىلب كناحبس لاق ىتوم ا بحي نأ ىلعر داب

 دياضيأ ناسنالا ةروس ىدستو ى أل هةروسرب سف:إلم لع أى لاعتو هناحبسةنلاو

 لئاقموراسي نب ءاطعو سابع نبا نع كلذ يك ةيكملدقو روه+لاوةداتفودها#لاقاذك ةين دم ىهو

 ناليقوةمركعو نسحلاهلاق ىندماهيقابواروفكو اسم ؟مهنم عطتالوهلوقاهنم كلا ىفدمو ىكماهيف لبقو
 هاكحح ىراهرت ىلا ةبآلاهذه نمو الب زنتنآرقلا كيلعانل زن نحتانا ىلاعتهلوقىلاطوأ نم ىلا

 او نؤسجو ةعب رو فلو ةلكن وعب رون اث امو ةنآن ون الو ىدحا ىهو ىدرواملا

 د ميحرلا نجرلا هللا مسب الع
 ىنعب(رهدلا نم نيح) مالسااوةالملا هيلع مذكىنعي (نا الا ىلع ىنأ دق ىأ(ىأله) لجوزعهلوق ُُج

 لاق سو هيلعهنلا ىلص هلال وسر نع هع ىلاعتهنلا ى ذر سن نع( م) قام نيط نموهو ةنس نيعب راكم

 هنافرع فوج ءارامافهيلار ظني وهب فدطا س ابا لعق هكرتي نأ هللا ءاشام هكرت ةنحلا ىف مد[هئناروصامل

 لاخ هلخادىذلا وهلبقو فوج ب>اص ىأف وج ا ءارامافهلوحرودب ىأهب فيطيهلوق كالاهيال قاخ
 0 رولا عدم الل قو تاويشلا نعايسع وهسفن كالءال ىأ كلا ,ال قاخهنا فرءهلوقو

 اناونلمم اج ةنس نيعب 0 انمطةنس ناعب رقي مدآناةبالاريسفت فىورو بذغلا دنعهسفن ثالعال

 الورك ذبالىأ (اروكدمأيش نكي م) ةن 0 00 7 و و راخفلاك الاصاص ةئس ناعل آو

 فزعل م(اروك ذمأيشن 3 هيف حورلا خفن لبقاروصم“ ةخسنوءعن ر 1(رهدلان «نيح )مالسلا هيلع م 5 (ناسنالا

 اروكذمأيش نكي لورهدلا نم نيحهياعىتأدةهناب صوب ل دوجومريغناك واونامزلاهب ر ءاذم 3001 ا دا سارعو

 روك دمريغرهدلا ن م ناح هيلع ىتأ 55 اناس ذالا ٠ نم لاخلا ىلع ستلا



 (ةرفاف) هندش قوه لف (اهس لعب نأ) عفوت( نظن) رافك2لادهوجو ىهو ة-سوبعلاةديدشةحلاك (ةرسساب دئموهوجوو)

 1١م

 ماهل وق رضعب نود ؟ضعبها اريفهتب قرف ميذ كلان الءانعمو ملا فيفختب ىو رو هيلارظنلاتقو

 لاقةمايقلاموبانب رىرن لههللالوسراياولاةاسانأ نا +:عىلاعتهللا ىضرةري رهىنأ نع # ف لا فلا

 سمشلا ىف نوراضت لهلاق هللالوسرايالاولاةر دبلاةليلرمقلا فن وراضت له /سوءهيلعةنلا لص ننال وسر

 سيل هلوقالو لسو هيلع للا ى_دهللالوسراول اس اسان ناهلوأ ىفهدنع سدلو ىذمرتلاهجوأو دوادوبأ

 نمفرطثدحلا | ذهو حيمصو هو ديعس ىفأ نع ثيدحلا اذهل ثم ىور دقو ىذمرتلا لاق باحساهنود

 لاق ىليمعلا نب زرف أ نع 03 دحاو نوماّصنو نوراضا ىنعمو لسمو ىراخيبلا هجر دق لي وطثيدح

 سلا نب ز راب أايلاقهقلخ ىف كلذ ةنآ اموتلق متن لاق ةمايقلا موبهبايلخدب رىرياذلك ًاهنلالوسرابتلق

 لجأ هللافرمقلا ىنعي هللا قاخ نم قا و هاممن ا مظعأ ةنلافلاق ىلب ت!ةهباياردبلاةليلرمقلا ىر مساك

 لهأ لخداذا لاق لسو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر نا هنعهنلا ىضربيهص نع (م) دواد وب ًادجرخأ مظعأو

 ةنجلاانلخ دن انهوجو ضيدتل أن واوقيف كدب زأأ يش نودي رتىلاعتو كرابتةللالوقية نجلا ةنجلا
 ثيداحالاو ىلاعتو كرابت مهب رىلارظنلا نم مويلابحأ ا يشا اوطعأاف باخلافشكيفلاقراذلا نمانجتو

 ةريغتمة هلاك ةساعىأ (ةرسابذئموبهوجوو) لجوزعهلوق لعأ هنلاو فاكردقلاا ذهوةريثك ب ابلا ف

 كلذو ىلاعتهللاةجر نم سأيلا نماهكردأ ملا هنمرورسسلاو ةمعنلار ا ؟تمدعواهناولأ تماظأ دقةدوسم

 لكس نأ (ةرقافاهلعفينأ) نيقيلا ىنعيانه نظلاو نقيتست ىأ( نظن رانلاو ةنلا لهأ نيب ريع نيح

 ليقو همصقي ورهظلاراقفرسكي ىذلادبدشلا ىمالاو ةميظعلا ةيهادلاةرقافلاو باذعلا نم مهظ ع صأ اهب

 ىنعي (تغاب اذا )اةح ىأ ( الك ) ىلاعت هنلاةب ؤر نع هوجولا كلت: بححت نأ ىهليقو راذلالوخدةرقافلا

 غولبب ىنايو قئاعلاورحنلاةرغث نيب ىتلا ماظعلا ىهوةوقرت عج (قارتلا ) روك ذمربغ نغةبانكس فنلا

 ةمصلا نبدب ردلوقهنمو توملا ىلع فارسشالا نعى ارتلا سفنلا

 قارتلا مهسوفن تغلب دقو * اهنعتعفادةميظعبرو

 ةرخآلا ىلءايندلاراشيإ نع عدر (اك) رهظلاراقف مصعن : هيهاد

 نمهصاخي وهيفشي وهب لزناهيوادب وهيقري ب يبط نمله ىأ(قار نم ) هريضح نءلاقوىنعي (ليقو)
 ليقوأيش هللا ءاضق نمهنعاونغي لف ءابطالاهلاو سّعلا لزنامةئلا ءاضق نمهب لزن ال يقو هتاودوهتيقرب كلذ
 اهيدعصيف تجرخاذاهحورب قرب نم ضعبل مهضعب لوقي توم ادن ءهنورض< نبذلاةكنالملالوق نما ذه

 ج ورا ىنعي(قا ارفلاهنأ) قارتلا هور تغلب ىذلا نقيأكأ( نظو) باذعلاةكسن ؛الموا'ةجرلاةكتالم

 هع عب دنا لعا نال او !1) تعمتجا ىأ (ت : تفتااو) داولاو لهالاو لاملا قار ؤواين دلا نم

 جرخالادشلاهيلعتعب انت ليقو ةرخآلاةدشب توملاةدش ل قو هب ركو توملاةدش عمايندلاةقرافم

 ايندلامانأ نم موب رخآىفناكف ةرخآلا صايارن دلا ما سابع نب !لاقو هةسدك ودا هءاجالا بر كوم

 اذاتيملااقاسامهليقو هحورنوزه<ةكنالاوهدسج نوزهجب سانلا ليقو ةرخسآلا مايأ نم موب لوأو
 عزنلا دنع ىرخالا ىلعهيلجر ىدحاب بريف ءارتالا ل لا دع هاقاسامه ل يقو نفكلاىنامفتلا

 هللا لادابعلا عج سم ىأ( قاسملا ذم وب كب رىلا) ىرخالابامها د_>١تفتلافهاقاست سبي تاماذا ليقو

 نارقلاب ق نصي لهجابأ ىنعي ( ىلصالو ق دصالف ) ىلاعتهلوقهو مهني لصفيل ةمايقلا موب هيلا نوقاسي ىلاعت

 ( جا تاما ا
 هماظع عمت نانأ ناسنالا سحب أ هلوق ف ناسنالا (ىلصالو) نارقلاو

 اومذتو كلذ نعاوعدرا لق ناك

 توم ا نم مكي دبأ نيبام ىلع

 ةلجاعلا عطقنت هدنعىذلا

 ةاجآلا ىلا ن واقتنتو نع

 ندلعابف نوع ىلإ
 زاجرحو رلا ىأ( تغلي اذا)

 نالرك ذاط رح ناو

 (قارتلا) اهيلع لدن ةبآلا
 ةرغنل ةفنتكحلا ماظعلا

 عجلامشو نيي نعردنلا

 (قارنمليقو) ةوقرت
 هفيقو نم ىلع صفح فقي
 رضذتح او رضاحلاق ىأ

 هيقري أ ضعبل مهضحب

 1 نم ةكزلا نس ةناع
 مالك نم وهوأ برص

 هحورب قرب مياةكنالملا

 ةكئالم مأةجرلاةكالمأ

 دح نم قرلا نم تاذعلا

 رضتحلا نقيأ (نظو) لع

 ىذلااذهنا (قارفلاهنأ)

 ايندلا قارف وه هبلززن
 قاسلاتفتلاو) ةبوبحلا
 دنعهاقاستوتلا( قاسلاب

 ببسملا نب ديعس نعوهنوم

 قنافلت ني هاقاسامت

 قارفةدشلءقوهنافك أ

 ةرخآلا لابقا ةدشبايندلا

 ةدشلا ىف لثم قاسلا نأ ىلع

 هللا ىضر سامع نبا نعو
 لمالا مهنا ثامهامونع

 ىلع مودقلا مهو دلولاو
 كب رما) دمصلادحاولا

 ردصموه (قاسملا ذئموب

 د دو رانلاىلاو أ ةنملا ىلاام!."ل| يع ثيح ىلا دايعلا قاسم ىأهقاس



 م

 انيلعو كل هنيبن ئحنف هيناعم نم ئث لكشأأا ذا ليقولب ربج كأر ق كمر قتف كناساب هنيبن نأ ىأ (هنايب

 لأس ءيشءيلع لكشأ اذا ناك مسويلعللا لص ىلا نأ كلذ و مارح اولالهلاو ماكحالا نمهيفام ناب |

 ١ نوبحتلب ( اقعىأ (الك) ىلاعت هلوق ع كلهنيبن نحنمل لوقو زكعلا لع مر ياما ناس لعلب رمد !

 | (ذئموبهوجو) ةكمر افكبطاكاط ن وامعتو ىقعلا ىلعا.: :دلانوراتخحتىأ (5 رخآلا نور ذنوةلجاعلا : ١

 | ةمحانليقو ميعئاابةرو را رق و اناقووسلا يو تزاسللا نم (ةرضان) ةءانقلا وب ئىأ "| لكحشأ لذا. (نام
 | نابع (ةرظاناهب رملا) ميعنلابةق :رسشم ليقوءاهم و روناهواعي ضيب لمقو ةئيضمَد ةرقسم ليقوأ هيناعم نم ئث ك_لع
 | هبا. س قالا ىلا ارظذت ىهرم: نا ند هكلالاق باجحالباناءعاهم رىلارظنن نإ رسم ارثكا اوا راكنا نءعدر (اك)

 | لاق اهم رن ءرظتنت دهام لاقر ظتتالابةبآلا هذه ف رظنلا ارم فاموتأ ل اص ىفأو دهام نع ىو رو قلاعتو لوسرلعدر وأ ثعبلا

 ئشىلاترظن لوقتالب رءلانالأطخ أ دقف ةرظتنم ىنعيةرظاناهم ر ىلا'هلوق ىنعم نا لاق نمو ىرهزالا نعمل وهيلع هللا ىلصةنلا
 ةئيطخلالوقهئموهنرظتناىأانالف ترظن لوق:ا ءاهنرظتنا ىنعع : : : هياءاطراكناو ةلكلا

 ىساسنتو ىروحاملاطدروال 0 ةرداصءاشعا تر ظن دقو نوب<لب) ةوع مدن و

 باقلإب رب دنوهيؤركشت نوك نأ ل ه_تة>١ ىمالا ف ترظن تاقاذاو نيعلابالا نكي مله يلا ترظذ تاقاذاف مت لب ليقهناك (ةلجاعلا

 قابعضوم ف لصوبلو ع الهةالا ىنع لد زنالا ىف دراولار اناا نأ !اذهةدصادهشب وهمالكرخا اذهو نم متقا منال مدآىناي

 اذاه هجولاوهللامممتأ.ن نأالا نورظن» ل هدل نال | نور ٠ لههلوقو كرون نم س دقن انو رظناهلوقك نولجتت هيلع متعبطو لجت

 كالضف مهلا لضف مقوت اىنءم ىلع كيلامث هللا ىلار ظن ًاهلوقامأ وة ؤرلايغلمحج م ىلا, ىدءعورظذلابفصو نوبحنم نمو ْئش لكف

 .هجولاىلارظنل!د:سأ اذاف هجولا ىلا دن_سولاذا !ذهزوحامناباقلارظن لمة<ملهجولا ىلا. ظنلانوكسف || ا«اوهشو ايندلا|ةلجاعلا

 تت , داحالاو مويلع كالذ قش ناوم الك هب ؤرلاع اقبل قييم نايذ ءلالطباذاوراظتنالا الو باقلار .ظا لمتحمل رادلا (ةرخآلانورذنو)

 ىلاءتهلناءاش نااهرك دذنسوةب ورلا,ةب الاه ذه ىفر ظنا ارمسف نملوق دعت ة>يحصا | نوامعنالفاهميعنوةرخالا

 هناحمسةللاب ؤرةنسلا له اءاماعلاق 04 :رخآلا ىف ىلاعت وهنادع مس هب رنينمؤماةب ؤرتاثاىف لصفإل ءادلابامه.ف ةءارقلاواط

 نود اعتوهناكس هللا نو رب نينمّؤاا ناوةرخالا فاهعوقو ىلع اوءجأو القعة| رحت سءريغ ةنكمب ىلاعتو ىم(هوجد) فوك وىلدم

 هولاق ىذلا اذهو القعةلي>_سمهتي ؤرناو هقاخ نمدحأ هاربالىاتهنلا نا ةٌدج را ضعب وج راوخللاو ىلا ) ةمعان ةنسح ( ةرضان

 00--ك- ند 0 00 ترهاظن دقو حيبق لهجو 2 1 الوةيفيك الب (ةرظاناه ر

 ةنسلا ع « نيماكت ما بت 2 0 000 اعةعدتمملاتاضارتعاوةر 1 رارقلا || راظنن الا ىلع رظالا لجو

 بهذمم امرك ذعضوماذهسداو مالكا بتك ىفةضافتسمةروهشماهتب وج او مههمش قاب كل ذكو حصل هباوثاوأ اهب رمال

 امأو كالذريغالو قرالاةلب اةمالو ةعشالا لاصت|اهمذ طرت_ثيالوهقتاخ ىف هللا اهاعحي ةوقةب ؤرلا نأ قمحلا لهأ ىأه.فترظنلاة هنال

 - ةكسا كش ا لوذر 5 امهنعةللا ضرر , نبا نع ىوراماهنف هب ٌؤرلا تاما ىفةدراولا ثي داحالا هنراغتتا هنرظنو تركفت

 1-1 ]و ةاساسلا| |ةريسم 1 دحر هسر اور ا هنا للا اخذي ع نا ةلزنمة نجلا لهأ ىندأ نا لاق ةب ذرلا ىنععالا ىلإ ىدعيالو

 5 رىلاةريضان ذ موب هوجو لسو هياعفتلا ىلص هللا لوسرأ رقم ة ةي_ثعو ةودغهيجوىلار ظني ن.هللا ىلع || ىف راظتنالا قيلبالهنا عم

 (ق)هعفر موامهنءهللاىب ةررع نا نعىوردقولاقو لب رغشي دحاذهلاقوىد ءرئااهجرخأةر ,ظان رارةلاراد

 مكنالاقو رددااةلءارمقلا ىلا رظنف ل_سودياع هللا لص هللا لوسر دنءانك لاقدثلا دمع نب ري رج نع

 عواط ل. .ةةالص ٠ نءءاوبلغتالنأ متعطتسا نافدتب ٌؤرىنوماضتالرمقلا اذه نورئاكانا. ءكب رنو رت رتس

 نوماضتالهلوق بو رغلالبقو سمشلا عولط لبق كب ردمح حب سوأر قمن اولعفافاهب ورغلبقو سمشلا
 نوجدزتالو ضعب ىلا ضعي مضي الهانم م واضي أدب دشتلا عمءاتلا مضتدقو ميلادي دشتوءانلا متفب ىو ر

 تفو



 ةنجل اولد ءاش ن٠ هتثي شلل كلذ ضوفمرانوأ (ة9)) ةنج نممهرارق مضوموْأدابعلا ارقتسم( رقتسملاذئموبإ) ةصاخ (كب رمأا)

 رزوانقلا فارطأو فويسلاالا ©« انل سيل كيفائيلع بلاسانلا
 ا ىا) رانا نمهيلانودنت ب ةمايقلا مون لب جالو نصحال ىلاعت هللا سمأأ نم مهمصعب ئال هناةبآلا ىنعمو

 رار ةّتسالا ىنعت وهو عجرم اوريصملاهيلادوعسم نب هللا دع لاقو قلخ ار قسم ىنعي ( رقما ذئموب كب ََز

 ةفجلاهلخ د ءاش نف هتئيشم ىلا ضوفم كلذورانوأ ةنج نم مهرارق عض وم ىأ مهرقتسم كب رى ا لِيقو

 مدقامي سابع نباودوعسم نبا لاق( رشأومدقاميذئموبناسنالاا بني )هلدعب رانلاهإ>دأءاش نمو هتمحرب
 اعاضيأ سابع نبا نعواه لمعي ةمرسوأ ةنسح ة مس نم هنوم دعا رخأاموئس وأطاص لمع نمهتوملبق

 هرتآو هلم لوابليقو هعيضف هللا ق> نهرخأو هللا ةعاط نم مدقاليقوةعااملا نءرخأو ةيصءملا نم مدق
 ناسنالا لب )هت:ةرواهلام نم رخ امو هتوم لبق هسفنل هلام نم مدقا-«ليقوهرخآىوهرمعلو ىف هلءعاموهو

 هعمس ىهو هل معب هيلع نو دهس وهنوبقري ءابقرهسفن نم هسفن لعن اسنالا لب ىأ( :ريصإ هسدن ىلإ ع

 ناسنالالبهانع٠ليقو هحراوج ناسنالا نمدارملانالةريصإلا فءاطا تاخدامتاوهحراوجوهرصب و
 ةمالعك ةغاابمالءاطا نوكستف دهاش سفن ىلع ناسنالا لب سابع نئا نعةباور فوةريصب نيعهسفن ىلع

 هسفن نمد هاش هيلع دهش دق هنالهعفن الهناف«سفن نعل داجورذع لكب رذتعاولو ىنعي( هريذاعم قلأولو)

 ه-هجواراذ_عمررتسلا نوم نعلا لهأن ا ليقوهرذع ب ذكر امه-هن نمهيلعفر ذتعاولوهانءمليقو

 اذهوهيلعةدهاش هسفن ناف لمعيام خيل باوبالا قاغأو روتسلا جر أولو هانعم نوك.. اذه ىلعفري ذاعم

 هب كرحتال) لجوزءهوقايندلا ف لمعامبهحراوج هيلع دهشدف ةمايقلا موب ركن هنالر فاكسلا قح ف
 ناكلاقدب لجتتل كناسلهب كرحنال لجو زعهلوق فام منءهللاىضر سابع نبا نع(ق ) (هب لجتتل كنا
 امهكرح أ نأ سابع نب|لاقريبج نبا لاقهيتفش كرا مناكوةدش لب زخالا نم ساعي لسو هيلع للا ىلص ىننلا

 هبلجتتإ كناسلهب كرحنال جوز علل الزنافهيتفش كرف امهكرحي سو هيلعةنلا ىلصةننالوسر ناك اك
 نأانيلعنامثتصن أو عمتسافلاق هن ؟رق عبناف هان أر قاذافهأر قت كر دص ىف هعجلاقهن ؟رقوهعجانيلعن ا
 ىنلا» أر قلي ربج قلطنااذاف عمتسا كلذ دعب لب ربج ان اذا سو هيلعهنلا ىبصهنلا لور ناكفلاقهأر قت
 لاقو ىراخبلا قب رط نمىوغبلاهاورو ىديجلا ظفل ىلاعتهنلاهدعواكةياور فور قأك مسو هيلع هللا ىلص

 ناكوهيلع دتشف هيتفشو هناسل كرام ناكىحولاب لد ربج هيلع لزن اذا ل سو هيلع للا ىلصىنا!ناكهيف

 هعجانيلع نا هب لكتل كن اسادب كركالةمايقلا موب مسقأ الىف ىتلاةبآلا لجو عهللا لزئاف هنم فرب
 انيلعنامثعمتسافدانلزن أ اذافهن رق عبنافهانأر قاذاف هأرقتو كرد ص ىفهعمجن نأ :ءلعن لاق هنرقو

 ةياور فوىلاهتهنناهدعواكهأرق تهذاذاف قرطأ لب رب_جهابأ اذان اك فلاق كناساب هنيبن نأانيلعهنايب

 هعجانيلعن اهب لدا كناساهب كرحتاله ليقف هنمتلفني نأ ى نخب ه#.اءلزناذاهيتفش كرك ناك
 راضضالا اذهزاجامناو كنا نآرقاب كرحالةبآلا ىنعمو هأرقت ىأهن ارقو كردص ىف هعمجن ىأهن ارقو
 هاياكظفحو كرددىفهعج ىأ (هعجانيلعنا) هذخابىأهب ل كتاهيلعةلاحلاةلالدلرك ذهار جل ناو

 ىأ (هن ارق عبتافءانأرقاذاف) داسنتالريصت ثيحدمتاب كئرقنس ىنملاوان.اعهتءارقوىأ (هن ارقو)
 نمل ربج غرفاذاف كيلا ىوبام لد راج مّن تح تكسا لد كيل علي ربج ةءارةلةنراقم كنءارق نكنال

 هللا عاط أ دقف لوس .رلا عطر نم هريظذو ىحولاب لزنه سماب هنال هثءارق لي ربج ةءارق لعجواهيف تن أ ذفنةءارقلا

 همارحوهلالح عابتاب ىمالا عضوم سبلا ذهن ال ىلوأ لوالا لوقل 'وهمارحوهلالح عبتاو هب لمع ا هانعم ليقو
 اذا كلذدعب لسوهيلعهنلا ىلصىنلا ناكسف هنءارق نمل ربج غ رفي ىتح عامسالاب مالا عضوموهامئاو

 انيلعنامت ) هظفحو مسوهيلعهتلا ىلص ىنلاهاعو هنءارق نم غر فاذاف هيلا ىنصأ ىحولاب لد ربج هيلع لزتإ

 ًابذي) رانلاهلخدأءاش نمو
 ام) ريض (ذئموب ناسالا

 (رأو) هلم لمع نم( مدق
 ناسنالالب) هلي ملام

 دهاش (ةريصب هسفن ىلع
 ة.المك ةغلا.مال ءاطاو
 هاو هيداراةنالاخاوأ
 وأهيلعدهشت هحراوجذا

 ةريصيل او هبسفن ىلع ةتعوه
 م ءاجبق ىلاعتهنلا لاق ةخلا

 لوقتو مكب ر نم رئاصب
 كسفن ىلعةقح تنأ كريغأ

 ءاد_تبالإب عفرةريسصإ و
 مادقتهسفن ىلع هريخو
 ناسنالاربخ ةإط اوهيماع

 هسأر ىلعدب زكلوقك
 اذه ىلع ةريصبلاو ةمامع

 لكوملا كلما نوك,نأزوجي
 (هريذاعم قل أولو ) هيلع
 راذعملاوهروتس ىخرأولو
 لكبءاجولو ليقو رتسلا
 هيلعفهنمتايقامةرذعم

 ريذاعملاو هرذع بذكي نم

 نالةر نعم عم_< سبل
 مسأ ىهلب رذاعم اهعج

 قربك انملاهوحواط مج

 نآرقلإب(ه.كرحتال) ركتملا

 ناكو (هب لمت كناسل)
 سو هيلع هلبا لص

 غارفلبقةءارقلاف ذأ

 تافنش نأةهاركلي ريج

 كناسل كرم الل ليقفءذم
 ليريج مادام جولاةءارقد

 هذخأتل هبل جتلأرقي
 ل ا 2222 2222222222 22لا 2 ر  هص ل ص و ا و ص ع ص م ص م يي اص صم كنم تلفن الثلو ةاحع ىلع

 نم نارقلابلنالوهوحنوةءارقلانآرقلاو كناساىفهنءارقتابث و (هن ارقوإ) كر دص ىف( هعجانياعنا)هلوقب ةلدكلا نعىس هلا للعم“

 انيلعنام) كيلعهنءارقىأ (هنآ ارق عبناف) هنءارق لب ربج ةءارق لع ل ريج كيلعهأ ارقىأ(هانًرقاذاف) هيحو كيلا ىضقي نأل بق



 نانأ) ثعألا رككلا

 اهقرفتدعب (هماظع عمجن

 اطاتخانافر اهعو جرو
 تبجوأ (ىل') بارتلاب

 اهعمجت ىلب ىأقنلا دعبام
 ريمضا! نءلاح( نب رداق)
 كي رداقاهعمجنىأعمجن ىف
 اك اهتداعاو اهعج ىلع

 ىوسننأىلع) تناك
 ى تناك كهعباصأ (هنانب

 توافنو ناصقتن الب ايندلا

 اهرابكيفيكف اهرفص عم
 (ناسنالادب ريلب ) ماظعلا

 زوجيف بسعأ ىلءفطع
 اماهفتساهإ-ثم نوكنأ

 ىلع موديل (همامأرجفيل)

 (نإيأ لثسي) نامزلا

 (ةمانعلا فو قده
 دعيفسم تعنةملاؤس
 قرياذاف ( ةعاسلا مايقل

 حتتفب واعز ةري(رصبلا
 صخش ىتدم ءارلا

 ىأ ( رمقلا فسخو)
 نهباغ 5 وض هذ

 وبأ أرقو هبانغفن هلوق
 عجو) ءاملا مضب ةويح

 عج ىأ( رمقلاو سمشلا

 برغم ا ن.عولطلا فامهنب

 ءوضا|باهذ ىف اعجوأ

 نافذ قيف ناعمجيوأ
 تاران نانوكيف ردبلا
 (ناسنالال اوقي) ىربكلا

 نبأ ذ_ةموبإ) رفاكلا
 ىأ ردصمو» (رفللا

 نمؤملاوأرانلا نم رارفلا

 أجلمال( دزوال) رفا'باط نءعدر(الك ]) ردصملاو ناكملا لمتحي وهوءافلا رمسكي نحل ًارقولوطا نءاضي.أ

 اطامظعت ةمايقلاءو.ب مسقأ لاق هناكف ةماوالا سفنلاب مسق:ملو ةمايق |موين مسقأ ىلاعتهنا ل يقف |
 موبو هدب مسقملاتلق نافاهب م_ةيالةرجافلاوأةرفاكسلا سفنلا نالاطاربةحتةماوالا سفنلاب مسقأالو

 لاكشاهيفوةمايقلا ع وقو ىلءةمايقلا مويب مسقأهنأ و ءاحريصيفةمايقلاموب وههيلعمسقملاوةءايقلا
 هلل ل_يقوة_ءايقلاب رب مسقالاقهناكفةةيققلا ىفاهب رب مقءاي_ثالاه فهم مسقلا اولاق نيققحملاناتلق

 كامتهلوق هياعلدب نيساحتل مث نثعبتلهريدقت فوذ# مسقلا باوجوهقلخ نمءاشيا مسقي نأ ىلا عت
 ىنعمو ( هنانب ىوسن نأ ىلعنب رداق ىلب )هلوق مسقلا باوج ليقو( هماظع عمجن نانأ ناسنالابسحنأ)

 دعب وبارتلاب ةطاتخاتافرواممراهعوجرواهقرفتدعب ماظعلا نر فاكلا اذ_ه نظي أ ناسنالا ب سحبأ

 رطخ فيكو ى رت سم ا انكم ءالىأهماظعع مجن نل نأ ضرالا د_ءابأ ىف اهتربطف حي رلااهتفسنام

 ةعيب رنبىدعفف هير اما مما أل _عامو دسافلارطاخلا اذههلام

 ىراج ىنفك !مهللالوقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناكو ىئقثلا قي رس نب سنخالا نقخوهو ةرهز ىنف يلح

 م ىنثدح د ايلاقف !سوهيلعةثلا لص ىنلا ىف ًايدعنأكالذو سنخالاو ايدعىنعيءوسلا

 كقدصأمويلا كلذ تنياعول ةعدب رنبىدعلاقف لسو هيلعةللا ىل_دىنلاهربخافاطاحواه ىمأفيكو

 عمجت نلنارفاك- | اذ_هىنعي ناسنالا بسحب ل جوزعةتلا لزناف ماظعلا هللا عمجي وأ كب نموألو

 نالاهعيجه سفن اهمدارأو ماظعلارك "ذل يقوةىملوأ ناك مهييحتفىلبلاو قرفتلا دعب ىنعيهماظع

 عمجم وأركنملا اذهلوق قفو ىلعج رخامنا ل يقواهئاوتسابالا قاما ىوتسالو سوفنلاىلاق ماظعلا
 ىلءوىلوالا ةئيطاوةلاهلاو لوالا بيكرتلا ىل اهتداعاواهفيلانو هماظع عج ىلع ىنعين رداق ىلب ماظعلا هلل

 ريعيلافشك ادحاوأ يش هيلجرو هيدي عباصأ لعجنف هلمان أ ىن هب هنأ :ب ىو سن نأوهو كلذ نم مظعأو هام

 ليقوامهريذوةطايخلاو ةباتكلاك ةفيطالا لا معالاو طءااو ضيةلاباهم قفترينار دقي الفراجلارفاعوأ

 ىلعت ايمالسلا ديعن ىتحهماظععج ىلءردةن لب «ماظء عج ىلعر دقن نان أر فاكسلا نظأهانعم

 اهرايكعج ىلعوهفراغصاا ماظعلا عج ىلعردق, نف نانبلا ىوت#تىتحاهني فاؤنواهنك امأ ىلاهرغص
 هلوق و احلل هب متءامرخخهنال ارك ذلابنانبلا صخامناليقوباوصلاىلابرقأ لوقتلا اذهو ردقأ

 نع عزخيالشاعامنامزلا نمولبةةتسامفهروؤ-ىلعمودياىأ (همامأرجفيلنانالا دي ريلب) ىلاعت

 لممأ ف وسٍبوتأفوسلوقي وةبوتلارؤي وبنذلا مد-قي ريبج نبديع_سلاقوبوتيالو ىصاعملا
 .(| اذك ايندلا نم بيصاف شيعأ لوقي ل ءالالوطوه ليقودلاهت أر يثوهلاحءوس ىل ءوهو توما هينأب ىتح
 ىنسو ل يار وجفلا لص أ و باسحلاو ثعبلا نمهمامأ ا بذك,س ابع نبا لاقو تواارك ذيالوانكو
 || رفاكلان أ ىنعملاوةمايقلا موب نو ؟,ىتمىأ(ةمايقلا موب نايأ لُمسي) قا نع هلوملارجاف قسافلاورفاكسلا

 || تولادنع .رصبلا صخش ىأ ( رصبلا قرباذاف) ىلاعت هنلالاق ةعاسلا مايقل دعبقسم تنعتملا اةيالاس

 || ليقو مهجتي ؤردنعرافكلاراصب أ قربت ليقواين دلا فاهم ب ذكي ن اكىتلا يئاجملا نم ىربام فرطيالف

 || فسخو) ْول التلاوهو قب ربلا نماهحتفو هنيع قش ىأ قرب ليقو بئاعتلا نمىرباملري<و عزفاذا قرب

 || ناريةعناروثامهناكني روكمنيدوسأ ىنعي ( رمقلاو سمشلا عجو) هوض بهذو ملظأىأ( رهدلا
 | لوقي) ى ريكلاةللاران كانهفر حلا ىف ناف ذ- يم ناعمجيل قو“ وضااباهذىف امهنيب عمجب ل يقو

 أ رارفلاعضوموهوب .رهملا ىأ( رفلانأ) ةمايقلاموي ىأ (ذئموب) بذكلملا ارفاكلا ىنعي (ناسنالا

 || اول اوءزفاذا اوناكولبجالو -لمالوزرحالىأ( رزوال)هلوقوهوهيلانوب رهيمطأجلمالىأ (الك)

 .[|| تأجنلام لكو عينملا لبجارزولا لص وهب نونص>.::ذئموب مكل لبجال مهل يقف هباونصحتف لبجلا ىلا
 ١ كلام نب بعكل وق هنمو رزووهف هب تنصحتو هيلا

 سانلا



 لالصالا نمروك دملا كلذ لثمىأ ىدطاولالذالا ىنعم نموإ_بقام ىلا ةراشا كلذو بصن فاكتلا (ءاشي نمهنلا لضي كذك )

 وهو هدابع نمءاشي نمهنلا لضي كلذ ىف ةمك-+ل|ةيؤرو هقي دنا نينم ملا ىدهواولافاماولاق ىتح نيكرمملاو نيقفانا|لالضا ىنعي ىدطاو
 لال الاو ةبادطإبهنلافصوولاعفالا قلخ ليل دهيفوءادتهالارايتخاهنم لع ىذلاوهو (ءاشي نم ىدويو) لالضلارايتخا هنم لع ىذلا
 هتزدل ميج لعزتب الف (وهالا) اهترثك طرفل(كب ردونج لءيامو) لزن مدع ةعسنالا ناوعأ د برلامأهنلاهنعل ل هج وبأ لاقانلو
 اهتفصورقسامو ىأاهريمض ىهورقس (68©) فصول صتم(ىهاموإلاهنوماعتال ةمكح صاخل اد دعلا| ذه ىفهل نكسلو نإ رمشع

 هلاداعيتساو دد_ءلا انه تيار دعما دب وطار بورضملال ثلا ن .ةراعتسسا

 هناوهلصأ نءاذهراكنا كل ذب مهدا مو نب رشءالر مع ةعست ةكسالملا لعج فد_صق ض رغىأ ىنعم لاو

 كل ذكهب قدص نم ىدهو ةنزخل ادد عر كن أ نم لضأ 5ىأ(كالذك ) الثمهومسا ذهلف هللا دنع نم سدل
 50 معيامو) لالضالاو ةيادطاه ديب ىلاعتهللا نال (ءاشب نمىدهموءاشي نم هللا ضي)

 ةعست ةنازخلا نا ىنعملاو رشعةعسنالا ناوعأ دمحلامألاقني-لهجىنالباوجاذه ( وهالاكب ر
 ناكليقورانلالهأبينءتلاوقلخ ىلاعتهئناالا مهدد ع لءيالةكنالملا نمدونجو ناوعأمطو ص

 ىرك ذالا) رانلاىنعي (ىهامو) ةيهانتمريغه دونج كلذكف ةيهانةمريغ ىلاعتهللاتارودقم

 سانال ةرك ذنالا هظعاومو نآرقلات ايآى نعي ىهام قو سانللةظعوموةرك ذنالاىأ ( رشدلل

 ىنكيهنأ معز نم لوقياكسمالا سيلهانعم )قو نورك ذتيالونوظعتيالىأ (الك ) اهبنوظعتي
 لبقأ ىنمربدأ ليقوابهاذىلوىأ (ربدأ ذاليالاورمقلاو) اقحىنهيانه الكل يقو رانلا ةنزخ هباصأ

 اذهو نيبتوءاضأى أ (رفسأ اذاحبصلاو) راهناا فلخ ىتابل يللاف فاخءاج ىأن الف ىنرب دب رعلا لوقت
 رانلا تاكردريكلابدارأ ليقو ماظعلار ومالا ىد>الر قس نا ىنعي (ربكلاىدحالاهنا) هباوجو مسق

 نوكنألمتحليق (رشالاريش) ةيواطاو ميججاو رقسو ريءسلاو ةمطخلاو ىظاو هج ةعب-سىهو

 نأز وجبل يقورانلا نم ىهدأ ئيشب رذن أ امهللاو نس! لاقرمشدللر يد: رانلا نا ىنعملاو رانالةفصاريف
 هانعمو لسو هيل هللا ىلص ىنل/ ةفصوهل يقواهوقتافريذن اهنممك<لابأ ىنعملاو ىلاعت هنن فصار نوكي

 ةعاطلاو ريا فمدقتيبىأ (رخأتي وأ مدقت, نأ مكحنمءاشنمل) رذنافرسشبللاري دن مقرثدملا اهمأإ

 كسعدقورفكوأ نما نمد>او لكل لصح دقراذنالانا ىنملاو ةيصعملاورمشلا ىف عقيفامهنءرخأتيوأ

 ةعبات هتتيشم ناب هنع بيج ًاوهسفن لعف نم نكمتم هناو لعفاا لعر وبحر يغدبعلا نا ىرب نم ةبآلا هذه

 هئدشملاه ذه لبقو متثشاماولمعاهلوقكدي دهتلا ليدس ىلع نيبطاخلا ىلا ةئبشملا ةفاضا ليقو ىل اعت هللا هئيشأ

 ىأ(ةنيهرتبدكامي سفن لك )ىلاعتهلوق و رخأتي وأ مدقتي نأ ىكنم هللاءاش نا ىنعملاو ىلاعتهن
 هللا نكلوراذلا ىف مهمون ذب نينهت يصريغ مهناف (نيعلا باخ الا) اهلمعب ةذوخ ا مواهب سكب رانلا ىف ةنهن م
 هيلع ىذلا قل اءادإب هنهر نهارلا كفيك ةن حلا مطامع اب مهسفن أب اقراوكف هانعم ل يقو مهاهرفغي

 ليقو مهنامياب مهبتكن وطعي نيذلا مهليقو نوصاخلا نونمؤملا مهليقف مه نم نيولا باخحأ ىف اوهلتخاو
 نيذلامهليقو ىلإبأ الو ةنجلا ىفءالؤه مظىلاعت هللا لاق نيحو قاثيملاذخأ موب م داني« ىلعاوناكنبذلا مه

 وهو نيماملالافطأ مهنا هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نعىورو مهسفنأ ىلع نيكرابم ىأ نيمايماوناك

 مه ىأ(تانج ىف)ةكسئالملا مهلاق سابع نبا نعوهب نونهتر ياما اوبستك, م/لافطالا نال باوصلاب هبشأ

 ىأ( رشلل ىو ذالا)

 ريم-ضوأر شلة رك ذن
 اهنف ترك ذىتلا تايآلا

 نادعب راكنا (الك )

 نوكتناىرك ذاهلعج
 المبنال ىركذد مهل

 مسقأ( رمقلاو) نوركذتب

 ليللاو) هعفانم مظعل هب

 صفحو عفان ) رداذا

 فاخوبوقمعيو ةزجو

 ىنعمب رب دوربداذا مهربغو
 بهذو ىو امهانعمور بدأ

 ىعمو كوربدأ ليقو

 راهنلا دعب ءاجربدو

 ءاضأ(رفسأ اذاحبصلاو)

 نا(اهنا) مسقلا باوجو
 (ربكلا ىدحال) رقس

 ىأ ىربكلاع جىه
 ىهاودلاوأايالبلا ىد>ال

 نهاد حا اهنوكىنعموربكللا
 قةدحاو نهنبب نم اهنأ
 لوقتاك اطرظنال مظعلا

 ىدحا ىهولاجرلا دح اوه
 نمزييم (اريذن) ءاسنلا

 تا الاى ىدالا

 كلوقك اراذنا ىهاودلا
 افافعءاسنلا ىدحا ىه

 ىنعياليعف نالنيهرلرةاةفصلا تدصقولهنال سفنلا ثينأتل نيهر بسك ا ىرما لكدلوق ىف نيهرثين أتب تسيل ىه (ةنيهر تبس
 نهر سفن لكى عملاو نهر تبسك ا. سفن لكل يق هناكمتشلا ىنعمب ةميتشلاكن هرلا ىنعم مسا ىهامماو تن اورك ذملاهيف ىوتسيلوعفم
 كك ةعاطلاب مهباقراوكسف مهناف نيما_ملاالاوأ اهب ن ونهر يمط لامع أ ال مهنال نيماسملا لافطأ ىأ( نيمعلا باعصأ الا) كوك فمريغهنلا دنع اهبتسكي
 اهفصو هنتكي ال تانج ىفمهىأ (تانجف) قحلا|ءاداب هنهر نهارلا صكاك



 مهن د> والف سأب قلخلا دش مهمال ةقرلاو ةفأ ارلام 2 الف نيب ذعملا سذج فالخ مهنال (ةكئالمالا) اهتنزن ىأ (رانلا باح انلعجامو)

 ماس جس اع كرا بجو لع ىتح (اورفكن يذال)' 1 الا لعل( يتق ا ناسيتانو) قئلقتلاةوق

 امو تازنف نينثا متأف وفك اف هرشع ةعبس كيفك أ أنش طبلادب دش ناكودشالاوب ألاف مهدلا متت ًاومهنما ا اكتم .رشع لك

 للعلا دادعالا ىف باطيالهنا عمدسعلا ذه ةن :زدلا صيصخت ىفاولاقون وقاطي كنج نمالاجر مهانلعجامو ى 'ةكئالمالارانلا باح انلعج

 وهو كلاموهو هج نزاخرخآلاو دي دحلا عماش مهنوب رضي ةّدسو م ,موقوس ةّنسو راثلا 61 :( ىلا رفكلا نودوقي مهتمةخسنا

 ه6 ف لا حبحلمماممللل0؟”لحيييييييبححسحسجبسسسسسسسسسسسسسسسسسسس7ا_ صو

 لكىلعطا .دقوأكر ذرشع
 بذعب ليقو كلم كرد

 نمانولريشع ةعسنب اهنف

 كالم نول لك ىلعو باذعلا
 اظفحن منهج نا ليقو لكوم
 ن٠ ضرالاهب انةحن امب
 رشعةمست ىهو لابجلا

 نيعستو ةئاماهلص ناكَناو

 اهنعبعشياهريغ ناالا
 اونوأ نيذلا نقيتسإل)

 م-همتدعنال(باتكلا

 نيباتك-لا ىف را عسل

 نآرقلاىاهلثباوعمساذاف |
 هللا نملزغ_مهنااونقيأ
 (او-:مآن يذلا دا دزيو)

 ىلع فطءوهو دمح#

 مهقيدصتل (اناعأ) نقيتسيل

 ا رئاساوقدصاك كلذي

 انمي اوذادزيوأ لزنأ

 باتك مهباتك ةقفاوا

 نيذلاباتريالو) كئثوأ

 (نونمؤللاوباتكلااونوأ
 هفو اًضيأ فلع اذه

 ةداب زو ناقيتسالل ديكوت
 ناقيتسالا ذا نامي الا
 نالاد نامءالا دايدزاو

 00 (ض سم مهم واق ىف نيذلا لوقيل 0 نقيتسيل ىلع فطع مبايترالا ءاذنتا ىلع

 ىرهظ ىلعةر هش ءرشع ةعبس مهنم كيفك انأ ىحجلا فل نبةداكن بد ي-سأ نب د شالاو بأ لاةف منهج
 ةرشع عفداف طارصلا ىلع مك.ديأ نيب ىثمأ أ لاق هنأ«نعىوريو نينثا متأ فوف.ك او ىنطب ىلع ةعبسو
 رانلا باخ انلعجامو) ىلاعت هدا لزئاف ةنجلا لخدنف ىضمورانلا فرمسرالا ىبكسنع ةعسنو نءالا ىبكسن؟

 .نييبذعملا سنجر يغ نماونوكيل ةكئالم مهلعجا-ماو ةكسماللا باغي اذ نف نييمّاالاجرال ىنعب(ةكالمالا
 (او م نيذالةنتفالا)ةلقلا ىف .هددع ىأ (مهتدءاناءجامو ) ةج .رلاو ةذأ اراا ةنظم ةيسنجلا نال مهن مدشأو

 ددعلاا ذه صيصخت ىفةمكح اامو نب رشءاون وك ملل مطوق ىهمهمتتتف ليقواولاقام اولاق ىتح .طةلالض ىأ

 م ممطوق نءبيجأ اورانلا ف نم عيج بيذعت ىلع ليلقلا ددعلا |ذهردق, فيك مطوق ىه م مهنتف لفقو

 هتضتقاىمال ددعلا اذه ةيناب زلاصيصخ ملاهيف لاقي الو للعتالىلاعت هللا لاعف أن أب نإ نها ونوك

 هجووريثكلا لقأ اوليلقلارثك ًاممجيددعلا اذه ناره ءدعس مه: وكى ةمكح لا هجو ليقوهمكحلا

 لقأ ممجبدد_عىلعراصتقالا عقوفةرثءريثكسلا لقأوةعستاهرثك ًاودادعالالقأداحألا نأ كلذ

 نعبيج ًاورصحلا ت<لخ ديالريثكفدادعالا نمكلذىوسامو ةمكحلاهذهليلقلارثك ًاوريثكملا

 ا هىطعي هلالج ل_ج هللا نأب كلذورانلا لهأ عيج بيذعت ىلءلياةلاددعلا اذ_هردقي فيك مطوق

 نادر دق ئم لكىلعهنا اوهللاةر دق لاهكب فرتءا نذ كلذ ىلع هب نور د_ةيامةرد_-ةلاوةوقلا نم لياقلا
 (باكاااونوأ ن يذلا نقيتسيل) ةياكتلابداعبتسالا|ذههيلق نعلازاين دلالاوحأ فالخ ىلع ةمايقلا لاوحأ
 نم ىنعبر (انامبا اونمآنيذلادادزيو) رشع ةعسن مهنأ ليجنالاو ةاروتلاف بوتكمددعلا اذهنأىنعي

 مهباكىفادوجوم ناكددعلا نأ كلذو لسو هيلعهللا ىلصدم>ء اقيدصت نود دز, ب اتكسلا لهأ نم نما

 ىجولإب كلذهل لصحا ا لعل توةساردةقباسريغ نم مه دنعام قفو ىلع 1 .وهيلعةللا ىلصىنلاهب رخأو

 اونوأنبذلا) كشيالو ىأ(باتردال د( سو هيلع هللا ىلص دمحمياقي دصتو انام !كال ذب اود ادزاف ىوامساا

 عمجيل بايت ر الا ىف ىلع لدن ناةتسالاناكنا اوباترباللاقاما اومهددع قىنعي ن رون:مؤملاو باتكلا

 فلاخيلولاق هناكمهري_غلاحاضب رعتهيفنال دك او غلب أ كلذو كلا ىفنو نيسقيلا تابثا نيب مط

 قافنو كشىأ ( ض سم مب واقىف نيذلا ل اوقيلو) قافئااورفكلا ل هأ نه نيبات رملا سانا لاح مظاح

 ماهو نض سم مبهم واق ىف نيرذلا لوقياو لاق فيك ذ قافن ةكع نكي تلق ناف ةكمو م ة(نور ذاك !او)

 وهو نوكيسامم ةللاهربخاف ث ديس قافنلا نا ىلا «هنلا لع ىف ناكهنال تلقةيكمةروسااهذهونوقفانملا

 دؤوقي س بيغ نءرابخاهنال لسر هيلعهللا ىلص ىذال زمةنآلا ريصت اذه ىلعف بويغلاب رامخالارئاسك

 ند موفد 0 واقف 0

 واقتسا

 ةرجطادعب ةمب دلال ب ةّمسملا ف نورهظي نيذلا نوقفاذملالوقياوهانعمتلق ةيكمةروكلاوةنيدملافرهظقافنلاتاقناف نوكرشملا

 دارملاليقوةيكمةرولا نوكفلاخيالاذوبو.غلا,تارابخ الار ئاسكن وكيسا رابخا !ذهو (الثما ذههنلادارأ اذام)ةككب نو رفاكلاو

 ىف ددعلاركذ ناك ال و ةبآ مل هنلا ةقانمذهدل اوقكهنم لاحوأ اذطزييمتالثمو نيكاش مهرثك ناك ةكملهأ نال بايترالاو ك_ثلا ضرملاب
 نأىدارأ ىنعم ىأو بيكلاددعلا | ذم ةتلادارأ نش ىأ ىنعملاوالثم ىمسلاثمالاباهربس نابكرلاهب ريست ناب قيمت> هلثمنأو ةبارغلا ةباغ

 صقانلاددعلا !ذهبءاجاملهننا دنع نم ناكول هناو هلا دنع نم سبل هناوالصأ» راك امهضرغو نب رمش عال ارسشعةعسن هك الملا لعج



 لالصالا نمروك دما كلذ لثمىأ ىدطاولالذالا ىنعم نموإ_بقام ىلا ةراشا كلذو بصن فاك )م اشي نمار كلذك )
 وهو هدابع نمءاشي نمهننا لضي كلذ ىف ةمك-+ل !ةيؤرو هقي صا نينمؤملاىدهواولاق اماولاق ىتح نيكرمشم او نيقفان | لالضا ىنعي ىدطاو
 لالذالاو ةبادهابهنلا فصوولاعفالا قلخ ليلدهيفوءادتهالارايتخاهنم 1عىذلاوهو (ءاشي نم ىدومو) لالضلارايتخا هنم لع ىذلا

 ةلرعا ميمت هيلعزمب الف (وهالا) اهترثك طرفل (كب ردونج لءيامو) لزن يدع ةعسنالا ناوعأ د برلامأهتلاهنعل ل هج وبأ لاقاملو
 اهتفصورقسامو ىأاهريمض ىهورقس (680) فصوبلصتم(ىهامو)اهنوماعتال ةمكح صاخل اد دعلا| ذه ىفهل نكسلو نب رسشع

 هلاداعيتساو ددعلا نط يناامعسا عدو اكل را ١ بورضا |لثملا ن.ةراعتسا

 هناوهلصأ نءاذهراكنا كلذب مهدا سمو ن رشعأل ر.ةعةعس ةكشناللا لعج قادس ضر قا ا

 كل ذكهب ق دص نم ىدهو ةنزخخ ادد عر كن أ نم لضأ 5ىأ(كالذك ) الثمهومسا ذهلف هللا دنع نم سدل

 دونج معيامو) لالضالاو ةيادطاهديب ىلاعتهللا نال (ءاشب نمىده وءاشب نم هللا لضي)

 ةعست ةنازخلا نا ىنعملاو ريشعةعسنالا ناوعأ دمحلامألاقني- لهج ىنالب اوجاذه ( وهالاكب ر

 نائكليقورانلالهأبينءتلاوقلخ ىلاعتهنناالا مهدد ع ءيالةكنالملا نمدونجو ناوعأمطو طع

 قى ذالا) رانلاىنعي ) ىهامو ) ةيهانتمريغه دونج كلذكف ةيهانةمريغ ىلاعتهللاتارودقم

 سانال ةرك ذنالا هظعاومو نآرقلات ايآىناعي ىهام قو سانللةظعوموةرك ذنالاىأ ( رشبلل

 ىكينأ معز نم لوقياكرمالا سيلهانعم ل قو نورك ذدبالو نوظعتيالىأ (الك ) اه<بنوظعتي
 لبقأ ىنعربدأ ل يقوابهاذىلوىأ (ربدأ ذاليالاورمقلاو) اقح ىنهيانهالك ل يقو رانلا ةن :زخ هد احأ

 اذهو نيبتوءاضأى أ (رفسأ اذاحبصلاو) راهن فلخ ىتابل يللاف فاخءاج ىأن الف ىنرب دبر علا لوقت
 رانلا تاكردريكلابدارأ ليقو ماظعلار ومالا ىد>الرقسن ا ىنعي (ربكلاىدحالاهنا) هباوجو مسق

 نوكينأ لمتحيل يق (رشالاريش) ةيواطاو ميججاو رةسو ريءسلاوةمطحلاو ىظاو هج ةعب-سىهو

 نأز وجبل قورانلا نم ىهدأ ئيشب رذن أ امهللاو نس! لاقرمثدللر يد: رانلا نا ىنعملاو رانالةفصاريذذ
 هانعمو لسو هيل - هللا لص ىنل/ةفصوهل يقواهوقتافريذن اهنم كلاب أ ىنعملاو ىلاعت هنن ةفصاري ف: نوكي

 ةعاطلاو ريما فمدقتيىأ (رخأتي وأ مدقتي, نأ مكحنمءاشنمل) رذنافرسشبللاري ذن مقرثدملا اهم

 كسمتدقورفكوأ٠ نمآنمب هحاو لكل لصح دقراذنالا نا :ءلاو ةيصعملاورششلا ىف عقيفاممنءرخأتيوأ

 ةعبات هتتيشم ناب هنعبِمجأو هسفن لعف نم م نكمتم هناو لعفاا لعروبحريغدبعلا ن|ىرب نم 0

 ةئيشملاهذهليقو متئشاماولمعاهلوقكدي دهتلا ليجس ىلع نيمطاخلا ىلا ةئيشملا ةفاضا ليقو ىلاعتةنلا ةئيش

 ىأ(ةنيهرتيسكامي سفن لك )ىلاعتهلوق و رخأتي وأ مدقت,نأمكنم هللاءاش نا ىنعملاو 5
 هللا نكلورانلا ىف مهمون ذب نينهت ىمربغمهناف(نيعلا باخصأالا) اهلمعب ةذوخ مواهب سكب رانلا ىف ةنهم م
 هيلعىذلا قل اءادإب هنهر نهارلا كفيك ةنسحلا مطا معاي مهسفن أب اق راوكق هانعم ل يقو مطاهر ذغي

 ليقو مهنامي!ب موهبتك ن وطعي نيذلا مهليقو نوصاخلا نونمؤملا مهليقف مه نم نيعلا باحصأ ىف اوملتخاو
 نيرذلامهليقو ىلابأ الو ةنجلا ىفءالؤه مظىلاعت هند! لاق نيحو قاثيملاذخأ موب م دآن ي؟ىلعاوناكنبذلا مه

 وهو نيمالالافطأ مهنا هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورو مهسفن أ ىلع نيكرابم ىأ نيمايماوناك
 مه ىأ(تانج ىف) ةكن الملا مهلاق سابع نبا نعوهب نونهتريامتا اويستك ملافطالا نال باوصلاب هبشأ

 ىأ( رشبلل ىو ذالا)

 ريم_ضوأر شالة رك ذن

 اه ترك ةىتلاتاآلا
 نادعب راكنا (الك )

 نوكنتناىرك ذاهلعج
 الميمال ىدكا مهل

 مسقأ(سقلاو)نو ورك دمي

 ليللاو) هعفانم مظعل هب

 صفحو عفان (ربدأ ذا

 فلخونوقعيو ةزجو

 قمم ربدوربداذا مهريغو

 عدول لالا

 ىغهو كوربدأ ليقو
 راهنلا دعب ءاجربدو
 ءاضأ(رفسأ اذاحبصلاو)

 نا (ابنا) مسقلا باوجو
 (ريكلا ىدحال) رقس

 ىأ ىربكلاع_ جىه
 ىهاودلاوأايالبلا ىد>ال

 نها دحاهنوكىنعموربكللا
 ىةدحاو نهنبب نم اهنأ
 لوقتاك اط ريظنال مظعلا
 ىدحا ىهولاجرلا دح اوه

 نمزييمت (اريذن) ءاسنلا
 تتح الاغا ى ا ىداتخلا

 كلوقك اراذنا ىهاودلا
 اةافعءاسنلا  دحا| ىه

 اميسفن لك ) ىبمامعو صام ىلا جاجزلا نعوهنع ( رخأتب وأ) ريخخاىل (مدقتينأ) راجلا ةداعإب ( مكنمءاش نأ :رشبلل) نملدبأو

 ىتعباليعف نالنيهرلرةاةفصلا تدصقولهنال سفنلا ثينأتل نيهربسك ا “ئرما لكهلوق ىف نيهر ثدن أتب تسيل ىه (ةنيهر تبس
 نهر سفن لكى ععملاو نهر تبسك اج سفن لكل يق هناكمتشلا ىنعمب ةميتسشلاكن هلا ىنعم مسا ىهاسناو تو اورك كلا هيف ىوتسي لوعفم
 كك ةعاطلاب مهباقر اوكف مهناف نيما لا الاو أ اهب ن ونهر يمط لامع أ ال مهنال نيما ملا لافطأ ىأ( نيمعلا باعصأ الا) كوك فمريغهنلادنعاهبسكب

 اهفصوهنتكي الت انج ىف مه ىأ (تانج ىف) قحلاءادإب هنهر نهارلا صكاخ



 مهم د-اوالفاسأب قلخلا دش مهنال ةقرلاو ةفأرلا مه ذأ: الف نيب ذ ملا سذج فالخ مهنال (ةكئئالمالا) اه زخ ىأ( رانلا باح انلعجامو)
 عيت رشعقمست يلع كارا وجو |لاق 00 1 ل سا

 للعلا دا دعالا ىف بللميالهناعمدسعل انهم ردا صيصخ فاولاقون 0 ةراؤلاجر الطب وى ؟ةكئالمالار 0 باخ انلعج

 وهو كلاموهو هج نزاخرخآلاو ديدحلا عماقمب مهنوب رضي ةّدسو م ,موقوس ةّتسو رانلا 61 :( ىلاة رفكلا نودوقي مهتمةتسنا

 ةعستر قس ىف ليقو ربك الا ابيب 7 7؟ب؟76ا6الاا 6 بببْب يييييييييييييحببيجححجججحححححسسسسسسسسسسسسسسس227ت> 2227_7777

 لكىلعطا سدقواكر درشع

 بذهب ليقو كلم كرد

 ظفحت هج نا ليقو لكوم

 رعةع ست ىهو لابجلا

 نيعستو ةئاماهلص أ ناكناو

 ممتد عنال(باتكلا

 نيباتك-لا فرش ءةعست

 نآرةلاىفاهلثعاوعمساذاف ا

 هللا نملزن_ءهنااونقيأ

 (او-:مآن يذلا دادزيو)

 ىلع فطءوهو دمحعأ#

 مهقيدصتل (اناميا) نقينسيل

 انيق اوذادزي وأ لزنأ

 باتك مهءاتك ةقفاوا

 (نونمؤملاوباتكلااوتوأ

 هفقو اضأ فاقع اذه

 ةداي زو ناقيتسالل ديكوت
 ناةيةسالا ذا ن اميالا

 نالاد نامءالا دايدزاو

 (نو 0 ( ض سم مهم واق ىف نيذلال 27 نقيتسيل ىلع فطع م بايت رالا ءافنتا ىلع

 ىرهظ ىلعةر هش ءرشع ةعبس مهنم كيفك انأ ىحجلا فل نة داكن بدي-سأ نب د شالاوبألاةف منهج
 ةرمشع عفداف طارصلا ىلع مك.ديأ نيب ىثمأثألاقهنأ«ةعىوريو نينثا متأ وفك اذ طي لع ةعَبدسو

 رانلا با انلءجامو) ىلاعت هندالزئاف ةنلا لخدنف ىضمورانلا فرمسرالا ىبكسذع ةعسنو نءالا ىبكسن؟
 نييبذءملا سنجريغ نماونو كيل ةكن الم مهلعجا-؛اوةك اللا باغي اذ نف نييمذآالاجرال ىنعي (ةكالمالا

 (اورفكن ينال ةنتفالا)ةلقلا ف مهدد عى أ( مهتد ءاناءجامو ) ةجرلا او ةقأرلا ةنظم ةيسنجلا نال مهنمدشأو

 ددعلاا ذه صيضخت ىفةمكح اامو نب رشءاون وكم //مطوق ىهمهتتف لقوا اولاقام اولاق ىتح ,طةلالض ىأ

 م ممطوق نءبيجأورانلا ف نم عيج بيعت ىبعليلقلا ددعلا |ذهردق, فيك مظوق ىه مهمهتنتف ل_قو

 هتضتقاىمال ددعلا اذ هةيناب زلا صيصخت و لاهيف لاقي الو للعتالىلاعت هللا لاءفأن أب نب سثءاون وكب

 هجووريثكلالقأوليلقلارثك ًاعمجيددعلا ا ا ا درعا

 لقأ عمجت دد_عىلعراصتقالا عقوف ةرمثعريثكلا لقأوةعسناهرثك ًاودادعالال قداح الا نأ كالذ

 نعبرج 1 < لخ ديالريثكفدادعالا : نم كالذىوسامو ةمكحلاهذه ليلقلارثك ًاوريثكلا

 اذ_ه ىطعي هلالج لج هللا نأب كالذورانلا ل_هأ عيج بي ذعت ىلعليلقلاددءلا !ذ_هردقي فيكم طوق

 ناورب دق ث لكىلع هناوهنلاةر دق لاككب فرتعا نذ كلذ ىلع هبنورد_ةءاةرد_ةلاوةوقلا نم يلق

 (باكاااونوأ ن يذلا نقيتسيل)ةياكتلابداعبتسالا|ذههيلق ن ءلازايندلالاوحأ فالخ ىلع ةمايقلا لاوحأ

 نم ىنعيي (انامبا اونمآنيذلادادزيو) رشع ةعسن مهنأ ليجنالاو ةاروتلا ف بوتكمددعلا اذهنأىنعي

 مهباةكفادوجوم ناكددعلا نأ كلذو لسو هيلعهللا ىلصدمحءب اهي دصت نود دز, ب اتكسلا لهأ نم نما

 ىجولاب كالذهل لصح اا لع توةساردةقباس ريغ نم مه دنعام قفو ىلع لو هيلعهللا ىلصىنلاهب ريخأو

 اونوأنبذلا) كشيالو ىأ(باتردال و ) سو هيلع هللا ىلص دمحم اقي دطتوان اي !كلذب اود ادزاف ىوامساا
 عمجيل بايت رالا ىف ىلع لدن ناةرتسالا ناكن او بات رباللاقاعاو مهددع ىف ىنعي )ن رو:مؤلاو باتكلا

 فلاخيلولاق هناكمهري_غلاحاضب رعتهيفنال دك و غلب أكلذو كلا ىننو نيسقيلا تابثا نيب مط

 قافنو كش ىأ (ضرص موب واق ىف نيذلالوقيلو) قافئااورفك- ١١ لهأ نم نيبات رملا ساشا !لاح مطاح

 مظل ض سم مبهم واق ىف نبذل لوقيلو لاق فيك: قافن ةلكمع ع نك )تالق ناف ةكموكر رشم ىأ( نور ذاك !او)

 وهو نوكيسامع هللا هربخاف ث دح يس قافنلا نا ىلا تهل لع ناكدنال تلقةيكمةروسااهذهونوةفانملا

 ا .س بيغ نءرابخهنال سر هيلعهللا ىلص ىنال .زوتم ةبآلارب دن اذه ىلعذ بويغلاب رامخالارئاسك

 ن ميد 0000 واقف 0

 ةراهقملا

 ةرجحطادعب ةمب دلال ب ةّتسملا ف نورهظينءذلا نوقفاذملالوقياوهانعمتلق ةيكمةروكلاوةنيدملافرهظقافنلاتاقناف نوكرشملا

 دارملاليقو ةيكمةرولا نوكفلاخالاذو ب و.غلا,تارايخالارئاسكن وكيسا ب رابخا اذهو (الثما ذه هللادا ارأ اذام) كن ورفاكلاو

 ىف ددعلاركذ ناك امل وةَبآ ل هنل|ةقانمذهدل اوقكمنم لاحوأ اذطزييمتالثمو نيكاش مهرثك ناك كملهأ نال بايترالاو ك_ثلا ضرملاب

 نأى دارأ ىنعمى أو بيكلاددعلا اذومهتلادارأ نيش ىأ ىنعملاوالثم ىمسلاثمالاب اهريس نابكرلا هب ريست ن إب قيق> هلثمنأو ةبارغلا ةباغ

 صقانلا ددعلا |.ذهبءاجاملهنلا دنع نم ناكول هناوهنلا دنع نم سبل هناوالص ا هراكسن !مهضرغو نب رمد عالرسشعةعست ةكسن الملا لعج



. . غلب أ ىناثااءاعدلا ناب رعشي مو ديك ًاتلررك ( ردقفيكل ف مث) هريدقت نم بيكن( ردقفيك )نعل(لدقف)
 ف( رظنم)لوالا ن

 قوهماقم٠ نعوأ هنم (ربكستساوإ قحلا نع(ر ؛دأمل) حولك! او ضب لاى داز(رسس و) ههجوبطق ( سبع مث)ردقاهفوأ ساذلاهوجر

 ام(١ذهنالاقف) ايخارت ةفوطءملالاعفالا نيب نأ !نايبل تافوطءملا ىف مدار :اوامهندب ضارتعاءاعدلاوردّقورك-و ىلع هطعر ظن منو هلاقم

 شب رقهذ_هو نزحأ الن ىنء:ءامولاقف جنب ااياني زح كارأ ىلامديلولا هللاقف اني زح كيلولاشس

 ةشكى أنبا ىلع لخ دم كناو دم مالكت ني ز كن نومعزي و كنسربك ىلعكن و نيعي ةةفن كل ن وعم

 ادلووالاممهرثك أن نار 3 رقل- هتلألاقو ديلولا بضغف م هماعط ل_ْضف نم ل :]ةفاق ىلأنءاو

 هموق س اج ىف, ىتح ل هج ىفأ عم ماقمن مان الس ا نمهباأو دج عب_ثلهو

 لهف نهاك ةهأنوءعزتلاق المهللا اولاق طق قن هو أرلهف نوح اد نأ نومعزتم_طلقةف

 لاقال ,هللا اولاق طقر علل قطني هوعأر ١لهفر ءاشهنأ نومجزتلاق المهللا اولاق نهكت 0

 سو هيلعهنلا ىل_طهللالوسر ناكو المهللا اولاقبذكلا نمأي-ثديلع مت رجلهف باذكهنأنوهزت

 هوم رامأرحاسالاوهامماق سفن ىركتفتفوعاف دولا شير 5تااةفهقدصاةوبنلا لق نيمالا ىمسي

 سعأ ىف ىأ ركفهنالجوزءهلوق كلذؤرثؤيردسهلوقيامورح اسوهفهيلاوموهدلووهإهأو لجرلا نه قرفم

 لقف) نآرقلاو لو هيلعهللا ىلصد# ىفلوقي نأ هنكعياذامهسفن فر دقو نآر لاو سويا هيلا

 لك قمن) خيبب ونلاو راكنالاو بج 2/١ قي رط ىلعوهور دق فدك ن ءأ ليقوبدعىأ (ردقفيك

 تلطيف ىأ ( راظنمث)  متؤلكسلا نمر دق لاح ىلع نيلئاعت ل ردك ا
 (ربدأ 22 هرب دب عيش فر كسفتملا مهلاكههجو بطقو حاكى أ( رسب د سدعم) هدر ونا 0

 رحسالا )هر رقي ودمت هلوقي ىذلا ىأ(اذهنالاةف ) هيلا صد نيح ىأ (ريكتاو) ناميالا نع ىأ

 هللا لاقامهنعمرثأب وهفاربجواراس ىنعي (رشلالوقالا!ذهنا) ةرحسلا نعى دور ( رؤي

 ىأ (رقسام كاردأامو) اهتاكردرخال يقو ماهج ءامسأ نم مساوه( رقس )هل خ دأس ىأ '(هياصأس ) ىلاعأ

 ىنعمبامه ليق (رذنالو «ىت.ئال) اه سما ميظعتلا ولي وهتاال يبس ىلعهرك ذامئاورةس ىه ى:ىأ كءاعأ امو

 نيقحتسملا نمادحأ قتاله زعم لل. ةفراركذدلا مزلالاو قرفلا نمدبال ليقو ىنع ض رعأو ىنعددلوقناو

 نم قبنالى أ ايحالواهيف توميال ليقوهتكلهأوهتاك أالا ًايشكئاو موه نمرذنال مهن ذأ الا باذعال
 ليقوامظ ءمهنمر ذنالوا+ل مط قبنال ليقو | وديعأواوددجاوقرتحااملك اتيءاهيف نم رذتالوايحاهف

 ىأةرمثي عج (ر بلل ةحاول) ,هرذنالو مهلع ق ينال ىهف ةرتفالو لالماط س دل مهججالا ةرتقو لال عين لكلا

 ةقرح سابع نب|لاقوليالا نماداوس دشأ عدت ىت> دلجلا فلن دهاج لاق دوس وإ_عجت تح دلحلل ةريغم

 ةكنالملا نم رمثءةعستراناا ىلعىأ ( رشعةعسناهماع) انايعاهورب ىتح مهج مط حولت ليقو دلحلال

 بط جر ىصاي_صلاكم هاينأو فطاخلا قربلاكمهنيعأن أر ثالا فءاجرسشعةينامنهعمو كالام اهتز خ مهو

 مويمريفافلأ نيعبس مهدحأ عف دن ةجرلا مهنمتعزن دق ةن_سةريسم مهدحأ ىكتم نيبام مههاوفأ نمرانلا
 رض ءوةعيد ر نمرُثك منهج ىفةد>اولا ةعف دلاب مف دي مه دحا نارانيد نب ورع لاقو منهج نمدارأ ثيح

 رب + ثبكى أ نبا نمعمسا <تاهمأ كك شي رقالهجوب أ لاقةبالا هذه تازئامل سارع نءالاقو

 ةنزح ىنعي مهتم دحاوب شطب نأ نم .رشع لكز جك تؤ ناعحشلا ىنعي مهدلا متأو رم ةعةعسراتلاةنّرخن)

 06 (تراعر عر

 نموهامامالك افنآدجم نمتعمسدقل (ممو6)

 مالكنم الو سنالا مالك

 هيلعناو ةوالخهلنا نملا

 رمل هالعأناو ةوالطل

 سش رقتلاقف ىلعي امو

 وب لاقف ديلولا هللاو امص

 اناء يخأن اوهو لهج
 هيلادعقفدومكمفك ٌ

 ماةؤهاجأ اك هماكو اني زح

 نو. زن لاقف مهاتاف ديلولا

 ل-مةنون#اد_2نا

 هنانواوقتو قن<هوعأر
 اطقهوم تب أر لهف نهاك
 هءانومجزنو نهكتي
 ىطاعتي هومّي أر لهفر عاش

 هبانو_عزبو طقاروش

 هيلعمب رجلهفباذك
 اولاقف بذكلا نم أيش
 اولاق مثال يللا كلذ لك ىف

 الاوهام لاف ركفف هوهاق

 قرفيهومّارامأ وحاس

 هدلوو هإه أو ل-جرلا نيب
 الاهلوقيىذلااموهيلا ومو

 ةمليسم نعرثؤي رحس
 ىدانلاجي رافلباب لصهأو

 ني. ةماوقرفتو احرف

 ىلعليلدءافلا رك ذوهنم

 تر 1 لكنا

 ثبلةريغ نماهب قطن لاب
 ا هيي

 ايست (ةاو) ناك كدوعي لباكلاهءر ذنالو هتكلحأألااويَ قا يش قالو امظع(رذتالوإلا +-قبنال ىهىأ (قبتال) اهتأشل

 اه ديم ىلبىأ أ( شع ةعست) رقس ىلع (اهماع) اطَةق رم ودول الةدوسمىّدللار هاظ ىهوةرمشب عج ( رشبلل) ةحاول ىهىأ فوذحي

 أمد هن ليقوافص ليقوةكن الملا نمافنص ليقوروهجلا دنعاك- امريشع ة ةهسلا



 ءايلا نملاح (اديحوإ) هعم لوعفموأ فوطعم تقل نمو ديحولاب هموق ىف بقلب ناكوةريغملا نبديلولا ىنعي "ىلا هلكىأ (تقلخ نمو فرذإل
 وأ ةفوذ_لاءاطا نمو دح ا هقلخ ىف ىنكر اشي ىد> و هتقلخ ىأ تقلخ ىفءانلا نموأ عكس 1قافدنم ىدحو قرد ىا قىرذف

 هلناكوءاعلابادو دموأ اريثك اطوسم (ادودءالامهتاءعجر) هيلعتمءذأمأ م 75 لامالو ز>أالبادرفنم هتقلخ ىأ نم نم

 0 رح سجسج يي كا ل

 نوب هنا ىلع دريس ريغنب رفاك-!!ىلعز اك املليقو ضغيمربغكل بءانأ هلوقكديك ًاتلاراركتلا راجتلاو عرضا نت

 هتقلخ هانعمليقودلوالوهللامالادب رفاديحوهمأ نطب ىفهتقلخ ىأ اكدر كنا موف رذ) ىلاعت هلوق ©© نينمؤااةراشب ونب رفاكلا ظيغدا ديل هيفرسبالري_عموياعهنافرافكسلا فال نئنمؤملا ىلع

 ! دعيام ليقو مطقنمزيغا ٌءاداضءب هضعب د اريثكى أ (ادودممالا.هل تاعجو) هموقى ديحولاىمسيناكو َ ىوزخلاةريغما نب ديلولا ف ةيآلا هذ ه تاز كيفك انف دايو فر ذ ىنعماو دحأ هقلخ ىف ىكراشب ل ىدحو
 7 7 35 3 3 25 38 3 7 : 20 2 9 ا رفسا| نع مهانغل ةكع هعم

 1 تدهمو) ةرامتو ماسهو منغهل ناكورعنو ليخو لب !فئاطلاو ةكم نيبهل ناكهنعو ةضف لاقثم فال آ ةعست سابع نب !لاقو فلأف لأ 0 ليقو مهردفالآ ةعب رأ ل يةورانيد فلن اكليقفهغلبمىفاوفلخاوةراجنلاو عرضلاو عرزلاكءاغلاب 3
 هاحخلاهل تطس و (اديهمهل

 ةنامك ناك د هاجم نعو

 اًضرأهلنأهنعوراند كا

 اهرغ عطقنإل فئاطلاب

 اروضح (ادوهش نينب و)

 رهشل ريشةلغهل ناكل .ةوافيصالو ءاّدش هرامهت عطقنتال فئاطلاب نات .هل ناكل يقو راو دبع هريس

 بسكلا بلطا ةبيغلا ىلا نيجاةىريغءاينغأ اوناكمهنالهنعنوبيغيالةكعاروذح ىأ (ادوهش نينب و)
 : 71 تمم هيلع مع اهدساب لا

 ديلولا نب ديلولا مهو ةعبس ل يقو ةرسثءاوناكل يق عماجلاو لفاحم ا هءمنودهشيالاجر ىأ ادوهش ىنعم ليقو ع 0 1 0
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 رباك !نمديلولا ناكو هموق ىفة-ايرلاو ضي رءلاهاجلا عماطسر معلا لوطو شدعلا فدك تطسب ى !(اديهع 1 0 وح

 . 3 6 6 + 2 . 5 5 لب أ 9 |

 (الك )اديمكوادلو و)امهدي زأىأ (ديزأنأ) وجريى أ (عمط»م) شي رقةناحب رمد: ناكو شي رق 0 06 9
 انتايآلن اك هنا) كله ىت> هدلو وهلامناصق:ىفةبآلاهذهلوزئ دعب دياولا لازاذاولاقهدب زأالو لعفأالىأ 9 9 مو 2

 لكدال اركشمةوبنلاو ثعبلاو ةردقلاود.-وتلا لئالد عيج ىفادناعم ناكهنا ىنعملاو ]دن اعم ىلإ (ادينع | د راناودرهدهتعو

 هش ا ورفكلا حبق وهو هنا ساب هركشي وهبلقبا ذه فرءيناكح هناوهو دانعرفكهرفكن اكل يقو ركشريغ نم-داو وهلام ف
 هنعةللا ىضر ىردالا ديعس ىنأ نعوم اذهل ةحارال باذعلا نمةقشمهفاك اس ىنعي (ادوعصهقهرأس) | ىأدي زأنأ نسا لاقو
 اهيفىوومت افي رخنيعبسرفاكلااهبف دعصتي رانلا ىفةبةعدوعصلا لسوءيلعهننا ىلص هللا لوسرلاقلاق ا
 ىأ نءىلعثلاد انساب ىوغيلاى و روس, رغثيد> لاقو ىذمرتلاهجرخ أ |دبأ كال ذ كوهفافي رخ نيعبس ا لاقاك اداوو
 هدعص نأ ف اكي ران نم لبجوهلاقا دوعصهقهرأسهلوق ىف إسو هيلعمنلا ىل_ص ىنلا نعىردخلا درمس || عطقوهل عدر(الك )ادد
 ةرخصدوعصلا ىلكلالاقو تداعاهعفراذاف تباذولجر عضواذاوتداعاهعفراذاف تباذه دب عضو اذاف دعب هل عم جال ىاهناجرل

 ديدحلالسال_سبهمامأ نرمب ذي هدوعص ف سفنتي كرتبالاهدعصي نأ رذاكلافاكي رانلا فءاسلم || ديزملاورفكلا نيب مويلا
 نأفاكبماهلفسىلاردحأ اهتورذ غلب اذافاماعنيعب رأ فاه دعصيف ديدح نم عماقمهفاخ نمبرضي و || لوزن دعب لزيلف ممنلا نم
 ركفىأ( ردقوركفهنا) لجوزءهلوق و ادب أ هبأ د كل ذؤ فخ نم بر ضي وهمامأ نم بذحاهدعصإ لاملا نم ناصقن ىف ةبالا

 ىأردقو هلوقيدا ااوهو مالا كل ذل ه أ هوام لكك بلق فبترو هرب دنوهيؤرظنو هدب ربىذلا مالا ىف ْ ناكدنا ) كله ىتح هاحلاو

 نءباتكلا لي زنت مح ل_سوهيلعهللا ىلص يبن ىلع لزب أل ىلاعتهنلا نأ كلذوهبلق ىف مالكسلا كلذ ر دقو (ادينع) نآرقلل (انتإآل

 هنمب رقةريغألا نب ديلولاو ىلصي دحسسملا ىف مل سوهيلع هللا ىلص ىنلا ماقري_دملاهل اوقىلا ميلعلا ارب زعلاهللا الك ع اعلا 1

 هموق سا ىنأىت> ديلولا قاطن اف ةبآلاةءارق داع أ هعامتسال |_.سو هيلعهتلا ىلص ىننلا نطفاماف هن ءارق عمسإ فا:ئئسالاهجو ىلععدرال

 تكاقفهلزنمىلافر هنامت لعيامو واعيهناو قدها هافسأ ناو رم! هالعأناو ةوالطله.اعناوةوالح

 ىلا ساج ىتح قاطنافدومكيفك نأ لهجوبألاقفم-هلكشي رق نوب صتاودبلولا هتلاو امص شا رق ظ
 مكاو منا تايآد- دج هنا

 رفاكلاو هتم_عن كالذي

 إ دل دعصإ ران نم لبجدوعصلا ثيدحلا فو دعصملاةقاش ةبققع (اد وعص هي شغأس (هقه راسؤدب زا قحتبسسال
 ' هيقاعي وهدانمازءلاو ىنغلا دعب لذلاو فلاب هل جاع ىلاعنهنلا ناكديعوال ليلعت (ركفهنا) ادبأ كلذ كه يف ىوهم من افي رْخ نيعيسهيف

 هأيهو لوقيا هسفنىف ( ردقو)نآرقاافلوقياذامركسفهنا ىنعيارح سنآرقلاهتيمستو هتباغدانعلابهغوابا باذعلا دب ةرخآلا ف

 يسد



 بياعملانمءاقتلاهوفصواذابايلارهاطنالف (61#) لا ةيلاعفالا نمرذقتسيامم كسفنر هطوةسا>نلاةباصاهعم نمؤيال
0000 

 ىلع بايثلا ظفل لزغي نأ ىنانلاو ةةيبقحلا ىلءربهطتلاو باينلا ظفل لزب نأ اه دحأ اهجو أدب رأهيف (رهطف

 لزني نأ عبا ارلاوةقيقحلا ىلءريهط: او زاجما ىلع بايثلا ظفل لزني نأ كلاثلاو زاجلا ىلعريهطتا او ةقيقحلا

 كلذو تارذقت_لاو تاساجنلا نمرهطف كب ايثوهانعف لوالاهجولاامأ © زاجلا ىلعريهطتلاو بايثلا ظفل

 افالخاهريغو تاساحنا نم هبايثنوصب مسوهيلعهنلا لص صافاهنعنو زرتحاون وكم نيكرسشملا نا

 مهايذأ نور و مهبايثن ولوطياوناكنيكرشملانال كلذو رصف كب ايئوهاذعم ىنانلا هجولا# نيكرسش ملل
 نعى هنفريصقلا بولا ف لامر خفلاو ربكدلاو ءالبخلا نملي وطلاب وا فو تاساحنلا ىلع

 لبةمرحوأةب وصغم ن وكت نأ نعرهطف كبايثو هانعمل قو كالذلهريصقتب ىمأو بوثلا لب وطن

 ةرتنعلاق سفنلا لع بولا ل هانعم تلاثلا هجولا #بيط سك لالخ جو نانو
 مرحمبانقلا ىلعمي ركسلا سيل © هبايثمصالاجرلاب تككشو

 هيلعّْلمتشتاهنال دسملا نعبابشلاب ىكو امعريغو بي رلاو بوث ذلا نعرهطف كل فنو ىنعملاو هسفن دب رب

 ليقو ةمومذملاتاذدلا نعر هطف كبلقوهانعم ل .ةفزاجلا ىلعري_هط:لاوبارثلا لج وهو عبارلاهجولا ه

 تعمسام أر دغالو ةيصعم ىلءاهسل: اللاقف «رهطف كبايثوهلوق نع سابع نبا لثسو نسف كقلخوهانعم

 نقثلا ماس نب ناليغلوق
 عنقتأ ردغ نمالوتسسل ه رجافبوثالهننادمحىفاو

 ىبيسلاو بولا سن داهناردغ نم لوقتو بايثلارهاطوهءافولاو ق دصلاب لجرلا فصو ىف لوقت برعلاو

 ىفةفعلاوهب وثىف مركتل لاقي اكناسنالا نع ةباكموا_هجاذهلف ناسنالل مزالملا ىكلاكبوثلا نأ كلذ
 اهم رقتالو ناثوالا كرتا ىندد ند .رااو) ىلاعتهل اوقوؤؤر هاظ رهط هنطاب رهط نمانلا ليقو» رازا

 لاوقالاولامعالا نمب ادع! كل بجوأا لك كرا ىنءملاو كرمشلا ليقو مث "املا كرتا سابع نب !لاقو
 ىلا اذهو نب رسفل فلارثك ًالوقاذه هنمرثك أ ىطعتلةعناصم كلام طعتال ىنعي ( رثكتسن نآمالو)

 هنم بلطي هريغلأ يش ىطعأ نم نال ةو. هلا بصتملاهم زن كلذ نع ىهناسعاو سو هيلع هللا لع

 قح قدوجومري_عاذهو كلذ نءلجيةوينا|بصنموهاطع أىذلاكلذلمضاوتين ًاودبال هيلعةدايزلا

 هيطعيلهريغا لجرلا اهم دهم ةندطالالحلاذ مارحو لال نآإب رام ىلةاك كلذةمالا نم هريغلزوجيفةمالا
 هللاهجوهب درأو هلل طع ايث دلا ةاز احل أيش طعتالهانعم ل قو عرمشلا صب مرحب رلاف مارحلاامأو اهنمرثك أ

 كاطعأو ك يلعب هللا منأامف هناف كنيع ىف كامي ن رثكمالو هرثكتسنف كالمعب هللا ىلع نامتال انعم ليقو

 مويلع كل ذب رثكتسملاكىسولا ىعأ نم مهغلبتو ني دلا ىعأ نم .عمل عتاع كب اص أ ىلع نامت الانعم ل ةولياق

 ربها نع فعضنال نامتالهانعم ليقو هب رثكح >.نارجأ كلذ ىلع مهنم ذخأتف كتوبذب مهياعنفمتال ل قو
 طبح نملانافةيطعلا كالت كنما راثكتسا م هبطعت او مويلع ما | ىلع نأ تالا

 ىلع هللربصافهاذعم ليقوىلاعت هللا باو لجل هيهاونوه صاوأ ًاوهتعاط ىلعىأ (ريصاف كب راو) لمعلا

 ليقو لجو ز علل كلذ ىلع ربصاف م<كلاو برعلاةب راح هيفاوظعا سعأ تلج كن اهانعم ليفو هيف تيذوأأام

 خفنيىذلانرقلاوهو روصاا ف خفن ىأ (روقانلا فرقتاذافإإ م

 موب وهو ةخفنلاموي ىنعي (ذئموبكلذف) حصالاوهوةيناثلاليقو ىلوالاةخفنلا ىهو ليفارس

 مهتكن وطعيف مالا ويلا كلذ ىف موياعرسسعي ىنعي, (نإ رفاكلا ىلع) ديدش ىأ( ريسعم 0

 5 كاف تاقهنع نغمريس ءوربسإ ريغلوةت مامات نا نيهىأ( ريس ريغ ) مههوجو دو سنو مهل امشي

 رداغال بايثلا سن دنالفو

 رهطيهنطاب رهط نم نالو

 (زجراو) ارهاظهرهاظ

 لهسوبومقت-يءارلا مصب
 رسدكلاب مهريغو صفحو
 هيلاىدؤيامدارلاوناذعلا

 ىلعتسساىأ 1 رجهاف) ْآ

 هئمان رب ناكهنال هرحص

 عفرلاب ( رثكشست نامالو)

 ىلع ناب وصنم وهو
 ارثكتسم طعنالىأ لاخلا

 وأاريث كه يطعتامل اهئار

 تيطعأاامرثك أ ايلاط
 قالخالا لجاب رومأم كناف

 نموهوبادآلا فرشأو

 ًارقوهياع منأ اذاهيلع نم

 نوكسلاب رثكتست نس

 كب راو ) ىبنال باو ج
 لمعتساف هلل اهجولو (ربصاف
 هيهاونوه يماوأ ىلعربملا

 روبصموهيلع روبصم لكو

 ( روقانلا فرقتاذاف) هنع

 ةخفنلا ىهوروصلا ف حفت

 ةيناثلا ليقو ىلوالا
 تقوولا ةراشا (كلذف)

 (ذئموب) ا دتبموهورقنلا

 نملدبلحلا عوف م
 ربخ(ري_سعموب) كلذ

 موب رقنلا مويف ليقهناك
 بيستللا ذاق ىفءافلاوريسع

 هناكءازحلل كالذف ىو

 نيبف مهاذأ ىلع ربص|ليق

 نوقلي ريسعموبم-ميدبأ
 قانومه ما ةيقاع هيف
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 ريسي ريغهلوقب دك او( ريسي ربغنإ رفاكلا ىلع) صالا ..عروقانلافرقناذافىأءازملاهيلعلداماذافىف لماعلاو هلع كريص ةيقاع

 اهندلارومأ نمريسءلارسست ىجرياك اريسي عجري نأ جيربالريسعوأ نينمؤلا ىلعريسهناب نذؤيل
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 هللا ىلصىنلانأرباجىور(ميحرلانجرلاهللامسب) «تاناتسونوسجت ).8#(  ىهوةيك؟ل-وهيلعللا ىلصرثدلاةروسإلا
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 * ربدملا ةروس ريسفت #3 ىلع لاق مسو هيلع

 5000100 1 ل ير اعزكم نغلق يوه وح
 اا اال واو هر نم ابار لبق هيام ىخو 3 نعترظفهللالوسر كنا

 د6 فرح اةرسثعو فرح فلاو ةملكن وسو ع / 0 7

 را ايشرا لف ىراسإ نعو ىنيعي
 دج ميحرلا ع ندر هلل مسا 3+

 وهاذافقوف ترلظنو

 ءامسلا نيب شر عىلعدعاق

 ىذلا كللملا ىنعي ضرالاو
 ىلا تعجرو تيعرف هادا

 ىنيربد تلقو ةجيدخ
 ءاخ حي دخ برب دق ىثب رثد

 )0 دملاا هيأ اي) ارقولي ربج
 ن. هباش ففلتملا ىأ

 ن*ناك ام لكو >وراثدلا
 راعشلاو راءشلا قوف بايثلا
 دسحلاىلبىذلا بو كا

 (مق) مغدافرثدالا هلصأو

 مايق مقوأ ك_عجض» نم

 6 ذنأف) ميء.صلو مزع
 بادعنمكموقر نذ-خ
 لعفافوأ اونمؤي لنا هللا
 هل صيص#ر يغ نمراذنالا

 شب رق نم عمس ليقو دحاب
 هب وب ىطغتف مغاف ههرك ام

 , ومغللا لعفيإك اركهم

 ىذ فراصلااهم اهل ليمتف

 راثدلابك سفن نع رافكلا

 ناوراذ الابل غتفثافم-ق

 كب دو) راحفلا كاذ ١

 كي ر صتخاو (ربكف

 ىأمظعتلاوهوريبكستلاب

 لقوهريغ كنيعى ربك ال
 هللاريغ نم كورعيام دع

 لاقلزنالهنأىوروربك أ

 هيلعةللا لص هللا لو وسر

 ةحدخ تريكف ريك ّ س و

 ىولاهنأ تنقي أ وتحر هو

 كباينو) هريبكت عدبالف ناك امو ليقهنأك طرمشلا ىنعتع افلا تاخدوةالصلار بكن ىلع لمح دقو

 | نملزئام لوأ نع نجرلا دبعنبةماسإبأ تاس لاقريثكن حين ع(ق) ماو لجوزءهوقوف

 ١ ىذلا ل ءهلتلقو كلذ نعار راج تلأس ةماسوب أ لاق كب ر مسابأر قا نولوقي تلق ارث دل ا اهم ًايلاق نارقلا

 ا اف اريتغار اد ريدا لج هللالوسرهبانثدحامالا كنثدحأ الر :احىللاةف تلق

 | ًايشرأ لف اخ ترظنوأيشرأ لف ىلامث نع ترظنو انشر ألف ىنسك ن نادر تاكد .هىراوج

 "1 1| تليف ادرايءام ل عاوبصو ىورثدف قورت د تافق ةعدخ تننأ اناس ؛أرف ىمارتعفرف

 تبيفقاماف ةياورفو ةالصاا ضرفت نأ ل بق كلذو رحهافزجرلاورهطف كبايثو ربكف كب رورذناف
 ا ةفحر ىنت ذخاف لب ربج ىنءيءاوطا ف شرع ىلع دءاقوهاذافهوحنرك دو ىداولا تنط,ةسافت طبه ىراوج

 ١ هيلعهللا بص هللالوسر تعمس لاق هنعةمءاس ىلأ نعىرهزلاةباور نمهنعةللا ىضررباج نع(ق) ةديدش

 كلملااذاف ىمأر تءفرفءامسلا نمانوص تعمس ىشمأان اندبف هدي دح ىف ىف لاقف ىحولا ةرتف نع ث دحب لسو
 لزءاف تورث دف ىنوا هز قول مز تاقفامعر هممت هك ضرالاوءامسلا نيب ىسرك ىلعاسلاجءارك ىنءاج ىذلا

 ظ ىلهأ ىلا تئْك ضرالاى اتي وهىتحهنمتثخل ةياور فو رجهافزجرلاو ىلارثدملااهيأايلجوز عملا
 ةروس ل |لغتدحلا اذهلد تلق ناف عباتتو دعب ىحولا ىج م لاق نانوالازجرلا ةما وب أ لاق ه.فو هركذو

 ْ ىولا دب ىفاضي أ نيحيحصلا ىف جره اهتعهنلا ىضر ةشئاع تي دح هضراعي ونآرقلا نملزناملوأ رثدملا

 3 رمسابأ ارقالاةف ىنلسرأ مثدهملا ىنم غلب ىتحةئلاثلا ىتطغف هيفو ىلاعت هلل ءاش نا هعض يف فاضشنعو

 باوصلا تلقح 1 كر لس هناعونلا لسن لور اج عرف رسمي ملام غلب ىتح قاخ ىذلا

 قه ١ حرصك قلخ ىذلا كب رمساب ًارفاقالطالا ىلع ارقلا نملزئاملو أ ناءاماعلار وهج هياعىذلا

 اا |. اة الاف يعص قالطالا ىلع نآرفلا نم لزنامالو ا رثدملاةر وسن ا لاق نملوقو ةشلاع ثب دح

 ثيدحلا ىفهلوقاضي أ هيلع لدي ورباج نع ةماس ىبأ نع ىرهزلا ةياور ىف هب حرصك ىجولاةرتف دءباطوزت
 ىذلا كلما اذافهلوقاضيأ «يلعلدب ورث دملااهمأايىلاعتهننالزن أو لاق نأ ىلا جولاةرتف نعت د وهو
 نملزئاملوأ نا باوصااف عباتتودعب ىحولا ىح موقاضي ًاورن دملااهم أ اي ىلاعت هنلا لزن ًاولاقمثءارح ىءاج

 ىولاةرتف دعب لزن:املوأ ناو قاخ ىذلا كب رمسابأر ةاةروس إ_سوهلعهنلا لص هللا لوسر ىلع آر قلا

 ءامسلا نيب شرعىلع دعاقوهاذافهلوق ملبعأ هللاو نيثي دحلا نيب عج اهانيب ىذلاا ذهل صفر ث دملاةروس

 | هعباتت مدعو هسابتحا نعىأ ىولاةرتف نع د<هلوقو هلع سلحيىذلاربرمداهبدي ربضرالاو
 ىوروريمضلاءان م ةنكا سةثلثمءان مة روسكمةزمه من ةم .ومضم مهن ىورهنم تئثْؤ هلوق لوزنلا ىفهيلاوتو

 | دعب دادزاوهلوزنرثكى أ عباتتو دعب ىحولا ىجهلوقو تعزفوهنمتبءرفهانعمو ميجلا دعب نيتثلثم نبءاثب
 | بصي نأ عزذ نم ىنبنيهنأ هيفءام ىلعاوبصوهلوقو امهروحدادزا اذارانلاو سمشلاتيج مظوق نمهنرتف
 قرثدتي ىذلاوهورثدنملاةلصأرثدملااهيأبل جوز عهلوقفريسفتلااهأو# ملعأ ةللاوهعزف نكسي ىتحءءام هيلع
 ملسو هيلعةللا ىل_مهلوقلا ارث دمدامساع|و م وهيلعةللا ىبص هنا لوسر هنأ ىلعاوعج او اهم”ىف د سبا هبايث

 راثدلاك ةوبنلا لعؤ ىوقُتلا سايل هلياهسبل أمطوق نمةلاسرلاوةوبنلاراث دب رئدملااهعأابه انعم لق ةوقورد

 1 نا اونمؤي نا كبر باذع نم مهر ذس ىأ(رذناف مق ازاجم سابللاو

0 



 نوب رضي نورخآو) ل الامايق ة .ماع شنق (ىض رم )اهمسا ف ذ>واهفيفخت نملدب نيسلاو ةليقثلا ن مةففخم نأ ( كتم نوكسنأ لع)

 نولئاق,نورخآو) علا باطوأ ةراجتتلاب (7ع.) هقزر(هللال ضف نم) نوب رضيريمض نملاح (نوغتس) نورفاسإ (ضرالا ف

 نسل لاقو مكلعرسيتاماول ف ىنعملاو لكلا ىلعءزجلا مسا قاطافةالصا |ءازج أ دحأ ةءارقلا نال كالذو

 دجلابةمكرلوأ فأر قف ةرمدبلاب سامع نب |فلخ تيد دم .زاح ىلأ نب سدة لاقءاشعلاو برغملاةالص ىف ىنعي

 ههجوب انلع لبق فر صن ااملف مكرم ةرقبلا نم ةيناذلاةبآلاو دجلابأر قف ةيناثلا ىف ماقمةرقبلا نمةبالوأو

 اضيأ كلذخسن م رستاع ىفتك اودجهتلا كلذ خسن ل ةوهنمرسستاماؤرقاف لوقي ىلاعت هللا ن الاف

 ناو هظفح ليصحنو ةسساردنآرقلا نمرسستاماؤرقافهلوقب دارملانا ىلاثاالوقلا كاإةلفانهب دحهتف

 هدانسإب ىوغيلاىورةيفاك ةريصقلاةروسا!ةءارق نا ليقو اهوحنوةنآ ةئام ارقي ليقف ناسألل ضرءيال

 بتنك لةلياوأ موي ق هل نيش ارق نم لود سو ةنلعانا لسا لا هنعهللا ىقروشلا نك

 أرق نمو ةمايقلا موب نار قلاهجاحي /ةبآىتئامأرق نءونيتناقلا نمبتك ةئآ ةئامأرق نمو نيلفاغلا ند

 نمةءاور فلاقوهفءضي م وراك ذالاهباتكىف نيدلا ى < خييشلا» ير راطنقلل تكذب امس
 ءدس

 هللال وسر لاقل اق هنعهللا ىخكرةرب رهفأّن ءةباورفو نس رشع ةياور فو نيس لدي ةنآ نيعب ا 1 0

 هللاىذرصاعلا نب هرم ن هنا دبع لع © نيلفاغلا نا ةءر 0 نم ملسو < اع هللا ىلص

 لب تلقدلكل لك نا هلا 0 ارةنورهدلا موصت كنأ اربخأأ ممويلعشا لس فانوس ركل ل

 لاقةيمره-تلكف نارقلا ًارفاوضانلا دبع ناكودواد يدم لور اال هللا لوسراب

 لاق كلذ نم لضفأ قيط اىناهنلا ىنابتاقلاقرمث ع لكىفدأ ارقافلاق كالذ نم لضفأ قيطأ ىنا هللا ىنايتاق

 متم نوكيس نأ ء) ىلاعتلاقف فيفختلاو خسنلا ةمكح نهارك ذم كلذ ىلع دزتالو عبس ىفهأر قاف
 ه_ذعهزعو هفعض لجال هنع لجو زعهللا ففقت ليالاب دحعمما| نع فعضي ضي رملا نأ ىنعي ) ىذ ص

 قزر نمنوبلطي ىأ(هللا لضف نمنوغتدي) ةراحشتال نب رفاسملا ىنعي(ضرالاف نوب رضض؛نورتناو)
 د_هاجلانالكلذو نبدهاجلاوةازغاا ىنعي (هللال يبس ف نولتاقي نورخاو ) ةراحتلا في رلاوهو هللا

 كلذ نعةللا فففن ةقشملا باي سأهيلعتلا اونا لالا مي مولف ةقاشلا لامعالاب راهغاا ف لغتشمرفاسملاو

 همول رعب هعابفابستارباص نيما لا نادم نمةم. دم ىلا ايش باج لج راسعأ لاق دوعسم نب | نع ىؤوؤر

 نورخآو هللا ل ضف نم نوغت»ب ضرالا ف نوب رضي ن ورخآو هللا دم عرق مثءا دهشلا ةلزنع هللا دنع ناك

 ىنعي (ةالصلا اوميقأو) ديك أتالهداعأا ماو نآرقلا نمىأ(هنم ا هللا يبس ف نولت اهي

 نها لا ىوس دبر سابع نانو تكلا اوضر ةأو) ةبجاولاىأ(5 ةوكزلا اون و)ةظطورفملا

 نمو بيط سسك نمهجو نسحأ ىلعاهجرخ ناب كال ذو تاقدصلارث اهَدَن د رليقو فيضأ| ىرقو محرلا ةلص

 ىلا فرصلاو جرح ا: ىلاعت هللا ةاض يم ءاغتب او ص الخ الا و ةينلاة ةاعارصو ءار ةفللاعفنلاومالارثك أ ١

 ناىنعي(ارجأ مظعأواريخود») هرج أ وهباون ىأ (هللادنعدو دكر بخ نم تفئالاوم دةئامو) قحتسلا

 لوسرلاقلاقهللا دمع نعهدنسب ىوغبلا ىورو هومد- ةتاوهومرخ أ ىذلا ن هريخ مكسفنال مم دق ىذلا

 لام نم هيلابحأهلاءالا دح اا نمام هللا لوس راياولاق هثراو لام نمهيلا بح هلام كي أ | سو هيلع هللا ىلصةنلا

 هينس راسنا نسلط ساد ا

 عريصقتو كب ون ذا ىأ( هللااور فغتساو )خا هنراولامو م دفام كد حأ الاما ءالاقهنلالوسرايبفيك اولاق

 مع ىلاعت هللا بونذلا عي+ ىأ(ميحر روفغهللانا) ليالا مايق ىف

 نيبىوس (هللاليبسفف
 ناليتكملاو د_هاجيا

 نءالاقداهج لالخلا ب سك

 اهًاهنعهللاىضر دوعسم

 ةنيدمىلاًايش باج لجر
 ارب اص نيماسملا نأ ادم نم

 هموب رعسإ هعابق امسنح
 ءادهشلا نمهللا دنع ناك

 هللاوضر رمجنإ| لاقو
 ةئوءهللا قلخام امهنع

 لييس قف لتقلا دعباهمومأ
 تومأ نأ نم ىلا بح أهلا

 برضأ ل جر ىتبعش ناد

 لف نمىغتب أ ض رالا ىف

 (هنمرسبتام اور قاف )هللا

 ةددلريستلابمالاررك

 اوميقأو) مهطايتحا

 اون او)ةضورفملا (ةولصلا

 اوضرق أو )ةبجاولا (ةوكرلا
 ضرقلاولفاونلاب (هللا
 عطقب ضرقم اف عطقلا ةغل
 هعف د يفهلام نمر دقلا كالذ

 قدصتملا اذكو هريغ ىلا

 هلام نمر دقلا كلذ مطقي
 هفاض امئاو ىلاعتهنل هلعحبف

 ىل_عنئكالثكهسفن كَ

 هيلعهيقدصت, ايؤريقفلا
 هلنواعمريقفلا نال اذهو

 هلنوكي الفةب رقلا كلتىف
 هيلعريقفالهنملا لب ةنمهيلع

 لالحلا نم(انس> اضرق)
 اومدقتامو) صالخالإب

 قاخو ل صفوهواربخ هو دسنل قانا لومتملاف مقاراو متل اكل طرعشلاع ءازجوهوهءاوث ىأ (هودحتر يخ نم مم سمتال

 نم (هللا اورفغتساو) اباون لزج أو (ارجأ مظعأو) في رعتلا فرح نمهعءانتمالةفرعملاهبشأن ملعفان ال ني_:ف ١رعم ناد عقب منا

 ٍلعأ طاوريدق ءاشيام ىلع وهوربقوتلا و دهجلا لهأ نع فخ ( ميحر ) ريصقتلا لهأ ىلعرتسي (روفغهللا نا) تانسلا ىف ا ٠



 000 ذتلاو قئالخلا نماهريغب كنظاف شنت ىأهب رطفنثاهماكحاواعمظع ىلعءامسلا ىأاضي' ةدشلاب مويلل فصو(هب اا

 ناك ) هب رطفيام ئشلارطفن,كهلوهو مويلا كلذ ةدثلرطفنتاهنا ىنعيةمايقلا مود ىأهبهلوقورطفنم ئثءاملاوأ فقسلاب# ءانلا لل و

 (ةرك ذ7)ديعولابةقطانلاتايآلا (هذهنا )انئاك (الوعفم) لجو زعهنئاوهو لعافلا ىلاوأ مويلاوهو لوعفملا ىلا فاض ءردصملا (هدعو

 ىأ (اليبسدب رىلاذ#<اءاش نخ) ةظعوم كنأ معي كب رنا) ةيش لاو ىوقتلابهللا ىلا اليب_ دخت اواهم ظعتاءاش نف 4:"(2)

 ريعتساف لقأ (ىدأ موقت

 لفالل برقالاوهو ىتدالا
 نيئثيشلا نيبةفاملا نال

 نمامهنباملق تنداذا

 رثك تد_عباذاوزايحالا

 (ليألا ىئلث نم) كلذ
 ماشه ىوس ماللا مضي

 نابودنم («كنوهفصنو )

 قوكو يك ىندأ ىلع هاطع

 ىتاث ىلع فطعامم رج نمو

 لكَع فطع (ةفئاطو)

 الب زاجو موقت ىف ربمشلا

 ن*) لدافلادوجواديكو
 موقي و ىأ( كعم نيذلا

 نمةعاجرادقملا كلد

 ليللار دقي هللاو) كباعحصأ

 ىلعر دقيالو ىأ( راهنلاو
 معي الوراهنلاو ليللاري دقن

 هللاالاام_هماعاس ريدامتم

 زءهمس|مدقتو هدحو

 <« يلءايفبمأ دتبم للجو

 هناىبعلادلاوه ردقي

 مسهنامأ ريدقتلاب صتخم

 تخفتتا تح اوماق

 نانأ/ع) لزنف مهمادقأ

 هءابقاوقبطت نأ (هوصحت
 ةدشالارب داقملا هذه ىلع

 جرح كلذ ىو ةقشمو

 توجولل صالاو ةالصلا ف(اذرقاف) ليللا مايق ضرف دع طقسأو كاع فقل ( يلع باتق)

 اونوكت ناوجرال اورامجلا عارذ ىفةقرلاك ةياور فودوسالاروثلا بنجىف ءاضيبلا ةرعشلاكوأضيبالا

 ىنعمب قلعتيام امأ انربكفة_دجلا لهأر طش لاق مث انريكف نجلا لهأ ثاثلاق مل انربكف ةنملا لهأ عبر

 ءارفلا حعتفب ةقرلاامأورانلا لهأ نمةنجلا له زيمهانعفرانلا ثعب كنب رذ نم جرح ناهلوقف ثيدحلا

 لهأثلثو ةنملالهأ عب راوث وكس: نأوجرالىناهلوقوراجلا دضع نطابىف ةرثالا ىهف فاقلا ناكساو

 رطشلامث ثاثلا مالوأ ةنجلالهأ مب رمهلعجوةمالاهذط ةميظعلاةراشبلا«يفةنجلا لهأرطشو ةنجلا

 ىلءلياد 5 ص دعب ة سمع ناسنالاءاطعا ناف مهمارك 1 ىف غلب أو مهسوفن ىف عقوأ كلذ نا ىهو ةنسح ةدئافإ

 هدجوةللار كش دب د ىلع مهلجاض أ هيفو ىرخأ دعب ة يم ةراشيلا رب ركست هيفو «ةظحالم موادودهب ءانتعالا

 ةمعي ركلاةبآلا نعم قاعتبامام ا واهب مهرو رسو# ءيظعا|ةراشبلاهذط مهريبكتوهو م-مملع هماعن| ىلع

 بيشي و مسوهيلعةنلا ىلصهلوقوا ميش نادلولا لع امو متر فكن ا نوقتت فيك ىلاعت هلوق ىف ثيدحلاو
 هنا ىاثلاهرهاظ ىلعوها ذ_ه ىلعفايندلا نم مهجور ل_,ةةعاسلا ةلزاز دنعهنالوالا ناهجو هيفف ديلولا

 ةلوهو ىمالاةدش ىف لثموهاتاو بيش هيف سيل ةمايقا نال ازا سي شلاركذ ن 7 اذه ىلعف ةمايقلا ف

 * مرهبو ىمصلا ةيصانبيشي و 03 , ةفاحت مسجلا مرت مطاو ىنتمل لاق ب 0 نات

 لوهنادارملاسيلو لوطاوةدشلا نءةبانكهواعج نازحالاو مومطلا ةرثك مزاول نمبشلا ناك اماف

 مويلا كلذ طودارملان وكي نأ !لمتح ل يقوهلزيمعال لفطلانال ةقيقحام.يش نادلولا لعح مويلا كلذ

 ناواضيأةدشابمويلا صو (هب رطفنم ءامسلا) بيشلاوةخوخيشلا نس نوغابي لافطالا ناو لوطلاب
 هب لق ماكل هلوزنل ققشتتل بقو ادا نماهريغب كنظاف ققشتتوهب رطفنتاهمظع عمعامسلا

 انئاكى | الوعفمهدعو ناك ) هتبيهوه ىماب ىأ ىلاعتر هناحس برلا ىلا عجرت ءاطا ليقو ناكملا كال ذب ىأ

 هب رىلاذختاءاش نف) اهءرك ذب ظعاوم ىأ (ةرك ن:) نآرقلا تاياىأ(هذهنا) فلخالو هيف ةلاحمال

 ليالا ىناث نم لفأ ىأ (ليالا ىثلث نم ىندأ موقت كنأ معي كب رنا) ىلاعتدل اوقع ةعاطلاو نامي الإ (اليبس

 نانأ ىنعي (هوصخت ع نانألع) 0 نوموقب ىذلاردلا لعبف نولعقيام لع

 لحق ة هوقيطت نل ىأهوص# ع نان أل هلزفف مهما دقأ تخفتنا ىنحاوماق لبق ةقيقحلا ىلعهتؤرءماوقيطن

 ناىأءوصح نان أع ىلاعت لاف مايقلا نمهب هللا مأام بتصيال نأ ةفاحم هلكليللا لص لجرلا ناك

 مف روهماعبا رطب كت ءافع لاو فيفخنلاو ,وفعلاب مكيلعداعف ىأ( يلع باتف) كلذةف رعم|وقدطت

 ةالصلا ىفةءارقلاةءارقلاهذه.دار ما نأامهد- انالوقهيف (نارقلا نمرسستام اؤرقاف) ع ةقشملا

 كلذو

 أ . ملةليا ىفةنآىتئام ارق نملاقهناهنعهللاىضرةرب رهىلأ نعةفينحوب أىور(نآرقلا نم)كيلع (رسبنام) بددنلل مالاواهريغ ىف وأ

 نمردعت.ملو مكيلعرسسناماواصف ىأاهناكرأ ضعب هنالةالصاا نآر قلابدار أليقو نينت اقلا نم بتك ةنآىتلامأر ؤ ,ه نمو نيلفاغلا نم بتكي

 | نيدهاجلاونب رفاسملاو ىضرملا ىلع مايقلار ذعتوهو مسنلا ىف ةمكسحلا نيب مث سجل تاولملابا ذه سن مثلو الل خساناذهو ليللا ةالسه

 ال



 ذاراهقلادحاولا ىلارومالا ضي وفتىفتفرعنأ دعب ثرلتالنأءافااةدئافو كرومالايفاكمذكاذوهالاهل ال نأو برغملاو قرمثملا كلم

 مهرجهاو) رعاشلاو رحاساا نم كيفودلولاو ةبحاصاا نم ىف نولوقيام ىلع (نولوقيام ىلعربصاو) رارقالادعب راظتنالا ف كلرذءال

 مهيفاك انافىلامهلكىأ (ىرذو) لاتقلا ةنا اب ونموه ليقوةًافاكملا كرتوةظفاحلا نسح عم مهفلاخو كبلقب مهناج (الرجار جه
 ةرسملا مضلاب و ماعنالارسسكساب ورعنتلا (ةمعنلاىلوأ) مهاياو نعد ىأ فرذ بع مطعوأ هع.لوءفم شي رقءاسؤر (نيبدكلاو)

 اران (اميجو) لكن عجالاقتادويق (الاكنأ :رخآلا ف نب رفاكلل (انيدلنا) ةمايقلا موب ىلاوأردب م وب ىلا (اليلق )الاهما (مهلهمد)

 ىلا هعجو صل (اهلأاذعو) موقزلا» (951/) عب رضا ىنمي غاسني الف قواحلا ىف بني ىذلا ىأ ( ةصغاذاماعطو) ةقرح

 دنلل |[ هلى رو فلا | 0 ب ب
 ةيآلاهذهأرق لسو هيلع

 ىلعرنساو) ءادعالا لعرصتلا نم كدعو امالفك كبر دحتاي دحاءانمي ل يقو سلع لك 1|
 كندا 0 هيف عاج اح الازد طزتعاو ىأ (الو جارحه مهرجهاو ) ىذالاو كل بي ذكنلا نمىأ(نولوقيام

 ءاعطب اق انام ئسأ ىلوأ) كيفك 1 قافدي متهمال كب ذك نمو ىنعد ىأ ( ني ذكملاو فرذو) لاتقا ةبأبةخودفمبآلاهذهو
 لاقفةبالاه ذههل تضرعف مهاهمو) ردبب نيمعطملا ف تلزن ليقو نيأ ”زوتسلا شب رقدب دانص ىف تلزن هفرتلاو ًارعنلا با أ أ (ةمعنلا
 ةليللاهدنع عضو و هعفرا لاف مهب لع تهدر ماحدا ميا لل قلاو ,|ليقو را لاا (اليلق
 0 نم الالغأ ل يقو ادب أ كفنتال الاقئاماظعادوبق ىنعي (الاكنأ) ةرآلا فان دنعىأ (انيدلن') ىلاعت
 ةكلاتلاتل لا كل ذكر همفرا ||| !'ةعد) عبر ضلاو موقزلاوهو جرخالو لزنأل قاحلا ف غئاسريغىأ (ةمغا ذاماعطواميججو) 5
 هارت لابجلا تناكوإل ةمايقلا موب وهو كرحتتو لزازن ىأ (لابجلاو ضرالا فج .رتمون )اعمجو ىأ (اعلأ

 برش تح هباولازيل فاذا 3 ىنعي (مكيااانلسرأانا) هدعبام كعبت ا يشهنمتذخأ اذا ىذلاوهوالئاسالم روعي (اليهماببثك

 (مون) قيوسنمايرش ردك ا 5 (ميعاهاش) ملسو هيلع هللا ىلصاد# ىنعي (الوسر ) ةكم
 نمانيدل فام ف نوعرف صخاماليق مالسلاوةالصلا هيلع نار ع نب ىسوم ىنعب(ال سرنوعرفىلاانلسرأ5) رك

 ندي ىألمتفلا كلعم هنال هباوغختساوةكم لهأءاذآ سو هياع للا ىلص ادمح نال لسرلاو مالارئاس نيب نمرك ذلإب ىمومو

 !نكواذك انيدارافكلا اذخأ) نوع رؤى أ( هان ذخافلوسرلا ن وعرف ىصعف) هابر هنالد هاذ آوىسوعىردزاٌن وعر ذناكموبف دلو

 (لابجلاو ضرالا بنت لإ لاسقفةمايقلا مويمسوفوش مةكمرافك كل يفوح ظلي ماتوا
 كت ليبسال ىنعملااين دلا ف ىأمتر فكن |ةمايقلا مون ى ءوقتلاب كل فيكى أ (متر فكن ان وقت فيكف) ىلاعت

 لاجلك 5 :ةدكج نونصء: ئمىابو ةمايقلامون باذعلا ن ,وقتت ف يكف ةبآلا ىنعم ليقوةمايقلا متيفاواذا ىوقتلا ىلا كلا
 نماعم-:ج المر (ابينك اخويشىنعي (ابيشنادلولالعجباموب ) ايندلا فمع :رفك ن اهنم وجنت فيكو مولا كلذ باذسع نم
 هناكهعجاذائىشلا كك نمرانلا ثعب ثعب اف مق مالسلاوةالصلا هيلعمدآللاقي ني كل دوهدشو داك دنع

 (اليهم) لوعفم ىنعب ليعف لجوزءهللالوقي سو هيلا ىلسعتلا لوتس راق لاق نعتلا ضر يرد اسست ل رذ

 انا) هعامجادعبالئاس نأ كرمايةنلا نات وصب ىدانيف كيد. ىف ريحلاو ةياور فداز كب دعسو كيبالوقيف مدآيةمايقلا مون
 ىندي(الوسركبيلانلسرأ عضا دليف نوعساوةعسنو و ةئامعست فل أ لكن ملاق رانلاثعبامو برايلاق رانلا ثءب كن رذ نم جر

 ادهاش) ماللاهيلعادم ||| كب كلذ قشف دب دش هللا با ذع نكسلو ىراكب مهامو ىراكس سانلا ىرتوديلولا بيشي و اهلج لماحلا
 موب يلع دهشي (مكياع نمنافاورسشبأ لسو هيلعهتلا لص ىنلا لاقف لجرلا كالذانإ ًاهنلا لو سراياولاق مههوجو تريغت ىتح سانلا
 6 روثلا بنج ىفءادوسل اةرعشلاك سانلا ىف منن ًالاقمت دحار نمو نيعساواعستوةئامعست جوجأمو جوجاي

 ناكةفرعمتديعأ اذاةركنلاذالوسرلا كلذ ىأ (لوسرلا نوعرف ىصعف) مالسلا هيلعىسوم ىنعي (الوسر نوعرفىلاانلسرأ 5 )
 نا اريج او ناك مهمال ةكم لهأ نيب ارشةنم ناك ا كرب نال نوعر ذو ىع ءوم صخاسك اواظيلغادبب دش(اليب وا ذخ ا ءانذخاف )ل اوالا نيعىتاثلا

 ىوقتلا كل فيك ىأ فرظوأ ئرفكن ا اذكموبباذع نوقتت فيكى أ نوقنتلوعفءوه (اموبمترفكن انوقتتفيكف) دوبلا

 ىوقت نالءازجلاوةمايقلا موب دج ناهنوشتو هللا نوقن فيكى أ م دي لي وأت ىلع مر فكب بوصنموأ ايندلا ف تر فكن ا ةءايقلامون

 ثعباف مق مالسلا هيلع م دال لاقي نيح كلذوهندشو هلوه نم (ابيش) هيف ىأ فودحم دئاعلاوامويلةفص (نادلولا لعج) هباقع فوخ هللا

 لافطالا ص اون بشي موب ةديدشلا مويلل لاقي لب وهتلل ليثعأا ىلعوه ليقو بيشأ عجوهو كنت رذ نمرانلا ثعب



 ةدابم وأ ةيفاعلاةلعاف لع ضو افا شن نمردصم وهف هنعدا ىضر دوعسم نبا نعليللام ايف شرو ىوسةزمطاب(ليللا ةئشان نا)

 لوق؛ و نبءاشعلا نيب ىلصي هنع هللا ىضر نب دياعلا نب زناكوةعاسفةعاسأشنئاهنال (م1:5) ليللا تاعاسوأ ثدحن ىأ ل يللابأش نت قا
002000022211101 

 ارا اح

 وبأو ىاش انافو (ءاطو

 باقاويف ئطاوبىأ ورم
 نسحلا نعو هناسل مئاقلا
 رسلا نيب ةقفاوم دشأ
 ةبؤرعاطقنال ةينالعلاو

 ىئاطوامعغربغ قئالخعا
 ةالص ن٠ ىلصملا ىلع لقثأ

 هتقو ىفمونلادرطارابنلا
 مت تاما تسلا نم

 ىلع كناطوددشا م-هللا

 دشأو (اليق موقأو) رضم
 ودطةءارق تنأو الام

 تاكرخلا عالم ةناوتاوصالا
 احب سراهناا فكل نا)

 ىابلقتواؤرصصت ( الي وط
 غرفف كلغاوشو كتامهم

 ةدايعل لمللا ىف كسفن

 اليوط اغارفوأ كب ر
 كارو كنود

 مدو(كب ر مسارك ذاو)
 للا ميك د للع

 لوانتيهللارك ذو راهنلاو

 ريبكشلاو لياعلاو حيدستلا
 نآرقلاةوالتو ةالصلاو

 (هيلالتبتو )علا ةساردو

 لكن ع هتدابع ىلا عطقتا

 ىلا عاطقنالا لتبتلاو ئش
 هنمرب1 ا ليماتب ىلاعت هللا

 ضفرليقو هري-غنود
 سامعلاو اهم امو ايندلا

 0 هللاد عام

 اه ءادسنتاا تسع نا اوهنع مهفيفدربلا دبدشلا مويلا ىف قولا تعلم هج ار دقلو ةفئاغتلاةلوقرام
 هلدب , رتوكلذدل برك ىولاهيلعلزئ اذا ٍلسوميلعهللاىلص هللا لوسر ناك لاق تماصلا نب ةدامع نع ©

 ة|اصلص لثمهلوق ههجودب رتوهينيع ضمجو هيف ىف كلذانف رع ىجولا هيلعلزئ اذا ناك ةياور فو ههجو
 لصفنيىأ مصفيفهلوقهو<و سرإاكة بلصلاءايشالا نم سبايلا باصلا دي دشا| توصل اةاصاصلا سرجلا
 دصافلا نم مدلا ى رج (كهقرع ىرجي ىأاةرعدصفتيلاطوقو تافف> ىألاقام تيعودقو ىنقرافي وىنع

 ةعاس لكواهلكهناعاسىأ(ليالا ةئشان نا ) ىلاعتهلوق و داو عمتربغناولالا ف ةدب رااههجودب رتهلرق

 ةئشانهلكل دللاالاقفاهنعربب زلا نءاو ,سابع ننتلأس ةكيلم ىنأ نبا لاقواهلبق ىتا نعاشفناهنالةئشائهنم

 رخآ مايق ىهليقو مونلا دعب مايقلاةئشانلا ةشئاع تلاقو ليللا ف اشنتو تر ىتلارومالا نعةرامعىهو

 هنأ نيسح ا نب ىلعنب دباعلا نيز نع ىورأشن دقف ليللا نمناسنالا ماق ةعاسىأ ليقوهلوأ ليقو لاغللا

 ليللا شان ىمهفةرخآلاءاشعلا دعب ةالص لك ليقوىل,الاةئشانهذهلويو ءاشعلاو برغملا نيد ىبصي ناك
 نال كلذو ةقفاوملاو ةأطاوملا نم ىنعيدملاعم واولارسكب ”ىرق (أطودشأ ىه) همايةليللا ةئشان ليقو
 واولا حتفب أطر ”ئرقوراهنابنوك :امرثك أليللابنوكترصبلاوعملاوناسللاو بلقلاةأطاوم
 ىلع همايق ناكف ةحارلا او مونلل ل عج ليلا نالوراج“ :!|ةالص نم لقنأو ىلصلا لعد شأ ىأءاطلا نوكسو

 ضرفاماوصع نأر دجأ ىهلوقيأطو دشأ ىهليللالو أمهتالص تناكس ابع نب ١لاقو لقثأ اودساسمنلا

 راهنلا نم ةءارقالظف ا وريخلل تدأ ال يقوظقينسي ىنم ىردبإل ماناذا ناسنالا نا كلذو مايقلا نم مهيلعئلا

 ةولاخاوةدابعلل لبللاو دابعلا ف ردنا قاخ هنالراهنلا تاعاس نم ىلصملا ىلع لهسأو مايقللأطوأ ىهليقو

 نم عنمأوراهنلا ل ثم عذاومو جت اوح ل يللا ىفهل ضر ءالوراهنلا نم بلقلل غرف لللا نالو دابعلا برب
 سانلاةًادطراهنلا نمال اوقحصأ اوةءارقبوصأىأ(اليق موقأو) ىلاءتهلوقوهوءايرلا ن.ءدعب أو ناطيشلا

 دعانا هوا عاراطاشن دس ليللاةدامع نا لصاحلاو نار قلابالوق نيب اءانعم ليو تاوصالانوكسو
 افرمدن ىأ (اليوطاحبسراهنلا ف كانا )ل اوبقلا ف لخدأو باوثلا ف غلبأو أو ةكرب رثك أو ءايرلا نع
 نمل ضف أ كح ئاو> ىف كفرصتو كمونلةعسواغار ةليقو كلاغشأو كحئاو> ىنارابداوالابقاوابلقتو

 نابع نإالاق (اليتبن يلا لتنتو) حيبستلاو سي دقتلاو مظعتلاو ديحوتلاب ى 1( كب رمسارك ذاو) ليلا

 ٌئث لكن عاهعطقاو كسفن هيل | لتب ىنعملاو اعاطقناهيلا عطقناو هندابعل غرفتل قو اضذاخا»لاضلخ

 ةدايعلا ىف دهتج او الكوت هيلع لكوتوهاذعم ليقو هللادنعام سا لاو اههةاموان دلاض فر لّسَتلا ليقوهاوس
 هتعاطوهلل ةدابع نمالا ئشلكنععطقن!ىأ ل تبتدق ةدابعلا ىلع لبقأو ئم لكك رئاذا دباعلل لاقي ليقو

 عقوف التبت هيلا كسفن لب ىلعاليشبت ءاج تاقدرد_صم ىلع ئحل والنت ناكمالمّتتلاق فيكت لق ناف

 كس مكتبن أهلا اوهلوقكوهف اليترتهلا كسفنالتدتم لّستوربدقتلا نوكيو ىنعملا ىفهنراقم عضومردسملا

 لست ىف لدالا ليو لصاوفلا قا ةاعا م هانعم ىلع هبء ىف كسفن لتب لد ىنعم نال ليقو انابن ضرالا
 ةرابعلا هذه نع لدعام:|ليقواليتدتهيلا لّب ىنعم ىلع لو اليتبتف اليت تلبتو الي ةبتتلت, لا ةينأ

 التبتمنوكب ال فره:لابلغتشااو فرصتوهف ليشتلااماف لّتءلاوها ةادوصقملا ن|ىهوةفرطل ةقيقدل

 الوأرك ذف لّدتلا ل_ه<ىت>ليشبتلا ن.دبالهنأالا هيل ااعطقنم نوكم, الهنلا ريغب لغّتشملا نال ىلاعت هللا ىلا
 لشبتلا نا ىنعي (برغلاوقرشاابر) هشمدرال هناي اراعشاابناثليشتلارك دودوصةملاهياللشتلا

 كىمأ ضوفىأ (اليكوهذختافوعالاهلاال) برغملاوقرساملابر وهىذلا ىلاعتهننالا قيليال عاطقنالاو

 بروهو 5 لداوفلاق نط و ةهللا كالت ىأ درك ات هيلا

 م.سقلا فرح رامضاب مسقلا ىلع' مهنعةللا ىضر سابع نبا عم كب رنملدب صفح ريغىفوكو :ىاشرحلابو , (وهالالاال) هربخأ- عبرا

 هناتماعاذاوأر هنلا نم كدعوا ءاليف_كوايلو (اليكوهدختاف) دي زالارادلا ف د_>الةتلاوهلوقكوهالاهلاالهباوجو نلعفال هللا بع
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 ةءارقلا دنع قلاروضح وهام ا ليترتلا نمدوصقملا نأ كلذب رهظف كلذاوف لصالة ءارقلا ظ

 ادمتناكل اف اس وهيلعةفلا سهلا لوسرةءار تناك فانك سن ألمس لاقةداتق نع 2 © « لصف |

 اطأس د قواهنع هللا ىضرةماس مأ نع# م>رلا دع ونجرلابدع وةللا مسي دع مه رلا ع نجرلاهللا مس أرق مغ ا

 يهاذافنمارقشيتت مهتالسو كلام لاقفهتالصو اسوميلعلا سرت ]را

 عطقب ل-س .و هيلع هللا لص هللا لوسر ناكت لاق ىذمرتالوه ىفاسنلا هجرس اؤوحاف رح ةرسفمةءارق تعنت |

 ةياور فو فقب م”نيدلا موب كالامل اوقي ناكو فقي م ميح .رلا نج-رلا فقي م نيملاعلا ب .رهللد1 |لوقيهتءارق

 ميحرلا نجرلا نيللاعلا بر ةتدجلا ميسرلانجرلا للا مسي اسو هيلع هنا سةننا وشر سا تل

 ملسو هيلع هللا ىبصهللالوسر تا رلاق لفغم نء هللا دمع نع )ق نا ةنآ هنا ارق عطقب نيدلا موب كلام

 ءاحلاق ةءاس نب قيقش.لث ؟او ىلأ نع © هتءا ارق ىف عجرف متفلاةروسارقيهتفا لعق

 نارقلانؤرق اماوقأ نار ثلا دكا اذهةللاديعلاقةعكر ىف لصفملا أر هال ىنالاق دوءسم نبا ىلا لجر ا

 رئاظنلافرعالىفادوجسلاو ع وكر لاةالصاا لضفأ نا عفن خسرف باقلا فعقواذا نكلو مهيقارتزواجال ظ

 ندهدروس نإ رشعو ذفةباو رفوةعكر لكف نيتروس نوني نرقب سو هياعةئلا ىلسهئلالوسر ,ناكىتلا

 ةوقرت عج قف ارثاامهيقارتزواالهلوقو اهفةلكلاوةءارقلاةعرسانهه.دارملاو عطقلا ةعرمس دطالصفملا

 00 لي مديل وهو رواع نك ا ىتوسلا تك را ورادلا ل هن نيب ىذلا 2

 ا تا نآرقلا نمي 0 ا ملقا ء هللا ىض 3 ةثئاعا

 تر دحاوتلا باتك فدل افرق هاا 0 ا

 هلج اني الو هنءارقل لجتتي مهلا ماقياكهنوميقي ماوق أ ءأر قي ن أل بة نآرقلا اًورقادوسالا ميو ضيبالا |
 صفت لوسرانلع حرت لم ا د مهبتارتزواجيالةياور قهريعذا ردود اكل ْ

 اكهنوميقي ماوقأءىجيسو نس لكف'ؤرقالاقف ىمجتلا ىف رعلاانيفو نآرقلاًارقن نحنو ل -وهيلعةللا
 دهمو دهمالو لة دلارثن هورثنتاللاق دوعسم نبا ن ع دع دولدرب أجرت اهنا الراو أت

 كيلع قلنسانا) ىاعتهلوق ُ ةروسلارخ مدحأ 2 نكي الو بولقلاهبا اوكرحوهيئاعدنعاوفقرعشلا

 نيااعلابر مالكةنال ةمظعورطخ اذاليلج امظعام الكى عي اليقث ليقو ا!دينم نابع نال (اليقثالوق

 قاشلا ليقثلا مظعلالوقلا اذ_هلوبقلةدعتس.كسفنريصف ىندملاو لية”وهفرادقمورطخهلءىثلكو

 دعولا نم هيفاملاليقث ليؤو سفنالا ىلعةفلكو هةش هيف ناف ىهاونلاو ىمارالا نه هيفاملالرقث هامسلدقو ظ

 رهظإ و مهم ويع نيس هنال نيقفانملا ىلعاليقن ليقو ماكحالاو ضئارفلاو دو داو مارح او لال+-او دعولاو

 سل ىأ اليقكى قو ةمايقلا موبباوثاإب نايا فل يقثةوالتلابناسألا لع فيفخ و هليقو مهقافن
 لوقتاكهعفنوهنايب وهتتص ىف نيمملوقهنأهانعم ليقوىلاءتو كرابتانب رم الكةنال فاسفسا! الو فيفخلاب

 املاليقثهامسليقونا.سلاو ةمكلا قداصهن أت ماعوهن د>تسا اذان زوهللوقاذهو نيصر مالك اذه

 لزؤ اذا ناك ملسو هيلع هللا ىبص هن كلذو حولا فال ةثل يو خوسنملاو خسانلا اوهباشتملاوكحلا نمهيف

 هللالوسرلأس ماشهنبث را نااهنع ىلاعتهنلاىضرةشئاعنع (ق) ةقشمهلدجحي جولاو نآر ةلاهيلع
 ىف ىننتأيانايحأ لسو هيلع هللا ىصةنلالوسر لاف ىحولا كيتي فيك هللا لوسرايلاهتذ لسو هيلعهنلا ىلص
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 ءاجرلا لصح.ديعولاو دعولا رك ذ د:ءوهلالجو روكذااةمظعه.ءاقب رعشتسي ىلاعت ةننارك ذ ىلا لوصولا

 ىعأف ىنملكيفالجر كلا ىل لءغانار- او لاقام تيعو دقو ىنع مصفيف ىلعهدشأ اذهو سرملاةلصاص لدم

 لزغتس(كيلع قلنسانا)
 ىأ(اليقثالوق) كيلع

 صاوالا نمه.يفاملنارقلا

 فيلاكت ىهىبلا ىهاوالاو

 نيفاكسلا ىلعةليقث فاش

 وأ نيقفانملا ىلع اليقثوأ
 سل ناتج رونزوهل مالك

 فرفخلا فا دفسلاب



 كلذ عيناك اممدوج ولاحادوجوم كلذفللا ملعيل ىأموملا لس .رااىلا ناصقتنالو ةداي زالب ةلماك (موم رتالاسر) لس رلاىأ (اوغلبأ دق

 ىصحأو) ملعلا نم لسرلا دنءامب (مومدلا )ندا (طاحأو) هانعملاوغلب أ ف عجسو نم ظفال هب دب نيب نم ىريمضلا دحو دجوب هناهدوجو لبق

 ىقألاحاد د ءوهمالكوهيحو نم لسرلا دنعاع طيحال فيكفرحبلادب زد 911 5( راجشالا قروو لمرلاورطقتلا نم (اد دعي لك

 اروصخ اد ودعم عيش لك) مع و

 ءاصحا ىتعمف ردصم وأ
 ًاهنناو

 هللا لص لمزملاةروسم

 عست ى هوو( ةيكم سو هيلع
 نامثو ىرصب ةبآةرمثع
 ىاش ةرمشع

 يلا
 لمزتما ىأ (لمزملااهأاي)

 هبايث ىف ل مزن ىذلاوهو
 ىعاتتلا ماغداباهب فات ىأ

 هللا ىلدىنلاناكو ىازلا
 المزتم ليلا مان إو هيلع
 ةالصال مايهتااب صاف هبايث ىف
 اليلقالا ل يللامق) هلوقب

 الاوليللا نملدب (هفصأ
 هفصأ هلوق نمءانثتسااليلق

 الا لمالا فاصن ,

 وأ]) ليال فصن نءاليلق

 فصنلا نم (هنمصقتنا

 ةزجو مصاعريغواولا مغب

 دزوأ) ثاثلاىلا (اليلق)

 ىلا فصنلا ىلع (هيلع

 نيب رييختلادارملاو نينلثلا

 لقأ موقينأنيب نيسمعأ
 تبلاىلءليالا فدن نم

 دا راتحينأ نيب و

1 

 ناصقالاام_هو ن'ىمالا

 هيلع او سس

 ةثالث يب اريخع ناك ليا
 ةبسفلابةاقلاب فصنلا فصوائاوهياع دئازلا مايق نيبو هنمصقانلا مايق نيب وامان ليللا فصن مايق نيب ءايشأ

 ارهاظ كلذ هللا لعيف (مهب رتالاس راوغلب أدق ) لسرلا نأ للا ]عيل اذعم ل_قو م-ممعمفدو مهظفح

 لدر ماو رذلا ليقاثم ىتح ْئشهتفيل قاخام فرعو قاخام ىصح سابع نب!لاق (اددعئئشلكىصحأو)
 هي لمزملا ةروس ربسفن ل هباتكرا ءأوهدارع لعأ ىلاعتو هناحبسةنلاو

 كن أ لع. كب رنا ىو ةئاريغليقو نولوةبام لعرصاوهلوقامهو اهن٠ نيتياربغليق ةيكم ىهالب

 هبايث ىف لمزتىذلاوهولمزتملاهادأو لسوهيلعهللا ىلص ىبنال باطخ اذه (لمزملااهءأي) لجوزعدل اوفو

 هانغم ليقو لمزلااهيأ يلب ربجهادانف هبايث سبل دو تدبلا نماموب جرش ليقوهب سن أ ىتح قتوامز ىتولمز
 لوسرلاو ىنلاب بطاخ ملامتاو ميظعمأ هناف هلجحاوهب مقف مالا اذهتلمز ىنعملاواهلماح ىأةوبذلا لمزتم
 وهو مان دق لس .وهياعهللا ىبص ناكل يقو كلذ دع, لوسرلاو ىنلاببط وخ مهن ديمو ىمالا لوأ ىف ناكهنال

 ةالصلالغتشاو ةلاخلاهذهرحهاوةدامعلاوةالصال ىأ (ليالاوق) لم ,زا'اهمأاب ىدونفهب ون ىف لمزتم

 ثائلاوهو هيف مانتاليلقالا ليللا لص ىأ (الياقالا) مالسالاءادتبا فةض, رف ليالا مايق ناكو ةيدوبعلاو
 (ميلَعد زوأ) ثانلاىلاىأ (اليلقهنمصقنا دأ١) ليلا فصن مق ىأ(هفصن ) ىلاعت لاف مايقلا ردقنيبع

 هذه ىلع ن ومو هءادك او سو هيلعهنلا ىلص ىننلا ناك-ف لزانملا هذه نإب هريخ نيثاثلا ىلا فدالا ىلعىأ

 حبب ىتح هلك ل يالا موقي ناك_ذهاملثىتموأ هفصن ىتموأ ليللا ثلث ىتمىرددال ,منملجرلا ناكو ريداقللا

 اهخسنو مهنع ففخو هللا مهجر ف مهما دق أت خفت | ىت> مولع كلذ دةشاو بجاولا اردفن انفال نأ ةفاخم

 لوزت نيب ناكوةروسلاهذهالااطوأاهرخ [خسن ةروس نر قلا ف سيل ل يقهنمرسسئاماؤرقافهلوقب ملمع

 تاولصاإب ةمالا ق-ىف كلذ دعب خ...: ءاضرف ليلا مايق ناكوارهشرمشع ةّدس لي ةوةنساهرخ [لوزنوا.طوأ

 نبدعس نع( م) كالةلفانهب دحهف ليللا نمو ىلاعآ هلوقب لسو هيل عهنلا ىلص ىبنلا ىلع هتضي رف تقبنو سهلا
 دلال ملسوهيلعةللا ىلصهللال وسر قاخ نع ىنشن /نينمؤملا ماي كلف هنئاع كلا تقلل لاق ماش

 هللا لصةننا لوس رمايقف تاق نار قلا ناك سو هيلع ثلا لص نلا ل اوسر قاخ نافتلاق ىللت لق نار قلا ار قت

 ةروسلاهذهلوأ؟ى مايقلا ضرتفا هلا نافتااق ىلب تاق لمزملا أر قت تسلأتلاق نينمؤملامأاي ملسوهيلع

 لترو) ىلاعتهلوقو جم ةضي رفدعباعوطت ل يللا مايقراصفةروسااه ذهرخ 1ىففيفختا!لزب ا مءامسلا ىف

 لبقو .اسخواعب راو تانآ ثالث كتذيه ىلع هر قااضي ا هنعوانايب هند سابع نا الاق (اليترةنآرقلا

 عابشالاو دملاب ضعي 00 افرحافرح ةءارقلا نييدتو ماهفالاو لهعلاو لسرتلاو ففوتلاوهليترتلا

 هعبت أ ليللامايقب سمأ لى لاعتهنلا نا ليقو ه:م ىراقلل دبالهناوهب مالا ىف ديك أتالي:رتو قيقحتاو

 لوصولا
 فصن نمرثك أهمزايهنااليقالا مهرد فل هيلعن الفا نأر قأ اذاانلق اذطو فصنا| نو دام ىلع قاطني ل يلق ا ظذا قال_طافالاو لكلا ىلا

 ىوتبسم ناكاذااضيأ لتررغنو لترم ىأ كدي راب لتر مالكحو نان الا جلفملا ىألترلارسغثلا نمل صفو نيب (نآرفلا رو فلالا

 ”ىراقال«_:مدبالهناو هب يمالاب احيا ىف ديك أتوه(اليترت) تاكرحلا عابشاو فرقولا ظفحو فورحلا نييبنب ةدؤن ىلع ًارقارأ نادنبلا



 اناذتا
 0 ا 2

 ملاعوه ىأ (بيغلاملاع) لجورزعهللاالا هماعيال سيغباذعلاتق رإ-عءنإىنءلاواهتدملوطت ةناغو

 نمىأ(ادحأ)هبد رفناوهما هي ىذلا بيغلا ىأ (هبيغىلع) علطيالف ىأ ) رهظيالف) دابعلا نع باغام

 هرهظيف هنوماوهتااسرأ هيفطصي نمالا ىنعي (لوسر نم ىضترا نمالا) ىلاعت لاف ىتئتسامثسانلا

 هتوبن ىلعةلاد ةياوداةزككم كالذ نوكمف تابيغملا نم هيرب اء هن وبن ىلع دّدسي ىت> بيغلا نم ءاشيأم ىلع

 نيضت سمءايلوأ اوناكناو تاماركلا مهيلا فاضت نبذلا نال تاماركلا لاطبا اذهىفو ىرسشخزلا لاق
 ميجتتاوةناهكلا لاطإ ضب هيفو بيغلا ىلع عالطالاب نيضتر م ا نيب نم لسرلا هنا صخ دقو لرب اوسيلف
 نأىعدا نمن أى بعل يلداذ- هىوىدحاولالاق طخسلا ىف هلخد ًوءاضنرالا نم ئبدعبأ امهات انا

 تاماركر كذافىرسشخزلااماف نارها! ىفاع رفكدقف كلذ وو توموأ ةا.- نم نوكباد ىلعهلدن موحنلا

 ةناهكسلالاطباىف نب رسسفملا نمهريسغو ىد حاولا قفاوولازخءالاف«بهذم ةدعاق ىلعاب رجءايلوالا

 ماك أ نم عنملا ىلعةلادةبآلا لعج ناف ةدحاو نيتروصلا ىلا ةبآلا بنو نيدلار فن مامالا لاق ميجنتلاو
 كلذ نم ءىد ىلع اهيفةلالدالة بالا نا ىد:عولاقتاماركسلا : نم عنملا يلعقلا داهلعجي نأ ى زن رم

 رهظيال نأهاضتقع لمعلا ىف فكيف مو ةغيصهيف سبلا دحأ ه.يغىلعرهظيالف هلوقن أه يلعلدت ىذلا

 ىلاعتهنا ةبآلا نمدارملا نوكييف ةمايقلا عوةو تقو ىلع هلمحتق هب ويغ نمدحاو بيغ ىلعهقلخ ىلاعن هلئا

 علطي نأز وهنا مد حال بيغلا نمأي شر هظبال هنا ىبعةلالد ةبآلا ف قبيالف دحال بيغلا !ذهرهظبال
 بهذمنا ىنبذي ىذلاوهلوقةحص ىلع لديامرك ذومهريغو ةنهكلاكل سرلاريغتابيغملا نم ئش ىلعهنلا

 ضعب عوقوهئايلوأضءب هسا مولي نأز و هناوةلزتعمللافال_خءايلوالا تاما رك تايئاةنسلا لهأ

 ةرب رهىنأ نع ىورام كلذ ةغص ىلع ديو كلذ ىلعهاياهنلا عالطا نموهو هبربخيف لبقتسملا ىف عئاقولا

 ريغ نم نود سان ممالا نم ع<لبق ناكن ميف ناكدقل )سو هيلع هلا ىلصةنلا لوسر لاق لاق هنعةئلا ىضر
 نو دحر يسفت بهو نالاقىراخيلاهجرشأ باطخلا نب رمعهنافدح أ ىتمأ ىف نيناوءايسنأ اونوكنأ
 مهالاف نوكيناكدق لوقي ناكدنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعاهمنءهللا ىضرةشئاع نع [سلو نومهلم

 ءاياوالا تاماركت ابنا !ذهىفف مهنم باطلا نب رمع ناف دح أ م_منم ىتمأ ىف نكي ناف نوثدح لبق

 ىلا قب رطاادسن الواهريغ نع ملسو هيلع هنلا ىلص ىننلا ةزكم تزيل! ىلوالةماركلا تزاحوالاقيالو

 مدعم ةداعللق راخ سم ةزكملا نا ىلولاةما اركو ىنلاة زم نيب قرفلا لوقنف هري-غ نم لوسرلاةفرعم

 هتعاس نمر فكل ىلولاهاعداولذ ا ىدصعلا عمة داعا قرن ىعدي نأ لوللزوحالو ىددملاب نورةمةضراعملا

 لدياضيأ اذهوهاوعدريغ نمةداءالقراخ ص ىلولادب بع رهظي دقو ةءاركلاو ةز ملا نيب قرفلانابف

 انقح هتوبن نكت مولفهل عباتملو سرا دقتءموه نم دي ىلع رهظناساةماركسلا نال ىنلا ة وبن توبث ىلع

 ىن || ثعءيمب ةناهكسلا باب دس ادقو لوسرال عبد« سيلف نهاكلاامأو هعباتم دب ىلع قراخلارهظاسا

 ةللاو مجنلا كح كل ذكو نآرقلا هب اجاب رفكد قف بيغ ىلءاعالطا مهنم ىعدا خ نذل ل سو هيلع هللا ىل-ص

 رك ذوهفلخ نمولوسرلاىدب نيب نم ىأ (هفلخ نموهب دب نيد نم كلل بيهنأف) ىلاعتهلوقو و لع ىلاعت

 قرتسي نأ ناطيشلا نمهنوظفح ةكئالملا نم ةظفح ىأ 2 20 تاهجلا عيج ىلعلاد ضعبلا

 لوسرلا ل_.,ةهباو ربخيف ةنهكلا ىلا هوقليف جولااوعم نأ نما نمهنوظفح و ةكسنالملا نم عم_ىلا
 هفاخ نمو هدب نين ن م هللا ثعييقهري كلم روص ىف سلب اهاتأ الوسر ثعباذا ناكىلاعتللانالبقو

 هنأب هوريخأ كالمةرود ىف ناطي_ثمءاجاذافه_:عناطي_ث!ا نودرط» وهنوسر < ةكن الما نمادصر

 ناىأ(نأ) جوة دع تلا لد لعيلىأ 1 معيار كب رلوسراذههلاولاق كالمءاج ناوهردحاف ناطيش

 دقهتلانأو مهب رتالاسراوغلب أد قه/بق لسرلا نا دمت ليل انعم ل بقو هب رتالاسر هيلا غلب دق للي ربج

 ادتبمربخوه(بيغلااع)
 الف) بيغلا/اعوه ىأ

 هبيغىلع) علطبالف( رهظي
 نمالا) هقلخ ن م (ادحأ

 الا (لوسر نم ىضنرا

 ضع لءلداضترا دقالوسر
 نءهرابخان وكيل تيغلا

 هعلطر هنافهلة زم بيغلا

 لوسر نمو ءاشام هبيغىلع
 اذاىلولاو ىطترا نا نايس

 ريغوهفرهظف ئشب ريحا

 ءانبريخ ا هنكلو هيلع مزاج

 ىلءةسارفلاب وأهاب ور ىلع
 ىهفىوالةماركلك نا

 قرك ذولوسرال ةزجمم
 قمهضعبلاقتاليوأتلا

 بيذكتةلالدةبآلاهذ_ه

 ناف كلذكس يلو ةمحنملا

 هريس ق دصن نم مهيف

 ن وفرعيةيمطتملا كلذ كو

 فرءيالاذوتاينلا عئابط

 ىلع اوفقو مهاب لعف لمأتلاب
 عطقن ا!لوسرةهج نمهماع

 قلحخلا ىف هماعققوهرثأ

 نم)لخدب (كلسهباف)

 لوسرلا ىدب (هبدي نيب
 ةظفح (!دصرهفلخ نهد)

 نمهنوظفح ةكئالللا نم
 نءهنوهدعي و نيطايشلا

 ىتح مهطيلاحو مهسوا سو

 نأ) هللا( لعيل) ولا غاب



 وادنلا ىن لقي لو نار قلا ارقي وهدبعبإ (هوعدب) هللادبع ماقاملهناىلا جوأوهرب د ةنوةالصلا ىل م السلا ءاعدمت (هللادبعمافام هنأ وز

 هيضتشام ىلع هبع يحوسفت ع نعم سوهيلعةنلا ىلص هم الكف اعقاو ناك الهبالوإسو هياعهللا ىلص ىلا ىلا ءامس الا أ نم هنال هللالوسر

 امك كد 0و نادك (اوداك ا هادا دا واوا مكاو

 الو) ةزجو مماعريغلاقددحو( ىف راوعدأ اف الق )ل٠ اوريملاماوأر مهتالنآر هلا ن.هالتا ىاياعاوهب هبا اءادتقاو هت دابع نم اوأرامت

 ةءا قيد ىلارضاب دارو ف( دشرالو) ةرضم(ارض كل كاسل ىارق) ىلع نوج دزنونوبمجت لفةدابعلا ىف (ادحأدب كرشأ

 عفدي نا( دحأهنلا نم تريح نل ىنالق) نئاوه عفانلاوراضلا نال كفن أن او 15) مرضأ نأ عيامّتسأ اال ىنعيادشرالو ايغىلأ

 لا ا نا تالا ن0 ررشلاوياع ا ودج وحسلااهباعمقب ١ يا نعل سلوك الل لا للا الل ال نأ سال ن2( هريغل اهيلغاو دست الف ةنةقواخ دوت اهيلعمت د ا
 ءاضعالا بارالا هامدقو هاتبكر و هافكوههجو بازآ ةعبس هعمدجس دبعلا دحساذالوقب لسو هيلع 00 ا 4

 نأو ا ءاضع ةعيس ىلع حبسا نأ لسو هيلعانلا ىل- ص ىنلاان ىمألاقام منع هللا ىضر سابع نبا نع قفز را

 لاق سو هيلعللا لص ىنلا نأ باو رفونيمدقلاو نيتيكرلاو نيديلاو ةهنإل اب وثالو ارعش مكنال ّ دال )اج - (ادحتام

 نيمد_ةلافا ارطأو نيتيكرلاو نبد.لاو هفنأ اىلاهدد راش او ةبمحلا ىل ءءاضعأ ةعيس ىلع دح.س أن أت ىمأ 5 ا للا ١

 هلوق و كلذ نع ىهند قوةريفض' | ىلعأ فهفرطز رغوهصقعهرعش فكرعشلاالو بايثلا ففكنالو كل كل 0 0

 نآرقلا رقي وهللادبعي ىنعي (هوعدب) لسوهيلعهنلا لصىنلاىنعي (هللادبع ماقام هناو) لجوزع 1

 بكريىنعي (ادبل هياعز ونوكي) نا ىنعي (اوداك ) ةلنطبب رجفلا ىلصي ناكنيح كلذو
 رفنلال وق ند هنااضيأ سعو سابع نباهلاق نارقلا عامسا ىلع اصررح هيلع ماحدزالا نماضعب مهضعب

 ىهب مما دتقاوهل إ سو هيل هللا لص ىبنلا باص أ ةءاط نع مهوربخاف مهموق ىلااوعجر نيذلا نا ند 4

 اواطبيل هياعاورهاظنتو نملاو سنالات دبل ةوعدلاب هللادبعماقاملةبآلا ىن :ءءىقلبقوةالصلا ليقوهزجت 0

 اا 1 ل كارد و لالا ذه رهط, وم رون عي نالاهتلا قاف ةنارون اؤفاطي و هب مهءاج ىلا ىلا || كأ !دححتلم نمل دباعالب
 سمالا ىلع لق ئرقو ل_سو هيلع هلا لص ىنلا ىنعي (لاق) ضعب ق ارا ا

 هنع عجراف ميظع صاب تجد فل إو هيلعثلا لص ىنللاولاقةكمرافكن!كلذو (ىنراوعدأفا) || بىلسر امنع غلب انا

 نماغالبالاا دشرالوارض
 قريجي نا ىفالفقو هللا
 ةعاطتسالا ديك أتل ضارتعا

 . . 3 ١ 1 7 1 : : 30 ١
: 90 . 

 مل كالمأ ال ىفا لقا دحأ هب كرشأالو) ىنراوعدأامنا لسوهياعهللا ىلصىنلا مطلاقف كرب ندنف 6 0 1 ىنعي
 : . 2001 ا 0 ناف هبت سر اام هلأ 3

 00 1 اوااشلاتاو ادشرمكيلا قوس الوارض نع عفد أن أى عر دقأالىأ (١دشرالوارض ١ ءاا لاق كلذ

 نمدجأ : ناو) هت هتيصعنا د ًاهنم ىنعنع نل ىأ |اسم سب نا وا زفر ىلاعن هللاوه ىوغملاو : 1 9 0

 الا) هيف لخدأب ال رالاىفالخ دم ليقوهب زرتحأ ازرح ليقو هيلا +لاًأجلم ىأ (ادحتلم هنود 5 0 07
 011112 ن1 ق ريع ىذللا كلذ ءانعملبيقو ةاجنلاو نمالاوراوجلا هيفف ىأ (هتالاسرودتلا نماغالب || تلي ٠ - 2 . . 5 ” 5 : : ٍ ١

 0 1 0 : 0 1 * ١ 0ع ارا ناب يدعوا

 ارمضكل كلمأالهانعم لية مةدوولو ا نرد كاما قدا ةيزاتل | نتا علب الا لجبقو عدلبتلا عي 0
 خز

 - (هلوسروهللاصعي نمو تكتلمام الا كل ءأال لس سمان فناف لج وز علا نءاغالب غلب أ ن كلادشرالو 5 0 0

 اع ىيبانسلا وب 1 0 ول يم دس نمؤي 5 : المل اواد 1 ١

 0 0 0 .٠ 0 0 7 6 م 1 اع : ف

 الجاىأ ادماىف هللءحماإ ةمايقلا تاذعلا ىنعي (نودعونام بي رقأ أامىأ 3 7
 ) 3 ل م مآ) . موبليفو - ىعل (نو عو سا رقأ) ىرداامى اخالب ىلع فمع (هتالاسرو)

 ةباغو هتلاسر غلب ناوهيلاهلوقلابسانا ذكهننا لاق لوقاف هللا نع غابأ ان أالاىأتالاسرلاو غيلبتلاالا كل كلمأأل ليقهناك

 نمو ) هللا نمانئاك اغالب ىأهنلا نمةءارب ىف نمةلزنم ى عانت ا نع غاب لافي هنال غيل. ئللةلصب تسمي نمو ناصقنوةدايزالباهم ىناسرأ ىتلا

 مجوهلهلوق فدحو ( ادب اليف نب دلاخ منهج انهل ناف )ةلاسرلا غيابتر ثأ اىلعرك ذهناللوسرلا ىلع لزنأ ااا لوبقلا كرت ق(هلوسرو هللا صعب

 باذعلا نم( نودعوباماوأر اذا ىتحهيلعم هام ىلع نولازبال ليق هناكلاحلا هيلع تاد فو ذ> م قلعت, (ىتح)هانعمو نم اظفلل نيدلاخ ىف

 هللاه رمح: نمؤاااو دئموبهلرصانالرفاك-!ىأنونمؤملا مأ مهأ(اددعلق أ وارصان فعضأ نم) مه«بباذعلالواح دنع (نوماعيسف)

 ورمجوب أو ىزاجح ءايلاستفب د(ىف رالع مأ) ب تاذعا ان (مردعو امد رقأ) ىردأام (ىردأنالق) هؤاسن وهتك المو

 لجؤمم ألاحوهأ ىردأال نكلواعطق نوب دعت كنا ىنع.ةديعب ةنأغ (ادمأ)



 انأو) ملؤفعو طاوحأ سميع مهارو نجلا ةفص : ذهوءامسلا ىلا اهنم ناب راههز جن ناو ىألاملا عضوم فردصم (ابرههزوكن ناو)

 الو) هباوث نماصقت (اسحي) ريخو أ دتبم فاح الوهف (فاخالفدب رب نمؤي نك )للاب وأنارقأإب(هبانمآ) نآرقلا (ىدطاانعمسامل

 رثق مههوجو قهربالو هلوقوةلذ م_هقهرتو هلوق نمةلذ هقهرئالو ىأ (اةهر نقل

 ىأ (هبانمآىدطاانعمساملانا د) انك انياةزههن نافائبلطن ا ىأ(اب رههزجتن نلو) !سمئانبدا ارأنا

 هيلع هللا ىلص ىنلإباونمآ نيذلا مهو( نوما ل انماناو) هاشغياهو ركمليقواماظ ىنءي (اقهرالو) هباوثو

 ملسأ نفإ)ادادنأ هلا واءج نبذلا مه سابع نبا لاق قا نعنولداعلان وراق ن وطساقلاانمو) لسو

 منيحلاوناكف)اورفكنيذلاىنعي(نوطساقلاام أ و)هوخوثو قما قي رطاو دصقىأ (ادشراورحت كئلوأف
 كالذواب اون نمل ىنموملىريال نمةبالاهذهرهاظب كسمتي دق تلق نافةمايقلا مون رانالادوقو ىنعي (امطح

 هلوقب ئكوهلك هيف سيل تلق مهنم نينمؤم لا باوثرك ذيراومهنمنب رفاك-لاباقعرك ذىلاعتهللانال

 نافد_ثارلا بشالو طساقلا قاعي نأ نم مرك اولدعأ ةللاو باول بيسرك ذفادشراور حن كئلواف

 (ةقب رطل ىلءاوماقتساول نأ د) لجوزع هلوق و رانلإب رانا بذ_عينأر داق ىلاعتهللاورخت الخ

 ليقو مفانملاةرثكو شيعلابيط نعةيانكءاملارك ذاءاو مهيلعانمعذال ىنسحلا ىلثلاةقي رطلا ىلع نحلا

 اوماسيإلو نآرقلاعامسا لبقا يياعاوناكىتلاةلقي رطلا ىلع ارقلا اوعم-س نيذلا نلا تبثولهانعم
 نعربخلا متو سنالا ىلا عجارريمذضلا ليقو (هيف مهتفنل) مهيلعقزرلاانعسول ىأ (اق دغءام مهانيقسال)

 ةقب رط ىلع ىنعيةقب رطلا ىلع ةكمرافكى نعياوماقمساول نأو ىلا هتلاققف سنالا باطخ ىلا عجرم نجلا

 رطملا مهنععفرام دعب كالذوا اريثك ىنعياقدغءام مهانيقسال نيعيطم نينمؤما اوناكوىدطاوناءالاو قحلا

 نم سبل لمعلا نا ىلع ل اد هيفوةلذالو
 )ن روماسملاانمانأ ى)ناعالا

 (نوطساقلاانمو) نونمؤملا

 نعنورئاجلا نو رفاكلا

 راج طسق قحلا قي رسط

 اوبلط(ادشراور< كئلواف

 بلط ىرحتلاو ىده

 لع ف (اوناكف نوطساقلا

 ىنسلانا ىلع ل يلد هيفو
 رانلا ف بذعي رفاكلا

 مهماوث ةيفيكى فقوت, و
 ةليقثلا نم ةففخم (نأو)

 ةلج نم ىهوهناو ىنعي

 نأىلاىوأىأ جوملا

 عت رطل لس نوط هلل ا |وخامف مهركش فيكمهربتخننل ىأهيف مهنتةنلهلوقورطالا نمهلص أ هلكقزرلاوريدخا نالالثم
 مهيلعانعسولواريثك الامم هانيطءالةلالضااو رفكلاة قي رطىلعاوتبن ىأ اوماقتسا اواةيآلا ىنعمىف

 فاالإ,ةفرعم ةقب رطا|نالحص أل والا لوقلاو مهبذ عنف هباونتفب ىتح مطاجار دتساو مطةب وقعهيف مهنتفنل

 نمو) رطلا,نوعفتن, نيذلامهسنالا نال ىلوأ سنالا ىفةبآلا نا, لوقلاو ىدطا قي رط ىهو ماللاو
 نبالاق(ادعصإباذع) ءلخدن ىأ(هك-اسن) هظعاوم نعليقوهب رةدابع ن ءىأ(هب نم ذ نع ض رعي

 عضاوملا ىنعي (هللدجاسملانأو) ىلا عت هل وق قف ةدشالادادزبال ل يقو هيف ةحا رالاباذع ليقواقاش سابع

 دوويالىتلا عيبلاو سئانكلاو نيما سلا دج اسمهيف ل خ ديف ىلا هت هللارك ذوةدامعلاوةالصال تدنب ىتلا

 مهعبل ومهسنانك اولخداذاىراصنلاودوببلا ناك ةداتقلاق (ادحأتللا عماوع دنالف) ىراصنلاو

 دارألبقواهلكدجاسملا اولخداذاهللةوعدلا اوصلخ نأ ني: وما لجو زعهنلا ص افاومؤ ةللاباوكحرشأ
 ىنعملان وكي اذه ىلعف لس و هيلع هللا ىل_دىنالا دحسم تاعج اهاكضرالا نالاهاكضرالا عاقب دجاسملاب

 ىتلاءاضعالادجاسملابدارملان'اضيًاهنعىورو ةللدجاملان أو تلزنف كاع ن ؤان نو ةالصا| كعم دهشن

 ىتللاءاضعالاهذ_هنا ىن_ءملاو نامدقل اوناتيكرلاو ناديلاو ةهمد | ةعيسس ىهو نا سالا اهياع ددسي

 ىنعملاواريشك ( اقدغءام

 رك ذوق زرلاموياعانعسول

 ةعس بس هنال قدغلا ءاملا

 ربتخنل ( هيف مهتفنل ) قزرلا

 نوركشي فيك هيف مه
 ضرعي نمو )ه:ءاولوخام
 2111 ارقلا(هب ررك دنع

 ةدايعلاوأ ديحوتلا

 ريغ قا ارعءايلاب(هكسلسي)

 (ادعصإباذع) هلخ ديركب ىفأ
 لاقي دعص ردصم اقاش

 ادوعصو ادعص دعص

 حاكتلا ةبطخ ىنتدعصتام ئش ىتدعصتام هن هللا ىضر رمي لوق«_:موهقيطيالفهبلغي وهولعي ىأ ب اذءلا دعصتي هنال باذعلا هب ف دوف

 الف هنلدجاسملا نالوهانعم ليقو ةللاهبف ةالصلل ةينبملا تويبلا ىأ دج ىلا نأ ىلا ىو أ ىأ جوملا ةاج نم( هنن دجاسبملانأو) ىلعق شام ىأ

 ىههو دوجسلا ءاضعأ دجاسملا ليقو هتدابعلو هنن ةصلاخاهنال دجا لا ىف (|دحأ هنا عماوءدنالف) ىأ اوءدنالب ةقلعتم ماللا نا ىلع اوعدت

 نامدقلاو ناتبكرلاو نا ديلاو ةهجلا



 امثااقهر ىبذآلا نحلادازفوأ سنالاو نحلاان دس اولاق نا اربكو اه سوا ايغط (اقهر) . مهب مهتذاعت_هإب نجلا سنالا داز ىأ (مهودازف

 ناىأتوللادعب (ادحأ هللا ثعبي نا نأ) ةكت ل هأأب ( متننظاك اونظ ) نجلا ناو(مهناو) روظحلا نايتغ قهرلا لضأو مهم مهتذاعتسال
 عامساوءامسلا غولب انيلط(ءاملاانسملان أو )اورق أك متر رق االهف ثعبلاباو رقأواو دتهانارقلاعامسب مكر اكناكث عبلا نؤركنب اوناك جلا

 نمءايوقأاعج (اديدشاس رح تئلم اهاندجوف) فرعتمبلاطساملانال 2 (88+) بلطللريهتاف سملا سمللاواهلهأ مواك

 ممجنوسرع ةكئاإلملا

 زييغلا ىلع 'بصنو سراح

 درفم مساس رح ال بقو
 ىف مدخ اكس ارحلا ىنعمىف

 فصواذإو ما دخلا ىنعم
 هانعم ىلا ظنولو ديدش

 عج (ابهشو) ادادش يقل
 ةئيضم بك اوكىأ باهش
 نم(اهنمدعقن انك اءاو)
 دعاقم) اذهليقءامسلا

 1مم حت
 ضعب دحئانكى نعي ءامسلا
 سرحلا نمةيلاخ ءامسلا

 نف) ثعبملالبق بهشلاو

 (نآلا) عامسالادرب(عقسي
 هسفنل(هل دحي) ثعبملا دعب
 اباهشلةفص(ادص راباهش)

 اباهشدحت ىأدصا ارلا ىنعم

 م.«اوهوأهلجالوهلادصار

 ,ىوذ ىنعم ىلءدصارال عج

 مجرلاب نيدصار باهش
 نبذلا ةكئالملا مهو

 مهنوعنعو بهشلاب منو جرب
 ىلعروهجلاو عامسالا نم

 ثعبملبق نكي كلذنا
 ملسو هيلعهللا ىلص دمع

 ىف مج رلا ناك ليقو

 نيطايشلا نكلو ةيلهاجلا
 ىف عمسلا قرتست تناك

 ش ى رددالاناو) سو هيلعفتلا ىلص ىذاا ثعبم دعب الصأ قارتس الا نماوعنف تاقوالاضعب

 ١ نوقتلاراربالا (نوحلاصااانماناو) ةجرواريخ(ادشر مهب رمهبدارأمأ) ممسلاقارتسا مدعب (ضرالا ىف نبدي رأ)باذع ( رشأ

 ا (اددق قئارطانك ) نيحلاصلاريغاودار أوأ هيف نيل اك اريغحالصاا فن و دصتقملامهو فوصوملا ف ذف-(كلذنود) موق (انموإل
  (اننظاناو) تعطق ىأزيسلا تددق ن.ةعطقلا ىهوة دق عجددقلاو فا نايدأ اوأةقرفتم هاذم ىدهذانك ىأ ةروكذملا ةمسقلل ناب

 ا 3 اهيفانك اميأضرالا ف نينئاكهز تن ناىأ لاح( ضرالا ىف)هتوفن نل ىأ(هللاز تن نلنأ)انفييأ

 ىعارلا بثوف مثغلا نمال_> نخاف بئذ ءاج لولا فصتت ااملف منغ ىعار ىلا تييملاناو اف ةكمب ل سو هيلعهتدا ا

 0 وفن نا ىأ(ضرالا ىفلهازجتن نلنأ) انقي أ وانماعىأ نيقيلاو لعلا ىنععانه نطظلا (اننظاناو )ةفلتألا

 .هيضتملو معلا لخ د ىتح دتشيل جلا ىقتافدإ_سرأناحرسايهارنالدانم ىدانف كراج ىداولا ىماءايلاهقف

 نجلا نملاجربنوذوءيسنالا نملاجر ناكهناو كعب ل-سوهيلعهنلا ىل_صهلوسر ىلع هللا لزنافهتمدك
 مهتذاعتساب نما سنالادازةبآلا ىنعمو دنسريغبهريسفتىف ىزوجلا نباهرك ذو (اقهرمهودازف)
 | نودادززاوناكمهنا كلذو ةمظع ل يقو ارش ل يقو ايغ ليقوانايغط ل يقوامتا سابع نب|لاقاقهر مهتداقب
 مثالا برعلا مالك ىف ىهرلاو سنالاو ني اان د-س ني اءامظعىنعينولوقي و ةمظعوانايغط ذوعتلا ذهب

 ثعبي نإ نأ) سنالا نمرافكلارسشعمابىأ (متنظاك) نمل ىنعي (اوتظمهنأو) مراحلانايشغو
 ايندلاءامسلا غواب انبلط ىأ (ءامسلاانسا) اناو نحال وق” نعي (انأ او) توملادعب ىنعي (ادحأتللا

 موجنلا نمىأ (اهبشواديدش) ةكشالملا نمىنعي (اسرح تثلم اهاندجوف) اهلهأ مالكعامساو

 نمةيلاخ دعاقملاضعباهيف دحئانكى نعي (عمسللد_عاقم) ءامسلانمىأ (اهنم دعقتانك اناو)

 يريده دصرأىأ (ادصرإباهشهلدجنآلا عمتس نف) اهلكدعاةملاتئلمدقنآلاو بهشلاو سرحلا

 ءامسلاىلا نو دعصي نحلا ناك لاق سابع نب | نعةكئالملا نمادصرو بك اوكلا نماباه-ثليقوهب
 نوكيفدازامامأواقح نوكتف ةماكلااماف اعستاهماعاوداز ةملكلا اوعم_ساذاف ىحولا نوعه سي

 ىري موجنلا نكتملو سيلبال كلذاو رك ذف مهدعاقماوعنم لسوهيلعةللا ىلص بلال وسر ثعب امافالطإب
 هللالوسراو د جوف هدونُج ثعبف ضرالا ف ثدح دق ىمأ نمالا !ذهام سالب امطلاقف كلذ لبقاهع
 هجرت ض رالا ف ثدحلا اذهلاقفهورب_خأف ةكعلاقهارأ نيايج نيبىل هياسماق ل سوه يلعهللا لص

 نكلو سو هيلعهّللا لص ىنلا ثعبم لبق ناكمجرلا نا ةبدتق نب |لاقو حم يمص نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا
 نماوعنم ثعباماف لاو>الاضعب ىف نوقرت سياوناكوةسارحلاةدشىفهثعبم دعب ناك املثم نكي
 ةرثكل ناك امتاببسلا ب طو ضرالا ف برضا: ءنملا ل نو<كوقلا اذ هىل_عفالصأ كلذ

 مهبدارأأ)بهشلاىرب ىأ(ضرالا ف نءدي رأرسشأ ىردنالاناو) ةيلكلابقارتسالا نعمهعنمو مجزلا
 مهبدي رأمأ ضرالا ل هاب دي رأرسشوهقارتسالا نم عنملا نمدوصقملا له ىردنالةبآلا ىنعمو(ادشرمهم ر
 دارملاليقةبت يم نيملاصلا ىأ( كلذ نودانمو) نوصاخنا نونمؤملاىأ(نوحلاصا|انماناو) ريخو حالص

 تاعاج ىأ(اددق قئارطانك )هريغورفاكلا مهبفلخ ديف نودصتقملا مهو حالصلا ىف نيلماكلاربغ وم

 || ةفلتخءاوهأ ليقوني رفاكو نيماسم نونعي دهاجملاق ئيشلا نمةعطقلا ةدقلاو ةفلتافانصأو ناقرفتم

 جراوخلاوةضفارلاوةئجرملاوةب ردقلا مهيذ نحلا نأ كلذو سانلاءاوهاكىوهةقرف لكل ةقرفتماعيشو

 نايب وهوادد_ةقئارطريصنسىأ اددق قئارط ىنعمن وكي ريسفتلا اذه ىلعفءاوهالا لهأ نم كالذريغو
 قئارطلا لئءانلاوحأ فالتخا فان كهانعم لقوةقرفتمةفلتخ بهاذمىوذانكىأةروكذملاةمسقلل

 نا



 مت

 نعىلعثلاد انساب ىوغبلاىو ر حبا ىتح مهن هراوجو نمأ ف تيبيف هموقءاهفسرمش نم ىداولا اذه ْ

 راالانيابماعي دبابيحم (ابعان ارقانعمسانا) رحفلا ةالصف مسوهياعهللا لص ىنلاةءارقعامسا نم موبلا اوعج رنيح مهموقل (اولاقف)

 وهوةداعلا نعاجراخ نوكيام بجتلاو هيناعمةحوهم ظن نسح ىف كلا

 1 انموقاياولاقف مهموقىلا اوعجرفءامسلاربخ ناب وانندلاح ىذلا !ذهاولاقو هلاوعمتسان آرقلا اوعمساءاؤ

 | ١ مل_سوهيلعةللا لد هيدن ىلع هللالزئ افا دحأ اان رب كرشن ن و هبانم "ا دشرلا ىلا ىدهمابحعان ارقانعمسانا

 لاق نيديحصلا ىفهاجرخأ نجلا لوقهيلا وأ ااعاو ةباورىفداز نوللا نمرفن عمت سادنأ ١ "ىلا جوألق

 ريخلانوبلطياوقرفتامللب ةءارقلابمههدصقي لهنا هاذعم اذه سابع نب |ثي دح ىف مسمح رشىف ىطرقلا

 ى ءو هباحتصاب ىلصيإ مس .وهيلعةللا لصةللال وسر رفنلاءالؤه ف داص عمسلا قارتسا نيب وموهنيلاحىذلا

 لقهلوق نمهيلا جوأا-لجوزعةللاهماعأ اا او مهملكب مو مهعامتسلب لعب وسو هيلعفشا لك سوإف اذه

 باكلا نم لصداحلاونورخآ نجو ىرتسأ ةيضقف دوعسم نإ ثي دحام أو نجلا نمرفن عسا هنأ ىلا ىوأ

 0 0 ودبعتم ن ودوجوم ندا أو نبانإ ا 2

0 

 ظاكع لعأ لاو ىطرقلا مالكر خآ اذه نيثيدحلا نيب ضراعتلاعفتريلوقلا اذه و ثعبملا اذهيداز نكس

 لك ةماهتو مالسالالوأو ةيلخاخلا ف ةصصة:س لك اهنودصش بدلا نك ةكم ترتبت ف

 ةكمةب دوأ نم داوةلخنو ةدو دعم ةماهت نم ةكمواماوهريغتل ةماهت تي اب نم دن نعلزنام

 هباصالر هظي نأ سو هيل علل !ىبص هيبن هللا ىمأ ىلا ىدوأ لة ىلاعتو هنا سهلوقفريسفتلاامأواهنم بي رق

 ةعستاوناك ليق ةرششعلاىلةثالثلا نيبامرفنلا نحلا نمرفن عمتساهلوقو هاونم افهزاخعا اوفرعنآرقلا

 انا) مهموقيلا اوعجراملىأ (اولاقف) ل_سوهيلعهتلا ىلص بلا ةءارقاوعمس ةعبس بقو نيببصأ نج نم
 ىلاىدهي) هتحاصفو هتغالبلهنم بكي بعاذ ىأاغيلب امهنعهللا ىضر سابع نبالاق (ابحعان ؟رقانعمس

 (ادحألنب رب كرمشن نلو) نآرقلابىأ (هبانم افإ) نامالاوديحوتلا ندي باوصلا ىلاوعدب ىأ(دشرلا

 !دوهاوناكل يق نيكرشماوناكرفنلا كئلوأ نا ىلع ليل دهيفو كرمشلا نم «يلعانك امهلادوعن ناو ىأ

 لوقهنموهتمظءوانب رلالجىأ (انب ردج ىلاعت هنأو) ناكرشموا سوح اوناكل يقو ىراصن اوناك ل يقو
 ميا را ردقمظعىأانيف دج نارمعل آوةرقبلا أرقاذالجرلا ناكسنأ

 هلعف لمقو ان رم لمقوانب رذردق م او نا اذ عفنيالىأدجلا كنمدخحلا اذ

 انب رلالج ىلاعت هنا ىأ (ادلوالوةبحاصذحتاام) ان ركلمالعليقو هقلخ ىلع هدامع هو 0

 نعوهزنمىلاهةةلهاو هب سانت الل دلولاو ةجاحال ذختتةمحاصا!نالادلو وة بحاص ف دخت ن أ نعهتمظعو

 وهراناودعوابذكى أ (اططشةللاىلع) سيلباوهليقانلهاج ىنعي (انهيفسلوقي ناكهناو) صقن لك
 ىلعنجلاو سنالا لوقت نا نأاننظانأو ) ئملك ىفدحلاةزواو>ططشلاوأ دلولاو كب رشاابىلاعتهفص

 هللا ىلع نوب ذكبإل مهناوادلو وةبحاص لان امطوق ىفنوقداص ناو سنالا نا نظنانكى أ (ابذك هللا
 نوّوعي سنالا نملاجر ناكهن وز ىلا ءتهلوق و هللا ىلءاوب ذكدقم مئااّساعنآرقلا نعمساملف كلذف

 ديسيذوعألاقرفق ضرأ ف ىسمافر ةاساذا ناك ةيلهاجلا ف برعلا نمل جلا نا كلذو ( نيا نملاجرب

 | ىلصةللالوسررك ذاملوأ كلذو ةجاح فة دب دملاىلا نأعمت جر ْسلاق ىراصنالا بئاسلا ىنأن ب مدرك

 كاىدم) بيثلاعشومعشوردم»_(1009)
 باوصلا كودي (دشرلا

 ناالاو ديحوتلا ىلاوآ

 الو نآرقلاب (هبانم اذ) |
 هللابانامعا هبنامعالا ناك

 نمةءارب و هتنادحوب و

 كرمشن ناو ( اولاقكرمشلا

 زاجوهقلخ نم (ادحأانب رب

 هنلهب قربمضلا نوكي نأ

 هريس ربهلوق نال ىلاعت

 (انب ردد ىلاعت هنأو)

 قنالفدج لاقي هتمظع

 لوقهمو ,ظعاذا ىنيع

 اذا لجرلا ناكسن وأ رع

 نارمم لآو ةرقبلا أرق

 انتويع ف مظع ىانيف دج

 ةجوز (ةبحاص دختاام)
 رافكلوقياك (ادلو الو)

 ناك هناو) سنالاو نلا

 واانلهاج (انهيفسلوقي

 هيفسهقوف سبلذا سيلب|
 ارفك (اطط_ثقنلا ىلع)

 نر ال دك
 وأت دعب ىأ ارادلا تط_ث

 قحلانعهيف روجبالوق
 دلولاو ةبحاصلاةبسنوهو
 دحلاةز واح ططشلاو هيلا

 اننظانأو) هريغو مظلا ىف

 نجلاو سنالا لوقت نا نأ

 ابذكالوق (ابذكّنلا ىلع

 ىلع ب ضنو أ هيفاب وذكموأ
 عوب بذكلا ذاردصملا
 اننظىف ناكىأل اوقلا نم

 ىلع بذك,ن ل ادحأ نا
 دس ل و م م سس مو حمس ص ج7 7: ههه صصتال و حد هس ص اس وس ل صمم

 نم فوخمبلزناذا برعلا نم لجرلا ناكمهبذك نآرقلابانل نيبت ىتح هيلا اوفاضأ ايف .هق دصناكف هيلادلولاو ةبحاصلا ةبسنبتللا .
 نجلا نملاجرب نوذوعي سنالا نملاجر ناكدناو) لاقف نجار يبكدي ربهموق ءاهفسنم ىداولا اذه ديسب ذوعأ لاق ضرالا



 دأدزنم(ىني لخدناو) ا ريعداول ًىرقوءاوحو مدآ 00 اذ كلهيبأع 0 0  (ىدلاولو

 اوكلهاف اك اله (ارابنالا) نب رفاك- ل١ ىأ( نيملاظلاد زتالو) تانم 00 وما ما معمن هناعدب ق>أ اء مهالدب لصتي

 هللا ىذر سابع نالاق
 نانمؤ» اناكو شوب أتنب ءاخمشهمأ مساو خلشوت نب كل هيبأ 2 ناكو (ىدلاولو) لايخالا كر

 د 0 7 2 7 هالسلاهماع ع 7

 (انمؤمىتببلخد نلو) ءانآ ةرسشعامهندب ناكورفاكهئابآ نم مالاامويلعحونو مدآ نيب نكي مل ليقد || ب 5 0
 اا وسال راطاذلو (تادؤل از نيسؤملاو) قيس ل يفو ىدجسم لسقف ىراد هك | يعرج نو نمير ل

 نمهتاعدب قحأ مبمالدب نيف هتلابىث م مدقتلاو صيصختلابى وأ بمال سفنب دبامناولسرلا قدصو | 5 ل
 0 2-- 5 0 5 - 2: لاي

 اك الهى (ارابنالا نيملاظلادزتالو) ءاعدلا ىف غلب 1كلذ نوكمل تانمؤملاو نينمؤملا عيج مم م مهريغ 5 00 .
 أهلئاواعم افهءاعدىلاعتهللاباحتسافارامدو || - : ُُك : 1 : وحقل هيوعدتبم>
 رخو موسر+ 20 0-20 1 راسو ليت اراب رافعما
 ا 7006 371 1 قهيوعد باحتستال نأ

 ه(افرح نوعبسو ةثامنامئوةلكنونامثو سو نانثاموةب !نورمثعو نا: ىهو)# ىفاتخا نينمؤملا :

 «(محرلا نجرلا ةلامسب) ا ا
 نجادوجو توبثاثب دحوامب دق سانلافاّدخا ( نجلا نمرفن عقسا هنأ ١ "ىلا جوألق) لجوزءهوقو 3 7 ا

 دقف عئارمثلاو لس .رلا عامت مهو للملا باب رأروهجامأو فعضأ مهناالا ةيكلفلا حاورالا نم ةباجا عرسسأ 2 8 38 1 مسهنأ اومزوةيلفسلاحاورالإب مهومسو مهنم عج مهدوجوب فرتعاو ةفسالفلا مظعممهدوجوركتاف || ؟ "ا ىلعلا لبق

 0 و 0 / 0 1 : مهتءاربهللا !ءليفواوفرغأ ليقو ةفلتخلاكشاب لكشني قاوهناويح نجلا ليقف مسهتيهام فاوفلتخا نكس نجلا دوج اوفرغعا |[ 0 شا ىو: 7

 0 معا علت ماو ارهاولا لع مضارع الو ءاسج تتبلور هاوح اهنا | س0 و
 مسهناليقو ىلاعتةتناالامهعاون أ ةدعٍعيالو تافآلاو رورسشالةبحقرب رشة سيسخ ةئينداهشعب و تاريخلل || 1

 لوطلا,نوفوطصومزي+ا فنواصاح م. مهنوكىهوةدحاو ةفص مهعمجن نك ةيهاملا ةفاخح ماسج «(ةنآثو 0 :

 ةفيطالاماسجالا ضعب ىف عنتعالو ىلفسو ىولعو فيدكو فيطل ىلا نومسقنيو قمعلاو ضرعلاو «« ميحرلا نجحرلا هللا 0
 هصوصخ ةردقو صوصخم إءاط نوكي ناو ةيهاملا ىف ماسجالا عاونأ رتاساةفااخ ن وكن ناةيئاوطا لا عدأ) دجنب (لف)

 مهاياىلاعتهنلارا دقإب كال ذو ةفل خم لاكش اب نواكش قي دقو اهلثم نعرشلاز كي ةقاشوأ ةبيحعلاعف أ ىلع نأشلاو مالا نا (هنأ

 ى 000 ل و ةايدعالاطرسش ةينبلا تسسلو ةيهاملا ماك ىفةب واشسم ءاس ل نال ديو كل 3 لغ 1 حتق ىلع اوعجأ

 ديالهناو ةايحال طريشةيثيلا اولاقو نحلادوجو اور كناف ةمالاهذه نمةلزنعملا لب واندشو هعابتاروهجو اوماقتساول نأو ىحوأ لعاف

 5 رخر كني اوقلا اذه بح اصور كنملوقاذهوةقاشلالاعفالا ىلعارداق نوكيىتح ةينبلا ةبال ص نم ىلع هطعال دجاسملا نأو
 ةنسااو باتكلا صنب هدوجو تبئام درو تاداعلا

 قس نورا فدوعس نإ اهنا لسد .اعهنلا بصوبنلاى أر لهةاورلافاتخا لصف

 اهركنأو نما نمارفن كيااانؤرص ذاو ىلا عن هلوق دن عقاقسالا وسرت هب دج م دقن : دقو «>يخك
 مهارالو نجلا ىلع لسو هيلع هللا ىله هللا لوسر أر قام سابع نب !لاق ملس.وىرايخبلاهنعهاوراوف سابع نبا 5: 000-3 1 7 ازعيىدعت

 نيطايشلا نيب ليح دقو ظاكع قوس ىلا نب دماعهباختأ « نم ةفئاط ىف لسو هيلع هللا ! مهللالوسر قاطنا علو 2 ١ عل ل ءا'ىكساءاقم
 متيجرانهنافوح لوقلا

 نيب وانني ليحل يقف مكلاماولاقف مهموق ىلا نيطايشلا تعجرف بهشلا مهب ءاعلسرأ او ءامسلاريخ نيب و
 ًادّتبم هنالانع .سانااولاق
 اهم راغمو ضرالا قراشم|وب رضاف ثدد> دق ءوش نمالا كاذامو اولاق به كلاانيلع تاسرأوءامسلاريخ 00 55 اولاقو

 ءاز- . - 1 كك - ءلإ - 6 .٠ "ل رمسأ وةزه فق
 رجفلاة الص هباثكاب ىلصي وهو ظاكع قوس ىلا نب دماعزإخنب وهو سو هلعهللا ىلص ىنلاب ةماهتوحئاو ذخأ ىلا ع قامتدلأ نم

 اماف هربدقن هءاذمآ فرو رج اورادلا ل ىلعو أعمتسا هنا ىلعافط ركب ىبأريغ فوكو ىاشاهحتفف نوماسملاادم اناو

 عمتسا)تإبآلار آى لع نوفق ١١ عما نارا عزنا ل 0 3 ارانب 000



 (اريثك ) نللضأ نما هلوقكمانصالاى'(اولض أ دقو مهو دبعف ىهنودبعياوناكمهنا سيب مط لاق نامزلا لاطاملفةدابعلا ىلا مط ىعدا كلذ
 برلاقهانعموهنع ةيئازلا رص سس واولا دعب ولاقدعب مالسلاهيلعحون مالك ة باك (1##/) ىلع فوم عمها بر ىلءفطع(نيملاظاادزنالو) ءاسؤ رلاوأسانلا نم
 دزتاللاقو نوصع مهنا 1 روصول مط كاك نسما |عهماق داما حت مهدعب نودخأي و مهب نو دقي مهعابتأ ناك اونام
 نبنهلاقىأ نيملاظلا نم نيذلا نا سيلب امطلاقف ههدعب موقاشن م كالذاولعفف ةدايعلا ىلا قوش أوكل طشنا كلذ ناكمهروص
 لحم فامهو 0 5 اهورود مهنالءامسالاوذوم روصلا كال: تيمسو كلذ نمناكناثوالاةدابع ءدتبافمنودبعياونامذق

 لاق الوعفمامهنالبصنلا ىتلا ناثوالاتراصلاقامهنءهنلا ىضر سابعنب ا نع (خس) نيماسملا نءنيحلاصلا م وعلا كتلو ا ةروص ل
 هاوقكاكاله (االغالا) ثوغيبامأ اولي دطتناكف عاوس أم ًاولدن+لاةمود باكل تناك ةدوام أ دعب برعلا فحون موق ديعت تناك

 53 د6 - 7 || ىلا اوبصنانا مهموقىلاناطيشلا جوأ اوكلهاماف حون موق نم نيملاص لاجر ءامسأ تناكلاقارسأو مهاياطخ (مهتاثيطخا) 2 ثوشيالواءاوسالوادو نر تالولاوقو سف ندع ندى عال ىدرو عالكلا ىذ ارابتالا نيملاظلا دزنالو لالر بج تاكفرسنامأو نا دمط تاكف قوم ءامأوأبس دنع فرإلاتفيطغ با تراس دارا
 مو هد ىاورم 3 أ [| تدبعف لا سرا اوأ ثاله ىتح ديعت ملفاواعفف مهنامساباه هومسواياصت |اهيف نوساجح اوناك ىنلامهسااحج

 نافوطلاب (او-ةرغأ) | اهجرخ أ ىتح ةنوفدملزت ”لف بارتلااهمطو ناف هوطلااهنفدناث والا كلتْنا سابع نبا نعىورونائرالا

 ا مشجو نافطغو مياس ى :زعلاو فيقثل تناك ت اللافرخأ مانصأ برعلل تناكو برعلا رمل ناطيكلا
 نايبلمهاياطخام مدقتو أ دو دبعب مهسفن أب رعلا تمس كلذلو ةكملهال تناكل _هوةلئاند فاسأو ديدقب ةعاز تناك ةانمو
 م-هقارغا نك مل نا نمريثكم انصالا بدسإ لض ىأ (اريثك اولضأدقو) ءامسالا نم كلذو<و ىزعلا ديعو ثوغي دعو

 ىمطاخداو نافوطلاب | نيكرشملا دزتالوىنعي (الالضالانيملاظاادزنالو) سانلا نماريثكح ون موق ءاربكل ذأ ل يقو سانلا
 لجأ نمالا نارينلا موياعاظيغوابضغءبلق الما دق ناكمالسلاهيلعاح ون نا كلذو مهماعءاعدا نهوالالضالا مانصالا مهتدابعب

 اذهدك أو مهتائيطخ | امنا تاقهنعمهفرصيلثعبامتاو لال_ضلادب زع وعدي ناةوبنا!بصنمب قيلي فيكت اة ناذ مهبل عاعدف

 اهبقكوامةداي زب ىنسملا || امناليقو نمآدق نءالا كموق نم نوب ناهناىلاعتهلوقوهو نونمؤرالمهماهنداهماعأ ن دعب مهيلعاعد
 ةريبكلابكترمل ةزج نم اولخداف) نافوطلاب ىأ (اوةرغأ مهاياطخام ) ةرخآلا مأ ىناالابم قلعتيامو ايندلا م ىف لالضلاب دارأ
 ناك حون مو ةرفكناذ مهضعب ل دّةساو بن أج ع نم نوقرتح و ناج نمنوقرغ؛اوناك اي انندلا ف كلذو ةدحاوةلاحف 5 (اران
 ناو ,هتائيطخ نم ها !.ذهواراناول+داف اوقرغا ىلاعن هلوق ىف برقعتلا ىضتقت ءافلا نال كالذو ربقلاباذءة ىلعمآلا هذهم
 ىءافلاو نهاريك تناك ءافلاةلالدل طبي هنالةرخالا ب ان عىلعهلح نكع الوفا 0 :رانلالوخد لصحا تأ هنا ىلع لد

 مهنإب ناذيالل اولخداف لوالاو كلذ ىفدعولا قدصل ىضاملا ظفلب لبق لا نءريعف ةرخآلا فاران ن واخ ديس مهناءانعم لقو
 برقع قارحالإباوب ذ_ع حوت لاقو) م لرىدلاداسلا نس (اراصنأ اهلا نود نم مط اودعرف) حصأ

 اليلدنوكيف قارغالا ليقون ارودلا نمع ىجو به ذيف ضرالا فرودبادحأ ىنعي (ارايد نر فاكلا نم ضرالا ىلع رذنال بر ظ
 ربقلاباذ_عتايثا ىلع قلطني لجرلا ناكهريغو سابع نبا لاق (كدابءاولضيم هرذتناكنا) رادلزان ىأرادلا٠ نم 2 ظ

 هللا نود نم مط اودحيرف) الو) كلذ ىلعريغصلا ني وريبكلاتوميقدبنرذح ىأناوباذكدنافاذهرذ-هلوقبف جوف ىلا هئباب

 ير مقعاومهئاسن ماحر أو مهئالصأ نم نم 5 هللا جر نيحا ذه حونلاقامنا 1 ارافدك اوجافالا اذان ظ
 هللا باذع نم يومن 200 ةنس ناعب راب ب اذع الوز لبق كلذولاجرلا بالصأ |سسب ًاوءاسنلا ماحرأ كلذ دعب |

 لعرذتالبر حونلاقو) , مو اعيج مهكتلهافهنوءدةتلا باجاف مهيلعاعد ذئنيف ا نموم نودليالو نونمؤيال,منااحون هتلاربخأو
 قرودباد_--أىأ(ارايد بالسإل مويلعاعداناهنارافكسلا ىلعاعد نيحدنأ ألمت لو سفالافل تير سرد كرفغابر ١ قب رفكلاننضرالا لاقرافكملا ماعد ان هنأ كلذ ر(ىلرفغابر) باذعلا لبق مهمقعأ ىاعتةنلان الب ذهلا تقو ىبص مهعم ||

 نملا ءيفوهو ضرالا | نالوأ سفنلا ظحٍبلط نمءيفال حلذ نمرفغتساف م.م اقتتال بياعماعدلا كلذ ناكتف ,من هذان 1

 اولضي) مه ك-اهمالو ( مهر: نا كنا) ماعلا ىنلا فةلمعتسملاءامسالا نموهو رودلا ( عبار  (نزاخ) - 5# )

 نم نمؤي نلهلوقب هربخ أ ىلاءنهنلا نال كلذ لاقامناو رفكو رش غلب اذا نمالا (ارافك ارحافالا اودليالو) لالضا| ىلا مهوعدي (كدابع

 ىلرفغابر) نمآدقنمالا كموق



 مفلخ تاركوتاران ىأ ارا اوطأ كك ةاخ هنالدب نا يالا ةبجوملاح ىهوذهلاحلاو هلل نونمؤتال ملام ىأ لاخلا عضوم ف (اراوطأ

 هيف ىوساموملاعلا فرظنلا ىلعمْبرقأ مهنال مهسفن | فر ظذلا ىلعالو مههيناجل واماظ ع كقلخ مئاغ ضم م<قلخ مئاقلع مكقلخ مث افطنالوأ

 ىىأ (ارون نويفرمقلا لعجو) ضعب ىلعاهضعب(اقابط تاومسعبسةتلا قا فيك اورتمأ) هلوقب عناصاا ىلعةلادلا بئاجتلا نم
 ةني.دملا ف لاقي اكن هعيج ىف نكيملناواذك نيف لاقي نازاؤ قابطاون|ثيح نمةسالمتاومسلا نيب نالاين دلاءامسلا فوهوتاومسلا
 شاع امهروهظو تاومسلا ىليا امههوجورمقلاو سما نام-منعهللا ىضر رم نباو سابع نبا نعواهمح اون ضعب ىف وهو اذك

 .مكسوضوف ايندلا له صبباحابصم (اجارسسمشلا لعجو) هرون بجحتالةفيطااهنالتاومسلا عيماطيحرمقلا رون نوكيف ضرالا

 سمشلا نأ ىلءاوعجأأورمقلارون نم ىوقأ سمشلاءوضوهراصباىلانوجاتحام (7871) جارسلاءوض ف تيبلا ل هأر صب

 افانصأ كف لخ انعم ليقو قاخلا مامن ىلا ةغضم مث ةقلع مةفطن لاحدعبالاوةراتدعب ةران نعي (اراوطأ 0 0
 عبس هللا قلخ فيك اورثملأ) هتردقةعسوةللاةينادحو ىلع ل ديانا ةهواضعب كضعب هبشيال نيفلتخم رد مدح

 لاقي اكوه نييفهلوقواين دلاءامس ف ىنعي(ارون نهيؤرمقلا ل عجو) ضعب قوفاهضعب ىأ (اقابط تاومس :( اناث 3 (:)

 ناورمعنبنلادبعلاقائيضماحابشم ىني (اجارس سمشلا لعجو) مهنمالجر ىتاامناو ميمي تنئأ || ياي 0
 ىدري د ضرالاىامهتيفقواعيج نويفرمقلاو سمشلا ءوضوتاومسلاى لاامههوجورمقلاو سمشلا أ ريتا 2 2

 ضرالا نمهقلخ لاو مدآقلخ ادبمدارأ (انابن ضرالا نم كن أهئلاو) اًضيأأس ابعنب| نع اذه 0 0 ) ايا ١

 هيفوانابن متبنف متون هريدقت ليقهانابنا ىأ ردصملاعضوم ىف لج مسااتابن هلوقوهذلو نم مهلكس انلاو : ١
 0 : هللاو السا ا ىأىأ
 ناك انابن كتبت ؟لاقالو ابي رغابي عانابنا كتبت, ىنسملا ناك انابنا كب أ لافولهنا ىهو ةفيطل ةقيقد م ا
 الفاثل ةسوسحريغ هللاةفصو ىلاعتةنلاةفصتابنالا نال ىلوأ ىناثلا !ذهوا ريمعانابن متبدف كتبت أ ىنعما نا : 2 0
 لاكىلعلالدتسالا ماقم ماقملا !ذهوىلعت هللارابخاةطساوبالا لماك يع تايناتابنالا كلذ ن' فرعي تقتاكاهلعا ا
 ناكزاجملا اذ هىلاةةيقحلا كلت نع لودعلانا اذهب رهظف ماقملا اذطاةفاوما ذهناكف ىلاعتهللاةردق (البس) 0 1 را

 (اجارخا) ثعبلا موياهنمىأ (مكجرخو) توملادعب ضرالا ف ىأ (اهيفمديعبم) فيطالار سا اذه 2 (اباخ) ةرط
 باقتياك اهيلعنوبلفتتةطوسبم ملاهشرف ىأ (اطاسب ضرالا مل لعج مار ا مهنابر حن لاق ةفلتخم

 (قوصعمهمابرحونلاق) ىلاعتهلو3 و ةعسا اواقرط ىأ (اجاؤ-اليساهنماوكلستل) هطاسب ىلع ج ا
 ءاسؤرلاوةداقلاءارقفلاو ةافسا عبتا ىتعي (اراسخالاهدلووهلامددزيل نماوعبتاو ) ىنوعداوبيحلىأ

 اريبكى نعي 0 ارابك اركماوركمو) ةرخآلا فةبوقءوايندلا فالالضالادلولا اولاملاةرثكمهدزتم نيذلا

 هب مهتيمأاهف (قوصع

 ءاسؤرلا مهنورك املاوةغلابلا فمظعأو دشأديدشنلاو فيفختلاوديدشتلاارابكواريبك لاقي امظعو | 0 ْ ٠ 00 ةلقسلا ىأ (اوعبتاو
 2 ا 8 : 1 5 . 5 2 هدر م نمر <

 اح ,وندلا اودبعتو كتط ؟نرذتالمهاوقوه مهركمليقوهنم عامسالاو هيلا ليملاوهبنامالا نع سانلا || ٠ دلو ودالوالاولاومالا دصوماذأ ىلعةلفسلا شي رحتو ماللاوةالصلاءيلعحونل مهديكو نيدلا ف مطايتا مهركمو ةداقلا باسو ءاسؤرلا ىأ (هداوو

 هله( ارمسأ اوقوعإوث ,وقيالواعا 2 ادادون رار كاداع نك رتتالىأ(متمل ؟ن 0-0 ماعدا 01 م

 / مانصأ مط تناكم_معالك_:ط انرذنال هلوقةلج فةإخادتناكناورك در اخو مهنط | ءامسا ةرخآلا 0 (اراسخألا)

 1 ا | امل حونو مد[ن يب اوناكنيحلاصلا موقءامسأ هذه بعك نيد لاق مه دنءاهمظعأ ىهةروك لاا هذه ىلع فوطعم (اوركو)

 اوتام 2حونلمهديكو نبدلا ف مههايتحا مهركموءاسؤرلا مهنورك املاو عما ىنعمىفهنال نمىلا عجاروهوريمضلا عجوهدزب م  صخححلسسسسسسسسسسسسسسسطصسسسسصسصصصصصسسسللسسس2_ 7 ____بإب”بب_-_ب7373 7323777 خخخخخما
 , (اولاقو) ريبكسلا نءربك ًاوهوهب”ىرقورابكلا نمربك أوهوامظع (ارابكار كم )يلا يملا نعمهدصو م_هاذأ ىلع سانلا نش رخو

 ةروض ىلع مص ناتغل مفانةءارقوهواهمضوو اولا حتفب (أدونرذنالو) اهتدابعى أ مومعلا ىلع( حكت ؟نرذنالإ) مهتلفسلءاسؤرلا ىأ
 - نزووفي رعتلل نافرصنيالامهو سرفةروص ىلع وه( قوعيو) دسأ ةروص ىلعوه ( ثوغيالو)ةأ ىماةروص ىلعوه (اعاوسالو ) لجر
 - تناكاهناكو ص وصحلا ىلعةسجلا مانصالاهذه ىأر سن ةر وص ىلعوه(ارس.ذو) نييمع ا ناكن |ةمجكلاو في رعتلل اواني رعاناكن ا لعفلا
 ' .نادمط عاوسو بلكل دو ناكف برعلا ىلا حون موق نعمانصالاهذه تلقت ادقو مومعلا دعباهوصفن ىهدنع اهمظعأو مهمانصأربك أ
 نوكيا مهوروصاوناماماف حون رمدآ نيب مهم نو دتقي سانلا ناكني اصلاج ا ىهلبيقو ميج رسنودارل قودي رجحلا ثوغير

 وهو مصاعريغقارعو ىكم



 نف) ظفحلا كرثىلع (نيمولمريغ .متاف) مهءاماىأ (مهناميأتكلماموأ) مهءاسن (مهجاوز,ىلعالا نوظفاح ,هجورفل مه نيذلاو)
 ةب الاه هوما ار ىلا لالخلا نعنوز راجتملا(نوداعلا مه كئلواف) تاكوامملاو تاجوزلا اريغ ىأ( كلذعا ارو) 0 باط (ىغتبا

 تاناماو عرشلاتانامأ لوا: ىهو ىكم مهتامال ( مهتانامال مهنيذلاو) فكلابءانمتسالاو اهللاو نارك ذلاءطوو ةعنملاةمرح ىلع لدن

 تانامالا ليقو نيضقانالو نينئاخريغنوظفاح (نوءارإ) نامالاوروذنلاو قاما دوهءامبف ل خدي و مهدوهعىأ(مهدهعو)دابعلا
 ىلا ليمالب ماكلادنءاهنوميقي (نوُماق)ب .وةعبإو لوسفلالابو صفح ( مهتاهشب مه نيذلاو) لوسرلا هب ىتألم دهعلاو لوقعلا هيلع ل دنام

 ىلعمهنيذلاو) نيماسملا قوةحءامحا| ىف ةيغرو 006 ندلا ىفةبالصالاراهظا فعضا| ىلع ىوقلل يجر تو في رسثو بي رق
 21111 ١ لل 1 كسالي 1552515-3-222

 درك (نوظفاح مهواص نأ ىتبذي موجالف نيبناحلا نمريصقتهنم عقو نوكيدق لب ىنبذي اكةيلكس اب تاروظحلا بنتجاالو ىتبذياك
 مهأاهنأنايبلةالصلا 0 / ٍ 1 : - :

 ضئارفالامهاد!نالوأ | تكسامامد أمهجاوز أى لعالا نوظفاحمهجورفل مهنيذلاو) ىلاعتهلوقو ءاجرلاو فوخا نيب دبعلا نوكي
 ليقولفاونلل ىرخالاو (نوءارمهدهعو مهئانامال مه نبذلاو نوداعلا مه كئلواف كالذءارو ىعتبا نق نيمولمريغ مهناف مهناعأ

 الن ااهلعة.ظفاحناو ا قوهحلا ايحاه نالاهاضفلرك ذلاباهصخ هناالا تانامالاة اج نمةداهشلاه ذهواهنوريغيالو اهنومتكسالو

 1 ايس عيسضت اذ_طوهل كب رششالهد_حوهنلاالاهلاال نابةداهثلا ةداه_فلابدارأ ل قو عيبضتو تومناهكرت فو رهظتو

 هذه نم ىنعي(كئلوأ) ىلاعتلاقف مطهدعأ امرك ذم (نوظفاحمهتواص ىلعمهنيذلاو) اهياعفطع |[

 0 ص تت سل سس م ب سس ع م -

 ىأ (نيعطممكلبق) مطابافىأ (او رفكن بذلا لاف ) ىلاءتهلوق# (نومركم تانج ىف) هتفص
 ىف اهؤادأ اهيلع ماودلا

 ظفحاهاعةظفاحلاوا متاقوأ

 اهتتسواهتابجاوو اهئاكرأ || اوناكرافكلا نمةعاج ف تازن كوحننيعلطتم كيلارظنلا ىي دمو مهقانعأ ىدام كيلا نيلبقم ناعرسسم

 باعصأ(كئلوأ)اهءادآو || مطامىلاعتهللا لاف هنوب ذكي وهب نؤزهتسي وهمالكنوعمتسي مل-سو هيلع هللا لص ىنلا لوح نوعمتج
 تانج ىف) تافصلا هذه | (ني زعلامكلا نعونيعلا نع) كنمنوعمسيا-«نوعفتتبالمهو كدنع نوسلحب و كيلا نورظني

 نارب خام (نومركم أ 'ىرمالكعمطيأ) ةقرفت ىف تاءاج نوزءلاواةرفواقلح نيعمتجهلامث نعود: نعاوناكم | ىنعي

 الوصفم بتك (لاف) أ اهلخ دباك ميعنلاةنج لدين أ مهنمل جر لكع مطي أ ءانعم سابعنبالاق_(( ميعن ةنج لخدي نأ مهنم
 ىضر نائع فحمل اعاينا )ن ,وماعيا. مهانقل انا ) ىلاعتلاقف أدب امئاهلخ ديال ىأ ( الك )ىننا اونذكدقو نومعنتتي و نوماسملا

 دحاو لصأ نءاوقلخ مهنا ىلع سانلاهئلاهبن ةغضم نم م"ةقلع نم مث ةفطن نم ةرذق: ىلا ءايشالا نم ىأ

 لومعمكوحن (كلبق ىلعثلا دانسإب ىوغبلاىورةعاطلاو نا الابد |نودجوتس وةفرءملاب نول ضافتاماودحا و عيشو

 لاح نيعرمسسم (نيعطهم) لوقي لاقف هعبصأ هيلع عضووهفكى اموب قصب و ملسوهيلعهللا ىبصهللالوسر لاق لاق شادج ن رش نع أ

 نع(لامثلا نعونيلا أ نايس .وخ اوةقدصلا ناو أى أو قد صن أت اق قارتلا تغلب اذا تح تعنمو تعم -ديئو كنمضرالاو | |(
 هيلع هللا لص ىنلا نيم ىبنلاو ىمالاوهو نوماعيام لجأ نم مهانقلخاناَةن الا ىنعم فل _هقودانساالب هريسسفت ىف ىزوااأ أ 1 آ

 ا الف) لنقعالو لعالب مايبلاك يقل لو نواقسي ونوملعي نم جاع انا ءانم نو تاتا 3 !

 كي 4 َ 8 ع 5 : / 8 0 : 3 5 ١

 7-5 0 ىلعومهك الها ىلءنورداقلاناهانعم ( مهنماريخلدبن نأ ىلعنورداقلانا) هب رغمو مجن لكقرمثم ىنعإ ا |

 ءرعكلادناو يك الها رع نب ذاع نب 1 :رحام ] مآ اا دراعن نمريع دربعل . . ل : 5 5. 6. يدك لااا
 نوقرتفم مهف ىرخالاهيلا نعملادباوكك الهان عني زجاعنيبواغ ىأ(نيقوبسع نحنامو)ةهننع وطأو مهنملئثمأ اخت نآأ ||

 دمت لوقيإ5ةنحلا ءالؤه لدن نولوقي وهمالكب نؤزممسسي واقر فاقرفواقملل-اقلح ملسو هيل ءهشا ىلص ىنلا لوح نوفتخي نوكر ما ناك

 نءعمط عدر ( الك ) نينمؤملاك(ميعن ةنجإ) لضفملا ىوسءاخلا حتفوءايلا مضب (لخ دي نأمهنم ىرما لكعمطيأ) تازغف مهلبق اهنلخدنلف
 نوفرشفي نبأ نفهرك ذ نم حس ب صنمهناباراعشا مهمأ كل ذلوةرذملا ةفطنا| نم ىأ ( نوماعب امم مهانقلخ اب )١ ةنجلا لوخدىف مهعمط
 ةتحلادحأ لخدبال ناانمكح نم و مهلكم د ىنانقا اك ةفطن نم مهانقلخاناهانعم وأمهابق ةنجلا ناخدنل نولوقي و مدقتلا ن وعدو

 لدين نأ ىلع نورداقلانا) اهم راغمو (براغملاو) سمشلاعلاطم(قراشملابرب مس الف) هلنامعلال نماهلخ دي نأ عمطي لف نامالا

 نب زجاعب ( نيقوبسع نحنامو) هلل عوط و مهنم لثمأ قا ىتأنو مهكسلهن نأ ىلع (مهنماريخ



 ةعازن ىه ىلع أ نالربخ دعب ربخ عق ,رلابامغريغو لي وهتلل صاصتخالا ىلعواةدكذ وما لاا ىلع لضفملاو صفح (ةعازئ) رانلللع ( ىلغل)

 رفاكايمهئامساب (وعدت) تناك مىلادوءتمئاهق رفتفاعز اهعزنت سأرلا :دلج ىهوةاو تعج وأنيلجرلاو نيديلاكنانالا فارطال(ىوشلل)

 كاعد مطوق نم كابو ىلا ىلا قفانماي

 ةعاطلا نع (كوتو)
 (ىع واف) لاملا (عج 2

 قحدؤي ل وءاعو ىفدإمخ
 (نانالانا) هنئمةلنأ

 حصيل سنجلاهبدب رأ
 قاخ) هنم نياصا اءانثتسا

 سابع نبا نع (اعواه

 امهريسفت امهنعهللا ىضر
 اعوؤجرمشلاهسماذا) ةدعب

0 
 دذعع زجلاةعرس علطا و

 م وو ركملاسم
 دمحلاسو ريخلا سم دنع

 ابلعثرهاط ن هللا دبع نءا

 هرسف دق لاقف علها نع
 ريسفت نوك,الو ىلاعت هللا

 ىذلاوهوريسفت نم نيبأ
 ةدشرهظأرشهلانا اذا
 ل ريما هلاناذاو عزجلا
 هعيطاذهو ساثلاهعئموهب

 هعبط ةفلاخمب رومأموهو
 رضلار شلاوهعرشةقفاومو
 .ىنغلاو ةعسلاربخاورقفلاو
 الا) ةحصلاو ضرملاوا
 ىلعمه نيدلا نيلصملا

 سجل مهتاولص ىأ(مهتواص

 نوظفاحعىأ (نوُمئاد)

 نءانع اهنيقاومىف اهيلع
 هنع هللا ىذر دوعسسم

 اقفل قا نع(ربدأ نم)هتعداهناك تلعجارملا هريصمناك انوأ ككلهأ ىأةنلا
 بهل: ى أ ىظلتنا منال ىظا تيمسرانلا نمةيناءلاةكردلا ليقواهتامسأ نم مسا ىظاورانا اىنعي ( ىلغأ
 كرتئالف فارطالا عزنترانلا نا ىنءلاو لقب سيلا نيلجرلاو نب ديلاكفارطالا ىنعي (ىوشلل ةعازن)

 غامدلا لك أتليقو ماظعلا نود مدحالا عزنت ليقو بقعلاو بصعلا ع زن:سابع نب !لاقوا دلجالوا-+اهبلع
 رانلا ىنعي( وعدنلهفارط أ وههجو نساحو هقلخ مراكل ليقواهبأد كل ذفهلك أتم ناك ايدوعيمن هلك
 ىلا ىلا قفانمإب ىلا كرمشماي ياهل لوقتف قاحا نع ىأ (ىلونو)ناميالا نعىأ ( ربدأ نء) اهسفنىلا
 ىأوعدت ليقو بحلاريطلا طقتلب اك مهطقتات م حعيصق نا ساب مهتامساب قفانملاورفاكل ا وعدن ساي عنبالاق

 مو ءاعولا ف لاملا عج نموعدنو ىنعي (ىعواف عجو) هللا كب ذءىأهنلا كاعدرخآل ىنارعالاق بذعت

 الي كاحيحش ل يقو لحالام ىلعصي رملا عولطا سابع نء لاق (اعواه قاخ ناسنالا نا)هنم هللا قحدؤيب

 هدعبأمهريسفت سابع |لاقوربصلاةاقو صرحلاةدش علطاو بلقلا قيض ليقواعوزج ليقواروجض ليقو
 لاملاهباصأ اذاوربصي/رقفلاهباصأ اذا ىنعي (اعونمريخلاهسماذاواعوؤج رششلاهسماذا) ىلاعتةلوقوهو
 ىلعربصلاو بحام قافنابهدبعت مهر كيا بره :هرسسيام بحب نانالا هللا قاخ ناسيك نب !لاقو فني

 (نيلصااالا) ىلاعتلاقف لجو ز عندا ىننتسا مهموم ىلعوه ليقورفاكل انه ناسنالاب دار أل يق هركبام
 ىنعي (نوُماد مهتواص ىلعمهنيذلا) مها ىنعمهيفودحاو ناسنالا نال دحاولا نم مجلابءانئتسا اذهو

 مهنولص ىلع هدعب لاق مثنوُمم اد مهتواص ىلعلاقفيكت اق ناذ ضنارفلا ىهوا_مماقوأ ىفاهنوميقب
 اواغتشيال نأو تاقوالا نم ئم ىفاهوكرتيالناواهئادأىلءاوبظاوب نأاوبلع .هتمادا ىنعمت لق نوظفاحي
 لك اىلعدبعلااهب ىتأب نأ وهواطاح ماهتهالاىلا عجرتاهماع-ظف احلاواهتقو ل خداذا اهري_غباهنع
 ناكملاداصراوةروعلارتسو ءوضولاب هلاغتشاكة الصلل قباسوهاماهنم ةنالثروماب ل صحن امنا !ذهوهوجولا

 هللا ىوسامىلاتافتلالاو ساوسولا نعهغي رفتواهتقو لوخ دب باقلا قاعتو ةعاجلا ددقو ةالصالرهاطلا

 ىنباةلارضاح نو نو الامئالو انيعةالصلا فتفتليالن أ ئهفةالصلل ةنراقا ارومالاامأو لجوزع

 نعز رتحنأوهف ةالصلا نعةجراملارومالاامأواهدوحسواهع وكرمامتاو فوحلاوع وشل باهعينج

 باوثلا بلطواطوبقلا وس ىف ى اعتهنلا ىلا ع رضتتل او لاهتب الا عمهنم ل بقتال نأ ف وخو ةعمسلاوءايرلا

 ىوغيلاىورو اهتايهو اطاوحأىلا عج رئاهماعةظف احناواهسفن ىلا عجرتةالصلا ىلع ةموادملاف

 نبذلا مهأنوُمئاد مهتواص ىلعمه نيذلا ل جوزعهلوق نعم اعنب ةبقعانلأس لاق ريما ىبأ نع هدنسب
 (مواعم ق> مها اومأ ف نيذلاو) هفلخ الوهلامث نعالو هني نع تف: ىلصاذا هنكلواللاق ادب نولصي

 أيشهسفن ىلع جرلا فظوب نا, كلذو ع وطنلا ةقدص ىهليقو ةمولعم ةر دقم اهمال ةضورملاةاكزلا ىنعب
 ىنعي (مورحلاو) سانلالأسي ىذلا ىنعي (لئاسللا)ةمواعم تاقوأ ىف ب دنلا يبس ىلع هجر ةقدصلا نم

 دعب ثعبلاب نونمؤي ىأ(نبدلا مويب نوةدصي نيذلاو) مرحيفاينغب حيف لاؤساا نع ففعتماريقفلا
 دك امنوفئاخىأ (نوقفشم مهب رباذع نم مهنيذلاو) ةمايقلا موب ءازجلاورشنلاورمشحلاوتوملا

 تابجاولا ىدأ ناب عطقلاهنكعالناسنالا نا ىنعي (نومًامريغمهب ربا ذعنا) ىلاعت لاقف فوحلا كلذ

 3 تاقوأ ىفاهيدؤي هسفن ىلع لجرلااهفظوب ةق دصو اةمواعم ةر دقت ءاهنالةاكزلا ىنعي ( مولعم قح مطاومأ ىف نيذلاو)

 ءازجلا موب ىأ(نيذلا مون ن وقدصانيذلاو) مر>يفاينغبسحيفلاؤسا| نعففعتي ىذلا (مورتاو) لآسي ىذلا(لئاسلل) ص

 ءاجرلاو فوحلا نيباجمرتم نوكين أ ىنبذي وهنمأي نأ ةعاطلاوداهتجالا ىف غلاب ن او دحال ىنبذي ال أور مج ىفأ



 ىولب ب ذعتتاوإس وةيلع هللا لصهتلا وسر ءازهتسالاهجو لع ناك امناتاذعلاب رصتلا لاه تس نآل لاس لاس قاتم (رصاف)

 ىأ(هنوري)رافكلان ا( مهنا) ىوكسالو عزجالب (اليجاريص) هيلعربصلاب ىماف ٍلسوهيلعهللا لص هللا لوسررجضيامت كلذناكو

 مون) بصن هنمبرقلا بي رقلاب و ناكمالا نمدعبلاديعملابدارملافةلاحالانئاك (اي رقهاربو )اليحّتسم(اديعب) ةمايقلاموب وأ بتاذعلا

 داتيزلاىدردك (لهلاك )عقاونهقلعنميف (081720) موبىفنعلدي وهوأمويلا كلذ ىف نك<ىأابي رقب (ءاملانوكت
 اد هواعطةنم ناكر خآهلناكولو هلرخآ الدو د« موب هنالرختا ل سيل و لوأ هلةمايققلا مون نال مايالا نمهريخ

 فلأ نير ادقمنب رفاكلا ىلعز وك ةمايقلا موب سابعنب!لاق نينمؤملا نود رافكلا قسىفلوطلا

 هراد مناك موب ٍلسو هيلعهنلا ىصهللا لوسرل ليق لاق ىردحلا ديعس ىنأ نعهدنسب ىوغبلا ىوروةنس

 ىلع ففخيل هنا هديب ىسفن ىذلاو لسوهيلعهنلا ىله هللا لوسرلاقف مويلا|ذهلوطأ ف .ةنس فل نيس

 دابعلا ةيساحم ىلوولهانعم سايعنءالاقو ايندلا ىفاوياصيةب وتكمةالص نم[هخ هيلع ن وكي ىتح نمؤملا

 نم موي فصنرا دقمىفاهنم ىلا ءآهنلا غرفي وءاطعلاقو ةنس فلن يسجن ىفهنم غرفي لةللاريغ مويلا كلذ ىف
 مهتبساحم مهتقوطو سنالاو نجا و ةكمتالم ا مويلا كلذ باسح تيلوول ىلاعت هللا لوقي ىلكلا لاقو ان دلا ماي
 نوسج هيف ةمايقلا موب وهنا يلاقوراهن نءةعاسىفهنم غ رفأان أو ةنسفلأ نيس ىف هنماوغرفيل
 ةنسفلأ نيس هرادقم ناك موب ىف نلا نم عفاددل سيل ىنع لا نوكي !ذه ىلعف ةنس فلأ نطوم لك انطوم
 ]| ىأ (ربماف) ريخأتو م دقت هيفو ةنس فلأ نيس هرادقم ناكم موب عقاو باذعب لئاسلأس هانعم ليقو

 م | فيسلا هن ”ايخسأ مثلاتقلاب ص ا نأ لبقاذهو هيف عزجال ىأ (اليجاربص) كايأ مهب ذك ىلع داب

 2 بيرق تاوهام لكن الةلاحالانئاكىأ (اميرقهارنو) نئاكريغىأ(اديعب ) 00 (هنوريمهنأ)

 ا ةهج ىلع هنو دعيقسي مهن !ىنءللاوةنسفل نيس هرادقم ناك م وبىلا دوعيا دعب هنورب ىف ريم_ذطلا ل يقو

 ءامساا نوكنتمون) هناكماانيلعرذ_هت الفانملع درعب ريغانةردقىفاس رقهارن نحنوةلاحالاو راكنالا

 غوبصملا فوصلا ىأ (نهعلاكلابجلانوكنو) ةباذملاةضفلاكن سحلالاقوتيزلار كعك ىأ (لهلاك

 | تسباذاف كلذوحنو دوس سب ارغو ضيب أ ور ناولأ ت اذاهنال فوصلا نم غوبصملاب لابجلاهبدامئاو
 6 ا 0 ا . 0 - . 0 6. .٠

 | فوصلا فعذ ًاوهورجالا فوصلا نهعلا ل-.ةو جيرلاهتريطاذا شوفنملا نهعلا تومشأ تريسو لابخلا
 | لأسيالى أ (اميج مج لآسالو) اروشنم ءابهريصت مئاشوفنماذهعماليهمالمرريصت لابجلا ريغتتاملوأو

 أ هتدشو مويلا الذ لوط ملكي الوكلاح فيك هميج ميجا لأ بال ىنءملاوهسفن نأشب هلغشل هبي رقبيرق

 ا لوهو مالا: دشل كللذو اين دلا ىفهلأ ب ناك 3 هب قفرلاالو هيا! ناسح الا هلأ سالو أ ةعافشلا هلأ سيال ل يقو

 مهل اريمضواولاو مطؤاسن هيحاص نيع بصنوهوالا سناوأ نج نم قولخم ةمايقلا ف سنلو مهنو ربىأ (مهنورصببإ) ةمايقلا موي

 | سايعنبالاقو هسفنب هلاغث شالهملكي الفهميجر صبي و مطأسي الف هتبارقوهاخ أو هابألجرلارصبيفأ
 ١ هلغشلهلاح نع هلأسيال كلذ عمو هج ميجا فرعي ليقو كلذ دعب نوفراعتيال ئراهنلا نمةعاس نوفراعتب

 ههجوداوسب فرءيفرفاكلاام أ وههجو ضايدب فرعيف نمؤملاامأ مهو فرعي ىأ ممن ورصبب ليقوهسفن»

 | عا(ةتبحاصو هيضب) همايغلا وب دا ( شو ا د َِك ارمشملاىنةيىأ (مرجنادوب)

 | همضتىأ (هب وؤتىتلا) نيب رقالاهئاب رقأ ليقوهتليبق ليقوهبريشعى أ (هتليصفوهيخأو) هتجوز
 اعيج مهم ىدتفيهنامثهدي تحن اوناكو ءالؤه كالمول ىنمتيهناىنعي (اعيج ضرالا ف نمو) اهيلاىوانو
 را نمهيجنبال ىأ(الك )ةنلاباذع نمءادفلا كلذ ىأ(هيجش م)

 ا

 اهنولتىفةباذم لا ةضفلاك

 ( نهعلاكلابجلانوكنو)
 نالاناولأ غوبصملافوصلاك

 رجو ضيب د دج لايجلا

 بيار غواهماولأ فلن

 قتربطو تساذافدوس

 شوفنملا نهعلا تبث او جلا
 لأسالو) ع رلا هتريط اذا

 بيرقلاسيال (ايج ميج :

 هبعفنب هلاغتشال بي رق نع

 فنأتسمو أ مهايا نيفرعم

 هرصسإالهإ عل لايق امج |

 مهنكساو مهنورمصبب ليقف

 نماونكمل مهلغاشتل

 ميج اريمضوهو لوالا

 ءاجالا ريصس ىأ ىلاثلا '

 مملعن وف الؤءاجالا

 امهوناريمضلا مجاعاوأ و

 عقياليعف نال نيميمحلل

 (مرجادوب) علا عقوم

 يتلا ناك ع الم

 (هتبحاصو هيذبب ) نكمتمريغىلا ةفاض الل انبلاىلع ىلعو دم حتتفلاب و( ئمويباذع نم ىدتفيول) من درصبب ن م بوصنلاوأ عوفرملا

 (هيجنب مث) سانلا ن م(اءيج ضرالا ىف نموإل دي زي زمهريغبو اهبلا ءامنا همضت (هبوؤن ىنلا) نيندالاهتريشعو («ةليصفو هيخأو) هتجوزو

 لدورانلانا(اهنا) باذعاا نمهيجنالو ءادتفالاهعفن.الهنأ نع هيبذتوةدادولا نعمرجمال عدر (الك )ىدتفي ىلعفطع ءادتفالا

 ةصقلاريمضوأر ما هنعمجرتمهبمزيمضوهوااهيلع باذعلارك ذ



 نيعل( نيقيلا قا ) نآرقلا ناو( هناوإب نيقدصملا باوثاوأراذاهلنيب ذكتمل اهب 0 رفاكلا ىلعةرسحلا)نارقلاناو (هناو نيب ذكم

 عب رأىهوةيكمجراعملاةروسإلب هللا ناحبسهلوقوهو ميظعلاهمسارك ذيةننا حب سف (مظعلا كب 1 مسابح بسف) نيقيلا ضحو نيقيلا

 نمةراج انياعرطمافك دنع نم قحلاوها نهناكن لاق ث را نب رضنلاوه (لث اسلأ-) ف ( مح .رلا نجح راع مسإ د41 [نوعب رأو

 ىنلاوهوأ ملأ ب اذعبانتئ اوأءامسلا

 باذعبإ) عاداعد لبق
 اذكي اعد كلوق نم( عقاو

 هنموهيلطوهاعدتسا اذا

 لكياهف نوعدي ىلاعنهلوق
 ةزمريغب لاسو ةهكاف

 نموهو ىئاشو ىلد_م

 ففخ هنأ الااضيأ لاؤسلا

 زومهم لئاسو نييلتلاب
 ةفص( نب رفاك-ال) اءاجا

 عقاوباذعب ىأ باذعل

 (هلسيا) نب رفاكلل نئاك
 دار(مفاد) با ذعلا كلذل
 مقاوب لصتم (عانت)

 0 نم عقاوىأ

 نم عفادهل س دل ىأ مفادب

 هتقوءاحاذا ىلاعت هتهج

 دعاصمىأ(جراعملاىذ)

 جرعم مج ةكنالمللهامسلا

 منج ورعلاعضوموهو
 اهدمدعب ودعاصملا فصو

 لاقف عافترالاو وللا ىف

 ىلعءايلإب و دعصت( جرعن )
 ىأ (حورلاوةكناللا)

 هصخ مالسلاهيلعلي ريج

 هلْضفل مومعلا دعب رك ذلاب

 ةظفح مه قاخوأ هفرمثو
 نأ اك ةكنالملاىلع

 وأانيلعةظفحهكنالملا

 كَ 0 0

 هنأكهتبدعت ىدعاعد ىنعملأس نمضالو مهيلع باذعلا لوزئباعد سو هيلعةللا ىلص 01 (

 ك0 سسبا”_ ا_> ااباباا_اااااببسل_/101010101122__1_1_1_[1ئ2ةئء ئ62 29454 تب بتبتث[>تث5ث5ث5ث505-15-7-2
 ةمايقلا موب ىعي (نب رفاكلا ىلعةرس+ل) نآرقلا ىنعيهناو نارقلابب ذك نملديعوهيف ( نيبذكم

 قحهنأءانعم (نيقيلاقحلهناو) هب نمآنمباوث نم نوريا اهب ناْالا كرت ىلع ومدني مهنا ىنعملاو

 هركشاو ميطعلا كب رهزن ىأ( ميظعلا كب رمساب حبسف ) هيفبي رالو كشال نيقي وهيف نالطبال نيعم

 ملعأ ى اعتو هناحبسةئلاو كيلاهئاحالالهأ كالعج نأ ىلع
 لئاسلاسةروسريسفتإلم

 ةلكنورشعو عب راو ناتئاموةنانوعب رأو عب رأ ىهو ةيكم جا ارعملا ىمسنو

 اذرس نورشعوةعستوَةن امعسنو
 بي ميحرلا نج .رلاهلا مس لع

 ليسلا نمهن ؟ىناثلاولاؤسلا ىفةغاهن ال والا ناهجو < ةوةز مهر غب 'ىرق(لث اسل أس)لجوزعهلوق ُه

 لاوؤسلا ن 0 فلاب لئاسل اس ”ىرقو ماهج ةبدوأ نمداولاس لب قو بالعيداو عيناع عقادناءادعمو

 لاقؤ ب اذعلا كلذ نمو لزش نم م ىلعو نأ اكولزان ىأ(عقاو) باذع نعىأ نع ىنعمءابلا ليق(باذعب)

 باذعلاب /لسوهيلعةنلا ىلص ىنلا مهفوخا لةكملهأ نا كلذو ( نب رفاكلل) لاؤسلا كلذل اميحم ىلاعت هللا

 باذعب لئاسل اس ىلاعنهنلا لزناف هولأسفا دم هنعاول سوه نلو باذعلا اذه لهأ نم ضعبل مهضعب لاق

 اذهو نب رفاكللاعقاوإباذع بلاط بلطو عاداعدةبآلا ىنعمو ةلصءابلاو نب رفاكللوهىأ نب رفاكلال عقاو

 كدنع نم قحلاوهاذه ناك نا مهللالاقف باذعل الأ سو هسفن ىلعاعد ثيح ثرحلانب رسضنلاوه لئاسلا

 مهعقاوباذعلاناىأ (مفادهل س 1 سايع نبا لوقاذهواربصردب موب لتقف لأسام هب لزعف ةبآلا

 هعف ديالةرآلا ىف ممعقاو باذعلا نالةرخآلا فاماو لتقاابايندلا فاما هوبلطيلوأ هوبلط ءاوسةلاحمال

 هعف دب مفاد ني رفاكالةثلا نمرداصلا باذعلا كل ذل سيل ىنعم اوهنلا نم باذعب ىأ(هللا نم عفاد مهنع

 ىذليقو اهبفجرعتةكئالملان ال جراعماهامستاومسلاىذ سابع نبا لاق (جراعملا ىذإ) مهنع

 هماعناوهلاضفا نال كلذ ووعنلا اولضاوفلاىذل_هقو اهيفةكالملاج رعت ىتلا دعاصملا ىهو تاجردلإ

 ةالصلا هيلع لب ربج ىنه» (حورلاوةكئالملاجرعن) ةفلتخمبتاىم ىلعقلملا ىلا لصت ىهو بتاىم
 رك ذاذاىلاعتهللاناليقو هتلزتم لضفو فرش ةكنالملاةاج نم ناكن اورك ذلابهدرفأ فاو مالسلاو

 ةكنئالللامظعأ حو رلانأىضتقياذهو رك ذلابحورلادرفأ لي وهللاو في وختلا ضرعمىف ةكنالملا

 ولهن أ ىنعملاو ايندلا ىتس رم ىأ تم حلا هيواكتواو) لج وزع هللاىلا ىأ (هيلا)

 ىلا عت هلا ىمأ ىهنمىلاة- ءباسأأ ضرالا لفسأ نم ى اعتهننا مأ |ىهتنم نم مدآ ىنب نم كلم اريغدعص

 لقأوأ ةدحاو ة ءاسيف ءاكثللذ عطقي كل او ةنس فل نيس نم لقأ ىف دعصا م ةعباسلا ءامسلا قوف نم

 ليقو ةنس فلن يسج ةفاسم شرعلا ىهتنم ىلا ىلفسا|ةعباسلا ضرالا نيبامرادقمنأ رك ذو كلذ نم

 سانلا نيب لصفيىتح باسحلل مهفقوم نأ دارأو ةمايقلا موب وه نسحلا لاق ةمايقتلا موب وه مويلا كلذ نا
 نودةنس فلن وسخ مويلا كلذ لوطراد_ةمنا اهاعلتو سس 3 نيس رادقمف
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 000 طوم دب د ل مك ع وا سا

 رصعلاورهالا



 ( نهاكل اوقالن ونمؤتاماليلق)ن روعدناك ( رعاشلوقب وهام 2 هللا

 ضرالا_هظ ىلع ىنعينورصبتا- ليقوةرخآلاو اين دلاب مسقأ ل قو تادوجوااوتانّوكملا عيج هيف ا

 اميليقو حاورالا ندي نورصبتالامو ماسجالا ىنعي نورصصبتا-ليقو اهنطب ىفامىأنورمعبتالامو
 | الامو ةرهاظلا مذلا نم نورصيبتامع ليقو نحلاو ةكئالا ا ىنعي نورصبتالامو سنالا نعي نورمص.ت

 حوللاو هتكسالا هبيغنونكم نمةللاهرهظأاموهنور بتاع ليقو ةنطابلا عنلا نم نو رسعبت
 م-قمارك ذم ف هقلخ نمادحأهيلغ لطي لف هماعب هللارث سا موه نورمص,ئالامو هقلخ عسيجو )قلاو
 هيلعهللا ىلص دمتوهو مب رك لوسرةوالت ىنعي ( مي ركلوسرلوقل) نآرقلا ىنعي (هنا) ىلاعت لاقف هيلع

 حصأ لوالالوقلاو مي ركلوسرةلاسرا هنا ىنءملا نوكي اذه ىلعف مالسل هيلع ل, ربجوهلوسرلا ليقو سو

 انهههجوت دق تلق ناف لسو هيلع هللا لص دام وماوفصوا | اوةناهكلاورعشلاب لي ريجاوفصإم مهنال

 لوسرلا ىلا هتفاضا حصري فيكف هنلا مالكن آر قلا نا ىلعن وعجم ةنسلا لهأ مهوةمالا اروهج ناوهولاؤس

 وأم ىلاعتهنلا نع غلب ماوه هنالف لوسرلا ىلا هتفاضا امو هب ماك اوه هن الف ى ات هنلا ىلا هتفاضاامأ تاق
 لوسرلالوق نادر مةيبََق نبا لاقلاكشالا !ذ_هلوزيل نيملاعا بر نم لي زنتهلوقبهدك أ اذطو هيلا
 هللا نعلوقي نا نم هب تك مدل ملدا را فو ىلاعت هللا نعايملالوسرلالوق هنادارأا ناو
 ندهوهالو رعاش لجرلوقب سا نآر هلا ان هناك (رعاشلوفب وهامو) ىلاعت هلوقو و ىلاعت

 نوقدصتال كن ا ىنعمل !او الصأ مهنا عا مدع يلقلابدارأ (نونمؤتاماليلق) هبيكرتالورعشلابورض

 سنج نموغالو نهاك ل جرلوقب وهسلوىأ (نداك لوقبالو) ىلاعتهللاد_:عنمنآر لانا

 نم) نآرقلاىنعي ليزنتوهىأ (ليزعت) ةتبلانورك ذتتالىنعي (نورك ذتاماليلق) ةناهكلا
 لاكشالا اذهلوزبل نيااعلا بر نمل زنتهلوقب هعبتأ م ركل وسر لوقاهنالاقامل هنا كلذو ( نيملاعلا بر

 هلق لهسفن دنع نم ئئشب ىفأ ىنمي (لواقالا ضعب ) دهتانيللع ىاتخا ىأ(انياعلّوفتولو) ىلاعت لوق و
 نبالاق قحاب ىأنيعلابهنمانمقتت اوةردقلاوةوقلابهان د>ألىأ (نيهلابهنمانذخألا) هيلا هحونملو نحت
 نوعلا كلم ةبارع ح دع خنامشلا لاق ةردقلاوةوقلاب هاندخأل سابع

 نيعلا ةبارعاهالت # دج تءفرةبارام اذا
 اذهىلعفةوقلاهانبلس ىأ نيعلا هنمان ذخال ىنعملاو هنمايم ىف يش لك ةَّرق نال نيعلابةوقلا نعربعف ةّوفلإب ىأ

 هناوعأض عيل لوقيهنيهبنأد رب نءناطلسلا لعفكمانهًومانالذال ةيآلا ىنعم ليبقو ةدئازءايلا ىنعملا

 ىنعيسابع نبالاق (نيتولاهنمانعطقامث) نبوضعلا فرس أ هنالرك ذلاب نيعلا صخا ناو هقافه ديب ذخ

 هيحاص تام عطقتا اذاف باقل, ل صتي ىتحرهظلا ف ىرحب قرعوهليقو رهظلا لبحوهليقو بلقلا طاين

 انياعب ذك و لهنأ«نمدارملا لب هنيعب هعطقتان در لةبيتق نبا لاق سأرلاب بلقلا نمل هنن قرعوه ليقو
 ةطساوناما كلذ نءانعنمل هلقن ملالوقانيلع لوقتوانيلع بذ كول هنأ ىنعملاو هنبتو عطق نكن اكفهانتمال

 هنع لسن نأاماوهاوعدلالاطبا كلذ نوكيف هبدكس انالر هظي وهضر اعز نمد ضيقت نإب هيلع اةمقا
 هنعدحأ نمكتماهف) هتيفنأاماو بذاكلابقداصلاهبتشيالىت<بذكلالوقلا كاذب ملكنلاةوق

 ال اول 5 ,الا دم نأ ىعملاوهت وقع نعاننوزج< نيءذام ىأ ( نإ زجاح

 ادر دح أف صووهو عجل ظفلب نب زجاحلاقامتاوهنعانتب 0 ًاردقب الوان. قاعل هملكستول

 ىلص ىنلا ىلا لي ؛ ربج ةطساوب نيملاعلا بر نمل زنتهنأبهفصوا م هنأ كلذو نآرقا| ىنعي (هناو) هانعم ىلع

 كتم مت لا دا 51 ذتل) ىلاعتلاةفوهام نيب لسو هي هيلعفللا

 ( منار (ترطر حيا

 امهيفءايلابو (نورك ذناماليلق) نولوقتاك (799)
 بوقعيو ىاشو ىكم

 ىفةلقلاوركبىفأريغ فوك
 هذهلاقي مدعلا ى_عم

 تال تيتا صر

 نونمؤنال لاو الضا

 (ليزنت)ةتبلا نورك ذنالو

 لوف هنالانايب لي زنت وه
 بر نم)هيلعلزن لوسر
 انياعلوقنولو نيلاعلا

 ىمداولو (لي واقالاضعب
 انذخالا هلقن أيش انيلع

 ريصهانلتقل (نيهلاب+_دم

 بدذكتي نع كولملا لعفياك
 طحسلابة| جاعم مدهياع

 ربصلا لتقروصف ماقتنالاو

 وهولوهأنوكيلهتروصب

 ترضتو مدس ٌةننأأ

 نالنيعلا صخو ه-تةيقر

 مقوب نأ دارأ اذا لاتقلا

 ان ا ف كرما
 هعقوب نأدرأاذاوهراسب
 هحفكن أو هد >> ىف

 ىلعد شأوهو فيلا
 تفسلاىلاهراقنل روبملا

 هنم انعطقل من) اذكو

 وهوهندنوانهطقل ( نيت ولا

 تام عطفاذا باقلا طاع

 (متاف) هبحاص
 نيماسملل وأ سانلل باطخلا

 رت قسما ل 1 (هنع)

 منمنأ معنلان او نيقتملل)ةظعل (ة 11 دتل) نأ رارغلا ناو (هناو) هلس .ر نمدح أ نيب قرفنال ىاعت



 سانلا ىلع ىطاستو يكلم (هيناطاس ىنعكله) ايش ىأ ف وذحلوعفللاو ىنافايندلا ف«تعجامىنعفني إى“ (هيلامىنع ىنغألم )
 منهج ةنزمل ىلاعت هللا لوقيفاين دلا فاهم ججتح أت نك ىلا تجي تلطب ىأ ىتح ىنع تلضامهنعهنلا ىضر سابع نبا نعو الل ذاريقف تيقب و

 هريسفب لعفب ميجا بصنوأ ىمظعلار انلا ىهو ميججاالا هوادتالمن ىنعيهولخد | ىأ(هولص ميجا مث ) هقنعىلا هيدي اوعجا ىأ( هولغف هوذخإ)
 ىنعملاوهواخداف (هوكلساف)هللاالاهردق فرءيال ليقو ع رج نبا نعشالملا ءارذب (اعارذ نوعبس لا طوط (اهع رذةلسلس ىف مثا) هولص

 بيجافديدشلا ب اذعلا اذهب ذءيهلامليق هناك ليلعت(هنا)ةءلصتلا ىلع مج اميدقت (9#,) ىفيلثم كلسلا ىلعتإ كسلا يدقت ىف

 هللاب نمؤيالذاك ) هنأ

 ماعط ىلع ضح الو ميظعلا

 ماعطلذب ىلع (نيكسملا

 هناىلاةراشا+ فو نيكسملا

 مظعمهولخ داىأ (هواص ميجامث) هقنعىلاهيدياوعجاىأ (هولغف) هوذخ منهج ةنزخل ىلاعتهللالومت 0 0 0

 ىأ (اهعرذ) ةقلح ىفاهنمةقلح لك ةمظتنم قاح ىهو (ةلساسفمن) اين دلا ف مظاعتي ناك هنالرانلا - 2 ا
 لاقو كلملا عارذب سابع نب لاق (اعا ارذنوعبس) اه .ريغوأ ديلا نم عارذلاب ربدقتلا عرذلاو اهرادقم 00

 الا راق نآكو كمي و كاننبا م دس أ عإ لك عاين وعبس عارذ لك اعارذ نوعبس ىلاكبلا لفوت || "ثعلب .ءافمهتو معلمي
 صاعلا نب ورم نب هللا دبع نعم وه عارذىألعأ للا نسملا لافواعارذ نوعبس عارذ لكنايفسلاقو ||." 2
 تلسرأ ةمجملا لثمىلاراش أ وهذه لم ةضاضر نأول لسوهيلعهنلا ص هّنلا لوسرلاقلاق امهنعهئلاىضر || -* ,نمؤب ملاذاف ةرحالا

 || ةاسلسلا سأر ف تلسر أ هنو لو ليللا لبق ضرالا تغابل ة:س ةن امج ةريسسم ىهو ضرالاا ىلا ءامسلا نم 00 نك
 نسح ثيدخ لاقو ىذمرتلاهجرْخأ اهلصأوأاهرعق غلبت ن أل بقراهنلاو ليللاافي رخ نيعب ا تراحل 3 80 0

 مجا-ج هعجو بش نم ح دق ةمحبلاةمحيجلا لثمىل اراشأوهذهلئمهلوقو راغصلاءامصخلا ضاضرلا || © .٠ ىلع 0 6 رج

 ىلاعتهلوقو يي اهنمةقلح نزواماين دلا دي دح عجول بهولاقو ءاضعالا فرشأوهو سأرلا ةمجملاو - ليادعيف ا
 هيف ىف لخ دن ل يقوهرخنم نم ج رو هر دق لحس صانع نيإلق اهيفدواخ دا ىأ (هوكلساف) 00

 ماعط ىلع ضحالو ) هتمظءودهللا ةينادحوب قدصإال ىأ ( ميظعلا هللإب نمؤيال ناكهنا ) هربد نمج رو 016

 كرات نا عيا لعفلا نود

 ةلزنملاهذهم ناك اذا ضحلا
 نعو قحأ لعفلا كراتف

 ضح ناكهناءادردلا ىلأ

 قرملا ريثك-: ىلع هنأ سمعا

 لوقي ونإك اسملا لحال

 ةاسلسل مق من انقل

 اهفصن غلحناف نامالاب
 ةقطانتايالاهذهو اذهم

 ِ مهفصو و نيوعلا لهأ مهنمافنص لعفنيفصن اخ لا مسقهنال ن وجر بال نب رفاكلاواعيج نوجحري نينمؤملا نا ىلع
 ىذلا نازاجو ميظعلا للاب نمؤيبال ناكهناهلوقب رفكلاب مهفصو و لامشلا لهأ مهن مافن صو هيباسح قالم ىنأ تننظ ىلا هلوقب بسف-نامالاب

 نمالا ماعطالو) هبلق د قرتحيو هنع عفريبي رق (ميجانهه مويلاهلسيلف) هنيمج هباتكقؤي نأ لبق بقاعي امنا نينم ملا نم بقاعي
 - (نؤطاخلاالادك أيال) مدلاوديدصلا نم مهنادبأ نمل يسيامانههب دي رأوةدئاز نونلاو لسغلا نم نيلعفرانلا لهأةلاسغ (نيلسغ
 ! نم (نورصبتالامو )ءامسلاو ضرالاو, اسجالا نم( نورصبناع مسقأ الف ) بن ذلا دمعتاذا لجرلا عيطخو اياطخلا بانصأ نورفاكلا

 ءايشالا عيمج مسقأ هنا لصاحلاف حا اورالاوةكنالملا

 عنشأة لاا كلت ىأر هنالايندلا ف توم ا نم ىأ هيلا هنم» ًامدنع ئش نكمل وتوملا ىنةةداتقلاقاهدعب

 ىنعكله) أيشباذعلا نمىلاموىراسي ىنععفديملىأ (هيلامىنعىنغأام) توملا نمهقاذامم ىعأو
 حراوجلا هيلع دهش نيح هت هنع تاض لقواين دلا ىفاهمجستحأ تناك ىنلا ىتتح ىنعتلض ىأ ( هين اطلس

 ىأ (هودخ) اربقف اربق- اليلذ تبقب وسانلا ىبلعىطاستو ىنوقو ىكلم ىنعلازهانعم ليقو كادشلا

 نامرح ىف مرجلا ميظعت ىلع يلدهيفو كل ذب هاهأ مايالو نيكسملا ماعطا ىلع هسفن ثحالو ىأ ( نيكسملا

 نومزعياماوق تكردأ ةبآلاهذهىف نسحلالاق هني رقولعجور فكلا ىلع هفطعىلا ءتهننا نال نيك اسملا
 انعاخ لوقي و نيك اسما ل_جالةقرملاريثكشب هلهأ ىمايناكهنامهضعن نعو الئاساو دربال نأ مهيلهأ ىلع

 ةوخآلا فهل سيل ىأ (ميجانهه مويلاهل سالف) ماعطالابىناثلافدنلا ماختالفأ نامالإب ةإسمللا فصن

 هلوق © ند رفاكلا ىأ (نؤطاخلاالاهلك أيال) رانلالهأهلك أيرحشوهليقو مهحورقو مهحورج

 ظ ْ لوقباكرمالا سيل لاق هناكنيكرمثملا مالك درال ليقو مسقأىنعملاوةاصال ن !ليق (مسق أ الف) لجوزع
 هناكهيف قحلاح وضول هيلا جاتحالهنا ىنعم ىلع مسقال ةيفانانههال ليقو مسقأ ىلا عتلاق متن وكرمشملا

 ١ لخديفاهلكءايشالاب مسقأ نودهاشتالامو نورئالا ب ونود هاشتو نورنا: ىتعي (نورصبتالامو

 ا
 هبق

0 
0 

 | ةلاسغهناك لسغلا نم ذوخامرانلا لهأ ديدص ىنعي (نيلسغنمالا ماعطالو) هلعفشي و هعفنب بي رق



 لاحوةري كر (ةيفاخ 1 :م ىنخنال)هلاوحأ فرعتل ركسعلاناطاسلا ضرعب كلذهبشلاؤ لاو باس>لل (نوضرعن ذمموب)

 امأو ريذاعمولادف ناتضرعاماف تاضرع ثالثة مايقلاموب سانلا ضرعي ثيدحلا ىفو مصاعريغ ىفوك ءايلاب و ايندلا ف تتناك

 (لوقيف هنيه هباتك قوأ نمإ) ضرعللليصفت(امافإ هلامشب هباتككلاطاو هني هءاتكرئافلا ذخأيف فحصلاريطت اهدنعف ةئلاثلا_ *
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 امو ماع ةئامس#ج ةريسم ضرأوءامس لكءاضفو ماعةئامسخ ءامسو ءامس ركح نيب امو ماعةئامسج ةريبسم

 شرعلاو ماع ةلامسج ةري_سمءاملاو ىسركللا نيبامو ماع ةئامسج ةريسم ىسر كسلاوةعباسلا ءامسلا نيب

 امريغو همي زخ نباو ىرادلا ديعسوب ا هجرخأ <_اامعأ نم ئثهيلع نحال شرعلا ىلع لاو ءاملا ىلع
 ريس فالتخا ىلع ةفاملاردق فدوهسم ناو سايعلاربخ فال خاةء زخ نبا لاق دوعسم نبا ىلع افوقوم

 نمو ماعةثامسجت ةريسم هبعك ىلا م هدحأ ص#أ نيبامنورق شرعلا ةلك لاق سابع نب| نعوباودلا

 لاقرمع نب هللا دمع نو ماعةئامسج ةريسم طرقلا عض وم ىلا هنوقرت نمو ماعة امس ةريسمهتبكر ى ا هبعك

 شرعلاةلج لاق بشوح نب رهش نعو ماعةئامس هيني غر وم ىلا مهدحأ قوم نيبام شرعلا نولمح نيذلا
 نولوقي مهنمةعب رأو كماعدعب كءا> ىلع دجلا كال كدمح ومهللا كن احبس نولوقي مهنم عب رافةينامت

 ةيناكذئموب هلوق ف سامع نبا نعىورو كتردقدعب كوفعىلعدجلا كل كدمح ومهللا كن احبس

 باسحال ىلاعتهللا ىلع ىأ (نوضرعتذئموب) لجوزءهللاالا مهتدع عيالةكن الملا نمفوفصةةينامنلاق

 5 وب ضرع ناوابنم يشهيلع قال لاو حاب ماع ىلاعت هنا ىنعملاو ةيفاخةلءف ىأ (ةيفاخكنم ىحتال)

 روظيهناف ايندلا ف ايفخ ناك امةمايقلا موب نم ىنالدانعمليقوديدهملاوةغلابملا هيفف هيلعةمايقلا
 هنعهللاىضر ةرد رهىلأ نع# مهنءاسا, نون زعنوئيسملاو مهتاس>اي نورس نونسح اف الخلا لاوحأ

 ريذاعم دل نأ - ءاطداد رع ث الأ ةمايقلا موي سانلا ضرعت لس وهيلعةللا ل صةللالوسرلاقلاق

 لاقو ىذمرتااهجرخأ هلامشب داو هنيع ذخ افىدبالا ففحصلاريطت كلذ دنعف ةثلاثلاةضرعلاامأو
 ىسوم ىنأ ن عن سحلا نعمهضعبهاور دقو ةرب ره ىلأن م عمس مل نسحلا نا لبق نم ثيدحلا اذ حصيالو
 ١ ولاعت ىأ ( مؤاهل اوقيفهنيعهباتك ) ىطعأ ىأ( وأ نماماف) ىلاعتدل اوقف م .وهيلعةللا لصىنلا نع

 رهاظي نأ ب ح اهني. هباتكءاطعإب نيجانلا نمهنا معو رورسلا ىفةياغلا غلب لهنا ىنعملاو (هيباتك اؤرقا)

 ىرجأا اوت نقبأو تماعىأ (تننظفا) هاب رقأوهلهال كل ذلوقي ل. قوهلاوحرفي ىت-دريغل كلذ

 ةرخآلا ف ىأ(هيباسح قالمىتأ) ماكحالاو تاداعلا ىف ملعلا ماقم موقي بلاغلا ف نظلا نال لعلا ىرجم نظلا

 شبعلا نمةلاح ىف ىأ (ةيسضارةشيع فوهف) ةرخآلا فب ساحأ ىنأ نقيس اين دلا ف تنك ىنا ىنسعملاو
 ةب رقاهرام ىأ (ةيناداهفوطق) ةعيفر(ةيلاعةنج ىف) باقعلا نم نمأو باوثلا ىتاهناب كلذو ةيض سم
 اينهاوب رمثاو )اولكمطلاقي ىأ(اولك )اؤاش فيك اهنوفطق.اعجطخضموادعاقوامماق اطانياطوانتب نمل

 ايندلامايأدي ريةيضاملاىأ (ةيلاخلا مايالاىف) ةحلاصا|لامعالا نم كن خآل متمدقاسع ىأ ( متفلسً اع
 ىرمسلاه دب ع زنت ليقو اه هباتنك ىطعي مهرهظ فاخ ىرسلاه دي ىولتل يق (هلامشب هباتكى وأ نمامأو)

 ىأروهباتكفرظااملكلذو (هيباتكت وأ /ىتيلالوقيف) اهبهباتكىطعي مهرهظفاخ ىلا هردص نم
 مىأ (هيباسحامردألو) حاضتفالاو لجمللا نمهكلصحاملهبامكتؤي لهنا ىنمتهيلع ةتبثمهلاعأ ابق
 ثعبب لهنا ىنت (ةيضاقلاتناك اهتيلاي) هلالديلعهلك اهناوهللصاحالو لئاطالهنال ناسح ئمىأردأ

 ايحأامىأةايحلل ةءطاقلاواهدعبام لكن عةيضاقلات ناك ايندل !ىفاهتم ىتلا ةئوملا تدلاب ىنعملاو باسحال

 ىناتكمؤاههريدقت(هيباتك اًؤرقا) او ذخ ىأ لعفلل مسا ( مؤاه)هتعابجلاب طخ. تاريخا نمهيف ىربا ل هبارورس

 فذ هيباتك اًؤرقا

 هيلعقانلاةلالدل لوالا
 اًورقاهنباتتك ىف لماعلاو

 منال ناي رصيلا دنع
 ءاطاوبرقالا ن وامعي

 هيلاموهيب اسحو هيباتك ىف
 اهقحو تكسلل هيناطلسو

 طقستو فقولا فت دش:نأ

 بحت سادقو لصولا ف
 اهتابثل اراثيا فقولاراشرا
 ىلا) فحصل ىف اهتويشا

 ى رجا اعاو تماع(تننظ

 نلانال لعلا ىرجم نظلا

 ىرلعلا ماقمموقي بلاغلا
 نالو ماكحالاو تاداعلا

 واحاماقداهتجالاب كر دام

 رطاوخلاو ساوسولا نع

 نونافلا ىلا ىضفت ىهو
 اهيلع ىظلا ظفل قالطا زاخ
 قالمىنأ) هنعوا الامل

 ىناسح ناعم (هيباسح

 تاذ(ةيضارةشبعفوهف)
 اهبحاصاهم ىكرب اصر

 ةعيفر (ةيلاعةنج ف ) نبالك

 تاجردلاةءيفروأ ناكملا

 روصقلاو ىنابملاةءيفر وأ

 اهفوطق ) ربخ دعب ربخوهو
 نمةس رفاه ,رامت (ةيناد

 ماقلا اطاني اهدي يم

 مطلاقي ىكتملاو دعاقلاو
 ى) حاصلا لاسعالا نم متمدقام(متفلسأاع) ردصملا لعبته مثنهوأ ىذأال اوامهمفدو ركمالاينهإب رشوالك أ (ًاينهاوب سئاواواك )

 امأو)ةللاهجولبرشلاو لكالا نعمتكسم أ امل دياوب رسئاوا ولكى أ نيمتاصلا ف ىه سابع نب نعواين دلا مايأ نمةيضاملا (ةيلاخلا مايالا
 تيلإب (اهتيلإب) ىلاس>ام لعأ ل ىنتيلابىأ (هبباسحامرد ألو) ٌتاضفلا نماهيف ىريامل(هيباتك توأم ىتيلايلوقيفهلامشب هباتك ىتوأ نم
 ينام قل لواهدعب ثعبأ مف ى يمال ةعطاقلا ىأ(ةيضاقلا تناك )اهتم يتلا ةنوملا



 ىلع نافوطلا تقو عفت را (ءاملاىنط انانا) حبقلا ىف مهحئابق تدازاك ةدشلا ىفةدئازةدي دش( ةيبا ارةذخأ مه ذخاف )اطول (مهل أوس 2

 ةاعفلا ىأ(اهلعجننل) مالسلاهيلعحون ةنيفس ىف( هب راما ف) مكءاب[ىأ(مكانلج) (#*9) اعارذرسشعةسج اين دلا ف ل مج ىلعأ

 رك ذ مدقتلامهالكلوسرلابدارما لاقي ن أى والاواطولليقو نارمت نب ىسوم ىنعيل بق ( مهم رلوسر
 اهلنا ) مالا با نع ىلعة دا از ليقوةدب دش سابع نب الاقو ةيمان ىنعي (ةيبا ارةذخأ مه ذخاف)اعيج نيتمالا

 مالسلاوةالصلاهيلعحون نمز ىف كل ذوهقوف عف”راو ئش لكى عالعىتح هدحزواج واّتعىأ (ءاملا ىنط
 ةب راخلا ىف نب رضاخلا باط+ صف مهءالصأ ىف متنأ ووعإلا 0 رالا فك انلج ) نافوطلاوهو

 نمةاجنوحون موق قار غا ن ماها ةلعف ىب جااةاعفلا كالت لعحنا ىأ (املعحنل) ءاملا ف ىرجتىتلاةنيفسلا ىأ

 دنع نمءاجا ل ةظفاح ىأ (ةيعاوذذأ) اهظفحن ىأ(اهيعت و) ةظعوموت ربعىأ(ة رك مل هعمانلج

 دارملاو دعب ىتأب نا ةربعوةظعنوكتف نذأ لك اهظفصل ل يقو تعمسام تاقعو تعمس نذأ ليقوقةللا

 ةخفنلا ىنعيةدحا او(ةخفن 57 رودلا ىف خفت اذاف ) لجوزءهلوقةظعوملاب لمعي وريتعيل ىنعماو نذالا بد>اص

 اراص ىتحاتتةتفوانرسكى أ( ةدحاوةكداةكدف )اهنك امأ نم تءف ر ىأ (لابلاو ضرالا تاجو) ىلوالا

 تماقىأ (ةعقاولاتعقوذئمْؤيف) نينثالا ظفلب امهنعربعف لابملاو ضرالاىلا دئاعربمذلاو اًمبنمءابه
 (اهتاجرأ ىلع) ةكئاللا ىنعي ( كلملاو)اهققشتل ةفيعض ىأ(ةيهاوذئموب ىهفءامسلاتقشناو) ةمايقلا

 برلا مه سمأ: ىتح >اهتفا- ىلعةكنالملا نوك كاحضلالاقاهنم قدر /ىذلاوهو راطقأو اهي> اون ىنعي

 (تضو) ةلجلا ىنعيمهسؤر ق وف ىأ (مهق وفد رشرعلمح و )اهباع نمو ضرالا,نوطيحف نولزنيف
 مهد ةمايقلا موي ناك اذافةعب ر أمويلا مهنا ثي دما فءاجو كالمأة ينام ىنعي (ةينامت)ةمايقلاموبىأ

 لاعوالا ءامسىلاءامس نيباك مهبكر ىلا م-مفالظأ !نيبلاعوالاةرود ىلع ةينامئاوناكفنب رخآ < هعل رايها

 ايدل لع ىهتنموةعباس سلا ضرالا تحن ىتااةرخصلا نالاق كلام ىفأ ن ءىدسااىو رو لع كلا سون

 رو ” هجو و دسأهجو وناسن اهجوهوجوةعب رأمهنم دحاو لكل ةكالملا ن مةعل اراايلما جا رالع

 ةلجلاقريب زلا ع نب ةورعنعو شرءلات < مهسؤرو ضرالاوتاوهسااباو طاح دقاهماعمايق مهفرسن هجوو

 (اهيعنو) ةهطظعوةربع

 مكب (نذأ) اهظفحتو
 (ةيعاو) عفانريغلاذلا
 ةداتقلاقعمستال ةهظفاح

 هللا نعتل ع نذأ ىهو

 اذاف) تعمساع تعفتناو

 قوالاةخفنلا ىه(ةدحاو

 اتعفر (لابحلاو ض رالا
 اتكدف) امهعضوم نع

 اترسكواتقد(ةدحاوةكد

 ضعبب اهضعب ب رض ىأ
 ابيثكعجرتو قدنت ىتح

 اثينم ءابهو اليهم

 تعقو)ذئنيف- (ذئمؤيف)
 ىهوةلزانلا تازن (ةعفاولا

 تءقواذاب اوجوةمايقلا

 ةروص ىلعهدر وص نه مهمورسذلا ةروص ىلعهتر وص نم مهنمو ناسنالا ةروص ىلع هدروص نم مهنمشرعلا
 ىنأ نب ةيمأ سو هيلعهنلا ىلص ىنا | قدصلاق سابع نبا نعو دسالاةر وص ىلعهبروص نم مهنمو رولا

 لاقفرعشلا نم عيش فت اصلا

 دصر».ثيلو ىرخاللرسنلاو #« هنيع لجرتحترونو ل-جر

 | 1 دو لعشاق يتلا عمن هللا ىضررباج : نعود راو ديلعتلا لش ها لوس لاقف

 هجر ماع امعبس ةريسمهقناعىلا هن ذأ ةمحعش نادام نا شرعلاة لج نم لنا ةكسئالم ن هكلم نع ث دحأ

 تنكلاق لسو هيلع للا ىلص ىننلا م ءهنع هللا ىضر بلطملا درع نب سابعلا ن حدب بنر رغ يح دانساب دوادروبأ

 هللالوسرلا قفاه اورظف ةباححست مذ | مهبف لسو هيلعهنلا ىبص هنلالوسرو ةباصع ىف احطبلاىفاسلاح

 اذا نم لدي د_ٌةمودو

 تحتق (ءامسلاتقشناو)

 (ةيهاوذئموب ىهف)|باوبأ

 دعب ةوقلاةطقاس ةمخرتسم

 (كلملاو)ةمكحمت ناك م

 ىلصةّللا لوسر لاق نزال اواولاق نزملاولاقباحسلا | ذه منانلقاذه مساامنو ردن لهلسو هيلعهتلا ىلص || عم ينعم سن -
 نيبامدعب ؟نوردت له لسوهيلعهللا ىلصةننالوسر مطلاق مث نانعلاو اولاقنانعااو ملسوهيلعقللا ىلع) ةكناللانم مم
 اور سر تب زالاماو ناتنث لقا اود اد لاقاما امهنيب ام دغب ناف لاق ىردئامةتهازالاولاق ضرالاوءاهلا || .>دحاواهبناوج(اهاجرأ
 رحب ةعباسلاءامسا| قوف مثكل ذكتا ومس عبس نه دع ىتحكلذكو كلذك اهقوف ىتلادعب و ةنس اذااهنال ر و 3

 قوف مءامسىلاءامسنيباكن وبكر رو نهفالظ أ نيبلاعوأ ةينامت كلذ قوفوءام-ىلا ءامسنيباكهلفس أ و هالعأ ا 2
 ىلا نؤحيلف ةكئاللا

 ثالمللا ف وف (مهقوف كب 7 ضرالاو ءامسلا نيباملاقدوعسم نبا نعم ئنمدآىنبلاسعأ نمهيلع في سيلوةياورفداز دوادوبأو || ل ) اهنارط .٠ 4 2 1و - / : 0 : : ىدذمرتلاهجرخأ كلذ ق وف لجوز ءةتلاوءامسلا ىلا ءامسسا! نيب ام لثمهالسعأ أوهلفسأ ناب شرعلا نهر وهظ

 نعو ةمايقلاموي ىرخأ عب رأتدي زوةعب رأءام< مويلاو مهنم(ةينامتذئموب)اهءاجرا ىلعنييفلا
 فانصأةينامث ليقو فوفصةينامنكاحمذلا



// 

 ه( محرلا نجرلا هللامسإ)#

 اهمظعلاهنعم فم سن ا يم (ةقاحلاام)

 مظعلا نمهنالاهمظعىدمو اههنكب كال عال كنا ىنعي ( ةقاحلاام) كماعأ ئثىأو( كاردأ امو )لب وهتلاة داي زاريمضلا عضومر هاظلا عضوف

 داعودو:تبذ.ك ) ىردال ناثلوعفماهنالبصن عضوم ىفهدعب ةل+|و ربنا كاردا اوءادتبالابعف رامو نيقولخلا ةياردهغلبتال ثيح ةدشلاو

 الولاوهالاو عازفالابسانلا عرقناهنالاهب (#*9ع8) تيمس .وةمايقلاءامسأ نماهنالاهعض ومةعراقلا تعض وف ةقاحلاب ىأ(ةع :راقلاب

 ذعبن ا اهمكنواهرك ذ 7

 00 ليقواهيفبيرإلع وقولا ةتباثاونا ىنعي تباثلا حلا نيد تيس تاتا ل قر زعل اوق ©

 ل 2 الاوك ذن ىتلاةلزانلا ةقالا ليقو بجي ىألامجالا ىلععازجلا قياهيفوةقيقحلا ىلعف رعتفرومالا ققخاجذ نال

 0 مر مافتح 0 0 عقن ىأم وق ا ىلع قحت ىلا ينال را الف تقح ْ
 مع اماف) اهيفازت لوبن امر وت ىلا كاردأامو) ةقاحلا ىهئمىانعلاواط لب وهتاوابا

 ةزواحجلا ةعقاولإب (ةيغاطلاب نممظعأ ىهفاطاح تر دق فيكو هركفالو د>أةبار دهغلبت ال ممأة دشلاو مظغلا نمدن !ىلعلاوهالا نم

 او ملا كل ليقو ةفاحتايدابعلا بولق عرقت أهمأ الةعراق تيمس ةمايقلاب سابع نب |لاق(ةعراقلابداعو دوم تب ذك ) كلذ

 0 ىأ (ةيغاطلاباوكلهافدومئاماف) مده ولق ع رقف همه لزن ىتح مهن مهدعوأ ىذلا باذعلاب تدك

 ها ا ادرغع ىلا ةقرشلا هيغاطلا ليهو دوعلا قدرا واح ي تلا اا ليقو مهرذكو مهن ايغطب

 ىأةقانلك ردم || خب ءوبطا فت روصااةديدشىأ ( رصرص عرب اوكلهافداعامأو) مهببس دوم موق تكلهاف ةقانلا
 1 5 تعول( اهدربةديشب قرحت ىهفرتكودربلاابيةريركىلا!هتاكرصلا سة درا تارت ا

 5 امأو) 200 تتعليقواهنم جرت امرادقماوفرعي مرا دقئاوادخلا تزواجو ليبس يبلع مط نكنررلو وعظ كاوا

 وتلا أ( عرباو كدا ن' كثر تاروت وكاسو سرا نا ( مسا رس تار رس
 لسو يلع تا كلذ نا ىلاعت هللا ناد ومولءاهرخسهلوقب بهذملا اذه نفك اوكلالاصتإاب ناككالذ ببس نا لاق

 6 نر ربت اذ( مايأة ينام ولايل عبس بك اوكلالادتابالهتثيشع وهردقوهئاضقب

 اح ازرع ىف ىنأتاهنالازوبع تيمسو ةديدش حاب رودربت اذ ماي. اهنالز وكلا برءلااهامسىتلام ايالا ىه

 اهيف سدل مم ادةعب اتم ىأ (اموس>-) اهتادق ىتح حي رلااهتعبتافاهم رست لخد داعموق نماز و نال ليقو

 ليقو م,ةكلهأ ىتح عاطقناالوروتفاط ا

 تكللع واصلا, ثترصن

 ( رصرص) روبدلإب داع

 ةرمصلا نمت وصلا ةديدش

 ل را

 5 يد || باب مهتمسحاهنا ىنقلاوعطقلا تح واهله نيعريلجا مسح سماح ل اا
 5 . و ب ل 7 | عيرس عج يله (رص) لا ليلا كتف (افر وقل ىذقدسأ نم قبترفلا متل
 ةطقاس لحن عو ذحب مههبش فاوجالةيلاخ ليقو ةطقاس ىأ 5 واخ لت ز اع ًامهنأك ( توملا مهعرصدق

 اكنماثلا نا مان ةرقاب سفن نمىأ (ةيفان 00 ”لهف) 0 دل
 ةديدش (ةيناعإ اهدرب
 اهتازخ ىلعت.ةعوأ فصعلا

 غهنلا ند
 (اه . 7 0 فاقلا فب“ ىرذو هعابتأو ا فاقلارم 3 0 مب

 كنس ضل هتْولالهأ ديرب و طولموقىرق ىنعي (تاكفتؤملاو) ةرفاكلاممالا نمهلبق نمو ىأءابلا نوكسو 311 ناكفتؤلا لا تاس لاو) ركل ًءابلا
 علل كلاوهو ةيصعملاو هلا د هلوقوه هدا نيدذلاممالادبري ليقو

 ا |ةينا ع

 ا (هرقؤاهت ارسال ا دس وبان د. در ادلا ىلع ىلا ةداعا

 ةطقاس ( هب واخ)ةلخ عج(لخن )لوصأ !(ناع أ)ىرخ لاح (مهن أك ) عي رص عج لاح( رمد ) مابالاو ى لايللا فوأاهجباهم ف( هيف موقتلا)

 هلبق نمومهالا نم هم دقن نءو (هلبق نمو نوعرف اجو ) نايغطلا ىنعم ةيغاطلاكءاقب نموأ بقا, سن نم( ةيقاب نم مط ىرتلهف) ةيلاب وأ

 لاعفالاب وأ |ةلعفلاب وأاطخلاب(ةئطاخلاب) مهب تباقن !ىأتكسفتتا ىهف طول موق ىرق ( تاكفتؤملاو) هعابتأ أ نمه دنع نمو ىأ ىلعو ىرصب

 طولموقىأ(اوصعف) ميظعلااطخلاتاذ



 نيلمكتسملا نم (نيحلاصلا نمهلعخ) هرذعو هناعدل هافطصأ 0 ردابتجاف) مومذمريغ د ءنف محر كل ه:لزبٍ ب تاعم (مومذدموهو)

 (م) نمل يقوةلزد قبيوإو حالصلا تافصل
 نيلسرملا نم سنون ناو
 نوحشملا كالفلا ىلا قبأذا

 نا ىدمءايلا حتفب و
 ماللاوة|يقثلا نم ةففخم

 نءهلازأهقلز أو «ةلزاهماع

 ارزش كيلامهرظن ب

 كولي زينأةوادعلا نويعب

 وأ كناكم نع مهراصباب
 م-جةنح 2 كوكلم

 ىب ىفنيعلا تناكو كيلع
 مهنملجرلا ناكف دسأ

 هب رعالف مايأة ثالث عوجتب
 مويلاكرأ هيف لوقيف ئث
 ضعب دي راف كلهالا هلثم

 ىلوقينأ ىلع نينايعلا
 لاقف كلذ لثمهلالوسر

 الجر هلثمويلاكرأ م

 قوكلد نمهللاهم_صعف

 ناو قحنيعلا ثيدحلا

 ردقلال جلا لخدتل نيعلا

 نسحلا نعو ربةلا لجرلاو
 امل)ةبآلاهذه نيعلا ةيقر
 نآرقلا (رك ذلا اوعمس

 هنا) ةومنلا نم تنتوأام

 نونجي ادم نا(نونجي
 هنعاربفنتوهىمأ ىف ةراح

 الا)نآرقلاىأ(وهامد)

 ا
 مهن | ىنعي سنالاو نجل
 امونآرقلا جال هوننج

 مالسل اهيلعو ,رك ذىارك ذلا اوعمشا ل ليقوهل :ءاج نم ناجي ف يكف نيملاعال ةظعومالانارقلا

 " م(ةيك 1نوسجخو ىدحاةقاحلاةروس)« لعأا ونونجلا هيلا بسني فيكسف نإملاعلل فرسشرك ذالا مالا هيلع دمت ىأ وهامو

 ىلاعت هلوقلوإ.ةاسنوالس,هناكهناللوالاوههجولاو نيلسرملا نمليقوءاسنالا

 ةبآلا نعم ف لبقو بنذلاب مالي ومدي ىأ (مومذموهو) ضرالا ىلع توا نط نمءاضفلابح رطأ
 نافاهتاضفواهضراإب ىأةمايقلاءارعب ذبفي مث ةمايقلا مويىلا توحلا نطب ىف قبلهب ر نم ةمعن هّتكرا دنالول
 ةملكن |اهدح أ هجوأ ةثالث نمهنع باوجلا تلق بن ذالالعاف ناكهنوكىلءمومذموهو هلوق لدي لهتلق

 تايسراربالاتانسح نافل ضفالا كرتهنمدارملا لعل ىناثلا مذلا بج ويم هنم لصح مهن ىلعتادالول

 ىبيقعتللءافلاو (هب ردابتجاف) ىلاعتهلوق هيلع دي ةّوبنلا لبق تناك ةعقاولا هذه لعل ةثلاثلا نيب رقملا

 نيذلاداكينا او) ىل ءندل اوقع نييبنلا ىأ (نيملاصلا نمهلعف- ) هموقىفهعفشو ىحولاهياعدروهافطصا

 ترظنف نيعلاب سو هيلعهنلا لص ىنلا | اوسصي نأ اودارأرافكلا نأ كلذو (مهراصبإب كنوقلزيلاو 01

 رّعلةرقيلاوأةقانلاتناكن!ىتحدسأىنب فنيعلا تناك ليقو هج لثمالوهل ثماني ًاراماولاقو هيلا شي رق
 عقت ىتح ح ريتافه ذه محل نم محلب انيتئاف مهاردلا ول دكملا ىدذخ هت راط لوي ماني اعيف مهدسحاب

 لبالاهب رمتف هلابخ بناج عفري مثةثالثوأ نيموي لك يال ثك«برعلا نمل جر ناكل يقور حن: ةتوالب
 اذ هرافكسلالأس فه ا:ءامطقسي ىت>ال .اقالا بهذنافه ذه نم نسح ا (ئغالوالب | مويلاكر أ /لوقيف

 | لأ لسوهيلعفتلا ىلص هيبن هللا مصعق كلذ لثمدي لعفي ونيعلاب سو هياع هللا لد هللا لوسر بيص؛ نأ لجرلا
 | || مهنويعب كنوبيصي ليقو كنوذفني هانعم سابع نبالاق مهراصبإب كنوقازيلاور ف كنيذلاداكب ناو لزنأو

 اهناوةلاسرلا غيلبت ن..هيلعتن أ, مع كنوفرصي ل_قو كنوعرصي ليقو هبي امهنيعب نئاعلا بيصياك

 ”ىلارظن مطوقهنمو كطقسيداكب ءاضغبلاو ةوادعلابا دي دشار ظن نآر قلا تأر قاذا كيل! ن ورظني مهنأدارأ

 هلوقوهقنآرقلا عامس رظنلا اذه نرقهن أ ىنءملا اذ_هةعص ىلعل د, ىنكلهمداكب وأ ىنعرصيداكبارظن

 نولوقي و) ءاضغبلابهيلارظنلان و د وةهاركلادشأ كلذ نوهرك-اوناكمهنال ( رك ذلاوعمسال)

 نآرقلا ىنعي ( وهامو) مهيلعادر ىلاعتهنلا لاق نآرقلا ًارقيهوعمساذانونحلاىلاهنومسنب ىأ (نونجيمنا

 هذههيلعأر قت نأ نيعلاهتباصأ نمءاود نسحلا لاق نهنمؤمالةظعوم سابع نبا لاق ( نيملاعللرك ذالا)

 داز قحنيعلا لاق )سو هيلع هللا بص هللا لوسر نأ هنعىلاعنهللاىضرةري رهىفأنع (ق) ةبآلا

 ئشناكولو قح نيعلا لاق اسوهيلعنلا بص ةننالوسر نع سابع نبا نع (م) مشولا نع ىهجنو ىراخبلا
 ظ تناكسيمع تنب ءامأن ا قرزلاةءافر نب هللا دبع نع واواسغاف مل سغتسا اذاو نيعلاهتقبسر دقلا قب اس

 || نيعلاهتقبسلر دقلا قباس ئث ناكولو منلاقمط قرتسافأ نيعلا مهيلا ع رمسآر فعج دلو نا هللا لوسرايلوقت

 || فئاوطهركنأو قحنيعلا اولاقو ءاماعااريهاج ثيدحلا !اذهرهاظب ذخ أ ق> نيعلاهلوق ىذمرتلا هجْزخأ

 7 داسفاالو :_ةيقح باق ىلا يدؤيالوهسفن ىفافلاخم سيل ىنعم لكنا مهوقداسف ىلءليادلاو ةعدتبملا ف

 || لهأ ده ذمو هبيذكتزوجالو هداقتعابجوهءوقون ع راشلاربخأ اذافلوقعلا تازّوحم نمهناف لياد
 ةردقب هيفرثؤتفونآصخشا ناعااوهىذلا صخشلا اذهةزباقمدنع كا همتودسفنامنا نيعلا نأ ةنسلا

 || اهلكءايشالا نأ ىنعملاو قح هناوردقلا تاينثا هيف نيعلاهتقيسلر دقلا قباس نت ناكولو هلوقو هلعفو ىل عت نلا
 الأ ريشلاو ريما نه هريغو نيعلاررض عقيالو هماعهب قبسو هئلار دقامبسح ىلعالا ئث مقيالو ةئلاردقب
 لعأهللاو ردقلااهقفاواذاررضااةب وقاهناو نيعل|تايثاةثحهيفو هللا ةردقبالا

 «( ةقاحلا روس ريسففتا لج

 افرح نوثالثو عب راوفلأوةماكن وسو تسونا:ئاموةبآنوسجو ناتثثا ىهو ةيكم
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 نكلوافياكنال(دوجساا ىلا ) هم رافكلا ىأ(نوعديو) هدذع ةدوهعم قاساهنال فرءنناقاسلا قح نم ناكلهبشملا معزا

 (ةعشاخإ) عفرتاوضفخلا دنع ىنتننال رقبلا ىصايصكريصت مهروهظنال كلذ (نوعيطتسيالف) ايندلا فدوجسلا مهكرت ىلع اني ون
 ىلع(نوعدب اوناكدقو) راغص مهاشغي (ةلذ مهقهرت ) مهراصب أ عوشخ لاح فنوعد» ىأ (مهراصبأ) نوعدي قريمضلا نملاح ةليلذ

 هاياوىفرذلاقي(قردف) متدوحسلا نع اوعنم كل ذلف نو دجسي الف ءانص أ مهو ىأ (نوملاس مهول اينددلا ف( دوجسسلاىلا)لسرلا نس أ

 هند وىنني لخو ىلاهيم أ لكدا راو نآر قلاب (ثيدحلا اذهب)هعملوعفموألوعفملا ىلءفوطعم (بذكي نمو)كينك | ىناف "ىلا هلكى أ

 نيب ذكملل دي دهتو لسو هيلعةنلا ىلصةننالوسرل ةيلست هنم ماقتتالا ىف "ىلع لكونو هنأشب كبلق لغش الف هل قيطم هب لعفي نأ ىنبذي اع لاعىاف

 هطروب ىتحةجر دف ةجردهيلا هلزغتسا ىأ 4م اذك ىلاهجردتسالاق.ةجر دةجردباذعلا ن م موبن دنس( مهجر دتسنسإ)

 لاتقمننا جاردتساو هيف ف0 ل ا
 ةحصلا مهقز رينأ ةاصعلا

 هللا قزر نولعجيف ةمعنلاو
 ىصاعملادايدزاىلا ةعي رذ

 نار تول ا ءب ىلاعت هللا در فدو طقاريخاوامعيإو طقف ناعالا درج مهعم نيذلامهءالؤه

 مهقليفامأاوراصىأامجاوداعدقهلوق ةعاج عج ىأ ةطبق ضبق ىنعمو طقف نا ءالادر حالا دنع سدل

 ل-يقماوحلا مهماقر ىفءافصلا ىف ىَأولْولاكنوجرخيفهلوقر ملا لوأ ىهو ةهوذ عجب ةنجلا» هاوفآفرهن ىف

 ىلان وعدي و) ىلاعت لوقو ملعأ هلاواهب نوفر ءياسم كال ذريغوأ ب هذ نمءايشأ مهباقرف قلع هنا هانعم
 نم(نوماعيال يح نم ) | ساحن ةحيةصكو أر قبلا ىصايصكم هبالصاريصت نيقفانملاو رافكلا ىنعيدوجلا ( نوعيطةسالفدوجسلا
 هنانورءشال ىلا ةهجلا رس ( ةلذ مهقهرتمهراصب اةعشاخ ) دوج.لا نوعيطتسيالف

 اود دجاملكل يق جار دمسأ لذمهاشغيو نيقفانماورافك-لاهوجودوستوءاهلاورونلااهالعدقو حلالا نماضايب دشأ مههوجوو

 ةمعن مهاندد جةيصعم أ ةب وتكمل ةالصلا ىلا نوعدياوناك ايندلاراد ىف ىنعي( دولا ىلا نوع دياوناكدقوإ) ةمادنو نارسسخو

 لاق اهركش مهانيسن و ىلا تل داخما نوبيجيالف حالفلا ىلع ىسةالصا| ىلع ىنوعمسياوناكمهنأكل ذوةماقالاو ناذالاب

 هللاتباراذا مالسلا هيلع نيذلا ىفالاةبآلاه ده تازئامهللاو رابحالا بعك لاق اهنو ”ايالفء اص أ هو ةال_ىلا ىلا نوعدي اوناكمهنا

 اور دبع لع لا نآرقلب نيب ذكلاو ىعدأ(ثيدح اا ذهببذكب نمو فر ذف) لجوزعهلوقةءاجلان ءنوقةلختب

 هنأ عاف ب ىلع مقم مهذخ انس ىأ (مهجردتسنس) مهايا كلي 1 اىناف "ىلا مهلكو مهم كبلق لغشت الو مهننب و ىنب لخو

 دايت ها فو 0 (نومعيالتيحوتلا تاذعلاب

 1 ١ طالبضفت الم اردتسالا وها او رافغتسالا ,هانسنا

 نأابنذن ذأ اذاو ا كلا ىلعف مهك الها ببس ةقيقحلا ىف ىديكتا) مهما (مخ |

 ىمسفديدش ىوق (نيتم الف توملا ىلامهلهمأ هانعم ليقوةدملا مط ليطأو مهلهمأ ىأ (مطىلمأو) ةيوتلاوزافتتسالابل
 مك اديكهنيكموهناسحا | ىنعم نوكيفلايتحالا نمبرضديكلا ليقو دي دش ىلا ذعىأ (نيتمىديكنا) 3 : وقعلابمهلجاعأ

 قهنوكلااجاردتسا ةأمس مرغملا(نولقتدم مرغم نم مهفا)ةلاسرلا غيلبت ىلع ىأ(ارجأ مهأسن مأ) باذدعلاىلاىدؤملاجاردتسالا

 نكت دكا رو مأ) ناميالا نع كلذ,هطبثيف مطاومأ ىف تامارغلا لج مهلعل ديف ارججأمهنم بلطن أىنعملاو ةمارغلا

 نالصالاو كالهلل البس ىلع ماهفتساوهو هب نومكحيامهنم نوبةكب مهف ظوفحملاح وللامهدنعأ ىأ (نوبتك,مهف بيغلا ,هدنع ْ

 0 تسلا 1 ونمهنا قش رءاضقل مهاذأ ىلعربصاىأ (كب رك_لربصاف) راكنالاليبس |
 نخالاوه جاردتسالاو توحلا نطب ىفىأهب ر (ىدانذا) ىتمنبس نوب ىنعي(توحلا بحاصك )ةل#تلاورحضاا ف( نكتالد)

 زوجالو نمالا 0008 ىااراسما هيلع باتو هجر ني> ىآ (هب رنمةمعنهك رادنن االول) امعءولمع ىآ( موظكموهو) |
 2 . ل ا 1 ل ا ا ادم

 ماهفتسانونمؤيالف(نولقثم) ةمارغ(مرغم نءمهفارجأ )ةلاس ءرلا غسلت ىلع (مطاستمأ) اجردتسموارك امو ادئاكهنلا ىمسينأ .

 روهجلا دنع ظوفحلاح وللا ىأ(بيغلا مهدنعمأ) كلذلاوعنتميف كلذ مهياعر نيف ىولا غسيلبت ىلعارجأ بلطت تسل ىأ ىننلا نهج

 بحاصكن كنالو) اولمهيملاواهمأ ناو مهنال مهياعكترصنربخأتومطهاهماوهو (كب ركحلربصاف )هب نومكحتامهنم (نوبتكيمهف)
 ءادنلاذاهمدقتامل فرظب سيلذا نال توما ىلع فقولاو هنالبب ىلتدتال ىت- موقلا ىلع ضغلا :ةلجتلا ف مال_لاهياع سنويك (توحلا

 هرذع لوبقو هباعدةباجابهيلع منأ هنلا نأ الولىأ (هب رنم) ةجر ( ةمعن هكرادن نأالول) ه الماذا ءاقسلا مظكن م اظيغءولمم (موظكم ا

 ءاضفلاب(ءارعلاب] توما ناسي نست

 ىلمأو) بلا التو جر دتسسم
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 نوماعيف هتاقولخ نمأيش هبشيالهنأ اوءاع دقوهناقواخ نمأيشه شيال هنوربةفصلاه ذه ىلع مهنال ىلاعتو
 مدقتهناف مالكلاةسناجنو اهايااهتهماشملةروصلاب ةفصلا نعربعامئاو انب رتن أ نولوقيف مهب رهنأ كلذب
 ىأاهفدوأر ىنعماهبفهوأر ىتلا نمةروص ىندأى نام اعلا بر مهان ا ديعس ىبأث يدح ىفهلوقوةروصلا رك ذ

 هنماوذاعتساان هلل كرم نال كنم هللا ذ وعن مطوقو ىههبشيالدنأ ىهو نينمؤمال ةمولعملا هتفص اهوماع

 انب رفشك/ىراخبللةباور فو قاس نع فشكيفهلوق قولخلا تامسهيلعاوأر مهنوكن م ىهو انمد_فقامل

 نوككن أل مت>بف ىناطملا ناملس 2 1لاق تافصلاوءامسالاب ات كى قيببلا ةباورلاهةهرك اذ هقاس نع

 دقواهمضوءايلا ستفب فشكي طبضوةدشلا نعف شكت ىتااهنر دق نعىأ هقاس نعانب رفشكهلوق ىنعم

 ىنلا نعي دح ىف كلذ دروو ميظعر ون ثيدحلا اذهىفقاسلايدارماليقوقاسلا ف ثك ريسسفت مدقت

 مل سو هيلعنلا لص ىبنلا نعم_:عهللا ىضر ىرعشالا ىس وم ىنأ نعىوراموهو لسوويلع هللا لص

 دبع نب رمح ىلوم نعحانج نب حورهبدرفتادحسهلن ورح مظعرون لاق قاس نعفشك موب هلوقف
 هدانسا|ىفف نوريثك زب زعلا داع نب رم ىلاومواهياععب اكلت احب اذ ىاشوهو زب زعلا

 فاطلالاو دئاوفاا نمىلاعتهللاةب ؤرد_:ع نمؤمللددحتب اموه كلذ ىنعموكر وف نء!لاقواضيأل اوه

 ةقلخ ىلعةكسالملا نمةعاججروهظ نم نيئمؤاا نيب وهني ةءالعقاسلا نوكيدقو ضايع ىضاقلا لاق

 هانعم ل بقو  ةداّتعملاقوسلا نعةجراخ نينمؤملل ةمالعىلاعت هلل اهلعج ةقواخ اق اس نوك-:دقو ةميظع

 كلذدنءمهسوفن ذئنيح نأمطتفلاوهالا نم مطوقع ىلع باغناك امو مهنعبعرلاةلازاو نزلا فشك
 ىف ىهىنلا ةيؤرلاريغةمايقلا موي ماقملا اذهىف ةب ؤرلاهذهو ىناطخلا لاق !دحس نور ضيف مط هللا ىلجتيو

 نمىلاعتهنندحس ناكن م قب الفهلوقو هدابعلهلاناحتماةب ٌؤرلاهذهام اوهتلاءالو ةماركل ةنلا

 ةدحاوةقبطهرهظهنلا ل_عجالاءاب رواقافن دجسي ناك م قمدالودوحسلا ىف هلهنلان ذأ الاه سفن ءاقلت

 ىلع ردقبالفةدءرفصلاك ةدحاوت راقف ىأةدحا اوةقمط ىنعموهدابعل ىلاعتهللا نم ناحتمادوحسلا اذه

 دقو مهسؤ رنوعفر م هانعمة ىملوأاهيفهوأر ىتااهترود ف لوحت دقو مهسؤر نوعفر/ م هلوقو دوجسلا

 ميلا حتفب رسجلا ميج لع رسما برعضب مثهلوقوانب رتن أ نولوقيف مط ىلحتو هتي ذر نم مط عنالالازا
 || نذؤي وةعافشلا عقتوهانعمو لح نماهمضب ليقوءاخارسكبةعافشلا لحتو طارصلا وهو ناتغلاهرسكو

 فطخب ىذلاوهو فاط> عج فيطاطخهيفهاوق تبئنالومادقالاه يف قازت ىأةلزم ضحدهلوق اهيف

 كوشهلتبن نادعسلاهللاقي ىذلا كسحلااو محلا اهب قلعي ىلا ةدي د اوهو بواك عج بيل الكو ئشلا

 مسقماسقأأ ةثالث من أ ءانعم مههجران فسد ركمو لس سم شودخمو اسم جانفهوق بناج لك نم ميظع

 اذهفومهجفف اطقسيو قلي ىأس دركي مسقو صاخببف لسريمشدخ مسقوالصأ ئشالانب الفلس

 نعشلا نءقرأوهو هج نآم ىلع عجب رسسجوهو قملا ل هأوةنسلا لهأ بهذموهو طارصلات ايثا

 نورخآلاو مهطامعأو ,طزانم بس> ىلع نوجني نونمؤملاف مهلك سانلاهيلعرميففيسلا نمدحأو

 مهتعافشرانلا ف نيذلا مهناوخالةمايقلا موب هللا نينمّؤملاةدشانم ىنعمواهنمهنداانذاعأ هج ف نوطقسي
 ىضاقلالاق ةرذلاةثموريخ نمرانيدفصنلاقثهوريخ نمرانيدلاقثمهبلقىفمتدجو نفهلوقو مط

 وهىذلا ناميالا نالنامالادرجم ىلع از ئشهانعم نأ حيحصلاو لاق نيقيلاريخلا ىنعمليق ضايع
 نمباقلالا..عأ نملمجو ؤخرك ذو طاص لمع نمهيلعادئاز ربما اذه نوكي امناوأ زجتيال قيدصتاا
 ريداقملا )ف كلذ نالريخلا لقال لئمةرذلالاقثمو ةقداص ةينوأىلاعت هللا نم فوخوأ نيكسم ىلع ةقفش

 نويبنااعفشو .و ءافلامستفب وهةكس ”الملا تعفش ىلاعتهلوقوريخ بحاص ىأ اريخاهفر ذم نينمّؤل] لوقو

 طقاري_خاولمعي ماموفاهنم جر خيفرانلا نمة- طق ضبقيف نيس>ارلامحرأالا قولو نونمؤملاعفشو



 اهمارص ىلع نب ردأقةنحلا كالت ىبعاودغ ىأةنجلل |ءوهوأ نيك اسما نعاهتعفنم ىزواهمارص ىلع مهسفن دنع نب رداقةعرس مهتنج

 امافاهك اله نماوأراملاهب ىمع اموانتذجاةللض ىا( ن ولاضاانا) م_ط دوص وةهيدب ىف(اولاق) ةقرت# مهتنج ىأ(اه واراماف) مهسفن ادنع

 الواكللقأملا) مهريخ ومطدعأ (مهطسوألاق)انسفن أ ىلع انتيانملاهريخانمرح (نومو رحب نحن لب) اولاق ىه اهئااوفرعواوامان

 لكو هله ز/ن حيبستلاوهيا!ضي وفن ءانئتسالا نالهثل مظعتلا ىنعمىفاهاقتلالحيبستلاءانثتسالاذا نونثتستاله ىأ (نوحبست

 كلذ ىلع اوم .زعنإ> مطلاقمهطسوأ ناك مكتين ثبخ نم هيلان ونوتتوةللانو و ذنالولوأ ميظعت هي زئتلاوضيوفتلا نمدحاو

 كعب اوماكتف (نيملاظانك اناانب رناحب م ساولاق ) ا|ذطو ,هري_ءفدوصعف ةثييا اة زعلاه ذه نع اوب ونو نيمرجما نمهماقتت او هللا اورك ذا

 املاظنوكينأ نء هوهرنوءانئتسالاكرتو فورعملا عنم ىف مظلاب مهسفن أىلعا او رقأو ىلوأ هب ملكشلا ىلا مهوعديناك انيةرصصبلا بارخ
 ةكاللا مهنمدحاو لكل يحبو نيك .اسملا نم )9١8( 2 برطانماواعفااضعب مهضعب مول (ن وهو التي ضع ىلع مهضعل ىل قاف)

 اهيجاوفرتع |مثرحالا ىلع

 هلوقب دملا ازواجت مهناب

 اذكانا انليواباولق)

 ءارقفلا قح عنمب ( نيغاط

 نوط ىأ (نولاضل انااولاق) ةقرتحمةنجلا اوأرىأ (اهوأراساف) دحأ اهنب ومهن؛لوحالاهرامتأ |

 اهريخانمرح دق مهضعب لاق ىأ (نومو رحم نحن لب ) انتنجهذهت سلوان تنج ناكم نءءانللذ أو قي رطلا

 الول كل لقأ /أ) مهلضفأ ومهلقعأو مطدعأ ىأ (مهطسوألاق) ءانثتسالاانكرنو نيك اسملاانعنماهعفنو

 هنالا>يبستهامسنيحيسصماهنمرصيل ,طوق ىفءانئتسالا كرت مهياعركن أ نونثتستالهىأ (نوحبست

 طي رفتو كب ون ذ نمهللا نو رفغت_تو نو ونت ىأن وحب_ستالول ىنعم ن وك مهتنجر م نم ناك اسملل
 م اطعأام ىلعهنوركثتوهللا نوحسست اله لبق هللا ناحبس مهؤانثتسا ناك لق و نيكاسملا قح عمو

 انك انا)اولاقف ملظلاب مهسفن اىلعا اورقأ ولعفامف لضلا نعد وهز مهناهانعم(انب راح ساولاق) همعن نم

 اولاق) اًضعب مهضعب مولي ىأ (نوموالتيضءب ىلعمهضعب لبقاف) مهقوق- نيك اسملاانعنمبىأ (نيملاظ
 انيغطانعمليقو نيك اسملاوءارقفلا قانعنم ىف ىأ(نيغاطانك انا لب ولا مهسفن اىلءاوعد (انليواي

 انك نان رىسعإ)اولا قف مهسفنأ ىلا اوعج رمملبق نمانؤإلا عنصي نك عنص ملواهركشن لفهنلا منى

 ديدشتلابو (انلدبينأانب ر

 اريخإ) ورعوبأو قدم
 انا) ةنل ا هذه نم (اهنم

 نوبلاط(نوبغارانب رولا

 اولديافاونات د_هاج نع

 مينا دعما د مهبانلهفك؛ ىأ (باذعلا كلذك ( ىلاعت هللا لافاد ومص تلاع دلل اوما اطلاقيةنج

 هلنحار لدباو اودلخأ اوناكولربك 1! :رخآلا باذعل و) ىلاعت لاق منو هكم رافك كاذب فوخانرس اتا وانو نءلعفن

 تعاوبف ناودللا سندا © ردنعى أ (معنلاتانج مهب راع نايس ىلا هلاعف نمسا هلا داك ري (نولعي

 انرمتعدم نيرا 2 0 رخال ىف ىطعن انا نوكرسشملا لاق مسالا :رخالا ىف

 ىأ (باذعلاكلذك ل لضف أن وكيف يكف ةزباجريغ مرجناو للا نيب ةم وسنلا نا ىنعي (نيمر جل اكن يماسملا لعجنفأ ) نيكرشملل
 ىذلاباذعلا كلذ لثم 0-71 ا : 1 1 ْ مكلام) تافتلالا قي رطىلعمطلاق راكن الاوداعبتسالا ليبس ىلع كلذ ىلاعت لاقاملوهنم لضف أىطءي وأ

 ايئدلاباقع نم ,انوسز | كلذافىأ(هيف)ةللادنعنملزن ىأ (باتكص كلءأ) جوملا حلا اذهىنعي (نومكحاإكا
 كادر ياس كل نا نو رات#2ىا (نوربكل) باتكلا كلذ ىأ (هيفعلنا) نذ رق: ىأ(نوسردن) باتكلا

 ةرخآلا ف ىأ (مهردنع) كرش (نيقتمالنا)لاقف نينمؤمللهدنعامرك ذمباذعلا| ذهىلا نفضياماواعفامل(نوماعياوناكول)

 ناكول طوق ىلعراكنا ماهفتسا ( نيمر لاكن يما-لا لعجتفأ) ايندلا تانج فالح صااخلا معنتلاالااههف سيل تانج ( ميعنلا تانج)
 ليقم نب رفاكلاكن يمل لا ل هجنف أ ا ف فن أ مط ليقفاين دلا فاكدعم نمووه ىطعيا ار يخةرخآلا ىف ىطعن نحنفاقح د لو قيام

 ميلاض هوفمءازملا ىمأنأكىصاعلا اوعيطملا نيبةب وستلاوهو جوعالا كلا اذه (نومكحت فيك مكلام) تافنلالاة قي رطىلع مط

 امناىأ (نوريختال هيفكلنا) باتكسلا كلذ فنؤرقت(نوسردتهيف)ءامسلا نم(باتك متل مأ) متئشا.هيفاومكسحتىتح
 اهربخ ىف ماللاترسك امناو بهيلعسردلا عوقولس وردمهنال نا حتفب نوريختنام كل نأ نوسردتلصالا وكلن :وهتشتو هنوراتحم

 (انبلعنامبأ ل مأ)هريخذخ ا هراتخاو عشلاربختو حون ىلع مالس نيرخآلا ىفهيلعانكر توهلوقكوهاكسور دمال ةاكح نوك«نأز وجب د
 ما ماللاء يجندإعل ماللا ترسك  امتاوهلوق غ0 قلعتيو ناسعأ تعن (ةغلإب) نامالبةدك قوم درهع



 دب زي وىاشنابذكلاماذناك نالىاركب ونأو هزج نأ هلبقاوف لمعيال طرمشلادعبامناللاق هيفلمعبالو (نيلوالارب طاسأ
 هلدع نم ناكن افاقداصءامسأ ةرمشعب ىلا هنةلل اهامس نوجا وهو دحاو مساباب ذاك سو هيلعفتلا ىلهىنلا ديلولا باعاملاولاق لهسو بوقعي و

 هب وكشس ( همسنسإ) ارش ءاهبهيلع للا ىبص ة دحاو هيلع ىلص نم نا هِلْضْف نم ناك رمشعب ملسوهيلعةنلا لصةننالوسر ىلاءىبملا ىزجي نأ

 ىلعةمس تي ةبفر دب موي فيسلاب مطخ ليقو عشب أ هيلع مسولا نالرك ذل, فنالا صيصخت و هب ف رعياماعوهلةناهمهفنأ ىلع (موطرخلا ىلع)
 كنأط وددشامهللالاق ثيح لس .وهيلعفللا قلص ىنلاءاعدب مم راو فيجا اولك أ ىتح عوجلاو طحقلابةكم له اذحتتما (مهابولبانا)هموطرخ

 < نينساهلعجاورضم ىلع
 ىل_عتناكو ناو رضاط
 ناكوءاءنص نم نيخيسرف

 ةنستوقاهنم ذخأب
 ىل-_عقابلاب قدصتو

 هونت لاق تاماماف ءارقفلا

 انوب أل عفي ناك امانلعؤ نا

 نحضو ىمالاانياع قاض

 اهنمرصيلاوفلخ لايعولوأ
 ةفيخ فدسلا ىف ناحممصم

 ارسم لنا الان
 مهتنج هللا قرحاف مهنيعف

 ارافك اوثاكنسحلالاقو

 ذا) لوالا ل عروهجلاو
 (اهتمرصيل)اوفلح (اومسقا
 (نيحبصم])اهرمت نعطقيل
 لبق حبصا| ىف نيلخاد

 نملاح ءارقفلا راشقنا

 الو) اهتمرصيل لعاف

 نانولوقيالو(نونثتسي
 ءانثتسا ىم_سو هلاءاش

 هنالةروصاطرش ناك ناو

 نمءانئتسالا ىدؤم دوب

 كلو-ةىنعم نا ثيح

 هللاءاشنا نجزخال

 هنناءاشينأالا ج رخأال

 | نينبااولاملا نماطوخ ىىتلا منلاةازاج لعج ىأ (نيل اوالا اريطاسأ

 لاق,ةب رقب ةنملاهذه مهيبالتناكة الصلال هأ نم موق مه(ةنجلاباانولباك ) ),/١“( فسوبىتسا

 تيقوانتاب اب رفك-

 اماعدل لعجنف هوجو دوسن ىنملاو فنالا ىلع ىأ (موطرخلا ىلعهمسنس ) ىلاعت لاقفهدعوأ مثهعيطت نانبو

 كلذهب لعفو فيسلابهمسنس سابع نبا لاقو هجولا نعفنالإب ربعفهجولاداوسوهو ةرخسآلا فه. فرعي
 نانا هقرافيالاراعدب قملن دب رب ءوس مسيم همسنس قأ هقرافيالانيشهب ق>لنسهانعمليقور دب موي

 مصولاك ةرخآلا ىفالوان دلا ف هقرافيالاراعهب ويع نمرك ذا عهنهتلا ق1 ادقواهرث اق عيالو ىحمتالةمسلا

 لهأانربتخا ىأ( مهانولبانا) ىلاعتهلوقو عي ههجو ىلعهي وكسنسهانعمليقو طق نال ىذلا موطرخلا ىلع

 بام اانولب اكمهانولب انا ىلاعتهلوق ف سسابعن؛ | نعىو ر (ةنجلا با انولباك ) عوجلاو ط-ةلابةكم

 لهأ نم موقهسرغناكو قيرطلا له هؤطي نيخسرفب ءاعنص نود ناورمغلاهللاقي نولا,ناتسب لاقةنيلا
 لجنملاهادعن ئث لكمهلا ومر صاذا نيك اسملل كرتي ناكودل نينب ثالث هثروف تاف لجرل ناكوةالصلا

 نيك اسملل اضيأوهف طاسلاى لا لجنملا نم جرح ئشثلكو طاسلا ىلا لخنلا قوف نمحرطاذاوهزجيرف
 تامامافاضيرثنتي ئيث لكم_ط ناكءوساداذاو نيك اسمال وهف لجنملاهادعت ئث لكف مهعرزاودصحاذاو
 | يمالااذهناك امناوريثكلايعلا ناو ل يلقلاملاناهتلاو اولاقةثالثلا ةوخالاءالؤههونب هئر دوبالا

 اوفلاحتتف لعفن نأ عي طتسنالاناف لايعلارثكو لاما لقاذااماف الل ٌلايعلاوأريثكلاىلا ناك ل لعفب
 اوفلاعىأ (اومسقأذا) ىلامنهلوق كل ذف مهل نمرصيلف سانلا جورن لبق ةودغاودغ, ن امون مهني
 اهبلعي نأل بقو نيكاسملا مهبلا ج رن أل بقاوحبصأ اذا ىأ ( نيحبصمإإلا هرم نعطقيل ىأ (اهنمرصيل)

 مهتنجرع نم ناك اسلإ أيشنونئتسال ل يقوةللاءاشنا اولوقي لو ىأ (نونئتسيالو) نيك اسملا

 مهو) ىلاعتهلوقوهو ليالإالا فئاطلا نوكسالو كبر نمبا دع ىأ( كب ر نمت اطاهباع فاطف)

 (ميرصلاك )ةنجلا ىأ(تدبداف) ىلاعتهلوقوهوامتقرحافءامسلا نمتازئاران فئاطلا كلذ ناكو (نوُما

 دوسالادامرلاكسابعن!لاقو هن عفتشي ئناويف سيلفريهلااهنممرصت لسيقو لظملادوسالا ل يللكىأ

 ( مكن رح ىلعا اودغا نأ )اوحببدأ ل ىنعي (نيحبصء)اضعب مهضعب ىدانف ىأ( اودانتف )ع زغخةغلب وهو
 اوشم ىأ (اوقلطناف) مرات نيعطاقىأ (نيمراص متتكنا) بانعالاو عرزلاو راما ىنعي

 ْ نيكسم كيلعمويلا اهنلخديالنأ) ارم ضعبلمه_ذعبلوقينوراستي يأ (نوتفاختيمهو) اهلا

 || مهنيدوسسأدقعمتج ىمأ ىلع ل يقو دهجودج ىلعهانعم ليقو عنمودصق ىلعى أ (درح ىلعاودغو

 ||| مهتنج ىلع مه سفن دنع ىأ( نب رداق) ةردق ىلع سابع نبا لاقو نيك اسملا نم بضغو قنح ىلع ليقو

 ل

 اهرامثا ىىأ(نوئان مهو)اهتق وأ ف اراناهياعىلاعتهللالزن ل يقءالباوباعل زن (كب ر نممئاطاهياعفاطف)

  ليقورجشالب ءاضيباضرأ تراص ىأ ح.بصلاكو أت دوساف تقرتحا ىأ مظملا ليالاكىأ(مي رصلاك )ةنجلاتراصف(تحبصأف) مهمون لاح

 ١ ّ وح ىلا لقي 2 رح ىلع)او هكا اب( اودغانأ) حابصلا دنعاض»إ مهضعب ىدان نيحبصماودانتفاهرمكالط تمرصاهناكى أ ةمورصملاك

 ١ همارص نبدي يم ( نيمراص متنكن إ) نب ركاب كك: وس ىلعاول قاف ىألابقالا ىنعمودغلا نمضوأ هيلعاودغناكهومرصيلهيلاودغلا نال

 ا رامضإباهحرطب ”ىرقوةرسسفم ناوةنجلا ىأ (اهنلخ ديال نأ ) نيكاملا عمسيالئل ىهسبامف نوراستي ( نوتفاختتب مهد)اوبهذ (اوقلطناف)

 | ١ لوخدلا نماونكسمتالىأ نيكْعلا نعىهن نيك اسملالوخد نعىبهنلاو ( نيكسم كيلع مويلا )اهنا دبال نواوقي نوتفاختب ىألوقلا
 . ىلا نبدصافاودغو ىأ ةعرسلاو دصقلا درحلاوأهب وطفن نعا ذك نملا ىلع مهسفن ا دنع(نب رداق) عنملافدج ىلع (در ىلع اودغو)

 ف
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 هابلاو نونجلاب نحمىأ نتفدنالنو:لا(ن وتفملا ؟باب) مط ديعوومل دعو اذ هو نور. وىرتبي رق نعىأ (نورمدبي و رصبتسسف)
 نوتفملاكب قهري دقتوا!ذ كدلبب ىف ىأ اذ كدلبب تنكلوقت ىف ىنعمءابلا جاجزلالاقو نو. دل ميإب ىألوةعلاكر دسم نوتفملاوأ :دي نم

 ةقيقحلا ىلع نين اجلب اعأوهىأ (هليبس نعل ض نء لعأوهكب رنا) رفكللا قي رفوأ مالسالا قي رفن ونجا نم نيه رفلاىأ ىف ىأ

 مهناصاعم ىلع ميمصتا] جيبه (نيبذكملا مطئالف) نودتوملا مهو ءالقعلاب لءأوهىأ (نبدتهلاب لعأوهو) هطيبس نءاواض نبذلا مهو

 كللنونيليف (نونهديف) مذ نيلتول 11 (نهدنولاو دو) مهلئاوغهنعاوفكي وةدم مهتط اوةدمةنلااو دبعي نأ اودارادقو

 لزن اذا ةكم لهأ ىنعي (نو رص وز دعابىأ ) رصبتسف) ناعت هل وقوي ىذمرتلاهج .رخأ ملسوهيلعهللا

 رصبتسفهانعم ىف ىنععءايأ|لبقو نونجيلا ؟<بايءانعم سايعنب لاق (نوتفملاكبأب) باذ_ءلامهج

 نونجلا,نتف ىذلا ناطيشااوهنوتفملاليقو مهقب رفوأكقي رففنونجلا نيقير فلا ىأ فن ورصيد

 هو نأرامضاببهنبملو

 هبل دعدنال ىَعْلا باوج

 ناوهو رخآ قي رطل

 : 201 لقاعلاو نونجناو ىدتهملاو لاضلانيقبإ رفلابملاعلاوه هن | ىلاعت هللا لع افةيادطا و لقعلابمهسفنأ وتلا

 قوهعمطل نونهدي نآلا أ ده يتولاودو) مهعيطي نأهتلاءاهنق هلآ نيد ىلا وعد هنا كلذوةكم ىرشم ىنعب (نييذكملا عطتالفإ)
 كا عدو تباعد و رلا نهدا|ليقو مالكلا ىفةب راقملاوةعناصملاو نيللا ناهدالا لص أ( نونه ديف
 قفلخاربتت ( فالح ١ ل اونمتم#هناةآلا ىنعمو نطب ام فالخر هظأوهيف نا
 هنؤكو ل طابلاو قسحلا أ نورقكيفرفكتتولاودوهانعم ليقو كل نونيلي ومط نيلتق هب ىضرتالامض عب اوكرتي و كلذ ل_ثماول عفيف
 فلحلا داّتعا نمل ةرجنم ىأ ( نيهم) لطابلاب فاح اريثكى أ ( فالح لكمطن الد) ةدمةنلانودبعي ودم مهنط ا دبعتنأوهو

 ىأرلا فريقخ (نيدهم) :|| لوالا نمي رقوهؤ باذكس ايغ ن|لاقوزيقلاوىأرلاةلف هوةناهلا نموه ل فول لت
 ىهو ةناهملا نم ْريِيَعْلاَو || وهليقو ثوغيدبعن دوسالاوهليقوت :ريغما نديلولاوهليقهيلعه_سفقن ةناها ب ذك, ان ناسنالانال

 ىفهيخإب زمغي ىذلاوهليقو بيعلاو نعظلا,سانلا مو لك ًايباتغم ىأ ( زام) قب رمثنب سنخالا باذكوأ ةراقحلاو ةلقلا : ٌ
 نبالاقو لاملابل يخي ىأ (ريخلل عانم) سانلا نيب دسفيلةميقلابىسي ناتف ىأ (ميهتءاشم) ساجلا
 ناعط بايع (زامم) ٌئش) هعفن أال دمت نيدىف مك_:م دحاو لخد نأل لوقي مالسالا نع هنريشعوهدلو عنج ىأر يخلل عانم سابع
 (ميملب ءاشم) باّتْغم || وهليقو فاح ظيلغى أ( لتعإ) مثالا ىماعتي رجاف ىأ (منأ) قحلاىدعتي مولظ ىأ (دتعم) ادبأ

 ىلا موق نمثيدحاللاقت [| لوكالالتعلا ليقوهرفكى ديد شلاوه ليقو لطابلابةموصالا فدي د شلاوه ليقو قلخا ”سلا شحافلا
 ةباعسلاه جو ىلع موق ةدحاوةعفدرانلاىفاغلأ نيعبس كئلوأ نم كلا عف ديةريعش نازيملا ف نزيالو ديدشلاى :وقلابورمشللا
 ميعلاو مهني داسقالاو نبإ لاق مهنم سدلو موقلا ىف قصلم ا ىدلا وهو ميز ةم ومالا تاتطرا زكلذدعب)

 عانم) ةنافسلا يعملو وه ميئزلا ليقو ةنسةرمش عنا دعب هوبا هاعدااغ 1ليق مهنم سلو شي رف تدوخ ادع

 لام اريل اولي ) ريخلل تاع يفرعف منزل بق يح ترقي نحصل 2 ال 00 رك ةعز ىذا
 0 ,لهأ عانموأ اي 0 !لاقاهتءزب لا رعتاكرشلابف رمي لاقاسي اهنيوا كح رعلإ هقنعف
 ن ديلولادارملاومالسالا نأ 7 اقالوابالا قدكراخ لاا قطو ا م ا ويع نم 0 ذالو
 نأكو روهيلا رسمتي لإ * معلتالىأ نينب ولاماذ ناكنال نيهمفالج لك عطنالق نستورد لضترت نا ا

 (منز)ملاثملا نمهلدءامدعب ( كلذ دعب ) فاج ظيلغ(لتعإ) مان آلاريشك (مينأ) هدح مظلا فزواجم(دتعم) ىدفرهتعنم كم مسأ

 ةبالاوذه تاز ىتح فرعي لوهمأ تغب ليقوهدلوم نم ةنس ةرسشع نا دعب هوب ًاءاعدا مهخنس نم سدل شي رق ىفايعدديلولا ناكو ىعد

 نافهب ىلإ لعالف مينزلااماف ىف اعست ت دجو تافصرمشعب ىنفصوا دمت نا لاقوهمأ ىلع ل خدهنا ىور اهنمئشاناا ثيخ تثيخاذا ةفطنلاو

 كلذ نمتناف ىسفن ىلا ايعار تو ءدفهدلوريغىلاهلامل هيف تومي نأ تفخو نينع كابأ نا تلاقف كقنعتب رضالاو هتقيقح ىتريخأ

 اعقلعت,نأزوجب و ايندلا نمهظفحوهراسبل ىألاماذ ناكنال بلاثم اذه عمهعطت الو ىأ عطنالوهلوقب قلعتم (لاماذناكنأ) ىعارلا :

 لاق) نأ ارقلا ىأ (انتاياهيلعىلتت اذا) هيلعلديانتاب |ب ذك( (نينب و) لاماذ ناكن ال ىأه دعب



 ١ ظ علا
 1 ا و را

 نمهب رءابناك اموهةداتقلاقو نارقلاهقلخ ناكتلاقف لس .و«يلعةللا بص هللا لوسر قلخ نعاهنع

 ليقونآرقلا ىفهىهللا ك ىمأ ىذلا قلها ىلع كناو ىنعملاو ىلا عن هللا ىهانم نمهنع ىهتنب وةللا صاوأ

 هللاو ني_اهاجلا نع ضرعأو فرعلاب مم ووفعلا ذخ هلوقب هايا هللا بي دات لشتما هنالامظع هقلخ هللا ىمس

0 
 ىنلانأرباجىورام كالذ نمي )سو هيلعهنلا لص هللا لوسر هيلع ناك امو قلخلا نسح لضف ىف لصفإلم

 ناعمس نب ساونلا نع( م)لاعفالا نساح مامتو قالخالا مراكم ماقل ىنثعب هللا نا لاق لسو هيلع هنا ىلص
 قلخلا نسحربلا مسوهيلعهنلا لصةنلالوسرلاقف متالاوربلا ن ءسوهيلعنلا ىلصةنلالوسر تلأسلاق

 ىلصهللالوسر تءمس تلاقاهنع هللا ىضرةشئاع ع نعم سانلا هيلع علطي نأ ات هركوكردص ىف كاحام منالاو

 لاقتلاقاهنعوهدوادوبأ اهجرخ أمتاقلامتاصلاةجردهقلخ نسحب كر ديل نموا نالوقب سو هي هيلع ةللا

 لاقو ىدمرتلا هجر أول هاب مهفطاأو اق الخ مهتسحًالناعاسانلا لك أ نمنا سو هيلعهثلا ىلص هللا لوسر

 موب نمؤملانازيفىف لقث أ ئث نماملاق !سوهياعملا لصهننالوسر نأ ءادردلا ىفأ نع# نسح ثردح

 حيفص نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ ىذبلا شحافلا ضغبي ىلاهتةنلا ناو نسح قلخ نم ةمايقلا

 الجن ىنمككب رق هللا ىلا بح نم نالاق لسو هيلع هللا ىلصةنلا لوسر ناهنعهنلا ىضر رباج نءهلو 95

 نس أ ل_سوهيلع هلا ىل_ههللالوسر ناكل اقهنعهللا ىضرءاربلا نع(قا) اقالخ أ م<_:.احأ ةمايقلا موب

 امهنع هللا ىضر صاعلانب ورمع نب هللا دبع نع (ق) ريصقلابالولب وطلاب سيلا ةلخ مهنسح ًاواهجو سانلا

 ْن ء(ق)اةالخأمكنساحأ كرا ايخلوةي ناكواشحفتمالواشحاف نكي مل مسوميلعهللا ىلصةنلالوسرنالاق

 تاعفمل ئشللاقالو طق فى لاقامهثلاو نينسرمشع لسو هيلعهتلا ىلص ىنلا تم دخلاقهنعهتلا ىضر سنأ

 تسسمامواقلخ سانلا نسحأ نم لسوهيلعهللا ىلصهّللالوسر ناكو ىذ ءرئلادازاذك تلعفالهواذك
 ناكارطعالو طقاكسم تممشالو لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر فكن م نيل ناك ًايشالوارب حالو طقازخ

 هللا ىلصةللاوسر ديب ذخأتلةمالا تناك نالاقهنع ١) ملسوه-لعهنلا بصةنلالوسر قرع نم بيطأ
 هللا لصةلل ال وسر ناكلاقهنعو < ىعداذاب يحب وةباورفداز تءاش ثيح هب قلطنتف لسو هيلع

 نعههجو فرصيالوهدب عزنب لجرلا ن وكي ىتحه دب نمهدب عزنبالهشخاصف لجرلا هلبقتسا اذا | سو هيلع

 ق) ىدذمرتلا هجرخسأهل سيلج ىدب نيب هبتيكرامد_ةمرب لوهف رصي ىذلاوهلجرلا ن وكي ىتحههجو

 امهرسيراتخاالاطق نب سمأ ناب لس وه.لعةللا لص ةللالوسر ريخامتلاقاهنعىلاعن هللا ىذر ةشئاع نع

 ناالاطق# ئثىهسفنا سو هيلعهتا ىلصةنلالوسر مقتت امو هنمسانلا د أنك كاما ناكناف اما نكيرلام

 امداخالود اما الوهديبطق ايش سو هيلع ثلا ىلص هللا لوسر برضامواهنء سم داز مقتتيف هللا ةمرح كمت

 درب هيلعو ملسوهيلعهللا ىلصهنلالوسر عمىشمأ تنك لاق سن أ نع(ق) ىلاعنةنلا لبس ىفدهاجين ألا

 هللا بص ةهللالوسر قاعةحفص ىلا|ترظذ ىتحةديدشة دبج هذي ىلارع ًاهكردافةيشاحلا اظيلغقارحخ

 هيلاتفتلاف كدنع ىذلاهللا لام نمىل يم دتايلاقمن هتذبج ةدش نم دربلا ةيشاحاهب ترث أدق لسو هيلع
 هيلعةللا لصةتلا لوس .رناكلاق هنعمل ىضرهنع (ق) ءاطعب هل سعأو كمحضو لسو هيلع ةئنا ىلصةنلا لوسر
 ريغنلريغنلا ل عفامربمعاب ًايلاقان ءاجاذا ناك امطف ناكو ريمعوب أ هللاقب .خاى ناكواقلخ سانلا نسحا سو

 ناك امةشئاعتلأس لاق دوسالا نع 0 راقنملارجأهنأالاروفصعلاه بشي ريغصرت اطريغنلا 'هب بعلي ناك

 جرخب وأ وتب ةالصلا ترضح اذافولهأةنهم ف نو ناكت !اقهتنب ىف لعفب سو هيلعهللا قصهللالوسر

 ىلصهللالوسر نمامسترثك ا ادحأت ب ًارام لاق .ؤزس نب ثرحلا نب هللا دبع نع ةمدخلا| ةنهملا ةالصاا ىلا

 22 رو و



 اذن
 ا

 ناهتالاق ىتلاةرخضلاىهواهياعروثلا م ئاوق ترقتساف نيضرأ عيسوت أ ومس عبس ظاغك ةرخص ىلاعتدللا

 ىلعةرخصلا عضوف ميظعلا توحلاوهوانون ىلا ءتهنلا قافنر قتسم# رخصال نكي لف ةرخص ىف نكتف هنبال

 اهبايندلا لكفليقةردقلا ىلع رلاو يرلا نكم ىلع رحبلاورحببلا ىلع توح او لاخددسج رئاسو هرهظ ||

 ىلاةلغت سلب |نارام>الا بعك لاقتناكف ىف وكس دقن و هزنتو ىلاعتو هناح .سرابخلا اطلاق نافرح اهملع

 رجشلاو باودلاو مالا نماثويلاب كر هظ ىلعام ىردتأ هك لاقفهيلا سوس وف ضرالا هرهظ ىلع ىذلا توحلا

 ىلا تلصوف هرخنم تلخ دف ةبادد ثعبف كلذ لعف» نااثويل مهف كر هظ نع مهتيقلالمهتضفنول لابجلاو

 اهيل رظنيل هنو دبي ىسفن ىذلاوفرابحالا سكلاق ت كَ رفخاط نذافاهنمىلاعتةننا ىلا توحلا جعف هغامد

 رعاشلالوقهنمو ةاودلاوهنونلا نااضيأ سامع نبا نعوتناك ”تداع كلذ نم ئشبم هناهيلارظنتو

 ماحعس سلا عمدلاب نونلا تقلل د مهلا ىف حرب وشلاانادإ

 حاتفموهىل .ةو نجرلا تعجاذا ع نءجرلا فورح نم فرحانو نااضيأ سامع نبا نعو ةاودلا نونلاب دارأ

 نيبامهلوطرون نم لقوهورك ذلاهب هللا ب بتكىذلا لقلاوه (مقلاو)ةروسال مءاوه ليةورصانوريصن همشا

 ةمايقلا موبىلا نئاكوهاب رجالاق ثنيفصن قشنافهيلارظنف مقلاهللا قاخاملّو ألاقي و ضرالاوءامسلا

 مك امو أ (نورطسيامو) هنم غرؤ دق سم أ ىلءسانلا ىرجا ناو كل ذب ظوفحا حوالا ىلع ىرك

 هيف نورطسيامودارما نوكينأل متحبف نيا زق كلذ ىلعلقلانلح نا ليقو مدا لاسعأ نم ةظفحلا

 نو كب رةمعنب ) دما( تن :اام) عمجللال ميظعتلل نورطسيامو عملا نوكي و ظوفحم ا حوللاوهو

 ىذلااهمأإب مطوقلذروهو نونحمب كب ر ةمعنب تنام نورطسيامو مقلاو نونبةئلا مسقأ مسقلا باوجا ذه

 هنعنف ل وبنلا كيلعقللا من دقوان ونجم نوكتال كنا ىنعم او نوني كنارك ذلاهيلع لزم

 تناك هللا ةمعن نا ليقو هلل دجلاو نونح تن ً ام لاقي وهو ةللةمعنلاو نونحمبتن اا مهانعم ليقو نونحلا

 بيع لكنم ةءاربلاوةديجلاقالخالاوةيضرملاةريسااو لماكلالقعلاو ةمانلا ةحاصفلا نم هيلعةرهاظ

 ىلاعتهللاهمنف نوذلا لوصح قني اهدوجوف ةرهاظ ةس وسح عنلاهذهتناك اذاوةمركم لكب فاصتالاو

 الو صوقنمريغىأ (نونممريغارجال كلناو) نونجل كن !مطوق ىف نيبذاكح مونوكى عبآلا »ذهب

 ىنعم ف ليفوةي راضاب الكا ذب فصي عطقي امىأ .« اهماعط نيام بساوك س يع ديبا لوقهنمو عوطقم
 اذه ىلع كريصو نعطلا كالامح | ىلع ال ناهانعمولّوالاوهلوقلاوةنملا بسب كيلعر دكمريغهناَةبآلا

 ةلاسرلا غيلبتو ةوبنلاراهظا ىلع كلنا لبقو عطقنيالا اد امظعا زجأ كياعممئارتفاو حيبقلالوقلا

 نونجلاىلا كايامهتبسن كعنالفامظعارجأ مط عئارشلا ناب و كلذ ىلعريصلاو ىلا عت هناا ىلا قلخلاءاعدو

 ىلع كناو) ىلاعتلاقف نونملا لاح هاا ءهفصو متهتلج دق ىذلا ميظعلا ىمالا | ذه-لاغتشالا نع

 تناكة يضرملالاعفالاوة ديجلا قالخالا نال نون>مب كب رةمعنب تن امهلوقلريسفت:لاك اذهو(مظع قا
 ةلماك لس وهيلعهللا ىلصةللالوسرقالخ تناك الوهيلانونحلا ةفاضا از كلذ كن اكن مو هيلعةرهاظ

 ىلع له سي ةيناسُمن ىوق ىتاخلا ةقيقحو ةميظعاهناب ىلا عت هللا اهف صو ةرفاو ليج ةيضرملاهلاعف وة ديجح
 نسح ىف لخ دي وه بح اص ىفةقلحلاك كل ذرب صيف ةيضرملا باد لاو :ديجلالاعفالا,ناينالااهمفصتملا
 سانلا ىلا بب>لا قلخلا نسح ىف لمعي و تالماعملا فدي دشتلاو لخبلاوشلا نمزرحتلا قلما

 رومالا عيج ىف لهاستلاو بناجالاو ب راقالا عم فور ءملابةرسشاعملاو ب دالا نحو لذبلاو لعفلاو لوقلاب

 هجولا ةقالط عم ىتدالا وىلعالا نمىذالالامحاووجابتلاو عطاقتلا كرتو قوقحلا نم مزاباع حاسنلاو

 هللا لوس رف كلذ عرج ناكدقل او لاعفالامراكمو قالخالا نساحم عيج عمجتلاصخلاهذهفرشبلاةماداو

 مظعنب د ىلع هانعم سابع نبا لاق 'و ممظع قلخ ىلعل كن اوهلوقب ىلاعتهللاهف_دطواذطو لس .وهيملع هللا ىلص

 هببتك امىأ (مقلاو)
 ىذلاو ةكئالملا لقوا حوللا

 هبمسقأ سانلاهب بتكي
 دئاوفلاو عفانملا نمهيفامل
 ف_ولااهم طيح ال ىتلا

 امىأ (نورط_سامو)
 بتكماموأ ةظفحل اهرطسي

 امو بتكن م ريما نمهب
 ةب ردصموأ ةلوصوم
 تنأام) مسقلاب اوجو

 هماعنإبىأ (كب ر ةمعنب
 تنافاهريغو ةوبنلاب كيلع

 (نونجمي )اهوربخوام مسا
 نيب ضرتعاكب ر ةمعنب و
 ةمعنب ىفءايلاوريم او مسالا

 هلحو فو ذحمب قتلعتت كبر
 لماعلاو لاخلا لع بصنلا

 امدرب دقتو نون>ىاهيف

 كيلعامعنم نونجعتنأ

 لمعي نأءابلا عنم لو كل ذب

 ةدئازاهتاله لبق امفنونجم
 باوجوهو ىنلاديك أنل
 كسيلع لزن ىذلااهيأإي
 نونجل كنا رحذا

 لاتحا ىلع (كل ناو)
 (ارجال) هيلعربصلاو كلذ

 ريغ (نونم ريغ) اباوثل
 نونمم ري_غوأع وطقم
 قلخ ىلعل كن او)هب كيلع
 ةلئاد سعأام وهلبق (مظع

 وفعلا ذخ لوقف هبىلاعت
 ضرعأو فرعلاب ىمأو
 ةشناع تلاقو نيلهاجلا نع

 هقلخ ناك اهنعهللاىضر

 مراكم نمهيفام ىأنآ ارقلا

 تساامعاو قالخالا

 نينوكلابداج هنال هقلخ

 امهقلاخ ىلع لكوتو



 دوع :وملا باذعلا ىثعي دعولا ىأ(هوأ اراماف) عئارشلا < نيبأ(نيبم) ف و( رب ذيانأامنا وهللا دنع) باذعلاتقو رعىأ( معلا افا لق)

 اهتيشغوةءاسملاوةب اك-لا!هتلعنابمههوجو دعولا ةب ور تءاس ىأ(اور فكن يذلا هوجو تئبس ) لاخلا ىلع اهءاصتن اومهنمابن رق (ةفلز)

 وهو ان دعتا:اننئا نولوقتوهليجتت نولأست ىأ ءاعدلا نم نولعتفت(نوعدمهب تنك )ةينابزلا ن وائاقلا( ىذلا |ذهليقو) داوسلاو ةرتقلا

 هللا ىتامأ ىأ (هللا ىنكلعأ نا متأ ارألق) نوع دن بوقعي ارقد ن وثعبتالكنا (م08) نوعدتهببس منك ىأىوعدلا نم

 مما 7027 257 6 ا د لا هد لك ل حا نمو ) كلهُو سمانا هلو
 ةفاضابد سعأ (نيبم ريدان اعاوةللادنع معلا مالق) هلوقب كالذ نعهللا باجافةمايقلا مون نع لاؤس 20 0
 1 1 رت
 ليقو يرسل وك 1 ا 0 املا نغ)ادلاجاىرخأوأ (انجر

 ىنعملاو ةب اكلااهتاعو تدوس اىأ (اورفكن يذلا وجر تئبسإ) ابي رقىآ (ةفلز) ردبب باذعلا عي رك
 ءاعدلا نم (نوعدن هب منك ىذلا اده) ةيزاخامطتلاقوىأمط (ليقد) ه0 و ناكل ؤم( ملأ باذع :

 نذلا ةكم كرس داب (لق) لطابهنأن وعدن ىأ ىوعدلا نءليقو ملول أن نوبلطتو نونمتىأ 1 1 8 3

 انلاجآىرشأواناقباف ىأ (انجروأ) نينمؤملا نم ىأ(ىم نموهنلا ىنكلهأ نا متيأرأ) ككاله نونمتي 72 0 5 0
 ىكلهأ نا متيأر ألق ةبآلا نعم فل يقو ةلاحال م. عقاوهناىأ (ميلأباذع نم نب رفاكلار بجبن ف) 0000 6
 همكح نالانب ونذبانكله.نأنوفئاخانناعا عم نحن ةانل ارفغف ىأانجر وأ ىعم نمو ىنب ذسعف ىأةنلا - 00 0 7 :

 فمطلقىأ (لق) سابعنالوقاذهو نورفاكمتأو ميلأباذعنم مكعنمي وأ مربح نفانيؤذفان 0 0 7
 هب مر فكم تأو مان دبعوهبانمكآن حن ىأ (اناكوتهيلعوهبانمآن جرلاوه) مطكخيب وتومهباع كراكسنا تان نيدلت 00
 مهرك ذم مط ديدهتاذهو متن أم نحن يأ ( نيبملالض فوه نه ) باذعلا ةنياعم دنع ى أ (نوماعتسف) ىلا 0 ١ : كاب

 5 5 ع 2 2 : : -_ ل

 ليقو مم زءامدب رب ليق (مؤامحبصأ نا مي رالق)ىلاعنلاقف جاحتح الا تي رط ىلع مهي.اعهمعن ضعبب ا 0 ا

 رهاظ ىأ( نيعمءامب كتاب نف)ءالدل الو ىدبالاهلانتال ضرالا ىفايهاذارئاغىأ (اروغ)هايملا نماهريغ ا
 نب رقم مهلعج نأ ةبآلا نمدوصقملاوراج ىأ نيعم سابع نب !لاقوءالدلاو ىدبالاهلانتو نويعلا هارت 0

 نفضرالاىابهاذ ع ؤامراصن ا ىنو رب_خأ ىنعملاورفكتلا نم هيلع مهامحبق مهم ريو موياعهمعن ضعبب || م ادور نم عم

 الص ئثىلعر دقيال نم هعمنولعخت إذ ذئنيح مطلاقيف ىلاعتةتلاوهاول و قي نأ ديالف نيعمءام كتاب || رانلا با لع نم نورفاك
 لعأهللاو لاحتاذهف ةيدوبعلا هلاك رش || وهلف) هنم ملدبال
 د ن0 ريسفن ل موعدأ ىذلا ىأ(نحرلا

 افرح ن روسجوةتسونانثامو فاأوةلك ٠ ةثاملثوةنان وسو ناذثا ىهو ةيكم (هبانما ) نمحرلا هيلا
 / : د ميحرلا نجحرلا هللا مس [ك هيرفكن موهب انقدص
 مقلاهللا قاخاملو ان !١هنعو ضرالاهرهظ ىلعىذلا توح اوهسابع نب الاق(ن) لجوزءهلوق ُُه (انلكوتهياعو) مترفك

 ضرالاّت دا فنونلا كرد>تفهرهظ لع ضرالا طسف نونلا قاخ م ةمايقلا موب ىلا ن'اكوهاع ىرك انرومأ هلا انضوف

 ليقوتومهبنونلا مسا ليق نورطبامورلقلاو ن أرقم ضرالا ىلعر خفت لابجلا نافلابجلابتتبئاف || ؟<بلزئاذا (نوماعتسف)

 عضوم«بيمدقل نكي لفاهطبضو عب سلا نيضرالا تحتل خ د ىتح ضرالاىلا طرهفاكلمشرعلا تحت نم نحن ( نيبملالض قوه
 ىلع الملا مدقرارق لعجوةءاق فا نوعب راونرةفا!نوعب راهلارون سودرفلا نمىلاعت هللاطبهافرارق نامتيأر ألق ) متأ 5

 ٠ راك رالاراطقأ نمةجراخروثلا كلذ نورقو كلا اام دقاهياعرقم_سافهنذأىلار 0 ع نإب | لاننالا ضرالاف اههاذ

 قاذنرارق روملامئاوقل نكي لفرلارزج هسفندراذاور لا دم سفنناذافاسفن موب لكس فنتي وهف رصلا ىف ودول

 مساس اس اسس اس اس ل ا تا ا اس ا ا سس تاس اس سس :

 هللا نعملاو لوعملاب ىتايلامتؤ دحلم دنع تيل”وهدارأ نم هيلا لصي راج ( نيعمءاس؟ يناي نح) لداع ىنعع لدعك

 ةنآنوسجو ناتنثا ىهوةيكم ن ةروسإلا ةريصب هللاانداز بيطتملااب رك زنب دم هنا لوقو ىمعو ةليللا كلت ىفهنيعءام بهدف
 توحلاهناسامعنب|لوقوةاودلاهنا نسما لوقامأو متملا فورح نم فرحلا اذههبدارملا نارهاظلا (ن) (مي-رلا نجرلا هنلاممسإ)



 فيك متاعهب رذنملا متيأراذاىأ ( رين فيكن وماعتسف) فسخ نا اذكولاهتشالا ل دب نم نمل دب لسري نأ ةراق# (ابصاح يلع
 ىلعهبن مثمهتكلهأذا مهياع ىراكنا ىأ( ركن ناكفيك-ف) كموق لبق نم( مهلبق نم نيرذلا بذكد قلو ) علا كعفنيال ن يحى راذنا

 دنعولا ف نوتحنجأتاطساب(تافاص) ءاوطا ىف(مهقوف) رئاط عج (ريطلاىلااوريملوأ)هلوقب بصاخلا لاسراو فلا ىلءهتردق
 تافاصو أ ن طبقي و نففصي ىأ ىنعملا ىلعالج لعافلا مسا ىلع فوطعم نضبقي و نهبونجاهب نب رضاذااهنممضي و ( نضبقي و) نيناريط
 ءاملاكر ئاطللءاوطاوءاملا فةحابسلاكءاوطا ىف ناريطلا نال ةحنجالا فصوه ناريطلا لص نأرابتعاببيكرتلا |ذهرايتخاو تاضباقو
 ظفلب ئراطو هامب ءىخل كرحتتلا ىلعهب راهظتسالال طسبلا ىلع ”ئراطف ضيقلاامأواهطب و فارطالا دمةحابسلا ف لصالاو .حاسلل
 الا) طسبلاو ضبقلا دنع عوقولا نع (نوكسميام) عاسلا نم نوكياكةراتدعبةراتضبقلا نهتم نوكي و تافاص نيمأ ىنعم ىلع لعفلا
 نهكسمامو كالفالاتتفاهتاملاعلا نعهريبدنو (#*99) هظفح ك.سمأولا ذكوولعيالواعبط لفستي ل يقثلافالاو هنردقب ( نجرلا

 ل ناو فام ( ريذن فيك ) ةرخآلا فتوملا دنع ى أ (نوماعتف )طول موقب لعفاكةراتح تاذاحن رىنعي (ابصاح مكيلع

 ريع عسا هيا جو ا ا (مولبق ني نرتلا تلك تلو بادعلامتباعاذا عراد
 ا تك نا كا ريطلاىلا اوريرلرأ )لج وزع هلوق واتح كا اعلا ا را أمياعىراكنا ىأ (ريكت ناكفيكف)

 اهلقثعمريطلا نأ ىنعملاو (نجرلاالا) طسبلاوضبفلالاحىأ (نهكسمام) طسبلادعب نهب وذج نو ا. 1و ىلا ]] كي رمادا نيتسنسانممسي أ( نضبشيوراراروط طوخ سارا
 ًادتبم(نمأ) بناجلا

 نملدبب م(اذه) ٠١ . || ئثلكبدنا) اطءظفحو اهايال جوزعةتلا كاسمإبالاّوملا فا هتويثواهؤاقب نكي لاهمسج ةماخضو

 0 ىنعماواظفالا ىلع لوم سس اي ن٠ىأ ( دو رغفالانو رفات 0 هت ثم مقر (نحرلا || تت تاس وصصنبنماكأ ابحت تاس رسوآ ارنا 00 ملدنجالىأراكنا ماهفتسا (ملدنجوهىذلا اذه نمأ) ةيفاخمراعى تحتال ى اعتدنا ىنعي( ريصب

 ىنالامهامىأ ( رورغف لوانيع رص الازوملا وا داقلا كي كلوا ا رباك أ (ههجو لعام ئش نخأ) الا نورفاكلا نا ىلاعت افلا نأ 8 مرا رت ا (روقند) ريكت و وبن ىأ / قتعف) ةماعرمدب بارما( ماكاو مسا <نارلا ظنيت.(
 ىذلا اذهنمأ) رورغ ىأ (ىدهأ) ةمايقلا موب ههجو ىلع هللاهرمشخ- ايندلا فىصاءللاورفكسلا ىلع بك ًارفاكلاوهوالامث
 ١ 6. مست. | ىتك نمؤملا عي ميقتسم طارمد ىلع) قب رطلارصبال دتعمائاق ىأ (ايوسىشعنمأ) ىدهأوه
 (هقزركسمأ نا مكقزرب ىنعي (ةدئفالاو راصبالاو عمسلا ل لجو مكفقلخى أ (5 اشنأىذلاوهلق)اب وسةمايقلا مود

 هورصب أ اف مريت عاالو و متعمسام اول بقت لفاهومتعيض منكل ىوقلا هذه كيف بكسر ولاعت هنأ

 اليلق) لاقاذ_هلفهكتقلخامريغىاهومتلمعتساف عنلاه ذه معيض مكن كفوو .كقعام ملمأتالو

 لاقي وه-هلاراشب م مأ

 ناوهقزري ىذلا اد_ه

 انسردمر |, كاسم ||( 8 : 3 0 : :
 7 : نار 5 هناضيمري غىف اهومتفرص اماف هناضرم هجو ىف اهفرص هللا عنر كش نال كلذو (نوركشنام

 نوط ينازوحو ريدعت : .٠ 1 ع 2 : 6 2--ا ع
 7 لإ 0 1 ضرالاف) مشب و كفاخ أ (مك ارذىذلاوهلق) اطبهاولا منلاهذهبر متر كشام تاككف

 90 دعولا اذهىتمنولوقيو ) ةداعالا ىلعر داقءادبالا ىلءرداقلا نى عملاوةمايقلاموبىأ (نورمش< هيلاو
 نوظفح مهنأ مهداةتعال |,

 0 هناقاثلاو مه باذ_علا لوزن نعلاؤسهنأ اه دحأ ني-هجو لمتحلاٌؤساذه (نيقداص متنكنا |
 نوقزري ونا هلا نم 2 3 درسك كت م:

 ىراودامت (اوج لب )لاقف مونعب رضأ اوظعتي ملاماف قزارلاو رصانلا دنا مهمأكسف مهتط ا ةكربب ) عبار - (نزاخ) - ( 5٠

 (ههجو ىلءاكم ىشعنفأأ) لاقف نينمؤملاو نب رفاك-الالثمبرضومن هوعبت. لف مهياعوإقثلهنعدارشو ( روفنو) قحلا نعراكستسا (ٌوتع
 (ايوس ىش؟ن.أ) تا افهةنيكلاقي هبكعواطمبك اد (ىدهأ) نمرتخو افستعم ىشعي وةعاس لكرثءيههجو ىلع اطقاس ىأ

 ىنعيىلكلا نعوهيلعىده ةلالدإف وذحم نمربخووتسم قإ رطىلع ( ميقتسم طارص ىلع) رور+اوروثعلا نها_ملاسابصتنماي وتسم

 اهتالهصخ (ةدئفالاوراصبالاو عمسلا < لعج 3 ءادتباكةلخ(8 أشنأ ىذلاوهلقإمالسلاهياءىناا ىوسلاب ولهجإبأ بكلاب

 ةرابعقلقلا ل يقوةدّازاموالياقاركش نوركشت ىنءملاوةدابعلاهل نوصاختالوهللاب نوركسشن نال معنلاهذه(نوركشتاماليلق) معلا تال
 ءازهتسا نينمؤمال نورفاكلا يأ (نولوقيد) ءازجلاوباسحلل (نورشحتهيااوضرالا ف) كقاخ(8 ًارذئىذلاوهلق) مدعلا نع

 هنامزانوماءاؤهنوك ىف (نيقداص متتكنا) باذعلا ىنعي هياننو دعت ىذلا (دعولا اذهىتم)



 مهنمفارتعا(ريذنانءاجدقىلباولاق) باذعلا اذه نم <فوحلوسر (ربذن كتبا )مطاخييب وت ةينابزلا نمهناوعأو كلام (اهتنزخ

 امم(ئثنمهنلالزئامانلقو) مهانب ذكق ىأ (انب ذكف ) هيفاوعقوام مهراذناو ل سرلا ثعبب مهلالع حاز أى عت هنأب رارقاو هللا ل دعب
 متراذنالا ىنعمي ري ذنلاف مظعأطخ ىفالا مت ام نب رذنمالرافكلالاقىأ (ريبك لالضىىنالا متت أن ا) كلذ ريغو ديعوو دعو نم نولو قت

 لالْضلاب مهدا صولوقلاة دارا ىلع .رافكسالةنزملا مالك اذهن روكي نأزاجواراذناالا اوسدل ,هناكراذنالا ف مهولغا هور نم هب فصو

 : ,وكح مط لس .رلامالكو أن ايبلا معى ةلك اشملا ىمسي وءادتعاوةثبسءادّتعالاو ةئيسلاءا ازج ىمسي(مهمساي لالضلاءازجاومسوأ ك الملا
 ىف( ريعسلابامصأ انك ام) لمأتمل قع (لقعنوأ) قملا بلاط عامسراذنالا (عمسنانك ولاولاقو) هلبقن لفا ذهانل اولاق ىأ ةنزخلل
 مهبيذكت ىف مهرفكب( مون ذباوفرتعاف ) ناتمزل«ناتجحامهناو لقعلاو عمسلاةلدأ ىلع فيلكا رادمنىلءليلدهيفو رانلالهأ ةنج

 كلذ نافاو دجوأ اوفرتعاهتماركوهنلاةجر نعمهطادعبفىلعودي زيءاخلا (مث*5) مضي و(ريعسلا باخ الا ةحسف) لسرلا

 ب لكفريذنانءاج دق ىباواق) رذني لوسر ىأ(ربذنكنايملا) عي رقنو خيب ون لاوس ىنعي (امتزخ 3 1
 اوب ذك مهنكسلو لسرلا ةثعبب مهللع حاز أ هناب مهم فارتعا اذهو(ئنمهنلالزنام) لوسرلل ىنعي (القو رت

 لوقةل-ج نمهنأر هظالاوهوامهدح أ ناهجوهيف (ريبك لالضفالا متت نا) خد نمهللالزناماولاةو ور (بيغلا

 ريبك لالضىف ايندلا ىف تنك دقل ىنعماورافكسلاةنزخلا مالك نمنوكبنأل مح ىفاثلاولسرالرافكلا || ل (2 0 .٠
 ىدطاعمسنانك ول سارع نب !لاق مهنم مهفن ىأ(لقعن دأ) هباؤاجام لسرلا نمىأ ) عم تاك ولاولاةو) 1 58 ) 0 7 ١
 زي نم لقع لقعنو ب نم عمس عم فانك ول هانعم ليقو (ريعسلا با ىفانك ام) هب لمعنف هل قعنوأ 5 ل 2
 لسرلا مهي ذكحتب ىأع جلا ىنعمفوه (مين ذباوفرتعاف) ريعسلا باص انك امركسفتتورظننو 00 0 0 3
 مهب رنودخينبذلانا) لجوزعهاوقغو(ريعسلاباححالإلا دعب ىأ (اقحسف) ئيثنمةئلالزئام مطوقو || كل )4
 0 د 1 50 : راهجالاورارسالا ني.ىمالا
 ىنعي( ريبكو بأو) مهب ونذل ىأ (ةرفغم مط )هبا ذع نمافوهباونمؤيفهوري لو مب رنوفاخ ىأ (بيغلاب 0

 نمنولنياوناكن كرمشلا ف تلزن سابعنبالاق (هبادرهجاو أ ؟لوقاورسأو) ةحلاصلا مها مع ءاؤب || مرارمسا ع دنعوتسيل انعمو
 دمتهلا عمسيال ك كلوقاورسأض عبل مهضعب لاقفاولاقام: لب ربجهربخيف سو هيلعهتلا بص هنلالوسر | مهبل لع مراهجاد
 نمرعيالأ) ىلاعتهلوقب كلذ دك مث( رودصلا تاذب ميلعهنا) ىلاعت لاقف ةيفاخ هيلع ىخحال هنأ هللا ءربخاف اوناكة كم كرشم نأ ىور
 وهو) قاخ نم رودص ام هللا لعيال أ ىنعملاو قاخ نمهللا معيالأ ليقو هقولخم قلخ نم رعيالأ ىنعي (قلخ ىص هنا لوسر نمن ولاني

 لعج ىذلاوه) ىلاعتهلوق قي ةسوسول اورمسلا نماهبفا-« (ريبخلا) رودصلا فام جارختسابىأ(فيطللا | هرب_خيف لسوهيلع هللا
 اهظاغواهتوزحلاهبف ىشملا عنتجالةاهسوك-ااهلعج ىنعملاو ئلكنمداقنملالولذلا (الولذ ضرالامكلل أ اولانوهيفءولاقامب لي دبج
 ليقواهيحاونواهفارطأواهبن اوجاهيك انمو(هقزر نءاواكو) هلوقاذ كو ةحابا سمأ (اهبك انمىفاوشماف) اورسأ هنيباهف اولاقف هنم
 اولكو لاذتلا غلب اوهواطابج ىف كوم ل ل له س ىذلاوه ىنعملاواطابج سابعنب !لاقداهجاخ واهقرط || يع هلاعمسالشاكل اوق

 ةكمرافكف وخ م كروبق نم نوثعبت هيااوىأ ( روشنلاهيلاو) ضرالا فكل للاهقاخا م ىأهقزر نم
 ميف سي نأ) هومتيصعناءامسلا ف نم باقعىنعيسابعنب لاق (ءامسلا ف نم متنءأأ) ىلاعت لاقف

 يح ادع ص رالا ك ري ىلاعتةنلا نا ىنعملاو مهب ىوهتلبق واهلهإب كر حت“ .:أ 5 ,و ىهاذاف ضرالا 1 ار
 لسرين ا ءامسلا ف نم متنم أ مأ) بهذتوء ىجن ىأ مهقوفرومتو مهيلع ضرالاولعتو لفسأ ىلا مويلقي ىتح مهم 7 الف يك فاهنعةنسلالا

 ملع رمضملاباماع طرحال نر كن أ( ريبخافيطللاوهو) لعب لعافهنإب عفر عش وم فنه (قلخ ن* ملعيالأ) هب ملكسام
 ىلعاليلدنوكَيف لاوقالا قاخ تايثاهيفوءايشالا قئ اقحلاعلاريبخلا ءايشالا قئاق دي لاعلا ىأ فيط» "هته هواهقاخ نمرهجناو رسملاو
 وه) لاعفالا قاخ ىفنل اذهمالاتحافىلاعت هللاوهورمض هلعافلاو لوعفم نم ب رح نب رفعجو مصالا نب رك. وب ألاقو دابعلالاعفأ قلخ
 اولكو)اهقرطوأ اطابجوأاقاز رتساوالالدتسااهبن اوج(اهبكانمىفاوشمافإ اهيف ىشملا عنمتالقلا ذمةلهسةنيل (الولذ ضرال |<!لعج ىذلا
 نم ىأ(ءامسلا ف نم متنمأ أ) مكيلعهب منأامركش نعمان اسوهف مروشن هيلا امىأ (روشنلاهيلاو) اهيفهللا .ةزرنمىأ (هقزرنم
 ةجرلا نأوءامسلا فهنأو هيدشنلا نو دقتعي اوناكمهنالوأ هيهاونوه ىماو أو هبتكو هاياضق لزةناهنموهتكن الم نكسم اهمال ءامسلا ىف هتوكلم
 مك (ضرالا مكب ف سخي نأ ) ناكسللا نءلاعتموهوءامسلا ىفهن أن ومعزت نم متنمأ 'مهداقتعا بسح ىلءمط ليقف هنمنالزغي با ذعلاو
 لسري,نأءاماا ىف نم متنمأ مأ) كرحتتو برطضت( رمت ىهاذاف) نور اقب فسخ

 هنا) هلوقب للعم تازنف



 ثاومس عبس ا ىذلا)لازلاوةءاسالا لهأهنم سيال ىذلاروتسلا (روفغلا) لمعلا ءاسأ ن مهزجتيال ىذلا د 1 تلاغلا ىأ( زب زعلاوهو)

 اقايطت قب وط ىلعوأ قابط ت اذ ىلعو أر دصما,فصوا ذهو قبط ىلعءاق ,طاهفصخ اذا لعنلا قباط نم ضعب قوفاهضعب ةقبطم (اقايط

 ىنعمو ىلعوةز+توفن( توافتنم) بطاخم لكلوألوسرال (نجرلا قاخ ىف ىرتام) ىباطختاولا جول مك قبطعج ليقو
 نفل شاك شافلا نع تراس ير ءوبارطضاوفالتخا نمىأ دهعتااو دهاعتلاك دحاونءانبلا

 غايتو نها اهلطنارسنلا مشرد نامل قل عضوف تواغت نم نويف ىرتاماهل صأواقابطأ ةفص لج ا هذ هو هالي الواضعإ توه

 ىلاهدر (ردبلاعجراف) بسانتملا قلها كلذ لثم قا + ىذلاوههتردقرهابب هنأو نجحرلا ق وا هنأوهو تواغلا نم نوممالس ببس

 عجر امل) قشلاوهورطف عج قوقشو عوادص (روطف نمىرن له) هيفةههش كم قينالفةملإ اعلا هب تربخأ مدل نع عصي ءايثلا

 ىلعراصتقالادرب ل ليقو تأ ص ثالث نوكتف 2 (١ ىلوالا ىوس ليقو ىلوالا عم نيترك ىأ نيت صعرظنلار رك( نيتركرصبلا

 ك0 م يم مم م حس م ا

 هاصع نمممقتنملابلاغا!ىأ (زيزعلاوهو) ايندلا فدهزأ كب أليقو ةنسلا ىلع ناك اذاباوصلاوهنل
 اقيط ىنعي (اقابط تاومس عبس قلخ ىذلا) ىلاعتهلوق و هتءاسا نع عجرو يلا باتنل ىأ (روفغلا)

 رابحالابعكلاق ضرالا ىلعةبقلاك ايندلاءامسو ىرخالا ىلعةيبقمءامم لكضعب قوف اهضعب قبط ىلع
 ةسماخلاو ساحنلاقوأر فص ةعبارلاو ديدحةثلاثلاو ءاضيب ةيمىم ةيناثلاو فوفكم جومايندلاءامس
 رون نمراثص ةعبسا!بحلاىلاةعباسلاءامسلانيبامو ءارجتةتوقايةعباسلاو بهذةسداسلاو ةْضف

 الو ندا احاجوعا نجرلا قاخام عش ىف مدآنبايىرتامىأ (توافت نم نجرلا قاخ ىف ىرت ام)

 قوقشىأ ( روطفن ه«ىر له) رظنلارركى أ (رمصبلا عجراف) ةب وتم ةميقتسم نهقلخ لباضقانت

 عجريف (كيلا) فرصنيىأ(باقنيإ) ةيمدعبة يم سابعنبالاق( نيتركرصبلا عجرا من) عودضو
 باطام كردي معطقنمليلكىأ (ريسحوهو) ىوهامري مل ادعبم الياذارغاصىأ (ائساخرصبلا)

 جيب اصااكبك اوكبىأ( حيباصع) سانلااهاري ىلا ىهو ضرالا نمى رقلا ىأ(اين دلاءام.لاانب زدقلو)
 ةنب زثالك موجنلاةللاقلاخ ليق رونا موجنب سا.عنب!لاقوبكاوكلا مالعأ ىهوةءاضالا ىف
 اموجر اهاناعجو) ىلاعتهلوقوهو نيطايشالاموجرورحبلاو ربلا تاماظ ىفاهم ىدتبمتامالعو ءامنسال

 ةنيزسك اوكلا لج تاق ناف عمسلا نوقرتسي نيذلا نيطايشلا اهب مج رب سامع نء لاق (نيطايشال

 تاق ني_:لاا نيتاه نيب مسجلا فيكفاطاوز ىضتقي نيطايشللاموجراهلعجو اهءاقب ىضتقيءامسال

 ىرتوةلع شبك اوكلا نمل_هدفنت نأزوحيلب بك اوكلامارجا,نومرب مهئادارل |١١ شيل هنااولاق

 6 طاندتعأو) اطاح ىلعىهو راناا ع نمدخؤي سدق لك اهلثمو بهشل| ىهوةلعشل كلب نيطايثلا

 0 ؛ ركشلاهدارأ لب نيت سم نت سم

 هققدو كرظنر كىأةرثك

 اييعوأ اللذ ىرت له

 (باقني) مالا باوجو

 (ائس 3 .رمدبلاكيلا) مجري

 دب 'نراثعا دبع واذاكلذ

 وهو ) رصيلا نملاحوهو
 اهيفرت و ىبعم ليلك (ريس>

 ءامسلااني زدقلو ) ذل

 ءامسلاىأىل رقلا (ايندلا

 (حيباصي) متمايندلا

 ةءاضاك ةئنضم بك اوكي

 تك اوكلاامتيم_ف

 مهدجاسم نوني زب سانااو
 حيبادلا داقياب مهو ودو

 نيذالو) ةدقوم ار انلا ىهوةرخآلا ف ىأ(ريعسلا باذع) ايندلا ىف قارتحالا دعب نيطايشللاندةعأو ىأ

 ميج ب اذ عإ) نجو سن | نمهللاب رفك نم لكس لب , نيطايشااباصتخ باذعلا سيل ىأ م رباورفك

 راج لاقي نتوصلوأوه» (اقيهشاطاوعمساههفاوقلأ اذا) ىلاعتلاقف مهج ف صوم " (يصلا نست 2

 كانا اسال كاوا انلروعاو مروه لدول ما ىلةكمهيىلغت ىأ(روفت ىهو) تاوصالا حبقأ كلذو
 اير مطأس) ةءاجىأ(جوفاهبفقاأاماك ) مهياعاهلترهت نم (ظيغلا نم) عطقنن ىأ (زبةداكنت) ليلقلا

 تامالعو نيطايشالاموجروءامسللةنبز ثالثا موجنلا هللا قاخ ةداتق لاق تاملظلا ىلا رونا نم كن وجر نبذلا من ا دعالئ أ( نيطايشلل
 نأنيطاي_ثالاموجراهنوكى عموهبمجريامهن ىمسردصموهو مجر عج موجرلاو هبال اعالام_ فاك: دقف كلذ ريغاهيف لوأت نه اهىدتهم

 اندةعاو) أطاح ىلعكالفلا ىفةراقاهنالاهك امأ نءلوزتالبك اوكلا نالهإ مح وأ ىنملا لتقيفران نم ذخؤي سبق باهشاهع لصفني

 مهريغو نيطايشلا نمةللاب رفك نم لكلو(مه ربارفك نب ذللو )اين دلا ف بهشلاب قارحالا دعب ة :رخآلا ىف (ريعسلا باذ عا نيطايشأل ( مط

 بطالا حرطياكمهجىفاوحرط (اهيفاوقلأ اذا ) منهج عجرملا (ريصملا سب و) كلذب نيصوصخم نوموجرملا نيطايششلا سيل ( هج بادعإ)
 م ىلغت (روفتىهو) قيهشلاب عيظفلاركنملاهسسحهبشربإلاتوهك اركنمانوص(اقي هن ميل (اوس زيكا ارانلا ىف
 مهاهنايلغةدشلةراعتسا مهياعةظ اتغلاكت اعف رافكسلا ىلع( ظرغلا نم ) قرفتتو عطقنت ىنعي زيت ىأ(زب زي داكن) هيفاميلجرملا ناياغ
 مطأس)رافكسلا نمةعاجج (جوفاهيفقلأاماك )

 فق_ساني زدقاو لبقف

 حيباصمىأب ىأ 6 اص



 ثدلو اهم ىلعةياغلاءادتبالن وكن أز وجو ضيعبتال نموهئانا ىلعهروك ذب غنيليبقلا نمتنق نملمشتةفص تونفلا ناكأمل
 نمأيش صقننالو مهرضنال نب رفاكلاةاصو نأ ىفنينمؤملالاحل ثمو مالسلاام_ميلع ىسوم أن ورهباقعأ نماهنال نيتتاقلا نم

 ايندلا ةماركنمتيتوأامونار< ةنبا يسمو ةئلاءادعأ ىدعأ ةجو زاهنوكع مهنلا دنعاجتلزمو نو عرف ةأ سما لاح ةئلادنع مهافلز و موءاوث

 ةروسلا ل وأى نيتروكذملا نينمؤملا تاب ضي رعت نيليثْلا نيذهىطىوارافك اوناكاهموق ناعم نيملاعلاءاسن ىلعءافطصالاو ةرخآلاو
 ىان 14 نااميتح نءنأىلاة .راشاوهجو ظاغأ ىلءامطريذح و ههرك اع - وهيا ع هللا ىل_ههللال وسر ىل عر هاظتلا نمام نم طرفامو

 د ةنآن ون الث ىهو ةيكم ثالملا ةروسإلم ملسو هيلعهنلا ىله هللا لوسر اجو زامهن أىلعالكتيال )9١"( نأونيتنمؤلا نيتاهكص الخالا

 ةيجنملاوةيقاولا مستو
 باذدعنم اهيراققتاهنال

 نماعوف ىم ءاجو ربسقلا
 بيطأقرتك اواي ىفاهأرق

 «ميحرلا نجرلا هلل مب
 نءمظاعتوىلاعت(كرابت)

 ىذلا) نيقوللا تافص

 هفرصتب ىأ ( كلا هديب

 لك ىلع ءاليتسالاو كللملا

 كلما كلاموهودو_جوم

 نم هعزنب وءاشي نم هنو

 (ئنلكىعوهو) ءاشي
 نموأ تارود_ةملا نم

 (ريدق) ماقتنالاو ماعنالا

 ىذلا) لامك ىلعرداق
 ًادتيمربخ( روملا قاخ

 ىذلا نملدب وأ فوذحم

 حصيام ىأ(ةويحاو)هلبق

 توملاو ساس> الا هدوجوب

 توااقاخ ىنعمو هدض

 محصملا كلذ داجم|ةايحلاو

 قاخ ىنعملاو همادعأو

 اهعأ متايحو 6

 (تاسلا) ثوكتا
 ايف هيهنو» مابك نحت
 متم نوكيهنأ لعام كتم هظيف بيبطالو ليلعب ىتتال ىتلا ةايحاو ريسالاو ريمالا عيئذلا توملا ناب

 نبسنأ نع « هللةعاطو حالص تب لهأ اوناكمهنالابريشعو اهطهر مهو نيعيطملا ىأ نينناقلا موقلا

 ةحدخو نار ةنباميم نيااعلاءاسن نم كل مسح لسو هيل عهتلا ىلص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر كلام

 هدارع لعأةللاو يمص ثي دحلاقو ىدذمرتلاهج أ نو ءرفةأ سما ةيسآو 2# تنب ةمطافودلب وخشنب

 د كلملاةروس ربسفت الع

 افرحر مش ءةثالثوةب اماثو فلو ةملك نوثالثوةناملثو ةبان ول الث شو ةيكم
 ةب [نونالث ةروس نآرقلا نم نالاق سو هيلعةللا ىل_صهنلالوس .ر نأ هنعىلاعت هللا ىذرةرب ره ىنأ نع

 هوحندوادىالو نسح ثيدحلاقو ىذمرتااهجرخأ كالملاهديب ىذلا كرابت ىهوهلرفغىتح لجرل تعف ش

 ربق ىلعهءابخ لسو هيلع للا ىلصةلل|لوس ربا أض عب برضلاق سابع نبا نع # اهبحاصا عفشتهيفو

 لوسرايلاقف لسو هيلعهللا ىلص ىنلا ىتافاهمخ ىتحكالملاةروس ًارقيناسناربقوهاذافربقهن أب سحيالوهو
 لاقفاهمْ ىت- كلملاةروسأرقي,ناسناربقوهاذاف ريقهنأ بسح ا الانأو ناسناربق ىلع ىفابخ تب رمضةللا
 بي رغثيدح لاقو ىذمرتلاهجرسأربقلا با ذع نم هيجنت ةيجنملا ىهةعناملا ىه لسوهياعهنلا ىلص ىنلا

 د« ميحرلا نجرلا هللا مسب لع
 ءاشي نمل ذب وءاشي نمزعيف ناطلسلاو ىسهنااو ىمالا هل ىأ (كلللاهديب ىذلاكرابن) لجوزعهوق ُه

 ىفهتايحو ناسنالاتومدارأل يق (ةويخلاوتوملا قاخ ىذلا) تاذكمملا نمىأ (ريدق ئث لك ىلعوهو)
 رهقىلابرقأهنالتوملاءدقامئاوءاقب وءازجرادةرآلا لعجو ءانفوةايحراداين دلا هللا ل_عجاين دلا
 ةقلعلاو ةفطنلاو بارتلاك ىت روما -- ىفءادتب الا ف تناكءايشالا نال كلذ وم دق أهنالهم دق ليق وناسنالا

 ,هح ردحالو ئشب رمال لمأ شيك ةروص ىلعت وملا قلاخ سابع نالاقو ةاي+لااهياعتأ ارطمت كلذوحنو

 دحالو ئيشب رعال اهتويكر ب ءايدنالاو ل ربج ناكىتلا ىهوءاقلب سرفةروص ىلعةايا تقاخو تامالا ئث

 ةفصتوملا نال يقو ىحوراذن لكلا ىفاهاقلاف اهرثأ نم ةّصبق ىرماسلا ذخ أ ىتلا ىهو ىحالا عيئاهحب ر

 ةايطاهدضو دسحلا نعحو رلا ةناباو ةيناويحلاةوقلالاوز نع ةرابعتوملاليقو هيكل: داس ند وجو

 لصافلاهنال ةمعن توملان ا ليقوانا ويح ناويحلا ىمسهب ودسحلا ىف حورلادوجو عمةساسحلاةوقلا ىهو

 ايندلا ف دحأ منت, لاهالولذاةمعناضيأةايحلاو رارقلارادىف ةازاحملالاحورادلا هذه ىف فيلكتلا لاح نيب

 ىور (المبع نس 5أ3) توملاىلاةايحلا نيب امف كربتخببل ىأ (5 ولبيل) ةرآلا فباوثلاهيلا لصإرلو
 نب ليضفلالاقو هتعاطفف عرسأ اوهنلا مراح نع عر وأوالقع نسح المع نسحأ اع وف عر مع نا نع

 ناك اذا صلاخلافاباوصاصلاخنوكمىت>لبقب ال لمعلااضيألاقو هب ودأو هصاخ المي نسحأ ضايع

 هلل

 باوصلاوهللاه جوان وكن أ ص ااحافهبوص أ وهصاخ أ ىأ (المعنسحأ) هربخو أ دتبم ( .أ) كب هماع ىلع ال لمع ىلع ميزاجيف

 نسحلا لمعلا رايتخا ىلا يعادوه ىذلا توملا يلع طلسو لمعلا ىلعاهم نوردقت ىلا ةايملا# اطعأهنأدارملاو ةئدلا لع نونا

 هينيعنإبهنوم بصن نم لمعلا ىلاايعاد سانا! ىوقأ نالةايحلا ىلع توملامدقو هنمد.الىذلاءازحلاوثعبلا الاه« ارواف حيبقلا ىلع

 ةفص ىلع هقلا ةةص مدق فطالارثأ ىهىتلاة ايها ىلع رهقلا فصرت أ وهىذلاتوملا مدقاملو مهأةبآلاهل قولا ىلا عج رياهفهنال مدقق
 وهب هلوقب فطالا



 هلا هازخأن ضي رعت هيف (هعماونمأ .نيذلاوىنلاهّنلا ىزخال) مكلخديب (موب) بصنو (راهنالاا هنت نم ىرجن تانج ملخدبو)

 رونأفطنا اذاكلذ نولوقي (انرونانلم «أانب رنولوقي) ريما ع ذومفف (مهناسعإب ومهيديأ نيب ىسيإ أ دتبم (مهرون) رفكلا لهأ نم

 دودحلا ةماقابليقو غيلبأ| ظعولاو ظيلغلا لوقلاب( نيقفا: لاو) فيس( راقكسلا دهاب ىنلاهيأيرب دق ْئث 2 لكىلعكناانلرفغاو) نيقفانملا

 و رفكن يذل/الثمةللا ب .رمضريصملا سيو مههج مهاوأمو) ناسالاب ةجاحاو لاتقل نمهب امه دهاجت امف نياق رفلا ىلع (مهيلع ظاغاو) مهيلع

 ا م 0 9 مفامهانت اف نيحلاصاندابع نم ني دبع تحنانناك طول تأ ماو حون تار

 لوخدب مهبذعيالىأ (هعماونمآن يدذلاو ىنلاهنلاىزخال موب راهمالااهتح نمئرجت تانج كلخ ددو)
 0 نياقفانلارونًافطنا اذا نعي (انب رنولوقيل طارصلا ىلع ىعت( مهتاعانو يعدمأ :)رانلا

 مهرفك ىل عنوبقاعي 1 1 00 0 0 7 0 ْ
 ا تاصااورف نيددلل)الاحواهش نيب ىأ (الثمةنلابرض) ىلاعت لوقو ءريشت مدقن نال البنينمؤملل مهتوادعو 1 0 55 هيض ممم

 64 نم نيدبعتحناتتاك )ةطاووةعلاوامهمسا ليقوةاهاواهمساو ( طولة صاد) ةاعاواهمساو(حون
 مهتيناك امره مهتوادع أ (ىعانتافن) مظعتو في رشتةفاضاان دابع نمهلوقو مالسلاوةالصلاامهيلع طواو ونام و ( نيححاصاندابع

 2 : كلدباهموق لعتل تنخ دراهنلابفيضوب لزت اذاورانلا ت دقو /ليللاب فيض هب لزت اذا هفايضأ ىلعاهموق لدن 0 لش زاأ

 ا اههتوبن عمامهيتأ سما نعاعف دبى( ايش هنلا نمامهنعاينغي لف ) ناميالاانر هظاو قافنلااترسا امهنا ليو

 ءاشفإب نيلوسرلا انتاخو لأ هنةوءامشنلا . نم تاحاصلاو نيماصا| ىلاعنهّنلاهب ريض لثما فهو (نيلخادلا عمرانلا الخ دا ليقو) للا باذع

 نالوسرلا نغيفامهرارسأ || باجالكبي رقلاناو مهيةلصتمةبارقلا تناكناو» رية يصعم يل ارضيإلو هريغةعاط ىصاعلا عفنإل
 قح نينأرملا نعىأامهنع نا ده نغيملامهاتتاخامل طولد 5 صصاو حوت ةأ سماك ايدنرفاكلاهب لصتب ىذلاّبِب رقلا ناكن او دعب لب

 جاوزلا نمامهنيي وامهنيام || اذه ىفوهريغحالص ىلع لكتب وةيصعملا بكت ر ب نم عمط ةبآلا ذهب عطقف ايش امه ما نعنالوسرلا
 ليقوهللاباذعنمامءانغاإ| برضم *« هدشأوهجو ظلغأ ىلءامطريذحتوامهنم طرفامو ةصفحو ةشئاع نينمؤملا اب ضي رعت لثملا
 موبوأامهتومدنءام_ط ||| ىلاعتلاقف نمؤملارضتالر فاكلاب لسملاةاصو ناواعيطم ناك !ذاهرضتالربغلا ةيصعم نا نمضنن رتخآ الثم

 رباس عمراتلالخداةمايقلا || ىبومبلغال نو رسفللا لاق محا نم تنب ةيسآ ىنعي (نوعرف تأ ما اونمآ ني ذالالثم هللا برضو)
 ةل-دوال نيذلا نيلخادلا || ىاهاقل ا وداتوأ ةعبراباهيلج واهم دي دتوأاهمال-سا نوعرفل نيبتاماف نوعرف ةأسماهب تنمآ ةرحسلا
 عمو ءايبنالا نيب ومني || فاي كدنعى نبابرتلاقذا) ةكئالملااهتلظأ اهنعاوفرصنا اذاف سمشلا ف ب ذعت تناكسف سمشلا

 نماكتاوخا نماهيل>اد ||| اهرأ امافاهيلعقلتلةميظءةرخ صب ىمأن وعرف نا ليسقو ةنجلا ىفاهتني نعام هللا ف شكسف (ةنجلا
 طول موقو حون موق تيقلافاهحورتعزتناوماشييهردنمةنطل ا قات ترصناظهنلل ا قاك 2 ر ةرحصلاب
 نيذالالس لاب رضو) ايفا ىهفةنجلا كلان وعرف أ ىماهنلا عفر لقوا أد حت لو هيف حورال دسج ىلع ”رخصلا

 م دا هعيدسلا نمسا نعى أ(اهجرف تنص>أىتانارمتةنباميصو) نس رف (نوعر ف تأرماون | خلا وقانسي) هاج بلع سابع بالةدكرنووي (مو وعرف نمو

 ا ةناةقانوةنلا تبكي 0 كيلمةفاضا مح رنم) ةباكلارك ذكلذلواهعرد بيج ف ىأ

 هر (هبتكو) هئايبن أ ىلعةلزنملاهتاماكبهدابعلةللااهعرش ىتلا عئارشلا ىنعي (اهع راما تا

 بديت يو (تلك نر نمتناكىنعي(نيتناقلا نمتناكو) مالسلاو ةالصلا مهءاعىسعو دوا دو ىس .ومو ميه ارب | ىلعةل ازتملا تكلا

 ىجنو ) ك دنع اطوقباهنع تربعف ناكملا نعهزنم ىلاعتهنال ةيلاعلاةجردلا تدارأ اهنأكف (ةنجلا فاتني كدنعىلنءا بر)

 قجبو) مزج ريد غب بي ذعتلاو لظلاو رفكلاوهودإم نمادوصخرو ةئيبملا نوعرف سفن نموأ ن وعرف لمع نم ىأ (هلمعو نو عرف نم 0
 قينكملاريس نملزاونلاو نحنا دنع هنم صالحا ةلئس موديلا ءاجنتلالاو للاب ةذاعتسالا نأ ىلع ليل دهيفو مهلك اعبقتا نم( نيملاظلاموقلا نم
 تقدصو) انلةفواحما (انحور نم) جرفلا ىف (هيف) ان سمابلب ربج خفنف (انخفنف ) لاجرلا نم(اهجرف تنصحأ اىبلا نارمتةنباميسمو)

 (نيتاقلانمتناكو) ةعبرالابتكسلا ىنعيصفحو ىرصب (هبتكو) هريغو سيردا ىلعاطزأ ىتلادهفحصب ىأ (اهب رتاملكت



 (ةراخاو سانلااهدوفواران) مكسشن أ هب نو ذخأ نامي مهو ذخأتن إب( محيلعأو ) تاعاطلا لعفو ىصاعملاكرتب (م<فن أ اوقاونم آن بذلااهيأي)
 ةعسنلا ةيناب زلا ىنعي ( ةكئالم ) اهله أ بن ذءتواه سعأ ىلب ( اهياعإ) بطخلاب نارينلا نماهريغ دق. اك ةراطاو سانلابالا دقتتالرانلا نماعون
 مفرلاعضومىف (هللانوصعيال) لاعفالادادسلاوقالا ظالغو'ةدشوةظلغمهمارحا (#ه4,) ى(دادش ظالغ) ,ماوعأورسشع

 لمعلاو هنعفتلا مك اهنامعءاهتتالاب سابع نبا لاق( مكسفن أاوقاونمآن بذلااهأإي) لجوز ءهل اوقو نط 5 ١ ( 1 ىلع 5 922 2 7 صاامإ تعنلا

 دوقواران) كلّذدب مدوقت مهوب داو مهو ةورخ نءمهوجاو ريخاب مهو سم ىنعي( مكيلهأو) هتع ! || هتلارمأامنوصعيال ىآ اهدوقوارانإل كلذ ,هوقت هون دأو ,هوءاعو مثلا اوراكل :٠ب ( ؟تاهأو ل هتعاطن 0
 مهو رانلا نزح ىنعي ( ةكئالماهيلعإاداقباعرساوارحءايشالا دش اهنال تي ريكا ىنعي (ةراخاو سانلا تاطفاملو تك ع ّ

 3 و ا ا ردا (دادتإ رانلا له أ ىلع ا ( را 0 ا

 هنع مهاهنو هب هم |امفهنلا نوفلاحال ىأ ( مه سم أام هللا نوصعيال) مهيفةجرلاهللا قلح رانا ىفافلا امنول 5 ةفعا

 او رفكن يذلااسأي) هنادعأ نم ماقتنالاود ىماوأ ذيفنت ىف ةفأ ارمهذخانالىأ (نو سم ؤيام نولعفبي د) || ناتنجلا تتلون و

 راذنإلامويلامدق دق هنالاهت شو رانلا نونياعي نإح كلذو مويلا او ردتعتال مطلاقي ىأ (مويلا اور ذتعنال || ىلوالا ىنعمذادحاو تعمق

 ناىنغي (ن وامعت منك امنورجتامنا) راناالوخددعب لوبقمريغهنالراذتعالامهعفني الفرا ذعالاو أ هىماوأن ول بقتيي مهلا

 حصنن حصن تاذىأ(احوصن ةبوثنلاىلا اوبوت اونمآ نيذلااهمأي)هل وق باذعلا <تتمزلأ ةئيسلا كلامعأ ةبناثلا ضو اتوا

 ش هب نو صو بام نودؤب مهنا ناحوصنلاةب وتلاذاعمو بعكن ب ”ىئأ وباطخلا نب رمعلاق هنمبانىذلا بنذلاىلادوعلا كرتب اهبحاص
 اعمت ىضمام ىلعام دان دبعلا نوكين أ ىه نسا لاقو ع رضلا ىلا نبال دوعي الاكبنذلا ىلا دوعيالمثبوتي الو هنعنواقاثنب الو

 بيسملا نب ديعسلاقو ندبلاب كي وبلقلابمدني وناسللابرفغتسي نأ ىلكلا لاقوهيلادوعبالن أ ىلع || نينلااهسأي)هيفن وناوتي

 ءاتشأةعب رأ اهعمجيحوصنلاةب وتلا ىظرقلا به حص نب دج لإقو مكسفن أ اهبنوحصنتةبوتءانعم || مويلااورذتتال اورفك
 ناوخالا“ئسةرجاهمونانجلابدوعلا كرترامضاونادبالابعالقالاو نأسللاب رافغتسالا || (نولمعت منك ام نوزجتاما

 ةريغص ةيصعملا تناكءاوساهريأتزوجالور وفلا ىلع بنذ لكنمةبجاوةب وتلاءاساعلا لاقو (لصفإلم | كلذمطلاقي أ ايندلا ف
 نع معلقين أاهدحأ طور ةنالثاهلف ىدآ حب قاعتتال ىلاعت هللا نيب و دبعلا نيب ةيصعملا تناكناف ةريبكوأ الرانلامطوخد دنع
 وأ كلر ذعالهنالاورذدعت
 راذتعالا مكعفنيإل هنال
 اوب وناوتمآ نيذلا اه«أا)

 (احوصن ةبوت هللا ىلإ

 ىف طو رمشلا هذه تعمتجا اذافادب أ هيلا دوعيال نأ ىلع مزعي نأ ثلانلاو اهلعف ىلع مدني نأ ىناثلاو ةيصعملا
 ةعب رأ اهطورم شف دا قح قلعتت ةيصعملاتناكنافهتب ون جدت ماهنمط رشدقف ناواحوصن تناك ةبوتلا

 ناكناو هبحاص ىلا هدرهوحنوالامةيصعملاتناكن اف اهبحاص ىنح نمأرسس نأ عبارلاوةم دقتملاةثالثلاه ذه
 عيج نمدبعلا بوتر نأ ب واهنمهل>هتساةبيغ تناكن اودوفعباطوأ هسفن نمهنكمهونو أف ذق دح

 دقوةنسلا لهأ ب هذماذههنمبةلامهيلعقي وبنذلا كلذ نمهتب وت تفحاهضعب نمباتناف بونذلا هجر شفخالا نعةقداص

 لاقلاقفزملاراس نب رغالا نع (م) ةبوتلا بوجو ىلعةمالا عاج اوةنسلاو باتكلا لئالد ترهاظت ا
 ةرد رهىلأ نع( خ) ةصةئاممويلا فب ,ونأ قى افهنلاىلا اوبن وت سانا |اهمأي ملسوهيلعقللا لصةنلالوسر 5 يس حا

 رثك أمويلا فهيلا بو أو هللار فغتسال ىفاهللاو لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تعمس لاق هنعهللا ىضر ع دل
 ةب وتب حرف أ هلل ل سو هيلعهثلا ىبصنلا لوسر لاق لاق هنعهللا ىضر كلام ننسن نع( قإ) ةيمنيعبس نم || ماد بدنك بولا
 ىّدرىرعشالا ىسوم ىفأ نع (م) ثيدحلاةالف ضرأ ىفهلض أ دقو هربعب ىلع طقس لح أ نم نمؤملاهدبع مرو كنيدف كفورنم
 بوتيلراهمابهديطسب وراهنلاءىسم بويل ليللابهديطسب هللا نالاق لس و هيلعفتلا ىلص ىنلا نعهنعهلل 5 دارب نازوجيو كلخ
 هيلعهنلا لص ىنلا نعامهنع هللا ىضر رمح نب هللا دبع نع © اهب رغم نم سمشلا علطت ىتح ليلا« ىسم م ا اح

 مب رىسع) ىلاعتهلوقو و نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاه جرن غرغي لام دبعلا ةبوت لبقي هللا نأ لاق لسو 0 7
 هيلعاب وجوالامركتوالضفت كلذوةب وتلا لومق ىف هدايعل ىل اعن هللا نم عامطا اذه( ايس كتعرفكبنذ ع ع

 ميلخديو) حوسنااةبوتلانأاعوف م ءاجواحوصنحصنتوأحوصن تاذىأر دصموهو ىحيوداج نونلا مشب و اهتايضتقم
 نبا نعوهيف دوعيمبنذلا ن عبوتين أر شلا نمل جرلا بس < ةفيذح نعو عرضلا ىف نبللادوعي نأ ىلابنذلا ىلا دوعيال مثبوت.نإ
 هب تزجام ىلع اذه 00 ايسوكنع رفك نأ كب رىسع) ناكرالاب عالقالاو نانجلاب مدنلاو ناسللاب رافغتسالا ىههنعهللا ىضر سابع



 ةداد زوهرصانوهيلو(هالوموههللاناف)هرسءاشفاوةريغلا ىف طارفالا نمهءوسياهيلعانواعت ناو فوكف يفختتلاب (هياعارهاظتناو)

 ”ىرب نمل يقو ااص لمعو نمآن م لكى نينمؤملا نمحاص نمو( نينمؤملااصو) هيلواضي أ( لبربجو )هنا ذب كا ذىلو تي هناب ناذباوه

 (.1/) ملاصلااذهلعفيال كلوقكم جل اهبدي رأدحاو ليقوةباحص !ليقو قافنلا نم

 لاق ىلاعت هللا «-,ناع ىتح نوماعهندجومة دش نمةث'اعل ةصفح هّتشؤ أ نإح ثيدحلا كاذ لج نمار هش
 ا أدب لسو هيلعهنلا ىلصهنلا لوسر ىلع لخ د نورمشعو عست تضما تلاق ةئاع نعةورعىفر بخاف ىرهزلا

 لاقف نهدعأنب رشعو عست ن هتاخد كناوارهشانم اعلخ دنالن أت مسقأ كناهنلالوسراي تاقف ىف

 ا 5 ثناعاي لاق م ةليا نير شءواعستر هشلا كلذ ناكو ةياورفداز نب رشعواعسن نوك رهشلانا

 ندرتنتنكنا كجاوزال لق ىنلا اوما لاق مكن وب 1ىرساتسا لكل ؟كيلعالفا سمأ كلل“

 تلقف هقارغب ىفا ميلانو م ىوب أن أللاو لع دق < تناعتلاقايظءهلوقىلا غلب ىتحاهتني. زوايندلاةاحلا

 31 كءاسن ريتال تااق ةشئاعزاةباورفدازةرخآلارادلاوهلوسروهللاددر اقافىوب ايم اتسا| ذه ىف

 نعسامع نبا ع نعمل _لواتذعتم ىنلسريملواغلبم ىنلسر أننا نا لسو هيلعهتلا ىلص ىنلا اطلاقف كترتخا

 ملا ناف نرتقلط تيك نافءاسنلا نآش م كيلم ىشرأم الو سرل تسلق لع هوكحنر م

 الا مالكب هللا د_جأو تملكناماقو ك_ءمنونمؤااوركبوبأو ان أو ليئاكيمو لب ربجو هتكسالمو كعم

 اريخاجاوز أهل دبي نأ نك-ةلط ناهب رىسعةبآلا هذه تلزء'و لوقأ ىذلا بوق قدصي هللا نوكي نأ ت وجر
 هن اهيفوريهظ كلذ دعب ةكنالملاو نينمؤملا اصول ري-جوهالوموه هللا نافه_يلعارهاظت ناو نكسنم

 دجسملا باب ىلع ماقد ا وهل ن ذاف هءاسن قلطي لهن أس نلارب نأ ل سو هيلعهللا بص للا لوسر نذأتسا
 هءاسن سو هيلعةننا ىلص هللا لوسر قلاطي م هبوص ىلعاب ىدانف

 ءاضفل اوهوزاربلا نأ ىأزرب_تفةوكرلابه عم تلف ىأةوادالابهعمتادعفهلوق دي هظافلأض عب ح رشإلا

 تناكنأ كنرغ؛الوهلوق ةنب.دملا ىضارأ ىلعاب نك امأ ىهوة- ملاع عج ىلاوءلا ةجاحلاع ءاّضقل ضرالا نم
 لوزنلا ب وانتنانكفهلوق ك_مالاجوان_سحرتك أىأكنم مسوأةفئاعو موةرضلااهمدبري كتراج

 ”ىكتموهاذافهلوق ةفرغلااهحتفوءارلا مضي ةب رم كااهدعب رخآلاهلعفب وةيىمناسنالا هلعفين اوه بوانتلا

 ىوس ءاطوري رمسلا ىلع ني مهناهبدارملاو هتحعسنوهنرفضاذا ريصالات امر لاقي ريبصح لامر ىلع

 ةدش نمهلوق دا+لاوهو باها عج هالاوةبهالاةنال'ةبهأ الارصبا ادربام هيف تب ًارامهلوق ريصحلا
 ناف) سو هيلعةنلا لص نلاءاذبا ىلع انواعت ىأ(هيلعار هاظت ناو) ىاعت لوق عي بغا ة دج لاا
 ىالخاد نكن اوهدرفأ ا اواضي أ هرصانوهيلو لي ربجو ىنعل( لبي ربجو) هرصانوهيلو ىأ (هالوموههللا

 نب ىنأودوع_سنبان ءىور (نينمؤلاطاصو) هتناكمو«_تازئمولء ىلع اوينتوهلامظعت ةكن الملاةلج
 ءايننالا مهليقو نيقفانباوسيل نيذلا نينمؤملا نمنوصلخلا مهل يقور« وركب و بأ نينمؤملا اص بعك

 هيلع لم يناناوعأىأ (ريهظ) نينمؤلا طاصورب رجول ارمصن دعب ىأ(كلذدعب ةكسئالملاو)

 هلدبي نأ) |سو هيلع هللا ىلصةنلا لوسر ىنعي (نكسقلط نا )هلل نمبجاو ىأ(هن رىسع) هنورمصنب ل سو

 هللتاعضاخ ىأ (تاماسم) لاقفإ نوب هجوزي ناكفاوللا جاوزالا فصو م ٍ ( نكنماريخاجاوزأ

 تايلصم ليقوتايءاد ليقو تاعئاط ىأ (تاتاق) ىاعتهنباديحوتي تاق دصمى أ (تانمومز كالا ا

 (تاحئاس) ةدابعلاتاريثك (تادباع) ةبوتلا تاريثكوأ اهحبةابون كلل تاكو ران ىأ(تابئانإ ليل
 تنايمتتجوزن ىتلا ىهو بيث عج (تاسن) حاس تح هعم نحعسإ ليقو تارج اهم ليقو تاكسى

 هنالن وكلا نعالةردقلا نعرابخالا با, نما ذهوركب عج ىرا نعى أ(اراكبأ او)هوجولا نمدجوب |[
 افي وح نونماري_خاجاوزأهلدبأ نهقلط ناهنأهنردق نعرب_خاف نهقلطيالهنأ ملعدقو نكقلط نالاق 1

 تافصلا رئاس فالح ناتيف انتم

 وهاصولص ل يقو سدجلا دب رب سانلا نم

 نمواولا تفذخ- نينمؤلا
 هلوقو ظفلل ةقفاوم طخلا
 رثاك ىلع (ةكئاللاو)

 دعب (كلذدعب ) مهددع

 ىملاصوليريجو هللا ةرمص'

 جوف (ريهظ) نينمؤملا
 راهاظت غلبياف هلرهاظم

 ءالوه نم ىلع ني: سمعا

 ةرهاظمتناك الو هؤارهظ

 ةرصنةإج نم ةكسالملا

 املظدت كلذ دب لاق هللا

 مهترهاظمو مهتر صنل

 نأ نكقلطن ادب رىسع)

 وبأو قدم هلدبب (هدِس

 ةرثكلا ديد كنلاف ورع

 ناف(نكتنماريخاجاوزأ)
 تالدبملان نال تل

 ىلع ن كلو نهنم
 نماريخءاسن ضرالاه+و
 اذاتلف نينمؤملا تاهمأ

 مل هايانهعاذبال لسو هيلع
 ناكوةفصلا كلت ىلع نقب

 نوئماربخ فاصوالاه دهم

 (تانمؤم تاملسم)
 (تانتاق) تاصاخم تارقم

 وه تونقلاف تاعيطم

 هللا ةعاطوهللا ةعاطب مايقلا
 (تابئانإهلوسرةعاط ىف

 تاعجاروأ بونذلا نم

 م اريخ

 هلو_برنمأ ىلاوهننا ىل
 متاصلا هبهيشق همعطي ام دك ن أى اكسمم لاي الفهعمدازال حتاسلانالمع اس ماصلل ليقو تاءاصوأ تارساهم(تاحاس) هلل(ثادباع) '

 ناتفصامهنالتافصلارئاسنودراكب الاوتابيثلا نيب فطاعلا طسواسنا (اراكب ًاوتابيث) هراطفا تقوء ىجب ناىلاهك اسما ىف



 ةصقحل باطخ ( هللاىلا

 ةقب رط ىلع ةشئاعو

 ىف غلب أنوكيل تافتلالا
 طرمثلا باوجوامهتنتاعم

 ابوتت ناري دقتلاو فوذحم

 لدو بجاولاو هف نا ىلإ
 مسو هيلعهنلا ىل_ههنلا لوسر ىلا لوزنلا بواننن انك فراصنالا نمراج ىلناكوةشئاعدي رت لسو هيلع (تةصدقف) فوذحلا ىلع

 نع 05 كاق) تلام

 لوسر ةملاخم ىف بجاولا

 نء م-وهيلعهنلا ىبصهنلا

 امةهاركو هبحأم بح

 ههركي

 سس ش2 سس١لى[. ى[ ىء [ لل ل لى[ “ ابابا” 20702002طط7صص#

 تءغصدقف) هلءاذبالاو لسو هيلع ةننا ىبص هللا ل اوسر ىلع نواعتلا نمىأةصفح و ةشئاعبطاخ ( هناا
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 هللا ىلص هللا لوسر هرك امامهرس ناب كلذو ابنت نأ امتبجوتساو قحلا نعت لامو تغاز ىأ مك واق

 رمجلأسأ نأ ىلعاصي رحل زأ/لاقام_.من ءهنلا ىضر سابع نبا نع © ةب رام ب انتج اوهو لسو هيلع

 هللاىلابوتتنا لجوزعةللالاق نيتللا )سو هيلعهللا لص ىننلاجاوزأ نم نينأرملا نعباطخلا نبا
 ةوادالابهعمتادعو رعلدع قد رطلا ضعءبب رمي ناك هاف هعم ت> حو رم بح ىتحاكب ولق تغص دقف

 مسوهيلعةللا لص ىنلا جاوزأ نم ناتأرملا نم نينمؤملاريمأا,تاقفأض وف هيدي ىلع تبكسف ىنانأ مئزريتف
 هركى رهزلالاق سابعلا نبااب كلابمعاورمعلاق مكب ولق تغص د هفهللا ىلا بوت نا ىلاعت هللا لاق ناتللا
 بلغناموق شي رقرسثعمانكلاق ثيد-حلا قوسي ذأ مثةصفحو ةشئاءامس لاق همتكي م اوهنعهلأسامةللاو

 كزنم ناكولاق .مهئاسذ نم نماعتيانؤاسن قفطف مهؤاسأ ,بيلغتاموقاندجو ة:دملاانم دقاماف ءاسنلا

 تلاقف ىنعجارتنأت ركشاف ىنعجارت ىهاذاف ىنأ سما ىلعاموب تبضغف ىلاوعلاب دي ز نبةيمأ ىنب ىف

 ليللاى لا مويلا نها دحاهرجوتوهنعجاربل لسوهيلعةنلا ل ىنلاجاوزأناةنلاوف كعجارأ ن أر كسننام
 هرج متأ تلقف من تلاقف |_سوهيلعةللا لد ةللالوسر نءجار أ تاقفةصفح ىلعتاخ دف تقلطناف

 نأ نك ادحا نمأتفأ ترمخو نكسنم كاذ تلعف نمباخدقل تاق عن تلاقليللا ىلا مويلا نك ادحا
 هيلع هللا ىل_دهللالوسر ىججارتال تكل هدق ىهاذاف لو هيلع هللا ىلص هللا لوس ربضغلا ماع هللا بضغي
 هللا ىل_ههللالوسر ىلا ب> أو مسوأ ىه كنراج تناك ن ا كنر غيالو ثآل ادبام ىنيسو أ يش هيل ستالو لسو

 لزنف انوزغتا ل يملا لعنتناسغنأ ثدحتت انكو كلذ ل: هيثآو هريغو ىولاربخىنبتأب واموب لزنيف
 اذام تاق مظع سم ث د> لاهتف هبل تجر فن ىنادان مث ىلا ب رضفءاش ع ىفاتأ مثهتب ون م وب ىراصنالا ىحاص

 ةصفح تبا دق تاقهءاسن لسو هياعفللا لص هلا لوسر قاطل اوهأ وكلذ نم مظعأ لب الل اق ناس غ تءاج
 ىلعتاخ دو تازئ مث ىنايث ىلع د دش صلا تيلصاذا ىتح نوكي نأ كشوب| ذه نظأ تنكدق ترسخو
 هده لزتعماذوهاه ىردأالت لاق لس وهيلعنلا ىل_صةننالوسر نكقلطأتلقف كبت ىهو ةدفح
 تقطن افتم_صفهكترك ذدقلاقفىلا جرخ مل دؤرمعل نذاتسات اقف دوسأ هلامالغتدنافةب رسشملا

 نذأتسا تاقف مالغلا تدناف دجأام ىنبلغ ماليلق تساف- مهضعب ىكبي سواجطهره دنع ذافربنملا تدنأ ىتح
 تاقف مال_هلاتيتأف دجأام ىنبلغمثربدملا ىلا تسل تمصفهل كترك ذدقلاققف ىلا جرخ مثل خ دف رمعل
 دقف لخدالاقف قوعدي مالغلااذافارب دمتيلوف تمصف4 كنرك ذدقلاقف جر مل خدفرمعل نذأ :سا

 هبذج ىفرثأدقري صح لامر ىلع” ىتموهاذاف إ_.سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر ىلع تماسف تاخدف كلن ذأ

 رشعمانكو هلال وسراب انتي أر ولربك هنا تاقفاللاقو ىلاهسأر عفرف كءاسن هللا لوسراي تقلطأ تاقف

 تبضغف مه اسن نم نماعت نو اسن قفطف مهؤاسن مهياغتاموقان دجو ةنيدلاانم دقاماف ءاسنلا باغن شي رق
 ىنلا جاو زن اهتلاوف كعجارأ نار كسن:امتلاقف ىنتعجارذات ركن اف ىنعجارت ىهاذافاموب ىت أسم | ىلع
 رسخو نهنم كالذ ل-عف نمب اخ دق تاقف ليالا ىلا مويلا نها دحا هرحهتو هنعجاربا لس ,وهلعةللا ىلص

 لوسر مبتف تكله دق ىهاذاف لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر بضغلاهباعهللا بضغي نأ نهادحا نمأتفأ
 مسوأ ىه كتراج تناكن اكن رغيال تاقف ةصفح ىلع تالخ ددقةللالوسراي تاقف مسوهيلعةثلا ىلصةنا
 تساخ منلاق هللالوسراب سنأتساتلقف ى :رخأ مستف كنم إ سو هيلع هللا لص هلال وسر ىلا بحأو

 مسوب نأ هللا عداهللالوسراب تاقف ةنالثةيهأالارمصبلادرب أيش هيؤتيأرامةهلناوف تيبلا ف ىسأر تعفرف

 باطلا نب ايتن كشىفألاقمأ اسااج ىوتساف هللا نو دبعيال مهو مورلاو سراف ىلععسو دف كتنأ ىلع

 نوياعل_خدبال نأ مسقأ اكو هللا لوسراي ىلر فغتسا تاقفاين دلا ةايملا ىف مهتابيط مط تاجم موق كئئاوأ
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 وأةرافكلإباهليلحت كل عرش دقوأ رافكتلا ىهوكنامب أهينوال امك هلار دق دق (مكنامي از كل هللا ضرفدقإب كذدجاؤيرف

 ريغشف ةبورملا ةيرامةصقىفاللسعلاةصقىفاهناةبالالو زن بيس ىف ميحصلاءاماعلا لاق ئاسنلاهجرسو

 ةياغ يتم دج لسعلا ىفةشئاعشي دح دانسا ىاسبنلا لاق يحق رط نمةب رامةدق تأت لو نيحيحصلا
 هيف ةياورلا ف التخا ىلع نيعلا كامو لسعلا ع نم ىأ كلهللا لحام مرحتملىننلااهسأيهل اوةفريسفتلااهاو

 ىنلافهللاوإ- ًالمدعباماسهنوكبداقتتعا رخال لسعلاب واهم عافتتالا ن ءعانتمام رحن ىرحتلا اذهو

 باطت ىأ كجاوزأ تاض م ىنتبت لالح كلذ ناهداقتعا عم كاذب عافتتالا ن عن ما سو هيلعةللا ىلص

 ىأ( (مكناعًاةاحت كلهنلا ضرف دق) يرحتلا كلذ كلرفغ ىأ ممحر روفغةئلاو كلةنلا لحأ ام كرتب نهاضر

 هتمأ ع جاريوهنيعين عرفك, نأ ثلا ىمافة داما ةروس فرك ذاموهوةرافكلاب كنا ليات كل بجوأ نيب

 همكح نم ضرفامف أ (ميكملا)هقاخج ىأ(مياعلاوهو) كرصانو يلو ىأ( م الومهئلاو) ةبقر قتعاذ

 لاقوا مارح ىلعتن أ هتجوزالاقناف نيم وه سبل ليقف مب رحتلا ظفا ىف ءاملعلا فلتخا 6ل_هفؤع

 نيعل اةرافكهيلعف قاطأوأاهتاذع رح ىون ناوراهظفاراهظىون ناو قالطوهفاقالط ىون ناف كتمرح
 نيعلاة راف كهيلعف قاطأ وأ اهناذ مرت ىون ناو تقتءاقتعىون نافهتب را كلذ لاق ناو ظفللا سفنب

 هيلاو نيعباتلاو ةباحصلا نمامريغور متو ركب ى فأل وقا ذهو هياع ئشالف ىسفن ىلع هتمرح ماءطل لاق ناو

 هناو هيلع ئيثالىناثلا نيعلاةرافكهزاي هناامهدح أ ىعفاشلل نالوق هيفف ا يشونب ناو ىفاشلا بهذ
 هيلع بتالف هتب راجوأ هتجوزل كلذ لاق ن اف نيءهنا ىلا ةءامج بهذو ماكحالا نم ئهيلع بترتيالفوغا

 مامهيلعةرافك الفلك أيالنافاحولكرهذاماعط مرح ناواهؤطيالهنافا-ولاك اهم رقيملامةرافكتلا

 ىهف هنأ سما ل جرلامرحاذ لاقامهنعهنلا ىضر سابع نب نع(قا) هباخصأو ةفينحوبأبهذهيلاو هلك أب
 ناكدقالاقو ئشب سيل هنأ ىما مرحاذاةياو رفوةنسحةوسأ هللا لوسر ىف! ناكدقل لاقو اهرفك,نيع
 ىنعي © دحهجاوز أ ض عب ىاىنلارسأذ او)ىلامتهلوق ُُق ىديجلا ظفل ةنسحةوس أنلالوسرف ملا

 سابع نبا لاقوا دحأ كلذب ىربخالهلوقوهو كل ذاهمتكتساو «سفن ىلع ةيراممب رحتنم ةصفح ىلارسسأام

 ىتمأ ىلع نيتفيلخ نان وك,ةشئاعايأو كابأ نااهيلارسسأ اىاكلا لاق ةصفحهب تدق ه دعب ةفالحلا ضار

 ناوهسفن ىلعي راممب رحب نيئيشباهرسفاهيضاربن أدارأةصفحهجو ىف ةريغلا ى ًاراملليقوىدعب نم
 ىأ (هيلعهتلا هرهظأو) ةشئاعةصفح كلذب تربخأىأ (هبتأبناماف) رمع اهي ا وركب ىف هدعب ةفالخلا

 ضعب فرعى ًاءارلا فيفختب ”ىرق (هضعب فرع ةشئاعل صفح لوق ىلع سو هيلعةنلا ىلص هيبن لا علطا

 ل ىف ناكولاطلاق كلذرع غلب امافاهةلط ناب هيلعاهازاحو هرسسءاشفا نم بضغف ةصفح هتلعف ىذا

 مليقاهتءجارمعد سمأو مالسلاهيلعلب ربجهءاخ ملسو هيلعفللا ىلصهنلا لوسر كقاطا ل يخ باطخلا

 ةماوق ةماوصاهمافاهقاطنال لاقف لب ربج هانافاهقالطب مهاسعاو ةصفح لسو هيلع هللا بد هللا لوسر قلطي

 ناك امضعبب اهربخ أو ثي دا ضعب ةصفح فر ءهانعمو ديد شتلاب, ف رع”ىرةوةمملا ىف كئان نم اهمناو

 فرع ىلاعتهنلالاقطق م ركىصقتساام نسحلا|لاق هب اهرب + مو هاي.ااهفر عي ل ىأ (ضعب نع ضرعأو)اهنم

 وهو ةشئاعهب تربخأ ام ضعبب ةصفحربخأ لسوهيلعهنلا ىلص ىبنلا نا ىنعملاو ضعب نع ضر ءأوهضعب

 (هباهأبن املف) سانلا ف كلذ رشتني ناهرك ملسو هيلع هللا ىص هنال فالح ارك ذ نع ضرعأو ةمالا يرحت
 تيشفأىنإب كربخأ نمىأ (اذه كأبنأنم) ةصفح ىنعي (تلاق) هيلعهللاهرهظأامب ةصفحربخ أ ىأ

 بار - (نزاخ) - "4 ) :
 صخ ىتلاةماركلاباحرف ىسفن تكلمام كعب ىذلاوتلاقىلع ىمتك ١كللق

 | !وتتنا) لجوزءهلوققرومالاتايفخ ىأ (ريبخلا) رئامضلاهنكستاع ىأ (مياعلا ىف أبن لاق) رسلا

 مااط لاقهنأى وروةب رامي دح هنعضرءملاوةمامالا ثيدح فرعملا

 تنشف ااه ةصفح ىبلا ابن ( هباهابن املف ل اهابأا ومها

 ىتحاهيقع هللاءاش ن الو. نأكلذو 07 0( اهمؤ ىناتسا اذاهنيع ف نالف ل لح كالوق نم مناععأ 1 ءانثتسالا >ل هللا عرش
 نيميلالا م رو ثنحال 2-هل[ آ ت١6للُإللُؤ51[_ 65122ئثئ6ئ22:525ئ2.22ئ2ئ22ث22322222212 22222 اذ ذآ آذآ ا ا ا ا

 نالئاقم نءو اندنع

 هيلعةللا ىلص هللا لوسر

 6ع رحت ىف ةبقر قتعأ لسو

 مهنا ن-سحلا نعوةب رام

 امهلاروفغم ناكهنال رفك

 رخاتاموهينذ نم مدقت
 نيئمؤملل ملعتوه اماو

 مكديس (8 الوم هللاو)
 ليقو مكر ومأ ىوتمو

 1 نم مكب ىلوأ مك الوم

 نأ هتحبضصأ تناكف

 مكسفن أك ئاصأ نم

 مسلس. (ملطاوخد)
 (يكحلا) ملعر شب
 رسأذاو) موحو لحأامف

 ا

 املف) نيخيشلا ةماماوةب رام
 ةشئاعىلاهتشفأ (هبتآبن
 هرهظأو) اهنع هللا ىضر

 ىبنلا علطأ او ( هيلع هللا

 ىلع سو هيلع هللا ىلص
 ناسل ىلعثيدحلااهماشفا
 فرع) مالا هيلع ليربج

 ضعبب لعأىأ ( هضعب
 نعضرعأو) ثيدحلا
 ا , رب إف (ضعب

 لفاغتلالازامنامفسلاق

 فرعما اركلا ل_هف نم

 زاج ىأ ىلع فيفختلاب
 ءىبسمال كلوق نمه-ءاع

 ليقو كلذ كل نفرعال

 ابوتتنإا رئامغلاب(ريبخلا) رئارسلاب( معلا ىقابنلاق اذهكابنأ نم) لسوهيلعهللا لص ىنالةصفح (تلاق) ةشئاع 0
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 لخداملف طفرعلا < تسرج تاق ل_سعةب رش ةصفح ىنتقسلاف كنم دجأ ىلا عرلاهذهاف تلاقاللاق |

 الأهّنلا لوسرايهل تلاق ةصفح ىلعل خل داملف كلذ لثمهل تلات ةيفص ىلع )خدم كلذ لم هل تلق ىلع

 ىضرةشئاع نغ( ق ىتكسااط تلقهانمرحدقاهنلا ناحسةدوس لون تلاقهيف ىلةجاحال لاق هنم كيقسأ

 ان أت يطاوتفال_.ءاهد نع برشيف شجي تنب بني زدنعثك< ناك ملسوهيلعةللا لص ىبنلانااهتعمللا |

 لخ دفريفاغم تاك ًاريفاغمعع ركنمدج أ قاهللقتاف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلااويلع لخداذني ان فو

 مىبنلااهمأأب ت تازنف هلدوعأ نلو شب تنب بني زدنعالسعتب سثل:لاقف هل كلذ تلاقفامهادحا ىلع ظ

 هلوقلاث ف لا ىنلارسأ ذاوةصفحو ةشئاعل هللا ىلااب وت ن اهلوق ىلا كل هللا لحأ ااممرخت | د

 هجاوز ا ةاض م كاذب ىغبب ةباور ىف دازا دح أ كل ذب ى رب الف تفلح دقوهلدوعأ ناوالسعتب رمش لب

 ءاواحلا بحي لسوهيلعهللاىلصةللالوسر ناك اطوق دامه قاعتبامو نيثي دحلا ظافلأ بي رغحرشإلم |
 هفرش ىلعاوميذت ءاولحل ا ةلج ىف ال_خاد ناكناواهدعب لسعلارك ذوول_> ءملكوهو دملابءاولخا لسعلاو |

 ىفمقو ذكعهصفحوان أت يطاوتف ىناثلا ثي دحلا فاطوق ماعلا دعب صاخن ارك ذ باب نموهو هي صو |

 اهدعبءافو ةمجتم نيغب وهربفاغم عر كذم دجال ىنااطوق ةصفحو ان أت قفنا ىأ تأ طاومتف اهلصأوةباورلا

 ءافلإب وةلمهملا نيعلا مضي طفر ءلاهل لاه رجش هحعطنب ةهم هنا رهلوفطانلاكول_ح غوصوهوءار وءاي

 له لاقو ةحئارلا ثيبخ هرغوةكوشمل ضرالا ىلع شرغب «,ضي رعقر وهلت ابن طفرعلا ل يقوزا لابن وك

 هيلعهللا لص ىنلاناكو ذيبنل!هئاركه تحتار يقو كوشهلرجش لكوهوهاضعلار حش نم طفرءل!ةغالا
 هانعمو نيتلمهأا نيلاب وءارلاو مجلاب وه طفرءلاءاح تسرجاطوقةهمركةحئارهنم دجوب نأ هركو ملسو

 ىو شت تنب نب ز دنع الع تب رشلاقف ىناثل! ثيدحلا ىفاطوق لسع !هنمراصف طفرعلا هاك تاك أ |
 ىئاوللا نه ةيفصوةدوسو ةشئاعناو باطلا نب رمتتنب ةهفح د_دعناكب كلا نانّوالا ثيدحلا |

 جميرج نإ نع- نب جاع ثيدح دانسا ىقاسنلا لاق لوالا حيحصلا م ضايع ىضاقا!لاق هيلع نرهاظن ٌْ

 ىلاعتهلوق دب ريةدئاف لك ًاوهنلا بات كر هاظب ىلو أو هو حصأ جات ثي دح ىليصالا لاقو ةياغ ديج يخص |
 قأيسو سابع نباثيد_حىفر مهب فرتعااك ةصفحو ةثئاعامهناو ةئالثال نانئامهو هيلعار هاظت ناو
 برعلا نأ هيفىذلال والا ثي دل !ىنعي ىرخالا ةياورلا ف ىوارلا ىبعءامسالا تبلقناد_ةولاق ثيدحلا

 خيشلا رك ذ شخ تنب بني ز دنع ناكل ءلا برش ناباوصلاو ضايع ى ضاقت |لاقةصفح دنع ناك

 هللا ىلص ىبنلا نا لوزنلا ببس ىف نورمسفملا لاق واّضِيأىطرقلاهركذإذكو لسم حرش ىف ىوونلا نيدلا حت

 اهس أراب زف سوهيلعللا ىلصهتلالو سر تن ذأتسا دقت هونك 0 عع ناك لسوهيلع | ا

 الخو ةصفح تيب اهلخ د اف ةيطبقلا ةيرامهتي راجىلا ٍلسو هيلعهنلا ىلص تلا لوسر لسرأ تجرخ ا ءافاط نذاف

 ههجو و مسو هيلعهللا لم هّللالوسر جر فن بابلا دنع تسلؤ اقلغم بابلا تدجو ةصفح تعجراماف اهب
 ىااوميلع تءعقوو ىتب كم تل دأ اذه لجأ نمىلتن ذأ -:1تلاق كيك املاقف يبن ةصفحو اقر عرطقيب

 ملسو هيلع نها ىلس هللا لوسر لاقف نونمةأ مابا ذه منصت تنكاداقحو ةمرح ف تيأر امأىئارف ىلعوىوب

 نونمةأ يما اذهب ىربكالف كاضر كالذب سل أمارس ىلع ى.هف ىتكسا ىل هللا اهلح أدق ىتي راج ىه سدلا

 نا كرشبأالأت تلاقف <ثناع ناب واهنبب ىذلارا دجلاةصفح تعرق لسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر جرخاماف

 اثناكو تأرامبةشئاعترب_خواهنمهللااذحار أ -ةوّةب رام هتم أ هيلع مرح دق مل-وهيلعنلا ىلصةنلال رسر

 هيلع هنلا ىلص هللا ىفبلزت ل دشلال وغرام هننا لس ىبتلا ع اوزأرءاس ىلع نير هاظتم نيتيفاصتم

 ا لسوءيلع للاى ةنلالوسر نأ هنعةناىضر كلام نب سن, نعهاهبر قيال ن افلح ىتحلسو |
 ةبالا كلهتلا لأ ام مرحت ل ىننلااهمأاي ىلاعن هللا لزن اف هسفن ىلع اهمرح ىن> ةصفحو < ناعهب لزت لف اهّوطد | ا

 خل | | 2 2222-----------------003

 هجرخا
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 كللزك ذلهناوهلوقكفرشاارك ذل دب .رأو أ الوسررك ذاذكيلاهنال 0 .رب-ةن ىلعو أ كس ذةتنفن ىف هنآك 0 ذ.نم+

 تانييمةللات ايا "ا ميلع) جوز عشااوأ لوسرلا ىأ (اول :( مالسلاامهياعد# وأ ل ربج لوسرلاب وةتناد: عدو فرشاذىأ كموفلو

 نونمؤيمهنا لع نيذلا جرخ د والاصلا لمعلاو نامالا مع !لاهيلع مهام مط لصد بل ىأ ( تاحانلااوامع واونمآن بذلا) هللا( جب رحيل

 ىاشو ىف دمنونلابو (هلخ ديادا لمعي وهللإ نود نمو) معلا وأن ام الارون ىلا لهجلاو ار فكس تاماظ نم( رونلاىلاتاماظفلا نم)

 ال ميظعتلاوب جنا ىنعمهيف (اقزرهلللا نسح أ دق )هانعمو نم ظفل ىلع الو مجود و( ادبأاهيف نيدلاخ .راهمالااهتحت نم ى رحب تانج

 0 كتل يمس دفاس صماش 02 22

 ىأ أ (رواو تدنن متن افا ضداوخ قا رخل تاما ئىرقو ا

 نوقزرب ليقواهسيلت علقم ال لا ةنجلا ينعي (اقزر هللا نسح ؟دقادبايفنبدلا راها نم ىرجم

 ضرالا نمو) ضعب قوفاهضعب ىنع تل ل ا هرقل ةعاط

 قلخيو ءاتثلاو فيصلإب وراهئلاو ليللابىت اي وتابنلا جرح و رطل لزغيهري يقع
 كالهوا ذه ةمالسو ضعب تومو ضع ةايحب ميحعبف لاح ىلا لاح نمدلقني وهن ”ايهفالتخا ىلع ناويحلا |||

 هباضق نم ءاضقود سصأ رم سأو هقلخ نم قاخ هي ضرأ نم ضرأو هناومس نمءامس كح ىفليقواذه |

 ىقحنال ئث لكب ملاع ىلا هنو هناحبس هنا ىنعي ( ماع عوش لكب طاحأ دق هللا نأورب دق عيش لكىبعللا نأ اوماعتل)

 لعأ ىلاءتهنلا اوهماع ىفةاخادهنردق تحندب راجت انئاك-لا لكو ءانفالا دعب ءاشنالا ىلع داف هن او ةيفاخ هيلع

 عرج روس
 «(اذرح نوتسو فاو ةلكنوعب رأو عبصو نانث امو ةرشعاتنئاوةيندمىهوإب

 «ميحرلا نجسرلا هلا مبؤل
 (ميحرروفغهللاو كجاوزأ تاذ ص ىتنت كلهنلا لحألم مرن ىنلااومأإي) لجو زعهلوقو

 م(اطوزنبسرك ذ)*

 فرصنا اذا ناكو لسءلاوءاولا بحي سو هيلعهللا ىصهنلا لوس .رناكتلاقاهنعهللا ىضرةشئاع نع( ق)

 ناك هرثك ًااهدنع سدّتحافر مي تنب ةدفح ىلع لخ دف نهادحا نمون ديف هئاسن ىلع لخ درصعلا نم
 هللا ىلص ىنلا تةسف لسع نم ةكعاهموق نم ةأ م ااط ت دها ىل يف كلذ نعتلأسف ترذف سبت
 كنمون ديسهناذكيلع لخداذا تلقوةدوسل كالذ ترك ذفهل نلاتحلهللاوام'تلقف ةب رشهنم لسو هيلع

 هيلع ةللا ىلص هللا لوسر ناكو دج أىتلا عي رلاهذهام ىلو قفال لوقيس هنافريفاغم تلك أهنلالوسرايه ىلوقف
 طفرعلا لحن تسرج#ل ىلو قف لسعةب ريثةصفح ىنتقس كل لوقيسهناف عيرلا هنمدجوب نا هيلع دتشي لو
 د_ةاوه الاهلاالىذلاهللاوةدوس لوقت تلاق دوس ىلع ل-خداماف كالذ ةيفصايتن /ىلوقو كالذ لوقأسو
 ريفاغم تاك أهللالوسرايةدوسهلتلاقاونمان داماف كل:ماق رف بايلا ىلعل هثاو ىلتلق ىذلاب هن دابأت دك

 بمللاب (نهلثم ضرالا

 تاومس ع يس ىلع افاطع
 لدن نان ارقلا فام لبق

 الا عباس نِإْض رالانا ىلع

 نب ءامس لكني وةنآلا هذه

 لك ظاغو ماع امج ةريسم

 نوضرالاو كلا ذك ءامس

 ليقو تاومسلا لثم
 ناالا ةدحاو ض رالا

 صمالالزنتي) ةعبس ميلاقالا

 هللا ىمأ ى رجب ىأ ( نهي
 ذفني هكلمو نوني همكحو
 ىلعةهللانأ اوماعتل) نوف

 قلعتي اللا( ريدق ئثلك
 طاحأدقةتلانأو) قا
 رازبيةوه (اماع ئث لك

 لوالا ظفلريغ نمردصم

 وه واماع تلك لعدق ىأ

 بويغاا|مالع

 ةيندمم رحتلاةروس)#*

 * ( ةنآةرشعاتنا ىهو

 (ميحرلا نجحرلاهنلاممسب )
 لحأام مرت ىنلااهبأب)
 لوسرناىور (كلهللا

 الخ لسو هيلع هللا ىلص هلا
 ١ يي ري تا جت د م هه مست 1 07107 1

 طلاقف ةصفح كلذب تماعواهنعهنلا ىض ءرةشلاعموب فب رابع ١ ناكل ر معوركبابأ نا كرسشب أو ىسفن ىلعةب رام تمرح دقو ”ىلع ىمتك

 هءاسن لزتعا واهقلطف تكس مفاهمتكتسا او كلذباهاضراف ةصغ> موب ىفاهمالخ لبقو نيتقدا تماتتاكوةشئاعهب تريخاف ىتمأ ىمأ ىدعر

 برشهب | ىوروةنحلا ىف كئاسن نملاهناو ةماوق ةماوصاهئافاهعج ار لاقو مالسلا هيلع لبر ريج لزنف ةب رامتسب ىفةل يا نب رمش عواءست ثكمو

 مر لفتلا ملسو هيلعهللا لص هللالوسرهرك ن اكو ريفاغملايإ ركنم مشناناهلااقو ةصفح و ةشئاع تأ ط اوت شقج تف بنو زد ه»ىفالسع

 ةلزاذه ناكو فان تساوأ لاح وأم .رحتلريسفت(كجاوزأتاض رص ىنتسن) لسعلا نموأ نيعلا كالم نم كللهللا لح ام مرحت /هانعف لسعلا

 كجردق(ميحر) هيف تالزامكلرفغ دق(روفغةنلاو )هللا لحأام مرحين أ دال سدل هنالء ذم



 (نهروجأ ن ناك ل ها دس وو مما 0 ا (مكلنمضرأناف)

 11 ارك ايدك: نرللاق نحو ةننلابقيلباس(فورمع) ثاهمالاعاب ولا باطل اوان داك صمأيلو اةزجالا 2 ىضارتلا

 ىلعب الا دز, لو ةيدذجالاهب عضرتامب : مالا ضر لذ مكقياضت (مترساعت ناو) هلع قاقشالا بوحم قو سف ناي رشامت وام دإو هنال مالا

 دحو سؤ ( ىرخ أهل عضرتسف) كالذ

 ريغبالا دجيسىأ بالل
 ناهدلوهلعضرت ةرساعم

 ىأ4هلوقو ةرساعملا ىلعم الاةيقاعتم نم فرط هيفوههذرت مالاريغةعض ص زوعنالو 0 5

 |00 ا ا ا اا ا

 ثلاق هولتقف مهقحل مودقلا فرطب ناك اذا ىتحاوقب اهل دبعأ بلطف جرخا هجوز ناف ةردخ ىن ىفاهلهأ ا 0 . 0 ٍ .. , . ||| ةعسوذ قفنيل) همأهنرسساع ىلاعجرتنأهتلأسو ملسو هيل ءةللا لص هللا لوسر ىلا تءاجاهنا ىر دخلا دعس ىنأت خ أ ىهو نانسنا

 هكلع نكسم ىف ىنكرشب | جوز نافةردخ ىن ىف ىلهأ ىلا عجرأ نأ ل سو هيلع هللا ىلص هتلالوسر تلأ ف 0 ا

 لوسر ىاادان: ةرخحا ف تنك اذا ىتح تفرمصنافتلاق معن 0 ا نمو لك ق فنيل 7

 يجوز نأث نمهلت رك ذ ىلا ةصقلاهيلعتدد رف تلق فيك ل اقف تيدوذف ىف ساو ًالسوهيلعةنلا ىلههنلا كرا تلا
 نامعناك امافتلاق ارد ورم ةعب رأهيف تددتعاف تلاقوإجأ باتكسلا غلب م ىتح كتبي ىف ىثكم|لاقف قاقثالا نمي صم 58
 هيذالاقلوقلا اذهبلاق نف ىذمرتلاو دوادوب اهجرخأهب ىضقو هعبت اف هتريخاف الذ نعىناًا سف ىلا لسرأ تاغضرللو تاقئلطلا قلع

 هقزرهيلعردق ىنعمو
 ىلع هللا هق زرىأ قيض

 ىتكسلا بجو مل نموةلج أب اتكسلا غامي ىتح كتبي ىفىثكما ارآ هلوقباخوسنمراص عوجررلابالوأ ةعب رفا

 مدالو أ ىنعي (مكل نعضرأ اناف) لجوزءهلوق م انوجوالابام>ةسا ارااهنب ف ث كلا اباه ىمألاق

 وهف دلولا ناك- !قاخ دق ناكناو نبالا نأ ىلع ليل دهيفو نهعاضرا| ىلع ىنعي ( نهروجأ نهوت ف) هبا فاكدإال)هنوق ردق

 ق>ىف جاوزالا ىلعةقفنلاو عاضرلا ق> نا ىلع ل يل دهيؤو ارجأهيلعذ_خأتنأاط نكيرلالاو مالل كلم ||| اهاطعأ (اهانآ امالااسفن

 مالاوبالا ىضارتب ل يقو فور مابه ىمأ اذا ضعب نم مكضعإ لبقياىأ (فورعمب كتيب اورمأو) دالوالا هللا لعجيس) قزرلا نم

 رارضلا اودصقيالو ن_سحالاوهامو فورعملاباون أي نامه ىمأ فيج نيجوزالباطااو ىمسمرجأ ىلع [| قيضدعب (ارسسي رسع دعب
 (متساعت ناو) هعاضزودلولا ق-ىفةأرملاالواهتق ةنوقأر ملا قح فل جرلارصقيالن انههفورءملاليقو || دعوا ذهوةعس ةشيعملا ف
 هلسيلف هعضرتنأمالاتبأو اهعاضرةرجأت أر ملا ىطعي نأ ج وزلا ى اف عاضرلاةرجأو دلولا ىح ىف ىأ || نياكد ) رسبلاب رسسعلا ىذل
 3 رق لحأ نم (ةب رق نم

 نَ) تمعأ (تنع)
 ن.ةعسوذ قفنملى رسأهل عضرتسف) هلوق كالذوهمأ اريغاعض سم ىبصلل ارجأت سلب هعاض راىلعاههارك ١

 (هللاهات / امم قفنيلف) توقلارا دقن اك (هقز رهيلع) قيض ىأ (ردق نمو )هان غر دق ىلع ىأ (هتعس

 ىنعملاولاملا نم ىنعي (اهانآ امالا) ةقفنلا ف ىأ (اسفن هللا فاكمإل) لاملا نمةللاهانآ امردق ىلعىأ 20000 ررمأ

 ةعسو ىنغة دشو قيضدعب ىأ (ارسسي رسسعدعب هللا لعجيس) ةقفنلا ىف ىنغلا فاك املثمريقفلا فكنا [| دانعلاووتعلاهجو ىلعهنع
 (هلسرواهب ررمأ نع) ةب رقلا له ادارم ) نمنباكو) ُه كد يل ( رواج رس نعأ) ةب رقلا له ادارمملاو تغطو تصم أ (تتعةب رق نم نااكو) :كاعتهلو قو || (ادي دش, اح اهانبساغ-) 5 0 / . 0 هدام ءز - ادي دشااسح افاننسافغلا

 رانلااهازؤخ رفكلا ىفاهلمعب اههساح لق هو ءاصقتسالاوةثقانملاب ىأ(ادن دشاباسحاهانبساف-) السر ساو

 ايندلا ىفاهانب ذعفاهزاحيربخأتو ميدقتةيآلا ف ليقواعيظفاركتم ىأ (اركنإاذعاهانب ذعو) هلوقوهو 00 دع بدع
 (اهيمأ لابو تقاذف) ادي دشاباسح ةرتسآلا فاهانب ساحو ءالبلا عاوب أر ئاسو في_ىلاو طحقلاو ع وجاب ركب وب ا 5

 باذعمطهتلادعأ) ةرخآلاوايندلا فنار ىأ (ارسسخاه ىعأ ةبقاعناكو لاهرفكء اؤجواه ىمأ ة دش ىأ 0 35
 ىوذابىأ (بابلالا ىو أي هللا اوقناف) ةيطاملامالابل زنا لشم مهب لزني نأ ةكم .رافك فوُع (اديدش 514 0 0
 رار ىا( اريسخ

 ملال( الوسر) نآرقلا غي (ارك ذكيا دز داونمآ لا ) كاست اقف وف ملوقعلا | را باس ار ملاو
 2 يي 1ر7 ب7بييق_ربيرشَْظللالا ا ل ل ل ل 7 ٠

 ا هديعو وهللا دعو نمرظتناا نال ىضاملا ظفل ىلعهبءىجورسحلا نم نوقلي ولابولا نماهف نوقوذبامو اهما دعو
 اذهمط تنادعأ لاقدن“ اك ايقرتمهنوكلن ايب وديعءوللرب ركت (اديدشإباذعمطهنبادعأ) ناكدقن' اكف ٌقاكوهامو ةقيقحلا ىف قلم

 داربن أ زوجي وهباةءرذحو هنلا ىوقت فافطا نيئمؤملا ع نءبابلالا ىلوأ كلذ نكيلف(اونمآنبذلا بابلالا ىو أيهللا اوقناف) ب تاذعلا

 هيلع هطعامو تبع نوكينأو لجاعلا ف باذعلا : نم هباوببصأ سو ةظفحلا فت ةاحص ىفاهتابئاواين دلا ف مهياعاهؤاصقتساوت ١ ايسلا ءاصحا

 لديوأالوسرلسرأ»ربدقترمضملعفب (الوسر) بصتتاونآرقلا ىأ (| دويااهللا لزن أدق ) نب ”اكلاباوج مطّنلا دعأوةب رمال ةفسه



 تادنعلاءالؤه كح نم لعام ىأ(هّلل !سعأ كلذإ) ىوقتلا ببسهدقع نمللحم وه سعأ نمدل |رمسي (ارمسيم عأ نمدلل عج هللا قت, نمو) 3
 هيلعةبجاولا قوقحلا ىلع ظفاحوماكحالاهذه (9."#7) نمهلزن أ ايل معلا ف(هئناقتي نمو ظوفحلاحوللا نم( مكيلا 17
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 تبسم أني ىناين ىل:تعج كلذ ىللاقاماف ةعيبستلاةرشعورهشأة عب رأكيلعرعىتحمك انب ||
 ىف صعأو ىل ج تءضو ني> تالح دق ىتاب ىئاتفاف كلذ نعهتلأسف لسوهيلعهللا لص ننال وسرت بنو

 تناكناو تءذو ني ٍجّوْزتت نااسإب ىرأالو باهش نب !لاقدازودو< ملل و ىراخبلاظفل ىلا دب نا جوزعلاب

 ايندلا عأهيلعلهسي ىأ(ارسسبهسعأ نههل لعجبةللا قت نمو) رهطن ىتحاهجوزاهم رقيالهئاريغاهم دف
 رفكمتلا قتي نمو) هباولمعنل ىأكيلاهلزت هللا ىمأ) ماكحالا نمرك ذىذلا كلذ ىأ(كلذ) ةرخآلاو
 نم منكس ثيحنم) مكناس تاقاطمىنعي (نهونكسأ) ىلاعت هلوق ف (ارجأهل ظعي وهن ايسةنع
 ردق ىلعفاريقف ناكن او ةقفنااو نكسملا ىفاهبلع عس .وبارسنوم ناك ناف كتقاطو ككتعس نمىأ (مدجو

 تالوأ نكناو) نجرخيف نهنك اسم ىف ىنعي( نويلعاوقيضتل) نهوذؤنالىأ( نهوراضتالو) ةقاطاا

 نه دعنم نجرخ.ف ىأ (نولج نعضيىتح نويلعاوقفناف لمخ
 ىنعنوةدعلا ف تمادام ىنكسلاو ةقفنلا جوزلا ىل-قحتست ةيعجرلاةدنعملانألعا د(ةبآلا كح ىفلصقإلا
 كرتي واهنم جرح نأ هيلعب حب جوزلا كامابيف جوزلااهقلط ىتلارادلا تناكن اف ىنكسلا ةنّوم ىنكسلاب

 اراداط ىرتك«ناهيلعفريعملا عجرف ةبراعتناكن اوةرجالا جوزلا ىلعف ةراجإبتناكناواهم دعةدماطرادلا

 دنع لماحربذوأ تناك الماح ىنكسل !اهلف ناعللاب وأ تالثلاقالطلاب وأملحلابةنئابلاةدتعملاامأو اينكعلا

 ىبعشلاو نسحلالوقوهوالماحنوكست نأالااط ىنكساللاق هنأ سابعنبا نعىورو معلا لهأرثك أ
 لوةوهو سابعنب ا نعكلذ ىوربالماحنوكت نأالا هطةقفنالهنأ ىلا موق بهذف اهتةف: ىفاوقلتخاو

 لوقوهودوعسم نإ نعكلذ ىوريلاح لكب اهبجوأ نم مهنمو دج أو ىفاشلالافهب و ىعشلاو محلا
 نوكتنأالاةقفنلا قدت-تالاهأ ىلع لدي نآرقلارهاظو ىأرلا باعصأو ىروثلالاقدب و ىعخنلا ميهاربا
 افةنسلا نم كلذ ىلع ل يلدلاامأو نهلج- نعضي ىتح نهماعاوقفن اف لج تالوأ نكن او ىلاعت هلوقلالماح

 هتطخ. سف ريعش هليكواهيلا لسراف بئاغوهو ةتبلااهقلط صفح نب ورمعابأن أس بق تنب ةمطاف نعىور |[
 هياع كل سيلا طلاقق#ل كلذ ترك ذف لسو هيلعهللا لصةنلالوسرتءاف ئمنمانيلعكلامةنلاولاقف ||
 هنافم .وتكممأ نبا دنع ىد_عاف ىناص  اهاش غية أما كلتلاق مث كيب رش مأ تدي ىفدتعن نأاه سغأو ةقفنن |||

 امأو نايفس ىف نةب واعم نا هلت رك ذ تللحاساف تلاق ىنبنذ اف تالحاذاف هذنع كباب نيعضت ىمع أل جر
 كواعصفةب ءاعمااو هقتاع نعهاصع عضيالف مهجوبًأامأ سو هيلعةلل اىلص هللا ل وسر لاقف ىابطخ مهج ١

 تطبتغاواريخ هيف هللا لعؤ هتحكنف ديز نب ةماسا ىحكن |لاق مهتهركسو دب ز نب ةماسا ىحكتن|هللامال

 قدتعت نأاه ىمأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نالاق و ىنكساط لعج م نم ثيدحلا اذهبججتحاو لسمهج .رخأ

 ناكمىف ةمطاف تناك تاقاهنااهنعهّللا ىضر ةشئاعننع ىو رام هيفهلةعالو موتكممأ نبورمعتسي
 اهناسل فن اكو اهتاج | ىبعاهناسل لوطا ةمطاف تلقئامنا بيسملانبديعس لاقو اهتيحان ىلعفيقن شحو

 ناوةقفن الواط ىنكسالف قتعرايخوأ بيعباهحاكن خوسفا او ةهبسشلا ءطو نع ةدتعملاامأو ةارذ

 ناةقفنلااهط نا ىلع نعىورو معلا لهارثك ًادنعاط ةقفنالف ج وزلاةافو نعةدتمملاامأو الماح تناك
 ىفاشللواهانكسفاوفلتخاو ىروثلاو ىخنلاو ىعشلاو عرشلوقوهو عضتىن-ةكرتلا نمالماح تناك[

 ءاطءلاقهن و ة .ثئاعو سابع نباو ىلع لوقوهو ءاشت ثيحد فت لباط ىنكسالهنا امه دح نالوقهيف

 مظعي وهن ايسهنع . رفكي 0

 ف ىوقتلا نيد مث (ارجأدل
 هلأكف هللا قت نمو هلوق

 ىوقتلاب لمعن فيك ليق
 لمتف تادتلا نأشف

 ىلا (مددح ثيع نمر
 اهضعبم ةيضيعبتلا نم
 نه ونكسأىأ فود

 ليقهناك هل ري__سفتو

 عسولا دجولاوهنوقيطنام
 تاكرحلاب ىرقو ةفاطلاو

 مضلاروهثملاو ثالثلا
 ناتبجاو ىنكسلاو ةقفنلاو

 كلام دنعوةقلطم لكل

 ةنوتيمللةقفنال ىفاشلاو

 سرق تنب ةمطاف ثي دل
 لاقفاهقالطتباهجوزنا

 هنعهللا ىر رم نعو

 اهلعاة أما لو-ةبانيبن
 تعمساط هيشوأ تبسن

 لس وهيلعةللا لصونلا

 ةقفتلاو ىتكسلا طلوقيإ

 الو (ن_-هوراضنالو)

 رارضلا نهم. اولمعتست

 (نكناو) جورخ ىلا نهورطضن ىتح كلذرب وأن بناكملخ شي وأ نهقفاوبال ن ءلازنا نم بابسالا ضعبب نكسملاف (نييلعاوقيض:ل)
 ناناظ نظيفلوطتا؟ رلجلاةدمن الجلاطارتش ةدئافو ( نهلج نعضي ىتح نيباعاوقفناف) لامحتاوذ (لجتالوأ) تاقلطملا ىأ

 مهولا كلذ ىنف لئاحلاةدعزادقمىضماذاطقستةقفنلا



 ىأدب ظعوب مل ذهلوقرك ددنعدارطتسالا لسس ىلعاهءءاحنأ اروح وهيسئح الوهلاس رطخالءجو نم(ب .شحبأل شيخ نمهفز ري د)

 تا ارمغ نمواين دلا تاهمش نماجر خلا ةذاه أرق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا نعوةرخآلاو اين دلا مومع نم اصلختو ار خدل لم هللا قت نمو

 نأ ىورواهديعي واهؤرق.لازاف هللا قتب نم 17 مفكلاه سانلاذخأول ةنآ لعالينا ملسوهيلعهللا ىبصلاقوةمايقلا م وب ديادش نموتوملا

 قتافدمالا دل دنع ىسمأاملاقف ةقافلاهيلااكشو ىنبارسأ لاقف سو هيلعهللا ىلص هللالو ر ىتافهلانب|ن وكر ملارسأ كلام نب فوع

 نأكاياو فرمأهللالوسر ناهنأ ماللاقوهتبىلاداعف مظعلا ىلعلاهنلبالاةوق 2(“ .) الولوحاللوق نمرثك اوربداوهللا

 هيلعمتا ىلص ىنلاهل اقف ةقافاضي ًاهيلااكشو ىنباّودعلا ارم «أهنلالوسرايلاقف ا
 ةءلا ىلعلا هنبايالا ةوقال
 دقو هنب اهانًاذاهتبب فوهانببف كلذ لجرلا لعفف نلإبالا ةوقالو لوحاللوق نمرثك أ اوربصاو هللا قثا سو 5 8 0

 هيان تلاق
 | دكا سافو دعلا نع لفغ لاق سابع نبا نعو هيب ىلا اهب ءاجوالب مهن :مبراصاف ٌودعااهنعلفغأ] .' ' 7 3

 : قوهاشبف كلذ نالوقب
 ثيح نمه-قزر» وز هنباىف ىأاج 0 ا ا ا اني 7
 تباملا4_ب داهس

 هيلعةللا ىله ىننلا ىلاهوبأ قاطن اف هدأ اىلا عجر م.اعاتمو امنغ باص ًاليقو منغلا نم قاسام ىنعي ع 3

 و هب تازنو من ذ لسو هي هللا ىلص ىننل اهل لاق هنب اهب ىف »١ناهل < اهلاسور يخل هريخأو لسو ترقب ف الل لو لاقو ةنآلاّت از هيلعتلا لص متلاهل لاقفهننادب قام لك انه 1< ًاهلاسوريختاءرمخأ لفغت بالا نم لاف هعمو

 2و هنأ لعين اوه بسنعال ثيح نم قزرب وئثلك نماجر مل لمجي هللا قي نمد يل

 ىوروهمه 1010 11 نمو)هنعهللاءاهنا_مءاجر خم ليقو

 عارواساخو فرط زر كف زرل هلكوت قح هللا ىلع نولكوتت نأ اوللاق لسوهيلعةللا لص ىنلا نا 0

 | ا عا قب رشا لمس دق تئاسخ شمر » ضاتفنم يأ (ءسأ علب نائب أ سل اتا
 هيلع لكوتن مل مأ هيلع لكوته سمأ غلابهنلان'ةبآلاهذهىف قورسم لاقو هيلا ىهمذي الجأءاخروأةدش نم ئش | ٠ ا

 لبق (مكتاسن نم ضرحلا نم نش. اللاو) لجو عهلوق و ارج أ هلمظعي وهن آيس هنعر فكي ل كونملا ناريغ 05 7 ىأ

 اههللالوسرايىراصنالا سبة نب نامعنلا نبدالخ لاق ءورقةثالث نهسفناب نصب رتي تاقلطملاو تازنامل 0

 ىنعب مكئاس نمضيحلا نم نشب الاول جوزعةللالزناف ىبمحلاةدعو ضم ىتلاو ضي نم ةدعأ ل. يسر لمجسق)
 ىأ(متنرانا) ضرحلا نمت اسيًلاز اهلا نهو نضع نأ ىجربالف ضيحلا نءندعق ىتاللا دعاوقلا اتيقوتو اريدقت (اردق

 مقاللارئاغصلا ىنعي (نضح مل قاللاورهشأةثالث نهتدعف) نهتدعاماو ردن لو نهدكح ىف مككشأأ نع 1

 تاسيآلا : نس خراب لبقاهضيح عفن راف ضيحن تناكىتلاةباشل اامأرهشأ هن الئاضيأ نهتدعف دعب نشح لال لير تاع

 تاسبآلا نس غلبتو أ ءارقأةثالثب دتعتف مدلااهدواعب ىتح ىضقنتال اهتدعنأى اعلا لهأرتك بهدف | ٠ . نارع ذاهنال هيلا
 بهذهيلاوءاطعلاقهب ودوعسمن.هللادبعو تباثنبديز و ىلعو نام علوقاذهو رهشأ ةثالثب ددعتف 0 وقرا
 كلاملوقوهو رهشأ هئالثب دتعتف ضحت ل ناف رهشأ ةعسن صررتن اهنار مع نع ىكحو ىأرلا باحصأو ىفاشلا 0 لهتيق 0 0

 اهجوزاهنع ىفوتملاامأو قالطلاة دعى هلك اذهو ل سس ناش م لكوتلاو دلل باستا

 اهقلطءاوسلجلاعضوباهتدعف لماحلاامأو ضيحنالوأ ضيحن نم تناكءاوسرشعو رهشأةعب رأاهتدءف ري سو قرار

 ناىكور ( كتان نم

 ةدعانفرع دفقاولاقاسا

 ةدعافءارفقالا تاوذ
 نا)تازتف نضحي ل ىثاللا

 اهنأةيماسالا ةعيبس نع( ى) ( نهلج نعضي نأ نواج أ لاج-الا تالو أو ) ىلاعت هلوقوهواهنعت امو اهجوز

 ىهو عادولاة#ج فاهنءىفوتف ار دب دهش نم ناكو ىؤا نب ىماع ىنب نموهوةلوخ نب دعس تحن تناك
 لبانسلاوب أ اهياعلخدف باطخلل تامحناهسافن نمتاعتاماف هتافو دعب اهلج تعضو نأ بسشنت لف لماح

 تام اهنلاو تن او حاكسنلا نيج .رتباطخلل تامجنك ار ىلاماهطلاقف رادلا دبع ىن نم لجر ككعب نبا

 حكانس ناليقو نهمكحاذهف ىأ(رهشأ ةثالث نوم دعف) ن ددعي فيكم تلهجو نهمكح مكيلع لكشأ ىأ (مثنرا

 تناك اذاو رهشأ ةثالث نهندعف ةضاحتساوأ ضيح مدوهأ نإ_سجو سمخم وأةنس نيتسبهو ردق ب فويزنأبلا علم تاذلابلا مد مترا

 ةلجلا تفدخ روشأ ةثالث نوندعف نضحرل فاللاو» رب دقنورثاغصلا ن ه( نضع ىفاللاو) كلذي ىلو "اهم بات _ملاريغفاوم باترملاةدع هذه
 ىلع نععو نهجاوزأ نهنعفوتملاوت تاقئاطملا لوادي صنلاو( نيل نهضينأ) نهتدع(نهلج أ لامجالا تالواو) اهيا عروك دملاةلالدإ

 نيلجالادعب أ اهجوزاهنفوتملا لماحلاة دعا هنعهنلا ىضر سابع نرباو



 ةهاركو نهيلعا مضغ ةلوعبلا نه 5 رخمالنأ جا ارالا ىنعموهراد ل ديال فاح اذا امف تباث كالمريغب نال_ذ اهنكسي راد لوخدب ثنحلاناو

 (نجرحالد) رظحلا مفر فهلرثأ االسهمذا نايان ادا كلذ قيلطاذا جورالا ىف نطاودا اال ناو نك اسملا ىلا مط ةجاحلوأ نوتاك ذي

 ءاضقن !لءقاهحورتح ليقو نوياعدحلاةماقال ن -ر خدبف لا ؛ناأالاانزلا ىهليق ( ةنيبمةشحافب نينا ناالا) كلذ ندرأ نا نهسفناب

 (؟99) نمو) ةروك ذا ماكحالا ىأ |(هللادو دح كلو ) هسقن قةشحأف ةدعلا

 هيفاهقلط ىذلا نكسلا نمةأر اا جرح نأ جوزازوجيالوهريغالزنماط ىركنأ اج وزلا ىلع ناكت عر اف

 تأ ةرورسضربغل تجر ناذ ىلا عت هللا قمل اهتدع ضقنتملام جرت نأةرمالزوجيالو ىنعي( نجر عالو)

 ةحاحاط ناك اذا كلذ كورن الزنم ىلا جرت نأ ااظزاجاةرغوأامده تفاخ نابةرورضتعقوناف

 اودهشتساالاحرنا كلذ لعل ددال- و اراهن جور ااهزاج ن طقعا رثوألزغعيب نمةب رورض

 دنع نئثدحت, نأ سو هيلعةتلا ىل_ءهئلالو سر نط ندا انتويب ف ش-وتسن مهؤاسن تلاقف دحاب

 رباجةلاخخ )سو هيا ءهّللا لد هللا لوسر نذأواهتبب ىل ةأ صا لك ىواتمونا|تقوناك اذاف نها دحا
 ةبوديلاوةعجارو ةيهاذاهلهأ ىف دةعتر هلا ىفةدعلااهتمزل ذافا اك دادحخل َج ر2 نأاهحوزاهقلط ناكدقو

 نينأينأالا) ىلاعتهلوقو ميقملا قس ىفةماقالاكم-هةحىفلاقتتالا نالةدعلا ىف اهاهأ أو بتي ثيحأوبنت
 ليقو اهقاخءولاهجارخا ل>يفاهجوز له أ ىلعاهتءاذب ةنيبملاةثحافلا سابع نب ألاق (ةنييبتسملل

 الاهانعم لبقو دوعسم نبا نعكللذ ىورياطزنم ىلادرتمئاهياع دملا ةماقال جرخعتف ىنزت نأ ةثحاف اب دارأ

 اهتدعءاضقنا لمقاهجورخ لوقو زوشنلاةثحافلاواهجوز سب نملود:ن نأ اهلفاهز وشن ىلعاهقلطي نأ

 ىأ(هللادودح دعت نءو) ءاكحالا نمهدعبامو قالطلاةنس نمرك ذام ىنعي( ةللادو دح كللتو) ةشحاف

 كلذ دعب ث دعتلالعا ىردتال) هسفنرضىأ (هسفن لظدقف) ماكحالاهذهزواحتو أ ةنسلا ريغل قلطيف
 قرفب نأ ب >ّسا نا ىلع ديا ذهو نيتقاطلاو ةةلطلا د- هب اهمعجا ص جب وزلا بلق ى عقوب ىأ (انمأ

 ىلسللالوسرنار اند نب براحم نع ةعجارملاهنكم 1مدناذا ىستس دسار نفد ثالثلا عيا

 نا | نعهنع ةياور ىفهلوالس ص دوادوب ًاهجرْخ | قالطلا نم<. لد ًايشةنلا لحأ ام لاق سو هيب هيلعةللا

 مس وهيل عهللا لص هللا ل وسر نان اب ون ” نع قالطاا هللا ىلا لالا ضغب لاق مسوميلعتلا نص تلا 5

 ىدمرتلاو دوادوب اه جرخأ ةنجلا ةئاراهباع مرح هب سأب امريغ نم قالطلااهجوز تلأس ةأىمااميالاق

 فورع؛) نهوعجار ىأ( نهوكسمأف) نهت دعءاضقتنا ن من قاذا ىأ( نهنجأن لب اذاف) ىلاعتهلوق ف

 ىلع ىأ( مل .لدع ىوذاو دهشأو ) عكنم ني.تف نون دع ىضةنت ىنح ندوكرنا ىأ(فوره نهوقرافوأ

 لجر نع لئسهنأ نيصح ن' نار نع * قالطلا ىلعو ةعجرلا ىلءداهشالاب سمأ قارفلا ىلعو ةعجرا

 دهشأ ةنسريغا تءجارو ةنسريغا تقل ط لاهقف اهتعجر ىل ءالواهقالط ىلع دهش ملواهباع عقب مهن اما قلطإ

 هلوقى اك ة-ةينح ىف دنع هيلا بو دنمداهشالا اذ هودوادوب ًاهجرْن أ دءتالواهتءجر ىلعو اهقالط ىلع
 عقبالن أداهشالا اذهةدئافوةقرفلا ف«يلا بودنم ةعجرلا ف بجاووهىمفاشلا دنع و متعيابتاذااو دهشأو

 ليقو ثري ةيجوزلا توبئرحآلا ديف نيجوزلا د توميالنأو اهك اسما ىف ىهمءالن او دحاجتا|امهندب
 اومقأو) هريغاجوز حكسنتو ةدعلا ىغقنتف ةعجارملاجوزلا ركتت نأ ةفاخم طايتح الل داهشالاب سعأ

 ةحصاا ىلءاهودأو قل اباودهشأ ىنءملاو هتيصوبامايقو هللا ةاض رمابلط ىأ (هللد وهشلااهبأ ىنعي (ةداهشلا

 هللا تي نموهاذعم لق (اجرخمهل لع هللا قب نمورخآلا مويلاو هللاب نمي ناك نمهب ظعوب كلذ )
 كلام ىمسيهل نب ارمسأ كلام نب فوع ىف تاز نير سفملارثك ؟لاقو ةعجرلا ىلا اجر خم هل لعجب ةنسلل قلطيف

 اهما(ىردناله فن مظدقف هللادو د دعت 1

 ثدح هللا لعل )بطاخلا

 بلقب ناب(١ سم كلذ دعب

 واهب ىلااهضغب نم هبلق
 ةبغرلاىلااهنعةبغرلا نم
 قالطلاةئع زعنمو اهيف

 اهعجاريف: هيلع مدنلا ىلا

 نهندعل نهوقلطف ىنعملاو
 الو هد لا اواصحأو

 نيو نم نهرو 2
 نوءجارتف نومدنت اعل

 نب راف( نهاجأ نغلب ذاف)

 نهوكسماف) ةدعلارح 1

 ندهوف ةرافوأ فو 6

 رابظإمت افى 1(فو رعأ
 كاسمالاو<ء+رلاف مئشنا

 نار ناسلألاب فوردلا
 ةةراقلاودعخ لاهل تح

 نأوهو رارمذلا ءاقئاو

 متاهتد_ءرخ "1قفاهعجارد

 اهيلعةدعالالب وطت اهقلطي
 (اودهشأو) اهل ايبدعتو

 ةقرفلاو ةعجرلا دنع ىنعي

 بود:مداهشالا| ذهواعيج

 دحاحتلاامهنبب عقب الئلهبلا

 نم(مكنم لدعىوذ)
 ةداهشلااوميق ٌأو) نيماسملا

 كلذواصلاخههجول (هلل

 هلدوهشمالالاهوميقي نأ

 الو «_لعدوهشملل الو

 ضارغالا نه ضرسغل

 ىعملاو ةمسلا ىل ءقالطلا يم ءارجا نم بسام لة دك مةيضارتعاةلج» ذه (اجر خل لعجبهنلا ني نمو) ءالؤهدب مفتشي اسما ىأ ( رتآلا

 عوفولاو مومغلا نم جاوزالا ناش ىفاسماج ر خم هلهثلا لهي دهشاف طاتحاواهنكسم نما هجر خلوة دتعملاراضيولو ةنسسلل قاطف هللا ىتتي نمو
 صالخلا هيطعيوهنعجرفيو قياطملا ف



 كم هنو دفؤ هتمأ ماما ىبنلا نال باطما معو ءا دنلاب )سو هيلعمتلا لص ىنلا صع(ءاسنلا متقلطا ذا ىنلااهبألي) عي( مهسرلا نححرلامسا مس إل
 اذئكاولفان الفان موقلا ,رسكرل لاقي

 ليقو مهعيجدنسم ادابمو
 ىنلا اهأاي ريدفقتلا

 متةلطاذا ىنعمو نيئمؤلاو

 نهقيلطتمدرأ اذاءاسنلا

 ىلع لبيقلل| ني زغت ىلع
 ةلزنم 4فراشملا ضالا

 هلفالتق لتق نم ماللا
 ىلا ىئثاملاناكهنمو هيلس

 مكح ف اهرظنلاوةالصلا

 ( نه دعل نهوفلطف) ىلسملا

 لوسرةءارق فو نهندعل
 ىف و هيلع هللا ىلص هللا

 تةلطاذا او نهت دع لبق

 مدقتملارهطلا ىف :آ درك

 اهتارذأ نم لوالا ءرقلل

 اهتدعل ةلمقتسم تقلطد قف

 لوخدملا قيلطت نادارملاو

 ضيحلاب تادتعملا نم نهم

 نإ ا ىمسس ند نبت
 قالطلا ن_سحأ !ذهو

 اهولك ًاوظفحلاباهوبطضاو
 تالبقتسءازقأ ةنالث

 ةافغل جاوزالا بطوخو
 مي رهنلا اوقتاو) ءاسنلا

 ىضقنتى تح ( نهوجر خال
 نم( نهتودب نم) نهتدع
 لبقاونكسيىاا نهنك اسم

 لاق نهتدعلبقىفهلوق + ةبجاو ىنكسلا نا لعل يلد هيؤو ىنكسلا ثيح نم نهماهصاصتخال نوملا تفيضأو

 مالك مح فهدحووه ناكف هموقةودقهناو هس ْورتل ارابتعاوهمدةتلاراهظا (199,)

 «محرلا نجرلاةلل مسؤل
 مدقملا هال هّممأ ب طاخ مث لسو هيلع هللا ىلد يذلا ىدان (ءاننلا تتلطاذا|ىتلايبأا) لووزعهوق ْث

 رمضاف كمال لق ىنلااهم ًيمانعم ليقو باطحلا كلذ فخاد همت ناك ميجا باطخ ب بطوخاذاف موياع

 امتالرهطلاوهو نهتدعنامزاىأ (نيتدعل نهوقلطف) نيُتيلطت تدر اذا ىأ ءاسنلامتقلطاذا لوقلا
 نباوسابع نب|ناكوةدعلا نامزاهباعلوطيالف قالطلا بي ةعةدعلا ف لصحنو اهتدع نمزهطلا كلذ دتعت
 ةبآلاهذه تازث اهيلعةدعالاهلوخ دملاريغ نالاه.لوخ ملا فاذهو نهندع لبق نهوقلطف نآر قب رمع
 هنأ يما قلط هناامهنغ نبا ىذررمع نبا نع (ق) ضر لاح ىف هنأ يما قاطدق ناكرمع ن هللا دع ىف

 .مل-سوهيلعهللا ىلص هللا ل وسر هنم ظيغتف ملسوهيلعهللا ل ص هللالوسرلرمع كلذ رك دق ضئ اح ىهو

 | اهسمين أل بقاهقاطياف اهقلطي ن أهلادب نافروطت مثض يحتم ثر هطت ىتح اهكسميمئاهعجاريلف هسملاقمن
 اهقالط نمتبسف- ةةيلطتاهقلط هللاد_.عناكة ياور ىفدازءاسنلااهط ىاطي نأ هننا يصأ ىتلا ةدعلا كالتف

 رك دف ضئاح ىهو هنأ ىما قاط هنا مسل ةياور فو ملسو هيلعهللا لس هلا لوس .ررمأ 5 هتنادبع اهعجارو

 ىلأث يدح ن هم توالماحوأ | ارهاطاهقلطيل م اهعجارباف هيملاقف سو هع هللا ىلع تلاع علف

 ا ر ىرتافيكع مسإ ريب زلاوب اور نبا لأسية ورع ىلوم نع أ نبن جرلا دبع عمسهنارنب زلا

 0م لا لادق سو هالع هللا لع هللا لوصر دهع ىلع ضئاخ ىهو هنأرصار .عنإاقلطلاقف اًضئاح هنأ عا

 لسوهيلعهللاىلص ىلا ق ةور<عنالاق ك.ءلوأ قلطيلف ترهطاذالاقواهدرفاهعجاربا مو هيلعهللا

 نهتدعلبقفف ؟ نهوةلطفءاسنلا متقلطاذا ىنلااهيأاي

 ىننلا لوقا هيفاهعماج ىذلارهطلا فكل ذكوهعدب سافنلا اوضيحلالاحىفقالطلا نأ ملعا «لدمفإل

 قح ىفاذدهو هيفاهعماجيل رهط ىفاهةلطي نأ ىنسلا قالطلاو سمي نأل بق قاطءاش ناو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 وأضحن ل ىنلاةريغصلا قاطوأ ضر لاحىفاه.لوخ دااريغ قاطاذااماف ءارقالإاب:دعلااهمزلن ةأ يما

 ىةعدبالوةنسالو ايعدب نوكسال مدلار تم ىتلا قاطوأ أاهعماجام دعب لماحلا قلطوأ اهعماجام دعب ةسيالا

 رهط فوأض يلا لاح ىف علخلاوال_ماحوأ ارهاطاهةلطيل مثل اق لسو هيلعهندا لص ىنلا نالءالؤه قالط
 فرءينأ لبق تعور دعلا# ىف سنق نترات |نذأ ل سو هيلعهللا لص ىنلانالايع دب نوكيال يف اهعماح

 رهطفوأ ضدخلا لاحىف هنأ م | ق-اطولو لاما فرعتي نأ مال لاوحالا عييج ىف هزاوجالولواطاح

 الواف ةىه>ا رمإب رمع نبا سمأ لسو هيلعمتلا ىلص ىنلا نال قالطلا عقوو ى امن هتلا ىصغا دصق هيف اهعماج

 تقعي ىذلا ر هطلا لاح ىف اهقلطي نأ زو ض دحلالاىفاهعجاراذاو ة_جارملابهيمأي/قالطلا عوقو

 امورهطت مث ض يحن مالوقياورمع نبان نع نإ ريمس نإ سد ا ورببج نب سنو هاوراكس يملا لبق ةضيخلا كالت

 ريطلا ىلا قالاطلاريخ ات بدعةسا بام>ّ سا ىمافرهطأ مثض يحن مر هات ىتحاهكسع مر م نبأ نع عفانهاور

 ثالثلا تاقلطا نيب عما يفةءدبال وقالطال حاكتنلا هركرهن5قالطالاهاباهتعجا يم نوكسنال ىت- ىناثلا

 بهذودج ًاوىفاشلالوقوهوايعدب نوكسالاثالثر عطلا لاح ىقهن أما قلطولف للا لهأض عب دنع

 اهمارقأةدعىأ (ةدعل | اوصح أ ىلاعت هلوق و ىأرلا بادحأ او كلام لوقوهو عدي هنأ أىلا مهضعب

 نامزءاقدب ملعلل ليقواثالث قاطي نأ دا رأاذاءارقالا ىلع قالطلا قب رفتلة دعلا ءاصحاب يم ليقاهوظفحاف

 هبكىم أذ هوصعتالو هللا اوشخاو ىأ (.ك رهتلا اوقئاو) ىنكسلاو ةقفالا ىمأةاعايموةعجرلا

 ةب راعناكناو ءاركوأ تالعهل جو زلا «هيفاهقاط ىذلا كسلا ناك اذا ىنعي ( نهتويب نم نهوجرختال)

 تءحنراذ
 ها ان دنع دحاولاربخ حاط نوكي الو عاجالإان رق تبثتالةذاش ىهورم نب ار سابع نب اةءارق ىه سم حم شف



 روفغ هللا ناف) مهب ونذاورت .تو('و رفغتو) خس وتلا نعاوضر هن(اوحفصتو)اهلثع مهولب اقتموت وادع ىلع مهتم مءلطا اذا مهتع(اوفعت ناو)

 اوقر ةاننوميستو نول اولافو هدالو اواو مهطبشف ةكم ن ءةرحطا اودارأاسانناليقكنع رفكب وكب ونذ مار فعل (ميحر

 اما) ىفعلا مط نب زف مهدالو أو مهجاوزأ او ,ةاعينأ اودار 1 نيدلا فاوهقف دق ,هوقبس نذلا او أرو كلذ دعب اورجاهاملف اوفقوو م- ْط

 ءالبالوةب وقعلاو مثالا ف نوعقوب مهنال ةنحوءالب (ةنتف ؟دالوأو كلاومأ

 ىنلااوت ًاينأ مهوعدبن أمهدالو أو مهجاوزأ ىلاف سو هيلعتلا ىلص ىنلا اونأينأاودارأو ةكملهأ نم

 مهوبقاعي نأ اومهف نبدلاىفاوهقفدق سانلا اوأرلسو هيلعهنلا ىلصةنلا لوس راوتأ 9

 قىا أ( مظعرجأدنعشار)امهنمم اضعأ (؟ة!ا/)

 نم مظعأ كلذو ةرخآلا

 مدالو ًاووكلاوم ا مكتعفنم

 ىاكنمهيفل-خدب مو
 واخنال لكلانالةوادعلا || ىدمرتلا دج رخأ ةبآلامهورذ حاف كلاو دعم دالوأو ؟جاوزأ نم نا اونمن بذلااهمأايىلاعتهنلا لزناف
 باقلا لغشوةفتفلا نع اوكرنو مهوعءاطاف كفا ارذ ىلعانا ؛دالف متمالسا ىلعانر بص م طاولاق هنعو حيفص نسح ثيدح لاقو

 نعمه-طعب واحمدقو (اورفغتواوحفصتواوفعت ناو) ةرجطااوعدنو مهوعيطت نا ىأ مهورذ_اف ىلاعتةنلالاقف ةرد حطا

 امهنلا اوقتاف) ةوادعلا مهفنبدلا فاوهقفدقةرجطابهوقبسدق نذلا ىأر ةرجاه مراهم مودلولاو لهالا ىلعم اأن ميفاذه
 م-6 مصبح مهم اعقفنالو هباوقحلالةر_حطا نعهوعئمو هوطبت نيذلا» دلووه تجوز بقاعي نأ

 لهأ اذناكو ىحشالا ك لامن فوعىفتازنراسي نءءاطعلاقو مسينعحفضلاووفعا هس م

 نم نا ىلا عنهنل |لزئا منيت رفرف ايدي نما اولاقوهوققر وه- ءاعاوك وَّرْغي نأدارأ اذافدلوو

 مل
 ق->هلوقل ةسفنو هت ليق

 ام (اوعم--او) هناقت
 ا ا اوفعت ناو ممنماواقت نا ى أ مهورذ_> افهللا ةعاط كرت للعلا اعوام عجلاو دع والا مجاوزأ

 هنعنوونتو هن نو ص ٌئامف (ةدتف مدالوأو ؟لاومأ اا محر روفغهللا ناف) م؟فالخ ىلع م هوبقاعتالف ىأاورفغتو | اوحفصتو
 ىتلاهوجولا ىف (اوقفنأو) مار حلا لوانتو قحلا عنمو مئاظعلا فم_هببسب نانالا عقيدسقر ةرسآلا نعل خشو راسخاو داك
 اهيقةقفنلا يلع تبجو مدالوأ ب بسب ىصاعملا اورمش بتال ىنعملاوةنجلا ىنعي (مظعرجأهدنعةنناو) كلذوحنو ريغا الام بصغو
 اقافنا ىأ( م<تفنالاربخ) نيس سل دامها اركذالمهضعبلاق 060 نينا دسم ىلع مهورثؤتالو
 لاقو :الارطخ ملاوم اما هلوقىف نمرك ديرو ءاد_عاراوسإل ,ماكمهنال كا اودع د دالوأو كج او زآنمنالاقف
 قافنالا نك نافل مدح ناره الو ةزوع تن هنا عرار ينل ةنتفلا٠ نعاواح م مهنالةنتف كدالوأو

 ناحصالاو مسفنالاريخ نكلوةل تف ىلع لمت ثإالا دوو لامو ىل- ل معرب ةمدحأ سيل هناف ةنتفلا نم كبذوعأىامهالا

 مكسفنالاريخاوتثا هريدقت هيلع للا ىلص ةمالوسر ناكلاقهنع لدن نا ىضرتدب رب نعناغلا تالضم نم كبذوعأ مهل لقب
 عر اتط حا ارافار هيلعتلا لصهنلال اوسر لزنف نارثعإ تارا نارجأ ناصيقامملعو نيساو نسحلا ءافانمط# سو

 لاثتما ىلع ثح ال ديك ان نبذ هىلاترظن ةنتف مكدالوأ رجلا اوماامع اهلنا قدصلاق مهيدب نيبامهعضوفامهامكربنملا نع لسو

 ببي رغ نسح ثي د>لاقو ىذمرتلا هجر أ امهتعفرو نب دح تعطق ىت-ربصأ لف نارثعي ونايشع نييبصلا

 هناقت هللا اوقتاهلوقاةخسان ةبآلاهذ_هو متقطأامىأ (متعطتساامهثلا اوقتاف) ىلاعتهلوقو ©
 نالنايب ومماوالا هذه
 مكسفتالريخرومالا هذه

 امودالوالاولاو_ءالا نم 2 0 5 5 5 2

 0 اعمتتأ (نوحلفملا .هكئلوافهسفن حش قوب نمو) هللا ةعاط ىف متقفن أ ام ىأ (مكفنالاربخ) همك م اىذلا

 ةفرانر :تاويشلا 2 نقب سقت هيرست مم 111 نم قدصتلاوه نسحلا ضرقلا (اذسح ضر هللا اوضرقتنا) هريسفت مدقت :

 8 1 ١ ل ةثامعيسىلا فعل مكزجيىأ( كل !هفعاضي ) قافن الإبهيلا نبب رةثمهللاةعاط ىفاوقفنت اوم تل
 يب ربى(. ى | وشاب لس اهلا (علس بلا يب رتل بعيني روكا 0 ىو 5: ىلا :

 كاران جس اولاد سلا ملعأةنفاو(ميكحلازيزعلا ةداهشلاوبيغلالاع) مب ونذةرثكعم ||
 ارد نا نرسلفلا ف افرح نوتسوفلاو ةماكن وعب راوع سنو ناتثامو ةياةرمشءاتنثا ىهو ةين دمقالطل ةروسري سفن

 مكلبتكي ( كل هفعاضي) ءاعدتسالا فافطلت ضر ارك ذوصال+اوةينب (انسحاضرقهللا (عبار  (نزاخ) - ”8 ) 0
 د ذ نم ليلجلا ليي ( ميلح )لب زجلا ىطعي وليلقلا لبق (رو كشتلاو كر ارفغي و) ةدايزلا نمءاشامىلا ةئامع.سوأ ارمشع ةدحاولا ا

 نمرشنلام ك ىأ (ةدايشلاو) 00 مسلس 1



 هريدقنو نيل اوعفللا ماقم مئاقهزبح ىفام عمنا (اوثعبب نانأ) لعل ىدعت ىدعتب وعلا ءاعدا معزلا اوةكملهأ ىأ (او رفك نيذلا معز)

 هوركن أ ئيث ىلعنيهلا ىنعمامتلق ناف يهاب رابخالا دك أ (نئعبتل ىف رو) تعبااوهو نادعباملتابئاوه(ىلبلق) اوئعبب نل مهنا
 (ريسيإ) هللا ىلع ثعبلا ( كلذو متلمت ا. نؤبنتل مث)ةلاحمال نئاكهنوركتنام مط ليقهناكف باقتلا ىفاعق :وءمظع أ هبددهتاا نالزئاج وهتلق

 امبةللاو) رونلاباكدب ى ديف ئث لكةقيقح نيبهنال نارقلا ىنعي(انلزنأىذلا رونااو) !-وهيلعةنلا يصدم (هلوسروةتلاباونم اذ) نيه
 نولوالاهيف عمحمويا (مهلا مويل) رك ذارامضإب وأن ؤبنتلهلوقب فرظاابصتتا (مكعمج مود) مكرومأ اوبقارف (ريبخ ن وامعت
 لزانمءادعسا|لوزئلاضعب مهضعب نيغي نأو هو ةراجتت!ا ىف موقل| نباغت نمراعتسم (؟ة) وهو( نباغتلا موي كلذ) نورخآلاو

 : ك0 ا ااا اخ ا وناكك ا ءامقشالا

 .٠ 5 - 1 0 ا لا 0 1 اوزنوع _9سأوت

 0 0 000 0 ءادعسلا لزانم ءامقشالا
 ا ا نا اس او ها وسل ب « نم 7 ةمض 5 ب دم اف) هةمايشلامونتاسجلا 5

 00 00 0 0 ثردحلافدرواكءايقشأ

 علطمهبا ىنعي ( ريبخ نول معنا و رولاب ىدده :ىدتهب هنالاروت نااغتلا موي كلذ ىنعمو هناىنعي ( رييخ نولمعتاعهللاوا) ةماظلا فر واب ىدتهب م لالضا|!تاملظ ىف هبىدته.هنالارون : م
 ةمايقلاموب ىنعي (عجلا مويلىءمحيموب) لجوزعهلوق عي هوفانوهوبقارفاعيج مكلاوحابملاعمكيلع

 هلزانموهلهأ نيغ نم نوبغملاو نيغدقفهتمق نودب ئشلا ذأ اذاهنا كلذوةراجكلاوةازاجنا ىفدارملاوظحلا ا

 ريغ ىف ساخلا ناس دقو

 هلماظعت سا مويلا كلذ

 نيغرهططرو ناعإلا كب رفاكلكنيخذنموب رهظبف عسأولةنجلا ىف لنمو لهأ فاك كنال كلذوةنجلا ىف ا
 نم مافعأ نيغالف نومعني ةنا فاموقو نوب ذءي راناا ىفام وقنا ليقو ناسحالا فهريصقتب نمؤملك 2 0 0 ١

 ىنيغلالصأو هملاظلا:باغةرخ آلا فراصفاين دلا ف نوبغم مولظملا نالملاظال مواظملا نيغوه ل بقوا ذه 0 هللاب نمي نمو ) ايندلا
 ةلالضلا او رت_ثاىلاعت لاف مهئارشىفاونبغواورمسخ مهنأ نب رفاكلا ق> ىفةئلارك ذ دقوا لاو عيبلا هفص (اناسلععد
 نيئمّؤملا نم ىرتشاهللاّن|لاقو ةراجن ىلع جلدأ ل _ه نين ءؤملا قسىفلاقو هرم ان اكعلاو ىدشلل 2 ل قدح

 ىلع (هللا نمؤي نمو) نينمؤملاةقفصت حب رو نب رفاكلا ةقغصترسسفن ةنجا مطناب مهاومأو مهسفنأ || ايسانع رفنكر)
 امهم نونلابو (هلخديو

 تانج) ىاشو ىندم

 راهنالا اهتحت نم ىرجم

 كلذو ادبأ اهف نيدلاخ

 كلذ ىلع توعنأىلا هناعا ىفىأ (احلاص لمعي د) راذلاوةناو ثعبلاب ناعالا نم لسرلاهب تءاجام

 (اورفكنيذلاو ميظعلازوفلا كلذادب هيف نيدلاخراهنالااهتحت نم ىرجحت تانجواخ دي وهن آيس هنعرفك' )

 سب واهيف نيدلاخرانلا باخ كئلوأ ) ثعبلا ىلعةلادلا ىأ (اذتاب اباوب ذكو) هتردقوةللاةينادحوب ىأ

 هنا قدصيىأ (هللاإ نمؤي نمد ) هتداراوهردقوهللاءاضقب ىأ( هللا نذابالا ةبيصم نم باص امريدملا

 هقفوي ىأ (هبلق دهم)هْيذاو هر دقو هللاءاضةبالا كلذ حنو لام باهذو أ ٍض صو توم نم ةبيصم هييصنال اورفكن بذلاو مظعلازوفلا

 دهم ليقو هردقوىلاعت للاءاضقا لسيف هبيصيل نكمل هأطخ امو هئادخيل نكمل هباصأامنأ معي ىتح نيقيلل كتاوأأانتانآاب اووذكو

 (لوس .راااوعيطأ اد) سمأ اف ىأ( هللا اوعيطأ اد ميلع ئث لكبهللاو) ءالبلا دنع ربصلاو ءاخرلا دنع ر كس كلل هبلق

 اناوسر ىلءامناف) هيلاك اعدابفلوسرلاةباجانعىا (متيلوتناف) هبكيمأاموهتلا نعهبءاجاهفىأ
 ىلاعتهلوق 9 (نونمؤملا لكوتياؤ سلا ىلعو) وهالادوصق ءالودوبعمالى أ( وهالاهلاالةنلانيبملاغالبلا
 اوماسأل اجر ءالؤه لاق سامع نبا نع (مه ورد حافلا اودعمدال اوأو كج وزأنمنا ١ ونمآنيذلااوأب) ْ

 اهبف نيدلاخ رانلا باحصأ

 نمباصأأم ريصملا سب و
 ض صموة دش (ةببصم

 ىضتقي ئشوأل هأ تومو
 نم دوي هللا نمؤيي نمو)هبيصت نأ ةبيص+النذ ا هناكهتئيشم مريد ةوعماعب (هللا نذإبالا) امض
 | 2 نكي هباصأامنا معي ىتحهبلق دهم وأريملاو ةعاطلا نمدايدزالل هحرشإ وأن وعجارهيلااناوهللاتا لوقب ىنح ةبدضملا دنع عاجرتس الل (هبلق
 7 لوسرلا اوعيطأوهللااوعيطأو مياعئم لكبشهاو) رفغ ل ظ ناو ركش ىططءأ ناوريص ىلتب انا دهام نعوهببصيا نكي لهاطخ أ امو هئطخيل

 لكوتيلف هللا ىلعووهالاهلاالةنلا) لمفدقو غيلبتلاهيلعىأ (نيبملاغالبلا انا وسر ىلعا-«اف) هلوسرةعاطوهنلاةعاط نع (متيلون ناف

 مكجاوزأن منا اونمآنيذلااهبأي) هنعىلونو هبذكن م ىلعهرصني ىتح هيلع لكونلا ىلع سو هيلعهنلا ىلمهللالوسراثعب (نونمؤملا
 (مهوردحاف) مهوقعي ومهءابآن داعب دالو أدالوالا نمو مهنمصاخب ونمتاوعب نيداعياجاوز أ جاوزالا نم نا أ (ملاودععدالوأو

 مهرش دمهلئاوغاونمأتال اررذح ىلع مهنماونوكسفو دع نم نولحالءالؤهنا متماعامل يأ هيج دالرالاو جاوزالل اواو دعلل ريمضلا



 نابدادتها هريغ دو ءاعرثساو هنم. طياستفهريغ كالمام ا وهنماهعو رفو منلالوصأ نالدجلا اذكو هن مئاقلاو عيش لك ”ىدبم هنالل ةقيقحلا

 هلوقهيلعل دب وهل عاف نا البت اكتموهل لعافورفكلابتآ تف ىأ( نم م ؟تمورفاك كتف كقلخ ىذلاوه) دب ىلع ت رج هللاةمعن

 قلم اوه ىذلا عنلا لصإب ماع لضفتىذلا اوه ىنعملا روكلمع نمامسنبذالاو<_:اياوهرفكي ريصب وملاعىأ ( ريصب نولمعتا؟ةتلاو)

 بلغالاهنال رفكسلامدقو نمؤممك_ةمورفاك مكن فام أ متقرفنك<لابا ف نب رك اش كعجاباون وكن نأ بجي ن اكو مدعلا نع داجالاو

 هب نمؤمك/:موةب رهدلا مهو قامابر فاك <_:ف < ةلخ ىذلاوه ليقو نيدلزنملا نيب ةلزئملابلوقب نمل وقل دروهو مهيفرثك الاو مهيلع

 انمؤم مدآىن قلخ ىلاعتهللا نا سابع نب !لاق( نمؤم مكتمورفاك كنف كقلخ ىدلاوه) عفا دمالو عنام
 هللالوسرنا اهنعىلاءتهللاىضرةشئاع نع (م) ارفاكوانمؤم مهقلخايةمايقلا مون م_هديعي منار فاكو

 اهل مهقلخالهأرانال قاخو مهنابآب ال صأ ىف ,هواط ,هقلخ الهأ ةنجلل قاخةئلا نالاق لبو هيلعةنلا ىلص
 اك-ام م>رلابةثلا لكو لاق ملسوهيلعةللا ىلصةللالوس .رناهنعهللا ىضرسنأ نع(ق) مانا بالصأ مهو

 قش ىت أ مارك ذب رايلاق اهقلخ ىضقي نأهللا دارأ اذاف ةغضم بر ىأ ةقلع بر ىأ ةفطذ بر ىألوقيف
 قلخ ىلاعزهنلا ناةيآلا ىنعم ف عاج لاقو همأ نطب فوهو كلذ بتكيف لج لا اف قز رلاا ف ديعس مأ

 ىناوفلتخامنمؤم مكن ورفاك م-:فلاقف مهلعفب مهفصومت قلهطارك ذةئلانالاونمآواور فكم قلخلا

 ةاجو هقلخ هللا ناب ىأ نم ٌومكنمو عئابطلا باخ وب رهدلا مهو هقلخ هللا ناب ىر فاك مكنف لسيقو

 لكلفاي_كوهلالءفهنامياو نمؤملا قا وا. سكودلالعف هرفكور فاكلا قا ىلاعتةنلا ناهيفلوقلا

 رات هاياهللا قا دعب نمؤملاو هتشيشع وةهللاريدقتب هرايتخاو هيلتكاو رايتخاو بسكن يقي رفلا ئمدحاو

 ىلاعتهللا نال ركل رات هاياهللا قا دعب رفاكلاوهنمهماعوهيلعهردقوهنم كلذ دارأ هللا نال ناالا

 ةيريجلا ب هذم نمإ_سو قمل باص اذه كلس نف ةنسلا لهأ قب رطاذههنمهملعو هيلع كِلْدردَق

 نسخ افكروصو) < زاخيفاوأمعيل نيفلكملا

 نسحأ ملعب ىأ (رود

 لبلدة ايجار هلككناوبملا
 نأ ىلعال ناتنالا نأ

 فالخ ىلعهنروص نوكست

 روصلارئاس نه ىريام

 ناهتروص نسحأ نمو

 باكنمريغابصتنم هقلخ

 هوكماممد ناك نمو

 الفةقلخلاجمسةروصلا

 نسحلا نكلومن ةجامس
 اهطاطح ال_ؤ تاقيط ىلع

 ابنك اد حلمة نالاهقوفام

 نسحلادح نعةجراخريغ

 تاتش كلا كلو

 نايبلاولاجلاامط ةياغال || قحاب ضرالاوت اوما قلخ) نمؤملاناعاورفاكلارفكب ماعهنا ىأ( ريصب نولمعتاهللاو) ةب ر دقلاو

 اونسحاف (ربصااهيلاو) نسح نم رظنملاو نسحلا فلم دجوبال جو ىلع كروص محأو نقتأ هنا ىأ (مكروص نسحاف روصو
 كروص نسح أ [كمكرئارسس عجرملا ىأ(ريصلاهيلاواهلك ارتروس نيسحأناسالاةروصن اال ل

 تاومسلا قام مسي |. رونا تا ياتو سا 0
 0 ا رافكبطاخم ( تأ لأ) ىلاعت لوقف ميلع م لكب وهو نطابلادرهاظلا هملع ىف ىوتسافةيفاخ هيلع كك

 اك ب (.٠ اهقحلاموهو مطاع ءازج ىأ (مهيمألاب واوقاذفإةيلاخغامالاربخ ىنعي(لبق نماور فكن يذلًابن) ةكب
 6 2, تناكمنب) باذعلا نم مهبلزن ىذلاىأ (كلذ) ةرحآلا ف ىأ(ملأ با ذعمطو)ايندلا ف باذذعلا نم
 مطوقعةلةل كلذوارسشب لوسرلا نوكين أ اوركسن أمن 0 (اننودهب شب اولاقف تانيبلابمهلسر مهيأ"
 ىأ (اولونو) اوركن اواو دخي ىأ (اورفكف) اري مهذوبعمنوك,نأاوركشولو مهمالحأ ةفاخسو

 متهلاعفأ فىأ (ديج) هقلخ نعىأ ( ىنغطاد) مهتدابعو مهناعا نعىأ ( هللا ىنغتساو)اوضرعأ
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 مث ضرالاوتاومسلا

 دايعلا هرمسيأع هملعي

 تاذب هماعب من هنونلعيو

 ىنعم ىف )عاري ركنتو.هاضرفااخامم ئشىلءارتجالورذعو قتين أه قف هيلع فانري_غتاينزجلاو تايلكلا نم ًايشنارودصلا
 هتمعنر كشتالو قلاذا ىصعي نأراكن اورفكلا ىلعد.ءولا ىنعمف نمؤمك<نمورفاك مة هلوقد هب هرك ذام لكو دسيعولا رب ركست

 لابو اوقاذ'ىأ ( مده سعأ لاب واوقا ذف) طولولاصودوهو حن م وق ىنعي( لبق نماور فاك نيذلاًابن)ةكمرافك-!باطخلا (متالا)
 ّ :رخآلا ىف باذعلا نم مط دءأام وايندلا فدوقاذى ذلالاب ولا نمرك ذامىلاةراشا( كالذ) ىقعلا ف( ما باذعمط ولايندلا ف م رك

 ةدابعلااوركس د, اورمثبا/ةلاسرلا ! وركن أ(اننوده 1 اولاقف) تازمملاب ( تانيبلاب مهلس رمهيتا:تناك )ثيدحلا اونأشلا ناب (هناب)

 هتلخ نع (يغهللاو) مهءاطو مهناع هئاج نمو وش لكلوانتيل قاطأ ( هلل ىنغتساو) نامعالا نء(او ونو) لس رلاب (او رفكف) رجحلل

 هعنص لع(



 نيففانلا نكلو) مهيلعاوةفنب ناةنيدملا لهأ ىف أن او اهنممهقزاروهف مسقلاوقازرالاهلو ىأ (ضرالاوتاومسلا نئازن ا : 20 ا 2 0 ل . - |. 8 . 5 2

 ىنب ةوزغ نم (انعج رنأانولوقي) ناطيشلامط نب زيام نو ذريف كلذ نوهقفيال نو هاج هبارسضاو هللا دبع نكيلو (نوهقفنإل

 هإسر نم هدب اوةللاهزعا ناو (نينمؤمالوهلو-رلو) ةوةلاوةيلغلاىا (ةزعلاهللو لذالااهنمزعالا نجر سيل دي دملاىلا) قلطصملا

 ةئيهىف تناكو تاحلا هلا نضعب نعو نيقفانملاو نب رفاكلاا نمهب وذو ناطيشال ناوطاوةلذملا ناك كالذب ءاصخالا هو ني فمما نمو

 (؟09,8) التوةزعهنكلوهيتب سيالاق اهي كفنا

 فرصتلاوه (مكلاومأ)

 ريبدتق ىعسلاو اهيف

 .م8ر ورسو (مدالوأالد)

 مايقلاو مهياع م/تقفش '

 ىأ(ةارك ذ نع) منوع
 نءوأس + !تاولدلا نع

 (كلذ ل عفي نمو) نآرقلا
 نعايندلاب لغكلادي رب
 لغتشي نم لبقو نبدلا
 رييدت نعهلاومأريهثنب
 نعمدالوأةاضرءوهلاوحأ

 مهكئلوافإه داعم حالصا
 مهتراخىف (نو رساخلا

 قافلابق ايلا أوعإب ثيح
 نم (م انقزرا.اوقفنأو)
 قافن الاي دارملاو ضيعبتلل
 ىاينأ ل بق نم) بجاولا
 لبق نم ىأ(توملادحأ

 توملالئالد ىرب نأ

 نمهعمس ايام نياعيو
 هياعرذعشو لاهمالا

 الوبر لوةيف) قافنالا
 قوم ترخأ اله ( ىترخأ

 ىلا (بيرق لجأللا)
 (قدصاف) ليلفنامز
 نوك أونيقفانملافليقو نينمؤملا فةبالاو نينمؤملا ن٠ (نيحلاصلا نم نك أو الواباوجوهو قدصتاف

 ملغشتال (مكيانالاونمآنيذلااهيأا, نوما يال نيقفانملا نككلو) ةبآلا هذه

 هتثيشمبالاهعنعالوهنذإبالاًايشادح اد ح أ ىطعيالف قزرلا حيتافم هديب ىنعي (ضرالاو تاومسلا نازح

 انعجر نأ نواوقي) نوكيف نكهللوةينأ اشدارأ اذاهنلا مأ نا ىنعب ( نوهقغ.,ال نيةفانملا نكتلو)

 | ةزعلاهللو ) هلوقب مهيلع هللادرف (لذالااهمزعالا نجرخيل) قاطصملا ىنب ةوزغ نم ىنعي (ةنيدملاىلا

 ا ىلع هنيدراهظا |سو هيلعهللا ىلصالو سر ةزعوهبود نم ىلع هتباغوهرهق ىلاعت هللا ةزعف (نين هؤمالوهلوسراو

 اوماعولو كالذ ىأ (نوماعيال نيقفانملا نكعلو) مهما دعأ ىلع مهايا هللا رمصن نينمؤملاةز واهلك ن ايدالا

 ىت> لئالقامايأالا ثبلي مل لواس نبا ىنأ نبهللا دمع ىف ةيآلا هذه تازئ امافريسلا باعصألاق ةلاقتملا«”نهاولاقأم
 نءمدالوأالوكلاومأ) ملغذنالىأ (مكيلتالاونمانيذلااهبأاي) ىلاعت هل اوقع هقافن ىلعتامو ىكتشا
 هتلارك ذ نع نيقفانملا تاغشاك مدالوأ الو ؟لاومأ كلغ نال ىنعماو سجل تاولصلا نع ىنعي (ةتلارك ذ
 ثيح مهتراحت ىف ىأ(ن و رساخلا مه كئلواف) هللارك ذ نعهدلووهل هِلغش ن٠ و ىأ( كلذ لعفي نمو)

 قاينألبق نم) لاومالاةاكز دب ربسابعنبالاق (5 انقزراماوقف:أو) قابلا ىلع ىنافلا اورث

 ىنتاهمأاله ىأ ( ىترخ أ الو بر لوقيف) ةءجرلا لسيف هنامال و هنامدقمو توم ا لئالد ىأ(توملا مك دحأ

 (نيملاصلانم) نك أد"ئرقد(ن وك أو)ىلام كزاف ىأ( قد صاف بي رقلجأىلا) ىلج أت رخأو ليقو
 ىفتازن ليقو ةعجرلا لأسي ال نموا نأ اذه ىلع ل ديو نيةفانملاىفةبآلا هذهتازن ليقو نينمؤملا نمىأ
 جحا قاطأ اوأهناكز دؤد لو لامه ناكو توعدحأ نمام سابع نالاق جحلا انهحال_هلايدارملاو نينمؤملا

 ةلارحؤي ناو) كزأر جحأ ىأنيملاصاا نمنوك أوةبآلاهذ_هأرقو توملا د:عةعجرلا لأس الا جلو
 هنا ىنعي(نولمعتا ريبخ ةللاو) هندم ضقت اوهلج أرمضح نمر ئال ى اعتهنا ىنعي ( اهاج ا ءاجاذا اسفن

 تلاورشوأريخ نمالمع لماع لكس عئاش باطخوه لبق و ى زامو جحام لأسام ىلا بيجأواين دلا هلا درول
 ملعأ ىلاعتو هنادعبس

 هي نباغتلاةروسربسف:

 مكجاوزأن هنا اونمآن يذلا اهمأايىلاعتهلوق نم تايآث الثالا ةيكم ىه لي ةو رثك الا لوق ىف ةين دم ىهو
 افرح نوعيسو فا وةلكنوعب رأو ىدحاو نانئاموةنآةرمشع ىنا-مىهو تايآث الئ رْخ [ىلا كدالوأو

 د ميحرلا نجحرلا هللا مسب الع

 هكلم ف فرصتمىلاعنهنا ىنعي (دجلا هلو كالماهل ضرالا فام, تاوملا ىامهنلن عجسإ) لجوزعالوق

 لاح لكى بعدم ىذلاوهو هنماهلكرعنلا لوصأ نال دجلاهلو هيفل كل, رشال صاصتخا فرصت ءاشإ فيك

 الب ءاشب مءاشيام لعفي ىلاعتو هناك. س هنأ ىنعإ ( ريدق ئنلكىلءوهد) وهالالاوحالا ميج ىفدو#الؤ

 عام

 ءاجاذا ) توملا نع(اسفن هللارنؤي ناو ) نك أو قدصأ ىتترخأ نا ليق هناكق دصاف عضوم ىلع مزجلاو ظفالا ىلعاقطعبصنلاب ورمعو بأ

 ليبسال ا هتقو نعنوملا اريخاتن ا متماعاذا كنا ىنعملاو ىحوداج نولمعي(نولمعتا.عريبخةللاو)ظوفحنا حوالا ف توتكل (اهلجأ

 ةادعتسالاو بجاولا ةدهع نع جورخلاىلا ةعراسمل الا قبدرلءريسغو بجو عنم نماهيلعزاجف ملامحي ميلعةئااوةلاحال مجاه هناو هيلا

 اموت اوما ىفامهنل حبسإ) ف ( ميحرلا نمحرلا هللا مب ) دج اهبف فاتخم ةآةرمش ع ىفات نيباغتلاةروسإب باوصا! لع !هللاو ىلاعن هللا ءاقال

 ىلع الملا نا كلذو لجو عهللاب داو كلما صاصتخا ىلعامهعدقتب ل ديل نافرظلا مدق( ري دق ئش لك ىلعوهو دجلاهلو كامله ضرالا ف



 ل
 سماودجونأالا نكح لف سانلاب,لزنف سمشلا مهتذآىتحهموب رد_صو حبصأ ىتحهتليلو ىسم أ ىتح

 مث سمالاب «:م ناكىذلا ىلأ ن هللا دبع ثي دح نع سانلا لغشإل كلذ لعفا؛اوامايناوعق وف ضرالا
 اهوفوختو مهتذآةدب دش عر تجاهفءاعقنامهط لاقي عيقبلا قب وف زاخاب ءام ىلع لزن ىتح سانااب حار

 اوفاحتالإ سوهيلعهللا ىلص هللالوسرلاقف ليللابكلذو مل_سوهيلعهنلا لص هللالوسر ةقان تلضو

 لاقف توباتلا نبدي زنبةعافرلاق وه نمل يقف ةنيدلا,ىفونرافكلاءامظع نم مظع توم تبهامناف

 هيلع لير بجهاناف ىسولإبهينأ, ىذلاهربخال ا هتقان ناكمب ملعبالو بيغلا لعيهنا معزي فيكن يقفانملا نم لجر

 لاقو هبامص أ لسو هيلع ثلا ىبصةننالوسر كال ذب ربخاف هتقان ناكمب و قفانملالوقب هربخاف مالسلاو ةالصلا

 قلعن دقو بعشلا ىف ىهىتقان ناك و قفانملالوقب ىقربخأ هللا نكلو هماعأالو ٍبيغلا لعأىفا معزأام

 هناميانسحو قفانملا كلذ نم افاهءاؤاؤ لاقكىهاذاف بعشلا لبق نوعساوجرفن ةرحشب اهمامز
 انيك وره مويلا كلذ فتام دقت ودانلا ندب زنةغافر اودجوةنيدملا اومدقاماف

 مها نمىناملتيبلا فتسلج مقرأ نب دب ز لاق ةنيدملا لسوهيلعهللا بص هللا ل وسر ىفاواماف نيقفانلل

 هل وار نا ل دب ز قيدصت ىف نيقفانملاةروس لجو زعءةلل|لزنافءايحلاو

 مقرأن دب زنع (ق) كنذابىفوأو كف دصدقهللا نادب زايلاقو دب زنذإب لسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر

 ىلع اوقفنتال ىفأ نبةللا دبع لاهقف ةدشه بف سانلا باصأ ا .وهياعةللا لصةللالوسر عماذج .رخلاق

 تيتنافلاقلذالا اهنمزعالا نجر خلة: لا ىلاانءجر نأالاقو هلوح نماوضفنب ىتح هللالوسر دنع نم

 اولاقف لعفام هنمءدهتجاف هلأ سف ىنأن هللا دبع ىلا لسراف كل ذي هنربخاف سو هيلعةنلا ىلص هلنالوسر

 كءاجاذا قي دصتب هللا لزت أ ىن-ةدشوولاق ام ىسفن ىف عقوف لاق ٍمسو هيلع هللا لصةتلالوسردي زبذك
 ةدنسم بشخ مهناكهلوق |وقو مهسؤ ةراوواف لاق مط رفغتسل لس .وهيلعةللا لص هللا لوس رمهاعدم6لاقن وةفانملا

 نمسانهعمتابدقو لسوهيلعةللا لصةنلالوسر عمانو زغلاقرباجن ع (ق) ئثلج الاسر اوناكلاق

 ىتحادب دشايضغ ىراصنالا بضغفاب راصن | عسكسف باعل لجر نب رجاهملا نمناكو اورثكىتح نبي رجاهملا

 لاباملاقف ملسو هيلع هللا لص هللا ل اومرج رفن نب رجاهللاب رجاهملالاقو راصن اللاب ىراصنالا لاقو اوعادن

 ىنأنب هللا دبعلاقو ةثيبخ اهنافاهوعدلاقف ىراصنالار جاهملا ةعسكبربخاف مهن اشاملاق مثةيلهاجلا ىوعد

 اذههنلا ىنايلتقأالأر .علاقلذالااهنمز ءالا نجر خيلة::دملاىلاانعجر نلانيلعاوعادن دق لواس نبا

 لافاهيف وةباور ملسلو هءاحصأ لتقي ناكهناسانلا ث دحنال مسوهيلعهنلا ىلصىننلا لاقف هللا دبعل ثييحلا|

 هرصنلفامولظم ناكن اورمدن هلهناف ههنيلفاملاظناكن ا مدان قاك اناطء اح لج را خئيلوسأبال

 هللا ىل_ههللالوسر وليلذلا تنأ كنارقتىتح باقننالهنلا دبع ن هللا دمعهنب |هللاقف هيف ىذمرتلادازو

 ديعهنباهءاجاهلخدي نأ دار أ اماف ةنيدملاب ,رقب ىلأ نبّللا دبع ناكوريسا باع أ لاق لعفف زيزءلاٍلسوهيلع

 هللا دبعاكشفلذالا نمزعالا نممويلا نيكو مسوهيلعفثلا ىلصةنلا لوسر .رنذأبنأالا ادي اهل دنال
 لخ نا سو هيلعهنلا ىبص هللا لوسر لسراف هللا دبعهنب | عنصام مسوهيلعةنلا لصةننالوسر ىلا فأن با

 ةروسلا هذه تازئامافاولاق لخ دف عنف سو هيلع لص |لوطر رماد سانا الا

 كو لما لكمال اوسرىلابهذافدا دش ىآكيفل ازت دق هنا بابحابأاي ليق نيقفانملاب ذك نيبتو

 ايف تيطع أ دقف ىلامد زىطعأن ا ىنومت مأو تنم ” اف نموأن اقوم مألاقو هسأرىولف كلرفغتس

 مهُسؤراوولهللال اوسرككلا ارفغتسياولاعت مط ليقاذاوهنلالزئاف لس وهيلعةللا لصدمح دحسأ نأالا قف

 | هللو) هنعاوقرفتيىأ (اوضفنيىت-هللالوسردنع نم ىلعاوقفنتال نولوقي نيذلامه) لزن وةبالا

 هتلاواللاق كللام كل. ولاق كءءا روهنب اهل لاق ىنأ نب هللا دبعءاجاماف ةنيدملاق رت ا ىلع خانأ ىتحهللا

 ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع



5-7 
 (نيقسافلا موقلا دهمال هللا نا مطتنإ ارفغي نأ مطرفغتستممأ) دجتابىأ (مطترفغتسأمويلعءاوسإ)

 4 ةيالاه ذه لوزن بسيف ةصقلا رك ذؤع

 نوعمتجي قاطصملا ىن نا هغلب اسوه.لعهتلا ىلصهّنلا لوسر نارا باعصأ نمهريغو ق>سا نب دمت لاف

 سانلاةدراوت درو ذاءاملا كلذ ىلع سانلا اهيبف مهيلعاهءافاف مطاوماو مهءاسذو مهءانب أ ٍلسو هيلعهللا

 هاحبج محدزافه4سرفهلدوقي ىرافغلا ديعس نب هاجهجللاقي رافغىن نمهلريجأ باطخلا نب رمععمو

 خرصو راصنالاريشعماي ىنهجلا خر صفالةتقافءاملا ىلءجرزحلا نب فوعىنبفيلح ىنهجلارب ونبنانسو أأإ , 2 .. . !

 موف هموق نمطهرم دنعو ىلأ نبةللا دبع بضغف كال ذ لعف نأ ىنعنعامو لاعج لاقف كانط كناو لاعمل ىنأ 0 0
 انلثمامهللاو ان دالب ىفانورثاكو انور فان دقاهولعف أ ىنأ ن هللا دبع لاقف نسلا ثيدح مالغوهو مقرأ نب ديز لرد 0

 لبقأ ملذالا هنمزعالا نجر خيل ةئب دل ىلاانعجر نأل ةلاوامأ كلك أي كبلكنرمس لئاقلا لاقاكالا هلثمو || 6. اىس ىنعلاد ف 0
 55 0 ع 2 4 5 6 1 0 .٠ 5 0 : ال افععدس

 ولةللاوامأ لاو مأ مهومتم. داقو مكدالب مهو هتلل>أ مكسفنإب متلعفاما ذهلاقف هموك ْنمرصح نم ىلع 0 نوتفتلبال

 اوضفنب ىتح مهياعاو ةفنتالف مكدالب ريغىلا اولوهتاو باق راوبكريو ماعطلا لضفدي وذولاعج نع ماكسمأ 0 انو ١

 نمزع ىف لسو هيلعهللا بص دمجو كموق ىف صعب !ليلقلاليلذلاهللاو تن مقر نب درز لاقتف دمت لوح نم : 0 0 5 7 5

 ىلص هللا لوسر ىلا مقرأ نبددز ىشف بعل تنكدقل تكسا ىنأ نب هللا دبع لاهتف نيماسملا نمةدومو نجرلا -000- ئرقو مطر فغي
 1 )1 0 . 10 0 8 ماهفتسالا فرح ف ذح ىلع

 . 0 2 : 6 5 -. .٠ -. د . 00 الو ماا دعو رياء رس اقورغلا نم ةئارقدعن كلذو سوميلعللا أ ٠ نيد

 نكي ل ةعاسىف كلذو ليحرلابن ذأ نكلو هباعص لقيا د# ناس انلا ث دحت اذار معاي فركلاق هللا لوسراب وقتا 5 5 0

 نب للا دبع ىلا |سو هياعهتلا ىلص هللا ل اوسر لسر أوس انلا ل<ر افاهسو لحترب مو هيلعةطا ىلصةللالوسر 000 7 1 ٠
 تاقامب اكل كيلعل زن أىذلاو ىنأ نب هللا دبعلاقف ىنغاب ىذلا مالكلا اذه بحاص تن أ هللاقتف هاناف ىلأ ل

 هبامصأ نمراصنالا نمرضح نملاقفامظ افي رشم وق ىفهللا دبع ناكو بذاكلا دءز ناو كلذ نم أيش

 امو ملْسو هيلعهللا لص ىلا هرذعف هلاقام ظفح لو هثي دح ىف مهودق مالغلا ن وكب نأ ىسع هللا لوسراب

 هيلعفللا لصةللالوسر كبذكن االات درأام4_عمديز ناكوهمعهللاقو هوب ذكوراصنالا فدي زلةمالملا

 هللا ىبص ىننلا نم ون دي نأ كلذ دعب ايحساف لسو ه.لعهللا ىله ىنلا رياسيدب زناكو كوتقمسانلاو لسو

 3 هيلع لسوةوبنلاةيحشب هايف ريضح نيديسأهيقلراسو لسو هيلع هللا به هللا لوسر لقتسا ملف لسو هيلع
 ىلصهللالوسر هللا قف اهيف حورت تنك امةركنمةعاس فتح ردقا لسو كيلعهنلا ىلص هللا لوسراب لاق

 ةنيدملاىلا عجرناهنا معزي لاق لاقامو دي_سألاقف ىنأ نب هللا دبع كبحاص لاقام كغاباموأ ملسؤ هيلعهللا

 لاق مز زعلاهللاو تن ًاوليلذلاهللاو وههجر هللا لوسراب هتلاو تن اديس لاهقف لذالا اهنم ,زعالاجرخأ
 هتبلس دق كناىربلهنافدوجوتيلزرخلاهلنومظنيا هموقناو كب هتلاءاجدقلةللاوف هب قفرا هللا لوسراب

 دقل هتلاوفهسأر كيلا لج انافهب نر ف العاف تنكن افهنع كغلب املىفأ نب هللا دبع لتق دب رت كنا ىنغلب هنا

 نأ ىسفن ىنعدئالف هإتةيف ىريغهبمأت نأ ىثخ أ ىقاوىنمهيدلاوب ربل جراهم ناك امجرزحلاتماع

 ىلصهنلالوسر لاقفرا.:)ا ل خدافرفاكب انمؤم لتقافلتقاف ضرالا ىلع ىشع ىنأ نب هللا دبع لئاق ىلارظنأ

 كلذ همول لسو هيلعفللا لصةللالوسر راسو اولافانعم قامهترفحص نسحنوهب قفرت لب مسوهيلعفللا



 عبطفإ) ةيآلاانمآ اولاقاومآ[نذلا اوقل اذاوهلوقكمالسالابءازهتسا مهن يطايش دمعر فكلاباوقطن م نينمؤاادنع نام الاباوقطنوأ كلذ

 ىباطملاو ناميالاةثنوفرءيالو أ نربدتيال (نوهقفيالمهف) مهقافن ىلعءازج نامالا ياخ ديال ىتحاهماع متقن ( ممم وأق ىلع هللا

 موقواحيصفاحيبضامسجالج رىنأنباناك (مط وقأعمتاواوق.ناو) بطاخي نم لكس اوأهللالوس را ( مهماسجأ كبت مهيأ راذاد)

 ناكف نسلالا ةاصفو ةرظانلاةراهج مطوديف نودننسيف لسوهيلعةنلا لص ىنلا ساحجم ن ورضع اون اكفهتفص لثم ىف نيقفاذ ا نم

 مالكوهوأ ب شخ مهناكمه ىلع عفر( بشخ مهنأك ) عضومو مهمالكى ا نوعمسي د مهاك ايهم نوبككي رضح نمو سو اعلا :ا

 بشخلانال طئاخلاىلاةدنسملا ثلا ريخلاو نامعالا : نعةيلاخ ماجا االا مهامو ,هدانتسا فاوهش طئاللاىف (ةدنسم )هلال ا

 عافتنالامدع ىف هباوهبشف امثال ىلا دنسأأهب عفتتنمري_غاكو رت ادامو عافتالا نام نمار يغو اراد انك اذا

 لكنوبسح) رئوةرمثكب شخو ندب وةندبك ةبشخ عج ىلعو سابعربغ ورمعوب أب شخ مالحأ الب م اسجأو حاورأالب حابشأ مهنالوأ

 اذا ىنعي موبعرو مهتفيحم مط ةراضو مهيلعةعقاو ةحيص لكنوبسح ىأ مالكا متو مهبلع ىفانلا لوءفملاولو ًألوعفم ةحيص لك(موياعةحيبص

 ءادعالا ىدعأ نال ةوادعلا ىف نولماكلا مه ىأ (ودعلام ه) لاقم مه ءاعامب ,اهونظهلاضت دشن او أ ةباد تتلف د كسعلا قدام ىدان

 نأ نينمؤملل ميلعتو أمويلعءاعد(هللا مهلتاق ) مهرهاظب ر رتغتالو ( مهرذحاف ) ىودلاءادلا هعولض تحتو كرشاك ىذلا جادملاودعلا

 نصت اولا ل زكاذاوز يلالط نازح 64 1( نماموكت قا نعنولدعب فيك (نوكفؤي ىنأ) كلذب مهيلعاوعدي

 اهولامأواهوفطع( مهسؤر 1 2 0 جل دق لعل عاض)د وذاك ظ
 فريش وولا ا كتسار نبا ىفأن بهللا دبع ناكس ابع نب! لاق قدصهنابسحتف ىأ (مطوقل عم_تاولوقيناو) ةنسحرظانمو كلذ. نع ماركا اجامطناىنعي (مهماسج | كبعكت) لولس ن1 ىلا نب هللادبعلثمنيقفانملا ىنعي ( مه ًاراذاو)
 را دشنتو أ ةبادتلفنتو أدان مىدانينإبركسعلا ىفاتوص نوعم سل م- ا (مهيلعةحيص لكنوبسحي) 2 ( نور 0ع مر :رمثمراحشابتسلور دج ىلا ةدنسملا *امهشمالحأالب ماسجأو حاورأالب حابسشأ (نودصي مهتيارد) مهان ىأ ل قاذاحسن ل
 نائور رافقت سالاو ليقو 0 واقىفاملاوتأ ادقرهن *ا اونظو كلذ, نودارب مهنا مهنظع وسو مب *.* نماونظالاةلاض

 هيلعهللا ىل_دهللالوسر م هيلو ف دنع ملكلا موه حبب هراتس كي سأل ن مجد و فوخ ىلع
 مل ا مهليقاذاو) ىلاعنهلوق ُ قا نعنوفرصي ىأ (نوكسفؤي ىنأ) للا مهنعلىأ مطءاموهو عيسي رملا ىلع (هللا مهلئاق) كرارس !مهملا نول تن ركلات كل - ىلع مهما الو مهر ذحاف قلطصللا ىب قل نيح سو ا ا 0م ل را د

 دزامهلتفو رهو

 0 (نودصي مهن ًارو) راقتت سال نا رعي حوملا اوضرعأو اهولامأ ىأ (مهسؤراوولةللالو سر
 0 .و هيلعةللا لص هللا لوسر رافغتسا نعىأ (نوربكتسم مهو) هيلا اوعدامجنوضرعي ىأ

 د2 ل ص يي ص يس و ل ص ص ص سس يو ص يس ب ص يس م يس ص م ص سم ممم ٠ ىنهجلانانس ورمعاربجأ

 هللا دبعلاقفانانس مطاو نب رجاهملاءارقف نملاعجاهاجج ناعافراصن اللا ن انس و نب زجاهمللاي هاج هج خ رصفالتتقاو ىلأ نبال فيلح
 نجرخيلةن.دملا ىلاانعجر نأل هتلاواما كلك أيكباكن مسلاق اك الا ,هلثموانلثمامةتلاو مظانلالا ادمان صام لاق كانه تن ًاو لاعب
 اوبكري/ماعطلا لضفهب وذولاعج نع مكسمأولةئلاو هموقل لاق لس وهيلعهللا ىلههللا لوس رلذالاب وم سفن زعالاب ىنعلذالا !متمزعالا
 كموق فضغبملاليلقلا لياذلاهللاوتن ألاقف ثد-وهو مقرأ ن كب ز كلذ عمسف د# لوح نماوضفني ىتح م_ملعاوقفنتالف عباقر

 هيلعهللا ىلصةنلا لوسر د, زربخاف بعلأ تنك اسءاف تكس هللا بع لاقف نيماسلا نمةوقو نجرلا نمزعف جارعللا جات هسأر ىلع دو
 رجاهمهلتعي ,نأ تهركنافلاق بركب هرب فنادعر :نذالاقفهللالوسراب ىقفانملاا ذه قد :عبرضأ ىنعدهنعةللا ى ذر ر+علاقف لسو

 لاق ىنغلب ىذلا مالكا بحاهتن تامل وقالصلا هيلع لاقو هبات ألتقي ادهم ناسانلا ث دحتاذا يكف لاق اي راصن هن ىماف
 هللالوسرا, ن ءرضا+ل |لاقف ةدنج مهنامعأ اودحت اهلوقوهف بذاكل اديب زناو كلذ نماسلش تلات باكل اك ا ىذا
 كفقدص دقهللا نا مالغايدب زل مسوهيلعفةللا ىلصهنلالوسر لاقت تازناملف مهودق نوكين أ ىسع مالغ مالكةيلعقدصنالا:ريبكوانخيش

 هسأر ىولف كلر فخ: ب لسو هيلعةللا لصةللا وسر ىلا بهذاف دادش ىآك يف تازن دقهل لِي ةهللا دبع بد كناباملف نيقفانملا بذكو
 ؟لرفغت تل اولا ملل ل_يقاذاو لزنف دمحل دج سأ نال ىلقيامو تيكرف ىلام رن أ فوغ صأو تنم" فن موأن أ وم ىعأ لاقف
 تامو ىكتشا ىتحامانأالا ثبلي لوهتلالوسر



 نيفزارلاربخومف عبيبلا كرثب هللأ ق زر مهتوفيالىأ (نيقزارلاريخةتلاو ةراجتلا نمووهللا نءريخإ) باوثلا نم (هللاد_:عاملق)

 ةرشعىدحانيقفانما ةروسإلم لعأللاو

 (هللا لوس كنادهشن
 اهفتأطاوةداهشاودارأ

 معي ةنلاو) مهتتسل مهب ولق
 ملعب هنلاو ىأ (هلوسر كنا

 هيلع لدي اكرمالا نا
 هللا لوسرا كنا موق
 نيقفانملا نادهشي هللاو)

 ءاعدا ىف ( نوبذاكل

 نوب ذاكل مهناوأةأطاوملا
 ةأطاوملا نع الخ اذا هنالهيف
 ةقيقحلا ف ةداهش نكمل

 هتيمست ىف نوبذاكمهف
 نوبذاكل ههءاوأ ةداهش

 اوناكم_منال مهسفنأ دنع

 كنام_طوق نأ نودقتعي
 ىلءربخو بذك هللا ل وسر

 هنءرب لاح هيلعامفالخ

 (ةنج مهتاميأ اوذحختا)

 لتقلاو ىسلا نمةباقو

 ديشان اىلعليلدهبفو

 ىسانلا (اودسف) نبع

 نع (هللاليبس نع)
 هبشلاءاقلاو ريغنتلاب مالسالا
 (نولمعياوناكامءاسمهنا)
 سانلا مهدصو مهفافن نم

 ءاس ىف و هللا ليبس نع

 وهىذلا بيكتلا ىن_- عم

 دنع مهرمأ مهلفعل

 ةراشا ( كلذ ) نيعماساا

 اوناك ام ءاس هلوق ىلإ

 لوقلاكلذىأ نوامعي
 أوسامهناب مهياع دهاشلا

 (مهناب) الامعأ سانلا

 (اورفكمئاونمآ) منأببس
 اوقطن ىأاونمآ مهنا ببسب هلككالذ ىأن امعالاب نانجتسالاو بذكلاو قافنلا ىف م طاح نم فصوام ىلاوأ

 وحنوربيج ندنف اقحد#لوقيامناكنامطوقب كلذ دعب مهرفكر هظ م اور فكم مالسالا ف لخ دب نم لع اواعفوةداهشلا ةماكي

 رادوةبطخلاو مامالاو ددعلاورصعلاتقولوخ د ىلا سمشلالارز نيهام رهظلا تقووهو تقولا طورش

 ليقةيطخلا ئدتب نأ ماماللزوجالوا ارهظ ىلصي نأ ب حب سها طورشلاه ذه نم طرشدقف ناذةماقالا

 دحاو ضفناوأةالصلا حانّتفالبقاوضفن !مث مهب بطخواوعمتجاولف ىفاشلا دنع نوعب رأوهوددعلا مامت |

 نا فاشل لاوكأ حضافاوضنعنا مدالضلا هتف اولورهظلا ىلصي لب ةعجإ| مهب ىلصي «ن از وجالد دعاا نم

 مامالا مسي ن أل بق دحاو ص قتنولف ةالصلا -[ىلا طرت قولا ءاقب نأ كة ةالصلارخآى لا طرم 2نيعب رالاءاقب

 دحاوهعم قب نا ليقوةعج اهع انانثاهعم ق ناهناوهورخ ل وقهيفو ارهظاهواي نأ نيقابلا ىلع

 ةعكرلا فناكناو هدحو قب ناوةعجاهمع أةعكر مامالا مهب ىلصامدعباوضفنا نا ىنزملا دنعو ةعجاهمتأ

 اذا قوبسلاك طرتشي ىذلا ددءلا ف نكل ةفينحوبأ الاقدب ودحاوددعلا نمضفناناواعب رأاهه فوالا

 1 سنانع(خ) اب راه أةعكر نملقأ كردأ ناوةعجاهمت ًامامالا مساذافةعجلا نمةعكر مامالا عم كردأ

 عقارى أننا دبع نع (68) ننسبتلا ليك ندع عملا لص ناك عسومياعفش/ىلص ىنلا ناهنعشاىضز

 اولاقنوقفانملا كءاجاذا) ( ميحرلا نج-رلاةللا مسب )6 ةين دم ةي (؟90)

 ةروسدجلادعبأر قفةعجلا ةرب رهوبأاذب لصف ةكمىلا جرخو ةنب.دملا ىلعةرب رهابأ ناو م فاختسا لاق
 تأرق كن هلت اقف فرصن |نيح ةري رهابأ تكردافلاق ةيناثلا ف نوقفانملاكءاجاذاو ىلوالا ىف ةعجلا
 هياعهللا ىلصةللالوسر تغمس ىناةري رهوب أل اقف ةفوكلا ىفامهسأر قي بلاط ىنأ نب ىلعناكن يتروسب
 0010 101 بلة دتعرل نال يضرب نواس نء(م)ةعجلاامهمأ اره ملسو

 موب ىفةعجاوديعلا عمتجااذاولاق ةيشاغلا ثند>كلاتأ لهو ىلعالا كب رممساحبسب ةعجلا فون. ديعلا ىف
 0 0 نام ناكر نا امهنعىلاعتهللاوضر ب دنج نبةرمس نع# نيتالصلا ىفامهمأ ارقيدحاو

 هلوقو ُُه ىلاسنلاودوادوب ا هجر ةيشاغلا ثي دح كات لهو ىلعالا كب رممسا حبس ةعجلا فأر قي ناك

 ار ميا عملا لموتلا عم تابثلاوةالصلا ىلعر جالاو باوثلا نمةللا دنعامىأ(هللا دنعام لق ىلاعن

 هنماهلصأو قازرالا دجومىىلاعت هن اى :«ل (نيقزارلاريخ هللاو) ةيحدامهمءاجىذلا (ةراجتلا نمو وهللا نم

 مع ىلاعتهنلاو اوبلطافهنمو اولأساف هاياف
 د( نيقفانملا ةروسريسفنإلم

 افرح نوعبسوةتسوةثامعستو ةماكن ونا و ةئاموةنآةريشع ىدحأو ةين دم ىهو

 محلا نجح رااهفا مس لع
 (تلا لوسرل كلن اده.ثناولاق)هباحص أو لواس نب. ىفأن هللا دبع ىنعي (نوقفانل اك ءاجاذا) لجو زعهلوق ُُه

 دهشيهللاو) كب ماعوهف كلسرأ ىذلاوه ىأ (هلوسرل كنا لعيهلااو ) ىلا«:لاقف أد ام مهنعربملا مو

 نال كلذواورهظأام فالخاورمض امونال هللا لوسرل كن ادهشن م طوق ىف ىنعي (نوبذاكل نيقفانلا نا

 فالخر مضأوأ هفالخ دقتءاو ئث نعرب>أ نذ مالكا كل ذكو بلقلا ناسللا طاوب نأن امبالا ةقيقح

 فلاخ مطوق نالإب ذكهامسو مرار رقاد بدن عيت ووررع اوناكم نأ ىرئالأب ذاكو هفر هظأ ام

 نمو نعومه و لاقلا نماهم نو رتتسيارتس ىأ (ةنجم ماعأ اوذختا) مهد اقتعا

 هللا ةعاط نع مهسفناباوضرعأ ىأ (هللا ليبس نعاودصف )هللا لو وسرل كنادهشن مطوقو كتم مهنا مهفلح

 اوناك ام ءاسمبما) مسوةيلعمشلا ىلس دمحمنامالا نعوداهجلا نعسانلا اوعنمليقوةلوسر ةعاطو

 نيئمؤملا اوأراذا كلذور هاظلا فى أ(اونمآ مها كلذ) نامالا ىلعرفكلا اورث "تيوب (نوامعي

 مهنا دهش ؛هللاوهلوقل ديك ًاتهيفو نيكر كلاعماولخ اذا كلذورمسلا ف ىأ (اورفكم) ناءالإاور 0
 جر ب27777

 نوبذاكل
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 اماق بطخ لو هيلعهللا ىلهىنلا ناك أدوعسم نب لئسةمقلعلاق ةعمجلا ةبطالا ىف ناكمايقلا اذه
 ىهىرهاظلادوادلاقوةعجلاةالص ىفةضي رفة بطخلاءاملعلالاقاُماق كوكرتو نؤرقنامألاقادعءاقوأ

 مايقلا طرتشيال دجأو ةفينحوب أل اقو سول امهندب لصف نيتبطخامتاق مامالا طخ نأ بح وةبحعتسم

 دمح نأ ةبطخلا مساهيلع عقياملقأو نيلوقلا دحأ ىف ىفاشلا دن ءةبطخلا فةراهطلا طرتشتو'دوعقلاالو
 بحي واعيج نيتبطخلا ف طورش ثالثلاهذ ههنا ىوقتب ىدوب و إسوهيلعةللا ىلص ىننلا ىلعىبسي وهلا

 هتبطخ حصت م ةس4ن هذه نمةدحاو كرتولوةيناثلا فنينمؤمالوع ديو نآرقلا نم ةآىلوالا فأر قينأ
 ردقلا اذ_هووأزجأةرييكنوأ: ديمو أ ةحييبستب قأولهنأ ىلا ةفينحوب أب هذو ىفاشلا دنعهتعجالو

 مهياع مسي ن أو سانلالبقتسي نآربنملادعصاذا مام اللةنسلاوةيطخلابر و ًاموهو ةبطخلا م.اهيلع عقبال

 0 .رح هنأ حصالا ايءاملللا د فدا ا اس ل !! مرحله و كلامو ةفيدح ىنالافالخ

 كلامو ةفين> ىنالافال_خ بط مامالاو لخداذا دجسملا ةيحت ىلصي نأ ب حتسي وبطاخلا نود عمتسملا

  ماكحالا هذهىلعةلادلاةدراولا ثيداحالارك ذإلع

 ةياور فوامهني دعي نيتبطخ بطخ ل سو هيل هللا لص ىنلا ناكلاةامهنعهللا ىذرر مي نبا نع( ق)
 هللاىخرةرماسن راغب ع (م) نآلا نولعفياكمتيف قب مث ساحب مث اقوهر ةعجلا موب بطخت ناكىرخأ
 نفةباورىفداز سانلارك ذب ونآرقلا أرق.امهنيب سلحن اتبطخ مل سو هيلع ندا ىلص ىنلل تناكلاقهنع

 نجرلادبعو دحسملا لخددب ًاهنعةللا ىضرةرحع نب بهكن ء(م) بذ.كدقفالاج بطخ ناكهنأ كندح

 اوطوأةراجتاوأراذاو ىلا هتهنلا لاق دقوا دعاق بطخ ثييخلا اذهىلا اورظنلاقفاسلاج ب طخ لا نبا
 هيلعهللا لص هللا لوسر عم لص ت نكلاةهنعهللا ىضرةرمس نب رباج نع( مإلامئاق كوكرنواهبلااوضفنا
 نع#سانلارك ذب ونارقلا نمت انآ أرقي ودوادوب أ دازادصق هتبطخو ا دصق هتالص تن اكفةالصاا مو
 ءامذلا د يلاكىهف دهثتاهبف سيل ةبطخ لكلاق سو هيل هنا ىلصهتلا لوسر نا هنعهللا ىضرة رب رهىفأ

 هنلد_+ !بهيفأ دبيال ءالكلكلاق مسوهيلعهلا ىلصهنلالوسر ناهنعدوا د ىنالو ىذمرتلاو دوا دوب هج .رخأ
 هنيعتسن هلل دجا لاق دهشت اذا ناك ل سو هيلعةنلا لص هللا لوسر نا هنعهنلا ىضردوعسم نبا نعمذجأ وهف

 الاهلاال نأ دهشأو هل ىداهالف لاضي نمودتهملاوهفةللا د_مم نم اذسفن ا رورم نم ةئلابذوعنو هرفغت سو

 دشردقفهلوسر وهلا عطي نم ةعاسلا ىدي نيبا ربذنواريشب قمل ابوإسر أ هلوسرو ؛دبعا دمحم نأ دهشأو هللا

 ىلص هللا لوسر دهشن نع ب اهش نب! لأس سود نا ةباور ىفو ًايشهتلارمضيب الو هسفن الا رضيالامهصعي نمو

 هعيطي نمانلع حن أانب رهللالآسنو ىوغد ةفامهصعي نمو هيف لاقو دوحنرك دف ةعملا مون ٍل_بوهيلعةنلا
 ىضرةللا دبع نر باج نع (م)دوادوب هجر سأهلوهن نحنا منا هطخس بنتو هناوضر عبت وهلوسر عيطل و

 ىلءلوقي مث هلهأو هان هياعىنثي وهلا دمة عملا موب لسوهياعفللا لصةنلا لوسر ةبطخ تناك لاق هذعنلا
 ةعاسلاوانأ تثعب لوقي وك سمو حرص لوقي شدجر ذنم هناكىتح هبطغدةشاو هنوصالع دقو كالذرثأ
 ىده ىدطاربخو هللا باث ب دحلاريخ ناف دعب امل ومي و ىطسولاو ةبابس !|هيعيصأ نيب نرةب ونيتاهك

 نموهإ-هالفالام كر نم هسفن نم نمؤم لكب وان لوقي ملال ضةعدن لكواهاث دحرومالار شو دع
 ىوتسااذا ل سوهيلعمتلاىلسعتلالوسر ناكلاق نعل ىضردوعسمنب | نعم ىلعو ىلافاعايضوأ مد

 هيلعهللا لصةللالوسر ناهنءهللا ىضرةرب رهىفأ نع(ق)ىذمرتلاهجرخ انهوجوب هانابقتساربنملا ىلع

 نيلجر ىأر رع نبانا عفان نع نع #3 توغل دقق بط مامالاوت صن ةعبلا موب كبح اصل تلقاذا لاق سو
 مامالا جورخ باهش نب|لاقأطوملا ىف كلا, هجرخ أ ةمصا نأ اموبصف-ةعجلا موي بطخي مامالاو ناثدحتي
 س+ ةعج ازاوموةءارقلابامهيف ره ناتعكر ف ةعجلاةالص ةفصاماذ مالكا عطقي هم الكو ةالصلا عطقي

 ( مبار  (نزاخ) - ”ع/)



 ىأ (ةواصلاتيضقاذاف

 ةحلبأ سعأ (ضرالا

 (هللا لضف نماوغتباو)
 ةدايعوأ علا بلطوأق زرلا

 ىخأ ةرايزوأ ضيرلا
 (اريثك هللا اورك ذاو) هللا

 مقفوام ىلع هوركشاو

 مكلعل) هضرفءادال
 ةراحت اوأراذاو'نوحلفت
 (اهبلا اوضفنا اوطوأ
 هرب دقتواهبلا كذعاوقرفت

 اهيلا اوضفناةراجتاوأر اذو
 فذغف هيلااوضفتنا اوطوأ

 هيلعروك ذملاةلالدلامهدحأ

 اهمالةراحتلاص خ امناو

 ناىور مهدنع هأ تناك

 عوج مهباصأ ةني دما لهأ

 نبةيحدمدقف ءالغو

 تيز نمةراجتب هفيلخ
 هيلعهللا ىلص ىنلاو ماشلا

 اوماقفةعجلا موي بطخعلسو
 ةينامئالاهعمقباف هيلا
 هللا لصلاقفرشع انثاوأ

 ده سفن ىذلاو ٍلسو هيلع

 اعيجاو جرخوا هديب
 ىداولا مهءاعهللا مرضال

 فشق! اذا ]واكو اران

 لبطلاباهوايقت_ساربعلا

 وهللابدارملا وهف قيفصتلاو

 ااا 6 اوكرتد)

 ليلدهيفوبطخت (امكف)
 نأ ىتبذيب .طخلا نا ىلع

 امئتاق طخ

 اان
 سس سلسل لس _  7مل

 اذالاوزلا دعب رفاسين أى أرلا باص أ ز وجو ةعجلا ىلصي نأ لبق لاؤزلا دعب ةعجلا موب لجرلارفاسي نأ زوج ال
 نأالاهركيهنأريغزوجيهنافرجفلا عواطدعب ولاوزلا لبقرفاساذ مآ تقولا ج ورخ لبق دلبلا قرافي ناك

 ةعجللا ىلصي ىتحرفاسيالفابقمةعجلا موب عبد أاذاهن ىلا مهضعب بهذوو زغوأ جك ةعاطرفس هرفس نوكي

 ةب رس ىف ةحاور نب هللا دبع لسو هيلع هللا ىلصةللالوسر ثعب لاق سابع نبا نع ىورام هزاوج ىلءلدب
 ىلصاساف مهقحأمت ملسو هيلعهللا ىلص هلال وسر عم لصاف فلخت أ لاقو هباصأ | دغف ةعجلا| موب كلذ قفاوف

 لاقفمهعبت أم كعم ىلصأنأتد رألاق كباأ عمودغت نأ كعنماملاقفهآ ار ل سو هيلعهنلا ىلص ىنلا عم

 ةبهأهيلعالجر ىأررمناىورو ىذمرتلا هجرس مهتو دغلضف تكرد أ اماعيج ضرالا فامتقفن أول
 ةعمجللور فس نع سدحت ال ةعجلا ناذ ج رخأر مهل لاقف تجرح ةعجلا موب مويلا نأ الوللوقي هعمسور فسلا
 اذاف) لجو ,زءهلوق 8 لعأهللاو ةءافكردقلا !اذهىفوهقفلابتك ىفةروك ذمبادآو نفسو اطئارش

 فرصتلاوةراجتلل ضرالا فاورشنناقةءجلاةالص نم غرفاذاىأ (ضرالا فاورمثتنافةولصلا تيضق

 تئشناو جرخافتئشن !سابع نبا لاقةحابا مأ |اذهو زرلا ىنعي( هلا لضف نماوغتباو) 5غ 0

 ضي يم ةدارعل نكملو اين د باطا سبا ضرالا فاورشننافهلوق لبق و رصعلا ىلا لصف تئشناودعقاف
 اذا ناكهنأ كلام نب كارع نعو لعلاباطوههنلا لضف نماوغتباو ليقو هللا ف خأةراي زوةزانجروضحو

 اك ترسنناوكتْضي رفتيلصو كت وعد تبج أ مهالا لاق و دحسملاباب لع فةوف فرصناةعج ا ىلص

 ىلا متءجروةالصلا نم متع رفاذاىأ(اريثكهنلا اورك ذاو) نيقزارلاربخ تنأو كلاضف نم ىنقز راف ىنت سعأ

 اريثك هلا نيركاذلا نمنوكتال لبق ةعاطااب ليقو نا سللاب لق اريثك هللا اوركذافءارسثلاو عيبلاوةراجتلا

 اهلا اوضفنا اوطوأةراحناوأ راذاو) ىلاءتهلوقعو (نودلفت مكلعا)اعجطضموا دءافواممأق هرك ذنىتح
 اماعط لمح ر يعتابق أذا لسو هيلعةنلا ىلصةللا لوسر عم ىلصن نحن اهدي لاقرباج نع( قل (امئاق كوكرتو
 اوطوأ ةراحتاوأر اذاوةبآلاه ذه تازنفالجررشعانثاالا سو هيلعةنلا لص ىنلا عم قيبام ىتحاويلاول ةفناف
 كذو مأشلا نمريعتءاخلا_ماق بط ناكل سو هيل هللا لص ىنلاناةبآورفواٌماق كوكرتواهيلااوضفنا
 ةقي وس تمدقف ةعجلا موب لسوهيلعهنلا ىلدىننلا عماك] لور عوركب ونأ مهيفالجررسشعانثالاهيفو هوحن
 رمشع ىتئابةعم ا ةنص ىر» نم ةجحو هو ثي دارك ذو مههيفان الجر رش عانثاالا قبي لف اهملا سانلا جرف لاق

 نبالاقوددعلا اذه طارتشالة ح ثيدحلانو<,ىتحةعجلا مهم مافأهن أن اب هيف سدلهنابهنع بيج والجر

 ءالغو عوج ةني دا لهأباصأ كلاموبأو نسل لاق طهر ةينامثالا دجسملا ف قبب ل هنعةباور ف سابع
 هوأراماف بطخ سو هيلعهنلا ىبص ىننلاو ماشلا نم ماعطو تب زةراجتب ىلكسلا ةفيلخ نب ةيحد مدقفر عس

 تازنف رمعوركب وبأ مهيف طهرالا لسو هيلع هللا ىلد ىنلا عم قب لفهيلااوقبسي نأ ةيشخميلا اوماق عيقبلاب

 ىداولا مكب لاسل دح أ مكنم تبي ال ىتح متعب انتول هديب دمت سفن ىذلاو ملسو هيلعهنلا ىلصىنلا لاقفةبآلا هذه
 مأشلا نم ىلكلا ةفياخ نب ةيحد مدقذا ةعجلا موب بطخ )سو هيل عهنلا ىلص هللا لوسر اشي لئاقملاقواران
 هريغوتي زورب و قيقد نمهيلاجات<ام لكب مدي ناكودنتأالاةني دملاب قناع قرت مدقاذاناكوةراحتلاب

 هيلاجرخيف همودقب سانا نذؤيل لبادلا,ب رضي مثةندلاقوس ىف ناكموهو تي زلاراتخ أ دنع كزني و

 بطخ ربنملا ىلع مئاق سو هيلعهللا ىلصهللالوسرو )سي نأ ل بق كالذو ةعج تاذ مدقف هنماوعاتسيل سانلا
 دصسملاف قنمك لسوهيلعهللا ىلصىنلا لاقف أ ماوالج ررمثعانثاالا دجسملا ف قبيملو سانلاهيلا جرف

 لزئافءامسلا نم ةراخلامطت مو. ءالؤهالول لسوهيلعهنلا لص ىنلالاقف أ سماو الجر رسشعاننا اولاقف

 اوضفناىلا هت هلوقو قيفصتلاو لبطلاباهولبقتسا تم دقاذاريعلا تناكو لبطل اوهللاب دار أو ةبآلاهذههنلا
 نأ ىلعاوقفناا.ءاق كوكرتو .للامهأاهنالةراجتلا ىلا عجاراهبلا فريمضااواهوحناو.هذواوف رغت ىأ
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 هبلق ىلعةنلا عبط انواهم عج ثالث كرت نملاق لسو هيلع هللا ىبصهنلا لوسر نأ ة بغسل ناكو ىرمضلا دعا ا

 لاق سو هيلع ثلا لص ىنلا نءهنعمللا ىضر دوعسم نبا نع( مإ) هوحن ىذمرتللو ىفانلاو دوا دوب أهج رخأ

 ةعجلا نعنوفلختب لاحر ىلع قرحأ مسانلاب ىل_هين الجر سمآن أت مم ةعجلا نع نوفلخت موقل ْ
 ىلعبحتف نايعالا ضورف نم ىهةعجلاةالصءاساعلا لاقاهم وجو ديك أت ىفوجةئثلاثلاةلئسملا مهتويب
 ىصلااما ديعولا قحتسار ذ ءريغ نماهكرت نمواهكرت فر ذعهل نك ملاذا ميقمرك ذ لقاعغلاب وحسم لك
 نعىورامه«يلعلدب قافتالابءاسنلا ىلعةغجالو ضرغل!لهأ نءاسلامهنال امهباعةعجالف نونجناو
 ةعب رأ ىلعالا ةءاج ىف ملسم لكىلعبجا او قجج ةعجلا لاق سو هياعمتلا ىلههللالوسر نا باهش نبق راط

 اضعب و إس وهيلعهللا لص ىنلا ىأ ارقراطلاقو دوادوب أ هج رْحأ ضي سعوأ ىبصوأ أس اوأ كولمدبع

 ناامهنعةللا ىضر صاعلا نب ورمع ن للا دبع نع ايش هنم عمسيلو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا باعحأ نم

 امناوهوعفريموةعاجءاورلاقودوادوبأ هجرخأءادنلا عمس نم ىبعةعجلا لاق سرديلعملار خلا اوسر

 هجرخأ هإاهأ ىلا لمللا» اوا ها نم ىلعةعجلا لاق |_سوهيلعهللا بص ىنلاناةرب ره ىنأ نعةصيبق 0

 ديبعلا ف دجأ نعو بتاكملادبعلا لعب ين ىعازوالاوةداتقو نسحلالاقو ديبعلا ىلع بحتالو ىذمرتلا

 ا ل ل اوعمساذاىداوبلاو ىرقلا لهأ ىلع ةعا بجنو ناّتاور

 نذؤؤم ءادن م-هغلبي نأ طرم كاو قدعساو دج اوىفاشلالاقهب وم_مياعةعجالفاوعمم ناو روضحلا

 عضوم نم نوكتةب رق لكفةنك اسحايرلاو ةئداهتاوصالا وكت تقو ىف نذؤيت وصااىروهج

 هاوآ نم ىلعةعجلا بحت بيسملا نب ديعسلاةوةعجلاروض- اهلهأ ىلعب <. ردقلا اذه ىلع برقلا ىف ةعجلا

 ىلعثيللاو كلاملاقولايمأ ةعب رأىلعةعيب رلاقو لايمأ تس ىلع ناكنم ىلع بن ىرهزلا لاقوتببملا
 نموىفاشلاليلدةديعب وأةبي رقي رقلاتناكءاوسداوسلا لهأ ىلع ةعجالةفينح و. ألاقو لايمأةثالث

 هيلعفللا لصةللال وسر دح. سم ىف ةعج دعب تعج ةعج لوأ نا لاق سابعنب | نعىراخبلا ىو رامهقفاو

 نب رحبلا ىرقنم ةبرقىناؤج هيفوهوحندواد ىنالو نب رحبلا نم اوي سقلا دبع دج م ىف سو
 | هلاذ كو ةعما كر تهلزاج فوخوأ ضي سم دهعتوأ ض ىم نمر ذعهل نم لكر ذعلاهكرت فج ةعدارلا ةلثسملا الع
 خلال دولا يسافر ءىورام كلذ لعل ذب ل-ولاور طار ذءباهكرت

 اذهمركنأمكن ًاكلاقف كلذاور كن امهم :ًاكصعب ىلا مهضعب ر ,ظنف لاحرلا فة الصلا لقلاق ةالصاا ىلع
 ةءياورىفداز مجرخأ نأ تهرك ىناوةمزعاهتاو لسو هيل عهنلا ىلص ىبنلا ىنعي ىنمريخوه نم هلعفا ذهنا

 | عم لصور ضحاذاف ةعجلا هيلع بجتال نم لكو لسمو ىراخبلا هجرخأ قلزلاوضحدلاو نيطلا ف نوشمتف
 اذاهناف رذعلا دحاصالا ةعملا مهم دقعنت نيذلا ددعدب لمكب ال نكلورهظلا ضرفهنع طقس ةعجلا مامالا

 ىذلا ددعلا ف ملعلا لهأ ف اتخ ا ةعجلا هب دقعنت ىذلا ددعلا ىف د ةسماخلاةإّمملام ددعلاهب لك رضح

 هب وزي ز علا دبعنب رمعو هللا دبعن هللا ديبعلوقوهوالجر نيعب رأ نم لقإب دقعنتال ليقف ةعجلا هب دقعنت
 ١ ونوكي ناب كلذولاكلا لهأ نمالجر نيعب رأ | نم لقابة عجل دقعنتالاولاق قحساو دج أو ىنفاشلا لاق
 دبع نب رمع طر.شوةجاح نعظالا افيصالوءاتشهنع نونعظيالعض ذومىف نيميقم نيلقاعنيغلاباراوحأ

 وهو عماجر صم ىفالا ةعجال بلاط ىنأن ضاق يقاتل دخل رتل وال ك١ نعال

 | دقعنتفسوب وبأو ىعازوالالاقو هدنع طرش ل اولاو ةعب رابدقعنت ةفينح ىبأ دنع م ىأرلا باص لوق ١

 الوالجررسشعء ىنئايدقعنت ةعيب رلاقو تاولصلار باسكن ينثاب دقعنت نسحلالاقو لاومهيف ناك اذاةئالثب

 هب ودلبلا نمدحاو عضومىفالا دقعنتالو ىصلاورفاسملاوةأرملاو ديعلاك ةعجلاهيلعبجتال نعددعلا لمكب

 عشان دا ناموا وبأو كلامو ىىفاشلا لاق ظ

 هندتيسيتسيلسلب
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 ىفةعبرابملا نم( م<لريخ) ءارمثلاو عيبلا كروةعج اروضح نم منك ذىدلاى أ( كلذ )ءارسشلاو عيبلا

 عأ ىلاعت هنلاو كسفن أءاصم ىأ(نوملعت متن : ينا) تقولا كلذ

 ىنأنع ١) اهلضفىف (ىوالاةلئسملا) 3 لئاسمهبفو (اهكر اتمئاو اهماكحأ اوةعجلالضف ىف لصف)

 00 وا تسلا ويري لو يلعن قلع هللإلوسر لاقلاق هنعهللا ىضرةرب ره

 ا تالا قهر وهو لسمدبعاهقفاوبالةعاس هيفلاَقف ا رك ذلسوعيلعلا لم

 لسغةعجلا م .وب لستغا نملاق مرورهم هبا لصف لا اوس رنأهنع (ق) اهللقيم ديس راشأ ًاوهاباءاطععأ

 نمو : .رقب برقاع 6 و ةيناثلاةعاسلا ف حار نمو ةندب برقا  اكف والا ةعاسلا ف حار 06 < ةيانجلا

 ظ نموةجاحد برقا *كف ةعبارلا ةعاسلا ىف حارنمو نرقأاشكب رقام ”كفةثلاثلاةعاسلا ف حار

 ارك ذلاف نوعمتس ةكس الا !|ترضح مامالامرحأ اذاف ةضيب برقا "كف ةسماخلاةعاسلا ف حار

 اذافلّوالاف لّوالا نوبةكم ةكئالمد_جا.لا باوبأ نم بابلكىلعن اك  .ءجلا موب ناك اذا ةياور فو

 السغمانعم ةبانلا لسغة_ءجلا مون ل_غا نمهوقركذ لا نوعمتساؤاجو فحصلااووط مامالا ساج

 نموهلوقاغل قف ىصحلا سم نموومايأةثالث ةداب زو ىرخالا ةعبلا نيب ره شيام هلرغغتصنأو عمتسساو

 | ةدابع نع (خ) وغللاكهلءْؤ مالكلاهزغشي مك ةبطخلا عامس نع هلغشيهناهانعماغل دقف مان

 تربغانملوقي لسوءهيلعهللا ىلسد ىبن | تعم لاقف ةعجلا ىلا بهاذانأو ئسحولا :كردألاق

 تا ًارفروطلا ىلا تجرخ لاق كا رهفأن ع د رانلا ىلع هللاهموحةللا ليبس ىفهامدق

 نةو مد هياعفللا ىلصةللالوسر نع هتنلدحو ةاروتلا ن ءىنتدحل هع تسلق رابحالا تنكأ

 قاخ هيفة عدلا موي سمشلا هيق- ت.ءلط موي ريخ لو هيلعهللا ىلصهتلا لوسرلاق هلتلق نأ هتندحاوف
 نيح نمةعجلا مون ةحيصم ىهوالاةباد ن 0 ءاموهعاسلا ئة:هيفوهيلع سبتهيفو تامهيفو طبقه فو مدآ

 لأسي ىلصي ىلصي وهو لسم د ,عاهقفاوب ال ةعاساهيفو سناالاو نجلا الا ةعاس سلا نماقتخ سمشلا علاطت ىتح حبصت

 قدصلاقفةاروتلاب عك ًارقةعج لك ىف لب تاقفم 00 ىكاذب عكلاقهاياهاطعأ الا بغى ات هننا

 0 قويرستا تين ةادبعتيا خر : رهو لاق لسوعب .اعهللا لصةهشالوسر

 نكت الواهب ىتربخأ |تاقفةرب رهو لاق ىهةعاس ىأ تماعدق مالسنب هللا دبعلاقفةعجلا موب ىفهتثدح

 جل را ا قا اوال ك1 31111 ا ا

 000 ل 11 ا ا ا م ويلا

 از 3 لور لاق لاؤناماس نم م( ) قاسنلاو أوما ف كلام هجرخأكلذوهفلا ل 0 ل

 بيط نم سي وهنهد نم نهدد وروهطلا نم عاطتساامرهطت. وةعجلا موب لجر لسنغيال لسوهيلعفللا
 ةعجلا ناب و هنييامهلرفغالا مامالا ركحت اذا تصني مهل بتك ام ىلصيم نينثا نيب قرفب لف جرح مهني

 ركب ول فغاو لسغ نم لوقي لسو هيلع هللا لد هللا لوسر تعمسلاق ىقثلا سوأ نب سوأ نع# ىرخالا

 .هجرخ ااهمايقواهمايصةنس لع وجأ + لكي هل ناكع مخساو غلب لو مامالا نمان دو بكر يهلو ىشمو ركتباو

 (ةيناثلاةلثسملا)ه هدسجوهس أر لسغلاق لستغاو لسغ نءلوحكملئسدوادوب أ لاق ىناسنلاودوادو:أ

 لوقي لسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسراعمسامهناةرب ره ىبأو صاعلا نور مت نب هنا دبع نع( م)اهكرات منا ف

 دوحلا

 ىتجلا] (مدذ)

 (عمرسر هناك د
 نا) ءارمثلاو عيبلا نم

 نوملعت متنك



 ةدحاو لكنا ىف نلوال نيب قرفالو 67 رفكلا نماومدقام ببس ىأ( مهيدبأت مدقاميادبأ هنونمّءالو )لاق مءءايلوال

 ايندلا نمةللاءايلو الري_ةَرخآلا نالهيلا <لصوب ىذلاوهتوملا ناف هؤابحأو هللاءانب مكن أ مت.عزاهف

 لقنيماظاب ميلعةللاو) بي ذك-:لاورفكلا نماومدقام بسب ىأ (مه. ديت مدقاع ادبأ هنونمّالو)

 ةداه_ثلاو بيغلاملاعىلانودرتم) هتمرارفلا كعفنيال ىأ ( مكيقالمهنافهنمنورفت ىذلاتوملانا

 ىأ (ةولصلل ىدوناذااونمآن يذلااهآاب) لجوزءهلوقو دب دهتو ديعوهيف (نولمعت متنك اب <هينيف

 ةبطخللر با اىل : مامالادوعق دنعناذالاءادنلا|ذهم دارو ةعجلا موب ىفىأ ( ةعجلا موب نم) ةالصلا تقول

 نذأرنملا ىلع مسو هيلع هللا ىل ص ساج اذا ناكماوس ءادن لسو هيلع فنا ىبههننال وسر دهعىف نك, ملهنال

 هللا لوسر دهع ىلع ربنملا ىلءمامالا سلجاذ' هلوأ ةءجلا موب ءادنلا ناكلاقدي زينب بئاسلا نع( خ)لالب
 ةباور ىفدازءار وزلا ىلع ىناثلاءادتلاداز سا.نلارثكو ناهعناك اماةرمعو ركب ىفأو سو هيلع هللا ىل-د

 موب رينملا لع ساج اذا إ_سوهيلعهنلا ىلصىناا ىدي نيب نذوب ناكلاق دوادىبالو كلذ ىلع الا تدق

 اعفت ص ناكل بقو دجيسملا نمسي رقةنيدملاقوسدنع عضومءاروزلا» 0-0 و دحسملا باب ىلعةعجلا

 غرف ىلاعتهنلا نال ليقو مدآ اخ هيف عج ىلاعن هللا نال ليقف ةعج مويلا اذه ةيمست ىف اوفلتخاوةرانملاك

 اذه ىمس نم لوأ ل بقو ةال صال هيف تاعامللا عامتجال ليقو تاقولخ ا هيف تعم جاف هيف ءايشالا قاخ نم
 ناكو ةعج ةعبلا ىمس نم لوأ ناكو ىْؤل نب بهكدعبامأ لاق نمل وأ ةملسوب أ لاق ىؤا نب بعكة عج مويلا
 لبقو ةني.دملا إس وهيلع هللا ىلص ىنلا مدقي ن أل بقةنب دملا لهأ عج لاق ني ريس نبا نعةب ورعلا موياط لاقي

 مل-هف مون ىراصنللو مايأ ةعبس لكهيف نوعمتج موبدوهيللاولاقوةعجلااومس نيذلا مهو عبس الزنت نأ
 هولعحاف ىراصنالد حالا مون ودوهما| تسلا موياولاقف ىلصنو ىلاعت هللا مسارك فندق هيف عمدت امو لعجتلف

 اذا ناكهنا كلام نب بعكنع ةبآلاةالصللىدون اذا اونمكن يذلا اهمأاي كلذ فى لاعت هللا لزنأمثةبورعلا مون

 دعسال تجرتءادنلا تءمساذا تبألب نجرلادبعهنب !هللاقف ةرارز نب دعسال 2. 'مونءادنلا
 كهل تلق تامضحلا عيفت هللاقي عيفن ىفةضايب ىنبةوح نمترسلا ر-فانب عج نملوأهناللاقةرارز نبا
 ركذفهباغحاب إ سو هيلعهتلا صهتا لوس ,٠. ...هعجلو امأودوادوبأهجرن أ نوعب رألاقذثموب منك
 موب كلذو فوعنب و. عىب ىلعءابق ل زنا رجاهمةنيدملا لخدامللسو هيلعةللا ىلص ىننل |ناريسلا باهحأ

 ءاعب والبر -كالشلاو نينثالا موي ءابقب ماقاف ىحضا|دتمانيحلوالا عب رنمتلخ ةرمث ع ىتنثا نينثالا

 ةعجلا ةالص هتكردافةنيدلاىلا|دماعةعجلا موب مهرهظأ نيب نم جرخ مث مهدحسم سسأو سدجلا موب و

 هيلعمنلا ىلص هللالوسر هيف عمج ادجسسم عضوملا كلذ ىفا ودذحت دقو مهمداو نطب ف فو“ نءلاس ىنب ف

 قعارسالا تسلا نمدارملا سيلوهلاولمعاوهيلااوضماف ىأ (هتلارك ذى ا اوعساف) ىلاعت لوقو بطخو سو
 وهام هللاوامأ نس !لاقو ةتنارك ذىلااوضمافأر قبب باطلا نب رمع ناكو ل.ءلاهنمدارملاا فاو ىشلا

 عوشحلاو ةينلاو بولقلاب نكلوراقولاوةنيكسلا مويلعوالا ةالصا! ىلا اونأ,ن أ اوهن دهتاو ما دقالا ىلع ىبسلب
 لوأت,ناكو اهيا ىلا وهو كالمعو كباقب ست نأ ىعسا!لاق هتلارك ذىلااوعسافةنالا هذه ىف ةداّدق نعو
 هللا ىب_ص هللا لوسرلاق لاق ه«نعهللاىضرةرب رهىفأ نع( ق) هعم ىشما هاف هلوقب ىىسلاهعم غلب اماف هلوق

 متافامواولصف متكردأ ا فاوع رست الوراقولا وةنيكسلا يلع رةالصلا ىلااوثماف ةماقالا تعمساذا لسو هيلع

 نافإسدازهرك ذوةنيكسلا كيلعو نودمتاهوتأو نوم تاهون أنالفةالصلا تميق ااذاف ةياور فواو مف
 بيسملا نبديعسلاةوةالصلا نهارك ذ ىلااوعسافهلوقتب دارملاوةالصلا فوهفةالدلا ىلا دمعي ناك اذاكدحأ
 ا.:اوهمؤلفل نموهواءيجامطوانتي مسا عيبلا نال ءارشلاو عيبلا ىنعي (عيبلااورذو) مامالاةطعوموع
 مرح سمشلاتازاذا كاحضلالاقو مامالا جور دنع ىرهزلا لاقو ىتاثلا ناذالا دنعءارسشلاو عيدلا مرحب

 نأالا لبقتسملل نن امهنم

 اديدشتواديك أت نلف

 ظفلب ةيم ىنافالف سب
 هيو ودم ناو دك اعلا
 هللاو)هبونم بالو هظفاربغب

 لق) مط دعو (نيملاظلاب ميلع
 (هنمنورفتىذلاتوملانا

 ةفيخ هونت نا نورسحن الو
 مرفكلابوباو دوت نأ

 ةلجلا وةلاحعال ( كيقالمهناف)
 ءافلا تلخدو ناريخ

 طرشلا ىنعم ىذلا نمضتل

 بيشلالاعدلا نودرت م)
 اهكشبنيف ةداهشلاو

 مكي زاجيف (نولمعت منك

 باقعلا نموإ_هأ متاع

 اذااونمآ نيذلا اهيأي)
 موب نمة ال صلل ىدون

 نمو ناذالاءادنلا( ةعبلا
 هل ريسبقتو اذال ناي

 قومايالا ديس ةعلاموب و

 ةعجلا موب تام نم تي دحلا

 ديهش رجأهلهللا بتك

 (اوعساف) ربقلاةنتف قوو

 لاقو اهم ىر-ةواوضماف

 ىضلاو ىدسلا كرذلا

 دارملا سدو دحاو باهذلاو

 ىلا) ىلا فةعرسلاب
 ةبطخلاىلاىأ (هنلرك ذ
 لدت_ساهبو روهجاد.ع

 هنعاللا ىضرةفينحوبأ
 رصتقا اذا يطخل نا ىلع

 اورذو) زاج هنيدجلا ىلع
 كرتب صالادارأ (عيبلا

 مح تت ببي بي7يي9ال1ُُساٌ يل نمءننارك ذ نع لهذيام

 !يندلاةراحتاوكرتاوةرخآلاةراجتاوردابمط ليقف لاوزلا دنعءارسشلاو عيبلا هيفرئاك تي ةعملا موب نالاهني نم عيبلا صخاسءاواين دل لغاوش
 ريسيهعفن ىذلا عيبلا اورذو حب راوهنم عفن أ شال ىذلاةلارك ذى ااوعساو



 نماوناكناو) نيدلا ف هقتنااوأ ةنسلا( ةمكنحلاو) نأ ارقلا(باتكلا مهماعيو) ةيلهاجلا ثئابخو كر د'' نممهرهطي و (مهبكزب د١

 الالض ىرتاللالض ىف اوناكى أ اهيلع ل يلد ماللاوةليقثلا نم ةففخ ناوةلاهجور فك( نيبم لالض ىنا) )سو هيلعهنلا ىلص د لبق نم( لبق

 ( مه اوقحا»ل) نييمالا نم نب رخآىفوه دوع ىلع نيرذلا نييمالا ىفهثعب هنا ىنعي نييمالا ىلع فوطعمرورج (مهنم نب. رخآو) هنم مظعأ

 وأم كلامه ليقو نيدلا مون ىلا مهدعب نم نوت أي نيذلامهوأ مهنعةللا ىضر ةباحصلا دعب نيذلا مهو ,هم نوقحليسو دعب م-ماوقحاب ل ىأ

 ىلا ادنتمهلكن اكن امزلا رك ىلا قسانتاذا ملعتلا نال نب رخآ لعب و مهماعب ىأ (؟8:4) مهماعي و ف بوصنملا ىلع فوطعمبوصنم

 050007 2 : 2 ىون ىذلاوههناكف هلوأ
 اا ل لاو ( تاكل يداعوو كلرتلا سند سعرها أ (ميكرإو)' لطابلا نمىخاوأ 9 رح تن رع

 مولا ٍلسو هيلع هللا لصد لاسر | لبق نم ىأ( لبق نماوناكناو) ةنسلا ىهليق ( ةمك-حلاو) ضنارفلا 0 : و

 11 اوال | ذإ ىنال هزم دب وعز ياو رهظ نياثلا نينمؤملا مك (ةيتم وبر تاو قابس لالض قلل[! 0( لالا
 0 1 55 مق 0 0 7 3 2 0 0 24 30 و سمالا كلذ نم امماالحر

 نءنعةباورو ريبج نب د يعسو رم نبا لوقوهو ميلا نب رحالابدارا ليقو ةدداوةم !مهلكن يما لان اف
 0 ا ل لاول ةواجانكل# اعل رع عوار وراسل لدي هاج يا اناس 7 م َح - 0 هة-لعهديأتو ميظعلا

 لاقو ناماس ىلعه دب لسوهيلعةتلا لصهللا|لوسر مضوفانيف ىسرافلا ناماس .و لاقاث الث هلأبس ىتح هملك مفانب
 1 3 : نأوهواد# هاطعأ ىذلا

 نوعباتلامهليقو نيديحصلا ىفهاجرخ ًاءالؤه نم لاحرهلوانتااب رثلاب ناميالا ناكوله ديب ىسفن ىذلاو 0 1 و
 1 -. -. 1 1 .٠ 4 .٠ 1 -. : 1 م : ى 6 رسن ع 1 ىن 1

 يارد (مماوتحللل) دعا يدا ووجاماللا نس يتادقب مالسالا ف لخ د نم عيجج مهل و ردع ازعل ركل

 وهو) ةباحصلاو اش نوكر دال نيعباتلا نال ةقباسلاو لضفلا ىف مهءاوقحاب ل لبقو مهدعب اًؤاج مهنكاو (ءاشي نمهيتؤيهنا لشف)

 لضف كلذ هتبن ادحوب دهشي قولخ لكل عج ىذلا ىأ( ميكا )5 راابارهقىذلابلاغلاىأ ( زي زعلا || ل لا

 (ميظعلا لضفلاوذهللاو) ملسو هياعهنلا ىلصا دج اهم صخ5 :وبنلا ليقو مالسالا ىنعي (ءاشي نم هيتؤيهننا

 ىنعي(ةاروتلا اولج نيذلا لثم) ىلاءتهلوق ع لو هيلعهنلا ىلصا بنل اوسر ههيف لسرأ تي > هقلخ ىلعىأ
 وهليجلاو ةلاجلا نموها ؛اورهظلا ىلع لجلا نموه سداواهمفالمعلاو اهم مايقلا اوفلكث يحدوببلا

 ىشورفس عج 2غ ارافس لمح ر اجلال ثك ) اهقحاود :ؤيلواهيؤأ ءاوامعي ل ىأ(اهوامحلمن) ليفكلا

 نيذلادوهبال ىلاعتهلباهب ريض ل ثماذهو ىنعملا نمهيفامر ف_سيهنالار فس ىمسرلعلا نم ماظعلا تكلا
 ىلعلادلاةاروتلا فامياوعفتنيمل ذا اوهش لسوهيلعهنلا ىلص دمحم ناعالاوةارونلاب لمعلا نعاوضرعأ

 دوهيلا كلذك اهيعفتنيالو اهيفام ىر ديالو ب ةكسلا لمحيىذلاراجلاب |سوهيلعةنلا ىلص دمحمبنامالا
 مو نآ ارقلا ناعم م-هفيل نم قحاب, لشملا اذهواهيفاماوفلاخ مهنالاهب نوعفتنيالو ةاروتاا نؤرقي نيذلا

 مظعلا ضفلاوذ هللاو)

 (ةاروتلااولج نبذلا لثم

 لم_ءلاواهماع اوفلكى أ

 ما هوامحي ل ث) اهفامع
 اهوامح مل مهئاكف اهماوامعي

 لمح راجلا لثك )

 وهورفس عج (ارافسأ
 اوعبتا نآرقلا ل هأاينارهمنبنوميملاقاذطو هيلا جاتحال نم ضارعاهنع ضرءأو هيفا لمعي 0 -
 ىأ (موقلالثم سس ) ىلاعتلاقف مهمذهنم دارا اولثملا اذهمذ مل ةبآلاهذهالت مث مكعبتي نأ لبق نآرقلا 0 ىلع ب ظ 0
 ليقو نآرقلات انآ ن مهب ىنأامو لسوهيلعهللا ىلصا د ىنعي( هللا تاي اباوب ذك ن يذلا ) موقلا ثم الثثم سب 7 0 0

 ىدهالهللاو) ملسو هيلعهللا ل دمح؟ نايالا وكرت نيحاهءاوب ذ.كمهنال ةاروتلاتابآت ابآلا نمدارملا 0 ١

 تائآبي ذكسب مهسفن و ماظ نيذلا ىنعي ليقواملاظ نوكيهناهملع ىف قبس نم ىدوبال ىأ ( نيملاظا| موقلا واح 00

 نمىأ (سانلانود نمهنءايلوأك_::ًأمتءعزنا اوداهنيذلااوم ا داب لقىأ(لق) هتئايبنأوهللا(| 5 ل 3

 ىنعي( نيقداص منكن ا ) تول سفن أىلءاوعداىأ (توملااونمتق ) هباخصأو لسو هيلع هللا ىلع د نود 0
 : و اهءاوامعي ملم اهمؤام

 اميف اراك ابتكل جرا. ابهباونمؤي لفهب ةراشدااو لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر تعناهبف ن كلذ ك اهناب اباوعفتني

 .وقلا لثم سب ) هلئما ذوف هماعب لمعي لو لع نم لكو بعتلاو دكا نمهرهظوهيدنج رعامالااهنم ىرديالدا ىشمع وهف للعلا بتك نم
 اوبذكن يذلادوهباا مهو مهلثم نيب ذك-ملا موقلا لثم سب وأهللاتاي ”اباوب ذ ؟نيذلاموقلا لثمالثم سشب ىأ (هللات اب ايوب ذك نيذلا

 1 هنأ هملع ىف قبس نم ىد,الوأ لظلا مهرايتخا تقر ىأ ( نيملاظا موقا| ىدويال ناو لو هياعهنلا ىلص دمع ةوبن هم ىلعةلادلا هللا تاي آب

 اوناك ( نيقداص منكن ات ,واااوذمتف سانلا نود نم هنلءايل وأكنأ متعزنا)دومتاذادوهيداه(اوداهنإي ذلااهعأاب لق) املاظ ن وك

 اهدعأ ىتلاهتماركراد ىلااعيرس كل قني و كتي نأ هللا ىلعاونم ف ةقث ىلع متنكواقح مكلوق ناك نا ىأ هزابحأو هنلاءانبأ ن < نولوقب
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 كلذ) ليقا ذكي ماقأ اذا نائل, ن دعلاقيدولخوةماقاىأ (ندعت انج فةببط نك اسموراهمالااهنحت نم ىرجن تانج كلخديو
 اهرسسف م ميلا وبح ةاجاع ىرخ أ ةمعن ةلجالا فباوثلاو ةرفغملا نمةروك كلا ةمعتلا هذه ىلا كل و (اهنودحتىرتأو مظعلازوفلا

 ةبح ىلع خيبوتلا نم ئماهنوبحت فو مورلاو سراف حتفوأ شب رق ىلعرصنلاوةكمحتفوهو لجاعىأ(بي رق حتفوهللا نمرصن) هلوقب
 (نينمؤللاثبو) رصن ىه ىأرصن لاق ماهنوبحنى :رخأ ةراحت ىلءو يجن: ةراحت ىلع كل دأ لههانعم فاشكسلا بحاص لاقو ل>اعلا

 ىلع طعوه ل _يقو كلذب نينمؤملاهّللا لوسراب رمشب وكر صني وهللا كني او دهاجواونمآل يق هناكرمالا ىنعم ىف هنال نونمؤت ىلع فطع
 وباوىزاجهللاراصناهنيدراصنأ ىأ(هللا (19/7) راصنأ اونوك اونمنيذلااهبأاب) كاد ل هاونمان يذلااهبأاي لقادا لق

 ايدي 97 نونا تلد تانج فة وك سورا نع عرج تانج كلش ب و) عيدة كلر خش ناىيسع لاق لورمت 0 اا 0501 7 ل 7 ا ا
 1 ) 0 مل ليقو ىرتحأ ةراجت <كلو ىأ (اهنوبحت ىرتأو) ميظءلازوفلاوهرك ذ ىذلاءازخلا اذهىنءي( مظعلا

 ره رصنلاوهل يق (ب. رقحتفو هللا نمرصن) ةاصاا كالتوةرتخالا باوث عم لجاععلا فاهتوبحت ى رح ةاصخ

 6 ساس ةنجلاوابت لاف رصصنلابدغايىأ (نينمؤلارسشب د) مورلاو نس راقت ادم تف ليقوةكم حتف رشي رق ىلع
 0 550 لاقاك هنداراصن ًااون 1 اونمآ نيذلااهأاي) ىلاهتلاقف نفل داهجو نيدلا ارمصن ىلع مهضح من ةرخآلا ىف

 كك ربا || كداالجر ردع اراك راصن نحن نوب راوحلا لاق ) هنا ىلا ىراصن نم ىسيعمطلاقاىلهتنا نيد ا نوني ٍراومعارصنا هللا نيد اورصنا ىمملاوهناعم ىأ .(هتلا كلا ىراصنأ نيني يراوح سنا
 لاقإ هلوقوهو نإب راوخا ىراوح ل سو هيلعهنلا ىبصول دامو ل رلاىراوحو مالسلا واللا هيلع اق نمآ نم

 نك ع ىأ (هلل ةقرفو هعفرؤ للا نبا ناك اولاقةقرؤو عفت افلا ناك اولاق ةقرذ قرف تالث هموق قرغت ع قرابلةناب كل راسو مبراوحا | ةساعتالملا هل ويعيزفوايعلق(ةظاطترخك ديال نت م 80١

 نمىنعموةنلان ورصنني || ت .رهظف اولةنقاف سانلا نم ةفئاط مهنمةق رف لكو عمت اونونمؤملا مهوهعفرفهلوسر رشادبع ناكذال»
 نيذلاراصنالا نم ى راصنأ || ىنعةمُؤملا ةقرقلا ترهل سو ةملع ةنيإ لص دك لف كرس تيرا :رفاكتلا ناك :رفلا
 [2 نورك د لوط انعم ليقد نييلاغىا (نب رخاظ وسلس فيعود ن عارم نال يلاعتولوةكادق 00

 1 ا لع ةناوهتلكوةنلا حو رىسيع نأ لس .وهماع هللا ىلص دمحم قيدصتب ةرهاظ ىبسدعب نما نرخ تسل

 نمآن ملأ مهودؤايفصأ ' 0 ا هباتكرارسأو هدار+
 الاخ ررسصع ىلا اوناكودب افرح نورشعوهن امعيسوةلكنوناموةئامو ةباةريشع ىدحاو ةين دم ىهو

 هيفص ل جرلا ىراوحو « نجحرلا نمحرلاهننامسب ع ْ
 لاو نفل ضاقلا ىذلاوهىالا ليقوهللا ىن م_ميف ثعب ىتحأر قتالو بتكنال ةيمأ ةمأ برعلا تناكو برعلا نع ( نييمالا وهو روخلا نم «صلاخو || فثعب ىذلاوه ميكحلاازي زعلا سودقلا كلا ضرالا امو تاومسلا ىفامةتننحبسي) لجوزعهلوق#ف

 نموهوهبسن نوملعي سو ءيلعهللا ىلصا د# ىنعي (مهنمالوسر) همأ ىلا بوسنمهنأكهيلع قاخام ىلع
 نمّدعب اةفصا!هذههنوكوىئالا ىنلاءايبنالا بتكى هتعن نالايمأ ناك اماو مهلثمايم أل يقو مهسنج
 مهي ثعب نب ذلاهتمأ لاح ةلك اشمهلاح نوكتتلو ةمكحلاو حولا نمهب ىتأام ىلعةباتكلاب ةناعتسالا مهوت

 مارحلا نم لالحلااهمب زيميىتلا هناي ؟ليقو هتلاسر نيبتىتلاىأ (هتانآمهياعولتي) هقدصىلابرقأ كلذو

 نوروح نب راصق اوناك

 اهنو ضيبي ىأ بايثاا

 ترفكو) ىسعب (ليئارسا
 معأةنلاو نينمؤملا ىلوهئلاو مهيلعاوبلغف ( نب رهاظاوحبصاف) .هرافكى لع مهينمؤماني وقف ( مودع ىلعاونمآن يذلااندياف)هب (ةفئاط
 سودقلا كاملا ضرالا فامو تاومسلا ىفامهننحبسسي) د ميحرلا نجرلا هللا مسؤل م ةنآةرششع ىدحا ىهو ين دمةعجلاةر وسو

 وأءايشالا نع دهم زننو ىلا عتدللاةينا دحو ىلعهتقاخ كنتلد ئت لكىلا ترظناذا ىنعي ةقاخ حبست نوكين اما حيبسقلا (ميكسحلازي زعلا

 نوهقفتال نكلوهدمح حبسيالا ئش نم ناوهلوق ىلا ىرنال أ ههزخيو ىلا عت هللا هب فرعيام ئش لك ىفهفطلب هللا لعين ابةفرعم حبست

 (مهنمالوسر نييمالا ف) لسرأ (ثعب ىذلاوه) كال ذب هل ةفرعمريغ نمر هوج لكى لع حيب#تلا هللا ىر حي نابةرورضح يب توأ مهحيدست

 الو نوبتكيالاوناكمهنالب رعلاةمأ لابو فم ىئالاوهلاوحأوهبسن نوملعي كفن أن مهلوقكم هنم لي قو نييمأ ىف ايم أ الجر ثعب ىأ
 نآرقلا (هناكمهيلع واتي) رابنالا لهأ نم ةريبا لهأو ةربج-ا لهأ نماهو ذخأ مهو فتاطلابةباتكسلا تئ دب ليقو مالا نيب نمنؤرقي



 وبأو ىزاجخ ىدعب وسأتو م دقت نمباعبجج هئايبن أو هللا بتكبق يدصتلا ىنبدنا ىنعيى دعب نم أ, لوس رب ىريشب: لاح فوةاروتلا نم
 امهياعدجتوأ ىسبع(مهءاجاماف) لاسرالا ىن_عم نملوسرلا فا ميار شبمواق دهم بصتتاوهب وبيسو ل لل ارايتخاوهوركب وأورمع
 هللاو مالسالا ىلا ىعدب وهو ب ذكلا هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو ) ىلعو ةزج حاس( نيبمر حسا ذهاولاق) تازجبملاب (تانييلاب) مالسلا
 هتباجاناكم لعجيف نب رادلاةداعس هيفهل ىذلا مالسالاىلا هيبن ناسل ىلعهب رهوعدب نمماماظدش أس انلا ىأو ( نيملاظلا موقلا ىد-هبال
 اًوفطيل نودي ري)هب وعو بذكر حسلاورحساذه قا ىلا هدابعءاعدوهىذلا (1؟85) هم الكل هلوقب هللا لع بذكلاءارتفاهيلا

 مك ناذه (مهغا اوفابةطارون

 لاطب امهمتداراىف مهب

 نآرقلا ىفمطوقب مالسالا
 مطاحتلثم رحساذه

 روى خفني نم لاح

 هئفطياهيفب سمشلا
 ماللاو فوذحم لوعفملاو
 نود ري ريدقتلاو ليلعتلل

 هللاروناوفطيل بذكلا
 مهمالكبىأ مههاوفاب
 كن (مرون تتم ةقاو)
 متم ص فحو ىلعو ةزجو

 قا متم ىأمهريغهرون

 هركولو) هتاغهغلبمو
 لسرأ ىذلاوهنورفاكلا
 ( قا نيدو ىدطابهلوسر
 (هرهظيا) ةيفينحلاةللا ىأ

 (هلكن بدلا ىلع) هبلعيل
 هلةفلالا نايدالا عمج ىلع

 قاف لعفدقلى رمعلو

 وهوالا نايدالا نم نيد

 نيددب روهقم بولغم
 اذإ دهاجم نعو مالسالا

 ضرالا ف نكمل ىسدع زن
 هركولو)ءالسالا نيد الا

 نرذلا اهيأب نوكرشملا

 ةراجت ىلع كللدأ لهاونمآ
 دنعاونمآىنععوهو نونمؤت لاقف ل معن فيكاولاف مهناكفانئتسا (نونمؤن) ىاشكيجنت ( ملأ ب اذعنم كيجنت

 مالس نب هللادبع نعودوادوب أ هجر هيلعن لج أ ىتح هتبدتال ساذلا ىمأ نم تلم<امو كالملا نم هيفانأام

 ربق عضوم تيبلا فى تدق ىندملادوادوب أ لاقف هعم نف دي يسم نب ىسيعو د# ةفصةاروتلا فب وتكملاق

 ةمأ نماندعب لههنلا حوراي ملسوهيلعهللا ىلص ىسعلاولاق نيب راوحلا ناراب-الا بعكن عىذمرتلاهجرخأ

 ىضريو قزرلا نمريسبابهنلا نم وضر ءايين أ هقفلا ىف مهناكء اين راربأ امل عءاكح ةمأ دعب ىقأي عن لاق

 ىلإ سو هيلعهللا ىل_صهللالوسر لاق لاق هنع ةللا ىضر عطم نب ريبج نع (ق) لمعلا نمريسبلاب مهنمةثلا
 ىدق ىلعسانلا رمش<ىذلارسشاحلا ان او رفكلا ىفهتناوحم ىذلا ىجحاملااان أو دجأ ان او دمحعان ًاءامسأ ةسج
 |[ 0021 نين لمت دج او احراق ركام امايسدقو ىن يدعي سل ىذلا تفاعلا ناو ةمايقلا مود
 هنأقاثلاو هريغ نمهنلادجرثك أوهو لجوز هلل نوداج مهلكءايبنالا نءانعمو لعافنلا نم ةغلابم هنأ
 عج وةغلابمرثك وهو ةديجلالاصحلا نم مهيفاملنودوت مهلك ايدنال' نأ هانعمو لوعفملا نمةغلابم

 ةالصااهيلعىسيعوهليق (تانيبلابمهءاجاماف) هريغنماهبدمحىتلا قالخالاو نساح او لئاضفلل
 هللا لع ىرتفا نمم ٍرظأ نمو ) رهاظ ىأ (نيبءرحسا ذهاولاق ) مل -وهيلعةللاىلص د#وهليقو مالسلاو

 هللا نفةمعن نمهولانامنأ اوماع مهن أكل دوهنلا ىلع ب ذكين أ هؤارتفا غلب نماماظ مقأ نمو ىأ(بذكتلا
 هللا ىلصهيبن ناسل ىلعهب ردوعد» نمئاماظدشأسانلا ىأةبآلا ىنعم ( مالسالا ىلا ىعدي وهو) هب اورفكمت
 اذ ههلوقب هللا لع ب ذكلا ءارتفاهتباجا ناكم لعحيف نب. رادلاة داعس هيفهل ىذلا مالسالا ىلا لسو هيلع

 نوديري) مهب وقعمطاح نم لعاملةبادهلل مهقفوبال ىأ (نيملاظلاموقلا ىدهمالهللاو) نابمرس

 متم ىنعي(هرون متمهنلاو) رحسا ذهن آر قلا ف مطوقب مالسالا لاطب |مهتدارا ىنعي (مههاوفابهتلاروناؤفطيل

 ىدطابهلوسر لسرأ ىذلاوهنورفاكلاهركولو) هنيدرهظم سابع نب !لاقوهتباغهغلممو هرهلفمو قدلل

 نايدالا نم نيد ىبي لف كلذ لعف دقاوهلةفلاخنا نايدالا ىلع هيلعيل ىأ (هلكن بدلا لع هرهظيل قملا نيدو

 مكلدأ لهاونمآن يذلااهمأإي) لجوزعهل وق ( نوكرمملاهركولو) مالسالا ندب روهةمو بول ةموهوالا

 لسجوزع هللاىلا بح لامجالا ىأ .هنولاولاق ني>ةبآلاهذهتلزن ( ميا باذع نم يجنن ةراجت ىلع
 ةراجتلا كل: نيب مثرانلا نمةاجنلاو هتنج لينو لجوء ةئلااضر هيف نوحب رد مهنال راحت امسامئاوهانلمعل

 ىذلاىأ )كك ريغ ذ سفن وكلا اومايةتلا ليبس ف نو دهاجتوهلوسروهئلابنونمؤن) ىلاتلاقف

 نونمؤتهلوقباوجاذه (مب ونذ كلر فغي نوءاعت متنكنا) هليبس فداهجلاو نامبالا نمدب ؟سمآ
 كلذ متلعفاذا ىلا ليدسىفا اود هاجوهللاباونمآىنعملاو يمالا ىنعمهانعم نال نو +هاجتو هلوسر وةهللاب

 2 بوجوب ناذي الربا ظفل ىلع هبءىجا اواو دهاجو هلوسروهظلاباونمادوعسم نب |ةءارق هيلع ل دب وم ارغغي هلوقب بيجأ اذهو هيوبيس
 | رك ذامىأ ( كلذ كفن أو ىلا اوما, هللا ليجس ىف نو دهاتو هل اوسروةللاب) نيدوجومداهجو نامبا نعربخي وهفلثتم!هنأكو لاثتمالا

 كلذ متءاعاذا <نال ذئنيح مكلاربخ ناك لري هنأ (نوماعت متتكنا) مسفر كلاومأ نم (ملريخ) داهجلاو نامالا نم
 8 ونذكلرفغي) ن ودا#و ن وحلفتف سفن أوكا اومن وبحنام قوفداهجلاونامالا متنبحأ» وك دقتعاو

 ححسم ها ءاكح دجأةمأ عن لاقى :رخأ قوةخسن يفاذك حلا منلاقهلوق ؟



 معتولداهجلاباو موي ن أل بقاولاف مهأىور (ميكتحازي زعلاوهو ضرالا فاموتاومسلا فامهتنجبسإ) د« محرلا نجلا هللا مس إل
 ىلعة لا دةفاضالا مال ىهمل(نولعفتالام نواوقتملاونمن يذلااهسأاد) تلزنف مهضعب أطابتفداهجلا ةنآت اف انلم_ءلهللا ىلا لامعالا بحأ

 ئشكااهريغوأ ماللا وامن ال لالا تف ذح امناو مالعو مالاو معو مو ميفو م كلوق ىفر حلا فورح نماه ريغاهلع ل خداك ةيماهفتسالاام

 تكسلاءاهةداب ز لع هقولاو# رب رج ىنمةشي ماقام ىلع «لاقاليلق لصال لامعتساءاج دقو مهفتسملا مالكى لانمعتسالاريثكو هو كح

 *«ميحرلا نجرلا هلا مس
 الامنولوقتملاونماىذلا|اهيأاي ميكحلازب زعااوهو ضرالا فامو تاوم_ىلا فام هللحمبس) لجوز عهلوق
 هللا ل وسر باكصأ نم أرفن اندعق لاقهنع هللا ىضر مالس نب هللا دبع نعىوراماطوزن ببسل يق (نولعفت

 قام هللحب سل اعتهللا لزئ فانا معل هللا ىلا بح أ لامالا ىأ _هنولانلقفانرك !ذتف ل سو هيلعهللا ىل_د

 مالس نهللادبعلاق نولعفتالامنولوةنملاونمانيذلااهمأايممكحلازب زعلاوهو ضرالا فامو تاومسلا
 بح ًاانملءولاولاق نينمؤملا نانو رسفملالاقو ىذمرتلا هجرخأ مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسرانيلعاهأر قف

 هليبس ف نولتاقي ني ذلا ب <هللانا ل جوز عةنلالزناف انسفن وانا اوم أ اههفانا ذبلو هانلمعل هللا ىلا لاسمعالا

 ةايحااومحأوتت .ولااوهركو نب ربدماولوف د أ موب كا ذباواتاف ةبآلا راجت ىلع <لد أل هةهللالزنأو افص

 تلاق ردن لهأ باو ملسو هيلع هللا ىلصول |وسر ىلاعت هارب ال ليقو ن ولعفت الامين ولوقت ل ىل!ءتهلنالزناف

 كاتقلا ناش ىف تلزن ليقو ةبالاهذهمهللا مهربعف دح مود اور ففانعسو هيف نغرفنلالاةقانيقل نأل ةباحصلا
 تازن ل قو ةبآلا هذه تازنق برضي وتب رضو معطي لو تمعطأ او لتاقيملو تلتاقلوقيلجرلا ناك

 هللا دنعاضغب مظع ىأ( هللا دنعاتتقم ربك )نوب ذاكمهو نينمؤللر صنلا نودعياوناكمهنا كلذو نيقفانملا ف
 هليبسىف نولتاقي ن يذلا بحهتلانا) هئاوغب لوأيش مهسفنأ نماو دعي ناهانعم (نولعفتالءاولوقت نأ)

 ص ردق ىأ( ص هوص ص نا. ذب مهناك) مهنك امأنعنواوزبال اوافصلاتةلا دنع مهسفن أن وفصي ىأ (افص

 ىنعمو فصلا فاوصارتثي دحلاهنمو للخالو ةجرفهيف سيلف <> أو ضعب ىلا هضعإ ى زل و ضعبب هضءب
 لاقذاو) ىلاعتهلوق ف ص وصرلاءانباتوبثكهناكم مزلي وهل دس ىفداهلا ف ثدي نم بح هللا ناةبالا

 اوناكمهنال يق ( ىتوذؤتال موقاي) ليئارسا ىنبهموقل ىسوملاقذا كموقل د ماب رك ذاو ىأ (هموقل ىسوم
 هومر مهنا اهنمو دحا و ماعط ىلعربصن نل مطوقو ةرهج هنلاانرأ مطوقاهنم تنعتلاو ىذالا نم عاونابهنوذؤي

 جيلاةللا ل اوسرىتاامعطقاماعن ,ولاع متنأ و ودون ىدعإ (مكيااهنلال اوسرى أن وماعتدقو) ةردالا

 ىأ(موب ولقهللا غازأ) قحا نعاولامداوا دعىأ (اوغازاماف) ىذؤيالو مرتحي ورقوب ومظعيلوسرلاو
 جراخ قساف هنا, هملعىف قبس نم ىدهم ال ىأ ( نيقسافلا م وقلاىدومالةتلاو) هريذ ىلا حلا نع اطامأ

 نع بول_قلا غي زور فكلاىلا ىدؤي مهاذأ نا ىتح لسرلاء ا ذب مظع ىلعه بنتا هو هتبادهو هتعاط نع

 فصولاب ميلا تاسرأل وسر ىناىأ (مكيلاهللالوسر ىنا ليئئارسا ىنباي سم نبا ىسعلاقذاو) ىدطا

 هللابتكو ةاروتلا ماكحا,فرتءمرقمىناىأ (ةاروتلا نمىدينيباملاقدصم)ةاروتلا فهب تفصوىذلا

 ليقهناكف قيدصت ل ثم ىلعةاروتلابقدصي ىأ(ىدعب نم أ, لوسرب ارسشبمو) م دقت دق نماعيج هئايدنأو
 ىثثاجنلا اون أي ناهباخصأ |_سوءيلعهتلا ىبد هللا لوسر ىمأ لاق ىسوم ىنأ نع(دج أ همسا) لاقف همساام

 (: جاراج (نراغر ا

 تمت دست( نواه ةلاناواره 1
 هلوقك هظفلريغ نم
 «اهؤاون بيلكب ان تاغ#
 سمالا مظعن بجكذلا ىنعمو

 نال نيعماسلابول_ةىف

 ئمنمالان وكيل بجتلا
 دنسأوهرئاظن نعجراخ

 اتقمبضواواوق: نأىلا

 نا ىلعةلالدهيفوزييعلا ىلع

 تقمنواعفيالام مطوق

 ىءملاوهيف بوشال صلاخ
 اتقمنولعفتالامى<-لوقربك
 تقللا ظفاريتخاوهللا دنع

 نعو ضغبلادشأهنال

 هلليقدهنأ فلسلا ضعب

 نأىت ومان |لاقف انثدح

 لجكتس أف لءفأالام لوقأ
 رعمتلال_عءأمأ هلل|َت قم

 هللان ا )لاقف هبحام لج و

 قنواتنا نيذلا بح

 نيفاصىأ(افههليبس

 مقوم عقور دصم مهسفنأ

 ناينب مبهناك ) لاحلا

 هضعب قصال( صوص ىم
 هيدي رأليقو ضعبب
 برحىف مهتاين ءاوتسا
 قاوت وك ىتح مهودع

 ناينبلاك ةملكلا عامجا

 هموقل ىسوملاق ) رك ذاببوصنم (ذاولاض. أ لاحوهو ضعب ىلا هضعب صر ىذلا

 ( ميلا هللا لوسر ىتألانيقي املع نيللاعىنوذؤت أل احلا عضوم ف(نوملعت دقو )ىف سيلا هفذقلاوتابآلادوحجب ( ىنوذؤن#موقاب.
 عرزته ماو اوكرتاملوأ ةبادطا نم( مهم ولقهللا غازأ]) ىلا نعاولام (اوغاز اما ) ىنوذؤت نأال ىميظعتو ىربقوت كاذب مملعةيضقو ظ
 ىأ(نيقسافلاموقلا ىدويالللاو) قحلاعابتا قيفوت مهمرحو مطذ> ىأ مهب واقهنلاغازأ غيزلااوراتخ'امافوأ مهب وق ن«ناميالاروت ٠

 هموقاون وكيف مههذهل بسنالهنال ىموملاقاكموقاب لقب مد( ل.ئ ارسا ىنباي سم نبا ىسعلاقذاو) قساف هنأ هملع ىف قبس نم دال
 ينمدقنام يتيدصت لاح ىفمكيا|تلس .رأىأ (دج ا همسا ىدعب نمىيتأ,لوسر» ارمثدموةاروتلا نمىد نيباملاقصمكي ادننالوس ريقا)



 لسوهيلع هللا ىلصةنلا لوسر نأ ىوروفلثاام قيفوتب ( ميحر) فلام قيحمتب (روفغهللا نا ) ىضما_ م ( هللا نطر فغتساو نهعبابف)

 تن دنهو هنعنهغلس وه ىمأب هنع نهعيابب هنم لفسأ دعاقرعوافصلا ىلعوهوءاسنلاةعيب ىفذخ أ لاجرلا ةءيب نم ةكمحتتف موب غ رفامل

 الناىلع نكعيإبأماللاهيلعلاّةفةزمح عنصاملاهفرعي نأ لسو هيلع هللا ىبصةنلا لوسر ن* ءافوخت ةركنتمةعنقتم نا يفس ىفأة أ سما ة هيتع

 لجر نايفساإبأ نادنهتلاقف نقرسيالو مالسلا هيلع لاقفأيشةنلاب نكرشيال ( 8( نأىلعءاسنلارمع عيابفأ شةللاب نكر متت

 : . امنايفسوبأ لاقف تاذه
 ناو هجولا شو هفتتو رعشلا قاحو بايثلا قب زو لبر ولابءاعدلاو حونلا نعىهنااوه ليقودشر لداسعلا 58

 هلوق ىف سابع نبا لاق مرح ىذربغ عمر فاستالو مرح ىذريغلجرإ واخحالو بناحالا لاجرلا ةأرملا ث دحتال 3 :
 انعياب 0 ار يراسل حرت ءاشنلا لفن هليرت طرشوعاع|فورعم ىف كشصعنالو ى صهللالوسر 0 6 98 هللال كحق
 اهدي . انمةأىماتضبقف ةحاينلا نعاناهنو ًايشةئلإبنكرشيال نانيلعأر قف رو عشنا ل تاتو 7 0 7: لاقواهف هيلع هللا

 تعجرمأ “ تقلطن افايسش ل_سوويلعهثلا ىل ص ىن :لااطلاقفاهي زجأن أدب رأانافىنتدعسا ةنالفتااقف 7 :ايبفاسامع فعاف
 ودل تعض نومانم نسل لاق سو هيلعةئلا ىلص هللا لوس :رناهنعتاىض ردوعسم نبا نء(ق) اهعيابف 1 1 1000

2 

 انيلعذخ ايف ناكتلاق تاعيابملا نم ةأ يما نءديسأ نبديسأ نعةيلهاجلا ىوعداعدو بودحلاقشو 0
 : : : . ةرخاىنزتواتلاقف نينزب

 اوعدنالو اهجو شمت ال ناهيف ةيصعنالن اانيلعذ أ ىذلا فورعملا نم )سو هيلعهللا ل_دةللالوسر || هذالوأ لثشالو لاق
 5 - 0 5 0 0 ع 06 اف مي

 . م 2 1 94 و || . 0 |( هه' 3
 1 نا لسنا كوتشران < عنا 0 001 ااا ارعشرمذنالو 2 قشنالوالب و اذا مهانيير تلاقف

 هنعهللا ىضر ىرعشالا كلامىفأن ع (م) ئاسنلاهجرخأ مالسألا قداعس الز سو هيلعتتلالصةثاللوسر مددت را هديل كاف اراك مهل لاقف نه دعسنف ةيلهامجلا فانت دعس اء اسنهللال وسراب نلقف ندحش ال نأ نهعياب نيد ءاسنلا ىلع ذخ ا لسو
1 6 01 1 

 نارطق نملإب رساهياعو ةمايقلا موب موقتاهتوم لبق بنتا ذاةحئانلا سو ءيلعهنلا ىلصهننالوسر لاق لاق 0 0
 رمم كحضفردب موب لتق

 ةحتانلا سو هيلع للا ىب_صهتنالوسر نءل لاق هنعهلاىضر ىردخلا دبع سى أن عو بروح نم ردم ل 5

 رفغتساو) نوعيابف طورسنلاه ذه ىلع كضعيإبا ذا ىنعي ( نوعيابف ) ىلاعن لوقو «دوادوبأ اهجرخأ ةعمتسملاو

 انللاةفةوسن ىف لسوهيلعهللا ىلءهللالوسر تعيابت تلاق ةيقرتنب ةيمأ ن -( مي ونمت ناكفاو ِظ

 انقاص ىنعي ناي غ_سلاق انعياهللالوسرايبتلقان_سفنابانمانب محرأهلوسرو هللا لق نتعطأ او نكعطتسا امذ

 تلاقف ناتومب نين آي الو لامتف

 ثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخأة دحاوةأسمالىلوقك ةأ م |ةثال ىلوقامنا | سو هيل عهنلا ىلصةننالوسر لاف 0 ناثهم 500 ١ 5 ١ 5 | 8 8 1 1 . - - . - 00 3 78
 00 ىعي ا را ها يلب جين كانيصعيالو لاق قالخالا مراكمودشرلابالاان يماتامو

 0017 ا ني نوسدسبف كاذب مهل نواصوتي نوما تلازابخ دوج نو ربخعاوناكنيشنبلاءارقف نم أ نش تف فورعمىف
 هللا لوسرهناو )سو هيلعهللا لصادجاوفرع مهنا كلذردوهيلا ىني(ةرشآلا ن هاوسشي دق ) كلذ نعفللا رطل ع

 باعصأ نمرافكلا سثباك )ةرخآلا فريخوأ ب اوث مط نوكين أ نماو يف هباوب ذكسف لسوهيلعةللا لص 1

 ناكلذو ةرخآلا ف باوث مطنوكين أ نمروبقلا فاو رادورفكلا ىلعاونام نيذلا سمي اكىنعي( روبقلا

 ناروبقلا باخ نمرافكسلا سئياكهانعمليقو ىلاعتةللاة#رنماوسيأ مهر وبقاواخداذارافكلا
 باو نماوم,دقهباونمؤب لو مسوهيلعهللا بصةنلالوسراونباع نبذلادوهيلا نا ىنعملاومهيلااوءجرب

 لعأىلاعتوهناحبسةئلاو مهلا اوعجري ناروبقلا باعحأ نمرافكسلا سمي اكةرخآلا

 ئشىف كيصعن نا انسفنأ

 ةعاط نا ىلاريشي وهو
 ركدملاف بتال ةالولا
 اولوتتالاونمآنبذلااهمأاي)

 ا
. 3 3 . ْ 

 قاثلاوروهحاو سابعنب|لوقوهر ةين دماهن|امهدح ,نالوقاهيفو فصااةروسري فتم ليقدب ا دبامبةروسلا متخ
 27 ار - ا 5 ل ين و ا 1 “ 1

 اوشيدقا) نوكرشلا مه
 نانئاموةْنآةرمشع عبرأ ىهو ةيكماهم

*(فرحةئامعستوةلكن و زشعو ىد-او
 

 نم) ريمضلاعضوم رهاظلاعضوهنأالااوسب م”ىأ( رافكسلا سئياك )ثعبلا نوركسن:مهتالاهباوث نم( 3
 اموقاولونتالا ىأ دوهلا مهل يقو مهفلسكءالؤه ىأةوسآلا نمر وبقلا فمه نيذلا مهفالسأ سئياكوأ مهب |١ اي لع

 مَ رونا تومفلا لولم .رلاهنا نوملعي مهو لسو هيلعفثلا ىلصةثنالو سر مهدانعات .رخآلاىف ظحمطنوك؟ينأن ماوسمي دق موماعإب وضغم

 اوئيدت مونالةرخآلاريخ نماوربق نبذلا سب اكى أ رافكءال ناب روبقلا باعسأ نمليقوءاح اوعجرب واو 0-5 دنا مهانو وهمنمر افك لاسم

 (ةباةريشع عب رأى هو ةين دم فصلا ةروسإلم لعأةنلاو موماقنم 0 57

 هيف سمأ لكوةنلا ةعاط قفاو سمأ لكىف ليقوه نع نها متو أ هب نه مانام لكى ىأ فور عم ىف كنبصعي ا
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 تنب همطافو ١ ىرهفلادادش نب ضايع تحت تناكو نايغس ىلأت نب حلا مأ ةوسن تس نب رجالا

 عورب وتدتراوتب أ ز جاهم نأر عدا رأاساف باطخلا نر عت حت تناكوةماس م تخأ: ريغملا نب ةيمأ ىلأ

 تنبدنهو دودبعنب ورمتاهجوزتوةلضن نب زب زعلا دمع تنب ةزعو نامع نب سام تحن تناكو ةبقع تنب

 نهاكف باطلا نب رم تحن تناكو موثداكم أو لئاو نب صاعلا نب ماشه تح تناكو ماشه نب لهج ىلأ

 فاتخاو ةمينغلا نمم-ماسنروهم نهجاو زأ لسوهيلعةللا ىلصهنلالوسر ىطءاف مالسالا نع نعجر

 لهحاصلاناةامسملاهذهلصأو اب ودنموأ ابجاو ناكل هاهجوز ىلاءاسنلا نم تماسأ نرمرهمدر ىف لوقلا

 كيتايالهناىوراملاعيجءاسلاولاجرلاد ر ىلع عقوهناامهدحأ نال اوقهيفال مأءاسنلادر ىلع عقو ناك

 در ناك اذهىلءفرافكعا| ىلا نهوعجر تالف ىلاءتهلوقباخوسنمءاسنلاد رف مك.حلاراص مهتددرالادحأانم

 ناكناو لج رانم كيداباللاقهنا ىلع نعوىورهنالءاسنلادر ىلع عقيل ممصلا نا ىناشلال اوقلاوامجاورهملا

 كرمثملاةباصا نمةأرملا لع ىثءامدرلا ىفةنتفلا نم هيلعىشال لجرلان ال كل ذو هنددرالا كن. د ىلع

 رفكللا نم جرا ىلااهتيادهةلقو اهباق فءذلاهياعتهرك أو تفوخاذاةدرلاامملع نم وبال هناواهايا

 لجرلا ىلع كلذ ى مالو اهيلع باقتلاةنبن أ مطو ناس<بالا ةماكرامضاوةب روتلا عمرفكلا ةماكراهظاب
 لاملادرىف مويلاهب لمعلا بل _ههنأ ف اوفلةخاواب ودنمرهملا ناك اذ هىلعف ةيقتلا هتبادهوهتوقل

 لاقوةداتقو دهاجوءاطعم_هوةخوسنمةبآلا نأ اومعز وبجال موقلاةفرافكلاةدقاعم ف طرش اذا

 اهيأاي نونمؤمهب متت أى ذلاهللا اوقتاد) ىلاعتهلوق © اوقفت أاممهياعدري وةخوسنمريغبآلا موق

 غرفو ةكمرإسوهيلعةنلا ىلدةللالوسرحتفامنورسفملالاقةدالا (كنعِابي تانمؤملا كءاجاذاىنلا

 تنب دذهو هنع نهغلبي ه تم لفس أب اطخا نب رمعوهنعيابيءاسنلاه تت افصلا ىلعوهولاجرلاةعيب نم.
 لاقفاهفرعينأ ٍلسوه-ِلعةللا لد ةللالوسر نمافوخ ءاسنلا عمةركنتم ةبقنتم نايفس ىنأ صا ةبتع

 كناهللاوتلاقواهس أر دنهتعفرف (أيشةنإب نرش ىلع) نهعيابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 طقف داهحلاو مال_سالا ىلع ذئموب لاجرلا عياب دق ناكو لاجرلا ىلع هنذخأ كاني راما ص انيلعذدخأتل

 هلام نمتبصأ او حيح ثلجر نايفسابأ نادنهتلاقف (نقرسيالو) ملسوهيلعللاىبدىنلالاقف

 ىبنلا كحضف لال_-وهفرب_غامفو ىغماهف ئث نمتبصأ ام نايفسوب أ لاقف ال مأىلل أ ىردأ الف تانه

 لاةف ك_:عهللاامعع فلسا _عفءاق معن تلاق# ةعتنب دنط كن | اواطلاةفاهفرعو لس وهياع هللا ىلص

 مهومتلةقواراغص مهانبب ردنهتلاقف ( نهدال وأ نلتقيإل و)لاقفةرحلا ىف رتو ادنهتلاقتق (نينزيإل 58

 لوسر مستو قاتسا ىتحر مت كحضفر دب موب ل تق دق نايفس ىنأ نب ةلظنحا نبا ناكو لعأ مهو متنافارابك
 ناتهبلاناهللاو دنهتلاقف (نولجر أو نهمديأ نيب هني رتفي ناتوبب نيتابالو) سو هيلع هللا ىلصهنلأ
 اذهانساجانساجامدنهتلاقف (فورءمىف كنيصعيالو) قالخالا مراكمو د_ثرلابالاان ىمأتامو حيبقل
 نم ىصحأ نمةإ_جو ىزوحلا نبالاقةعيبلا نم نوملعذخ أ اةوسنلار قأف ئمىف كيصعن نأانسفن أ فو

 اع نع(ق) مالكسلاب نهعياباناوةأ سما ةعيبلا ىف حفاصي موةأ سمان وسجوةعيسوةئامعب رأ تاعيابملا

 نأ ىلع ةيالاد ذم الكلابءاسنلا عيا, لسوهيلعقللا ىبصةنلالوسز ناكتلاق اهنعىلاعتةنلا ىذر
 ىلاعتهلوقف ةيآلاريسفنامأواهكل الة أما دب سو هيلعهللا ىلص تلا لوسردي تسماموأ يش هنئاب نكرمشيال
 الودلولا لتق نم عون لكى ماعوه مث ة_لهاجلا لهأ هاعفي ناكىذلاتانبلادأو هءدارأ نهدالوأ ناتقءالو
 طقتات تناك أملا نا كلل ذو هدلوريغاهجوزب ةأرملا قدءلتال ىنعي نهلجر أو نومهم أ نيب هنب رتغن ناتوسب نيناب
 ىهناا نال انزلا نع نومهن هنمدارأ ا سدو ىرتفملا ناتهما وها ذهف كم ىدلو !ذهاهجوزالوقتفدولوملا

 الو اهيلجر واهمد» نيب طقسمالاهتعضواذادلولا نا نهلجرأو نهمدي أ ناب ىنعموهرك ذمدقتدق هنع

 «ب متنأ ىذلاهللا اوقئاو)

 محلا !ذهليقو (نوضؤم
 ىنلااهبأاي) اضيأ خوسنم

 (كنعبيابيتانمؤملاكءاجاذا

 نكرشبال نأ ىلع) لاحوه
 الو نورس الو ايلش هللا

 (نهدالوأ ناتقيالو نينزي
 الو تانيلا دأو دب رد

 نيبهش رتفي ناتوب ناناي
 تناك(نولجرأو نهيدبأ
 لوقتفدولوملا طقتلت ةأرالا
 كنم ىدلو وه اهجوزل

 نيب ىرتفملا ناتهيلاب ىنك
 دإولا نع اوهياجرو اهمدب

 اهجوزي هقصلت ىذلا

 هلم ىذلااهنطب نال ابنك

 اهجرفو نيديلا نيب هيف
 نيلجرلا نيب هيهدلتىذلا

 (فورعمىفك دييصتو الد)

 هلوسر وهللا ةعاط

 نامد_ةنةمطاف هلوق ١

 اهمسا ف لءافةبي رقاهمسأ

 الواب يطةخارك ذو افالخ

 اهناثوةسي رق اهمسا نأ

 ها لعأةللاو انهاكةمطاف



 ىذلالعلا (تانمؤم نهومتماعناف) هب لعااةقيقح هللا دن عو ةقيقح كلذ نوملعتال نطاوحأ م زر ناو كتاف كتم ( مهماميإب لعأسا)

 هبحاصو علا ىرجتراج سايقلاهيلا ىضفي امو للاغلا نظلا ناب نذؤباماعنظا|ةيمستو تارامالاروهظب اغا نظااوه ووك _ةقاط هغلبت

 نواحي مهالو مط لح نهال) نيكرشلا نهجاوزأ ىلا نهودرتالف (رافكتلا ىلا نهوءجرتالف ) لعدب كل سيلام فقنالوهلوق ىف لخادريغ

 نم نهبلا اوعفداملثم نهجاوزأ اوطعأو (اوقفن أ اممهوت آو )ةماسماهجور مهني ةقرفلاع وقول كرمشملاو ةنم وما نيب لحال ىأ( نط

 نايب بآلام ذههنلا ل ازنافمهنمانم وم ءاج نمةكم ىلعد رب نأ ىلءمقودق حلصلا 617 ناكوةيدي دحلا معاصدععب ةيآلا تل ازنروهملا

 ىنال لاجرلاف كلذنا
 لحتالةماسملا نال ءاسنلا

 هذه تخسن ليقورفاكلل
 حانجالو) لوالا كا ةبآلا

 (نهوحكست نأ مكيلع
 جوزت ف حانجلا مهنعونم
 اذا) تارجاهملا ءالؤه

 ( نهرو جن هوم
 رجأر هلا نال نهروهم ىأ

 وبأ جتحاهب و عضبلا

 ىلعهنعهللا ىضر ةفينح

 ةرجاهملا ىعةدعالنا

 اوكسمتالو (اوكسمن الو)

 (رفاوكلا مصعب ) ىرصب
 نمهب مصتعيأم ةمصعلا

 رفاوكلاو ببسو د_ةع

 تيقب ىلا هور فاك عج

 تقحلوأ برحلا رادىف

 ىأة دن سه بر-حلارادب

 ةمصع نيني وكي نكءال
 نبالاق هيجوزةقلعالو

 نمامهنعهللاىضر سابع
 ةكعةرفاكة أس عاهل تناك

 هئاسن نماهم ندتعيالف

 نيرادلافالتخا نال
 اولثساو) هنماهتمصع عطق

 روسهم نم (متقفنأام

 ةنمؤم م مهللانالرافكلا ىلا نهودرتالف ناميالب نررقأ اذا ىأ( نط نواحي مهالو مط ل> نهال ر افكملا

 نأمكيلع حانجالو) نويلاهوعفد ىذلار هلا نم نوياعىأ (اوقف:أامإ) نهجاوز أ ىنعي ( مه ون او) رفاكل

 ىلابرح اراد نمت ارجاهملا اكن نيماسللهئلا حابأ نهروهم ىأ( نهروجأ نهومتبت اذا نهوحكتت

 رافكلا نهجاوزأ نيب و نونبب قرف مالسالا نال ب رحار اد فرافكج اوزأ نط ناكناو مال سالار اد
 نبثيللاو ىعازوالالاقهب وهتجو ز ىهفاهتدعءاضقنا لبق جوزلا لسن افاهت دعءاضقتابةقرفلا تعقوو

 مج(رفاوكلا مصعب اوكسمئالو) نيرادلا فالتخا,ةقرفلا عفت ةفينحوبألاقو دج أو ىىفاشلاو كلامو دعس

 هللال وق تاكرشثملاح اكن ىلع ماقملا ندنينمؤملا ىلاعتةثلا هن بب لاو دقعلا نمهب مصتعاام ىهو ةمصع
 هذه تازناملىرهزلالاقامهنب ةيجوزلا ةمصع تعطقن | دقف اهم دتعي الف ةك؟ةرفاك ةأ ماهل تناكن او ىلاعت

 ةب واعماهجوزتف ةريغملا نب ةيمأ ىلأت نب ةبب رق ناّتكر شم ةككاتن اكن ان أسم |باطخلا نب رمع قاطقبآلا

 ديبع نبا مأىهوةيعازملا لورج نب و رمعتنب موةكمأ ىرخالاو كك امهكرسش ىلعامهو نايفس ىفأ نبا
 دبعن ثرحلا نب ةعيب رتنب ىورأتناكوامه. كرش ىلعامو منغنب ةفاذح نب مهجوب ا هجوزتف هللا
 هدعباهجورتفامهنب مالسالا قر ففاهموق نيد ىلع ىهتبقب و ة>لطرج اهف هللا ديبع نب ةحاط تحت بلطملا
 مسوهيلعهنلا ىلصةللالوسر تذب بني ز تناكو ىبعشلا لاق ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخ مالسالا ىف
 ةكمب صاعلاوبأ ماقأو سوه يلعةللا لصوبنناب تقححو ترجاهو تماساف عبب رلا نب صاعلا ىنأة أسما
 نونمؤملا اهيأىأ (اوائساو) ملسوهيلعةنلا ل صهللالوسر هيل ءاهدرف لساف ةنيدملا قأمث اكرمشم
 اهجوزت نمباهوعنماذار هملا نم متقفن أاماوبلطاف دن سم ناكر مشملاب مكنمت أما تق نا ىنعي( متقفن أ ام)

 مداذ) كد اهجوزت نعرهملا نم(اوقفنأام) 5< مهجاو زأتقحل نيذلا نيكرمشملا ىنعي( اولمسلو) مهنم

 هيلعةللا ىلههللالوسر نيب ناكىذلا دهعلاو ةندطاالولو ىرهزلا لاق ( ميكح ميلعلا اوكي كعهنلا 9

 تازئاماف دهعلا لبق تاماسملا نمءاج نم عنص كل ذكو قادصلا دري ملوءاسنلا كلسمال شي رق نيب و إ_سو

 ىناو مهئاسن ىلع نيكرسثملاتاقفت ءادأ نم هباو ص اماودأو ىلاعتدللا ك<نون.ءؤملارقأةبآلاهذه
 اهءأ (متافناد) لجوزعةهللال زناف نيملسملاتاقفن ءادأ نم ىمأامف هللا كك اورقي نأ نوكرسشملا

 متلصأ او متمدغف موز غمانعم (متبقاعف) تا دن ص مهب نقحلف ىأ( رافكلا ىلا جا اوزأ نمئش) نونمؤملا

 ىأ( مهجاوزأ ت بهذ نيرذلا اون اف) كل ةبقاعلا تناكو تر هظدانعم ليقوةمينغلا ىهو ىقعرافكسلا نم

 اوقفنأ ملثم تادتمرافكلا ىلا <نم مهجاوز أت بهذ نيذلا اوطعأ هانعم (اوقفن أم لثم) رافكتلا ىلا
 || ني_تمؤملاءاسن نم نيكرسشملاب ق سابع نب |لاقر افكت لاومأ نم مكي هيأ ف تراصىنلامئانغلا نم اهيلع

 انماهجوزت نم تارجاهملاههئاسن روهم نم( اوقفت اماوائسيل اوالاهجوزت نميرافكلابتاقحاللا 1 نب رجاهملا

 : لعجوأأ هللا همكح ىأريمضلا ف ذح ىلء هللا <> نملاحوأ فئاتسم مالك (متيكع) ةبآلاهذه فرك ذام عيج ىأ (ّتاكح كلذ)

 . ناو (رافكلا ىلا <جاوزأ نم ئثكنافناو ميكع ميلع هللاؤ) مهنمالوانمالر هم لاؤس قبب لف خو مهو ةغلابملا ىلعاك اح مكسحلا
 جاجزلا نع متنغىت-ةبوقعب لاتقلا فمهومتبصاف ( متبقاعف) دح ا هنعهللا ىضردوعسم نباةءارق فوهو رافكلاىلا نهنمدحأ تلفنا
 ةميذغلاه ذه نم مهتاجوزروهمبرحارادب نقم مهتاجو زتدنرا نيذلا نيم #لا اوطاف(اوقفن ملثم مهجاوزأ تبهذ نيذلااون ”ا6)



 "الا 5 ا
 ىهوانمسواصرةوابابضابادهمةنيددملا اهيلع مدق ى :زعلا درع تنب ةإيتقاهمأ نأ كلذو ركحب ىأتنب

 ملسوهيلعهتلا ىلصةنلالوسر نذأتسأ ىف حاس ”ىلعىلخ د. الو ةيده كلذم لبق لاتقل

 اهنيده لبقت ن أوا طزنماهلخ دن نأ سو هيلع هللا ىل هلا لوسراه ىمافةبآلا ذه ىلا عنا لزن افهتلأسف

 ىأ ىلع تم دق تلاقا مهنع ىل عت هللا ىذر قي دصلار كب ىفأ تنب ءامسأ نع 6 اهيلا نسحتواهمر كنتو

 هللا ىلصةنلالوسر تيتف:ساف مهتدمو سو هيلع هللا ىلصهنلا لو سر اودهاعذا شب رقدهع ىف ةكرسشم ىهو
 ةنبيعنبالاقةباو رفدازاهياص منلاق اهلصافأ بغار ىهو ىلعتمدقى أ نا هننالوسر اي تلقف لسوهيلع
 ىلاعتلاقف هرب و مهتلص نع ءىمهن نيذلا تدارك ذ مث نيدلا فولت قيل نيذلا نعةنناك اهنيالاهيفهنلا لزاف

 اوكريشمم-هو (مكجارخا ىلءاورهاظو رايد نم ؟وجرخأو نيردلا ىمولناق نيذلا نعهللاك اهنياما)
 تانمؤملامكءاجاذا اونمآن بذلاهياي) ىلا عتهلوقف (نوملاظاا مه كنلواف مطوتي نمو مهولوننأ) ةكم
 نعناربخ ةمرخ نب روسملاوناو رم عمسهناربب زلا نبةورعنع (خ) ةبآلا( نهونحتماف تارجاهم
 ىلعو رمع نب ليهس طرتشاامف ناكذئموب ورم نبل يهسبتاك اىللاق !سوهيلعهنلا ىبصةللالوسر بادصأ

 هركوهْسد وائشدب تيلخو انما !هتددرالا كني دىلءناكناو دح  انم كيتابالنا مل سو ٍ.اعهللا ل صىىنلا

 هسأىلا لدم حاب أذ ئموب درف كلذ ىلع ءإس وهياع هللا ىلص ىذ !|هيتاكف كلذالا ل يس ىلأو كلذ نونم ولا

 تناكو تا زج اهم تانمّوملا تءاجواماسمناكن اوة ملا كال: ىفهدرالا لاجرلا ع نمدحأ هن لوو ل

 اهلها ءاؤ قتاع معو دور رة هلا ا يرن حلا طيعم ىبأ نب ةبقع تنب موثلكمأ

 تانمؤملا ؟ءاجاذا نبي فهللا لزنأىتحاهعجري مفمبلااهعجري نأ أل سوهيلعهللا لص ىنلااهنعن قاس

 ىلصهللالوسر نأ ثئاع ىنتريخافةورعلاق نط ن واح مهالو ىلا نها لعأ هللا خ ندهونحتماف تارحاهم

 تلاقةو رعلاق محرر وفغهلوق ىلا تانم ,واا كءاجاذا ىنلا اهمأايةبآلاه ذم نوني ناكؤ سوءهيلعةللا

 هللاواهملكي امالكك تعيب دق سو هيلع هللا بص هللا لوسراطلاق نبنم طرشلا اذهب ترقأ ف ةشن

 لسو هيلع للا ىلصةنلا ل اوسر لبق أس ابعن. !لاقوهلوقبالا نهعيابالو ةعيابملا ىف طق أ ىما دبه دن تسمام

 ن. ةكمىفأن مو م-ميلاهدرةكم ل هأ نمهاتأ نم نا ىلءةكموكر مشم هحلاص ةيدي.د لاب ناك اذا ىتحار مّتعم

 غارف دعب ةءاسم ةيماسالا ث ره |تنب ةعيدس تءاخ هيلعاومتةواباتككلذب اوبت.كو هيل اهو درب لهباصأ

 د_#تايلاقف رفاكوهواهباط فبهارلا نب ي_طوهليقو موزخم ىن نمرفاسءاهجوز لبق أ وباتكلا

 اهسأايهللا لزئاف دعب فت باتكلا ةيطهذهوانم كان نمانيلعدرت نأ تطرمث دق كن اف قا ما ىلعددرا

 سابعنءالاق نهونحتمافمالسالارادىلارفكسلاراد ن مىأتارجاهمتانمؤملاكءاجاذا اونمآن يذلا
 سال الو هنثأدح أ ث دحلالو ضرأ ىلا ضرأ نع ةبغرالو جوز ضغب نم تج رخام فلست نأ اهناحتتما

 اهد 0 ل مسسو هيلع متن لاس اوسراوهللابحو مالسالا ىف ةيغرالاتجرخاموايند

 اهجّوزتفاهيلع قفن  امواهرهماهجوز زىطءأواهد 7 ملف تفل ةعيبس لو هيلعةللا ىلصهللا ل اوسر لحس اف

 ىو ىذلاوهدنال )سو هيلع هللا بص هللا لوسراونمآ نيذلااهمأأي هلوقب دارها نورمسةملالاق باطخلا نب رمع

 ءاج نمدربو نهروهم نهجاوزأ ىطعي وناحتمالا دعب ءاسنلا نمهءاج نم كسمي ناك هسفنب نهناحتما

 طرسش ناكدق ل يقفامومعوأ اظفل ةن دطا دقع ىفءاسنلا در لخدلهءاماعلا فاتخاو لاجرلا نم

 ىفناك ام ىلعلاجرنا ىفداقتب أو هنم عنمودقعلا نم نهدر ىلاتهنلا يسنفاحن رمد اظفلةندطادقعىف

 هلاتشال مومعلاهرهاظ ناكف دهعلا قاطأ فاو اح رصاظفل دقعلا ف نهدر طرت_ثي/ليقو دقعلا

 نهدر

 مكحملا ىفلاجرلا نيب و نوني قرفو دقسعلا موم نم نهجو رخ ىلا عن نلانيبف لاجرلا ىلعوءاسنلا ىلع

 نبذلا نعهللا؟ اهنيامنا
 موجرخأو نبدلا فكولناق

 ىلعاورهاظو ميرايد نم

 وه( مهولون نأ مكجارخا
 مولتاق نءذلا نم لدب

 ةربسم نعم اهنيال ىندملاو
 ىلون نعم اهنياءاوءالؤه

 م
 (نوللاظلامه كئلواف)

 ريغىوتلاا وعضو ثيح
 نيذلااهيأال) هعضوم

 (تانمؤملاكءاجاذا اونمآ

 نهقطنلتانمؤم نهامس
 نوال و ةداسشلا ماك

 نهنامعاتابثل تافراشم

 ( تارجاهم) ناحتمالإ
 للا لع يدم
 نهولتباف(نهونحتماف)

 بلغيلتارامالا ف رظنلاب
 نوايا قدص ؟نونظ ىلع

 اهناحشما سابع نبا نعو
 الاهلاال نأ دهش أ لوقت نأ

 هللالوسرادت نأوهللا



 اذط وهلاوفأ ىف ىأ( ميها ارباىفةنس>) لهالا نم ؛ىربتلا فة ود( وسأل تناكدق) ملام أ ىلع يب زاحيف (ريصب نولمعتا عهللاو)

 امتو) ءافرظو في رظكم ىرب عج (مكنمءآربانامهموقل اولاقذا) ءايبن أ اوناكل يقو نينمّؤم ا نم( هعم ني ذلاو) ميعارب | لاوقالااهنم ىنثتسا

 كرتن ذئنيف (هدحوةللاباون مؤ ىتحادبأ ) بولقلاب (ءاضغبلاو) لاعفالاب(ةوادعلا كني و انشيادب ووكبانرفك هللانود نمنودبعأ

 رفاكلا هب الرافغتسالا فهباواتالوهلاوقأ ىف هباودتفا ىأهايااهدعو ةدعواكلذو ( كلن رفغتسال هبال ميهاربا لوقالا) متوادع

 ًايشدنلا نم كل كال نف لق هلوق ىلا ىرتالأ ءانثتسالاب قيلتالةلإاهذهو قيفوتوةرفغموةباده نمىأ (ئمنمهتلا نم كل كلمأام»)

 كيلعانب ر)رافغتسالاالا ىتقاط فام و كلر فعتسا لاق أكمل عباند دعبام وهلرافغتسالا دعومىلا دصقلاو هيبالهلوقةلجءانثتسادارملا نكنو

 نابنينمؤمالةللا نم ممأءادتباوهفانب راولوقهانعمليقوةنسحلاةوسالاةاج (71/5) نموهوءانئتسالالبقالصتم (اناكو"

 6 وسأل تناكدق) ىلا عتهلوق و ( ريصب نولمعت ىهتللاو) رانلاهتيصعم لهأو ةنجلا هتعاط لهأ ا 0 ير - و 2 انلبقأ(انبنأ كيلاو) هولوقي

 نم ىأ (هعم نيذلاو) مالسلاو ةالصا|هيلع ميهاربابعا دتقالاب مه ماي ونينم وما اوابطاح بطاخن ( ميها راف 0 ابر

 انرفكللا نود نمنودبعتامو) ”ئرب عج( مكنمءآربانا) نيكرشملا ىنعي (مهموقلاولاقذا) نامعالا لهأ ل 57 : 0
 (هدحوتنلبا اونمؤت ىتادب اءاضغبلاوةوادعلا كنب وانسي ادبو) متيداتركت أوك اند ىأ )م 00100100

 اوسأتي نا نينموملاوابطاح سماق ه رفكل مهؤداع و مهموق نماؤ ربتهباخصأو مالسلا هيلعم.هاربا نا ىنعملاو || > كتائب رانا فغاوإ

 | تا الروس ضلال الربا هداج نا لون (كلنرشتناالا نال محار لوقالا) ب ١ ير
 امو هنمأ اريتر فكلا ىلعهةماقا هل نيبتاماف كان رفغتسال هيبال لاق دق ناك ميهأ اربانافهباوسأتتالف كرمملا || ' : 3 ناكمتل) كلا

 هتيصعنا للاب اذع كنع مفدأ الو كنءىنغأام ىنعيهيبال مهاربالوق نماذه ( يرث نم نها نم كل ثالمأ 4
 5 اوح 0 1
 كنيلعاتب ر) نيئمْؤاا نمهعم نمو مههارب !ءاعد نم ناكوهمالساءاجر رافغتسالاب هد وااو هب تكرشأو 0 3 0

 قحلا ىلءمهنأاونظيفانيلعمهرهظنال ىأ(اورفكن يذلا ةنتفاناعجتالانب رريصاا كيلاوانبت أ كيلاواناكوت || 0 0 1 .
 انارفغاو) كلذ مهباصأام اا ىلعءالؤهناكولاووقيف كدنع نه باذعبالو مه. ديابانب ذعتال انعم للبقو 5 ؛ 5-1

 6 0 ل ل 2 1 ||| اره هماوكو

 (لوتينمو) ةرخالاباذع فاي و هللا فان ناةوسالاهذهنا ىأ( رخآلا مويلاو هللاوج ريناكنا) 0

 لهاىلاىأ (ديجلا) هقلخ نءىأ (ىنغااوهللاناف) رافكلالاوب وناميالا نعضرعيى كرف الدنا وت انا همغع ا كم حده 2 )4 8 : 5 6 9 0 5 7 لل اللا هلع قل قتلا كلا نانو نافكتلا اود 1 نامالا درا رب يأ || ا هن مضل اردت د
 ةوادعلامطاو رهظأو نيكرمشملا مهءاب رق أن ونمؤملا ىداعرافكلا ةوادعب نينمؤااهللا ىمأاهلف هئايلوأو ا

 (موعم مهي داع ني ذلا نيبو مشب لع نأ هللا ىدع) ىل عت هللا لزئاف كل ذب نينمؤملادجوة دشكنلا ملعوةءاربلاو 5 نأ 7

 مهوطااخو اناوخاوءاياوأ مطاوراصف ,ممريثك ]أ نابكالذ ىلاعتهللالعفف (ةدوم) ةكرافكنمىأ || تك 0
 ىأ(رب دق ّللاو) نايف_سوب أ مطنالو نايفس ىنأ تنب ةبدبح مأ مسوهيلعهللا ىلصىنلاج وزو مه وك انو (لوتي نمو)هلوةبهبقعو

 0 1 1 : 3 5 اةافان دعا غن
 نيئمؤملا اوداعيم نيذلاةاص ف صخر مل سأو مه ءبان نا ى أ( ميحرروفغةلااو) مشبب ةدوملا لعج ىلع لاوب و 0 سرحت

 ا 0 دوب وج رو نسل ف ةواتاقر لنا نحت ينال: التقاقق اهون اقرزو ||| لس دنا نافل رافكسا
 هللانا) ربلاو مهبلاناسحالاب مههفاولدعتو ىأ (مويلا اوطسقتو) مولتاقب 41 نيذلارب نعهللاك اهنيالىأ 0 0 | دانا رايد نم ةوجرعيلو نيدلا ف كواتاقي ل نرتلا نعمشا م .هنيال) 0 (ديجلا )قاخلا نع( ىنغاا

 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسراوحلاص مهنا كلذو ةعازخ ىف تازن سابع نب لاق نيل داعلا ىأ (نيط سقما بح 0 0 1

 ءامسأىهو همأ ىف تازئربب زلا نب هللا دبعلاقو هرب ىفهللاصخ ةادح اهنلعا اييالو قلتاقيالو الغ 0 9 0

 هوم قاتم قاع طاطا 2412 01 2 تايآلاهن فه تازنالو

 مهرفظأ ةكمحتفرسباساف نامي الل وقفوب ناب (ةدوم) كلاب رقأ نم ةكملهأ نم ىأ (مهنم متيداع نيذلا نيب ومكتب لعب نأةللاىسعإ

 ةهبش قبتالف لعلوأ ىسع ئاوم لا ضع: ف نولوقي ثيح كوالا تاداع ىلعهننا نمد عو ىبدعو باحتتلا مهني متو مهموق لساف مهتينماب هنا
 روفغ للاو) دولا بابسأل يهستولاوحالا لي وو بولقلابيلقت ىلع (ريدقهللاو) نينمؤملا عامطاهبديءرأوأ كلذ مات ىف جاتحمال
 الوق مهلا اونسحتو مهومركن( مهوربتنأ كايد نم؟وجرخ مو نبدلا فكولتا قيل نيدذلا نعةنلاك اهنيال) نيكرمشملا نم لسأ نمل ( ميحر

 الو طسقلابم ويلا اوضقنو( مهيلااوطسقتو) نييذلارب نعريدقتلاولاتشا لدب وهو مول اقيرل نيبذلا نمل دبلا ىلع رس مهوربت نأ لحو العفو
 نيطسقللا بح هللانا) ملسما ق- ففيكف كرمشملا قح ىف لظلا نع ىبهناذاو مهوماظ)



 ةرامعع اقلالاو يب وتلا لع ففودمب فن أ تسموأ (ةدوللا ب مهيلا) نيقامءاياوأ مهو ذخنتالرب دقنلاواو زخنتال فريمضلا نم لاح (نوفتلن)

 نوفل: لوعفم نا ىلعةتبانو أ ةكلهتلا ىلا ك«ديأباوقلنالو هلوقكى دعتلل:دكؤ مةدئاز ةدوملاب ىفءابلاو مهيا|اهبءاضفالاوةدوملا لاصيا نع
 نموأ اوذختال نملاح (اورفكدقو) مهني وشي ىتلاةدوملا ببسإ سو هيلعهنلا ىبص هللا لوسررابخأ مهيلا نوقلت ءانعم فود

 ريسفتلاكفانئنسا(5 !اولوسرلانوجرخي) نآ رقلاو مالسالا نيد (قنحلا نممءاجاع) مطاح هذهومهنودا ونوأ مطوتتالى أن وقلت

 ( متجرخ منكن ا مب رهئاإب) منامبيالاكمنمكنوجرخى انوجرخياليلعت (اونمؤت نأ )اورفكنملا-وأم_هوتعو مهرفكسل
 امةلالدكف وذ هءاوج طرشوه (؟1/ه) هلثم ىف نيب وحنلا لوقو ىئايلوأ متتكن ا ىفادعأ اولوتال ىأاوذختتالب قاعتم

 ىناداهج ) هيلع هلبق | 0 200 : --
 عضوم فردصم (ليدس م رب 1كاهو تسل! لشو لس هيلعمالا كس هنلا كوتا اوامند 1 كندرحالالاو ناتكلا ج خالاقو فلا هنلعمتلا 12 هللإل هس كنك الوانندك 41 هنلاو

 متجر منكن ا ىأ لاحلا اور شلال اع هيا دال كاتخاوا نمدتج رس د1 تارا كا رضالو
 ءافنباو) يبس ف نيدهاجب 1 ل ل ةق ار لبيرافلسو ةيلعللا سني لوسر لا باتكلإب اوس ران

 نيفلسو (١ قنا 0 امتتاو لاقف تعنصام ىلع كلا لاقو ين لاق باثكسلا فرعت لهدا اقف انف بطاح
 مهيلانو رم 5 قاس م ربباهلا نمدح نكي منكر مهتببحأالو كح انما
 نرش ىأ (ذرخاإ عا لت نا 1 ىلهأ ل عتيتقك مهنا اروظ نيب ىلهأ ناكو ممنمابب رغتنكو هتروطع

 ل ل
 10 1 هر رلاعت فان ايو رم ا نايل رم ماةفدرذعو

 ةدولابيسب لسوديلع هللا ىلا لزراف ملت خدع مستاماولمعا للا قراني لعل علطا دقة لعل بعاب كي رديامو لسمو
 عنا و) فانثتسا اوهو نوقلن) اراصناو ءاقدص | نتيءايلو الو دعو و دعارتختنالااوبا نيل هسا. ةعتلب ان فا
 (متداعأأمو ميفخأ ا مسي ىتلاةد ولاب» رس رسرعيلعيت دينا رابخ أ مهيلا نوةةلتهانعم ليق را تا ولي مهيلا

 ا ريع دما سل 22
 00 77 || اوذختتالف( قاض ص ءاغتباو يبس ف اداهج) متجر منكن ا ىنعملاو مدقتمهباوج طرشاذه (متجرخ ل ل

 نايسنالعالاو ءافخالا || ي؟ (متيفخأ امل عأانأو) ةحيصنلابىأ(ةدولابمهبلانورست)هلوقو © ءايلوأ ةودعو ىودع
 علطمانا 6 5 4 : ! 4 6 03 5 5

 نس ِ 8 ىل نا) ىلا هن لاقف رافكلاةوادع نءربخأمثىدطا ب رطاطخأ ىأ (ليبسلاءاوس لضدقف) مهلا
 رارسالااذهىا (هلعفي 2

 ءوسلاب مهتسلأو ءمدبأ كيلا اوطسي وءادعأ ؟لاونوكب) موري وكباورفظيىأ (موفقشي
 ءاوس لض دقف مكنم) 0 ب ل عي
 قب رطاطخ ادقف(ليبسلا | ىو صانئالف فالسا نم مهنيامل مهنوخسانبالوهللاءاياوال ةدوملا نوصلخنالهنلا ءاد_عأ نأ ىنعملاو
 نا) باوصصلاو قحلا متايارقوكماحر او وذ كتامحيالو كنوعدبالىأ (.دالوأ الو كماحرأكعفنت نل) مهوداونالو متن

 مبادرفيىأ (وفتن ةالاومو مهرابخ أل قنو مهتتحانم كرتو نينمؤملاو لسو هيلع هللا لصهللا لوس رةنايخىلاةكك نيبذلاٌكدالوأو
 كا لخدي ىأ( مني لصفي ةمايقلا موبإ) مهلجالةنلا متيصع نيذلا ٌمدالو الو كماحر أ عفنتال هناف مهما دعأ

 اونكو (نورفكولاودوو) متشلاو لفقلاب (ءوسلابمهتتسل أ ومهيديأ مكيلااوطسي و) مت مءايلوأ كلاونوكب الو ةوادعلا
 اودو لق هناك ةتكن هيفف عراضملاىرحم طرمشلا باب ف ىرجيناكنا او ىضاملاوكنم مظعأطخ مطائمأةدا اوماذاف ك<:يد نعنودترتول

 ارافك مدرو ضارعالا قي زفو سفنالا ل ت3 نم نيدلاوايندلاراضم كب اوقحلي نأ ن ودب ربما ىنعي مدا دنراو ير فكئث لكل بق
 هبحاص دنع ئ مهأدصةي نأ دنع ئئنث مهأ اودعلاوهن وداط نولا ذب متالكحا 1 نممكيلع .رعأن بدلا نامهملعلاط وأو مه دنع :راضملا قبسأأ

 لسفيةمايقلاموبإ) لاقممهماعةاماحت مهلا نوب رقتتو مهلجأ نمرافكسلا نولاوت نيذلا(مدالوأالو) كتابارق(مكماحرأ كعفنت نا)
 ةزج لصفي مصاعل صفي دغ؟نمرفي نم قمل ةاعا مهلا قحنوضفرتيلاف ةبآلاهيخأ نمءرملارفي موب مدالوأو مكب راقأ نيب د( مكي
 لصفي مهريغن اوك ذ نبا لصفي لج وزعةئلاوه لعافلاو ىلعو



 وهو ةنيدلاب ]سو هيلعهللا ل_صةللالوس رتنأةراساهط لاقي مماهنب ئيص نب ورم ىنالةالومنا كور (ميحرلا نجرلاهظلا مس )

 باطملاديعىناهياعُمْ ةدب دش ةجاح تح ّتحات لاق كب ءاحاف لاقال تلاق تمج5 رجاهف أل اقالت لاق تدةما سم اطلاقف حتفللزهحتي

 نمهتخسن ةكملهأ ىلا اباّمك اهلمحتتساوادرباهاسكو ربنان دةرشعاهاطعأو ةعتلب ىلأن ب بطاحاهانافاهودوزو اهول_>حواهوسكف

 هيلعةللاىلص هللا لوس رثعبفربللاب لب ربج لزنوةراس تجر فن كر ذحاو دفن كدب رب هللا لوسر نا اوماعا ةكم له ىلا ةعتلب ىلأ نب بطاح

 اهبناف خاخةضوراوتأتىت-اوقلطن|لاقواناسرفاوناكو دن يمابأودادقملاو (91/5) ريب زلاو ةحلطورمعوارامعوايلع سو
 كا 1

 ميرا نجرلا نا مس ير
 بلاط ى نأ بىلعنع(ق)ةبآلا (ءايلوأ و دعو ىودعاوذختتالاونمأ نيذلااهمأي) لجوزع هلوق ُ تأَناف م 3

 اخ ةضوراوتأتىت-اوقلطن|لاقفدادقملاوريب زلاوانأ ٍسوهيلعهنلا ىلصةندالوسر ىنثعب لاقدنع هللا ىضر 1 - قلو
 اقف ةنيعالاب نحئاذاف ةضورلاانتأ ىتانليخانب ىداعتتانقلطناةلاقابنممودقتباتك اهعمةنيعظاهمناف || 0035
 اهصاقع نم هتجرخ اف بايثلا نيقلتلوأ باتكلا نجر خ:لانلاقف باتكن م ىعمام تلا ةف باتكلا ىجرخأ 0 0 راب
 مهرب ةكم لهأ نم نيكرمشملا نم سان ىلا ةءتلب ىفأ نب ب طاح نم هيفاذاف مسوهيلعةللا ىلص بادب استاف َق 0 7 2
 هللا لوسرايلاقفاذهامسطاحاب رسوهيلعفنلا ىلصةنلال اوسرلاقف سو هيلع ىلص ىنلا يمأ ضعبب || 2 ا

 تابارقمط نب رجاهملا نمكعم نم ناكو موسفنأ 1ك امو شي رقفاقصلمأ سما تنكى نا لعل نال 0 ا

 اموىتبارقاهب نومحياديمهيف دنا نام عمق بسنلا ع نم كلذ ىنتافذاتدبحاف ةكمب مطاومأو مهياهأاهم نومح 7 1 نكس 5

 دقدنا ٍلسوهيلعةنلا له هللا لوسرلاقف مالسالا دعب رفكساب ىضر 000 اداديراالوارفكمتلعف || 22 : 8
 دهشدق ةنازس وهياعهللا لص هللا لوسرلاقف قفانملاا ذه قنع بر ضأ هللا ل وسر اي ىنعد رمي لاف مفدص 0 7
 نيذلااهم ًايلج وز عهللا لزناف كل ترفغدقف متئشاماولمعالاقفر دب لهأ ىلع عاطاةللا لعل كير ديأمواردب ْن ىدرواهرعت صاقع
 نمدسالا ءارجبرقب عضوم خاخةضورليبسلاءاوسهلوقىلاءايل وأةودعو ىود عاوذختتال اونمآ هيلعةللا ىلص هلال د

 جدوملا اهتمزالمل كل ذب تيمس ةرفاسملاة أر ملا ةنيعظلاو حصألوالاو ةكم نم بي رقعضومهنا ليقوةنيردملا موا ىرانلا عئاخ ناكر

 نا كلذو ثيدحلا ىفءاج اك ةعتلب ىفأن ب ب طاح ىفةبآلا هذه تزن نورسفللالاقروفضملارعشلا صاقعلاو || مهدحاىههعب راالاحتفلا
 مسوهيلعةللا ىلصةنلالوسر و ةكم ع نمةنيدملا تنأ ف اثم دبع نب مشاه نى قيس نب ورم ىفالةالوم ةراس ىلصةللالوسررضحتساف

 لاقالت لاق تئج ةرجاهمألاقال تلاق تمج ةملسمأ 1 ,وهيلع هللا بص ةللالوسراطلاقف 1 حتفازهحتي لاقوادطاح لس وهيلع هللا

 مكياع تمدقف ةديدش ةجاح ت>ةادقو ىلاومتبهذ دقوىلاوملاوةريشعلاو لهالا متنكتلاق كب ءاجاذ | لوسرايلاقف هيلع كلجام
 دعب عيش ىنم بلطام تلاقةحنان ةينغم تناكو ةكمبابش نم تن نبأواطلاقف ىتولم<و ىنوسكو قوطعتل || تداسأ ذنمترفك املا

 ىنب فيلح ةعئاب ىلأ نب بطاح اهانافاهواجو اهوسكو ةقفن اهوطعاف بلطملا دب عىنباهياع ثغر دب ةعقو || كتحصن ذنم كتششغالو
 ىلا بات كلا لصون نأ ىلءادرباهاسكوريناند ةرمش ءاهاط أو ةكم لهأ ىلا اهعم بتكسؤ ىزعلا دبعنب دسأ يقراها تبخل

 او دفن ديرب لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ناةكم ل هأ ىلا ةعتتلب ىفأن ب ب طاح نمباتكلا فبتكو ةكملهأ || تمامأ لات كلو
 ىلصهّللالوسر ثعبف لعفاس؟ لسو هيلعهللا ىلهىنلاربخاف مالسلاهيلعليربج لزنوةراس تجرفن مرذح نا

 ةضوراوت أتىتحاوقلطن الا ةفاناسرف دن ىمابأودوسالا نيدادقملاوةحلطو ريزلاو ارامعوايلع لسو هيلعهتلا 00 اهفنأ

 هعف دن م ناو اهليبساواخو اهنمدو ذفن نيكرشملا ىلاةعتلب ىلأ نب بطاح نم باك اهعم ةنيعظاوب ناف خاخ ةككتابارق ىط نبرجاهملا

 نبأ طاولاقف لسوهيلعهتلا ىبص هللا لوسر لاق ىذلا ناكملا كلذ فاهوكردأىتحاوجر فن اهقنعاوبرضاف 5 1 مهيلاهأ نومحي

 ىلعلاةف عوجرلاباومهفاباتك اهعماو دب )ذاهعاتماوشتفو اوثصف باتك نماهعمام هللا, تفل باكل ىلهأ لغتيشفت ىريغ

 هللاو لب ةوهق دصف أيش مهنع ىنغبال ىلاتكن او هسأب مويلعلزني هللا نا تملع دقوا مهد نع دخن أ تدراف
 ىلع علطادقةللا لعلر معاي كي رديامو ملسو هيلعهنلا ىلصلاةف قفانملا اذه قنع برضأ هللالوسراي ىنع دهنعهنلا ىضررمعلاقف هرذع

 (ءايلوأ دعو ىودعاو ذختتالاونمآن يذلااهبأإي) لزنف هنعهللا ىض ررمعانيعتضافف ل ترفغدق مثشاماوامعا مطلاقف ردب لهأ
 دحاولا ىلع هعاقياعمجلا ىلع عقوأر دصملاةنز ىلع هنك-اوافع نموفعكا دع نم لوعفودءلاوءايلوأو ىودعام*و هيلوءفمىلاذختاىودع



 ذهذلا

 ليقو ئنهنع بيغيالىذلا مطامجامدابع ىلعديهشلا ىأس ابعنب|لاق( نميهملا) باذعلا نم نب رفاكللا

 هانعم فد شن أو هقز رب هقلخ ىلع اقل اوه

 ركنلاوفرعااىفهيلاتااهنميهم « هيدندعب سانلاريخناالأ

 ىنعب وه ليقوىضاقلاوهليقو قد_هكلاوهليقو ظفاحلا بيقرلاوهليقوه دعب سانلا ىلع ئاقلا ىأ

 اهنمتايب أى لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا حد سابعلا لوق هنمو ىلعلا ىنعب ليقو نءؤملاو نيمالا
 قطنلااهازءايلع فدنخ *« نمنميهملاك تدب ىوتحاىتح

 ءاتعم فاو دشن اند اك لعأ اوهىلاعت هنن اءامسأ نم مسا نميهملا ليقو

 ىبهنلا ىلوأ لوقع نع ىلاعتدقلو # هديمع تافص نع نميهملالج ,

 ىريال ك يام نعزي فصولاو * مهكيلمتافص مهم زباومار

 مظعلاوه رابجلا سابع نبالاق (رابجلا) رهاقلابلاغلال_قوريظنهلدجوبالىذلاىأ (زيرزعلا)
 ىلعفرب_سكلارب< وريقفلا ىنغي ىذلا ىنعي ربا نموه ليقو تاذ ةم_صوها| ذه ىلعف هتمظ هللا توربجو

 قاحل اريج ىذلاوه ل يقو ربقف لكىنغي وري_.كل كر بجي كل ذكى اعتوهناحب_سوهو لءف ةفصوهاذه»
 هنعمزجحنال هإعفا يم دارأ اذا ىذلاراهقلاوهلااةفرابحلا ىنعم نعمهضعب لك سودا ارأام ىلع مهرهقيو

 مذ ةفص سانلا ةفص و ح دم ةفص ىلاعت هللا ةفص ىرابجلاو ىنا ديالو لاني الى ذلاوهرابحلا لي ةوزجاح

 هقحىف صقت كلذوريكلاهسفن نمرهظيىذلاوهربكسملا نال مذ قص سانلا ةفص ىف ( ربكستلا) كا ذكو

 سانلا ق-ىفامومذم ناكفهإ_عفىفاباذك ن اكربكدلارهظأ اذافةلذلاو راق اهل لب ولعالو ربكهل سيلهنال

 ةيالارخا لاق ذطو همطملاةواكعلا دانك ال ا ىلاعن هللا ةف_صىف ريك لاامأو

 هلذىلاعتهنلاامأ هقح ىفاصقن كلذ نوكسفريكتي قاذخا ضعب نا لم ةهنأك (نوكرشإ امعهللا ناحبس)

 ىذلاوه ركحملا سابع نب! لاقلاكىلالاكمذ ناك كلذ رهظأ نافءاي ربكسلاو ةزعلاو ةمظعلاوواعلا

 ليقوهلالجوهلامجبقيليالامج مظعتملاوهليقوءوس لكن عربكت ىذلا وه ليقودلثمئالف هتبب وب رب ربكت
 امعهللا ناحبس كالا اوهوءايربكلاو ذوه ليقو عانتمالا ءايربكل ا ءربكلا ليقوهدابعلظ نعربكس اوه

 هلاعف أر دق ىلاءتو هناحبسوهفه دجوب الر دقملا ىأ( قلاخاةتلاوه) مهسفن الربكلا ءاعدا نم ىأ نوكرسشي
 عرتخلا ىأ ( ”ىرابلا) هريغى اريب دتلاب ئشلا باقتلر دقملا ل_يقوةدارالا ىلا عجاروهفةصوصخ هوجو ىلع

 هانعمل_يقوهدي ريامىلعقاحلاةروص قا ىذلاىأ (رودملا) دوجولاىلا مدعلا نمنايعاللئنملا

 لاثمريغ ىلعهل عرتخما قاخال ؟ىديملا قلاخلا ليةو ضعب نعاهضعب زيعب ىتلاتامالعلاب ت اقول خسملل لثمملا
 ةفتلحخ روق لعءاسن ًاوهقلخا!رودملادو ٍوجولا ىلإ م دعلا نمهرهظيف هةاحكدي رياملئيشأملا ئرابلا قيس

 مدق امئاواريوصت مئأرب ماقلخ نك الواف ليك شنلاو طيطختلا ري وصتلا ىنعمليقو ةنيابتم لاكشأو

 م تا كروس لع ”ىرابلا مدقوةردقلاربث أت ىلع مدقمةدارالاربث تنال '"ىرابلا ىلع لاخلا

 نب لقعم نع 00 حازب زعلاوهو ضرالاو تاومسلا ىفامهلبسي ىنسحلا|ءامسال اهلإ) تافصل | داي ىلع

 عيمسلا هللابذوعأ تا ىم ثالث حمصي نيح لاق نملأق ٍمسوءيلعتشا لم هنل|لوسر ناونعمسا يظر راح

 هيلع نواصي كلما نيعبسهبةنلا لكور شاة ر وسرخلان ءتانآثالثلا أرقو ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا
 ثدي د>حلاقو ىذمرتلا هج رح "أ كل ذ كن اكى ب نيحاطاق نموا ديهش تام مويل| كلذ ف تام نافى-ع ىح

 «ةيادم ةنحيتمملاةروسإلم لعأهللاو بي رغ

 فرحأ ةرشعوةئامسو فاأو ةملكنوعب رأو نانو الو ةنآ ةرسشع ثالث ىهو

 ( عبار  (نزاخ) - ”ه)

 د لا

 دعو'امب وباوثلا نم مهدعواب نيئمؤلل قدصملاو مط تازجتملاراهظابواسرل قدصملاوه ل يقوهبا فع نم
 نمأىذلاجاجزلا نعو
 نمؤملاوأهملظ نم قلخلا
 هعاطأ نم هباذعنم

 لكيلعبيقرلا (نمهل)
 نم ل_عيفمهل ظفاحلا
 تيلقهتزمه نأالا نمالا
 ريغبلاغلا (زيزعلا) ءاه
 ىلاعلا ( رابجلا) بولغملا

 نمهللذي ىذلا مظعلا
 فنأشاا مظعلاوأ هنود

 راهقلاوأن اطلسلاو ةردقلا

 ( ربكتملا)تو رب جلاوذ
 ةمظعلاوءاب ريكلا غيلبلا

 (نوكرشي اعلا ناحبس)

 هبهف ص امم هباذهزت

 (قااملاهاوه) نوكرسشللا

 (”ىرابلا)» دجوباللردقللا

 ى (روصلا) دجوملا
 (ىنسحلاءامالاهل) ماحرالا

 العلاتافصلا ىلع ةلادلا
 تاومسلا ام هل حبسي)

 زر زعلا وهو ضرالاو
 اةروسلامتخ م

 ىضرةرب رهىنأن ء هبأدب

 ىببح اتلاش هننع هللا

 هيلعةللا لص ةننالوسر
 لاقف مظعالا مسالا نع سو

 رثك افرشحلارخ كيل
 داعافهيلع تدعافهنءارق

 ىلع داعاف هيلع ت دعاف ىلع

 ه.:دمةنحتملا ةر وسع

 د ةنآ رم ع تال ىهو



 ىرجم ىرجب ا« نرقهنال ىصاعملا كرت ىفةللا اوقئاو لمعوهاع ن ,رقهن ال تامجاولاءادأ ىف ةللا اوقناوأا ديك أن ىوقتلاب صالار رك (هّللا

 الو) هنع عنتم بوث ذلا نم بكر بام ىلع علطم هنلا نا هلعف تقو لع نم نال ةبقار لا ىلع ضي رحت هيف (نولمعت ا ريبخهننا نأ هلوقو ديعولا
 مه كئلوأ) قيفوتلاوةج رلابزك ذ نم مهكرتف (مهسفت أمهاسناف) هب مه ىعأامو لج وزعةئئارك ذاوكر ن( هناا وسن نيذلاك اونو كن
 هيبنتاذه (نوزئافلامهةنجلا باص اةنجلاباصاورانلاباحصأىوتسسال) (11/9) هنلاةعاط نعزوج راخلا(نوقسافلا

 5 هرفل مهب ناذباو سانلل

 ىمهركف ةلقو مهتفغ

 ىل-_ءمهكلاهتوةيقاعلا

 عابتاو ةلإجاعلا راثا
 نوفرعيال ,هنأكتاوهشلا

 رانلاوةنجلانيب قرفلا

 امهماأ نيب ميظعلا نوبلاو
 بادحأ عم ميانملازوفلا ناو
 عم ميلالا با ذعلاو ةنجلا
 نامهقح نك :راثلا باحصأ

 هيلعاوهبني و كلذ اوملعي
 وهدابأ قعي نمل لوقناك
 ال نم ةلزنم هاعجن ك وأ

 ىلعكلذب ههبنتف هفرعي
 ىضتقي ىذلا ةوبالا قح

 تلدتسا دقو فطعتلاورللا

 ناىلعبآلا«ذهبةيعفاشلا
 ناورفاكلابلتقيال لسا
 لسملا لام كلجال رفاكلا
 نعانبج أ دقو ءالينسالاب
 هقفلالوصأ اذه لشم
 اذه انلزنأ ول) ىفاكسلاو

 هتيأر لج ىلع نآرقلا
 ةيشخ نم اعدصتم اعشاخ

 نآرفلا نأش نمىأ (هللا

 ىف لعجولهنأ هتمظعو

 هيلعل زناو زييت لبجلا
 عضخل ىأ عشملا نآارقلا

 ققشن ىأعدصتوأطأطتو

 . هعشةلقوهبلقةوسق ىلعن ا نالا خيب وندارملاو لي زنتلا نم عضاوم ىفهلاثم أ ىلاو لثما اذه ى 5 راشاىهو (ند رك مسهاعل سانلل

 رسلا ىأ(ةداهشلاو بيغلا/لاع :وهالاهلاالىذلاهنناوه) لاقف هقاخ ههشوك ارشأ نم ىلعدر منه ايزو هعراوفرب دقو نآرفلاةوالن دنع
 نعدهزنملا(س ددقلا) هكلمل اوزيالىذلا(كلماوهالاهلاال ىذلاهنداوه ميحرلا ءيجسااج“ زدوجوملاو مودعملاو اةرالاواين دلاو | ةينالعلاو

 ,نومالا هاو ( نمؤملا )جاجزلا رعهملظ وم قلما راس ىدألا ( مال ٠١ مسورلاو ةكسنالملابر سو دق وبسم ةكنالماسيبست ىفو جئابقلا

 تابجاولاءادأى هللا اوقتالوالا نعم ليقواديك أت ىوةتلاب مالا ركليق ( نولمعتاب ريبخ هللا ناهنلا

 هب نمآن م نمأو هماظ نمس انلا نم ىذلاوه سابع نب|لاق (نمؤملا) هماظ نمهقلخ ٍلس ىأمال_ىلا

 مهاسناف) هللا عأ اوكرتىأ(هللا اوسن نيذلك اونوكنالو) تايب لا اونأتالفةثلا اوقتاو ىفاثلا ىنعمو

 نوقسافلا مهكتئلوأ) هدنعاهعفنياريخ اطاومدقيمل ىتح مهسفنأ ظوظح مهاسنأ ىأ (مهسفنأ
 هلوقب مهحلصيامىلا نينمؤملادشرأال (نوزئافلا مهةنجلا باه ةنجلا باص ورانلا باح أ ىو سيال
 نيقي رفلا نيب قرفلانيب مهسفنأ مهاسنافهللا اوسنهلوقب نب رفاكلاددهودغاتمدقام سفن رظنتلو
 مميقملا ميعنلا ىف مه نيذلا ىنعي ةنجلا باص متادلا ب اذ_ءلا فمه نيذلا ىنعي رانلا باح أ ىوتسيالهلوقب

 ىلاعتهلوق#و اهظعازوفزاف دقف مرقملا ميعنلاهل ل_عج نمنا مولعمون وريافلا مهةنجلا باحصأهلوقب هعبتأ
 ايت لبجلا ف لعجولهناهانعمل يق (هللا ةيشخ ن.ءاعدصتماءشاخهتب أر لبج ىلع نآرقلا ذهانلزنأول)
 نا ىنءملاوهللا ةيشخ نم عدصتو قةشتو عضخو أط أطن ىأ شمل نإ ارقلاهيلعلرتأو كفل هج القعو

 نارقلا مظعت ىف ى اعتهللا قح ىدؤييال نا نمر ذ_>وهنلا يسمح نم قف مهنتازرو هتبالص عملبجلا

 امعلفاغوهف ىلقلاةواسقب هفصواهعم....مهناث ماكحالاوربعلا نم هيفامع ضرعمهقحب فخ سمرفاكلاو
 نسحاب جالا م بجاولاو لطابلا نم قحلازبيعو ديعولاو دعولاو لاثمالاو ظعاوملا نمنآر قلاهنمْضتي

 روصس,ال لبخلا نال ليثتا ذهو ةيشلاو عوشخلا هل بجوأ همهفوا ذه ىلءفقو نءوناهرب حضوأو ناب
 لاثمالاكلتو) ىلاعتهلوق ليث هنا ىلع لديالةعوازييمهلىلاعتهنلا قا نأالا ةيسشحلا وعوشخلاهنم

 رافكلاءالؤهبولقداسف ىلع هيبنتلا ليما اذه نم ضرغاا ىأ (نوركفتي مهلعل سانلا اهب رضن
 هلاالىذلاةطلاوه) ىلاعتلاقف هتمظع ف صوب هعبتأ مظعلابنارقلا فصواملو مهعابط ظاغواهتواسقو

 هودهاشام ل عودوماعيملوهونياعيملا ىدابعلا نعباغامب لعأىلاعتهنا ىنعي (ةداهشلاو بيغلالاعوهالا

 ةرخآلاو ايندلالاح لعل قو مودعملاودوجوملاو ةينال_علاورسلا|ىلاعت هماعىف ىوتسا ليقو هوملعامو
 ةجرلاوذامهانعمو ىلاعن هلل ناّغ صامصو ةجرلا نمامهقاقتشا ناقّتشم نامسا (مح .رلا نجح رااوه)

 وهليقاذطو ميحرلا نمةغلابم دشأ نجحرلا نال يقوهقاخ ىلا ناسحالاو ةمعنل وربما هن دارا هللا ةجرو

 || هناسحاصتخي ةرحآلا فورفاكلاو نمؤملا ميايندلا فىلاعتهناسحا نال ة .رخآلا محرو اين دلا نحر

 || مهف مط كلاملا هقلخ عيج ىف ىهنااو مالا, فرصتملا ىأ ( كلملاوهالاهلاال ىذلا هتناوه) نينمؤملاب هماعناو

 ]| ترثكىذلاوهليقو هب قيلبالامعهزنملا بيع لكن ع .رهاطلا ىأ(سودقلا) هندارا اوهرهقوهكلم تحن

 [| نيب قييالريسفتلا اذهىلعتلقناف قاما قحلتةفآلكو صئاقنلا نم لسىذلاىأ (مالسلا) هتكرب
 سودقلان ا امهنبقرفلاتاقنآرقلاة-اصفب ليال كلذ وراركتلاكنوكيف قرف مالسااو سودقلا
 | هياعأرطيال هناىلاةراشامالسااورضاحلاوىضاملا ف صئاقنلاو بويعلا عيج نع هنءاربىلا ةراشا

 ليقواهلس قبب الو هتمالسلوزت كلذ نم ئمهيلعأر طي ىذلا ناف لبقتسسملا ف صئاقنلاو بويعلا نم ئم
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 اذه ا

 <بقاعتراص كنمتدرأىذلا اذهاصيصربايلاقف اصيصربهلدحسف لعفا كف هرطب لاق لعف أ عيطتسأأم |

 ناكف) ىلاعتةندالاق (نيملاعلا برهللا فا ىنا كنمءىرب ىنالاقرفكا اماف) كب رب ترفكن اىلا ك ىمأ

 سايعنبالاق (نيملاظلاءازج كلذ واهيف ني دلاخر اناا فامهتأ) ناسنالا كلذو ناطيشلاىنعي (امهتبقاع |[

 هللا ىلص يبن مأ ىلاعتهنلا نا كلذو ةنيددملا لهأ نم نيقفانملاوريضنلا ىنب دوهما لثملا اذ ههنلابرض

 اوجرخت الو مك اعدام ىلا ادم اوبيجنال اولاقو دوهيا!ىلا نوقفانملاسدف ريضنلا ىنبءالجإب لسوءيلع

 قاون مو م هنوصح ىلعاوب ردو مهوباجاف عمان كجرخ أ ناو مكعمان افهكدتاق ناف رايد نم

 ةبقاع ناكفهلذخواهيصرب نمناطيسثلا ًاريناك مهماؤربتو مهولذفن نيقفانملارصنءاج .روهرايد

 نامتكتلاوةيقتلابالا ليئارسا ىنب ىف نوشميال كلذ دعب نابهرلا ناكف سابع ني |لاق رانلا نيقتي رفلا

 ناك امبهارلا ع رج مأ نم ناكىتح حييبقلاو ناتوعلاب ههومرو رابحالا فروجفلاو قسفلا لهأ عمطو

 نع ىورام ىلع#ي رجةصق تناكو سانللاورهظو هدعب نابهرلاتطسناانزلا نمههومرامةللاهأر داماف

 بحاصو ميرم نبى سبعةثالثالا دهملا ىف ماك مل لاق |سوهيلعةتلا لص ىنلا نعهنعةنلا ىضرةري رهىفأ

 جرجايتلاقف اهيف لصي وهو هماهتتافاهبف ناكسف ةعموصذختافادياءاحلاصالجر ع رس ناكو عرج

 ىتابرايلاقف جب رجابتلاةفهنتادغلا نم ناكامافتف «رمصناف هتالص ىلع لبقاف قالصو أ رايلاف

 لبقافقالصوىأبرايلاقف جيرجايتلاقف هتتأأدغلا نمناك ١لذ تفرصنافهتالص لعلبقاف قالصو
 هندابعواج رجل يئارساونب رك اذَْف تاسموم ا هوجو ىفرظن,ىتح هنغال مهنا <لاقف هتالص ىلع

 ايعارتتافاهيلا تفتلي فدل تض هرعتف لاق كل هننتفال تش نا تلاقف مهعم اهنسح ل ىنب ةأ سما تناكو

 هولزنتسافهوناف رج نءوهتلاق تداواماف تلمح اهباععقوف اهسفن نم هتنكمافهتعموص ىلا ىواب ناك

 ىبصلا نيل اقف كنمتدلوف ىنبلاهذهبتينزاولاقف مكن شاملاقفهنوب رضياواعجو«ةعموصاوم دهو

 لاق كوبأ نم مالغا,لاقو هنطب ىف نعطف ىصلا ىنأ ف رصن !اماف ىبصف ىل ص أ ىتح ىنوعدلاقف هباواخ
 اهوديعأ لاق بهذ نم كتعموص كل ىنن هلاولاقو هب نوصي وهنوابقي عرس ىلعاولبقاف لاف ىعارلا نالف
 تلاقفهنسح ةراشوذ ةهرافةبادىلع بك ارل-جررفهمأ نم عضري ىصانب واواعفف تناك اكنيط نم

 ىلع لبقأ م تاذ_هلثم ىنلعجنال مهللا لاقف هيلارظنف هيلع لبقأو ىدنلا كرتفا ذه لثم ىب |لعجا مهللاهمأ

 ةبابسلاهعبصايهءاضترا ىكحي وهو إ سو هيل عننا ىلصهتلا لوسر ى ار ظن أ ىئاكف لاق عضري اعف هيدن

 معنوهللا ب سح لوقت ىهو تقرسو تينز نولوقي واهنونرضي مهو ةيراجب صو لاق اهضرش
 اعجارت كللانهفاهلثم ىنلعجا مهللا لاقف اهياارظنو عاضرلا كرتفاهلثم ىنب العجن المهللاهم !تلاقف ليكولا

 هذهماو صو دل ثم ىنلعجنالمهللا تل قف هلثم ىنب |لعج |مهللا تلقف ةئيطا نسح ل جر سم تلا قف ثيدحلا
 اهلثم ىنلعجا مهللا تاقفاهلثم ىنب |لعجتال ,هألا تاقف تقرسو تنز نولوق, م هواهنوب رضي مهو ةمالا

 ملو تقرسو نزلو تينزاط نولوقي هذه ناوهلثم ىناهجتال مهللا تاتف ارابج ناكل جرلا كل ذنالاقف
 م رج ث ب دحاقرفم ىراخخبلا هجرخأو هظفل انهو هماهتب )سم هجرخسأ اهلثم ىناعجا مهللا تاقف قرسن

 اضيأ ةينازلا ىتبلاو ةرجافلاةٌر ملا ىهوةسموم عج ىناوزلا تاسموملاةصاخاهنب اوةأرملا تيد حواقيلعت

 ةئيطا فرهاظلاج بحاص ىأةنسح ةراشوذهلوقو لثملاهب بر ضي وهنم ب جك ىأاههسح لعل |وقو

 اوقتا اونمآن يذلااهيأي) ىلاعتهلوةف سا نال رهاقلاربكستملا ىفاعلارابجلاو كالذوحنو بكرم او سبلملاو
 ائيسمأهيحش احل اصالمعلامعالا نمهسفنل مدقْئث أم دحأ ارظنيا ىأ (دغاتمدقام سفنرظنتلو هلا ||

 اوهدإ د. رقوهف تآوهام لكوا دغى أي ةمايقتلا موب ناكسانلا ىلعهب رقوةمايقلاموبدغابدارم اوهقيون |

 ءىرب ىتالاق رفك املف

 ب ,رهللافاخأ ىلا كنم

 نيقفانملا لم ىأ( نيملاعلا
 لاتقلا ىلعدوهبلامممارغا ىف

 مترصنلا مهايا مهدعوو

 مهفالخا ومط مهتكراتم

 ىوغتسااذان اطيشلا لثك

 هنمأربت هديك ناسنالا
 دارملا ليقو ةبقاعلا ف

 ردب موب اشي رقهؤاوغتسا
 مويلاك<ل بلاغال مط هلوقو

 اراج قار سا.نلا عرم
 منمءىربىا هلو-ةىلا
 ةبقاع (امهتبقاعناكف)
 ناطيشلاورفاكلا ناسنالا
 (اهيف نيدلاخرانلا ىفامجنأ)

 مدقم ناك ربخامهتبقاع
 اهريخو اهمساعمنأو
 عض هوم ف رانلاف ىأ

 نبدلاخو مسالا ىلع عف :رلا

 نيملاظلاءازج كلذو) لاح
 اوقتا اونمآنبذلا اهمأاب
 الف هماوأ ىف (هللا

 (سفنر ظنتلو )اهوفلاخت
 سقت اللاليلقت سفنلا رك
 ةرخ الل نمدقامف رظاونلا
 مول ىنعل (دغل تءدقام)

 ىذلام هويلابدامس ةمايقلا

 ربعوأهلابي رقت كموي ىلب
 ايندلا نأكدغلابةرخآلا نع

 دغو موب ناراهنةرخآلاو
 ىأ» سمأ ميظعتل هريكشتو

 همظعلههنك فرءبال دغل

 رائيد نب كلام ندعو

 ةنحلات اب نعب ودتكم

 انمدقامانحي رانلمجاماندجو
 اوقتاو) انفلخام انرمسخ
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 لاقف دفي لف هلاعف متاولاقهملاعافأانونج مكبحاصب نا هلهاللاقتف ببطتم لجر ةروص ىفءاج مث هقنفن لجرإ
 هدنءنافاصيصرب ىلا اوقاطن اهيفاعيف للاوعدي نمىلاد دشراس نكلو هتنج ىلعك :وقأالىامط
 ناكف ناطيشلاهنع بهذف تاماكلا كلتباعدف كلذهولأ فيلا اوقلطناف لاق بيح.أهباعداذا ىذلا مسالا

 نمةب را ضرعتف ضيبالا قاطن اف نوفاعيف مطوع ديفاصيصرب ىلا مهدشربو سانلاب كلذ لعفي ضيدالا
 ةيراجلا كل: معناكف اخف اخس تاماماف كلل اوه مهوب أن اكو ةوخاةئالئاطو ليئارسا ىن كولمتانب

 مناولاقاهملاعام_طلاقف ببطتءةروص ىف سانلا ىفأ, ناك اك مهبااءاج مئاهب ذعواهقنفن ليئارسا ىنب كلم
 اهناطيشءاجاذافهد نءاهنوعدتهب نوقثت نمىلا ؟دشرأس نكلو قاطيالدراماط ضر ءىذلا ن الاف

 اذهىلاانبيحينأانل فيكواولاةاصيصربلاقوه نمواولاق ةحيمص اهنودرتتيفوعدقاهن أ متءاعاذافاطاعد
 الاو اهلبق نافهيلع فرمثتىتهتعهود بنجىلاةعموصاونبافاوقاطنافلاق الذ نمانأش مظعأو هو
 اونبف مهيلعىباف كلذ ولأ فاوقلطناف لاق كتتامأ ب ستحاف كدنع ةنامأ ذههلاوا اوقو اهتعموص فاهوعّصق
 ةلاناان هذ_هاصرطدرااياولاةواهبعموصىف هب راخلا اوعضوفاوةلطنامثضيبالا مه صأام ىلعةعمود

 ناطيشلا هذفتاوعدلا ك]:باصيصر باعدفاهقفن ناطيشلااهءاخ مظع ص أ هيلع لخد وهيلق فتءقوف

 اهعقاو ىتحهب لزب لف ىمالا نمد ر تامكر دتف كاذ دعب بونتسو اهلثم دج فاهعقاو كحول لاقو ناطيشلا

 اهلتقت نأ كل لهف تحضتفا دقاصيصر باي ك<و ناظيشلاهللا ةفاهلج-ر هظو تلج ىتحاهبتايكل ذكل زير لذ
 ءاف لبجلا بناجىلااهنف د_فاهب قلطن |مئاهلتقفاويلعمقأ ملف اهناطيثاهب بهذ لقفك اولأس ناف بوتتو

 لبقأو هتعمودىلااصيصرب عجرمثبارتلا نماجراخ ىتبف اهرازاف رطب ذخافليللااهتف دب وهو ناطيشلا
 اولاقف اهمهنوصوب واهنعنولأسي مايالا ضعب ىف نؤيجياوناكو مهخ أن و دهاعتب اهءوخاءاج ذا هنالص ىلع
 مهواوسمأ اماف اوفرصن اودوق دصف هقطأ واهب بهذفاهناطي_ثءاجدقلاقانّتخأ تلعفاماصيصرباب

 ىاهنفدهناواذكواذك كتخاب لعفاصيصرب نا كحيولاقف همانمىف مهربك أىلاناطيشلاءاجن وب وركم

 ثرتكي لف لايل ثالث هيلع عباتتف كلذ نمريخاصيصرب نا ناطيشلا نموهو لحاذهلاقف اذ كواذكا عضوم

 لثمب مهرغصأ ىلا قاطنافادحأ هب ربخ موربك الا لاقام لثم طسوالا لاهتف مهطسوأ ىلا ناطيشلا قاطنافدب

 انأو ريك الالاقفهاثمتب ار دق ةللاوانأ طسوالا لاقفاذكواذ.ك تيار دقل ةللاوهب وخال رغدالا لاف كلذ

 طاح <تماعأ دق سيل لاقفانتخأتلعفاماصيصرباياولا قف اصيصرب ىلا اوقلطنافهلثم تيأر دقةنلاو

 اهناكحي ولاقوناطيشلا مهءاخاوفرصناوهنماويحّتساو كمهنالةظااوالاولاقف ىفومتمهنا دق كناكف
 مونلا ىف هوأرام ىلع مهنخ أ اوأ ارفاوقاطنافبارتلا نم جرخاهرازافرطنا واذ. كواذكع ض ,ومىفةنوف د

 اوقلطنا مهوفتكواهسهولزن ا اصير صرب ةعموداومدهف ىحاسملاو سؤفلا مهعممهناساغو مهيااوم فا وشخ

 ناىمأ كيلععمتجب رباكت مئاهلتقتهللاقفهل سوسوفانأ ناطي_ثلا نا كلذو هسفن ىلعر قاف كلملل هب

 اصيصربايلاةف ضيبالاهانأ باصاماف ةبثخ ىلع هبلصوهلّقب كلما مأ فرتعااماف فرتعا ةرباكمو لق
 كمحي و كلباجتسي نوبت وعداذاتنكو تاوعدلا كتماعىذلا كبحاصانألاقاللاقف ىتفرعنأ
 هفنعي وهريعيلزي لف تيحتساامأ ليئارسا ىن دبعأ كنا تمعز كناواهلهأ تنخ كتتامأ ىف هللا تيقناام
 تحضفو سانلا نم كه ايش أ تحضفو كسفن ىلع تررقأىتح تعنصام كفك« ملأ كلذرخآ ىف لاق ىتح

 ىىنعيطتلاف عنصأف يكفلاق كنارظن نم دحأ جفين وادبأ جفت ناةلاخلا هذع ىلع م ناغكسفن
 لاق ىلدحسن لاق ىهامو لاق كن اكم نم كجرخأو مهنيعاب ذخ افهيف تنأام كصاخ أ ىتحةدحاوةاصخ

 م



 ةينالعلا فكل نورهظن مهنأ ىن»ي مهقافن ىلعةلالد (مهرودص )هل اوقول أوعفملل ىنملا هرردصمةس وه ص دشأ ىأ (ةبه ردشأ مثأل)
 نوماعبال(نوهقفيال موق مهناب كلذ هللا نمإ) مهرودص ىف بيهأ متتأوهنلا فوخ

 قةيهردشأ) نيماسملارشعماي ىنعي (متنال) مهورصان مزهنااذا نير وصنم نوريصيالربضنلا ىن ىنعي

 نوفاخو متوبهرب مهن ىنعملاوبارطضاو نزح عمديدشلا فوحا بهرلاوةبهرلا لصأ ( للا نم مهرودص
 ىلاعتةهملاةمظعىنعي (نوهقفيالموقمهناب) متمنوحلاىأ (كلذإ) هللا نم مهتبهر نمدشأ نم

 ناردجلاو ىرقلاب نينصحتم منول: ايامنا <لاتفل نوزرببالىأ (ةنصحم ىرقىفنالااعيج منولناقيال)
 ةوادعوأ ضع ىلع ظف مهضعب ىأ (ديدش مهند مهسأب ) ردج ئرقو( رادجءارو نموأ) ىلاعن هلوق وهو

 نبج أ مهف كيلا اوجرخ اذافدب دش نوصحلاو ناطرحلا ءارو نم مهني امف مهسأب لقوة دي دش اضعب مهضعب
 ةفلتخم مهؤاوهأةفلتخم لطابلا لهأةداتق لاق ةفاتخةقرفتم ىأ (ىتشمهب ولقواعيج مهبسحت) هللا قاخ
 فلات هءازآ او نيقفانملا نيد نأ دارأ ل يقو قا لهأة وادع نوعمتجم مه و مهتاداهش ةفلتخم مطلامعأ

 مهلبق نم نيذلا لثك ) ىلاعتلاقفالمدوهبلل برضمت (نولقعياال موق مهنا كلذ) مهءاراودووبلا نيد

 ن:!لاقوريضنلا ىن ةوزغلبق كلذ ناكوردبب لّدقلا ىنعي(مهرمأ لاب و اوقاذإ) ةكمرسشم ىنعي (ابي زق
 مهو) ناتنسامهنبب ناكوريضنلا ىب لثك ةظي رق لثم ليقو عاقنبق ىبب ىنعي مهلبق نم نيذلا لثك سابع
 ضعب نعمهضعب لو مطذاحخ ىفاعيج دوهيلاو نيقفانمللرخآ الثمبرضن ةرخآلا فىأ ( ميا باذع
 لاقذا) ناطيشلا لثكمهايا.هنال ذخو ريضنلا ىن عم نيقفانملالثمىأ (ناطيشلالثك ) ىلاعتلاقف

 اصيصربهللا قي. ةرتفلا ف بهار ناك لاق سابع نبا نعهريغوءاطع نع ىو رام كلذو (رفك ١!ناسنالل

 موبت اذ عم ليخلاه يمأ ىف هايعاشلباناو نيعةفرطاممف هللا صعي /ةنس نيعبسهةعموص ىف دبعت

 ىذلاوهوءايبنالا باصوهوض بالا لاقفاصيصرب ىمأ ىنيفكي منمدحأالألاقو نيطاوشلاةديص

 هياعلد ربج+_ةحلف ولا هجو ىلعهيلا سوسويل لب ربج ةروص ىفهءاجو لسوهيلع هللا ىبص ىنلإ ىدصت
 طسو قلحو نايه 07 زب نب زتق قلطناف هيمأ كيفك ان سيلب ال دنطا ض رأى صقأىاهعفدق مالسلا
 لك ىالارطفيالو مايأةريشع لك ىفالاهنالص نع لتفنيال ناكو هبي فهادانفاصيصرب ةعموص ىف و هسأز
 نماصيصرب لتفنااماف ةعموصلا لصأ ىفةدابغلا ىلع ل مقأ هبيجالهنأ ضيبالا ىأراساف ةىص مايأ ةرسشع

 مالىأهسفن ىفم دنهلاح ق كلذ ىأراماف نابهرلا ةئيهىف لصياٌماق ضيبالا ىأر ف «ةعموص نم علطا هنالص
 نوكال تثج ىنا ىتجاح ضب الا لاق كتتجاحاف كنعالغتشم تنكو ىتتيدان كن اهل لاق هبل نيحهسفن

 لغش ىف ىنااصيصرب لاق كالو عدأو ىلوعدتف ةدابعلا ىلع عمتجنو كلمع نم سدتقأو كبداب بدأت أف كعم
 كرتو هتالص ىلعلبقأ مى ب اجتسا ناابيصن نينم .ؤمللاوف كل لعحيس هللا نافانمؤمتنكنافكنع

 ىأراماف لصيامتاقءاراهدعب لفن ااماف امون نيعب رآاصيصرب هيلا تفتلي مف ىلصي ضيبالا لبق أ وضيبالا

 قهيلا عفترافهل نذاف كيلا عفتر اف ىلنذأت نأ ىتجاحهللاق كتتجاحام لاق ضيبالا داهتجاةدشاصيصرب

 ىلادمامب رو كلذكالاهئالص نعلتفنبالو ةيماموب ديعب رألكفالار طفي. الدبعتبالوح ماقافهتعموض
 ضيبالالاةلوحلالاحاماق ضيبالانأش هبمع ا و« سفن هيلا ترصاق:هداهتجااصيصرب ىأراماف نينا
 تيار ىذلاريغ كنعانغلس ناكو تي ًارامماداهتجا دشأ كن أت ندظ كريغابحاص ىف ن اذ قلطنم ىنااصيصربل
 ناهللاقضيبالاهعدواموهداهنجاةرث كن مىأراملهتقرافمهركودب دش يمأاصيصر ىلعكإذ نم لخ دف
 نونجلاو ىلةبلااهب فاعي و مقسلااهبهنلا شي هيف تن أ ام كلريخوهف نهب وعدناهكساعأ تاوعد ىدنع

 هيلزي لف ةدابعلا نع قولغش سانلا مع نافاخأ ىناوالغش ىسفن ىف ىف نال ةلزئملاه ذهدهرك ان اصيصرب لاق

 ضرعتف ضيبالا قلطنافلاق ل جرلا تكلهأ هللاو دق لاقف سلب | ىنأ ىتح قلطن ]م هماعىتح بالا

 هتتشخ قح هوشُح ىتح هتمظ عودللا (؟559)

 نوردقيال(مكولتاقيال)

 مر سسك
 دوبل كي ناسك
 نينئاك (الا) نيقفانملاو

 قدانحلاب(ةندع ىرقف)

 ءارو نموأ) بوردلاو

 وبأو ىمرادج(ردج

 مهني مهسأب) ورم
 ساأبلا نأ ىنعي ) ل د

 هب نوفصوب ىذلاد, دشلا

 واواواتتقااذا مب وهامن

 سأبلا كلذ مط ى ري لمولناق
 نيحي عاحشلانال ةدشلاو

 هلوسرومللاةب رام دنع

 دوهلاىأ (مهبسحت)
 نيعمتجم (اعيج) نيقفانم لاو
 مهيولقو)داحتاوةفلأ ىوذ
 اهنيبةفلأال ةقرفتم( ىتش

 تاوادعوانحا مهني نأ ىنعي

 قح نودضاعتبالف

 ريسحت اذ هو دضاعتلا

 مهراهل عي توو نسون
 ق رفتلا( كلذ) طاتق ىلع

 نأ(نولقعيال موق مهنا )

 نهوبام بواقلا تتسلل

 مهحاورأ ىلع نيعيو مهاوق

 (مهلبق نمنيذلا لثك )
 ردب لهأ لثك مهلثمىأ
 (ابي رق) ادتبلافدخ

 انمز مهلبق نمر قتسا ىأ

 (مهرمألابواوقاذ) ابي رق
 مه .رفكه ةيقاع ءو-س

 قلص ةنبالوس ءرأمهت وادعو
 متو سس وو مس تس تس ينو سو و و تسوس تدور ستتدويب يوتوب ورسوم 7-لا

 رفك !ناسنالالاقذا ناطيشلالثك ) رانلا باذع



 انناوخالوانلرفغاانب رنول اوقب)امهيف نيذلل "ى :رق وامهف فطعللواولا لءذ مالسالا ىف ةمايقلا م ون ىلا دولو موه نم لك ىفلا| ده ىف لخدهنع
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 ةرفغملابمهسفنال وعدي مهناربخأ (ناالبانوقبس نيذلاانناوخالوانار فغاانب رنولوقي)ةمايقلا موب ىلا

 كناانب راونمكن يذلل)اضغبوادسح و اشغى أ(الغانب واق فل عجتالو) نامبالا,مهوقبس نيذلا مهناوخالو |

 محرتي إو مسو هيلعهنلا ىلص ةنلا لوس رباح أ نمدحال ضغب وأ لغهباق فن اكن م لكف ( محرفؤر

 نم م نورجاهملا ل زانم ثالث ىلع نينم ملا بتر ىلاعت هللا نال ةيآلاهذ_وم للا هانع نمي سيل هناف مهعيج ىلع

 اجراخ ناك ةفصلاهذهم نيعباتلا نم نكي نفرك ذامب نوفوصوملا نوعباتلامهدعب نم متراصنالا مهدعب

 نورجاهملاءارقفلا لزانم ةثالث ىلع سانلا ىليل ىفأ نبا لاقو بدصن نيما_ىملا فهل سبلو نينمؤملا ماسقأ نم
 لزانمثالثلاه ذه نماجراخ نوكستال نأ دهتجاف مهد عل نمازاجن يذلا و نا-ءالاورادلا اًوودت نيدلاو

 اورفغتسي نأاو ىمأ ىتخأ نباايةثئاعتلاقلاقرسب زلا نب ةورع نع( م)هفيضنال اومهدحأ دم غلب امايهذ دحأ

 هيلعةثلا له هللا لوسر تعمسلاق لفغم نب هللا دبع نع مهوبسف لسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر بامحال
 مهضغبأ ىصغببف مهضغبأ نمو موبح أ ىخبمف مههبحأ نف ىدعباضرغمهو ذختتال امص ىف هنلاهنلا لوقي لسو

 لاقوىذمرتلاهج وأ هذخ اينأك_ثويفهللا ىذا نموهللا ىذ ادقف ىناذ نمو ىفاذ ؟دقف مها ذآنمو

 فؤرولا مهدعب نماؤاج نيذلاو ىلا ىرقلا لهأ نمهلوسر ىلعةللاءافأ ام ةيالاه ذهالت مث نيماملاءىف ف قح

 ةضفارلا تلئسو ىسيعىراوحاولاق تم لهأريخ نم ىراصنلا تلئسو ىسوم بام أاولاق <تم لها ريخ

 لواسمفيسلاو مهوبسف مطاو رفغتسي نأ او ىمأ لسو هياع ثلا ىلص دمت باعأ اولاقف كتم لهأرسش نم
 هللا اهأفطأ برحللاراناو دقوأ الك ةلكمط عمتجت الو مدق مطتبثيالو ةيار مط موقنالةمايقلا مويىلا مهياع

 ليقلاقرباج نعىورو#ةلضملاءاوهالا نمه اياوةلاانذاعأ مهتتخ ضاحداو مهلمش ا رفتو مجامد كسب

 لوسر بات نملاني الجر عمس سابعنبانا ىو رورجالا مهنععطقال نأ هللا بحاف لمعلا مهنع عطقنا

 كنابدهش اانافلاقاللاق تن ًراصنالا نف لاقاللاق تن نيل اوالا نب جاهملا نم آه لاققف سو هيلعدثلا ىلصفنلا

 مهواو رمضأامفالخاورهظأ ىنعي(اوقفان نيذلاىلارتمأ) لجو زعهلوق#ناسحاب مطنيعباتل| نم تس
 ىنب نمدوببلا ىنعي (باتكلا لهأ نماو رفكن يذلا مهناوخال نولوقب) هباخص أو لولس نب | ىنأن هللا دبع
 نجر ةنيدملا نم ىأ( متجرخأ نأل) مهلثمرافكمهنال مهناوخا نيقفانملا لعجا-اوريضنلا ىبب وةظيرق

 ناو) مكيفهعيطنالف كن الذخو <فالخ د انل أس نا ىنعي (ادبأ ادح كيف عيطنالو) ارنمىأ (مكعم

 امفىأ (نوب ذاكل) نيقفانملا ىنعي (مهنادهشي ةللاو) عم نلتاقنلو مكتنيعنل ىأ (مكترصننل مللتوق

 اواتوق نألو مهعمنوج رخالاوجرخأ نأل) ىلاعتلاقف نيقفانملا لاح نعهللاربخأمث اودعوراولاق
 نئلو) مهو رصني ملفاواتوقو مهعم نوقفانملا جري مواوجر أ مهناف كل ذك سمالا اكو( مهنورمصننإل
 (نورصنبال مث) نيمزهنمرابدالااولوادووملارمصن او دصقولوأ مهرصن اور دقول ىنعب ( رابدالا ناويل مهورمتن

 ىععي

 نورصنبالم'نوقفانملا نمز منيل دوهيلا نوقفانم ارصن نألو ىنعملاو ن وكيف يك ناك ولن وكبالام لعب وهف نوكيإم لعياكو كلمت نطبحييل
 نيقفانملا :رصن مهعفنتال مد وييلا نمزهنيلوأ مهرفكر وهظل مهقافن مهعفش الو هنلا مهكللهب ىأ كلذدعب



 أ ا

 ىأ (مس 8 مهسفن أ ىلعمط زانمو مطاوءابنب رباهلا راصنالا رمت و ىذ (مهسفن أ ىلع

 هللا ىلصةلل | لوسر ىلا لج ر ءاج لاق هنع ىلاعتهللا ىضرةرب رهان قر هب نورثؤوبام ىلاةجاحو ةفاف

 لسرأ مءاملاالا ىدنعام قلاب كثعب ىذلاو تلاقفهئاسن ضعب ىلا لسرافدوهحم ىتالاقف ملسوهيلع

 هللا هجري هفيضإ نم ٍلسوهيل هللا ىلصةللالوسر لاقف كال ذ لثم نهلكن اقو كلذ لثم تلاقف ىرخ ىلا هبآ

 كدنع لهن أ سماللاقفدإ_حرىلاهب قاطناف هللا لوسرايان ألاف ة>لطوبأهللاقي راصنالا نملج رز مامتف

 لك ًايلهديب ىوهأ اذاف لك ًانان اهي رافانغيض لخدا ذاق موسم ونو شب ممااعف لاق ىنايبص توقالا الت لاق وش
 ادغ حبصأاملف نيب واطاتإب وفيضلا لك أو اودعقف تاعفف هيئفطاف هيحلصت جار سلا ىلا وقف

 نالف نمهللا كحضوأ هللا بعدقل ملسوهيلعفللا ىبص هللا لوسرلاقتف لسوهيلعهتلا ىبص هلا لوسر ىلع
 تلاقلاقةري رهىنأن ع قر ةصاصخ مه ناكو لو مهسفن أ ىلع نورث وهللالزن افةياو ر ىفداز ةنالذو

 ىككرشنوةنؤملانوفكناولاقفاللاق ليخنلاانناوخا نيب وانني مسقا لسوءهيلعةللا لص ىنالراصنالا
 راصنالا لو هيلعهثلا ىلص هللا لوسراعد لاق هنعهنلا ىضر كلام نب سنأ نع (خ) انعطأوانعمساولاقر هلا

 ضوملا ىلع فوةلتىتحاو رب صاف ةرثأ ى دعب نوقلت_سةباو رفو ىدعب ةرثأ كببصيس هناف ضوحلا ىلع
 راثئتسالاهائعمو رهش أ لوالاو ءاثلا ناكساوت :زمطا مضب مهضعب هطبضوءارلاوءاثلاو زمطاحتفي ةرئالا

 اذارث نموه ل يقوبيصن مالا ىف ك- لعجالو كيل ع كرب لضفي واين دلارومإب كيل ءرثًا سي نأوهو
 ةدشلاةرثالا ليقو ئشلابدارفنالار امئتسالاو ىنا| نمهبيصن ىف لضفيف مريغ يلع رثاتسيهن أدار ىطعأ

 مومرايدو ؟لاومأ5ل تناك: ش ناو ةمينغلاهذهىف م-هنوكراشتويرايدو ؟لاومأ نم ني رجاهملل

 مهكر اشنالو ةمينغلاب مهر نوانرايدوانلاو مأ نم مسط مسقن لب راصنالاتلاقتف ةمينغلا نمايش كل مسقت

 نوحلفملا ,ه كئلوافهسفن حش قوب نمو ةصاصخ مهبناكولو مه سفن أ ىلع نورتي و لجوزعةثلا لزئاف اههف

 عنملا سفن لخبلا لاقف حشلاو لخسلا نيب ءاماعلا ضعب قرف دقو صرحا عمل خبل برعلا مالكف حشلاو
 ىلاعتةندا لاق مرجال سفنلا تافص نمحسشلا ناك الو عنملا كلذ ىضتقتىتاا ةينإسفناةلاخاوهحشلاو

 قادوعسم نااللاقالجرنأىو رواودارأاعبنو زيافلا ىأ(نوحلفملا مه كئاوافهسفن حشقوب نمو)

 نوحلفملا يه كئلوافهسفن حش قوب نمولوقي هللا عمسأ ىنالاق كاذامولاق تكلهدق نوك أن أف اخأ
 نكلوناررقلا ىفتلارك ذىذلا مشلاب كلذ سيل هللا دبعلاقف ئنىدي نم جرح داكءال حيحش لجرانأو
 عني نأحشلا سلر م نبالاقو لخبلا ئشلا سب و لخبلا كلذ نكسلواماظ كيخ لام لك أتنأحسشلا
 هبحاص ل محي ىذلا ديدشلا صرح اوه حشلا ليقو هل سدلامف لجرلا نيععمطت نأ حشا اامناهلام لجرلا
 هللاهاقودقف هباطءايهللاد ىعأ ايش منع لوهذخأ نعهئلاهاهمأيثذخأي ل نمليقو مراحل باكتنر ا ىلع

 موب تاماظ /ظلا ناف لظلا اوقتا لاق إ_سوهيلعمتلا ىلصهنلالوس .رنأهنعهللا ىضررباج نع(م)هسفن حش

 * مهمراح واح ساو مهءامداوكفس نا ىلع مهلج لبق ناكنم كلهأسشلا ناف حشلا اوقتاوةمايقلا
 دوادوبأ هجرس علاخ نبجو علاهحش لجرلا ىفامرسشلاق ملسوهيلعهنللا لصهللالوسرنأةري رهىنأ نع

 هك نم ري وأهنوفب ئث ىلع نزحوا ديد شاعؤج ع زج حميحشلا ناهنمدارملاو عزجلادشأ علها

 ملسوءهيلعمتلا ىلصةنلالوسرلاقلاق ةريرهىنأنع * هعزفوهفوخةدثادهداؤف علخ ىذلاعلادناو

 ادب بعبق ىف ناميالاوحشلا عمتجالوادبأ دبع فوج ىف مهجن اخدو هللا ليبسف رابغ عمتجال
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 نوكنادوجالاو ملسو هيلعهللا ىلصةللا وسر فلاخ نمل (باقعلا دي دشةنلا نا هيهاونوه ىماواباونوا هنت وفلاح نا (هللا اوقتاو)

 هيلع فوطءملاو ىف رقلاىذلوهلوق نملدب (ءارقفلل)همومت ىفلخادع ىفاا صو هنع ىهنو سو هيلعفتلا ىلصةنلا ل |وسرهب قأام لك ىفاماع

 هلوسرو هللانورسدني وهلوقفءارقفلا نم هلوسر جرح ل جوز عهللا ناهللا لوسرل ىنعملاناكناو لوسرالوهنلا نم لادبالا عنمىذلاو
 نيرجاهملا) لج وزع هللا ميظعت ف بجاولا فالخ نم ظفللارهاظ ىلءلادبالا ناو (؟,3,) ريقفلابةيمستلا نعهتلالوسرب عفرتي هنأو

 تامشوتسملاو تامماولا هللا نعل لاقدهنا دوعسم نب هللا دبع نع(ى) هريغو# ىنلا هيف لخ ديف مرح نع ىبنوأ م و
للا قاخ تاريغملا نسحلا تاحلفتملاو تاصمنتملاو نوكتم اكلنا لع

و وبوقعي مأ اطلاق دسأ ىن نمةأ سما كلذ غلبف ه
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 نم نعل الى لامو هللا دبع لاّتف هنركذوا ذكواذكت لق كن |كننع ىنغلب ثيد>امتلاقف هتناف نآرقلا أ قت || 1 1
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 ىهةصمانلاو كلذاهلع_فينابلطت ىتلا ىهةمشوتسا او لحكب ىشح مئةربالابناسنالا نموضعلازرغ 00 رايد ل تناك

 ىف جلفتتى ا ىهل يقوةعانعباهايانث نيبام ب رفت فاكس ىتا ىهةجافاملاو هجولا نمر علا فتتت ىلا || . النفل لاح(ن وغشي)
 ثدح أن م لسوهيلعةللا لصةننالوسر لاق تلافاهنعهتلاىضرةشناعنع(ق)هنعىببممكلذ لكفاهتبشم || © 0 7 7
 7 0 0 0 2, .٠ || نوبلطيى ا(اناوضروللأ

 هللالوسرناعفار ىفأ نع#دروهفانرم اهيلع سلالم ل مج نم ةياورىفو دروهفهنم سدلام اذهان يمأ ىف | نا

 ىردأاللوقيفهذعت رهنوأ هبت ىمأ اف سمأ هينايهتك, رأ ىلعاثكت مع دح أ نيفلأاللاق لسو هياعةثلا ىلص 6 0 َنورتعْسو)

 هللا ند نورمصكش ىأ

 هلوسر نونيعيو

 مهداهجو ا 6

 راصنالام_هو نبرحاهملا

 اونطون ( رادلا اؤوبت)
 (ناميالاو) ةنيدملا
 هلوقكن امبالا اوصاخأو

 < ادرابءامواشتاهتفلع <

 راددارأوأ كل ذك ةنبدملا

 ماقمرادلا ف في رعتلا مال

 فاضملافذحوهيلافاضلا

 ىلع ليقو نا.<الاوايندلاراد ىوبت ىف مهوقبس مهئالنورجاهملا لبق نم( مهلبق نم) هماقم هيلا فاضملا

 هيلع ءيكنتااملكة كبر الا ندح ثيد> اذهلاقو ىدذمرتلاو دوادوب ا هجرخ ا هانع,ئاهّللا باتكىفاندجوام

 كرت ىلع ىأ(باقعلادي دش هنا نا)ء ىف سمأ ىف ىأ(هللا اوقتاو) كلذونوأةصنموأ شارفوأر برس نم
 ءارقفلل) لجوزعلاقف ءىنلا فق حلال نم نيب منعم اهنوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرهب م سما

 (هّللا نمالضف نوغتسي) جور ىلا ةكمرافكم هأجلا ىنعي (مطاومأو مهرايد نماوجرخأ نبذلا نب رجاهملا

 هللانوركني و) لجوزعهطلااضرلاباط مهرايد نماوجرخ ىأ (اناوضرو) هللانماباوث ليقواقزرىأ
 ىفىأ (نوقداصلامهكا وأ) هتملك ءالعاوهنب درمصن ةللاريكنب دارملا ومطاومأو مهسفناب ىأ(هل وسرور

 عوجلا نمهبلدهن ميقيلهنطب ىلع ر ا بصع؛ ناكل جرلا ن اانا رك ذ ىتح ةدش نمهيفاوناك ام ىلع مالسالا

 لاقامهنء هللا ىذر صاعلا نور مت نب هللا دبع نع( م) اهريغراثدهلام ءاتشلا ىف ةريفحلا فخ لجرلا ناكو

 ةنجلاىلا ةمايقلا مويءاينغالا نوقبسي نب رجاهملاءارقفنالوقي. لسو هيلعهللا ىلصةنلالوسر تعمسأ
 ماتلارونلاب نب رجاهملا كلاعصاورسشبا لسو هيلعهنلا ىلصةتنالوسر لاق لاق ديعس ىف, عواهن, رخ نيعب راب

 لجوزءهلوق ع دوادوب اهجرح |ةنس هلام كلذو موب ف صنب سانلاءاينغ لبق ةنحلا نولخ دن ةمايقلا موب

 ىنعي (مهلبق نم) انكساهو داو ةنيدملا ىهورادلا اونطوتراصنالا ىنعي (نامالاورادلا او وبنت نيذلاو)

 ىنعملاو نيتنسب لسوهيلعقللا ىلص ىنلا مودق لبق دجاسملا اونتباونامالا اورثآومهرايد فاوءاسأ مهنا

 (مهباارجاه نمنوبح) أ وبي ناك سيل نامالانالاونمآدق او نب رجاهملالبق نمرادلا اؤوبتنيذلاو

 ةزازحىا (ةجاح مهرودص ف نودحالو) مطاومأ ىف مهوكرسش أ و مطزانم ىف نب رجاهملا اولزنأ مهنا كلذو
 مق ملسوهيلعفنلا ىلصةللالوسر نا كلذو مهنودء ىفلا نم نورجاهملا ىطعأىأ(١ اونوأامم) ادسحواظيغو

 جوز ىتحامم ادسح ا نع نان سماه تناكنملزنو طز انم مهولزن أو مهاومأ مهورطاش ىتح (مهياارجاه نم نوبح) مهر حه لبق نم

 ءىفلا نمنورجاهملا فوأ هيلا جا بلط مهسف. أ ىف نوماعبالو(اوتوأ-4ةجاح مهرودص ىف نودحالو) نرجاهملا نم لجر اهم

 نورث و) نافاضاا ف ذخ اونوأامدقف نمةجاح سم مهرودص ف نودحال ل قو هب سو هيلعهنلا لص ىنلا مهصخ ثيح ءينلا نم
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 لجأ موقلا لاقفاذه نيب و ىنبد ضقا نينم وم اريمأايسابعلا لاقالخ دامافامط نذاف منلاق نانذأتسي ىلعو
 كلذل .هومدقاوناكدق مهنا ىلا ليخ سوأ نب كلاملاقرخآلا نمامهدح أ حرأو امهندي ضقا نينمؤملاريمأأي

 ىذلاهلاياكدشنأ لاق ىلع و سايعلا ىلعر لبق أمن متناولاق هسفن كلذب دي ري ةقدصا:كرتامثروناللاق

 لاق منالاق ةقدصاك را روب ال لاق سوا وح هللالوسر نا ناماعت أ ضرالا اوعامسلام وقت هن ذاب

 افمهسهلوسر ىلعةللاءاف امو لا.ةؤهريغأ د> | اهب صصخ م ةصاخ لسو هيلع هللا ىلصهل و سرصخ. هللا نارمع

 هتلاوفريضنلا ىنب لاو. أ مكتب لسو هيلع هنلا ىلصةثلا لوسر مقف لاق ةبآلا باكر الو ليخ نم هيلع مئفجو أ
 ىلصهللالوسر ناكول املا ذه تب ىتح كيفاهم_قواهوك اطعأ د قف ؟نوداهذخأالو كيلعاهرثأساام
 هنايح لس و هيلعةللأ ىلدةللال وسر كل ذب لمعف هللا لام لعجت هم قلاممن ةنس ةقفن هنمذخاي لسوهيلعفللا

 دشنام لايلعواسابع دشن لاق مناولاق كلذ نوماعت أ ضرالاو ءامسلا موقن هن ذاب ىذلا هلا ؟دشنأ مث
 ١ هللا لص هللا لوسر ىلو ان ار كب ون لاق مسو هياعةنلا ىلصةنلا لوسر فوت اماؤلاق منالاق كلذ ناماعنأ موقلا

 سابعو ىلع ىلع لبقأو ذئنيح متثأو سو هياعنبا ىلصةللالوسر لمجامب هيف لمعف ركب با هضبقف لسوهيلع
 تاقفركب ابأةنلا فوت مث ق>لل عبات دشارراب قداصا هنا لعب هتلاو نالوقتت اكهيف لمع ركب ابأ نا ناركذت لاقو
 ىلصهللالوسر هيف ل امبامهيؤ لمع أى راما نم نيتنس هتضبتف ركب ىنأو |سو هيل عةئلا لد هنلالوسر لاو نأ

 ةدحاو اك تماكو اك الك مث مق حلا عبات دشارّراب قداصا هيف ىفالعيهنلاو ركب وبأو لسوهيلع هللا
 ادبامافانيلااهعفدا متلق ةقدصان كرتام ثروناللاق سو هيلعهللا ىلصهنلالوسر ناكل تاقف عيججاكأو
 لوسز هيف لمع هيف نالمعتل هقاثيموهللا دهعاكملع نا ىلع كسلا هتعفد اتش ناتلقاكسملا اهعفدأ نأ ىل
 ميلا هتعف دف كل ذب انيلا هعفدا (ّماقف ناملكتالفالاو تيلو ذنم هيف تامعامور كك وأو ملسوهيلعهنلا ىصقتلا

 موقت ىتح كإذريغءاذقب هيف ىذقأال ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب ىذلا ةللاوف كل ذريغءاضق ىنم' ناسمتلتفأ

 ىنعي ( ىرقلا لهأ نمهلوسر ىلع هللا ءافأ ام ) ى تدل وق ءاكيفك اىتافىلاهاعفدافهنعام ع نافةعاساا

 لوسرالوةللذ)ةنب رعىرقوربيخو كدفوربضنااوةظي رق ىهسابع نب |لاق ى رقلالهًارافكلاومأ نم

 ةروسفف هريسفت مدقت دق (ليبسلا نباو نيك اسملاو ىئاتيلا و) بلطملا ىنب و مشاه ىنب ىنعي ىف رقلا ىذلو

 ءاشي ثيح هعضي هنايح ةدم لسو لع للا ىلصهنلا لوسرل هنافء ىنلا <> ام أو اهتمسقو ةممنغلا كح ىف لافتنالا
 هللا لماسىف دعا او عاركلا ىف ةللا لام لعجت قبام لعب ومهتنس ةقفن هنم هله ىلع قفش ناكف

 هيف ىفاشإلوده دع ةع اللوه موق لاقف )سو هيلعهثلا لد هللا لو سر دعب ءىنلا فرصم قءاماعلا فلتخاو

 ىناوفاتخاولاصملا نم مهالاف مهالاب ملةلتاقتلاب أدبي و نيماس ا طاصاوهىئاثلاوةلتاقملل هناامدحأ نالوق

 بهذو اصمللوأةلتاقمللةعب رأوةمينغلا س+ لهال سمفن سم هنا ىلا موق بهدف ءىنلا لام سيمخت
 هللا ءافأ مب اطخلا نير مع أر ق ق- هيف نيماسملا عي و دحاو هعيج فرصم لب سمخم الهنا ىلان ورثك الا

 تبعوتساه ذهلاقم مه دعب نماؤاج نيذلاو هلوق ىلا نيرج اهملاءارقذال غلب ىتح ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع
 (نوكياليك )مناي تكلمامالا قحع ىفلا اذه ىفهلوالا سم ضرالا هجو ىبءامو لاقةماع نزماسملا
 ءايوقالاوءاسؤرلا نيب ىنعي (مكشمءاينغالا نيب ) مهنا م .وملاهلوادتتي ىذلا ئشلا مساةلودلاو (ةلود) ءىفلا

 وهو هسفنااهعب رسئرلا ذخ أةمنغاومنغاذا اوناك ةيلهاجلا لهأ نا كلذو ءافعضلاو ءارةفلاهيلعاوباغيف

 لوسرلا م ان امو هبهرمأ امفهمسةي لسوهيلعهتلا بصهلوسرلةللاهإءف- ءاشيامد دعب قطصي مل عاب رملا
 ءىنا!لاومأ ل ازاناذهو (اوهتاف )هريغولولغلا نه ىأ(هنعمكاهنامو) ةمينغلاوع ىفاالام نمىأ (هودخن

 بحتسموأ بودنموأ بجاو ن ٠لمتو أل وق نمهنع ى.هنوأ سو ديا عةنلا ىلص ىنلاهب ىمأام لكى | ماعوهو
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 نمهلوسر ىل-_عهللاءافأام

 لوسرللو هلل ىرقلا لهأ

 ىاتيلاو ىنرقلا ىذلو

 (ليبسلا نياو نيك اسمو

 ىلع طاعلا لخ دي لامناو

 نايب اهنال ةاجلا هذه
 ريفغاهنم ىهفكوالل

 هللالوسرل نيب اهنع ةيبذجأ

 عنصيلم لسو هيلعلم
 ه-_ياعإللا ءافأ امب

 ثيحهعضي نا هرصأو
 مانغلا نم سا عضو

 ةسلا ماسقالا لعاموسقم

 ضعب موقلا اذه في زو
 ةمآلا لقد نب ردقلا
 ىلاومأق تلت كوالا
 هللااهلعج دقو ري_ذناا

 ةبآلاهذ_هوةصاخ هلوسرل

 ذخؤت ةب رق لكمانغف
 نايبةبالا ىو ةازغلاةوقب

 ةادتيم ىهفا+سجفرصم

 نوكن(ةلود نوكي اليك (
 ةماتلا ناك ىلع ذب زيةلود

 لوديام ةلودلاو ةلودلاو

 نمرود. ىأ ناسنالل
 اليك ه لوق ىنعمو دسحلا

 ءاينغالا نيب ) ةلودزوك

 ءىفلا نوكي الثا (مكنم
 ءارقفلا ىطعي نأ هقح ىذلا

 نوشيعي ةغلب مط نوكيل
 ءامنغالا نيب !ادح اهم

 1 كامو) هينو 0

 مك اطعأام ىأ (لوسرلا
 ءقفوآ ةميدغ ةمسق نم

 امو) هولبقاف (هودقن)
 هدخأ نع (ه نع مك اهن

 هوبلطتالو هنع (اوهتاف)



 مهنب وقع ل ثاوبقاعتف مهلعف لثماواءفن نا اور ذخاف كلذ هبا وقحتس :ساىذلا ب سلاوءالؤهملزئابف اولمأتف ىأ ( راصبالا ىوأي او ربتعاف)

 لضاكسلاو لقب (ايندلا هذ دالا لهالا عمن هولا نم جور (مالجا لعل ابتكنأ االولو) سايقلازاوج ىلع لدوهو

 اواتقوأ اولج ًاءاوس ( مهو )ةظي رق ىنب

 بتكن:الولو) رئاصبلاولوقعلا ىوذايىأ (راصرالا وأي ) مهبلزئاماورظناواوظعنافىأ (اوريتعاف)

 (هللا اوفاش) مهنا بسب

 ندر وسو وو هوك
 ناف)هلوسرو(هللا قا

 متعطقام باقعلا دي دش هللا

 املنايبوه (ةنيل نم
 متعطقب بصنا لحمو متعطق

 متع طق عش ىأ ل يق هناك

 كا عجا ارلاربمضلا 1

 دأ) ىلاعن هلوق ىفام

 ىنعم قبال (اهومتكر ت

 نمةلخنلاةنيللاو ةيللا

 واو نع اهؤاي و ناولالا

 ليقواهلبقامةرسكل تبلق
 ةعركلا ةلخنلا ةللا

 نيللا نم اهوقتشا مهناك

 نذابفاطوصأ ىلعةمئاق)

 نذاباهكر توائعطقف (هللا

 (نيقسافلا ىزغلو )هللا

 مهظيغيو دوهيلا لذيلو

 هلناءافأامو) اهعافق فنذأ

 هلأيفدإعج (هلوسر ىلع
 ىذا نم (م) ةصاخ

 هيلع متفجوااهف) ريضناا
 م (باكرالو ليخ نم

 ليخ فاحجا,كلذ نكي
 كلذ ىلع 0 باكروأ

 اف ىنعلاولبالا تاكرلاو

 هل وصخ ىل_ع متفجوأ

 الواباكرالواليخ همينغتو
 اماوهياعلاةقلا ىف متيعت

 ملجر 1 ىلعهيلا ميشم

 امنا ىنعي(ءاشي نم ىلعهإسر طلس هللا ٠ نكلو ) بسفر اج ىلع لسو هيلع هللا لص ناكوةنإ ,دلل نم نيليم ىلع هال

 كلذمهباصأا منا ىأ(مهناكلذ)هنمدشأالىذلا(رانلاباذعةرحآلاف) 59

 مطو) ةظي رق ىنبب لعفاكى سلاولّقلاب ىنعي (اين دلا ىف مهمذعل) ناطولا نمج ورحل ىنعي(ءالجلا مهب اعمتلا
 هلوسروةللا اوفلاخىأ (هلوس .روهللا اوقاش مهنابإ) مهل زنومهقخ ىذلا ىأ (كلذرانلا ب اذعةوخآلا ىف

 اطوصأأىلعةمماقاهومةكرتوأ ةنيل نم متعطقام) ىلاعتهلوق# (باقعلا دي دش هللا ناف هللا قاشب نمو)

 مهليخت عطقب ىعأ مهنوصحاونصتو ريضنلا ىنب زنا ملسو هيلع هللا ىلص بن :ل|ناكلذوةءالا (هللانذايف

 عطقورج كار قع حالصلا نأ حالصلا ب رت كنا تم دحتاياولاقو كلذ دنعمتهاءا دعأ عزف بقارحاو

 مطوق نم مهسفن أ ف نوماسملا دجوف ضرالا ىفداسفلا كيلعلزنأ اهنا|تميزامف تد_جو لهو لختلا

 لب مهضعب لاقوا نيلع هلل ءافأ اى هناف اوعطقتال مهضعب لاققف كلذ ىاوفلتخاواداسف كلذ نوكينأ اوشخو

 ناك كلذ ناومثالا نمهعطق نم ليلحتو هعطق ٠ نعى هن نم قيدصتب ةبآلاهذ_ههتلا لزن ف هعطقب مهظيغت

 ةرب وبلا ىعو عطقوريضنلا ىب لح ٍلسوهيلعهنلا ىلصةنلالوسر قرح لاقرمج نبا نع (قإ) ىماعتةنلا نذاب
 عضوم مساةرب وبلا نيقسافلا ىزخيلو هللا نذابفاطوص أ ىلعةءاقاهومت كر توأ ةنيل نم متعطقام لزنف

 تباثن ناسح لوةي كلذ ىو ريضنلا ىنبل

 ريظتسموزب وبلا قزح هه ىؤل ىتةارس لع ناغو
 لهأوةوجلاالا مهل عطقي مل سوءهيلع هللا بص ىنلاناكو ةوجتلاالخام ةنيلاهلك لخنلا سابع نبالاق

 اهلكلخلاةئيللا ليقوةينربلاوةوجكلا الا ةنيلاهلكلخنلا ليقوناولالار علا نمةولا الخام نومسي ةنيدملا

 نمبرض ىه ليقو لخنلا ماركل يقو لكلا نم نول ىههنعىرخأ ةياور ىف سابعنب !لاقو ءانثتساربغ نم
 || مهركدوجأ نم ناكو سر ضلا هيف بيغي ج راخ نمهاون ىريوةرفصلا دي دشوهونوللااهرّمل لاقي ل خلا

 ١ مهياع قشاهنوعطقب مهو وأراماف فيصو نم مهيلا بحأو فيصو نمئاهن؛ة دولا ةلخنلا تناكو ءاأهبعأو

 ربخافهيلع باغ نملوهاءاق لخنلا!ذهاوعدنو- -اسفن مت ًاوداسفلا نوهر كن كن | نين :مّوملإ اولاقو كلذ

 : اهعطق ىفهللا نذ ا دورمل|ءازْحا لجالو ىنعملاو ٍدوويلا ىنعي (نيقسافلاىزخيلو) هنذاب ناك اهعطق نآهنلا

 || كلذكو قيناجلابىرتوق ةرحنو مدهن ناس أب ال مه رادو راقكلاو وصح نا ىلع ةبآلاه ذهم ءاماعلا جستحا

 ا نمىأ( مهنم)هلوسر ىلعللادرام ىأ (هلوسر ىلعةنلاءافأ امو ) لجوز ءهلوق ُُق اهوحنو مهراجشأ عطق

 لمت ىتلا لبالا ىنعي(باكرالو ليخ نم) ريسلاةعرسوهو متعضوأ ىنعي ( هيلع متفجو ااه ريضنلا ىب دوه«
 | نا سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نم نوما لا بلط مهعايضو مهعاب راوكر تامر يضناا ىن نا كللذو موقلا
 .(|| لواباكرالواليخاهيلع نوماسملا فج .وب ماها بألا ذه ىف ىلا عتةئنا نام ةرييخ مئانغب لعفاكم_مياهمسقي

 ||| الا بكريلوايشماهيلا اوشف ةنب دملا نم نيليم ىلعريضنلا ىنب ىنعياوناك امناوةقثماولانالو ةةشاوملا !وعطقي
 لكىلعةلاو) هن ادعأ نم (ءاشي نم ىلعهإ سر طاسي هللا نكس او) لج ىلع ناكل .وهياعةللا لصهلنالوسر

 طعيمو نب رججاهملا نيب لسو هيلع هللا لصدنلا لوسراهمسقف ءاشي ثيحاهعضي ةصاخهل ىهف ىأ (ربيدق ئش :

رخ نب كامسةناجدوبأ امهر هجاح مهب تن اكرفن ةثالثالاًايشاهنمراصنالا
 ا ةمصن؛ثرحلاو فين> نب لهسو ةش

 / دبعو ناهع ىف نينمؤملاريمأي كل لهلاقفافريهبجاحع اح ذاهاعد رنا ىرمضنلا س وأ نب كلام نع ق)

 ا سايعىفكل لهلاقفافريءاجم 0 رح دو ا دال نونذأّ:سيدعسو ريب زلاو فوعن' نجرلا

 ىلعو

 ١ مث ادعأ ىلعفلسر طاسي ناك اكييد. |ىام ىلعومهيلعهثلا هطلس نكلو ةبلغلاو لاتتقلاب هواصحتإ ئريضنلا ىن .لاومأ نم هل اوسرهللالوخ

 ا ١ اان نجاهملا نيباهمسقفا عةوةونعتذ> ًاواهياعلتوق ىتلا مانغلاةمسق هم دقن الو ءاشي ثيح هع«ضيهس لا ضوفمهيف ىمالاف

 ريدق ئبث لكى بعةئلاو) مهرتفل مهتم ةثالثالا راصنالا



 رشحلا لو ادنعاور فكن يذلا جون أ ىأ انك تقرا - هلوقو ى ارح تم دق ىتتيلايىلاعتهلوق ىف مالل | ىهو ج رحاب قلعنت ( رشحلالوال)

 برعلاةريزج نمباكلا لهأ نم ج رخأ نملوأ مهو طق ءالج مهبصإ ماغبس نماوناكو مانثلاىلا مهرسشح لوزا

 هللاىضر سابع نء!لاق ةمايقلامون ريشح مهرشحر خآآو أ ماشلا ىلا ربيخ نم مهابار يع ءالجا مهر زخم ومهرشحلوأاذهوأ ماشلاىل

 اوجرخال لسو هيلعفتلا لصةتلالو وسر مطلاقو ىناثلاريشحلا سانلارئاسو لوالارشحلا مهفةبآلاهذهأر ةيلفماشلاب رشحلا نأ كش نمامهنع

 مهيلع موقناهب وماشلا ضرأىلاسانلا ترش قرشملا لبق نمرانتءاجنامزلا ارخآن اك اذاةداتقرثالا ىلع نم نورمشح |لوأ كن افاوضما
 منتظم )اسوة ياعم لع تالوكو ةطارل] مهلت اقلاتقلوأهنال مطاتقلر شام لوال مهرايد نم مهجر هانعم ليقو ةمايقلا

 مهسابةدشل(اوج ركن أ 1 اس ع توج مسج جدع

 مهنوصحخةقاثو و مهتعنمو لاقو مطاومأرثاسو مهراقعو مهرايد م اوان ىلعو حالا ىهو ةقلخلاالا طاومأ نم لبالات اقام
 مهت دعو مهد د_عةرثكو ليقو قياما هومر هللا لص ى كالو يعانق نم ازال ىلع تيب لهأ لك لمح نأ ىلع سابع نب |

 مهتعناممسنأ اونظو) الاماشلا ضرأ : نم ءاحيرأو تاعرذأ ىلا مهرايد نماوجرو كالذاولعفف ءاقسواربعب رفن ةنالث لكى طعأ

 اون ى )مهنا نم هنوصح هلوق كإذف ةريملابةفئاط تحلو ربيخا وقح ممناف بطخأ نبى حل آو قيقحلا فأل | مهنم نيتي لهأ

 نيت ميو نا هم 0 نتا أ عناوهرجوزع

 ىذلا مظنلا نيب و بيكرتلا شدت ساد رس (رسنخالزال) ناتتسانيس

 ربخلا ميدقت ىف نأهيلعءاج ةيالاهنهأر قيلف ماشلاب رسشلا نا كش نم سابع نبالاق ايندلا ف مهبذعل ك]ذالولو ءالملا مهيلعبتك
 طرف ىلع اليل دردحلل ىلع || رشحم را[ رأى لاق نب ًاىلااولاةاوج .رخا لسوهيلعفللا ىلدىنلا لاق ماشلالا ارشح لو ااذه ناك

 اهتعنمواهتناصحب مسهقوثو | ةرب زج نم باكلا لهأ نم ىلجأ نملوأاوناكمهن الربتخلالواللاهاعا ليمو لشن كاكا وب قلخلا

 مهريمضرييصآ فومهاي قال ارتست سرس لا سل رمع مهرتشأ ىلج أم برعلا

 هيلاةاهادانساو نال امسا || رمش الوأ اذهناكل يقو رمعمايأ ىف ماشلا ضرأ نمءاح رأو تاعرذأ ىلا برعلا رب زج عيجو ربيخ نم

 ىمهداقءاىلع ليلد اولاك تيد مادمت اداب ثيح مهعم تنبت برغملا ىلا قرسثملا نم ةمايقلامون مهرمشحتر ان ىناثلارم ثحلاو

 ةعنموةزعىف مهنا مهسفنأ ِن نوصحلهأ وناك مهنا كلذو مهتعنمو مهتزعلةنيدملا نمىأ(اوجرخ نأ) نونمؤملااه«أ ىنعي (متللا

 ضرع دح اب اهعم ىلا دال نما رو ناار (ةللا نممهنوصح مهتعنام مهنا اونظو) ريثك ٍلكو راقعو
 0 كل (اويستحل ثيح نم هباذعومهللا سم ا مهان أ ىأ ( هللا مهاناف) هللا ناطلس
 كلوقف كلذ سالو | لتقيد,دشلاَف وما ىأ (بعرلامه واق ىف ف دقو ) كلذن ,ونظيالاوناكو مجالجاو مطاتقب لسوهيلع

 مهعنك م .موص> نأ اونظو هللا لص ىنلا نا كلذو ىرهزلا لاق (نينمؤملاىدي اوم ديابمهتوسب نون رح ) فرشثالا نب بعكمهديس

 هللا سه أ ىأ (هللا مهاناف) نوع اهنومهف لانس ف بشكل ىلا نورت وثاك ل يالا تلقا منا لميا

 مهات .ظذاوثلا قوهباقعو نوضقني و دم_علا نوعلقياوناكل يقو اهيقابنونمؤملا بر ومهلب | ىلع هنوامحيفاهتمدونسحتساام
 نم)كالطا ,هات اقىاهللا

 نوب ر< نوماسملا اك ليقواضغب ومهنمادسح نونم وما اهن :كسالثل نار دحلان وبقني وفوقسلا
 اوسستح مل ثيح

 سس 1 : 3 9 - مهرود نمراد ىلع نوماسملارهظالكس ابعنبالاقو اهلخاد نمدوبملااهم رع واهزخالت نما

 مهسيئر لةقوهو مهاب نوجرخيف اهرابدأ نممهرودنوبقش و 1 2 اهدعب ىتلا ىلا - اهرايدأ دن ةللاءا دعأ ل_هج لتاقملا ددلاه ومده

 2 الا مسوهيلعةثلا ىلصغتلا لوسر باخ اهنماوجرس ىتلاب نومرب و مهيليام نورسكحب واهبف نونصحتتيف واهمف نونصحتبف

 بارخالاوبي رختلاووربعوبأن ود رخ (نينمؤملاى ديا و مهددا مهتويب نوب رخ) فوحلا (بعرلا مه واق ف فذقو) اعاضرهيخأدب

 ةنيدلإب مط قينال ناو ,متفأش لاصئتسا نم هللا دارأ ملاهرهاوظ نوما لاواهنطاوب نوبرخئاوناكوداسفلاةب راخاو مدهاو ضقتلابداسفالا

 اهءاقب ىلع مهتالج دعب اورمسح تب ال نأو ةقزالاداوف أ هم ية رختلا ىلا مهاعد ىذلاو ا راد

 طرا اك ان جلا اوك كالذادهتلا ثكتي هوضرءان ب ها نينمؤلا ىديإباط مهب رظ ينعمو يمال لش ناو



 ىهو هين دمرشحلاة روس

 بآن ورشعو عب رأ
 (محرلا نجرلا هنلا مس)

 تاومسلا قامةلل حبس

 زي زعلاوهو ضرالاىفامو
 هذهناىور (مكحلا

 ىب فاهرسضابت لري ةروسلا
 قصصىنلا نا كلذو ريضنلا

 مدق نيح لسو«باع هللا
 ريضنلاونب طاصةشردملا

 هيلعهللا لصةتلا لوسر

 هيلعاون وكمال نا ىلع سو

 ردبموي رهظ اماف هلالو

 ىهتعن ىذلاىنلاا ذهاولاق

 نوماسملا ءزهامافةاروتلا
 اوثكنواوب انرادحأ موب

 فرثالا نب | بعكج جرفل

 ةكمىلاابك ا
 دنع نايفسابأ فا

 هللا لص ىماف ةبعكلا
 هماسم نبدت لسو هيلع

 ةليغابعكل تقف ىراصنالا

 مسد يلعمسا لص ج زج
 مهرصاقمهملا شيلا عم

 ةل-ل ني رسثعو ىدحا

 املف مهليخت عطقب صعأو

 هي

 م” ف تلا اول
 لكلمحينا ىلعءالجلاالا
 اًؤاشامربعب ىلع تايب اةنالن

 ىلا مأ كاوا مهعاتم نم

 وه) تاعرذاو ءاحي را

 اورفكنبذلا جر أ ىذلا

 ىنعي (باتكلالهأ نم

 نم) ريضنلاىن دوهي
 ىماللاوةنيدملاب (مهرايد

 ااكذل

 96 رشا ةروسربسفت

 ةبآن ورش عو عب رأةسين دم ىهوريضنلاةروس لق لاقفرشحلاةروسسابعن بال تاةريبج نبديعسلاق

 افذوحر شع ةثالثوةئامعستو فلأو ةملكن وعب راو سجسوةئامعب رأو

 1 اج كو
 نماورفكن يذلا جرس أى ذلاوه ميكحلازب زءااوهو ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام هلل عب .-)لحوزعهلوق#

 ناكلذو دوهلان مةفئاط مهوريضنلا ىب ىفةروسلاه ذه تلزن نورسفلالاق(مهرايدنم باتععلا لهأ

 لوسر كلذ ليقف هعماواتاةيالوهولتاةيال نأ ىلعريضنلاونب هاصةنب دملا لخدامل ملسوهيلعهنلا لص ىنلا

 هناهثلاوريضنلاونب لاق نيكرسشملا ىلع روظوار دب ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر از غاملف لسو هيلع هللا ىبصةنلا

 ةوادعلا اورهظأواوباترانوماسملا مزهوادحأ ازغامافةبارهلدرتالةاروتلا ىفهتعن دن ىذلا ىالا ىنلا

 راحت لست ا لوس ريب ومهنبب ناكىذلا دهعلااوضقنو نينمؤمللو إ_سوهيلعهثلا ىص للا لوسرأ

 نأ ىلع مهو دقاعو مميتلاخ اجب قارنا ةكمرلا دوهبلا نم ان ارنيعب رأى فرشالا نب بعكب كرو

 فرمثالا نب بعكو شي رق نم نيعب رأ ىف نايفسو:أ لك موق ىصدجت ىلع داو مونكن وكت

 هباخحأو بعكو عج رم ةبعكلا اراتسأ نين قاثمملا ضعب ىلع مهضعب فخ ًاو مارا دحسملا دوهيلا نم نيعب راق

 هيمأو ناي غسول أو بعكهيلع دقاعتامي مسوهياعهنلا ىلص ىنلار بخاف مال_سلا هيلع لي ربج لزعف ةنب دلال

 هللا ىلص ىلا ناكو نارمجل اةروسىفةصقلا تمدقتدقوةايغةماسم نب د# هإّمقف فرشالا نب بعكل دق

 ةيمأن , درمعامهلتق نب ذا نيماسا ا نيلجرلا ةيد ىف مونيعتسي مهاتأ نيح ةنايخ ىلع ممم علطا دق لسوعيلع

 00 اال رسلان شو كعفللا لص يتلا عر خ مرطب اومهف ةنوعمرسب نمهفرصنمف ىرمضلا

 هيلعهللا لصةللالوسر حبدأ ف رشالا نب بهكل ةقاملفة املا ةروس ىفةصقلا تم دقن دقو كلذب هربخأ و

 ملسوهيلعهللا لص ىنلا مهيلاراساماف ةرهزا طلاق, ةب رقبا اوناكو ريضنلا ىنب ىلاري_بملابسانلا سعأو ملسو

 مدلك اب رثأ ىلعةيك اب وةيعاورثأ ىلع ةيعاودئاياولاه» فرسثالا نب بعكى بع نوحونب, مهدجو

 برق ةأتوملا ا ماو رح لبتو هيلعمتلا لص م دلالاقف كيمأرع |مانوحش كبنانرذاولاقف

 اوجرختالنأم بيلاهباصأو ىلا ن هللا د_,ءنوقفانملاس دولاتقااباونذأوبر اباودانتم كلذ نمانيلا

 ةقزالا ىلعاوب 00 رخل مجرخأ نالووكن رصننلو ل ذكالو كعم « نحعنف مولناقنافب نصا نم
 الجر ناثالث ىفانم ملا جرخانأهيلااولسراف اسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسربر دغلا ىلعاوعججأ مهن امتاهونصحو

 كباونمآو كوق دص ناف كنماوعمسف كنواننسي فصن ناك قتلن ىتح نوثالثانم جر خييلو كباخصأ نم

 ىناوناكىتح دوهبلا نماربح نون الث هيلا جرتسو هبادأ نم نينثالث ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنل | جرفانلك انمآ

 توملا بحب ولكةباعحأ نمالجر ن وثالث هعموهيلا نوصاخت فيك ضعبل دوهمل!ضعب لاققف ضرالا نمزارب

 انئاهلع نم ةئالث كيلا جرخي و كباصأ نم ةثالث ىف ج رخا نوتس نحنو مهفن فيكهيلااواسرأ نكلوهلبق

 هباعصأ نم ثالث ىف ٍلسو هيلعهللا ىلصةئلا لوسر جرن هلاتف دحصو كناماكت اونمآناف كنم نوعمسف

 نم ةفان ةأ ما تاس راف لا ل ر كتفلااودا ارأو هرجانخلا مهعمد دووملا نمش الثج رخو

 هللايص هللا لوسرب ردغلا نمريضنلاونب دارأ ام :هتربخافراصنالا نم لسملجروهواهيخأ ىاريضتلا ىب

 عجرف مهلا لصي نا لبق مهربي هراسف لسوهيلعهنلا لص ىنلا كردأ ىتحاعإ رساهوخ البقاف لسو هيلع

 ىدحامه رصاق بئاكلاب مسو هيلعةنلا لص هنا ل اوسر ميتال نم ناك اماف ٍلسو هيلعهنلا لص ىننلا

 مسوهيلعهنلا لص للالوسراولأسف نيقفانملارصن نماوسيأ و دمر داق هنا فدان ةليل نب رشعو

 مط نا ىلعو ءالبلا ىلع مهمل اصف كلل ذاول قف هب مه مي ام ىلعةنيدملا نماوج رئي نأالامهب ءاع ىناف حلصلا

 ام



 لي ذمهاسناف) ,مياعىلوتسا (ناطيبشلا,مهياعذوحتسا) ةرخ" الاوايندلا نكس قاخك ءوتساث يح( نوبذاكلا مه مهناالأ)

 هللاءال[ىفركفتلا نعهبلق لغشي و سبالملاو لك ملا نمهرهاظةرامعب هِلغشي نأ دبعلا ىلع ناطيشلاذاوحعتساةمالعقامركلاهاش

 اهعجواين دلاريبدتب ةبقارملاوركفتلا نعهبل لغشي وناةةوبااوةبيغلاو ب ذكلابهب ررك ذ نعهناس لغشي واهركسشب مايقلاوهئامعنو
 وه نمةلج ىف( نيلذالا ىف كئاو أهل اوسروهللا نوداحينيبذلا نا نورساخلا ,هناطيشلاب زج ناالأ) ل (ناطيشااب هز كثاوأ)

 منتجا( :وقةللا نا )امم دحإب وأفيسلاو ةلاب( ىلس وا انبلغال) حوللا ف(هللابتك ( مهتملذأ ادح ا ىرئال ى اعتهنلا قلخلذأ

 لاحو أ دحتتل نائل وعفموه(نوداوبرخ الا هلا مويلاوهللاإنونموياموق دحنال) ٍبولغمريغ بلاغ 6 زع)دب رامهيلع

 مهناطيشلابزح ناالأ ناطيشلا ب زح كئلوئ لاك ذمهاسناف) مهكلمومهيلعىلوتساو بلغىأ

 ةرنآلاوايندلا فلذلا مهقحلي نمةلج ىف ىنعي (نيلذالا ىف كئلوأ !هلوسرو هللا نوداح نيذلا نا نورساخلا|

 هعزاني نم ةلذتناك ةيهفنتمريغهللا5 هز تناك 0 وىناثلا مصخلازعسس> ىلع نيمصخلادحأ لذنال

 نم مهنف نيعون ىلع لس .رلا ةبلغليقاتب اًنءاضق كلذ هنا ىضق ىأ( ىلس روان أنيلغالهللابتك) ةيهانتمريغ

 هل سررصن ىلعىأ (ىوقةتلانا) ةخلاب بلاغوهف برحلاب مؤيد نمو ب رملاب بلاغوهف برخلاب مؤ
 داح نم نوداوب رخآلا مويلاوهتلإنونمؤياموقدجتال) ىلاعتهلوقهئادعأ ىلع لاغىأ (زيزع) هئايلوأو
 رفكن مىلاوبالانمؤم ناكنم ناو نب رفاكلا ةداومبدُسْف',نينم وما ناغا نا ى اعت هتلاربخأ (هلوسروةللا
 م-متاماعمو م-هتطلاخز وت هنأ ىلعةمالا تعج دق تلق ناد ودع بع نأ عنتما ادجا ن1

 عماين دواني دمطريملا |ةداراو م_مدحانم ىهةروظحلاةدوملاتلقةر روظحمن ا ةدوملا »هاف مهترششاعمو

 رآمهءابآ اوناكولو) هلوقب مهتدوم نءرجزلا ف غلاب ىلاعتهنا مث هيف رظحالف كلذ ىوساماماف مهرفك

 ح رظر نا بجيفا ذه عمو للملا عاون أ مظعأ نمءالؤهىلا ليملانا ىنعي (مهتريشعوأ مهناوخاوأ مهءانبأ

 ىلا بكن يح ةعتلب ىلأن ب بطاح ىف ةبآلا هذ هتازن ليق نبدلا ةفلاخ ببسب مطةدوللاوءالؤهىلليملا

 مهءايآ اوناكولولاقةبآلا هذه ىف دوعسم نءةئلا دبع نعىوروةنحتمملاةر وصى هت صق قات سو ةكم لها

 اعدهنع ىلاعت هلل |ىضر قيدصلار كب ابأ ىنعي مهءانب أ وأ دح مون حار ملا هابأ لتق حار خلا نب ةديبعابأ ىنعي

 انءتم سو هيلعهنلا ىلصةننالوسرهللا.ةةىلوالاةلعرلا ىف نك أ ىنعدهللالوسرايلاقوزاربلا ىلاردد موبهنبأ

 باطخلا نب رمع ىنعي مهتريشعوأ ريمع ن هلا دبعهاخأ لدقربمع نب بعصم ىنعي مهناوخاوأر كب ابأب كسفنب
 ىنباةبيشو ةبتعاوا:ق ةديبعاباو ةزجو للاط ىنأ نب ىلعوردد موب ةريغملا نب ماشه نب صاعلاهلاخلتق

 ةنمؤم ىهف مهبولق ىف قيدصتلا تبئأ أ (نامالا مهبواق فبتككئاوأ) ردب موب ةبتعنبديلولاوةعيبر
 مهاوقىأ (هنمحو رب مهدبأ او) هعضوماهنالبولقلارك ذامناو نامالب مط ليقوةصاخم ةنقوم

 ليقو لير جل يقو آر قلاب ل يقو نامالاب ليقو مه ىم | ىحهب نالاحور مهاياهرصن ىمسامئاوهنمرصنب ١
 هناوضررك ذامتا (هنعاوضرو مهنعمتلا ىضراهيف نب.دلاخراهنالااهنحتن مىرجت تانج مهلخديو) تجرب ١

 ةدوملا كرتيجوباميهعبتا منلاهذه 1 ذاملبتار !نكاو معنلا ظعأ دال ةنجلا ل هوخددعل مهياع

 هدارع مع تاز وسما مادا لا بز كلو اقف لاعتودلاحبسقلا» ادعال

 مساس

 اا مم ا أذآذآذ]1]1]آذآ]آذ ذا 0 0 | | 0 لا

 ىنعم دحتو اموقل ةفصوأ

 ص ا 1 (ناطيشلا مهبلعذوحتتسا) مهناميأو مطاوقأ ىف ىنعي (نوبذاكلا مهمهناالأ) ةبذاكسلا مهنامعأ نم ىنعي

 هاداعوهفلاخ (هللا داح

 عنتمملا نمىأ(هلوسرو)

 نولاوب نينمؤماموقدحننا

 يبني الهنادارملاو نيكرشملا
 نأهقحو كلذ نوك نأ
 ةغلامملاح دج والو عنشع

 قىاصتلاب ةيصوتلا ىف

 مهتدعايموةللاءادعأ ةبناحي

 مهتطلاخم نع زارتحالاو

 كلذدازو ميتا

 هلوقب اديدشتو اديك ات

 مهعانب وأ مهءآ اوناكواد)

 ( مهتربش وأ مهن :اوخاوأ

 قبتككئاوأ) هلوقب و

 هنن ”اىأ(ناعالا مهبولق

 كئوأهلوقةلباقع

 ١ هلوقب ناطي_ثلا ب زح

 : واهو

 مهل أو) هللا بزح كئلوأ

 باتكب ىأ (هنم حفرب

 زوج ومطةايحهيف هلزنأ
 ناماللريمضلانوكي نأ
 ىلعنامءالا نمح ورب ىأ

 اعل 0

 0 ا حبق عامظزوضتلا هيقلاناةاورىأ نيب رعلا دبع نعونطالا بحس نم كراون 1 '؛

 باجأ نمو ناسلا ةوالح هللا هباسأع دّتبم نهاد نموةوادعلا هسفن نمهلر ,عظد وهسلاجحالو عدتبمب سأل ةنافد ديحوت صلخاوهناتبا حت !

 قدصي مل نمو٠ هلق نمناعالارون هللا عزن عدم ىلا كعحن نمو ىنغلا كالذي هرقف أوز علا كل ذب هنلاهلذ أ اهانغو أين دلا نع ب بطاعدتيم

 مسجلا هءاوثإ (هنعاوضرو) مهءاطو صلاخلا مهديحوتب ( مهعةتلا ى 7 اهمذ نب :دلاخراهمالااهنحت نمىرجنتا جمهلخكيو) برجلق

 مقملا ميعنلا ىف نوقابلا (نوحلفملا مههنلا بزح ناالأ)هقلخ ةاعدوهقحر صن أ(هنلا بزح كئلوأ )اين دلا ىفم,ءاعىضقاممب وأ: ةرح "الاى 'آ

 بوه سم لكن من ونمآلا بوبح لكبن وزيافلا



 صيخشرت ىف (ميح .رروفغ للا ناف) هنن روف دصتنام ١( اودحت ل نافز ةرهطةقدصلانال( رهط ان دى( ملربخ) ميدقتلا( كلذ)

 هللا باتاكن م ةبآءذههنعةئلا ىضر ىلع لاقوخسن متراهن نم ةعاسالا ناك ام ليقو سن م لايل ارمشع كلذ ناكل يق ةق دضريغ نمةاجانملا

 ملسوهيلعهللا لص ةتلالوس تلاع هو مه ,ردب تقدصت هتيجاناذا تنكف هّتقرصفران. د ناكى دعب دح اه لمعي الو ىلبق دحأ اهم لمعام

 اموتلقهاب 3 ارمثلاورفكلالاقداسفلاامو تاقةشاالاهلاال نأ ةداهشوديحوتا|لاقءافولاام هللا ل وسراي تلق اهنع ىنباحاف ل اسمريشع

 ت١ اذا ةبالولاو نآرقلاو مالسالا لاق قحلا
 امو تلق ةيفاعلا لاق هنا لأسأ !ذامو تلق نيقيلاو قدصلابلاق ها

 متفخأ (تاقدص اوجنىدي ناباومدقت ْن أمتقفش ١ أأ)اهخسن لزن اهنمتغرفاملفهللاءا2للاقةحارلا امو

 وعد افيكوتاقهلوسرةءاطوهللاةعاطلاق ىلعامو تلق ةليخخلا كرت لاقةليخل!امو تلق كيلا تهت

 ا ار 1 عنص

 كر ةتعاولاكتملاز 1 و مكيلع قسو هب هب (5660) مت عأام (اولعفتمذاف) هنوهركت ىذلا

 ةاحانملا ىلعةقدصلا ميدقت ىنعي( سل اريخ كالذ )هل |وقو هم مهنمدح أىلع نعطاوف شيلواهءاوأمعي م كرت 0

 امنودحجال نيذلاءا رقفلا ىعي(او دن /ناف) كب ونذاىأ( رهطأو) هلوسر ةعاطو للا ةعاط نمهيفامل ا 500

 ىنعملاو متاع سابع نب !لاق( متقفشا) كالذ مهنع مقر ىلا عت هن اىعي(محرر روفغهللا ناف )هب نوقدصت || - يس لا اونآو ةالملا

 متم امىأ (اواعفتمل ذافتاقدص# اونىدب نيباومدقت نأ )هل اوقوهو متمدق ناةقافلاوةليعلا متفخأ ل

 لاقو خسسن ملايلريشع كلذ ناكنايح نبل ئاقملاقةقدصلا سنو مكسنع زواجحت ىأ ( مكيلعةنلا باتو) هب ةالصلافاوطر تالف

 ةبجاولا ىأ (ةوكزلا اون آو) ةضورفملاىأ (ةالصاا اوميقاف) خسن مثراهن نمةعاسالا ناك ام ىلكسلا أ تاعاطلا رئاسو ةاكزلاو
 مناين ركلا عاب طيحدنا ىأ (نولمعتامب ريبخةللاو) ىبهن و سم امف ىأ (هلوسروةللا اوعيطأو) (نولمعتامم ريبخ هللاو)

 دوببلا اولوت مهنا كلذو نيقفانملافتلزن(مهباعهتلا بضغاموقاولوت نبذل ىارتإأ) لجوزعهلوق © رتملأ) ديعوودعو اذهو

 (كتم) نيقفانملا ىنعي (مهام) دوهيلا موبلعهللابضغاموقهلوقب داراف هيلا نينموملارارسأ اواقنو مهوحصنو || بضغاموقاولون نيبذلا ىلا
 (نوماعي مهوب ذك ىلءنوفلح وإ) دوهيلا نمالو ىنعي ( مهنمالو)ءالؤلاو نبدلا ف نينمؤملا نمىأ || ل رانك ( عيدك
 ىلاهثيدح مقري و سو هياعهتلا ىلص هلا لوسر سلاجيناكو قفانملا لبن نبا دبع ىف تازن ةبذكم هنا ىأ نيد مهودوهبلا نواوقب

 رابج بلق هبلق لجرنآلا كيلع ل خديلاقذا هر: رة نمةرجخ ىف سو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسرانييف دوهيلا 0 ري ماو
 مالع 0 لس 1 لاقف نينيعلا قرزأ ناكو لبن نبللا دبع ل دف ناطيسش ىنيعب 1 0 هلنأ ا

 هللادع 0 ةبآلا هذ_ههللا لزئافدويسامةئلإبا اوفل هبا, ءاجو ل_ فام ةنلإب ف لف كب امحأ نا م رارس مهلا ن واق نيو
 نماهبن ونحتسي ىأ(ةنج) ةبذاكلا ىنعي ( مهناعأ | اود! نولمعياوناك امءاسمهنإ ًاديدشإباذع مط 20 0
 مهداهج نع نيئمؤملا اودص مهنا ىنعي (هللا ليبس نعاودصف) مطاومأو مهسفن أن عاب نوعف دب ولتقلا اد(مهنءالو) نوماسماي

 الو ءالؤهىلاال كلذ نيب
 00 ا نعام اودصهانعم ليقو مهناعأ ببسي لاومأ اوذخ أول تقلاب

 روفلح ءال ؤئهىلا
 أ ىف( كل نوفلعاك) يكرمون أ نياكي( نوفلحبفاعيجالا 2 ري ايهم 0 90 0

 ا هس ى) اضلاذ الا ا اونظفايندلا ف مهةنج فلحلا ناكل يقو ايندلا ف || ندد ١
 | ندع مانرجع د) 00 ف تا نوقفانمالنوماسملاناهّللاو
 قعل اوناك امءاس مهنا) اهقافتمباذعلا نماعون (اديدشابا نعم طهننادعأ) نوقفانم نوب ذاكمهنا (نوماعي مهو)

 (ةنج) ةبذاكسلا ( مهناسعأ اوذحتا)ةرخآلا ىف ىط لايام ةباكح ىهوأ لمعلا ءوس ىلع نب ريعم ىضاملا نامزلا ىف اوناكمهنا ىأ (نولمعب

  (نيهمباذع مهلف) هبنامالاوهتعاط نع(هللال يبس نعل ,متمالسو ىهنمأ لالخ فسانلا (اودصف) مهئامدومطاومأ نودةباقو

 . الومطاومأ مهنعىنغت نل) باذعلا قوفاباذعمهاندز هللا ليبس نعاو دصواور فكن يذلا هلوقكمهدصو مهرفكل ىزخلاباذعلا مهدعو

 ىف هللىأ (هل نوفلحيفاعيج هللا مهتعبي م وب نودلاخا ريف مهرانلا باعصأ كئلوأ ) ءانغالا نماليلق (أيش)هللابا ذع ع نم (هللانم مهدالوأ

 . عفنلانم(ئثىلء)ايلدلاف (مه«انوبسح و) كلذ ىلعايندلا ف( م! نوفلحاك ) نيقفانمريغاين دلا ف نيصلخم اوناكمهنا ةرخآلا

 ١ انههاوعفتتااك ةيذاكسلا مهناميإبمتعفنلا نم ئنث ىلع مهنا نوبسحي وأ
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 قوف ماعلا نمؤملا عفري لوقت ىلاعت هنا ناف للا فك بغرتلو ةبآلاهذ_هاومهفا سانلا اهيأإ لاقو ةنآلا

 ىدتقي هنال هرب_غل ل مح الام ةعفرلاو ةلزنملا نمهلمعب هل لصحرلاعلا نا ليقو تاجر د ملاعب سيل ىذلا نمؤملا
 قشمدب وهو ءادردلا ىنأ ىلعةنيددملا نم لجر م دقلاقريشك نب سدق نعاهلكهلاعفأ ىفوهلا وق ىفملاعلاب

 ةجاحلت جام |لاق |سوهيلعهنلا ىلصهللالوسر نع هن دحت كنا ينغلب ثي دحلاق أي كمدقأام لاقف

 لوسر تعمس قاف لاق من لاق ثيدحلا !ذهبلط ىفالا ثئجا لاقاللاق ةراجتن ىف تم دقامأ لاقاللاق هريغ

 عضتةكنالملا ناو ةنجلا ىلااقي رطديهنلا كالسا ماع هيف ىنتدباقي رط كلس نم لوق. لسوهيلعةللا لصفللا
 لضفوءاملا ف ناتيحلا ىتح ضرالا ف نمو تاومسلا ف نمهلرفغتسلملاعلا ناو لعل بلاطااضر اهتحنجأ
 !رانيد اوثروبملءايبنالا ناو ءايدنالاةثروءاماعلا ناو بك اوكار ئاس ىلع مقلا لضفكد اعلا ىلع ماعلا

 ل واعم نع( قل هوحندوادىنالو ىذمرتلاهجرخأر فاو ظحذخ د قفهذخأ نفلعلااوثروأامنا امهردالو

 نبا نعو نبدلا فههقفياريخهبةتلادرب نملوقب لسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر تعمسلاق نايفس ىف أ نبا

 هللا ىبصهنلالوسر نأ صاعلا نب ورمت نب هللا دبع نعه دنسب ىوغبلا ىورو ىذمرتلا هجر ثم سابع

 هقفلا نوماعتي رخآلاو هيلا نوبغريو هللاىلا نوع دي نيساجلا دحأ دجسم ىف نيساجمب ىم مسوهيلع
 هيلانوبغري هللا ىلا نوع ديف ءالؤهامأ هبحاد نم لضف أ امه د> ًاوريخ ىلع نيساهلا الكلاققف هنوماعي و
 اه" اي) َىلاعتهل |وق عفو مويف سلج متاماعم تعب ام و لضف أ ءالؤهف له املا نوماعي وهقفلا نوماعتيف ءالؤهامأو

 هللا فص هللا لوسر ةاجانم متدرأ اذا ىنعي (ةقدص# اوجن ىدبسباومدقفلوسرلا كيج اناذا ١ اونمانيذلا

 اذانابنالاناقرسوهيلعشا لست |لوسر اسال اومدقف لسو هيلع

 ل ,قةمدقلاةقدطلاتلآبءارقفلا نمريثك عفنو هرقصتس : عيشلا دجو

 ىلا عتهنلادارافهيلع قش ىتحاورثك أو اسو هيلع هللا ىصةننالوسر اولا س سانلا نا سابع نبا لاق ةاحانملا

 هللالوسر ةاجانم ىلع ةقدصاومدقب نأ مه صاف كلذ نع مهطبشي و لسو هيل عةنلا ىلع هيدن ىلع ففي نأ

 نورثكيف لسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نوتأ» اوناكمهنا كلذوعاي .دغالا ف تاز ل يقو )سو هيلعهنلا ىلص

 اماف مهتاجاخم وم هسواج ل اوط الا تكا اوسرهركىتح سلاجلا ىلءءارقفلا نوباغي وهناجانم

 اونضفةرسسبملا له وءاينغالااماو ايش او دي مفةرسعلا لهأو ءارقفلااماف هناجانم نع اوفك ةقدصلاباو ىمأ
 ىتحةاجانملا نعاوهن دهاج لاقوةصخرلاتلزنف سو هيلع ةّنلا ىلصفتل ا لوسر باخ أ ىلع كلذ لدتساو

 باتكىفةنالوقي ىلع ناك فةصخرلا تل 0 0 رانيدب قدصت بلاط ىفأ ع نب ىلعالاهجاسي مفاوقدصتي

 هنعهللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نعوةاجانملاةِب .؟ىهو دعب دح اهبل معيالو ىلبة دهب لمعرإلهّنلا

 اةلوهس هدجو ناو همظعتسا ةقشع

 هيلعهتلا لص ىنلا لاق ةقدصم اوحن ىد, نيباوم دقف لوسرلا متيجاناذا اونما ءآ ني ذلااهمأي تازنامللاق ١

 لاقديهزل كنالاق ةريهش تلق كف لاق هنو, .طبال تاقران دف شنق لاق هوه طال كلوا زا

 ىدذمرتلاه جرح ًةمالاهذه نعهنلا ففخ ىفلاقةبآلا تاق دصم وحن ىدي نيباوم دقت نأ مت فشأ أ !تلزنف

 تردقلاملاليلق ىنعيديهزل كن !هاوقو بهذ نمةريعش نزو ىأ ةريعش تلق هلوق بي رغ نسح ثردح لاق

 هريغ دح أاهبلمعي لذا هنع هللا ى ذرلاطىفأ نب ' ىلعل ةمظع ةبقنم ةبآلاه ذه ىف تاق ناف كلاحر دق ىلع

 ةنآلا هذهياوامعيل عش هل تقولا نا كلذ هجوو ةباحصلا نمهريم ىلع نمطاهيف سياو تلقاكوه تلق

 بولا صوحا ل كلذاواعشي ل وتقول عاستاريدقتىلعواهملمعلا نعاوفلختب /تقولا عسناولو
 اودحملذا ءارقفلا نزحلاببسك لذ نوكيفةاجانملاىلا اوجاةح اوله نوق دصتاماود< ل نيذلاءارقفلا

 نمالو تابجاولا نمالو تاضورفملا نم نكنمةاجانملاهذ»ناوهورخهجوو هتاجانمدنعهبنوقدصتيام
 00 ا ناب ن7 ةاحانملاهذهتناك الو ةاحانملاهذها اوكرتيل ةقدصلا هذ _هاوفلك االياهما|بودنملا تاعاطلا

 اذا اونمأ م

 متدرأ اذا(لوسرلا متيج
 نيباومدقف) هناجانم

 ةراعتسا ىهومك اوجن لبق

 رمجلوقك نادءهلنم
 املْذفأ هنع هللا ىضر

 رعسشلا برعأا تدنوأ

 هتجاح ماما لجرلا همدقب

 مرا هن رطمتسسف

 57 ريميثللا هب لزنتسيو

 هتجاح لبق



 ًاوناكو لسوهيلعةنلا ىلصةنلا ل اوسر سلجم د |رلاو عفانو مصاعسلاجما فهيفاوعسوت (سلجلا فاوحسف: كل ل يفاذا اونمانيذلا اهبأي)

 لاتقللدعاقمهلوقك ةازغلازك | سم ىهولاّقلا سلاج نم سا لاوه ليقوم الكع امسا ىلعاصر حو هنم برقلا ىلعاسفانتهيف نوماضتي
 قزرلاو ناكملا نم هيف ةحيسفلا سانلا ىنتبيام لكف قلطم( مكلةتنا عسفي) (؟6/) اوعسوف(اوحسفاف)ةعجلاةالص ىف لتاقم

 كيذريغوربقلاوردصلاو
 اوضهن|(اوزشن|ليق اذاو)
 وأ نيلبقملا ىلع ةع_سوتلل

 لوسر سلجم نع اوضهنا
 اذا سو هيلعهتدا ىلص هللا

 وأهنع ضوهنلاب متعأ
 داهجلاوةالصلاىلا اوضهنا

 (اوزسشناف) ريما لامعأو
 يئاشو ىندم امهبف مضلاب
 مف رز داج ريغ مصاعو

 (منا اونمآ نيذلا هللا

 اواو ءانسادانلا سما

 اونوأنيذلاو) هلوسر

 ةصاخ مهنم نيملاعلاو (علا

 نولمعتاميهللاوتاجرد)
 تاجردلافو (ريبخ

 ىفايندلا فامهدحأ نالوق

 رخآلاو فرم كاوةبترملا

 دوعسم نبا نعوةرتمآلا ف.
 اذا ناكمناه_:عهللا ىذر

 سانلااهمأاب لاق اهأرق

 كبغرتلوةبآلا هذ هاومهفا
 هللا لصىنلا نعو للعلا ف

 ىلعملاعلا لضف لسو هيلع

 ةايارمقلا لضفك دباعلا
 كى ءاوكلارئاس ىلعر ديلا
 .لسو هيلعهتلا لص هنعو
 ادحاو اموبملاعلا ةدابع

 دباعلا ةدابع لد عن

 ىلص هنعوهنس نيعب رأ

 سلجلا فاوحسفن؟لليقاذا اونمآن لا أي) لجو زعهلوق ف هيعس لطب الوهلمأ بيالة ىلع

 ةداهشلاو ةوبنلا نيب ةطساو ىهةبترع مظعافءادهشلا مهءاملعلا مثءايبنالاةثالثةمايقلا موب عفشي لسوهيلع هللا

 نب رجاهملا نمر دب لهأ مركيناك ل سو يلعهللا بص ىنلا نا اطو زتببس ف ليقةيآلا (اوحسفاف
 موملعدرفاوماسف لسو هيلعةتلا ىلص ىنلا لايحاوماقف سلجلا ىلا اوقبس د قواموب مهنمسانءاخراصنالاو

 ىلعكلذ قشو اوح.سهي لف مط عسوب نان و رظتنب مهلجرأ ىلءاوماق م مهملعاودرف موقلا ىلعاوماس مث
 ن.ذلارفنلا كئاوأردقب سلميا نم ماقاف نالفايبتنأ ونالفايمقهلوح نالاقف ممسو هيلع هللا ىل_دىنلا

 ةيهاركلا رسوميلعهللا لس ىنلا فرمو هبلجت نم ميقأ نم ىلع كلذ قشفردب لهأ نم هيدينيباوناك
 ةروسىفةصقلاتمدقتدقو ساممنب سبق نب تباثفتلزن ليقو ةبآلاهذههنلا لزنافمههوجو ىف

 اذا اوناكفهنمبرقلا وبحب وإ_سوهيلعهللا لصهللالوسر ساحب ىف نوسفانن, اوناكلبقو تارا
 ىفةعبلا موب كلذ ناكل قو ضعبل مه ضعب حسفي ن أهلا مهيماف مهساجي ىف اوماضتالبقم مهءاج نماوأر
 هيف نوماضتباوناكهنال إ سوءيلعهنلا ىلصةنلالوسر ساجم دارملانابرقالاو ىتيض ناكحلااوةفصلا

 معضاوتلاب نينمؤمللا هللا ىماف همالاكعامسا ىبعاصرحو )سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نم برقلا ىلعاسفانت
 ظحلابذخالا ف سانلا ىواستيل إسو هيلع هللا لص ىبنلا دنع سولجلا دارأ نا سلجم فاوحسفي ناو
 وع_سوأفىأ اوحسفاف هسا ىف لجر لكحسفيلهانعمواساح دحاو لكل نال سلاجما ف ئرقو هم

 سلاجماوةنلا فكل هللا عس ون ىأ (مك-انلاحسفي ) مه ريغل سلاجلا ف اوعسوب ناباو ىمأ ساجما ف
 نمالجر و دحأ نمقياللأق لسوهيلعناىل_طهللالوسرنا امهنعةنلاىضررمي نبا نع (ق) اهيف

 نميقياللاقهللا دبعنب رباج نع (م) م<لةللاحسفياوحسفتو اوعسوت نكلوهيف ساحيمت هلي
 مسمدارفأ ىف ىديجلاهرك ذاوحفالوقي نكسلو هيف دعقيف» دعقم ىلا فلاخ مث ةعجلا موبهاخأ د دحأ

 ناكل اتقلا دعاقمو برعلا سلا<ىفاذهناةبآلا ىنعمىف ليقو ىديجلاريغ هعفرو رباج ىلعافوقوم
 او ىمافةداهشلا ىف مهتبغرولاتقلا ىلعمهصرح هيلعنوب ا يفاوعسوت لوقيف فصلا ىف مهو موقلا ايل جرلا

 ىلا ةيعاد ةجاحلاولوالا فصلا نعارخأتم نوكبدق سأيلا دي دشلا لجرلا نال م-هناوخال اوعسوب ناب
 وحنورك ذلاو ثيدخاو نآرقلاو علا سلاجكسلاجلارئاس كلذ ىلع ساقي منهل حسفنلا نمدبالف همدقت
 وزشنليقاذاو) ةرخالاو اين دلا ىربخ هيلعهنلا عسوة>ارلاوريخلا عاونأهتلادابع ىلععسو نم لكن ال كلذ
 نع نولقائتب لاج .ر ناكل يقواوعفتراف؟تناوخالا وعش .وتىتح كعضاوم نعاوعفتراليقاذاىأ(اوزشناف

 مذاليقواوملا اوضهنافةالصلا ىلا ىدون اذا ىنعملاو ةبآلاه.ذهىلاعت هلا لن افاط ىدون اذا ةعاجلا ىف ةالصلا
 اونمآ نيذلاهللا مفر ) هنعاورصقت:الوهيلا اوضهناف ريخ لكىلاوداهجلا ىلاوةالصلا ىل اوضهناكل لبق

 اوتوأنيدذلاو) مهناوخال مهتعسوتو مهاجم نم مهمايق فه صاوأ ل اثتماوهلوسرلوهلل مهتعاطب ىأ( مكنم

 ىمهاوس نم ىلع ىأ (تاجرد) مهتقباسو مهلمج لضفب نينمؤملا نم علا اونوأنيدذلا عفريو ىأ ( علا

 ربخأس انلا ىف عفشاف فقملاءلللاقيو لحدا ةنجلا بابىلا ىبهتنا اذاملاعب سيل ىذلا نمؤلل لاقب ليق ةنجلا
 رفنلاناو او رم !امفن وباثم نيئمؤملا كئاوأ ن أو سعأ اهف ببصم ملسوهيلعهللا ىبصهلوسر نا لجوزعهللا

 ةبالا
 لاملا ىطعاف لعلار اخاف كال اولاملاو لعل نيب مالسلاهياعناملسربخ امهنع هللا ىضر سابع نب | نعو لسوهيلعهندا صهنلالوسر ةداهش

 ئث ىأ ىرعش تيل ءاكللا ضعب نعو ملعلكبحأ مم ءىنا ميهارب|ايماللا هيلع ميهارب | ىلا هللا حو | لسو هيلعمنلا ىلص لاقو هعم كلملاو
 امول_عماهفرسش اهفرسثاف عاون أمولعلاولاجرلا ةروك ٍذالاه بحي الفركذ معلا ىري زلا نعورعلا كردأ نمتاف ئث ىأو معلا هنآف نم كردآ



 م-هنيعإب نو ضاغتي ومهند امفنوجانتب نوقفانلاودوهيلا تناك (لوسرلاتيصعمو ناو دسلاو مال ن وجان وتفاوبناك نودوعيم

 هللا ىبصهلل الوسر مهاهنفاولق مهم راقأ !ناواوبلغمهتازغنا مه ضاغتو مهاوجن ىف هوم وب و مهوظيغي نأ نودي ريونينمؤملا اوأر اذا
 ةزج نوحتنب و<ةفلاخو لوسرلا ) هال) ةيصعع صاونو نانم ملل ناودعو اوهام مويجانت ناكو مهلعف لثملاو داعف ملسوهيلع

 اوهنال نودوعيمث) مهن امفةاجانملا نعىأ ىوجنلا نع اوه نيذلا ىلارتمأ ندا لزئافاوهتني لف نينمؤملا
 ناكىذلارسسلا كلذ ىنعي (ناود_ءلاومئالب نوجانتي وإ) اهنعاوهن ىتلاةاجانملاىلانوعجريىأ (هنع

 نأ كلذو(لوسرلاتيصعمو) ناو دعو ملا امهالكو مهءوسل ع وأ نيماسملاب ديكو ركم اماهنال مهني

 اضع مهضعل ىصوب هانعم ىل ةواهلا اوداعوهوصعف ىوحنلا نب 2 مهاهندق ناكر سو هيلعتتا لسة وسر

 ىلعنواخ دياوناكد :وهيلا نا كلذو ( هللادب كيحب لاب كويح) دوهلا ىنعي ( كؤاجاذا 9 لوسرلاة يصعب

 ىبنلا ناكوهيلع نوماس مهاب هنومو ب مهو توما م اسلاو كيلعماسلانولوقب و)_سوديلعةئلا ىلدىبلا

 انب ذعيالول)اولاقدنع نماوجرخ اذا ىنعي (مهسفن آف نولوقيو) مكيلعلوقيفدريلسو هيلع هللا ىلص

 مهج مهمسح) ىلاعت هللا لاقدي فافختسالا ن ملوقناعهننا انب ذعلاِسن ناكول نودي رد (لوقامةللا

 ةئيشملاض قتلا ذاوةحلصملاو ةئيشملا بس نوكي امنا باذعلاميدقت نا ىنعملا ( ريصملا سئ فاهنواصي

 لخد تااقامهنع ى اعن هللا ىض ر ةشئاع نع قر موهفاك ةمايقلا مون هج باذعف باذعلا دقت ةحاصملاو

 ماسلا كيلع تاقفاهتمهففةشئاعتللاة كيلعماسلااولاقف سو هيلعةنلا ىل هللا لوسر ىلع دوهنلا نم طهر
 لوسرايت اةف هلكممالا ىف قفرلا بحب هللا نا ةئاعايالهم ملسو هيلع هللا ىصةنلا ل اوسرلاقف تااقةنعللاو

 هللا لهىنلا اونأدوهملا نأ ىراخسلل اومكيلعت اة دق سو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر لاقاولاقام عمستم أهلا

 هللال اوسرلاقف كيلع بس غوةنلا كنا او يلع ماسلا ةشئاعتلااةف مكيلعو لاقف كيم ماسلا اولاقف سو هيلع

 تقام ىعمس ملوألاقاولاقام عمسن مو أت لاق ش ةدفلاو فنعلاو كاياو قفرلاب كيلع ةشئاعاي لسو هيلعهثلا ىلص

 يلع لساذا نووري نيئ دحلا ةماع ناطخلا لاق توملا ماسلا ىف مط باج يالو مهيف ىف ب اجتسيف مهباعتددر
 ةنبيعنبنايفسناكو كيلعو فواولا نوتنثي مق ثد .دملا ؟يلعواولو قف كيلع ماسلا نولوقيامناف باكلا لهأ

 تن اذاوهنيعب مهياعادود سم هولاق ىذلا ,طوقراصواولا ف ذ>اذاهبالباوصلا وهولاق و اوربغب هب ورب

 لوقلا نم ءىدرلا شحتفلاو نيالاو ققرلا دض فسعلاو نيئيشلا نيب عمجتواولا نال مهعم كارتشسالا 51

 نيبطاخا ف (لوسرلاةيصعمو ناودعلاو مئالابا وجان ةتالف متيجانتاذا | ونمآن يذلااهسأ,) ىلاعتهلوق ُه

 مالا ىاذتلا ىلع نيقفاساملاو دوهلام ذاملهن[كلذو نينمؤملل باطخ هنأ امهد_>أنالوقةبآلاه ذه

 لاقف مولعفك اولعفي نأو مهقي رطل كناو تنين انيس ولى نيستا لورا

 انالخ نوكيأم .وهولوسرلاةيصعمو مظاا ىلا ىد :ٌؤباموهو ناودعلاول اوقلانممسشيانوع خالات

 اوئم/اليقو ميلان ه1 نبذلا اهمأاي ىنعملاو نيقفانملل باط+ هنأحصالاوهو ىنالالوقلاو هيلع

 ك١ ”رةعاطلابىأ (ى وقتلاو ربلاباوجانتو) لوسرلا ة.دعمو ناو دعلاو منال ااوجانقنال ل لاق هناكرينمع» 2

 مسمي اموهو ناطيشلانيزت نمىأ(ناطيشلا ننىوجتلا«انورشتتيلا ىلا

 نبا نع(ق)نينمؤل نرحل كلذ ني ز ياما ىأ(اونمآن يذلا ِّرصل) لوسرلاةيصعمو ناو دعلاو مثالا نمهب

 نءادازثلاثلا نود نانثا جانتي الف ةثالثاوناك اذا لاق لسو هيلع ةنلا لص ةننا لوس .رنأامهنعةللاىضررمع

 لمقو جانتلا كلذ ىنعي (ًايشع هراضب سداو) دوادىنالةدابزلاه ذهوهبرح كلذ ناف ةباو رىفدوعسم

 هللا ىلعو ) رمضلا ىفهللانذإبالا ليقوولاعت هئلادا ارأامالا ىأ (للانذلبالا) امش مهراضب سيل ناطينشلا

 لكوت ٠ نمناف ناطيشلا نمهباو ديعتسي وىلاعت هللا ىلا مهّمعأ نونمؤملا لكيلف ىأ (نونمؤما لكوتيلف

 (يممان ل تر

 كؤاجاذاو) لوالا ىنع وهو

 (هللادب كيحب ملا كوبح

 ك.ةيحن ىف نولوقي مهنا ىنعي
 ماسلاو دجتاب كيلع ماسلا
 لرش قاحسلو !ترذكلا
 نيذلاهدايعىلع مالسو

 لو-سرلااه ايو قطا
 نولوقيو)ىبدلاءاهيأإلو
 هللاانب ذعيالولمهفنأف

 امذنولوقي ىأ (لوقتاع

 هللا انبقاعلا يبن ناكول مهندب
 ىلاعتهللالاقفلوقتن اع

 ااذع (ماهج مهيسح)
 اهنولخ دب ىأ لاح( اهنوملسي)

 جرا نرحل نحف)
 (اونمآنبذلا اهبأايهج)
 باطخوهو مهتنسلاب
 هنا رهاظلاو نياقفانملل

 اذا) نينم ملل باطخ
 متالاباوجانتتالف متيجانت

 ةيصعمو ناودعلاو

 متيجانتاذاىأ (لوسرلا

 نيقفانملاو دوهلاباوهيشتالف
 وجانتو ) رشلاب ميجا” ىف
 ضئارفلاء اداب (ربلاب

 (ىوقتلاو) تاعاطلاو

 ةئلااوقتاو) ىصاعملا كرو
 (نو رشحم هيلا ىذلا

 امبكي زاجيف باسحال
 رشوأر بخ نمهبن اوجانش

 متالب(ىوجنلا امنا)

 نبذ ءايلا مب عفانناطيشلا ىأ(نزحيل) هن رت نم (ناطيشلا نم) ناودعلاو

 هدا ى ا ره يمأ ن ولك ىأ (نونم .وملا لكوتيلف هللا ىلع و)هر دقو هئاضقوهماعب (ةنلا نابالا أيشمه راضإ)ن زحل اوأ ناطيشلا (سلواونمآ

 ناطيشلا ن مهب نوديعتسيو '



 انلزثادقو) لس .رلاءا دعأ نع(مهلبق نم نيذلا تبك 3 زاوكلهأ اواو زخأ(اوتبك)ن وقاشي و نوداعي(هلوسرو للا نوداحينبذلانا)

 بوصنم ( موثعبب مون ) مهربكو مهزعب بهذب(نيهمبا ذع) تايآلا ذه( نب رفاكل لو هبءاجام ةح ول وسرلا قدص ىلع ل دن (تانبب تايآ
 ابم مهبنيف)ةدحاولاحىف نيعمتجوأ ثوعبمريغادحأ مهنم كرتبال مهلك (اعيج (1؟68) هتا) مويللامظعت رك ذارامضاب و نيه
 2 : : 5 2 اخيب ونومطالبحخت( اولمع
 ةلوخ نءعو عاجاذا ل-جرلا شحواو ماعطهل نكي مل اذا شحول-جر لاقي نيشحوهلوقو اعاص نوّتس 1 0 5
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 ال ا ل ب السم هنادوسرت أ ىلسىرعا و د عنو
 هاصحأ) داهشالا سؤر

 هتش ماددعدب اخ (هلا

 نب رهش مهيلفلاق دجال تلقةبقر قةءيلاق ضرفلاىلااهجوز ىف كلداحت ىتلالوق هللا عمس دق

 قدصتي ئثهدنعامت اةانيكسم نيتس مطيلف لاق مايص نم هبامريبكو حش هناهئلا ل اوسرابّتلق نيعب امم
 ىمعطاف ىهذاتنسح اد قلاق رخ [قرعب هنيعأانأ هللالوسرابتلق رك نءقرعب هنيعأسىناؤلاقدب

 ترك ذو ىنمرهاظاسوأن |تلاق ةياورىفو دوادوب ا هجر ك مع نبا ىلا ىعجر اوان ركسم نيتس هنعاهب مهنال(هوسنو ) ئئهنم

 حشفب قرعلاهوحنت رك ذو عفانم ىف هلنا هلة جرالا كتتحاف قحلاب كثعب ىذلاو تلاقو املاهب نأ 1 ادعم اونواهت

 نمفرط,ممللاامللهبنا اطوقو اعاصرهشع ةسسج ل يقو اعاص نيثالثعسيليدنز نيتلهملاءارلاو نيعلا تام_-لظعم ظفحن اماو

 ملاحلا كلت ىف رهاظ مث كلذدب ناكولذا لبخاو نونجلا انه مللا نم دارملا سيل ىناطحلالاقو نونملا َئملكىلع هللاو ) رومالا

 نيذلانا) ل جوزءالوق ملعأ هللاو قيشلاو صرة دشوعاسنلاب ماملالاانهه ممالا ىنعم لب ئثهمزاب ئغهنعبيغيال (ديهش

 اولذىأ (اوتبك ) امهرمأ نوفلاخيو نوقاشيو هلوسرو هللا نوداعي ىأ (هلوسرو هللانوداحي |( فامر_عيهنان أ رتإا)
 ضروالاق ابو تاومسلا

 ىوجن نم) عقيام ىأ

 انلزندقو) كرشاالهأ نم مهلبق ناكنمىزتأكىأ (مهلبق نمنيذلاتبك اي ) اوكلهأواوزخأو
 موبنيهمباذعإل اهو دججواهءاولمعي 1 نيذلا ىأ (نيرفاكللو) اماكحأوضئارفىنعي (تاندب تايآ |

 نوامعياوناك اماوسن ىا(هوسنو) مطامم اهللا ظفح ىا (هللاءاصح ااوامجاعب مهينيفاعيج هللا مهثعبي
 . 9 - ع ك6 2 0-2 0 7 | "5 +6 .يو
 ىاموتاومسلا فام لع هللانأ) معلا ىأ (رثملأ) ىكاعتهلوق ُُه (ديهش ئنلكىلعةهاو') ايندلا ىف يجاتلا يركاا 0

 ىنعملاوةر واشملاوةراسملا هو ةثالثرا أ نم ىأ (ةنالثىوجن نمنوكسيام) ىلاعت لوب كلذ دك مغ ) رفنةن 1 قو نب
 7 7 | ىأ

 (مهعباروهالا) اضعب مهضعب رراسي ةنالث نيجانم نم نوكيهل ليقوهبحاص لجرلا هب جاني عوش نمام الومهعبار ) 37 ىأ(وه

 ةثالثةر واسملا ىف ؤكيام لقأ تلق ةسجللاو ةثالثلا صخم/تاقناف (مهسداسوهالاةس+الو) مهعم كلذ نم) لقأالو (ىفدأ
 دمحت ذئنيفامهنيبك املا طسوتلاكثلاثلاو تابئالاو ىئنلا ىف نيعزانتلاكنانثا نوكييف ضرغلا متي ىتح ع ا 3

 . 0: 1 ةع 3 و>- هش
 لوبقم مهني اك-ح نوكيدحاو نم دبالةرواشملل عمتج عج لك !ذكعو ضرغلا كلذ متي دةر واشملا كالت 0 ا

 قدأالو) ىلاعتلاقمثةسجلاو ةثالثلا ىلاعتهنلا صخاذهاف جوزلا نم فرش ا درفلاددعلا نأل يقول وهلا 5-6 3
 ع 9 ه6 , 0 00 ع 5 * 3 لا ٠ع
 ىا(اونكاع !مهعموهالا) ددعلا كلذ نمرثك االوةسجو ةنالث نم لقأالو ىنعي ( رثك االو ثالذ نم 0 انيعو 1-6
 : 3 2 200 2 ه0 ةندلتلا صصخ
 نيذلاىلارنتل1) لجو زءهلوق م (ميلع م لكبهشانا ةمايقلامواوامعا ع مهني م) ةر.دقلاو علا 0 : 0 9

 نورظني ونينمؤملانود مهنيبامف نوجانت, اوناكمهنا كلذو نيقفانملاودووملا ف تلزن (ىوععنلا نعاوهن ٍ : 5 ها 1 27 ٠ 3 7 : 3 ناك _موأم بآأا
 .٠ 5 ب و ع 5 5 رم | معن - 5 .٠

 كلذانونمؤملانزحيف مهءوسياب نوجانتي م نأ نينمؤملانومسوب و موهنيعاب نو نماغتن و نينمؤملا ىلا | 00
 ىلءني:مؤملل هلظياغم

 امليفو نيددعلا نبذه
 ةجالو ةثالث مهنم ىجانت

 ةفئاطة داعلا فىجانتلا لهأن الو نولوقيامعمسي مهعمهئلارالارثك ًأالومهيددع نم ىندأالو

 مهب واق ىف كلذ عقيفةع زهوألتةقايارسلا فاوجرخ نبذلا انناوخا نعمهغاب دقالا هارت امنولوقيو

 نودا اوجانت,ال نأ مه ىماف لسو هياعةنلا ىبصةلنا لوس .رىلااوكشرتكو نينتؤللا, قعلاطاماف مهنزعو

 نينمؤملا
 قدأاللاةوة_سجلاو ةثالثلا العوز عرك ذف لاحلا هتضتقاام ىلا ةتس ىلا سجى ادعاصفنانئالا مهد دعلوأو براجتلا وىأرلا لهأ نم

 مهب زاجيف (ةمايقلام وب اول نعاس مسد منا وناك ا أ)دهعلا اذهب راهقبام ىلع دفرثك أالولاقوةعب رالاو نينثالا لعل دف كلذ نم

 ىوجنلا نعاوهننبذلا كار تملأ يلع: لكبهللانا) هيلع



 "هوه

 نم كلاملاقو ةدحاوةرافكهيلعناؤديك ًاتللراركتلادارأو دحاو سا ىف نوك نآالاةرافك إ

 ىلع لدنةبآلا ةثلاثلاةائساج ةدحاوةرافك الاهيلع سيلف ةقرفتم سلاح ىفهتأ ىما نمرهاظ
 دارأن |كلامد_دعو. ماعطلاب وأ مايصلاب وأ قاّعالاب ريفكت ادارأءاوس ة_سامملا لبق ةرافكسلا باحيا

 ماعطالا ف ل هيلو سيسملا لبقا ب موصلاو قتعلا ديق ىلاعتهنلا نالوإبق ءطولاهلز و ماعطالاب ريفكستتلا

 ناف مايصلاو قتعلا ىف ديقملا لعل و ماعطالا فق الطالا نب رخالا دنعو كللذ ىلع ل دفاس اهب نأ لبق ع نم
 ىفاشلاوةفينحىأ و كلامك رعلا لها شك لوقوهوةدحاوةرافك الاهيلعسح : مر فكي نأل بق عماج ْ

 ةلملا9ب ىدهم نب نحرلا دبع لوقوهو ناءراغ كهيلغقرفك ن آلم ,ةاهعقاو نا مهضعب لاقو نارفسو دج-أو

 تناكءاوس ىزحت ةبقرلاهذهةفينحو أ الاقوةنمؤمةبقر ق“ ءهيلع بدييفةب .:يصراهظلاةرافك د(ةعبارلا

 نأىلع انعجأ نأ انليلد باقرلا ع هجىف مومعلا هيفي ظفالا اذهفةيقررب رحتف ىلاعتهلوقل5 "رفاكواةنم و

 موصلا (ةسماخلاةلئسملا) وأ دبنقا لص قلل لحمانغا ه5 ناجل بر ةااةرافك قةيقرلا

 فانئئئسا هيلع تع ةثلا ىسنوأ ادمعتمامو رطفأ ناف نيعب ادم نأ رهشمايصهيلعف ةبقرلاد حل نك

 ةرافكلا ىلع عابجلا يدقتب ىلاعتنلا ىصع ليلا نب رهشلا لالخ ىف عماج موصلا ىف ع رشولو نب رهشلا

 (ةسداسلاةلئسملا) نب رهشلا فانئتسا هيلع ب< ةفينح ىف دنعو نب رهشلا فانئتسا هيلع بحال نكل

 لكانيكسم نيتسماءطاهيلع بح عاجلا نعربصيال ثيحبةوهش طرفوأ ربكوأ ضرمل موصلا نعزت نا
 لاق م كلذ دوحنوأ رع وأ ةردواز رأوأ ريعشوأ ةطنح نم دلبلا لهأهب تاب ىذلا ماعطلا نم دم نيكسم
 معطاولو ريعش نماعاصو أر مث نماعاصوأ قي وسوأ قي: دوآرب نم عاصف صن نيكسم لكل ىطعي ةفينحوأ

 هللا نأوهوةبالارهاظ ىىفاشلاة حدب زعةفينحوبألاقو ىنفاشلا دنعهب زحالًا زج نيتسادحاوانيكسم

 وهو ةجاحلا عفددوصقملا نأ ة-ةينح ىبأة حو ةبآلار هاظ ةباعربجوف اذيكسم نيتس ماعطا بجوأى اعت
 نيكسم باةىلعرورسلا لاخدا نمىلو أ انيكسم نيس بلق ىلع رورسل ا لاخدا ناب +_ذعبيجأو لصاح

 هتقفنلهيلا جاتح هنكلةبقرلا نمتهلوأ ةمدخلا ىلا جاتحم هنأ الاةبقر هل تناك اذا (ةعباسلاةلّئسملا) دحاو
 ناوامءوأةبقرالادجاو ناك اذا قاّتعالا همزاب ىعاز والاو كالاملاقو موصل !ىلالقتني نأ هلفهلايعةقفنو

 ناكناوابيلااجاتح ناكن اواهقاّتعاهيلع ب ةبقرلا نيعلا دجاو ناكن !ةفينحو بأ لاقو هيلااحاة#ناك

 طرفلا قيشلا ىفاشلا باحصأ لاق دةنماثلاة|ئسملالج موصي؛نأأ ولف هيلا جاتحم هنكلةبقرلا نمل دجاو

 لاق ىذايبلا رخص نبةماس نعىورامهيلعليلدلاو ماعطالا ىلا مايصلا نملاقننالا فر ذعةحناطا ةماغلاو

 اا نم بص أ نأ تف ناطمررهش ل داساف ىريغ بيصيالام ءاسنلا نم ببصأ 0

 اهنم نستعاذاو لنا: نش ا اهم تر ماا تلا عياش

 0 ىلا ىعماوشما تلقفلاقربما مهتربخاف حب وق ىلا تجرخ تحبصأ اماف اهياعتوزن نأ تثيلاف عيش

 ةماساي كاذب تنل اقف هتربخاف سو هيلعهنلا ىبصهنلالوسر ىلا تقاطن افهنلاوال اولاق سو هيلع قتلا

 كثعب ىذلاو تلقةبقرروحلاقدبمتلا كل ىمأ اع كحاف نا مالرباصانأ أو نيتيصهللالوسراب كاذ انآ تاق

 ىذلا تبص أل هولاق ناعب انتم ن ' رهش مصف لاق ىبقرةحفصتب رضواهر ف ةثبقر كلم اماش ىلإ

 كال« ال نيشحوانتب دقلايبن ىلا كثعب ىذلاو تلقاني سم نيتسرع نءاقسو مطافلاق مايصلا نمالا تبصأ

 تنل كور نماقسو انيكسم نيتس معطاف كيلااهعف ديلف قيرز ىبب ةقدص بحاصى ىلا قاطنافلاق اماعطانل
 هللاىاصوىنلا د_:ءتدجوو ىأرلاءوسو قيضلا ؟دنعت دجو تلقف ىوق ىلا تعجرفاهتيقب كللايعو
 هل اوةدوادوب ًاهجرخأ قإ دز ىب نم نطب ةضادب ونب ووكق دصب ىلع دقو ىأرلا نينحوةعسلا توما

 قسولاو هيف جاحالاورسشلا ف عوقولا عباتتلا ف عباتتهلوقو عاجلا هبدارأواهباعتنثو ىأاهباع توزن



 ىلاعجرب ريمصلا (اسامينأل بق نم) ًايشىدأ ىذلابتاكملاو دلولا مأورب دم از لو رفاكو أ ةنم مة ر قاتعاهيلعف ( ةبقرري رحتف)

 حلا (مئاذ) ةوه-ثباؤجرفىلارظنوأةوهشب سلو عاج نماهمعاةمتسالاةسامملاوامنمرهاظملاورهاظملا نممالكلا هياع لدام
 ا تارا حوراهظلالا مدرسا يحمل اذهباوافء نتن أب جيف ةيانجلا باكترا ىلع ليادةرافكلاب يكسحلا نال (هبنوظعوت)

 ربعياهنماوضءعتنا عض ومعضواذاو أر هظك ”ىلعتن اهتاىماللجرلال اونا 64 4( راهظلا و(ريمخ نولمعتا هللا 9 هيلع

 0-0 ٍ : 5 < اضل ناكموًاةلجلا ٠
 ا ني دبةملارثك |بهذلامحالا اذهىلاو ةلازالاو عفرلاو ضةنلابهيل! نو دوعي م دارا ن وكن المتحنو 3 5 0 4! نع 4

 .|؛ هيلارظن امرحرخا اوضع

 9 © |١ دخفلاو .زاطلاك مالا“
 | معد ةفقالطلابوإصوناف مرح تلادصق دقفرهاظام هنال كلذو هيفاهقلطي ناهنكح ءانامزراهظاا ا ل

 ١ ادمباام ىلع مدن هنأ ىلع لدب كالذؤ قالطلا نع تكساذافه-يلعةرافك الوم ردملا عاقبا نمهيف ع رشام
 كا نوعجربف نومدد.لاقف مد_دلاب دوعلا سابع نب ارمسفوةرافكلا هيلع بف نيف مب ردتلا نمدب

 عاضروأ بسنبهنم مرح

 نويطك لع تانوعتن

 لوق نم ببر ةوهوا مُئطو ىلع مزعلا نعةرابعاهملادوعلا نا كال .لوقوهو ثااثلاهجولا ىياريطكا ْ 3 2 3 : 7 0 5 1 د م

 اولاقو اهعاج نعةرايعاملادوعلا ن|ىرهزلاوسواطوةداتؤو نسحلالوةوهو عبارلاهجولا ةفينح ىأ 2 0 7 : 0

 هتحابت سالو هيلع مزعللو أ عامجال طاصدن ب هانهروكذملادوعلاو ءاماعلا لاق اهأط: لامهيلعةرافكأل 1 3 مل
 ققحتيهب ىذلاوههنالهيلع ملا قيلعت بجيف مسالا هيلع قلطنياملقأوه ىفاشلاهلاقىذلا نأالا |. 0 0 5
 دؤلعقأم لثم نواعفي ىأنودوعب مهلوق ىفلوالالامت>الاامأو هيلع للدالة داب زف قايلاامأو دوعل| ىمسم 3 0 2 6

 بنو مالسالا فراهظلابناتالاوه دوعلا ىروثلاو دها<لاقلوالا اًضي هوجو ةبالا ىف لاّ>الا| ذه ىلعف يي مدل .٠ ١ ع - دنا ةآ

 نوقتلطياوناك ةيلهاا له نأ كلذو ةياهاملا ىفهيلعاوناك امىلادوءلاوهدوعلا نم دارا اوهنةرافكلا نا ىلعهرب نأ 5
 مالسالا ىلا ىأ اولاقا ل نود وعل م ىنعف مهدنعهمكح فال ىلع مالسالا ف 'راهظلا كح هللا لعؤراهظلاب 0 8 اورفكي
 ةيلاعلاوبأ لاق ىفاثلا هجولا اذكواذك هترافكف ةيلهاجلا ىف نولوقياوناك املثم مالسالا ف نولوقيف هيلعرج تارافكلا نم
 مثهلوقرهاظ ناي« يلعاوجتاورهاظلا لهأ لوقا ذهو ادوع نكح .ملالاوداعدقف راهظلا ظفاررك اذا 00 6

 هم هيلعةرافكالف ظفالاررك /ناورب رك-ابالان وكي الا ذهوهواعفام ةداعا ىلءلدياولاقا! نودوعي دى! مررعلا
 ىتلاهتأ يماء طورهاظملا لحالف ةعما لاس اةلابدارملا (اساهي نألبق نمةبقرري رحتف) ىلاعتهلوقو || ت“ عانتمالاو ريفكتلا

| 

 | اهيلارظنلاوةسمالملاوءطولا ةحابتسا نعد رابع هنإ ةفينح ىنألوقوهو دوعلا اراسفتاف قاتلا جوا ةفلألا

 "ىلع تنادل اوقلاضقانم ناك كالذ ة>.ابةساد_صق من ءايشالا» ذهةمرح ىف مالاباههب_شالهن اكلذوت :وهشاإب

 الو راهظلا اوك تن ىتحمك-ا افعو ةرافكلا ظاغنا ىنلعي (ه.نوظعوت كلذ) رفكي ملام اا 8 وا

 للا( اتكلاقف قرا نع رسباملا كحك 3 ئ(ريبشأ) هكر توريفكشلا نم ىأ (نولمستاغةتاو) هودواعت ||... سمانا
 اونمؤتل) هانفصو ىذلا ض رفلا ىأ ( كلذانيكسم نيتس ماعطا) هنرافكس() ماي ملا ىأ( مطتسي / نف هاهم هقول نسم ًاساهي نأ ل بق نمنيعباتتم) نب رهش مايصهيلعف ليقو هترافكسف ىأ (نب رهشمايصف) ةبقرلاىأ ( دعم 00 : ىقنع !ناورفكب ىتحدوعي

 ىلاعت نبا نع هبربخأايف لسوءيلعةنلا لصلوسرلا اوقدصتو هييمأايفهنلا اوقدصتلىأ (هلوسروتنلاب || كى ع متانسسي نأ
 هيبذكواذهدجج ناىأ (نب رفاكالو) راهظااىفةرافكسلا نءفصوام ىنعي (ةتلادودح كلنو) 2
 ةمايقلا موب مهجرانفىأ(ملأباذع) || ' ا
 راهظلاهمر<امفاوفلتخ اد« ىلوالا لئلا ب لئاسمهيفو دج راهظلاب قاعتياموةرافكللا ماكح أ ف لصفإلا ماع هاف ننريس
 عاتمت_سالا تاهج عيج م رهن ار هظالاوهو ىناثلالوقلاو طقف عاجلا مرح هنأامهد> نالوق ىتفاشاف || 3“ نيعباتتم) نيرهش

 ظ لكل ةفينحو أو ىفاشلالاقفارا ىمرهاظ نمفاوفلتخاوةيناثلاةإًثسملام ةفين>ىبألوق تس اع نارق
 راهظ لكل ةفينحوب او ىف زالعرهاظ نمفاوفلتخا 6 ةيناثلاةلثسملا+ ةفينحىبالوقوهو هيلعف (ماعطاف) مايصلا

 6 نكسلو سيسملا ىلع همدقي نأ بحب وهريغ نم عاصوأرب نمعاص فصن نيكسم لك ((انيكسم نيتس) ماعطا
 اهعرسش ىنلاهعئارششب لمعلا ف (هلوسرو للاب )اوقدصتل ىأ (اونمؤتل) ماكحالل مياعتلاو نايبلا ( كلذ ) ماعطالا لالخ ىف عماجن | فن أتسيال

 اهيدعنزوجالىنلا (هتلادودح) ةرافكلاوراهظلا ىفانصو ىنلا ماكحالا ىأ( كلتو) مككتيلهاج ىف هيلع منك امضفروهري-غو راهظلا نم

 ١ مؤم(ملأباذع)اهنوعبتبالنيذلا (ني رفاكللد)



 (؟05) عاضرلاةطساوب تادلاولابتاقحلم تاعض رملا وتادلاولاة-ةيقحلا

 قلي (مهناومهندلو ىقاللاالا) مهتاهمأام ىأ (مهتاهمأنا) مهت اهماب نه شدل ىنعملاوتاهمابتاهمالاك

 هنوكبهفصواليقواب ذك ىنعي (اروزوإ) ع رمشلا ف فر عيال ىنعي (لوقلا نمار كتم نولوقيل) نب رهاظملا

 الفادب ؤمامي رحلوقلا اذه هيلعمرحتالةجوزلاوادب ؤمامي رحتةمرحم مالا نال اروزولوقلا نمار كشم
 مهيلعق رافكلاب احباب مطرفغو مهنعةللاافع (روفغّوفءلهللاناو ) اروزولوقلا نماركسذم الذ راص موج

 واعلاوهورهظلا نم قش هنا ليق ةغادا نعم ىف د« ىو الا ةإ سلا لع 6لئاسم هيفو راهظاا ماكح أى لصفإلم

 تبثف ةعضابملاوذذلتلا عضاوم ىه ىنلاءاضعالارثاس نم ىلعإب رهظلا سيلذا ناسنالا رهظ نموه سدلو
 قالطلاا فب رعلالوقهياعل دب رهظو هل بكس لجرلاة أسما نالولعلاوهىذلارهظلا نمذوخ مهنا اذهم
 ىكلم ىأ "ىلع كرهظدإ. وأ: نالرامضا وف ذح ىًارهظكى لع تن مطوق فو اهنقلط ىأى أ ما نعتلزن
 لهأق الطدشأ نمراهظلا ناك د( ةيناثلاةلثسملا9ج مازحا, ماعهولعو ىأى واعكمارح كيلعىواعو كابا

 ملالاو هلةخسان يالا تناك عرمشلابا اررةمراصمكلا كلذ ناكناف نكعامدك آم رحتلا ىفهنالةيلهاجلا

 ظافلالا ىف دي ةثلاثلاةا#سملاال مهمتداعو ةيلهاجلا ماكح أ ىفالعئارمشلا ف لخ دباس خسنلا نالاخسسن دعي

 ىموأ ىنمتنأوىأ رهظك ”ىلعتنأهلوقاذهىف لصالاءاهقفلا فرعوةعي رششلا ىف ىنعملااذطةلمعتسملا

 كديوأ كسأروأ كنطب لاقوأىأديكوأىأ سأركو ؛ىأ نطبك ”ىلعتن ألاقولا ذكو ىأر هظكىدنعوأ

 همأ ناب اههمش نا ةفينحوب ألاقو اراهظ كلذ نوكيهماءاضعأ نموضعب اهنماوضء هبشوأ ىأرهظك "ىلع

 ىاكىلعتنألاقوإو اراهظنوكيال ءاضعالاهذهريغوضعب اهبش ناواراهظ نوكي اهذخفب وأاهجرغب وأ

 تنألاقفهندجاههب_ثولوهدب ريوهبونيىت-اراهظنوكال ماركالاو زازعالاهبدارأو ىأحوركوأ

 ىتخ ا روظك ”ىلعتن أ لاق نا,ةبارقلاب هيلع ةمرحمة أ صماباههب_ثولاذكو اراهظ نوكي ىتد جر هظك "ىلع
 محصن نميف 6 ةعبارلا ةائسملا ب حصالا ىلءاراهظ ن وكي عاضرلاب هياعةمرحة أ ماب اههبشوأ ىتلاوأ ىتموأ

 لاقو ىذلاراهظ حصيادأه ىلعف هراهظ حصهقالطجص نم كنا اذهىف طباضلا ىفاشلالاقهراهظ

 باطخاذهنإبةفينحوبأ تاو مهءاسن نم نورهاظ,نذلاوهلوق مومعب ىفاشلا جتحا حصيال ةفينح .وبأ

 نب رضاحلا عييج لوانتي باطخ | ذه نإ. هنع بيجأو نينمؤلاب صوصخر اهظلا نا ىلع لديف نينمؤملا
 نمظفللا اذهب نوعنتع ىنعي (مهتاسن نمنورهاظينيذلاو) ىلا عتهلوق و نينمْؤملابصتخ هنا متلقإف
 نايس نمالؤ أ دبالو اولاقاملنودوعي متهلوةىفدوعلا ىنعمىفءاماعلافادخا (اولاقا ل نودوعي من) نيهعاج

 اولاق ل نودوعي لاقي نأ نيب ةغللا ف قرفالءارفلا لاق لوقنف ءاهقفلا لاوق أن ايب مث ةيب رعلا له لاوقأ

 امأواط وأ كب رناب و ح ون ىلا جو أو هلوقكنابقاعتت ماللاو ىلا ةلكىسر افلا ىلعوب أل اقو اولاقاءفو
 هناامهدحأ ناهجوهيفواولاق ىذلا فوأ اولاق ىذلا ىلا نودوعي ىنعملاو ىذلا ىنعب ىهفاملهلوق ىفامةظفل
 هومرح ىذلاوهوهيفلوقملا ىأاولاقاملدارملانا ىناثلاهجولا ظفللا تالذ ىلا نو دوعي مهنا ىنعملاوراهظلا ظفل
 نودوعيىأ اولاقامل نود وعي ملهلوق ىنعم اذه ىلعو هيف لوقللا ةلزملوةللالي زنتراهظأا ظفلب مهسفنأى لع

 ىنعملانوكي نأ ز وحب لّوالاهجولاب ظفالا اذ_هرسفاذامث لوقلا كلذ هيفاولاق ىذلاوه ئيشلا كلذو ئثىلا
 نمنا كل ذو لعفامضقن ىأ ل عفاملداعلاقينأز وجب ىناثلاهجولا ىلعو ى :رحأة يم وإعف ىأ لعفامل داع

 دقفهيف فرصتتلابهيلاداعد قفهلأطب ادارأ أيش لعذ نما ذكو يلا داعدقف ايناثدلعمي نأدارأمأي_ثلعف |[

 ىرخأة يمهإةماولعفي نابهيلانودوعيمأ دارملان وكن أل مت<اولاقال نودوعي 5 هلوقنا مدقتاع رهظ

 ب ]يي ِِ ب ب يب لب !|||]#ج#!ج!ج جيبي يييييييإبجسييي إإيإيإيإييإإِِابسيسيبإبببا

 تاجوزلا امأ» نهتءرح
 !ذافةمومالا نم ئشدعباف

 نولوقيل ممناو) لاق
 ىأ (لوقلانم اركنم

 ماكحالاو ةقيقحلاهركنت

 ابذكو (اروزو) ةيعرمشنلا

 امل(روفغوفعلهللاناو)
 نبلاو) مهتم فلس

 ( م-هتاسن نم نورهاظي

 نا ىلوالا ةبآلاىف نيب

 روزوركنمهلاق نم كلذ
 راهظلا كح ةيناثلا ف نيبو

 (اولاق امل نودوعي 9

 ءاذيتبأ ةروريصلا دوعلا
 هوقالوالا: نفل ءابوأ
 نوجرعلاكداع ىتح ىلا عت
 ناو ىتاثاا نمو مدقلا

 هسؤنب ىذعي و اندع مدع

 هنأ اذاهتدع كلوقك

 رجلا فر<و هيلا ترصو

 ماللاو ىو ىل-ءعو ىلإب

 امل اوداعلاودرولو هلوقك

 نود وعي م هنم و هنعاوهت

 ضقن نود وعي ىأ اولاقامل

 ىلع هكرادتاوأ اولاقام

 ةبلعت نعو فاضملا ف دح

 اومرحام للحل نودوعي
 اضيأفاضملا فذح ىلع

 اولق امب دارأ هنا ريغ
 ظفلب مهسفن ىلع .ومرحام

 ةلزنملوقلل الي زنتراهظلا

 2 رس يس ا ل يي ل يل ل يا لة 2 2ئئ2ئ2 222 سل يييبيييبللا هنرنو هلوقكه يفلوقا

 ةداتقو نسحلاو سارع نب|لوقودو ءطولا ىلع مزعلابان دذعف لصحا ذا ضقنلان ا اوفلتخا مثدلولاو لاملاوهوهيف لوقللادارأ لوقيام



 ناتثثا ىهوةين دمةلدالاةروسؤل,

 8 اهم ىرقو كرواحت
 ةايماةبملعت تنبةلوخ

 ىحأ تماصأ| نب سوأ

 ىلصت ىهو اهار ةدامع

 اماف مسجلا ةنس> تناكو

 بضغف تب افاهدوار تماس
 هللالوسر تنافاهنمرهاظف

 تلااقف مسودهيلع هللا ىلص

 ةباشانأو ىنجوزناسوأ نا

 ىنسالخاملف فب وغم
 ىدلورثكى أ ىنطب ترثنو
 ىورو هماك هيلع ىنلعج

 .اراغص ةيبصىناتلاق اهنا
 ا اوءاضهيلاممتممضنا

 اوعاج ىلا مهتممضناو
 ممسوهيلعهننا ىلص لاتف

 ئشد سعأ ق ىدنعام

 تمرح اطلاقهنأىو لو

 هللالوسرايتلاقف هيلع
 وبأوهامناو اقالطرك ذام

 ىلا سانلاب>أو ىدلو

 تاقفهيلعت مرح لاقف
 ىتفاف هللا ىلا اوكشأ

 لوسر لاقادكى دجوو

 مل_سوهيلعفتلا ىلص هللا

 تكشو تفته هيلع تموح

 ىف (اهجوزف) تلزنف
 ىتشتو) هانعمو هنأش

 نماهبامرهظت (هللا ىلا
 عم سةللاو) هوركملا

 امكةعجارم (كرواحت

 عجراذاروح نم مالكسلا

 عمسي (عيمس ةللانا)
 (ريصا) رطخملاىوكش
 هنالبرعلل خيب وت( مكنم) فو نورهاظي مهريغىرصب وىزا نورهظي مصاع (نورهاظي ن..ذلا) هلاحي

 (كلداىتاالوفهللاءمسدف)مي>رلا نجرلاّسامسإلم دذيأ نورسشءو 2 (565)

 ةللكل نواس ىلا تاقالا ناري ناطق لص مشل بورغ ىلارصعلاةالص نمل لمعي نم
 لقاوال_عرثك أنحناولاقوىراصنلاو دوهيلا تبضتف نيتىصرجالا كل الأس ملا بورغىلارمصعلا

 نمهيطعأ ىأ تئش نمهب بيصأ ىلضف هنافلاق الاولاق أي_ثوكق> نم ك<-تماظ لهو لجو زعهللا لاقءاطع
 دوهيلاو نيماسملا ل ثملاق لس .وهيلعةللا لص ىنلا نعهنع هللا ىض ءر ىرعشالا ىس ءومىفأ نع )خ زتنش

 ةجاحالاولاقف راهنا!افصن ىلا اوامعف مولعمرجأ ىلع ل يللا ىلاهلن وامعياموقرجأتسا لجر لثكىراصنلاو

 اوباف الماك رج ١ اوذ_خو كم وب ةيقباوامعا اولعفتال مطلاقف لطابانلمعام ا رشىذلا كرب ىلاانا

 ىتامناف لع ةيقب اولك ألاف هيفانل تاءج ىذلارجالا كلو لطابانلمعام اولاقرصصعلاة الص نيح ناك

 ةلكن ,وعبسو تالثو ةثامعب رأو بان ورمشعو ناتنثا ىهو ةين دمةلداجنا ةروسإل+
 افرح نوعستو ناتنثاو هنا معبسو فالأو

 د« ميحرلا نجلا هلدا مس 9ع

 اهجوزوةليجاهمساليقوةبلعت تنب ةلوخ ف تازن (اهجوز ىف كلداحتىتا|لوقهنلا عمسدق ) لجو ءهلوق
 اطلاقف هيلعتبافاهداراف ملا ةنس> ىه تناكو ماهب ناكو تماصلا نب ةدابعوخأ تماصلا نب سوأ

 دقالا كظأاملاقف ةيلهاجلالهأ قال-ط ن..ءالبالاو راهظاا ناكولاقام ىلع مدن م ىبأ ارهظك ىلعتنأ

 تلاقف هسأر قش ل سغن ةشئاعو لسوهيلعهللا لصةللالوسرتنافقالط كاذامةتلاو تلاقف ”ىلع تمرح
 ىنفاوىلام لك أ اذا ىتح لامو له أت اذ ةينغةباشانأو ىنجوزتتماصاا نبسوأ ىجوز ناهللالوسراب

 ىلههللالوسرلاقف هب ىنشعنتوداياو نعمت ئش نملهف مدن دقو ىنمرهاظ ىنسربكو ىلهأ ق رفتو ىنامش
 ىداووبأهناو قالطلارك ذامباتكلا كيلعلزن أ ىذلاوهللالوسرايتلاقف هيلعتسرح ا سوهيلغ لا
 دق قد حوو ىتقافهللاىلاوكشأت اقف هيلعتءءرح سو هيلعهتلا لصةللالوسرلاقف ىلا سانلا ب> أو
 ىصوأملو هيلعتسمرحدقالا كارأام إ سو هيلعهللا لص هللال وسر لاقف ىنطب هلترثنو ىتبعصهل تلاط
 تمرح لسو هيلعهتلا ىلصةتنال اوسراطلاقاطكو ملسوهيلعةللا ىلص هللا لوسر عججارت تاعخ عشب كنأش
 اوعاج ىلا ءهتممضنا ار اغ يبِص ل ناو ىلاةدشو ىف دحو وىقافةثلا ىلا وكشأ تلاقو تفته هيلع
 كيبن ناسل ىلءلزتاف مهللا كيلاوكش أ مهللا لوقتوءامسلا ىلا اهسأر عفرتتاعجواوءاضهيلا مهتممضن او

 ىناعج ى سم, ىفرظناتلاةفوخآلاهسأر قش لسغنةثئاعتسماقف مالسالا ف راهظلو ناك اذهو ىجرف
 ملسوهيلعهنلا ىلصةللال اوسرهجو نب رئامأكتاداجو كثيدحى رصقا ةشئاعتلاقف للا ىناي كءادف#لا

 هللا ىل_ههللالوسر هيل التف كجوز ىلىعدا لاق ىولا ىضقاماف تامسلا لثمهذخ أ ىجولاهيلعلؤناذا
 هعمسع سو ىذلاةنلد_+اتلاقةشئاعنع (ق) ةبآلااهجوز ىف كلداحتىتلا لوقا عمس دق إ_سو هيلع

 لوقتام عمسأام وتببلا بناج ف هتلكواس .وهياع هللا ىلصهنلالوسر ىلاةلوخةلداجملا تءاج دق تاوصالا
 عمس دق ىلاستهلوقف ةبآلارب فنامأو ةبآل هللا ىلا ىكتشتواهجوز ىف كل داحتىتاا لوق هللا عمس دق هللا لزناف

 (هللاىلاىكتشاو) اهجوز سمأ ىف ىأاهجوز ىف ك_ءجارتو كمصاختو كرواحن ىأ كلداحتىنلالوقنلا

 نلىأ (غيمسةللانإ) مالكلااكتعجا م ىأ(اكر راحت عمسي هللاو) اهتدحوواومتقافوا طاحة دش ىأ
 نم متمنورهاظي نيرذلا) ىلاعتلاقفراهظلامذمن هيلاوكشي نعىأ (ريصب) هيلا ع رضتيو هيجاني

 مهئاسأ

 نم) مءالارئاس نود ةصاخ مهتيلهاج لهأ ناسا نم ناك



 "هو

 ا مالكسلا عامقنا .وةلاقو سابع نبا ىلع افوقوم ىلاسذلاهجرخةبآلاهللا لضف نم يش ىلع نور دقءال نأ

 اوكرتو رجا اوب رسشورب زنخلا اواك اذ قحلا اوكرتم_منأ كلذواهوعدتب|ةينابهرولاق مثةجروهلوق دنع

 روك دمريغ نعءةيان.ك اهتءاعر ق>ةءاطلاوةلملا ىنعياهوعرافناتحلاوةبانحلا ومل_.غلاوءوضولا

 اولدب و اوريغ نرذلامهو نوقساف مهنمريثكو ةجرلاوةفأرلا لهأ مهو ,درجأ مهنماونمآن يذلا اين اف

 ءاغتبا نكسليلعادانبتك املي وأتلا !ذهىلعةللاناوضرءاغتباهلوق ىنعمنوكيوةينابهرلا اوعدتباو

 اونمآ ني ذلااهمأاب) ىلا ءتهلوق و هب مان مل هنال بهرتلا نو دهب سعأام عابتا هللا ناوضر ءاغتب او هللا ناوذر

 هللا اوقناىسءوىسوءاونمآنيذلااهعأا,ىنعي ىراصتلاودووبلا نم نيباتكلا لهال باطخلا (هللا اوقتا

 (نيافك مكنؤي) لسوهيلعةللاىلص دمحم ىنعي (هلوسرباونمآو) ىلاعتهلوقوهوهباونماو د ىف
 لسوءهيلعةللا ىلصدمح؟ وليجنالا وىسيعب ع: اميال 0 رجأكت قب ىنعي (هتجر نم) نيبيصن ىأ

 مهطةثالث اسوهيلعهنلا ىلصهننالوسر لاق لاقه_:عهللاىضر ىرعشالا ىمومىفأ نع (ق) نكرقلاو

 ق>ىدأ اذا كولمملا دبعلاو م_سوهيلعفللا ىلص دم نمآو هيبنب نمآباتكسا!لهأ نم لجر نارجأ
 اهقتعأ ماهميلعت نسحافاهماعواهميدات نس>افاهمدافاهؤطي ةمأهد_:ع تناكل جر وةللا ق>وهيلاوم
 نآرقلاوهرونلا سايعنبالاقو طارصاا ىلع ىنعي (هبنودءارون كلل ه<و) نارجأهلفاهجوزنف
 نم كاسم (مكلرفغي و) هبنودتمت نيردلا فا واليبس كل! لعجب ىأ نايبلاو ىدطاوهليقو

 نم عمسالليق (باتكسا|لهأ لعيالثل يحر روفغةتلاو) لسوهياعهنلا ىلص دمحم نامبالا لبق كب ونذ
 هرجأ ولف مكباتكسب انم نمآن ماما نيماسللاولاق نيت م مهرج ن وتو كئاوأهلوق باتكسلا لهأ نم نءؤيرل
 لهأ ةلصالو ملعيل ىأ رعب الثل لزنفانيا عمك ضفاف مرجاكرجأ ولف نمي نءوانب اتنكو وسبا ةكب هناسعال نيت سم

 مهنا ىتعي (نوردقيالا) نينمؤم لا اودسحو لسو هيلعهللا ىلص دمح ءاونمؤإ/ نبذلا ىنعي تاتكلا

 منيذلا عيا لس وهيلعةللا ىلص دم>-؟ نمآ نم نب رجالا انلعج ىنعملاو ( هللا لضف نءئممىلع) نوردقيال

 مهرجأ نوتؤب كئاوأ باتكسلا لهأ ىماسم ىف لزن الل يقو للا لضف نم بيصنالو ىطرجأال مهناهن اونمؤي
 ىنعي باتكلا ل_هأ لعيال_كل لزنف نيما ا ىلع كلذ ىشفرجالا دايز نيملسلا ىلع اورختفا نيتىم

 ىلع كل ضف هناف هب كصخ ىذلا ىنعي (هللادب لضفلا نأو) هللا لضف نم عيش ىلع نو ردقبال نأ مهنم نينم 4

 َج رخنأ كش ويد وهيلاتلاق لبق دن رجالا نمرثك أد اولاجالان وكب نألمتحليقو قئالخلا عيج
 لضف نوكي اذه ىلعفةبآلاهذههنلالرزنافهباور ف كب رعلا ن« جرتاماف ل جرالاو ىدبالا عطقي ىنانم
 هفرصتوهكلم ىف ىأهنلا ديب لضفلا نأو هلوقوهو لسو هيلع ةنلا ىلصا دم ىنعي (ءاشي نم هيتّي) ةوبنلا هللا

 لاقامهنعهللاىضررمع نيهللادمعننع (خ) د (ميظعلا لضفلاو ذةللاو ) رات#رداقهنالءاشب نءهيتؤي

 نيباكمالا نم كلبة فاس نديفك ٌؤاَقبا-ءلوقي ربنملا ىلع مئاقوهو لسوهيلعهللا ىلصةللالوسر تعمس

 اوطءافاوزحع مثراهنلا فصتتاىت->اهءاولمعفةاروتلاةاروتلا ل هأ فو سمشل| بورغى ارصعلةالسصص

 انيتوأ ما طريقاط اريقاوطعافاوزع مثرصعلاةال-دىلا اولمعف ليجنالا ليجنالا لهأ وأ ماطارب_ةاطاربق
 تيطعأانب رىأ نيباتكلا ل هألاقف ني_طاربق نيطاربقانيادعاق س.شلا بورغىلا انامعف نآرقلا
 ًايشكرجأ نم كتماظ له ىلا عتهنلا لاقالءعرتك 1 نحنواطاريقاطاريقانةيطعأو نيطاربق نيطاربق ءالؤه
 ىلارصعلا ةالص نيباكمالا نم الخ نم لجأ ىف م<اجأ امنا ةباور ىفو ءاشأ نم هيتوأ ىلضفوهفلاقالاولاق

 فصن ىلا ىلإ ل عب نم لاقفالا هت لمعتسا لجرك ىراصنلاو دوهيلا لم وكلم امناوسمشلا ب ورغ

 ىلاراهنلا فصن نمى لمعي نملاقمث طاربو طاربق ىلءراهنلافدن ىلا دوهيلا تامعف طاربو طاربق ىلعر اهلا

 لاق مث طاربق طاربق ىبعرصعلاةال_دىىلا راهن !فصن نمىراصنل| تامعف طاربق طاربق ىلعرصعلا ةالسص

 (او ما نبذلا اهبأل)

 باتكلا ل هالي اطخلا

 (هلوسرب اونماوةئلااوقتا)

 مل -وهيلعهللا لكفتع

 (نيلنك) تا ( ولا
 (مح وسر

 هللا لص دمحع منام

 نعمت ا عاو )سو هيلع
 موي(كل لءحو) هلبق
 (هبنوشمئارون )ةمايقلا

 هلوقفروكذلارونلاوهو
 ةبآلا م-هرو ىدح

 مبواذ (ملرفغيو)
 كال روت ناكر

 ةدب نمالواو ماسي نيذلا

 نأشلان انمي نوردقبإل
 نمئث ىلع)نو ردقبال

 ايش نولاذبالى أ (هللالضف

 ةرفغلاورونلاو نيلفكلا

 ةللالوسرب اونمؤيرلمهنال
 ملف لسو هيلع هللا ىلص

 هإبق نم مهناعامهعفشي

 نأو) طقالضف مهبسكرلو
 الن أ ىلع فطع (لضفلا

 ىىأ(هللادس)نوردقي

 نم هيتْؤي) هفرصتوهك-ام
 هللاو) هدابع نم(ءاشإ

 هتلاو (ميظعلا لضفلاوذ
 ملعأ



 نايشخكب هو نم نالعف

 لعفب اهماصتناو ىشخ نه

 رهاظا|هرسفي رمضم

 ةينابهراوعدشباوهري دقت
 اهوجرخأى أ اهوعدتبا

 اهوردنو مهسفن ًادنع نم ؛

 0 يييطا مرتك ام

 ناوضر ءاغتبا اهوعدتبا
 قحاهو عراف) هللا

 رذانلا ىلع بحب م(اهتياعر
 هللا عم هع هنالهرذن ةباعر

 انيثآ اف) هثكي.لحمال
 (مه زج مهنما اونما نيذلا

 ةجرلاو ةفآرلا ل هأىأ

 هيلع ىسع اوعبتا نيذلاو

 اونمآ نبذلاوأ مالسلا

 لسوهيلعهللا ىلص دمحمب
 (نوقسافمهنم ريثكو)
 نورفاكلا

"6 
 ءاغتباالا) مهماع ن<اهانضرفامىأ( مهيلعاهانبتك ام) كلذ نمللقتلا عم سدلملاو برشملاو متطملا ا

 كلتاوعر: ل مهنا ىنعي (اهتياع :رقءاهوع راف) هللا ناوضرءاغتااه وعدتبامهنكل ىأ (هلا ناوضر

 نيدف اواخدو ىسيعنيدباورفكو داحتالاو ثيلثتلااهيلا اومضواهوعيض لباهتإ :اعر قحةينابهرلا

 ىلا ءتهلوق كلذف هباونم "اف لسوهيلعهللا ىلصاد#اوكر ردأ ىتح ىسيع نيد ىلع نم سانأ ماقأومهكولم

 نيبذلامهو (نوقساف مهنمريثكو) حيحصلا نيدلا ىلعاوتبث نيذلا مهو ( مدرج أ,هنماونمآن يذلا انبت اف)
 دوعسم نبأ ن عىلعثلادانساب ىوغبلا ىو رو سو يل عدللا لص ىسع نيردب اورذكو ةينايهرلا اوكر:

 نيعبس و نيتنثا ىلع <كبق ناك نمفاتخادوءسم نب ايلاقف لسو هيلعهنلا ىلصةللالوسر ىلعتلخدلاق
 ةقرفو مهواتقو مهو ذخاف ىسع نييد ىلعم هولتاقو كواملاتزاوةقرف نهرئاسكلهو ثالثاهسماحت ةقرف

 ىاوحاسف ىسع نيدو هللا نيد ىلا منوعدي موهمنار هظ نيباوميقي نا الو كولملاةازاوعةقاط مط نكن

 سو هيل عهنلا ىلص لاق مها ءاهانبتك ا

 تنك لاق ةنَغَو نوكلاطام هكعاواف ى ع نم ويل نمواهتياع ر ق>اهاعر دقف ىنعبتاو ىنقدصو ىف نما نم

 ليئارساونب تدذخأ نب نم ىردت ل هدبعمأ نب ايىل لا فراج ىلع رسو هيلعةنلاىلصةنلالوسر فيدر

 ناميالا لهأ بضغف ىصاعملاب نول معي ىسيعدعب ةربابجلا مهيلعترهظلاق لعأهلوسروةللات تاق ةينابهرلا

 دحأ قبب موانونتفء الؤطانرهظن اولاف ليلقلاالا مهنم قبب لف تام ثالث ناالا له أم زوف مهولتاقف
 هللا ىلصا دمت نونعيهب ىسيعان دعو ىذلا ىننلاهنلا ثعبي نأ ىلا ضرالا ف قرفتنااولاعتف لاعتهيلاوعدب |

 ةبآلا هذهالت متر فك نءمهنموهنيدب كس نم مهنف ةينابهرلا اوندح أ ولابجلا ناريغففاوقرفتف ملسوهيلع

 هيلعهتلا بصىنا!لاقم مهرج اهياعاوتبث نيذلا نم ىأمهنماونمآن بذلاانبت اف ىلااهوعدتبا ةينابهرو

 جحلاو موصااوداهملاوةالصلاوةردءطالاق معأدل اوسروةللا تاق ىتمأ ةينايهرام ىردن دبع مأنبااي سو

 ةينايهروةينايهرةم الكل نالاق ارسل رورو ان عريق ةرسلاو

 ةاروتلا اولدب مالسلاوةالصا| هيلع ىبعدعب كوامتناكلاق سابع نبا نعوهللآ ل يبس ىداهملاةمالا هذه

 متعجول مهكول1 ليقفهللا نيدىلا مهنوعدب وليجتنالاوةاروتلا نؤرقي نونمؤمهعاسج مويف ناكو ليخجنالاو

 اوكري وأ لتقلا مهيلع ضر عو مهكسلم مهعمف هيف نحن امفارا دوأ ,هومتلتقف كيلعاوقش نيذلا ءالؤه

 ةفئاطتلاقف انسفن أ -.ة-: نان وعد كلذىلا نودي رتاماولاةفاهنماول دبامالا ليجنالاو ةاروتلاةءارق

 انوعدتلاقةفئاطو كلعدرنالفانب ارثوانماعطهب مفر: ايشانوطعا مثهيفاثوعفر|مئاناوطسا اذلاونب | مهنم

 لئابقلا نمدحأسياو مكيلع رد لوقبلا ثرتمحنو راآلا قايفلا فار ودانلاونبا

 باتكدا اوريغ نم مهذلعب نه مودفاخو مد اهنم ىلع كئلوأ ىضف كلذاول عفف لاق م-بف ميج هلوالا

 نالف ذختاكارود ذخنتو نالف حاساكيسنو نالف دبعتاكدبعتت نالف ناكم فن وكن لوقي لجرلا عج
 اهعدتبا ىنعياهوعدتباةينابهرو لجو زعهللالوق كلذف مها ودتفانيذلا ناعإب مط ملعال مهكر رش ىلع مهو

 مهرجأ م_-ممماونمآنبذلا انين افمهدعب نماؤاج نيذلا نب رخالاىنعياهتاعر ق>اهوعراف نوحلاصلا

 ىنلا ثعب اماف مه دعب نماؤاج نبذلا مهو نوقسافمهنمريثكوهللا ناوضرءاغتبااهوعدتب | نيذلا ىنعي

 نمريدب>اصوهتحايس نم حتاسءاجو هتعموص نم لجر طحنا ليلقلاالامهنم قدمو سو هيل عهنلا ىلص

 هتجر نمنيلفك متؤيهلوسراونماوةللااوقتا اونمآن يذلا اهم ًايىلا«:هنلالا ةفهوق دصو :هناونم افدريد

 لعج لاقو هل مق م اعلا لمدد ينامإو ليج لاو ةارونلا وىسيعب مهناعأب نب رجأ

 مكب نوبي ع نيذلا باتكسلا لهأ لع ؛الئالاقو ملسوهياعهللا لص ىبنلا مهءابتاو ن ار قااهب نوشءارون كلا

 نا



 هلع ىهنام هتتب اوهيهاونو هللا ىماوأ نعوأ قافنالا نع ضرعي (لوتينمو) كاسمالا ىف مهنوبغربو لخبلا ىلع هريغ نوضحيو
 قدموه كرتي ىنغلاهللا نافهلاعفأىف (ديجلا)هنع يكف تاقولخلا عيج نع (ىنفلاوههللاناف) ىآلابحرفلاو تئافلا ىلع ىسالا نم

 ليقو ىولاىأ(باتكعا!م_ععمانلزئأو)تازجتملاو جلاب (تانيبلابإ) ءايبنالا ىلا ةكئاللاانل سرأىنعي(انلسرانلسرأدقل) ىاشو

 ةنجلا نم مدآلزن ليق (ديدحلاانل زن أولاد دحأ مظي الو لدعاب ( طسقلاب) ءافيتساو ءاغيا مهنيباولماعتبل( سانلا موقيل) هبا 0 هو

 هانقل> دب دحلا انا زنأ نسحلا نعوةاحلملاورهلاهعموىو ر وةربالاوةقرطملاوةعقيملاو ناتباكلاو نادنسلادبدح نم ءايشاةسجهعمو

 وأاهيفةل اديدحلاوالاةعان_د نما (؟88) مهعئانصو مهشياعمو مهللاصم ىف( سانال عفانم و) هبلاتقلاوهو ( ديدش سأب هيف)

 )2 ا ا قه.وقفن الوهب نولخبب مه زعوهلمييحلفايندلا نماظحوالاماوقزراذا دمر ينواخبي نيذلا بحال ةللارعيلو)ديدخلا,لمعزام ا ا
 اكرلو فو -![لامدتساب فت اتسم مالكة يالا نا ليقو لخبلاب ساما | نو ىمأ» ىتح هاو مهنا مهي فكر الو ريخلا هوجو ودللا ليبس 53--0-_ 1 ب 5 8 0 - .٠ : . 3 ِ 3 ف

 0 1 السلا 3 5 نمو) هتعن ناس اولحو .وهيلعةللا ىبصدمح ةفصاومتك يذلا دوؤبلا ةفغص فاهناو هلبقاعهلقلعتال

 0 هوق هنايلوأىلاىأ(ديجلا)هدابع نعىأ (ىنغلاوهللاناف) ناميالا نع سابع نبالاق (لودن
 - 0 نمضنملا ىأ(باتكعلا مهعمانل ازنأو) جل او تايآل ١ اوتالالدلاب ىأ (تاينيبلابانلسرانلس .رادقل) لجوزع
 6 0 9 نز وب ىتلاةلالاوهنازيملابدارملا ل.ةولدعلابان مأو ىأل دعلا ىنعي (نازيملاو) ندلا عئارسشو ماكحالل
 (بيغ 00 0 انلزئأو) لدعلاب مهنياولماعتيل ىأ ( طسقلاب سانلا موقيل) هلوقوهواضيأ لدعلا ىلا عج روهواهب

 ا نا) مهنعاب ةقرطملاو نادنسلا ضرالاىلا طبهأ الل مالسلاوةالصلاهيلعمدآعملزن أى لاعتهللان الق (ديدحلا
 1 1 221 هود 2 ا .

 0 077 © || ءاملاو راثلاو دي دما ضرالا ىلاءامسلا نمت رب عب رالزنأهللاناهعفري رمع نبا نعى ورو نيتباكلاو
 (زبزع)هتلم نع ضرعي مهماعو نداعملا نمدي دخلا مط جر ىلاعت هللا نا كلذ ودب دخلا اذثدح او انأشن أ ىنعمانهانل زن أل يقو حلملاو

 نمناج هيزسعب د! رب أ بر شلاةل [ىهو حالسهنمو عفدلاةل هو ةنجهنفةدب دش ةوق ىأ (ديدش سأب هيفإ)هماطاو هيحوبهتعنص
 0 ضرعتي لكلةل ؟ديدحلاذا كلذوحنوةربالاو سأفلاو نيكسلاكمهملاهمىهب نوعفتنامهنمو ىأ (سانللعفانمو)

 مالا قلاب سانلا لماعتيلءاي_ثالاه ذه مهعمانازئ ًاوانلسرانل سرأو ىأ (هللارعيلو) هنعدحال ىنغالؤ ةعنص

 0 امناوةرخآلاالوهنلا اوي نيذلا ىأ (بيغابهاسرو) هنيدرصي نم ىأ(هرصني نم )هللا ىرباو لدعلاو

 8 0 0 ىف( زب زع):صأ ىف( ىوقهللا نا هنورصبب الو هنورصني سابع نبا لاقو بيغلاب عاطأ نم باشي ودمحب

 دوهعلاو دشارملا لبس نيس مهارب اواحون فرش لاعت هناهانعم (باكلاوةوبنلاامهيرذ ىفانلعجو ميهارباواحونانلس رادقلو)هكلم

 لامعتساو نا. ةطلاو ىنبلا نيت بوك قال راح اديس نبا ىبسيعبانيغقو) ىاعت هلوقوهو م.م نبا ىسع ىلا ا 00 ا ار 1 0 -قيم) ةيرسا نمىأ (مهق) امهات نمالا يتلو الف تاسع اس رات
 متن ةلابامب عقياممنالدفلا ناري فلاو فورت 801+ أى مهبهرت ىهو مهسفن البق نما هباواج مهنا ىنعلا ا يلعن اد نع بانتجالاو لدعلا || 2“ (هوع صا كو ضعبل مهضعب نب داوتماوناك مهنا ىنعي(ةجسروةفأر) هنيد ىلع ىأ (هوعبنا

 وهوديلاةعا.+ل|ةقفص نع ع زبودنعو دج نم ىلعهللاة وه ىدلا فيسلابامهعابت | ىلع ةماعلا ضح اع أ هب وسنلابل وصول هودنلاةعا4 !ةقفص :رعع :نودئعو دج ..م لعهللا2# وهىذلا فسلاامهعام| لعةماعلاض كاما هل وستلابلماعتلل ةعوضوملا

 نموأةب رذلا نك (مهنف)ةباتكوإباتكب تك لاقي مقلب احلا امهنعهللاىضرسايعنب| نءو ولا (باتكلاوةوبنلا) امعدالوأ

 لسرلا عابتإب ىدتها نم مهنف ىأ طاح ليصفت اذه (نوقساف مهنمريثكو دتهم) نيلسرملاولاسرالارك ذمهياعلددقومهيلا لِمرْلِ

 انيفقوانلسرب) ءايدنالا نم ىضم نمو ميهارباوحون ىأ (م-هران ا ىلعانيفق مث)داسفللةبلغلاو ة_عاطلا نع جرح ىأ قسف نم مهنمو
 ىلص ىبنلا باص أ ةفص ىف ماقاكمهناوخا ىلءافطعت (ةجرو)انيلوةدو. (ةفأر هوعبتا نيذلا بول انلعجو ليجتالا هاندتاو ب ىص نب |ىمدعب

 ةبوسنملاةلءفلا ىهوةدابعلل مهسفن أ نيصلخم نبدلا ىفةذتفلا نم نب رافلابجلا ف مهبهرت ىه (اهوعدتباةينابهرو) ,هنيبءاجر لسو هيلعفتلا



 ياا اك اطفال (ضرالاو ءامسأ| ضرعك اهضوع ةهو) رمح ا ىف مهئارثال نيقبا لا ةعراسماو عراس

 ضرعلإبد, رأوأ طس 0 00 لقشر عناق لوطو ضرع املك نال اا

 ليلدهيفو نونمؤملامهو (ءاشي نمهيتئرهللالضف) 11 ل رم رعي (هلسروةللاباونمآ نبذلل

 هللاو) هللا لضفب ال'ةذجلا د ألخ ديال هنا ىلع

 عو رزلاتاف آو بدلا
 ىف ضرالا ىفهلوقوراعلاو

 نم (يكسغأ ىف لو)
 باص والاو ضارمالا

 قالا) دلالات

 ابوتكمالا ىأل اا عضوم

 قا نان بق نم (اهأ رين

 ىأ(كلذ نا) سفنالا

 دارعلا ىلءاريسعلاك ناو

 ةمك-هلا نيب و كلذ للعم

 2 اوسأتاليكل)هلوقب هيف

 ىلع) يغطي انزحاونزحت
 اهتعسوايندلا نم( مكتافام

 الو)اهنكو ةيفاعلا نموأ

 لاتلاح رف (او-رفت

 (مك انا امر روخفلا
 وبأ ءاتيالا نم م اطعأ

 نمل ءاج ىأك انأورمع

 5 10 : 5 متلعاذإكلا ؛ نابئالا
 او ىنعملاواهلبقاع 1 ليق( لاب س نورما.و نواس نب سس ىلع ى نو اىدلا قوتك ودعم *لك نا هللاو ىنعملاواهلبقا: ةقلءتمةنآلا هذه لق( لضبااب سانلا نو ممأي و نولخمي نيذلاال سانا لع قو أ ىذلا 5

 ذل دن ءهعزج مقافتي ملةلاحمال دوقفمه دنءام نا لع نم نال ىنآلا ىلع كح ا 01 10

 نمباصأام)هلوقب هردقوهنلاءاضقب نااكلكنا نيب م( ميظعلا لضفلاوهذ (19)

 متر خافم نكس نكتلهانءم (مب رنم يشمل اوهلع) لحوزع هلوق ُُه ةرخالا ب اطب اهمف لغشي مل

 ] را لا 0 وكنا !ىلعاود 2 نوع 000 5 :رئاكمو

 00 (ضرالاو امسلا ضرع نا رمال 0 وتلاهيف لخدتف ا

 3 ف ل | رع ناكل ضع د اهضعب قرأ و حئافص تاءجول بسا| نيضرالاو عبسا!ٍتاومسلا

 ةنخلا ضرعهيش قل اعت هللا نا ل_يقو ةعسلاو لوم ةنج نيعيطملا نمدحاو لك )ناس امعنء!لاقواعمج

 ناىلعاهسنت ضرءلارك دف ضرعلا نمدي زأنوك؟لوطلا ناك شالو 'نيضرالاو تاومسلا ضرعب

 عقيامرتك او مه راكفأو مهسوفن ىف عقي وهنولءيامدابعلل يدك اذهنالبقو كلذ فاع_ضأطوط

 1 ضرع ةنب-| ضرع هبشف ضرألاو -ايطلار 00

 كل هيي ل ضف كاذ) بآل قابس وقيل ل 2 عمرك ديمو

 لاقلاقهنعهللاىضرةرب ره ىلأ نع ع (ق) ( ميظعلا لضفلاوذهللاو) هلمعب ال ىلا عت هننا ل ا

 نأالانًالولاقهّتلا لو رايتن الواولاق لبعد كسنم ا دح ألخ دي نل مل سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 امبةنجلا اواخداهلوق نيب وهنبب عجاو ثيدحلا !ذهىنعم ىلعمالكلا مادقت دقو تجر لضفب هللا قت دمغتي

 ظوفح ا حولا فب (باتكفألا) لول دنقو ضارمالا سب (عسش ًافالو) راعلا ص قنوتاينلا
 نا ةبصلا أ ارث نأ لبق ن مسا. عن.الاقو سفنالاوض رالاق واخ نأل بق نم ىأ(اهأرب نألبقنم)

 ىلع) اونزحن ىأ(اوسأتاليك2) لجو زع هللا ىلع نيه هنرثك ىلع كلذ تابذ ”اىأ (ريسي هللا ىلع كلذ

 اوهوال ا ككح نسل هم ءلاقك اطعأىأ(م ان ا اب)اورطبنالىأ (اوحرفتالو) ايندلا نم ( مكتافام

 كالعدحأ نمامتلق نافاشكتلا بب>اصلاقاريهنزاواركش حرفلااولءجا نكللو نزح وح رفي

 لهذيامىلاج رنا نز رطادا ارماتاقح رفيالو نزح الن اه اني ةعفن مد نءالو هب لزنت ةرضم دن عوسفن

 نزالااماف ركسشلا نع ىهلملا ىئامملا م رفلاو نبي رباصلا باوث ءاجر وهنبا مال مياس

 امه سأب الف ركشلا عماهمداد_ةءالاوةنلا ةمعشب يارس تاعتسالا عيهسواغ ناننالا داك ال ىذلا

 ااو ربصأان ءهمحاص

 ح رفن كلامو توفلا كيلاه دربال دوقفم ىلءفسأت كلام م كآن باب قداصلا د نب رفعج لاقو مَع ًاهنلاو

 اوهوألا دخن دلو هلمث كلذ هع هارت لفي لاك يود الااوصز ناوعتلا لص اورج ضعي نا لع نم كال آبكو كلذ ىف عمم ن نطو هناالءدفنف

 ” قانملاعزم+ل!نزحلانممذبا ةاواربص نزح اواركش ح رفلا نوكب نأ ىغبني نكلوهب لزنن ةريضم دنع نز<ب و هبيصت غهفنم دنع حرفي

 : رخافاو لاة+اهسفن ىفمظعواين دلا نم ظحح رف نم نال( 5 وفن لات لكبعال تاو)ر كشلا ءرع نعىبولملا ىفطلاريثالاح رفلا نموربصال

 نوحرفينيذلان ادي ري نولخ., نيذلا_2اللاق هناكروذنلاة#لكنملدب وأ فوذحمادتيم ريخ (نولخسي ن ,ذلا) سانلا ىلعربكتو هن

 ]| (لخ انسانلانويمأيو) ةلانباسم وهنا قوش م ةلوزب ؛مه دنع هب زعوهلمهب>فايندلا نماظحر الاماوقزراذا ىفطملاح را



 (تاقدطملاو نيؤدصملانا) ضرالا ثرغلا حام اهي هناو بول لا ىفرك ذلارثال ل ثا ذه لبق (نولتءن لعل 'تايآلا ما انييدق
 وهولادلاوداصلا دي دشن, نوقابلا نينمؤملا ىنعيهلوسروهللااوقدص نبذلا مهو قدص ن«لعاف مءاوهوركبو بأو ىمددحو لادلادب دشتب

 ماللا نال نيق دصا | ىف لعفلا ىنعم ىلع طءوه (اذسح اضرق هللا اوضرق أو ) لصالا ىلع“ئر ةودادا | ىفءاتلا تءغداف قدصت نم لعاف مسا

 ةييط نعبيطلا نمقدص# نا نسما ضرةلاواوضرق أ واوقدصا نيذلا نا ليقهنأك اوق دصاوهو لفل ىنعم لعافلا ماو نيذلا ىنعمب

 مهكغل اوأهإ رو هللاباونما نيذلا او) ةنيا ىأ( م ركزجأ مط و) ى اشو ىكمفعضي ( مط فءاضإ) ةقدصال قدعتسا ىلعةينلاةثحو سفنلا
 ىلااوق.سنبذلا ,هوءادهشلاو نيقيددل ةلزنع (؟11/) هللا دنع مهوإسرو هللا نينم ولا نادي ر.(مه ردنعءادهشلاو نوقيدصلا

 6 اودهثتساو ىيدصتلا

 رجألثمىأ )م هرونو

 | ةلادلا ىأ (تايآلا كلان دق) ةدهاشمرطملاب ضرالاءايحا م-دقفالاوةمكحلاو ملعلاب ةتيملا بولقلا بحب

 ةقفنلابىأ (انس-اضرقهللااوضرقأو تاق دصملاو نيقددم١ نان واقعت لعل انردقواينا وا
 نييذلاو) ةنإ اوهو نسح با اون ىأ(م ركزجأ مط و) ضرقللا كلذ ىأ(مط ف ءاضي) هللا ليبس ىف ةقدصلاو
 نوع 2 لا زا أ . - - 20- ع 0 - -

 ل و 3 او لاق د / ووهفهلوسرو للاب نما نم لك-ها<لاق قد_هلاو ريثكلاىأ (نوةبدصلا,هكئلو أ هإ_سرو هئلاباونمأ

 نوكي نازوجي ومهرو' لأ مرفت ةينامت ىفةصاخةنآلا نال ةوهلوسروهّللاب نمآ نم لكف ةماعةنآلا اذه ىلعف ةنآلا هذهالتو قبدص |
 دعوربب زلاوةحلطو نامءو دب زو ىلعو ركب وب أ مهو مالسالا ىلا مهنامز ف ضرالا لهأ اوقبس ةمالا نه

 اورفك نيذلاو) هريخ

 مدقت نيذلا ةعسآلا مهليقو ةبآلاهذهالتو درهش قيد_د نمؤم لكده ا لاق نيصاخلا نينمؤااءادهثلاب

 نودهشينذلاءايننالامهومهب ردنعءادهشلاوأدتب امن نوقيدصلا مه اوقدنع مالكلا م ليقو ,هرك ذ

 نماواءعامب ىأ (مهرجأمط) هللا ل يبس ىفاو دهشتس ا نيذلا مه ليقو سابع نبا نع كلذ ىورب مالا ىلع

 رك ذامل( ميج باد كئلوأ انناي اباوب ذكواور فك نيذلاو ) طارمدلا ىلع ىنعي ( مهرونو ) اصلا لمعلا ١

 رادلاهذهىفةايملاة د١ ىأ(ايندلاة ويلا ا-:ااوهاعا) لجو زعهل اوفو نإ رفاكل لاح عين ني :مّوملالاح

 هناي هللا: عاطىقهنايح فر ه نمو ة_مومذم هبايخ هللا ةعاطربغ ىف هنايح فرمد نمدارأا ناو ايندلا
9 - 

 بيرق نع ىضقنبم ةعاس حرف ىأ (وطو) نايبصلا بءاكشل لداحال لطاب ىأ(بعل) هلوقب اهفدو م اهاكريخ
 هب رتشبب امبوكتنايحفف نولغت شت كنا ىنعي (مكني رخافتو )هب نودي زي رظنم ىأ (ةضزو)

 لحالام عمجليقوددالوالاولاومالاةرثكبةاهابم ىأ (دالوالاولاومالا فرئاك-:د) ضعإ ىلع <ضعب
 ىلاعت لاو الثمةايحلاهذ_طب رض م همعاط ل-هأ اوىلاعت هللاءايلو أ ىلعه دلو و همد خودهلا لواط تيفدهل

 تنام ىأ (هئابن) رذبلابضرالا مهرتسلار افك ع ارزلا ىمسا!عارزلا ىأ( رافكلا بعث يغلثك )

 رسكستي و مطحشي ىأ (اماطح نوكيمن) هترضخ دعب ىأ(ارفصمهارتف) سيب ىأ ( جب مت) ثيغلا كلذب
 هللا دهز ىتاعملا له لاق ةف_صلاهذهمهتايح تناك ىأ (ديدشٍباذعةرخآلا فو) ىنفيوهسبدعل

 لمعلا ف بغرو وهللاو بعالاب لغةثي نمةايحو نب رفاكل ةايح ةفصهذهوارن دال لمعلا ىفةبآلاهذهم
 ةرفغءوهئادعالدب د_ثباذعليقوهتءاط لهو هثاياوالىأ(ناوضروةنلا نمةرفغمو) هلوقب ةرخآألا |

 لمج نا ىأ( رو رغلاعاتمالااين دلاةويحلااموإ) ةئجاماو ب اذ اما ةرخآلان ال هئاياوالناوذرو هللا نم
 نلرو رغلاعاتمليقوهنمريخوهامىلا غالبهل ىهفةرخآلا بلطب اين دلا فلغتشا نف ةرخ الل لحي لواط |

 كتلوأ اناكاب اوتذكو

 اا اوماعا محا باعصأ

 بعلك(بعلايندلا ةايدحا

 وهاك ( وطو ) نايبصاا

 ةنيزك (ةنيز د)نايتفلا

 (مب رخافتو) ناو..ذلا

 (رثاكو) نارفالا رافتك
 ف) ناقهدلا 0

 ىأ (دالوالاولاومالا

 ءاعدارناكااوامهمةاهامم

 ثيغلدك ) راثكستسالا

 مث هناتنرافكلا ىحعأ

 دعب (ارفصمهأرف جسم

 (اماطح نوكي مث) هرضخ

 اذدلالاخ ةيش انعدم

 ةل-ق عم اهيضقت ةعرسو

 ثرعلا هنن تاس اهاو كح

 ةرفغمو) رافكسا (ديد_ثباذعةرخآلافو) عارزلارافكسلا ليقو نيت نا بخاصو ةنجلا بادكإب لعف كم هدوتج ىلع مط ةب وقع

 امأو رئاكتلاو رخافتتلاوة:, زلاووهللاو بعللا ىهورومالاتارق# نمال تسيلاهيفاموايندلا نأ ىنه.ني:مؤلل (ناوضرو هللا نم
 ىأرب دعبر بخ هنا ىلع عذر ل ىف ثيغلثكف فاكلاو دي+لاهللا ن«ناوضرلاوةرفغم او ديدشلاباذعلاوهو ماظ ةرومأالا ىها ةرخآلا

 ناواين دلا :اوءاطنال نيد راارشعماينونلا اوذلاقاهباعدمتعا واهيلا نكر نا( رو رغلا عاتمالااين دلاة اي |ام و) ثيغىل_ثمايندلا ةايلا

 دءعواملين ىلا ةعراسملا ىلعهدابععب ةرخآلا سمع مظع واهرم ار غصواين دلار قحا تواهريغ ىف ليقملاو اهتمدازلا نافاهوب<الف اهومتبلط

 ليقو (مب رنمةرفغمىلا) ةملاصا!لاسمعالاب ىأ(اوقباس)هلوقب ة:+!لوخ دب زوفلاوديدشلا تاذعلا نم ةيجنملا ةرفخم ا ىهو كالذ نم



 (منمب رتو)اهومتكلهأو قافنااباهومتنحم (مكسفن أ متتتف <نكلو ىل) نونمز لا ىأ (اولاة) رهاظلا ىف مهتقفا م نودي رب( مكعم

 ىأ(هللا ىمأ ءاج ىتح) رامجالا دا دما ىف عمات !اولامآلا لوط(قامالا كتر غو) ديحوتلا ىف م ك.ثو 06© :راق) رئاودلا نينمؤملاب

 )م نم) ىاشعاتلا و(ذخؤيالم ويلاف) باسحالو ثعباالهناب وأمي ديال ركوفعهنل نايناطبشلا رغد( رو رغلاهننابكرغو) تول

 او) هب ىدتفيام( ةيدف) نوقفانملااوسأ

 مناكمىأك ارحبو الوم

 لوأوه «يفلاقي ىذلا

 مركللةنئموهلاقياك مب
 هنالئاقلال وقل ناكم 3

 00 و) عر

 نم (نأيلأ) رانلا

 ىأ هاناءاحاذا ىنايرصالا

 نييدحم اوناكليقو هتفو
 اوباصأاو رجاهاماف ةكمب
 ا.عاورتذفةمعنلاو قزرلا

 نعو تازنفهيلعاوناك
 هنعفللا ىضردوعس» نا

 نيب وانمالسا ناب ناك ام

 الاةيالاوذهم ادتوع نا

 ركب ىف نءو نينس عبرأ

 ةبالاهذهناهنعهللا ىذر

 هدذعو هيدي نيبتئرق
 ةماعلا لهأ نم موق

 اديدش ءاكب اوكبق

 اذكهلاقف مهبلا رظنف

 كولقلا وف اك

 :2 نأ اونمآنذلل)

 نملزناموةتناركذل هم ولق

 عفان فيفختلاب (قحلا
 امولزن نوقابلا صفحو
 رك دلابدارماو ىذلا ىنعمي

 نآرفلا قا نم لزن امو
 رك ذال ني سمالل عماج هنال

 نملزان ق>هباو ةظعوملاو

 ةقيقحو؟بىوأىه(م الومىه) عجم (رانلاو اوأماورفكنبذلانم (1؟57)

 ىلدهدمحممتصب رتليقوةب وتلاوناءرالاب ىأ(متمب رتو) ةنتفاهاكو تاوهشلاو ىصاءملا فاهومتلمءتساو
 سَ ”رغو) هن كد عوأ |اوفوهت روبن ىف مككش ىأ( متت راو هنم عرتسنف توع نأك شوب متلقو م-وهيلعتا

 ليقوت ,وم ا ىنعي ( هللا سم ًاءاج ىتح ) نينم ولا رباودلا لوزن نم ن ونكت منك ام كلذو ليطابالاىأ(ىنامالا

 نمةعدخ ىلع اولازامةداتقلاقناطيشلا ىنعي (رورغلاةلب كرغو) ىلاعتهلوقوهورانلا فمهؤاقلاوه
 نم مكسفن أ اوويفت نابل دب ةضوغ ا (ةيدفوكل: مذخؤيال مويلاف) رانلا ىفهللامهفذق ىتح ناطيشلا

 رافكلا فطعامياو نيكرشملا ىنمي(اورفك نذلا ن ءالو) ةبوتال ونامياوكنم ليش الءاتعمليقو ناذعلا

 00 عهظأرفاكلاو رفكلا نطبأ قفانملانالةقيقل | ىفارءاكق فانملاناكن او 0
 متافسأال ب ىلوأ ىهليقو ميل دىأ(8 الومىه)ريصمىا( راثلاك اوأم) قفانملا ىلعفطع نسف

 0 +. _سأو مك سمأ تكلم اهنال مكيلع ىلت ىتلا ىه ىنعم او بون ذلا نم
 نأيملأ) ىلاعتهلوقوو ( ريمااسب و) هلىلومالفهالوءرانلا تناكنمنالرصانالو ملداومالةبآلا
 ناماسلاولاق مهنا كلذو ةمسل .رحطا دعب نيقفانملا ف تاز لبق (هللارك دامه ولقعشخحتنأ او :مانذال

 نامهربخاف صصقلا نسحأ كيلعصقن نم لزنف تئاكتل ااهمذ ناف ة ةاروتلا نعانثدح موي ت اذ ىمرافلا

 نسح ل زنهللالزنف كلذ لثمهولأسفاوداع مهلا ءاشام ناماسلاٌؤس نعاوفك-ف هريغ نم نسح أ نآرقلا

 لل وات نوكيلوقلا اذه ىلعف ةيآلاهذه تازئقهولأ سفاوداعمنناءاشامهلاؤس نءاوفكسف ةبآلا ثي دحلا

 امل مهنا كلذو ني :موملا ف تزن ل-يقو باقلاباونمؤي مو ناسالاب ةينالعلا ف ىنعياونمان يدلل نأب أ هلوق

 نأ ل1 كلذ قلزاواوبتوعف هيلءاوناك ام ضعب نعاو رتفق هتيهافرو شيعلا نيل نماوباصأ ةنيددملا اومدق

 را نيسعب رأالاةبآلاهذهمةلاانبتاعنا نيب وانمالسا نيب ناك امدوعسم نء١لاقةنآلا او اونمآنيذلل

 | نآ رذلا لوزن نمة نس ةرمدع ثالث سأر ىلع ناعف نينمؤملا بولاق طبقما ىلا نا سابع نب لاقو سم

 ظعاول ىأةنناركذل مهب واق عضختو نيلتو قرن ى أمي ولق عشت نأ اونمان ينال ناحامأ ىنعي نأمل لاقف

 1 ىراصتلاو دوهبلا ىنعي(لبق نم اتكلااونوأنيذلك“ اونوكسالو) نأ رمل سب( نسل امو) لا

 ايندلاىلا اولام سابع نبا لاق( مهب واق تسقف) مهايبن أ نيب و موني ىذلا نامزلا ىأ يحلو
 || ىراصتلاو دوهلاك نآرقلاةبصىفاونو<نانينمؤما ىهننلا نا ينعلاو نأ ارقلا ظعاوم نعاوذر عأو
 0 :رصيلا ءارقىلاثعب هنا ىرعشالا ىسوم ىنأ نعئودر قورره دل مهبلعلاطام مهب واق تق نءذلا

 اوسقتف دمالا يلع نلوطيالوهولتافمهذار ةوةرصبلا ل هأرايخ متت ألاقف نآر هلا اؤرقدق لجر#أ ؟املث

 0 اوكرت نيذلا ىنعي(ن ,وقساف مهتمريشكو) مكلبق ناك نم بولق تسقي ولق
 دعب تابنلاا,نمج رخ ىأ(اهتومدعب) رطلابىأ(ضرالاى <هللانا اوماعا) ل جوز ءهلوقو لسو هيلع

 كلذ كو ةرينم ةتبخ اهلعجيفاهتوسق دعب بولقلا نيلي سابع نب الاقو قوما ءايحا ىلءر دقي كل ذكسف هس

 ىحب تافتلالا بع شروءءانلاب وعشخت ىلع فاطعءايلابةءارقلا ( لبق نمباتكلا اونوأ نيذلاك اون وكيالو) ءامسلا

 متاوهشنإب وموهنلب ,لوحن قا ناكل يئارسا ىن ناك لذواوح ونادعب بولقلاةوسق ىفباتكلا لهأة|ئام نع.طايهننوك<نأز وحب و

 نماوثدحأاماوث كيحلاو اوفلتخاوةوسقلاوءافحلا مهماغنامزلا هيلع لاطاسأف مهم واق تقروهللاوعشخ لدجالاوةاروتلا اوعمساداو

 مهنيد نءنوجراخ (نوقساف مهنمريثكو) تاوهشلا |عابتاب 06 واقتسقف ) نامزلاوأ لجالا ( دمالا مهياعلاطف ) هريغو فني رضصتلا

 ا اهتومدعب ضرالا ىبعبهللانا اوماعا نونمؤم ممتمليلقو ىأ نيباتكسلا فا ن وضفار



 هسفن ىف ركفاعضالاهيلا مومن رجالا كلذو ىأ (مب ركوجأ هلو) هاضف نمةفءاضمافاعضأ هقافن | ىلعءرجأهيطعي ىأ (هل هفعاضيف)

 ىلع هطعوأ «_ةعاضا وهف ىلع عنرل وماهفتسالا باوج ىلع بصنلاف مهريغ هفعاضيف لهسو مصاعهفعاضيف ىنأش ه 'عضيف ىيمهفع_طيف

 رون (مهرون) ىضع( ىم-ي) مويلا كلذلاهظعترك ذارامذإب بوصنم راع ركزج اهلوهلوقا فرظ(تانم ؤماو نينمؤماىرتموي) ضرقي

 ملا ج وحالا ىلا كتتق دص فرصت:ن اوءيلا جاتحم تن ا وهب قدصنت ناولاملا
 قدصتتو ىطعتام رقت_سن ناو سان'ا اهب ىئارتالوةللاه جو اهبدصقت نأو ىذالاو نملاباهعبنتالنأو

 ةرسشع هذهفريقفلالذو كسفنزع ىرثال نأو كلا كلاومأ بح نم نوكدي نأو اريثكن اكن او

 افعاضمهقافن | ىلعهرجأ هيلدعي ىنعي ( هلءّفعاضيف) انسحاضرق تناك ةقدصلا| فت عمدجا اذا فاصوأ

 ىنعي (تانمؤملاو نينمؤملاىرتموب) لجوزعهلوق عي هسفن فب ركرجالا كلذو ىن». (ميرك أوجأ هلو)

 ضعبلاب ربعف بناوجلا عيجدارأ ل يقو مهناعأ نعىأ (مهناقإب و.ميدبأ نيب مهرون ىسبإ) طارصلا ىلع
 نينمؤملا نم لاق ملسو «يلعهللا ىلص هلنلوسر نأ نارك ذةداتقلاقو ةنجلا ىلا مهلياد كلذو لكان ع

 الادرونء ىضيال نم نإ :موما نم نأ ىتح كلذ نودوءاع:صو ناب اند عرى ةنيدملا نمهرون ء ىضي ند

 مهنمو ةلخشلاك هرون تؤ نم مهنف ىطامت ت0 حرر هوان 3

 ا 1007 ارمشب ) ةكتنالملا طلوتر بام بدك توست ىلا

 انورظتتاىأ (انورظنا اونما ء1نيذلل تاهتفانا او نوقفانملالوعي موي يظعلازوقلاوه كلذاي هناا

 نينمؤملا هللا ىطعيف ةمايقلا موية ديد ثةماظ سانلا من ليق كرون نم م (مرون نم مسدتقن )

 سيدانوع 0 .ارصقلا لتي نوم لا

 ا يسار مرر 3 رنولوقي مهناماب 0

 ابورظنا ني نمومللاولاقوةماظلا ىفاوقب نونمؤ ا مهقبساذافرونا|نوطعيالو نينمومارونب نويضتدسإ
 اوعجر|ةكئالللارطلوقي ليقونونمؤملا طلوةيسابعنبالاق(مءارواوعجراليق )رون نم سبقت
 ل رونالءانسم لقرار كلن اهلتضالاغأ ااهمؤاومل عافاين دلا ىلا اوعجر ال قو مخ منج ثم > نم ءارو

 نر ' نمسابتقالا ىلا <ل ليبسال ىأ(ارون) كانه كسفنالاو ءاطا أ (اوسقلاف) ع ءار واوعج رافاندنع
 هلوق كلذف نينمٌؤاا ناب ومو زيميف مهوقليل هما نوفرصنيفأيش نودح الؤرونلا د اط فن وعجريف

 روسلا كلذا ىأ(هل) راد دلاو ةنحلا ناب ط :احوهو( روسا) نيقفانملاو نينمؤملا ىأ(مهني برضف) قناع

 لبق نمىأ (باذعلا إبق نمهرهاظو) ةنحلا ىهو ةجرلاروسلا كلذ نطاب ف ىأ ( ةجحرلا هيف هنطابباب)

 تدب روسوهنارقلافرك ذىذلاروسلانالاقرمي نب هللا دبع نعىورورانلاوهو باذعلار هاظلا كلذ

 قلوقي بعكن اكحب رش نب! لاقو ماهج ىداو ب اذ علا لبق نم هرهاظو دحسملاهيفهنطاب قرشلاس دقملا

 ةبالابايهلروسب مهني برضق ىلاعتهللا لاق ىذلا بابل اهنا سدقملات دب ىف هجرلا بابن ىمس ىذلاب ايلا

 نكن ملأ)ةماظلا فاوقب ومهنيب زج نيحروسلا كلذءارو نم نينمؤم ا نوقفانملا ىداني ىنعي (مهنودانيإ)

 نأ كني-ةيدلا نيتاه نممطامعأ فتاك (؟1:45)

 مهلئامث نماهنوب وي ءايقشالا

 لعجيف مهروهظ ءاروو
 مطاراعش نيتهملا فرونلا

 مهتانسحب نيذلا مه مهنال ةنآو
 ضييلا مهفئاحصب واو دعس

 ىلا ممبهذاذاف اوحلفأ

 طارصل | ىلعاو مو نجلا

 كلذ مهيعسب مسي نو «#إ
 ةكنالملامطلوقتو رونلا

 (تانج موسيلا مكارمش
 نال تانج لو_خد ىأ

 نودثادحالابعقتةراشبلا

 اهتحن نمىرحن ) ثلا
 كلذاهيف نيدلاخ راهنالا
 (لوقيموب ميظعلا زوفلا

 ىرثموبنم لدب وه
 تاققانملاو نوقفانلا)
 ىأ(انورظنا اونمآ نيذلل

 م-#م عرس هنال انورطتنا

 ةفطاخلا قوربااكة ندا ىلا

 ةر-ظنلا نمةزج انو رظنا

 مهداثنالعج لاهمالا ىدو

 !_ قحاي نأ ىلا ىغملا ىف
 نم سدنقن ) مطاراظتا مهم

 كلذو هنمبصن /) 5

 اوربنتسف مهماوقحلي نأ

 مءارو اوعجرالق هب

 كلانههوسّعلافرونلا اذه انيطعأ ثيحىلا فقوملاىلا اوعجرانونمؤملاوأ ةكناللامطلوقتىأم_ممكجتومطدرط (ارون اوسْملاف

 لئاح طئاحب ( رو ) نيقفانملاو نينمؤملا نيب ( مهني بر ضف ) ناميالاوهو هببس ل يص>تب اروثاوسغلاقاين دلا ىلا اوعجراوأ سبتقي من

 قشلاوهوبابلاو ار وسلا نطاب(هنطاب)هنمنولخ دي ةنجلالهال (باإب) رولا كلذل (هل) فارءالاوهليقرانلا قشوةنجلا قشنيب
 رانلاوأةماظااىأ (باذعلا) هتهج نمو«دنع نم (هلبق نم) رانلا لهالر هظام(هرهاظو) ةنجلاوأروناا ىأ(ةجحرلاهيف) ةنجلا ىلي ىذلا

 نكن مأ) نينمؤملانوقفانملا ىداني ىأ (مهنوداني)



 مكلامو ىأا اق عئصتام ىنععاماق كللاملوقناك مام ىفلعفاا ىنعم نملاحوه ( للابن وئمؤنالك 1 ريبكوجأ مطا اوقفن أ وكنم) هلسرو للاب (اونمآن يذلاف) هباولخبنالو مطاكاوريتعاف دعب نءىلاه<نمهلةنبسوك اياهثي روتب كيدي أىفامف مج لبق ناكنم نيفاختسم

 مكوعدبلوسرلاو نامالا كرتف 3 ارذع ىأوىنءملاوناتلخاد_ةمنالاحامهفلاحلاواو( موعدي لوسرلاو) ىفواولاوةئلاب نب رفاك

 رظنلا نممك:كمولوقسعلا نم مكيف بكرامب وأكبر ب تسلا هلوقب م<فاميمهنلاذ_خأدق كلذ لبقو ( مسقائيمذخدقوكو رباونمؤتل)

 هيلع دي مال تجول ؟ذه نافام بجو مل( نين .ؤممتتكنا)نونمؤتال؟لافلوسرلاهيبنتولوقعلاةلدأدع ةلعوكل قبتملاذاف ةلدالا ىف

 هللا(مكجرخيل) نآرقلاىنعي(تانبب تانآ ) لسوهيلعهللاىبص دمحم (هدبعىلع (958) لزن,ىذلاوه)ورمعوبا عقائثيمذخأ
 نونمؤتال#لاموريبكرج أ مهاوقفن أو ؟تماونمآ نيرذلاف) ىغم نمعءافلخ لاملا كلذ ىف متنكسفداي !؟اطعأو ن4 2 0
 مكينيفهيلا وعد, لوسرلاوهللبنامبالا كرت كلرذع ىو ىنعي( كير باونمؤتلعوءد.ٌلوسرلاوهنلا 7 0 0

 لوقعلا كيف بكر ثيح مكقائيمذخ أل يقوءاوس كل هلاالكب رهتلا ناي مال لا هيلع مدآرهظ نم كجرخأ ) ا 7 ناد)ناعالا نيحعمقائيم هللاذخأىأ (مكقاثيمذخأدقو) جاو ناهربلاب قطاذلا باكا <. عواتي وهيلع 1 0
 لزنيىذلاوه) ىلاعتهلوقوهو ملسوهيلعةنلا ىل_-لوسرلا ةئعبب مالعالاو جلا مايقلا ونموت نا تاقوالا 0 ام 6 ىرحأ نآلافاّماموي ىأ(نينمؤم متنكن ا)لوسرلا ةعباتمىلاوعدنىتااجخلاو نيهاربلاوةلدالا كل بصنو 30 0 را 0 : ل 1 اشو ىزاح ةزمطاوداإب
 (ميحر فؤرل كب هللاو) نا-الارون ىلا كرما تاماظ نم ىأ( رولا ىلاتاماظاا نء) ةوعدلابلوسرلا 00 وقت ليقو نآر قلاب هللا ىنعي ( ميج رخيل) نآرقلا ىنعب (تانببتانآ ) ملسوهيلعللا ىلصادي ىنعي (هديعىلعأ| ٠ 0 3 دبا

 كرت ملئ ىألوقي (ضرالاو تاوملا ثاريمةنلوهنلاليبسىفاوقفنتال أ كلامو ) ىلاعت هلوق ُ 0 ليبسف) ٠
 مكبر قيابف مت ًاهوقفنت نأ والاف ريف كلاومأن وكرات نوتيم منأوىلاعتدتلا نمكب رقيايذ قافنالا || ضم“ اوت اومسلا

 : - 3 * - 8 2. ةابدذم 7 ء

 - 30 20 5- 2 0 1 27 ع عل هريع . كخكت ىلاعت لاقف دانهجلابو هللا يبس قافنالاب قبس نمل ضف نيب مث باوثلاهبنوقحتستوىل هند || 0

 حالو نب رنالازاك لون فاك تف ب (نئاقو فلا بق نموت نم عدمىوتسال) || و موجز رم ىذ
 6 ىلص اوسر عفو دعلا لن افوهلام قفن !نم لضفلا قىومسي قعملاوةسر داهجلاو هللا لبس ف قافنالا ه9 رثو ]بو ةيلع هلا لص تاك وسر عمو دملا لناقوهلام قف وم لّضفلا ف ئوت نال ىعملاو ةس كلا 9

 يكتلا لاق (اواناقوّدعب نماوقفن أ نيذلا نم ةجردمظعأ كئلوأ) حتتفلا دعب لتاقو هلام ىفن أ نم عمةكم 9
 ىنااممنم عبسهمالسارهظأن ملوأدوعسم نب هللا دبعلاقو لسوديلعةنلا ىلصةنلالوسر نعبذو هللا || دملاومأثراوف 0 0 3 5 ع 39 3 | 7 ف . ليبسق هلام فن نملو أو ملسأ نملو أ هنالهنءىلاعتهللا ىذر قيدصاار كب ىف ىف تازنةيآلاهذهنا || ؟ دهعساو وسر عف

 ابأىرأ ىلاملاقف لي ربج لزنف لالخهردص ىفاهلخ دق ةءابعهيلعؤركبو أ هدنعو لسوهيلعتلا ىلص هللا 0 |نيب مهللال يبس

 هيلع أرقالوقي لجوز عهللانافلاق حفلا لبق ىلعهلام قفن أل اةف لالخ هردص ىفاهلخ دق ةءابعهيلعرك؟ تاك تم نمت

 . || هنلاناركبابأإب لسوهيلعللا ىلههتلالوسر لاقف طخاسمأ اذه كرقف ىف ىنعتن أض ارأهل ل قو مالسلا قلن نم متم ىوتسيال)
 || ىلع فايف رىلعطخسأ ًارابو بأ لاقف طخاسمأ اذه كرةفىف تن ضارأ كللوقي ورئالسلا كر قب ىأ(لتاقو حتفلا لبق نم

 نبذلاف لضافتت ة نجلا تاجر دءاطعلاق نجلا ىنعي ( ىن-اهلا دعو الكذ ) ضار فر ىلءىفا ضار ىفر 00 :
 (لتعاق دام ىأ (انشح اضرقهتلا ضرقي ىذلا اذ نمريبخ نولمعتاعئلاوإ) اهلسف أ متفلا لبقاوقفن || 20 0 م
 اال 1 لاق ضرقلا يعشن دل |ذر دعووتا ثيح نماضرق قافلألا, اذه ىعسو هسفناهم ةبيطةقدصلاب || 0 0 0
 0 0 0 5 ١ 00 -. 0 : فدخ ف دعل ٠ءىءم َخةنأ

 دوجأ نمنوكنأو لالحلا نملام لا نوكي نأ ىهو ةرسش ع فاصوأ هيف عمجت ىتحانسح نوكسال ضرقللا ! 0 000
 هس حس لل 3١ نيدلانسةوكق

 لاملا لاق نيذلاراصنالاو نب رجاهملا نم نولّوالا نوقباسلا مهو حتتفلا لبقاوقفن أن يدنا (كئآوأ) هيلع ديدعب نه
 (الكواولتاقودعب نماوقفن أن يذلا نمةجردمظعأ) هفيصنالومهدح أدم غلب امابهذ دحألثم م دحأ قفنأوا ملسوهياعهللا ىلص ىنلا مويف
 0 لوعفم ىنسحلاو دعول لو أل وءفمالكو تاجردلا توافن عم ةنجلا ىهو ىنسحلاةب ونللاىأ (ىنسحلاهللادعو) نيقي رفلا نمدحاو لكى ا

  هلضف ىلع يل دهيفوهللاليبس ىف قفن نم لوأو لسأ نملوأ هنالهنعهلاىذر ركب ىف أ ىف تل ازتىتسحلاهللاو دعو لكو ىأ ىاش لكو نان

  هليبسف قافنالاد ارم اوهسفن بيطب (انسحاضرقهللا ضرقيىذلا اذ نم) لاسم ار دق ىلعكب زاجيف ( ريبخ نولمعتامبهللاو) همدقتو
 ش ءازجلا مازنلا ىلع ل ديل ضرقلا ظفل ريعتساو



 باهذدعب هتافصب رخآلادارماناو كلذ فالخ ةنسلا لهأ ىنعي قا لهأ ب هذمو هقلخ ءانف دعب قابلا

 | اذه ةيلكلاب اهباهذوهاتوم ماسج أ ءانف داريالر هتايح دارب نالف نالف ىن نقب نم ,رخالاقياكممافص

 هححتحب رهاظلاوءايحالاءانفدعب قابلارخآلاو ءايشالل قباسلالوالاوهليقو ىئالقابلا نبا مالك رثآآ

 الف قاخاراصب أ ن عب جحا ىذلا نطابااوهّتننادحو ىلع ةلادلاهدها وشو ةرهازلاة رينلاهنيهاربوةرهابلا أ

 لوالاوهللبقو ميلعلا نطابلاو ميكاارهالاو ميحرلارخآلاو مدقلا لوالاوهليقو ةيفيكلاهيلع كوتا
 كقفو ذاه_ةيفوت رهاظلاو تدنجامع ةبوتلا قب رطكفرءذاهدوج رخالاو هد_يحون كفر عذادربب

 نارفغب رخالاو بولقتلا حرمشب لوالاوهدينجلالاقو كياعرت_سيتيصعاذاهرتسب نطابلاو هلدوجسال
 هماعن ااهانعملاقف ةيآلا هذه نعابهكر مسلأسو بويغلا لعب نطابلاو بور كسلا ف سكب ر هاظااو بونذلا
 ناكلاق اص ىبأ نبل يهس نع( م) +( مياعئث لكب وهو ) نطابنابهماعكر هاظلاب هماعورخآلاب هماعكل والاب

 برو تاوهسلا بر .مالا لوب مث نيالا هقث ىل تعجطضينأ ماني نأأن د ًأدارأ اذاان سمأي طاصونأ
 ذوعأنارقلاؤ ليحئالاوداروتلالزنم ىونلاو كلك لولاف يملك راج رمظعلاشرعا!بر و ضرالا

 سيلف لوالا تن أ مجال !هتبصانب خت نأ ةباد لكرسش نمةباو ر فوه ةدصانب فخ تن أ ود لكرمث نوم كب

 ئ كنود سيلف نطابلا تنأو ئكقوف سيلفر هاظلاتنأو ئش.كد_ءب سلفرخآلا تنأو يش كلبق

 ىنأن عو ٍلسوهيلعقللا ىلدىنلا نعةرب رهىنأ نع كلذ ىوربناكو رقفلا نماننغأو نيدلاانع ضقا
 هللا ىبصهللالوسرلاقف باحس ماع تأ ذا هبادحأو سلاج م-_سوهيلعهنلا لص ىنلا اهني لاقاضيأةريره

 موقىلاىلاعتهننااهقوسي ضرال اياورهذهنانعا!هذهلاق لعأهلوسرو هلا اولاقاذهام نوردنأ مل سوديلع

 جومو ظوفحم فقس عيقرلااهنافلاق اعأهلوسروهتلااولاق <ةوفام نور دن لهلاق مهنوعديالوهنوركشيال

 نورد لهلاق مثةنس ةئامسخ اهنبب ومشي لاق معأدل اوسروهللااولاقاهندب وكي منوردت لهلاقمفوفكم

 نبءامسلكنيبام تاومس عبس دع ىت- ةنسةئامسجامهنبامدعب نآامسلاق لعأهلوسروةنلااولاق كلذ قوفام

 هندب وشرعلاك لذ قوف نافلاق لعأول اوسروهللااولاق كلذ قوفامن ور دن لهلاق مثضرالاوءامسلا نيباك

 مثضرالااهناف لاق معأدل اوسروهللا | اولاق <_ةحت ىذلا س نور دن ل هلاق مث نب ءامسلا نيبام دعب ءامسلا نيب 7

 ةنسةلامسج+ ةريسمامهنس ىرخً اضرأ امتحن نافلاق ملعأد اوسروّللا اولاق كلذ ت<ىذلاامن ور دل هلاق

 لح متيلدوكن اولهديب د2 سفن ىذلاولاق مثةنسة امج ةري سم نيضرأ لك نيب نيضرأ ع.مس دع ىت>

 ميلعئث لكب وهو نطابلاو رهاظلاورخآلاو لّوالاوهأرق هللا ىلع طبط ىلف_ىلاةعباسلا ضرالاىلا
 دارأا؛:!ثيدحلا ان هريسفتىف مل-علا لهأ ضعب لاق ىذمرتلالاق سي رغثي دح لاقو ىدمرتلاهجرخأ

 ىهسفن فصوامك شرعلا ىلع وهو ناكملك٠ قهناطاسو هتردقوةللا لعو هنااعلسوهن ردقو هللا لعىلع طبط

 ايندلاءامسل مساوهليقو ءامسلل مسا عيقرلاو ل ماوملا ضرالااياور ىنعمو باح سال مسا نانعلا هباتك

 ضرالا ىف جلبام معيش رعلا لعى :وتسسا م مايأةتس ف ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلاوه) لجوزعدل اوقف

 ةردقلاوعلابىأ (متنك اهبأكعموهو) هريسفت مدقت (اهيف جرعياموءامسلا نملزغيامو اهنم جرحبامو
 عم .وهو ليقو ار وارب ءامسوأ درا نمناك انيأهب هنردقو ىلاعتةنلا مل_عقاعت نمدح |كفني سلو

 تاومسلا كالم#ل) لوالا لوقلا ةغح ىلع لدبي ) ريصب نوامعتام هللا 8 ىلااعت هلوقوةساراطاو ظفحلاب

 مدقت ( رودصلا تاذب ملعوهوليللا فراهنلالسوب و راهناا فليللاٍ وب رومالا عجرتهنناىلاو ضرالاو
 عرش ةردقلاو لعلاو ديحوتلا ىلعةلادلا لئالدلا نءاعاون أرك ذا (هلوسروةنهاباونمآ )ىلاعتهلوق و هريسفت

 ميج ىف ةقفنلاواهنع ضار عالاو اين دلا كرتب مه سما, وهلوسترو هلا, ناميالاب ,هسعاي و شي رقرافك ب طاخي
 مهكلهاف عريغديب ناكىذلا ل ىلا ىنعي (هيف نيفلخت سم مل ءجامئاوقفنأ او) ىاعتهلوقوهو ربلاهوجو

 ةفرط ىفاهلعجنأدارأواوايندلامايأنم (988) نحل نع(مايأةتسف ضرالاو تاومسلا قا ىذلاوه ملع غيث لكب وهو)

 اهلع نوكيلالصأةتسلا

 ىلوتسا(ىوتسامل) رادملا

 ىفجليام لعب شرعلا ىلع)

 ىف لخدبام (ضرألا
 رطقلاو رذبلا نم ضرالا

 امو) قولاو ز ونكلاو

 تاينلا نم (اهنمج رع
 (ءامسلا نملزنيامو) هريغو

 راطمالاو ةك-:الملا نم

 نع 2 اا
 وهو ) تاوءدلاولامعالا

 رمل (مك الأ عش
 لذفلاب وامومم ةردقلاو

 اميةللاو)اصوصخ ةجرلاو

 ميزاجيف( ريصب نوامعت
 هل) ملام أب س> ىلع

 ضرالاوتاومسلا كلم
 موب رومالا عجرت للا ىلو

 لخدب( راهنلاىف ليالا

 صقني ناب راهنلا ىف ليالا

 راهنلا فدي زي و ليللا نم
 وهوليللا راهنلا لوب د)

 اوئمآ رودصلاتاذب ميلع

 لمتح (اوقفن وهل |وسرو هللا
 ليس ىفقافنالاوةاكزلا

 نيفلختسم كا ءجامت) للا
 ىتلالاومالا نا ىنعي (هيف

 لاو_ءأىهاما كي ديأ ىف
 ااواطهناشناوهقلخ هللا

 عاتمت ساللاهايا لوم

 ىف ءافلخ مج-اعجو اهم
 ىهتسلفاهيف فرصتلا

 امو ةقيقحلا ىف مكلاومإب
 ء الكولا ةلزخ_؟ الا اهيف متنأ

 م اعجوأهيفه4نذأ اذاهريغلام نم قافنالا ل جرلا ىلع نووباكاهنم قافنالا يلع نرماوىلاعت هللا قوقح ففاهنماوةفناف باونلاو



 ظفلب مب سحئاو هلا ضعب قءاح ده حبس ميحرلا نجرلا هللا مسلم د( ةنآن ورسشعو عست ىهوةيكم ديدحلا ةروسإلم معأهللاوةعفاولا

 اهتاهج عيج نم ةماك- )اهل طاباعيشسا سمالا طفلب ىلعالا فور دصملاظفلب ليئر سا ىن 020 ىو عراضملا ظفلب اهضعب فوىضاملا

 ىضاملاوردصملاعب ر اىهو
 اذهورمالاو عراضملاو

 مم اللا ىدعدق لعفلا

 ىدعتلاهاصأوهوكستهلوف

 هتحعرس ىنعم نال «سفنب

 لوقئمءوسلا نمهتدعب

 لثمن وكن نأاما ماللاف

 تدعصنو هتحصن ىف ماللا

 لجال يب ستلا بستك ١

 ىاملاطدلاخ ه-ججولو هللا

 ام (ضرالاو تاومسلا

 حصإ و حييبستلاهنم ىف
 ةدناا (زبزعااوهو)

 نوءاراجو (مكجلا)

 ءْ (ض رالاو تاومسلا

 قع فر ى< م ضوموهريغل
 (تييو)ىنوماى < وه

 امم ضرالاو تاومسلا

 ئث لكى لءوهو) اتيممو
 ميدقلاوه (لوالاوهربدق

 ل لبقناك ىذلا

 دعب قبب ىذلا( رخآلاو)
 (رهاظلاو) ئم لك كاله
 (نطابلاو) هياعقلادلاةلدالإب

 ساوملاب كر دمريغهنوكل

 داولاو ايئىم ناك ناو
 نيتفصلا عو# نيب عماجلاهنأ ىلعف ىطسولاام أو ءافخاوروهظلا نيب عماجلاهنأ ىبعةلالدلااهانعم ىلوالا

 لأسو فقوالاة جر ةبآىلعىتأامو ىلعالا ىف رن احس هدو>س ىفو ميظعلا ىب رناحبس هعوكر ىف لوقي

 ىلص ىلا نع رباج نءهلو حميدج نس> ثب د> لاقو ىذمرتلا هج رخ ا ذوعتو فقوالاب اذعةنآ ىلع ىقأ امو

 لوسرى لاق لاقرذىفأن ع (م) ةنملا ىف ةكت هلت سرغهدمحب وهلا ناحب سلاق نملاق ملسوهيلعفنلا
 ةريرهىفأ نع(ق) هدم وهلا نادبسلاق ىلاعت هنلا ىلا مالكسلا بحإب كربخ أ الأ لسو ه..اع هللا ىلص هللا

 نجرلا ىلا ناتمي.> نازبملا ف ناتليقث نا الا ىلع ناتفيفخ ناتماك لسوهيلعهنلا ىلصةننال وسر لاقلاق

 ا لا در خخآ ثي دحلا اذه ميظعلا هللا ناح سه دم وهللا ناحبس

 عبر راو ناتج وهنا نورتتعو عانت ةيندم ىعو دي خا ةروسريسفت#

 #*« انرحن روعبسوةّدسوُةل امعب رأونافل ًاوةلكن وعل رأو

 6 ميحرلا نجرلا هللا مسبب
 ءالقعلا حميم ستف ىلاعت هللا ميسإ» ريغو حور ىذ لكى عب( ضرالاو تاومسلا فامةنل عسإ) لجوزعهلوق#
 ليقف هيفاوفلت>اداجو قطان 0 ا ا :وس لك نعل جوز عةللاهب زنت
 نوهقفنال ن كلو هلوقه_ماع لدب ١ لوقلاب هه.ست ليغ ءو هدا بشد قطان لاكش ةهفلاط ىلع «2!الد هح رم

 ىوساموىلاعتهنلاب فراعلا ل قاعلا ن مالاردصيالىذلا لوقلاوهحيبستاا نأ قحلاو م_طوقىأ مهحيدست

 اهرسإبتادوجوملاعيج نأ ىتاثلاو ههيزنتو هميظعت ىلع ل دتامنأ مدح ناهجو هصبست ىف لقاعلا

 قامهلوقب دارل ا ناكلوقلا ىلءةبآلا فرو كذا حيبستلا انا نافءاشي فيك اهف فرصتي هلة داقنم
 اناج ناوهنلابنوفراءلا نونمؤملا مهو ضرالا ىصبموةكس الملا مهو تاومسلا ف ن:ضرالاوتاومسلا
 تارذ عيجو كا ذربغو موو رقو سمش نماهيفءو تاوم.لاءازجأ عيمش ىونعملا حيستلا ىلع مدستلا

 لج هللا ةمظع لال ةعضاخ ةعشاخ ة>مسماهاككث أ ذربغو باو دورحشوراح نا

 روسلا تاوف ضعب ىف ءاجدق ثاق ناف ءاشي فيك اههف فرصتيولةداةنمةنافصو ل تسدقتوهلال>

 هللاصبسمءايشالا عيج ن وكىلاةراشاهيف تلقدانعماف عراضملا ظقلب معمسياهضعب فو ىضاملا ظفلب حبس

 لبقتبملا ىف ادب ةحبسم نوكدسو ىضاملا ىفادب ةح رسم تناكىه لب تقونودتقوب صةخريغادنأ
 قفو ىلعهلاعف !عيج ىذلا ىأ (ميكحلا) ئهعزانيال ىذلاةردقلا لماك-لا بلاغا ىأ (زبزعلاوهو)

 ىحب) هيلا نوجاتحم مهلكوهقلخ عيج نع نغلاهناىأ(ضرالاو تاومسلا كلمهل) باوصلاو ةمكسحلا

 ةررمردا وق (ر يدق ئث لكى لع وهو )ايندلا فءايحالا تو ثعبالت !ومالا ىبحبىأ(تيميو
 رتآلاوادوجوم وذ نك مد وهناك ءادتبا الب ئ :لكلبةلوالاوه ىنعي ( نطاب ءلاورهاظلاورخ ”ًالاولوالا

 لكبملاعلا نطابلاو عش لكىلع ىلاءا|بااغلا رهاظااووه قبب و ءايشالا ىنف.ءاهنن الب دحأ لكءانذ دعب

 لوالاوه ل دقو عيش هدعب سدارْخآلاو ئشوإبق سياهدوجوبلوالاوهليقو سابعنب!لوق ىنعم اذه ويش

 هني ادحو ىلعقلا دلا ئالدلابر هاظااوء اه الا دعب ودالا فهد راوتر يال ةدلزالا قد ورعب

 ىذلارنًالاودوجوم لكهدوجو قبس ىذلالوالاوه ل.ةو هفيكش نال اوقعلا نع بحتح | ىذلا نطابلاو

 امهريغو ةردقلاو لعلا نمهتافصب قابلا ىلاعت هنأءانعم ىتالقابلا نب ركبو بأ مامالا لاقو دوةفم لكد عب تبي

 قرفتو مهسا اوحو مه ردقو مهمواسع باهذو قئالخلاتومدعب كلذكن وكب و لزالا ىف اهياعناكىنلا

 ْ هنأهانعماولاق ةياكلاباهماهذ وماسجالاءاذف ىف مهبهذملاوحتحاف مسالا |ذومةلزتعملاتقلعتو لاق مهماسجأ

 قابلا
 ىلاءلارهاظا| لبقو نطاب ورهاظاهعيج ىفوهو ةينالاو ةيضالل تافوالا عيج ىف دوجولارمسموهف نإ رخالانيتفصاا عو#ونييلوالا

 هنطإب ملع ى أ نون لك ناب ىذلا نطابلاوهبلغوهالعاذا هيلعرهظ نمهل بلاغلا ءوش لك ىلع



 ةعاسلا كلل: تيملارضح نمل باطما( نورظن:ذئنيح منن أ و) بارسشلاو ماعطاارم(موقلحلا) توملادنعحورلا ىأس فنلا (تغاباذاالواف)
 ناطاسلا ناد نم نيب وب ىم ( نيني دمريغ منكن االول ) نو هلءنالو نواقعتال(نورصبنال نكلو نم ) رض:#لاىلا (هيلابرقأ نحنو)

 نب روهقم ناب وب م ريغ كن أ( نيقداص منك نا) موقلل | غولب دعب دسجلا ىلا حورلا ىهو سفن! نود رب( وجرت ) مهساساذا ةيعرلا

 متلك ن اموقلحلات غاب اذااهنوعجرئالواف ةبآلا ب تروةىمهرك ذب تك اواهنوعجرتهلوقا ذوالءف ىعدتسي ضيضحتلل نيت:بالا ىفالواف
 تايآئد وج قوكنا ىندملاوتوملاةكئالعوأا:اعوانتر دقب تيملا لهأاي كتم هيلابرقأ نحن وديك أتللةرركمةيناثلا الولفو نيني دمريغ

 مفزرناوباذكرحاس ملقاقداعالوسر (؟١11) 8مكيلالسرأن نو ءارتفاورحس متلقاز«ماباتك مكياعلزنأنائشلك ىلا
 اا تاس نشا يساطستا م5 مضق15010: 25725116752

 نا عد 0 يك ا رفك العلة كرد رفا بانل نم رفحبصاالا قدس مل هن كديحب ص 5007000 5::5225225599529925955959525335-25555 966 22 م

 ليطعتل ار لامهالا ىلا ”قايحألا تيملا لهأإب ىنعي(مناو)ت رادع وةاحلاىلا حورلاوأ سفنلا ىأ (موةاملاتغاباذا) الهف
 حورلانوعجرنال كلا نوكلالو عفدلا نكي الىاطاسو ى سم أ كا نورظنت ل يقو هسفن جرحى نمتيملاىلا ىنعي (نورظنت
 موقلحلاهغولب دعب نديلا ىلا || بار ه«حورنوبقي ندلااياسروليقو ةياؤزلاو ةردقلاو لعلب ئأ (مكتمهيلابرقأ نحنو) أيش
 متكو ضباقةم نكي لنا نوردبتالليقو هحورض.ةلةكئالملا نمهورضح نءذلا ىأ (نوردبتال نكلو) متم تيلا ىلا

 منكن ااهنوعجرت) نيب زجيو نيبساح ليقو نيك وام ىأ( نيند ريغ منكن االولف) كلذ نوماعتال ىأ
 موقلا تغلب اذاالوافهلوق نع باجاف موقلحلا تغاب ام دعب هدسج ىلا تيملا | ذه سفن نود رتىأ(نيقداص
 هنانولو قنا سمالا ناك نا ىنءملاوا/موعجرتهلوقوهو دحاو باو نيني دمريغ مكن االولفهلوق نعو

 اوما ءاف كلذ مكنك<ملاذاو موقلحلا تغلب اذا <يلعز عي نم سفن نودرتالهفىزاجيهلاالو باسحالو ثعبال

 اماف) ىلاعت لاقذ مهاجر د نيب وتوملا دنع ق ادا تاقبطرك د منهبا .٠ افىلاعتهللاوهو كري ىلا مالا نأ

 ةجرليقو حرفولفليقو ةحارلاوهو حورهلفىأ (حورف) نيقباسلا ىنعي ( نيب رقملا نمناكنا
 نمدحأ قرافي الةيلاعلا اونأ لاق مني ىذلا نا< رلاوهليقو قزر ليقوةحارتساهلو ىأ (ناحرد)

 ناامأو) رارقلاراد ناوضرناح رلاوران'| نمةاجنلا حورلاقارولاركب وبأ لاق ة .رخآلا ىفاهياا ىضشي

 الف ىنعملاو مهنم دمتاي كل ةمال ف ىأ ( نيعلا باه أ نم كال مالسف نيعلا باعصأ نم ) فوتملا ىنعب (ناك

 كيا تس نيم حامل ل رنا مهتانس> لبقن رم ل

 لاخداوى |( مج ةيلصتو) هج مح مهدعي ىذلا ىأ ( ميج نملزنف) لامثلا باد مهو ىدطا نعىأ

 نم هلاد_عالدعأامو معنا! نمهئايلوالةللادعأا مو صيصاقالا نمةروسلاهذه ىف كياعانصصق ىذلا

 كي رهزنف ىأ (مظعلا كب رمساب حمسف) هيف كشال نيقيهتننادحو لعلدبامرك ذام ومياالا باذعلا

 تازنال لاق ىنهلا ماع نبةبقتع نعد ماب و ميظعلا كب ررك ذب لصف هانعم ل يقوءوس لكن ع ميظعلا

 ناكف لس و هيلعهنلا ىل_ه ىننلا عم ىلص هنأ ةفيذح عدوا دوب أ هجرخ م دوجس ىاهولءجالاق ىلعالا

 ( عنا 000

 مكليطعت ىف نيقداص

 تيمملا بحلب مرفكو
 (ناكنااماف) ديعملا_ئدبملا

 (نيب ر-فملا نم) فوتلل

 لوأىفةروكذملا ةالثا

 هلف(حورف) ةروسلا

 فزرد(ناحي رو)ةح ارتسا] | م“

 ناامأو ميعن ةنجو)

 نيملا بافصأ نم ناك
 باص نمكل مالف

 كل مالسفىأ (نيهلا

 نوماس ىأ نيولا بادحأ

 اليق الاهلوقك كِلع
 ناكناامأ او)امالسامالس

 نبذلامهو ةثالثلا جاوزالا

 ةرودلادهذهىف مط لبق

 لاخدا ىأ( ميج ةيلصت و ميج نملزنف) ن وب ذكملا نولاضاا اهم كن من

 هذه ىلزن أ ىذلا (اذه نا ) نيب ذكمرعغ ىهنال نيعلا بادحأ نمر ئابكلا باعص ناو ةدحاو ةلمهلكر فكلا نأ ىلاةراش|تايآلا هذه ىفواهيف
 نبا ىلع لخ دهنعهللا ىضر نافع ن: نامعنأ ىور (ميظعلا كب رمساب حبسف) نيقيلا نم تباثلا تلا ىأ (نيقيلا قحوط) ةروسلا

 بييطلالاقبيبطلا وعدن الؤألاق ىب رةحرلاق ىهتشتاءلاقف ىف ونذلاةف ىك-د_ثنام هل لاقف هتوم ض ىم ىفه:عهطا ىذ رز دوع_تس
 تعمس قافةعقاولاةروس نأر قي نأ نهن سم أدق هيف نط ةجاحال لاف كنانب ىلاهعف دت لاق هيف ىلةجاحاللاق كئاطعب صان الألاف ىنضسمأ ٠

 نجرلاتب رتقاهلبارك ذثالثااروسلا هذه ىف سدا اوادبأةفافهيصتملةايا لك ىفةعقا اولاةروسأرق نملوقي لسو هيل عدنا ىلص هللالوسر
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 هّلالق نمو فحصل اوه ب اتكلا نمدارملانابلوقلاوهو ىاثلاريسفنلا ىلعدلحةبآلا ب رص نم هذخأ |
 قيليالا هو ةناهتساعونز هطريغب سملاو ميظعتلا ىلعةلا دةفصرهطب سملا لاق طابنتسالا قي رط نمهذخأ (ليزنتلهنم بوتكم لا سم
 هلوق ُُه ملعأهللاو ثيداحالا نم مدقنام ليل دوةنسلا نمد ذخأهنا حيحصلاو مب ركلا فحصملا ةرشابمب لزنم ىانارقللةعبارةفص
 1 (نيللاعلا برنم)

 ىلعالب زنتلزنملا ىمس نيملاغاا بز دنع نمل زنمنآرقلا ىأنآرقلل ةفص (نيملاءلابر نمليزغتإ) ىلاعت
 هللا لاقفةناهكو أر حسو ار عش نآرقلا نا لاق نم ىلع در هيفو قلاخ قواخمللور دةرودقلإ لاقي ةغللا عاستا لن هنالردصلاب فصو

 لهأىأ (متأ) نآرقلا ىنعي( ثيدحلا اذهبفأ) لجو زعهلوق © نيملاعلابر نمل زنت نآرقلا لب ىلاعت ا نيب ناو

 :ناهدالاو قفانملاوباذكلا نهادملاو نهدملاو نورفاكل يقو نوبذكم سابع نب لاق( نونه دم ةكم لي زتهسفن ىف هناكف هللا

 بيذكتلاب حرص ناو نه دمرفاكل او ب ذكملل ليقمهإصأ !فهرهاظلا فالخ ىلع ل طابلا ف ىرجلا || ضعإ ىرج ىرج كلذلو
 ةيآلاد ذه ىف نسحلا لاق(ن وبذكتكنأ) نآرقلا نم مكببصن ركظح ىأ(مف زرنواعجتو) رفكلاو [] لب زنتلا فءاج ليقف هئامسأ

 مناع ركش نولعجتوهانعم نب رسفملا نمةعاجلاقو ني ذكستلاالاهللا باتكنمهظح نوكب الدبعرسخ | وأليزغتلا هب قطنو اذك
 ءونبانرطمنولوقياورطماذا اوناك مهنا كلذو ءاونالابءاقتسالا ىف ذهو كيلعهللا ةمعنب ىأ نويذكت ًادتبلا فذ علو زنئوه

 بيذكتلا مفزراميىركش ىأ كقزر نولعجتأ مط ليقف مويلعهللا لضف نمرطملا كلذ نو ردالو اذك ىأ(ثي دحلاا ذهفأ)
 لدي نواعجنأ ىنعملاو نار قلاهبءاجامب بذكوهمعنو ىلاعتهنلا قزرب ب ذ كد قف مجنلا ىلا لازنالا بسن نف (نونهدم متأ) نآرقلا
 حيبصلا ةالص سو هيلعفتلا ىل هللا لوس رانب ىلصلاق ىنهجلادلاخ نب دب زب نع (ق) برذكتلا اركشلا |! ىف نهد نك هن نوتواهتم

 هللا اولاق كب رلاقاذامن ور دن لهلاقف سانلا ىلع لبق ف رصن اماف يللا نم تناك ءامسرثأ ىف ةيدي دحلاب
 ىلننمؤم كإذؤهتجروهللا لضفب انرطملاق نءامافرفاكو ىف نمؤم ىدابع نم ححبصألاقلاق لعأ هلوسرو

 نعهيفو ملسمدأو ربك اوكلاب نمؤمى رفاكك ل ذفاذكواذكءونبانرطملاق نمامأوبك اوكلايرفاك

 هلوقىلا موجنلا عقاومب مسق الف ةبآلا هذه تلزنف دازوهانعم سو هيلع هنا ىلصهللالوسر نع سابعنب

 هبناج نيلي ىأىمالا ضعب
 هبانواهتهيف بلصتي الو

 من أكفزر نولامجتو)

 نول_عجتىأ )ن وب ذك

 لاق لسوءهيلعةتلا ىلصةتلالوسر نعهنعةللا ىضرةرب رهىلأ نعهيفونوبذكت كنا ةزر نولعجتو بيدكتلا < ةزر ركش

 بكوكل نولوقيف بيغلا هللا لزخي نب رفاك اهبساتلا نم قير ف حبصأالاة كرب نمءامسلا نمهننال زتأام متعضو ىأركشلا عضوم

 هللا ىل_دةللالوسرلاق لاق هنعهللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نعاذكو اذكى و كب ةياورفواذكواذك | ىفو ركشلاعضوم بي ذكتلا

 اذكواذكمجنب واذكواذ كءونبانرطم نولوقت عركشلاةنوبذكن كن أكف زرن واعجتو لسو هيلع أ ىهوهنعهنلا ىضي ىلعةءارق
 ءونلاورطمرثأ ىأءامسرثافهلوق بي رغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرتأ |اذكواذكب كوكي ةباو رفو أ[ هننا لصةننالوسر ةءارق

 ثيدحلا ىنعمىفءاماعلا فاتخاو علطو ضهماذاءا:ليقو باغو طقساذاءوني مجنلاءان لاقي كىوكلا كركش نولعجنو لسوهيلع

 ةلم نع جرخم ناميالا لصال بلاس للاعت هنلإب رغكهن أ مدح نيلوق ىلعا ذكءونبانرطم لاق نمر ف.كو || نواعجت ىأ نويذكن نأ
 نف معزي ةيلهاج لا ضعب ناك اكرطملل ئئشنمرب دم لعاف كوكل نأ ادقتعم كلذلاق نميف كلذو مالسالا || نكرقلاةم_عنل كر كش

 ثيدحلار هاظوهو ىفاشلا مهنمءاماعلاريهاج هيلا بهذ ىذلاوهلوقلااذهوهرفكى كشالفاذهدقتعا أ ليقوهبنوب ذكنتكنأ
 هدارموهلتاقيمءونلانأوهتجروةللا نمرطملاداان د قتءموهواذكواذكءونبانرطملاقولاذه ىلعو مهتبسنو ءا اونالاف تاز

 ّ سابعلا ىدان مث ىلصملاب قستساهنارمع نءعءاجاك مجنلا لعف ىلا دصقي م وا ذك مجن عولط تقوىف انرطمانا ||| رطملاقزرلاواهبلا اقيسلا

 عبسلا كلت تضمام هللاوفاهعوقودعباعبس قفالا ف ضرتعتاهن أن ومعزبءاماعلا نالاقفاي رثلاءون نم قل || ركحش نولاعجتو ىأ

 رفك الز ئاجاذهف رطلابهنلا ىلأمتاذاهن أ ةداعلا ت .رجىذلا تقولا نم قيمرمعدا اراامتاوسانلا ثيغىتخ تقلا م هللا كف زر يام

 ةملك اهنأةهاركلاهذهببسو ميرحنالواهبف ماالهيزنت ةيهارك اهنأر هظالاواذهةيعاركىفاوفلتخاوهيف أ نمهنوكينوبذ كن كنأ
 ىفىناثلالوةلاو مهكل سم كلس نمو ةيلهاج ار اعش نماهمالواهلئاقب نظلاءاسيفهريغورفكلا نيب ةددرتم | ىلإهنوبسسنت ثيحفتلا
 اذهو بك اوكلا ىلا ثيغاةفاضا ىلعهراصتقال ىلاعتهنل ةمعنلار فكر فكلإبدارملا نأ ثيدحلا لصأ ليوأت موجنلا

 ةكرب نمءامسلا نمهللالزن أمة ري رهىبأث يدحليوأتلا اذهدب وي وبك اوكلاربب ديدقتعيال نميفراج

 الا ١



 لأ
 هنرك داماود><الواوب ذك الفهريدقتو ئيهناااهانعمو مدقتامىلا عج رتاهن ا امسدح ناهجواهانعم ىفو

 سل ىبملاوةناهكورعشو رحسهنأ نمنارقلا فرافكلاهلاقاملدرال نأ ىناثلاهجولا جاو منلا نم

 اهانعمانهالناليقو رافكلال وقل ةخضالةثلاوال ىنعملا اومسقا لاقف مسقلا ف ًاتسام نولوقناك ىمالا
 (موجنلاعقاوع) لاؤسلا نعىبهنااال مالا مظعت دب ري وهو ىرجامعلأسناللئاقلا لوقكوهف قنلا

 براغم دارأ ل بقو اةرفتم |سوهيلعهللا لص هللا لوسر ىلع لزغي ناكهناف نآرقلا مون دارأ س ايعنبالاق

 عاب فاكبعفا اومليقو ةمايقلاموباهراشت:اواهرا دكحن !ليقوا ل زانمدارأ ليفواهطقاسمو موجنلا

 نأ ارقلالوزن موجنلا عقاوعدار ١١نأ ىلعلديا ذه ليق ( ميظع نوماعتول مسقل هناو) مجرلا دنع نيطايشلا

 ىأ نوماعتول ىنعم لقو كلذب متءفتتال هتمظع نوماعتول مظع مسقل موحنلا عقاومب مسقلا نأ ىنسعملاو

 (مي ركن آر قلهنا ) موجنلا عقاوم مسقاف ىتعملاو هيلع مسقملاو مسقلا نيب ض ضارتعاهنا ليقوهتمظع اوماعاف

 ىلاعت هللا مالك هنالمركمزي زعىأم رك نار قل لو هيلعهللا بص دج ىلعل زن أىذلا باتكللا نا ىأ

 هنالاع ركنارقلا ىمسو ريثكسلا ىطعي نأهنأش نم ىذلامب ركلا ليقو لسوهيلعةللا ىلصهيبن ىلاهيحوو

 نمهيفدمحا لمي ركنآرةلاو دمحا ل عماج مسا ير كلا ليقو نبدلا ىف قحلا ىلا ىدؤت ىتلا لئالدلا ديفب

 بردالاوهب جتحي وهنم دمتس مك اوهنمذخأ, وهب لدتسي ةيقفلاف كحلاو لءلاونايبلاورونلاو ىدطا

 نم هظفح وهلاني دح أ لكن الا ركىمس ليقوهنم هماع لص أب اطبلاعلكفهب ىوقت وهنم ديفتسي
 نوعماسلاهمأسارا مصررك اذامالكلا نال يقو بتكلا نم» غفالحديلب وى ذوريغصو ريبك
 2 او دادرتلاةرثككق ل الوةوال_تلاةرثكب نوهءال مي ركزي زعنآر ةلاو ناذآالاه|_ةونيعالاف نوب. و

 (نونكمباتك ىف) كل ذكر هدلا دبأ كبي ىرطضغوهلب ةن_ىلالا ىلع لقثيالو نوعماسلا
 0 داراا ل يةو ءوسوهلانب نأ نم ناطيشلانم ظوفحماحوللا فى اعتةنلا دنعروتسمنوصم

 كلذىأ (هسعال) حصل والا لوقلاو في رحتلاو لي دبتلا نم ظوفحم نوصم نونكم ىنعمو فحصملا

 ثادحالاو سون ذلاوكرشلا نمةراهطلاب نوفص ولا ةكئالملامهو (نو ,رهطملاالا) نونكلاباتكلا

 مهليقو دي ز نااوةداتقوةيلاعلا ىفأوريبج نبديعسلوقوهو سن أو سابع نا نعلوقلا اذهى ورد

 ىأ نوروطملا الا سعال ىنعم ليقف فحصملا باتكلابدارملانأ نمىناثلا لوقلا ىلعةرربلا ماركا ةرفسلا

 هم_هطدحالءارغلالاقنآر قلاةءارق نم ىراصنلا و دووملا نكت نأ ىهن ب سابع نء!ناكو كرشلا نم
 ثادحالا نمنورهطلاالاهسبالهانعم موقلاقو نو دحوملاالاهؤرق,الهانعم ليقو هب نم !نمالا هعفنو

 الو فحصملا لج ثدحمللالو ضئا>الالو بنحللز وج الاولاق ىهناهانعمو ىنن ةبالارهاظو تايانحلاو

 لديءاهقفلارثك أو ىفاشلاو كلاملاقهب وعلا لهأرثك اومساقلاولاسو سواطوءاطعلوقوهوةسم

 هبتكى ذلا باتكلا فنا مزح نب رمع نب د نب ركحب ىنأ نب هللا دبع نعأط وم ا ف كلام ىورام هيلع
 ءاج دقو السم كالامهجرخأ ارعاطالا نآرقلا سمتال نو مزح نب ورمعا ميد هللالوسر

 ىلا بتك لسوهيلع هللا لصهنلالوسر نأ دج نعهيبأن ع مزح نب ورم نبدحتنب ركب ىبأ نع الوصوم

 هللا ىلصةننا لوسر لاق لاق هيب أ ن علاس نعه دنس ىنطقرادلا ىورولاس را نءلالهأ

 نأ ىوراكعاستالاوراو+ا برق ىلعان ارقدام.فحصملا نآر قلاب دارملاورهاطالا نارقلا سال |سو هيلع

 محلا لاقو فحصملاهبدارأو ودعلا ضر ىلا نارقلاب رفاسين أى هن ملسوهيلعفتلا ىلصدتلا لوسر

 باكلا نمدارلانأ حصالا ناكاذا تلق نافهفالغب هسم و ف>صملا لج بنحلاو ث دلل زوج ةفيدح و نأو

 الاهسعاللاقل ث دحلا ىنن دارملا ناكولو ةكالملامهنورهطملاالاهسعال نمدارملان او ظوفحلا حوللاوه

 ىفاشلا نا لاق نم تاق فحصملا سم ث دحملل حصيال ىفاشلا لوق حمصي فيكفرهطتلا نم نورهطتملا

 داجو

 ةدكؤملانوناااهبب نرفت
 اهظفاسع(موحنلا عقاوم)

 ةزج عقومب اهب راغمو
 ى ىلاعت هلل لعلو ىلعو

 تطخنا اذا ليلا رْخآآ
 الاعف أب رغملاىلاموجنلا

 وأ ةميظع ةصوصخم
 ةفوصومتادايعةكماللل
 نبدجب لا مايق تقو هنالوأ

 ناوضرااو:جرلالورنو

 مسقأ كلذلف مولع

 كلذ مظعتساو اهعقاومب

 نوماعتول مسقاهناو) هلوقب
 قضارتعا وهو (ميظع

 , هب ضارتعا هنال ضارتعا

 هيلع مسقملاو مسقلا نيب
 ناردقل هنا) هلوق وهو

 وأى ضم نسح (ميرك
 6ع 0 وأ مقانملا مج عافن

 وأب ضرتعاو هللا ىلع

 فوصوملا نيب نوماعت
 ىأ(باتك ف١ هتفصو

 (نونكم) ظوفحلا حول
 ها نأ. نعنوصم

 نيبرقملاريغ نموأ ل طابلا
 نمهياععلطيال ةكئالملا

 الاه سمال) مهاوس

 عج نم (ةدريملا
 بونذل |ساندأ ساندالا

 ةلجلاتلعج نااهريغو

 نونكم باتكال ةفص

 اهلعج ناو حوللاوهو
 ىئبني ال ىنعم او نار قلل ةفص

 ىل عوهنمالا هسمينأ
 دارملاو سانلا نم ةراهطلا



 موق (نحنلب) كالطاوهو مارغلا نمانقز ر كالط نوكلهموأانقفن امتمارغنومزلمل (نوم رغل) ركب وب ًاانث اانا نولوقت ىأ (انا)

 (نوب رسشت ىذلاءاملا متبأ اأرفأ) | ذهانيلع ىرجا ل نيدودجانكولوانل تح الوانل ظحال نو دو دجمالنودو د نوب راح (نومو 2

 هانلعجءاشنول) انتردقب (نولزنما نحن مأ)ءامبذعأوهو ضيبالاباحسلا (نزملا نمور أمتتأ أ) برشلل اصلا بذعلاءاملاىأ

 انههنم تعزنواماطحهانلعجلهلوق ىواباوج ىلع ماللا تلخ دو نوركشنالهف (نوركشت الواف) هب رش ىلءردقبإلا صوأاحلم (اجاجأ

 ىنعماهيف ىرسا-ءاواهلثم ةاماعالو ناك ط رسشلل ةضلخم نك-:ملو طرمشلابءازخلا قلعت ىلوالابامهتبن اثةقلعم نيتلج ىلعةزخاد تناك انوا نال

 قلعتلا !اذهىل_عاماعصن امىلااهماوج ىف ترقتفالّوالا عانتمال عنتم ةما ىلاثاا نااه.ةلج  قومضم ىفاهتدافا ثيح نماقافتا طرسشلا

 | ىلا ىواستوهبدحأ لك لعل ظفللا٠ نعهطاقسابلاس ملهعقومرهشا-او كلذ ىلع ةقرلأا اماع نوكتل ءاللا هذه تديزف

 ليقو نوموالتت ل يقوةب وقعلا كلت تبجوأىتلا ىصاعملا نم مكنم فاسام ىلع نوم دنت ليقوم كن اقفن ىلع ِ
 لاملاباهذمرغلا ىنعمولوقلا ف دف .نولوقتو ىأ (نومرغلانا) تافام ىلع ههلتوه ل قو نونزحن 0 0 ءرغم ةريصق ةفاسملاواه ؟ ذ

 هه ور 3

 مهطاومأ باهذباوب ذعمهنا ىنعي نوب ذعمامسهنءةللا ىضر سابعنبالاقو انب عقومل ءانعمليقو ضوعريغب || يسم 1
 ل ا | ل للا سال انا ىددلا بلك|ا م ركاث) ماو ةنئافرشم || < ٠> ٠

 ىنعملاو نوءونم ىأ (نومورح نحن لب ) ضوعريغب بهذف هانر دب ىذلا بخ |انمر غان | ىنعملاو ةدئافربغ ةنا ىف تلخداف ةلاحمال

 نحنمأ نزملا نمهوملزنأ متأ أ نوب رسشن ىذلاءاملا متيأرفأ) عرزلا ىف عي رلا نمهبلطنانكىذلاانموح 2000 ٌ

 (أجاج أ هانلعجءاشن وا) لجوزعةللاالاهيلعر دقي ال ىذلا ارطا |لازئابمهيلع همعن ىلاعت هللا مه 1 د(ن ولزنملا 1 1 00

 ميلعنلا ةمعن ىنعي (نوركشن) الفأىأ درع رش نكمال !يمليقو ةحولملاديدش سابع نبالاق 5

 ىهورانلااهنمح دقت ىتلا ىنعي (اهمترجش متأشن أ مئنأ 1)دئزلا نم نوح دقت ىنعب (نوروت ىتلار انلامح متًارفأ) 1 0

 0 و ىل ردع ع بج دارأ ل يقو ناتبطراصو رانلاام_منم ح دقت نانرحشاصتور ناد خرل 0 5

 ىأراذاىربكلارانللىأ(ةرك ذنايندلاران ىنعي (اهانلعج نحننؤشنللا نحنمأ) | نإ جاتحامأ تول
 رك ذرانلاهذهىئارلا

 ناهنعهللاىضرةرب رهىنأن ء(ق) نمؤلااهب ظعتي ةظعوم ليقوهباقع فا وهللا ىف مهجر اناهم 10 .وعطمال غبت

 تناكناهللاو اولاق ماهجرأن نم از نيعبس نم ءزج نودقون ىتلاهذهىكرانلاق لسوهيلعهللا ىلصةتنالوسر 00 يك

 |0000 ا ) سرح رمال زج تسسو سن ايلعتلسفاب لانا لورا ةيفاكل أ نورت نا :أرفأ)
 نارمعلا نمةديعبلا ةيلاخارفقلا ىهوءاوقلا ضرالا فلزانلا ىوقملاونب رفاسملل نعي (نيوقملل) || 2 دقت
 عابسلاب رهتالئللاباهنو دقو مهناف ميقملا نمرثك أ |مهتعفنم نافرافسلاو ىداوبلا لهأاهم عفتني هنا ىنعملاو و هرعلا 5

 ىفاهبنوعتمتس نيذلا نيوقملا ليقو نب رسفاارث.ك ألوقاذه مفانملا نم كلذريغى لا لاضا اهب ىدتهيو ||| 2 18 0

 دادذالا نم ىوقملا ليقو عفاذملا نم كلذريغى اربح اوزبطل| فاهم نوعفتني و دربلا نماهم نولطصي و ةماظلا 03 5 0 3

 ءارقفالةعفنمواعاتماهبفنآ ىنعملاو دب ريام ىلعهنوقلوقم ىنغاللاقيو لاملا نمهوا-+لو قمر قفلا لاقي ةدئزلا لفل ل
 اقل ار ير دقو هحنادحو لعل ديام تدارك ذم( ميظعلا كب رم.ساب عبسف )اهنعدحال ىنغالاعيجءاينغالاو ا

 سف ىلاعت لاقتف سانلا نمدرف لكلاباط.ن اوك تازوكد مسوهيلع هللا ىب يبن بطاخ قلخلا ارباس ىلع 00
 5 ىدلاو تاذلا ىعم نوكب مسالاومتخ ف نوكرشلالوعباتمتههرنو هللا ةئرب ىأ كلب رمسلب نع دال اهنم ىلا

 اهلصأ ىلعال ل يقوة دك مةلصالو مقافءانعم نب رسفملارثك ألاق(مسق الف) لجوزعهلوقو مظعلا كب ر اه نونلامتا (نؤشنلا

 000 و 7 [ملاةجاحانممعو شاملا بابس اهءانقلعثيح متاهجرانل اريك ذن(ةرك ذن) رانلا ىأ(اهانلعج نحن )ءادتبا

 / نيدللوأرفقلا ىهوءاوقلا ف نيرفاسملل( نير وقملل )ةعفنمو (اعاتمو)هباو دعوأام نورك ذيواهيلا نورظنب ساذال ةرضاح نوكشل ىولبلا

 ةمعنلا نال نونمتام متيأر فأل اقف ناسنالا نارك ذب أدب اهينك اس نم تاخاذارادلا توق أ مطوق نم ماعطلا نممهدوا وأ مهنوطب تلخ

 رانلاوهوهب زي امن ءاملاوهو هيلع برشي وهب نوكيا منوثر حتام مير فألاقف بحلاوهوهماوقهباهي مث عناا عيج ىلع ةقباسهيف
 ش |. تيل عفشسلابأدب قيليالا هك رهزنف (كب رمسابحبسف )ايح مادامدسجلاهنع ىنغتسيالوةثالسثلا ع وعجم 00

 ” 00 ع اروع 0 دف) رف أ :

ْ 



 قيدصتلاهيضتقيام الخ مهبهذم ناكل هناالاهب نيق دصماوناكن اومهمال قحلاباما قيدصتلا ىلع ضيضحن ( نوقدطنإ) الهف (الواذ
 فطنلا نم ماحرالا ىف هنوف ذقت ىأهنونكآم ( نونمئام متي فأ) ايناث قلخ نأ هيلع ع نم ملال أ قلخ نمنال ثعبلاباماو هب نوب ذكم مهناكسف
 اريدقت (توملا كنيانردق نحن (؟971/) نوقلاخلا نحن مألاب وسار شر هنوا_عجتو هنوروصتو هنوردقت (هنوقلختمتأأ)

 ةمسق يلع ةمسقو ا لا يا

 قالتخا ىلع قاز الا || فتون تارفأ) لج زعمت ولا. تسلا سر( سدو يا ل
 انتئدشمهضتقن اكن وافنو نولاذلا نك از ارش نونكات نودع ما !ىأ(هنوقلحت منا 1( تلطتلا نم ماحرألا نوب
 0 كرامعأ تفلتخاف مييلعجتحاك اتناك مك ديعي نأ ىلعرداق د اوهنا,ن وق دصتال |فاهايح أ واهروصو ةفطنلا قلخ هنا ىأ

 ا[ فن ا ل مرطاو ربكلا غلبي نم كنف لاجألا ىنعي (توملا كني ردق نح) قلحلاءادتب ا ىلعةردقلاب ثعبلا ف
 2 لها وءامسلا لهأ ل عج هناهانعم ليقوة دعبل اوةبي رقلا لاجآلا نم كلذ ريغواباشوا بص تومي نم كنمو

 هتراغو مدعم رع اذاور دل[ يمي( نيقوبسم نحئامو ) ٠ انيسقانر دق ىنعم نوكي لوقلا| ده لعف يعيضو و مهع رتل ا
 2 "امو هلوق ىنعف هيلع 3 0 : . . ْ مك-ادباو كك الها نعنب زجاعنيب لغم نحناموهانعمل بقو دحأ ىنم عنتئالوهدب رأئثىتتوفبال

 1 نك نيحع رسأ ىف مكنسال دب لثم قا ى انىا (ملائمأل دين نأ ىلع) ىلاعتهلوقوهو كلائمإب

 ل كن نع لع رأناى أب ناكنمينلء فاك 0 كا ا لس وانت قاتل نورداق نإ ( كلانا || نما جمس اوهام كتل تاو روسلا نسا (نوضالا فز تظل(

 ىألشم عج ؟لائمأو 0 0 روما لسا وح قنوع تا ل 0 6
 000 كا اميوكس دان ايلا لوبا دج ا ا رتدق هروصزيش ف مهحسسسع الل منار عتسلست نأ لأ

 (ن وماعتالابف كششننو) ربدقتلان 2 دال مد 0 2-2 را هدام واف ىلاعتتللا

 ايا دهم انراهرممال ناييزالا قاعقاو كلذناك اذاوثعيلاو توم لاوهءاشنالا وريبدبتلا نال[ اصلا لمعلا ىلع شن رحتلا قطف تت نأرلعد |

 نب مالا لعر هيناتا نمي || ءاسنلا متاع دقلو) ةدعلادادعا نع لتي الود دل |لوط ىلع ناسنالا لحس الاى ل ل
 "يات واخ لعاب فابىأ(نورك تيدا ماعلا ره ديت اخالا وكن موىلوالا ةقلخما ىأ(فيالا
 زجهذ فيكف كلئامالامو قادت و7 دال ( نورا اا ىلاعت هلوق ف ةىملّوأ تن ادب ىلءتر دقن داعا ىلعر داق

 نأزوجي وكت داعا نع لوك نانا وسلا ذةينااي دولا لئالد نسال ا
 5 كلانمأ نك هعداوعادنلا وك انا ةفاتجا رتهبترو بورششم او لوك 0 نمهبامو بورشملاو

 را نال أ نيل او ل املا عاونأ نمرك ذو حالصالااببىتلارانلا متءارعسالاهننآل بورمشملا
 فاييلع متنأ ىنلا كتافص منار ارد فال حولص اا نالرالا احلا نموت ذو لصالاوهاضيأ هنالءاملاب : رشملا
 متشننو كفالخأو كقلخ دتسسو نهب شدنو اوبن ى ( تار 1 رذبلاه يف نوفلدو ضرالا نم نوريثتام ىل نورا

 دقلو لا هنوماعتال تافص لينسلا قل داع نا فاكس الو ا كا مس (نوعرازلان <مأ) هقوس ىلع موق و

 (ىلوالا ءاغنلا 2 نوقلدوهنونر حام ىعي (ءانلعتساسشنول) نئانلا لدف نمردبلاءاقلا ناك كاع ناري ل لا

 ودفن 0 (نوؤكذ 0 00 0 وهوةرع نك ااف)ورمجو ايست اش ل

 هيلع عنتم لة ع هنا 0 رهيديصت !ت الاكل دع نا . لع مت اور تنل

 ىايقلاةسليد سيفوز || نس لد عزل نكرة نوبح شك نا
 رذبلااهيف نوقلتو ضرالا نو ريثتى أ ماعطلا نم هنوئرحتام (نوئرحتام متيأرفأ) ىلوالا ىلع ىرتالا ةأشنلا سايق كرت ف مهلهج ثيح
 ءاشنول) تئوحلقيلو تعرزكدحأن لوقبالْث يد حلا فونوتبنملا (نوعرازلانحنمأ)_انابنهنودرتو هنوتبنت (هنوعرزت متتأأ)
 نم مفرتقاام ىلعوأ هيلع ةافناوكبعت لع نومدننوأ نوبجتت (نوهكفت متاظف) هكاردا لبقارسكتمام_ثه» (اماطحهانلعجل
 اهلج نم كلذب متبصأ ىتلا ىصاعملا



 لظو) ةرارهلا ىهان:مراحءام و( ميجو) ماسملا ف ففي رانوح ىف( م ومس فلة دحاوةماشملاولامشلا (' لاك باغ املامشلا ب تأو )

 لظلادربهنع فن مالظامسلالظلارئاسك ال نكلولظهنادب ربهنعلظلاىتفصل ىنن (ميرك الودرإبال) دوسأن اخد نم (مومحبنم
 لبقاوناكمهنا) راضراح لظهنا ىنعملاوهيلاحاورتسالا نمل ظلا لول دم فام قدعميل همرككل ذكور خا ىذأ نم هيلا ىواب نمهعفنوهحورو

 ىأ( ميظعلا ثنحلا ىلء)نوموادب (نورصيااوناكو ) رابتعالا نع مهلغشور اجزنالا نم كلذ مهعنف نيمعنم ( نيفرتم) ايندلا ف ىأ( كلذ

 هللاباومسقأو هلوق ليلدب ثعبلاب رفكلاوأ نيعلاب د.ك ملا دهعلا ضقن ثنحلا و قائيملاد_هعضقت هنال كرشثلا ىلعو أ مظعلا بنذذلا ىلع

 زاجو فرظلا فلماعلاو هواذتماذا ثعبن هر يدقت(نوثعبملانت أ اماظعوابارتانكو ا:ةما د: أن ولوقياوناكو) تومب نمةللا ثعبب ال .همامت ا دهج

 أ)امهلبقاميفامهدعبام لمعي نناعنعماهفتسالاوذانالنوثوعبمهيفلمعي #9*(2) الوهيلعلدينوثوعبمذاهفذح
 حل ةزمه تلخد( نولوالاانو انآ

2 

 0 وار سلا اس واللا هذهىف 0 ع اهفت 5

 .كممعس

 1 ىلاقو نرخآلا نمليلقوىلوالاةبآلا ف طز ير أ ندرخألا .رمقلثو ةيآلاه ذه لاقو نم رآلا 0 آل 308 ا 00
 0 1 ايف ةنآلا دعو نب ,خآلان 0 ا ف يرو

 ا

 صاقال «٠ يعن ا : ع

 با أ و) ىاهنءلوق ُُه خسنلا هلخ ديالربختاوربخ نيتبآلا ف مالكا نال حصيال خسسنلاب ل ولا وحنو 1

 0 : نيب مث مهلئامشب مهيتكن وطعي نيذلا مو ملاح نمب جتا ينبهنا مدقتدق (لامشلا باحصأ ام لامثلا 2 . 0 32
 ةرا ارا ةديدشي رف ليقورانلاوحف ىأ (مومسف) ىلاعتلاقف باذعل ا نم مط دعأامو مهبلقنم 3 قال ول لصف

 اشوقدمان
 0 آلا نيلوالا نا اهلهأوءادوسرانلا نا ليقداوسلا دي دش ناخد نملظ ىف ىنعي (موم< نمل ظو) ىلغي راحءامىأ(ميجو) 00
 هل بتذف

 فذلا |( ثلا هبا وناك مالندلا ىف نه |وناك 0

 ل م (نن ىلع نورصياو 0 قرنعي(كلذ لبقاوت تاقيملاو ةضف متاكك نم نعم
 اريذكو نوثعبال مهنا نوفلحاون اكمهنا كلذو سومغلا نيملا مظعلا ثنحلا ليقو كرمثلاوهوريبكلا

 00 اك أنواوقياوناكو) ىلا هتهلوقوهوةبآلا قايسهبلعل دب كلذ ىف ل خا م

 || نوعومجمل) ءانبالاوءانآلا ىنعي(نب رخآلاو نيلّوالانالق) هلوقب مهيلعىلاعت هننادرف ( نيلّالاانئابآوأ 7 54 1

 ىعي (نولاضلاببأ مكنامث) باسحلامويلنورشحي ونوعمج مسمن اىنعي (موا_عمموبتاقيمملا أ نإ ةلوخد ديرب نم
 | نوك آل) بذكملاض لكعم ماعدنا ل_يقو ةكمراةكل باطخلاو ثعبلابىأ (نوبذكملا) ىدمما نع (ن اضل اهبأكناامثإام 7

 | دم نوب راشف ميجا نم هيلعنوب راش نوطبلااهنمنؤلاهغ) هريسفتمدق: (موقز نمرجش نم (نوبذكللا) ىدطا نع
 | كلهت ىتح برشتلازتالو هعمىورتالف لبالا بص ءادمايطا نال بق شاطعلا ل يالا ىنعي ( ميلا :

 ظ برش ميجا نم نوب رشبف شطعلاراذلا لهأ ىلع تاب ليق ءاملابىورتال ىتلا لمرلا تاذ ضرالا ميطا ليقو
 | (نيدلاموب) مطدعأامو مهؤاذغو مهقز رىأ ميجلاو موقزلا نم ,رك ذامىنعي (مطزناذه) نو وريالف ميطا ا رو

 مت أ وأ يشاون وكس لو ىنعي (م انقلخ نك ) ىلاعتهلوقب ثعبلا ىف مهيلغجتحا مث مطاسعإب نو زاجح موب ىنعي نم (موقزنم) ةباغلا

 نوماعت هرك ذوىنعلا لعرح. كااريمضتنأ (مي+انمهيلعنوب راشفنوطبلااهنمنؤولاف) ر حشلانايبل

 مل ناردصمامو مهريغ نيشلا تفي وله-سوةزجو مصاعو فد_هنيشلا مضب (برش نوب اتق هيلعواهنمىف ظفالا ىلع

 نوطبلاهنماؤلءاذاف لهلاكوهىذلا موقزلا لك ىلا ,هرطضيام عوجلا نم مهبلع طلسي هنا ىبعملاو ءامهو ميهأ عج ىورتال شاطع لب | ىه
 نيب راشلا ىلعنيب راذلافالعم سانا ميفابرتنوب رشف مهءاعمأعطقي ىذلا مجلا برش ىلا مهرطضيأم شعطعل ا نممويلع طاس

 ىلعهلمهب شو بيع ىمأءاعمالا عطقو ةرارحلا ىهانت نم هيلعوهام ىلع ميمحعال نإب راش مهنوكن ال نيتقفتم نيتفصوةقفتمتاوذلام#و

 0 ا ا ان هلك زرار (مطزئاذه) نيتفلتخم نيتفصاتن اكفاضيأ ب ريع ىمأءاملا ممطا برمشي أك كلذ

 م انقلخ نحنإ)ءازجلا

 دحىأءهيثلا هب تقوام

 نمو ةكم لهأ مهو ثعبلاب

 نولك آل) طاح لشم ىف



١1 

 نعهدنس ىوغبلا ىورو هناور ضعب فعضر سب رغث. دح لاقو ىذمرتل هجرس اصمراشمع زئامعايندلا

 نان الف مأا,لاقف ةنجلا ىلخ دي نأ للا عدا هللا لوس رايتلاقف سو هيلعةنلا ىلص ىننلاز روع تنألاق نسحلا
 نهانأشنأأنا لاقىلاعتهننا ناز وع ىهواهلخ دئالاهن :ًااهو رب خأل اق ىكبتتلوفلاقزوعاهلخ دءالةنجلا

 هيلعةللا لص ىنلا نعكللام نب سنأ نعىلعثلادانسإبىورو لس مث دحاذهاراكب أ | نهانلعش ءاشنا

 كي رشنب تقلل ءاراك أ | نهانلعفؤاصمراشمعايندلا ف نكرئاعلاقءاشنا نهانأتن ناو تقر

 نلضف نهم ليقواراكب أ | نهو دجو نهجاوزأ نهات املك ادب دجاقاخ هنردقب هنلا نهأشن اين دلاز اع نه

 اراك أ أ نهانلعف ةدالو نيياع عقت لهتلا نهأ شن أن يسعلاروملا نه ليقو ين دلا ىف نيتالصب نيعلاروملا ىلع

 هنعوهنعةباورىف نيابع نياهلاقاهجوز ىلا يبجتتل ىعرا ورع محل رع)عجو كانه سلو ىراذع

 قلخلا ىنالاثمأ ىنعي (ابارت أ) مالكلا ناس لاقإب رعمهيبأ !نعدب زن ةماسا نعوةحنغلا ليقوةقلملااهنأ

 سو ةيلعتما] ىلس تلا ع ناك نع نينالثو تالت ان دحاو نس لعن كلا تال ليقو

 لاقو ىذمرتلاهجرخأ ةنس نيئالثو ثالث لاقوأ نيثالث ءانب أن يلح كم اد ىما درج ةنيلا ةنملا لهأ لخديلاق
 نيعلا بانالانرك ذ ىذلا اذه ليقو نيهيلا باخحال نهان أش نأ ىنعي ( نيعلا باعصال) بي رغنسح ثردح

 هذهىنمؤم نم ىنعي (نب رخآلا نمةلثد) ةمالاهذهلبق مهنيذلا نينمؤملا نم ىنعي (نيلّالانمةلث) ||
 هللا لصهلوسر ىلع لجوزعهللالزن ل لاق مور نب ةورع نع ىلعثلا دانس, ىوغبلا ىورام هيلعل دب ةمالا

 انموجني نموهانق دصوهللالوسربانمآهّللا ىنايلاقفر مع ىكب نب زخآلا نم ليلقو نيلوالا نمل. لسو هيلع

 لزن أ دقلاةفرمع لسوهيلعهتلا ىصهنلالوسراعدف نير خآلا نمةلثو نياّوالا نمةلثل جوز عهللا لزن اف لولق
 ةإئانيلا مدآ نم لسوهيلعهنلا ىلصهنلالوسر لاقفانيبن قيد صتوانب رنعانيضرلاقف تاقامفىلاعن لنا

 هنلاىضر سابع نبا نع(ق)منداالاهلااللاق مب لبالاةاعر نمنادوسالا اهم ّتسيالو ةإ'ةمايقلا مون ىلاانمو
 لجرلا هعمو ىنلاو طيهرلاهعمو ىنا|تي ًارفمالا ىلع تضر علسو هيلعفتنا ىلصةنلالوسرلاةلاقاب2

 نك رف ا مهنا تننظف مهظعداوسىلا عفرذادحأهعم سيلو ىنلاونالجرلاو

 1 هذهى ليقف ميظعداوساذافرخآلا قفالاىلار 2الررشف ماع اوس لارظنا

 نذلاكئلوأىف موقلا ضافن ةلزنم لخ دف ضهن مب ا ذعالو باس>ريغب نجلا نولخ ديافلا !نوعبس مهعمو

 لاقو لسو«يلعهللا ىلصهنلا ل اوسراوبح نبذلا مهلعلف مهضعب لاققف با ذعالو باس>ريغب ةنح لان واخد

 هيلعةللا لصةلنالوسر مهيلع حي رف“ ءايشأ اورك ذوةئلاباوكر شي إومال_سالاىفا ودلو نيذلا مهلعلف مهضعب
 م«. ر ىلعو نوريطتبالو نوقرتسيالو نوقربال نبذلا مع لاقق وبال هيف نوسوح ىذا لاقف ملسو

 رخآل جر ماقف مهنمتنأ ل اقف م-منم ىناعجي نأ هللا عداةنلالوسرايلاقف نصح نب ةشاكعماقف نولكوتي, |]
 ليقوةرشعلا نود مهو طهر ريغصت طيهرةشاكعاهب كقبسلا قف مهنم ىلع ن أةنلا عداهنلالوسراب,لاقف

 نيعب رأ !نماوحن ةبقاىف سو هيلعهتلا ىلصهنلا لوسر عمانكلاةدوعسم نبهنلا دبع نع (ق) نيعب رالاا

 ىدتلاولاق منانلق ةنجلا لهأ تلئاونوكتنأ نوضرن لاق مئانلق ةنجلا لهأ عبر اونوكتن أن وضرت لاقتف
 امو ت ةماسم ةنمؤم سفنالااهلخ ديال ةنجلا نا كلذوةنجلا لهأ ف صن اونوكن نأ وجرال ىفامديب دم سفن

 رجالاروثلادلج ىفءادوسلاةرعشلاكو أ دوسالاروثلادلج فءاضيبلا ةرعشلاك الا كرمشلا لهأىف متأ

 ةمالاه ذه نماهنم نونا فص امو نورشع نجلا لهأ لاق سو هيلعةنلا لص ىننلا نع ةدن ١ ربنعو

 هذه نم اعيج نيثلثلا نأ ىلا ةعاج بهذ و رسح ثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخأ مالا ر ئاس نم نوعب رأو

 ةلئوةمالاهذه قباس نم نيلّالا نم ةلئاولاق كاحضلاو حابر ىنأ نب ءاطعو دهاجتو ةيلاعلا ىف لوقوهوةمالا

 سابعنب | نعى للعلا دانسابىوغبلا ى ورام كاذ ىلع ل دين امزلارخآآىفاضيأةمالا هذه نم نب رخآلا نم

 فلخو ةزجابرع(اب رع)
 بورععج داجو ىحنو

 اهجوزىلا ةببحتملا ىهو
 (ابارتأ) لعبتلا ةنسحلا

 تانب نسلا ىف تايوتسم

 نهجاوزأو نيئالثو ثالث
 باسال )ىف ماللاو كلذك

 (ةلث)ان أ شنأةلص ىأ ( نيم
 نم) ةلث نيعلا باكصأ نم

 (نيرخآلا نمةلثو نيلوالا
 اذهل يقلاق فركت لق ناف

 لاق مني رنآلا نمليلقو
 تاق نيرخآلا نم ةلثوانه

 ىاذهو نيقباسلا ف كاذ

 نورئاكستي مهناو نيميلا باص أ كس
 ة

 اوقباس نسحلا نعواعيج

 قباس نمرثك ١ م

 لشممالاوعباتو ا

 ةمالا هذه ىعبات



 ف( اهيفنوعمسيال)ءازج نوزجيىأر دصموأ مطام أ ءازجلهلككلذ مهم لعفي ىأ ه4 لوعفم ءازج(نولم ءياوناك | :ءازج) لامعتسالا
 ال ىاليفلهب لوعفمو أ اليق نمل د.امالسو عطقنم ءانئتسالاو ةمالساذالوقالا(امالسامالاليقالا)انايذه(اهأنالو)الطاب( اوغل) ةنجلا
 امالساولوقي نأالااهيف نوعمسي

 ردسىفناعلا باحصأام

 رحش ردسلا (دوضخي

 كوشال ىذلادوضخ لاو قبنلا

 هوشدضتخاغ كمل

 حلا (دوضنم حلطو)
 ىذلادوضنملاوزومارحش

 ىلاةافسأ نملجلاب دضن
 2 رابقاسهل تسل فهالعأ

 طسنمد تمم (دودمع لظو)

 رجتفلا عواط نيبام لظك
 ءام 9 سمسشلا عولطو

 دخالو دحالب راج(بوكسم

 ىضرالا ىلع ىرجنىأ
 ةيك افد) ود ريغ

 سانجالا ةريثك ىأ( 51

 ىف عطقنتال (ةع :وطقمال)

 هك اوفكتاقوالا ضعب

 الو) ةمئادىه لب ايندلا
 اطوانتم نععنمال(ةعونمم

 ةعوطقمال ليقرههجوب
 نامئالابةءونممالو نامزالاب

 ةعيفرةعوف ىم(شرفد)

 تعفتراىتح تدضنوأر دقلا
 ةرسالا ىلع ةعوف صوأ

 نالءاسنلا ىه ليفقو
 شارملاباهنعىنكيةأرملا

 لاق كثارالا ىلعةعوف ىم

 ىف مهجاوزأو مهى لات هللا
 نؤكتم كنارالا بعلالظ

 انا) هلوقهيلع لديو
 انأدتبا (ءاشنا نهان أشنأ

 نهؤاشن اديعأ قاللاوأ نهؤاشنا”ىدتباىقاللادارب ناامافةدالوريغ نمءادتبا نهقلخ

 || قف نكفاللات انما لاقءاشنا نهانأشن أنا لسوهيلعةنلا ىلصةنلالوسرلاق لاق هنءىلاعتةللاىضر
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 نييلا بامحأو) مالسدعبامالسنوماسيف مهني مالسلانوشفي مهنا ىنملاوامالس 2 (؟18)
 ايندلاف نولمعياوناك ا مءا ازجس مهب كللذانلعف ىأ(ن وامعياوناك امءاؤجإ) حسيبستلاب نارصي ٌولْول نم

 ليقو ىنلينأ قحتسي و مالكلا نمهنعبغربام هوغللا ليق (اوغل) ةنحلا ف ىأ(اهبف نوعمسيال) انتعاطإ

 مهنال تأ ضعبل لوقبال مهضعب ناءانعم ليق(امئأتالو) عم_سفوغلاهبف سيل ىنعماولوقلا نم ح.بقلا وه
 لوق نم مثأتلا ببسوهام ىأامأ:نوتأيالهانغملبقو ايندلا لهأ هب ملكتي كمن هيفاسع نوماكسإال
 ضعب ىلع مهضعب مس ىنعي (امالشامالسإل اليق نوعم سب وأاليق نولوقي نكل هانعم (اليقالا) حيبق لعفوأ

 | بارك ذموغللا نم مسي مطوق ناهانعم ليقو مهبلا ماللاببرلا لسر. وأ مهيلعةكسنالملا إست ليقو

 نايب ف عرش نيقباسلا لاح نيباملل ( نيمبلا با امنيعلا ب اأو إ) ىلا عت لاقف مهنأش نم بو نيهللا
 اذهوهنمعزنو عطق ىأهكوشدضخهناكهيف كوشالىأ (دوضخردسف) ىلاعت لامتذ نيعلا باه لاح

 وهو جوى نوما لارظن ال ليق قبنااوهولالقلا نم مظعأ هرم ليقالجر قوملاوهليقوسابعنب!لوق
 رثك ًادنعزوم اوك (حلطو)'ةبآلاهذههللالزنافا ذه لثمانل تيلاولاقف هر دس مهسعاف فئاطلاب بصخداو

 اوبطوفل ةحئارلا بيطرونو كوش 0ناليغمأر جشوهليقو بيطدراب ظهلرج_ثوه ليقو نب رسفملا
 3 ارتم ىأ(دوضنم )اين دلا ىلعة نجلا لضفكا اين دلارحش ىلعهإ طف نأالا نوفر عي و نوبح ام لثعاو دعوو
 قةنملارك نمئث سلو رمت هناصغأىلاهقورع نم لب ةز راب وسهل تبا هرخآى ل هلّوأ نم لج اي دضن دق

 لظو)هيلاروظنمو موم_ُثمو بورشمو لوك ًاماهلكلبامهوحتوزوجلاوءالقابلا لثماين دلار مك ف الغ
 ةريرهىنأ نع(ق)اهبف سمشالاهلكلظةنجلا نال كل ذواين دلا لهل ظكس مشلاهخسننالمتادىأ (دودم

 ةنسةااماهلظ فكك ارلاريسيةرجشةنجلا ف نالاق لسوميلعمنلا ىلصةنلا لوسر نأ هنعىلاعنهنلا ىضر
 لهأاهبااجرخ قاس ىلعة نجلا فةرحشلاق دودمب لظوهلوق ف سابعنب | نعودو دم لظو منشن ا اًؤرفاو

 ةرجشلا كل: كرصق ةنجلا نماحي رلجوزعهتلا لسريفاين دلاوط مهضعب ىهتشيفاهلص أى نون دحتيف ةنجلا
 ةريثك ة هك افو) عطقنيالودودخأريغففامتادىرحبوبصمىأ (بوكسمءامو) ايندلا فوط لكب
 ةعوطقمال ل يقواهذخ أ دارأ اذا دحأ نم عنةمتالو تينجاذا عطقنتال سابع نب لاق (ةعونمتالو ةعوطقمال
 اك اهياع رظحال ليقو نئلابالااهبلا لص وبالوءاتسشا فاين دلارامت عطقننكنامئالاب لع تعالو ناكزالا

 نيفعض اهناكم لجوزعهللال دب الا ةنحلارامت نمة رك تعطقام ثيدحلا ىفءاجو اين دلا نيتاسب ىلع رظحي

 ديعس ىنأ نعةيلاعةعوف ىم ىهف ضعب قوفاهضعب ليقو ةرسالا ىلع ةعوف ىم ىلع لاق (ةعوف سم شرفو)
 ةريسمو ضرالاوءامسلا نيباك اهعافترالاقةعوف ىمشرفوهلوق ىف سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىردحلا

 تعم معلا لهأ ضعب لاق ىذمرتلالاق سي رغ نسح ثيد_>لاقوىذمرتلاهجرخ أ ماعةئامسج امهنيام

 نيبام تاجردلاو تاجردلا ف ةعوفرملاشرفلا عافترالوقي ضرالاوءامسلا نيباك اهعافترا ثيدحلا اذه

 ىلعاسايلواشار فة أر ملا ىمست برعلاوءاسنلا شر فلابدار أل يقو ضرالاوءامسلا نيب امكح نيتجرد لك
 ||| اذه ىلعلدب واين دلاءاسن ىلعلالاو لضفلاب نعفر ىأ ةعوف ىم ىنعم ن وك, لوقلا اذه ىلعفةراعتسالا

 "|| تايمدالا ىنعيسابع نب الاقادب دجاقلخ نهانةلخىأ (ءاشنا نهانأشنأانا) هبقع ىف هلوقلي وأتلا
 سنأنعىرادعىنعي (اراكب أ نهانلعؤل) رخآ اقاخ مرطاوربكلادعب نهانهتلخ لوقي طمشلا زئاجتلا

 اينذدلا
 ٍ نوجاوزأن هان املكيراذع (اراكب أ نهانلمؤ-) نويلع لد مجاضملا هو شرفلارك .ذنال نطرمضأ ل ب وأتلا اذهريغ ىلعو

 اراكب أن هردجو



 هوجواف مهضعب ظني 0 مدس ا

 ا وفصو ضعب ءافقا ىف مهضعب رظنبالو ضعب 6 قالخالا بيذهتوةرسشعلا رس
 ,0-تئ2ئ2ئ276767؟7؟5ت56ت: تب: 20 اا ا اا“ :

 هيلعقللا ىلصةنلا لوسر بادصأ مه نيلؤالا نا ليلقودب نماآو مسوهيلعهنلا ىلص ىننلا نياع نمرُك ًاةيضاملا |

 نمليلقو راصنالاو نب رجاهملاقام_سنيلّوالا نا ليقو ناسحاب مط نيعباتلا ىنعي نب رخآلا نمليلقو لسو |
 : رهوملاو بهذلا نمةجوسنم ىأ (ةنوضومر رس ىلع) ةباححصاا نم مهدعب ءاج نم ىأن ب رخآلا ٍ

 افق ىفمهضعب 0 رارسلا لع قا (اهياعنيثكستم) ةقوغصم ىيةيوضوي لكلا

 روهظو رابدأم- ط سلة« ذاصةينار وناحاورأ او راص مهئال ل يقو ةسلاجنا ىف ةرمشعلا وسح اوس ضل | ا

 نورغتش,الو نومرمالونونوعال (نودلخم) ناساغىأ (نادلع) ةمدخلل ىأ (مهلعفوطي) |

 اولد او ندا واع ةقاطاد طرقلاللكار نوط رقم نرخ سو ةلاحىلاةلا- نمنولقتشالو |

 مهما ”ايمهقحلي هن ًاريخ ًاهّنلا نال فءض هيفو الافطأ اونام نبذلا نينمؤملادالو أ زهليقف نادلولا ءالؤهىف. ا

 اونامنذلارافكلا اراغص مهلبق »و مداخلا ىفإب ةصقنم ناكو ريغدلوهم د>وافهلدإوال نم نينمؤملا نمنالو |

 لاققف هال. ةثالث ىلع نيكرشملا دالوأ ف فاتخادقهناللّؤالا نمبرةألوقلا اذ هو فيلكنلا لبق
 هيلا بهذ ىذلا حيحصلاوهو ثلاثلا بهذا اوةفثاط م_مف فق :ونو مهمابالاعبترانلا فمهنو رثكحالا

 تانسحمط نكي ملاون املافط أمه ليقوهعضوما ذه سدا ليادبهذم لكلو ةنملا لهأ نم مهنا نوققحلا

 جيحصلا لوقلاو ةدالواهمف سيل ةنجلا نإ, للعيلاوقالاهذهبلاق ن .واهلعا و بقاعيف ت 'ايسالواهلعاوداثيف
 انا اةءدظةنجلا فاوقلخ نادلو مهناةئلاءاشناهنعلدعمال ىذا

 تنس كاف هدو ةمالاو لمح لاما هالو مدلعلا يمس عيال !مهيلعقلطأةدالو نع |

 ىهوقإ رباعج (قير ب ابأو) ارعالواط ناذك ا الهاوفالاةرد ,دتسملا جا دقالا ىهو بوك عج (باوك 9

 ساكو )اهرهاظ رياك اهنطاب ىرر اهنال ليقوءافصلا نم اهنول قي ربا قي رابأ تيمسارعلاو مطارخلا تاوذ
 س كلا نعةباك اهنعواهم رمش نم مهسؤرعدصتالى أ (اهنعنوعدصيال)ةب راج ةرد نم ىن ( نيعم نم

 هانعمو ىازلار سكب ئرقواهنمنو ر كس!الومط وقع ىلع باغيالىأ(ن وفرد الو ) اهنءنوقرفتيالليقو
 رطخ سابع نبا لاق( ن ووهتْشيا ةريط مو ) اه رايخ نوذخأي ىأ(نوريخت تامةيكاف و) مهبارشذفنيالا

 مى مت شيامهنم لك ايف لجرلا ةفخص ىلع عقر هنا ليقو ىهتشاام ىلعهيدي نيب الثمريطيفربطلا 2 ْ
 نمف ةرح لكى وال فيكو عن تلق ةغالب ءاهتشالابم >للاوريختلاب ةهك انلاصصخ قلتلك نط

 ىلا«_سفن ليت عئاحلا دنعارضحاذاةهك افلاومحللا نايف :رهظي ىذلاوة_-اصفوةغالب نآرقلا فو رح

 راتخوه لب هتشمرغناع.شلاو هتشم مئاجلاةةهك افلا ىلاهسفن ليت ناعبشلا دن عارتضحاذاو محالا

 ىترك ذاذ طواهنو ريختيفرثك أةهكافلا ىلا مهليفهكفتلل لب عوج نمالنولك ًايامناةنحلا ل هأو

 ليم ىند أ هيلاهسفن ليمتف هيهتشيام ىلعهي دب نيب رضح هاهتشا|ذاو محلا فالخ نآرقلا نم ةريثكع طاوم

 نيعر وح مطو ليقو نيءروح مهلعفوطيوىأ (نيعروحو) ملعأهثلاو محلا ىلعةيك افلا مدق انو
 فدصلا فن وزتلاىأ(نونكلاؤلؤلالاثماك )نويعلا ماحع- د ىأ نيءضيب ى ًاروحريسفت ىف ءاجو

 ةنملا قر ون عطسهنا ىورءافصل !ةياهت قنوكيفع اوطاو سمشلا هيلع عقت مو ىدبالا هسء مل ىذلا نوصملا

 اهيقاس نم لخ الخلا سي دقت عم_ستشماذاءاروملاناىور و تكصخءاروحر غثءوض ل يقاذهام ليقف

 امهك ارمثبهذ نم نالعن اهيلجر ىفواهر< نم كحضي توقايلا دقعناواهم دعاس نم ةروسالاديحمبو

 ( عاب (ةنو ا

 اض لاح نيل اقتموةدوملاءافصو

 مهمدخي (مهيلع فوطي)
 عج ناساغ (نادلو)

 نوقيم )ن وداخم) ددلو

 نادلولا لكش ىلع ادبأ
 ليقوهنع نولوحتإال

 طرقلاة«كلظناو ن وطقم
 نكيملايندلا لهأدالو أ مهليق

 اهيلعاوب اثيف تان_بحمط

 اهيلعاوبقاعيفت .ايسالو
 رافكلادالوأثيدحلا فو

 اوكأب )نجلا لهأ مادخ

 ةين اىهو بوك مج
 مودطرخالو اط ةورعال

 قيرباعج (قيدابأو)
 ةورعو موطرخ هلاموهو

 هيف حدقو (ساكو)
 هيف نكي ناو بارش
 نم) ساكب سلف بارش

 نمىرجنر ج نم ( نيعم

 ردصيالهتقيقحو اهببسب ىأ
 نوقرفبالوأاهنعمهعادص

 الو (نوفزمب الو) اهنع
 ل -جرلا فزت نو ركسي

 نوفزتالوركسلاب واقع هذ

 ىأفوك ىازلاررسكحب

 لاقي م- ارشد فنال

 مارست فاذا وقل فزنا
 (نوريختي امت ةيك افد)

 هلضف ًاودريخ نوذخاب

 (نووتثيا «ريطمخلو)

 نيعرو> مطووأ نيعروحاهيفو ىأءانيع عج( نيع)ءاروح عج( روحد) نوني
 روحو م_طوةهيك افو معنلا تانج ىفمهولاق هناكمميعنلا تانج ىلعافطعىلعوةزجودي زير وحونادلو ىلع افطعنوكينأز 2

 لاوحأ ف التخاو نامزلا دريل فدص نم جرختي نيحردلا لانماكج ابرز لاقد نوصل( نونكلا) قتلو اغسلا ف( قالا لام اك



 ةنمؤمذئنيح سفن لكن ال بيغاا بي ذكت ىف ب ذكنو هللا لعب ذك سفن عفت نيح نوكنال ىأ ةبذاكس فن (ةبذاك اهتعقول سل

 ةعفارةضفاخ ىه ىأ (ةعفارةضفاخ) ىقايحتمدق ىتنيلايىلاعتهلوة ىفاهلثم ماللاو تاب ذكمبذاوكم ويلا سوفناارثك اوةقدصم ةقداص
 تعقواذا نهلدب وهوءانب و لبج نماهقوف ئُ لك مده ىت-ادبدشاكب رحت تكرس (اجر ضرالاتجراذا) نر عسواماوعا قد

 تنتفو (اسبلابملا تسب و) لابجلا سب وضرالاجرتقو مفرتوضفخت ىأ 0175950 ةعفارةنفاخ بصاني نأ وجي و
0 2 2222757 

 : 2 3 0 وأ قي و_باكدوعت ىتح
 !ىنعملاوبذكاط سيلىأ (ةبذاك )امين ى' (اهتعقولسبل) وراك ةنابقا ممإ ةعفاولا ليقو# ريخالا | ذب كر

 ةقداص ةصقاهربخ ع نم صو اهنعةللاربخ أ ام لكىأ ةبذاك ةصق اهتعقول سيل هانع“ ليفواق دصواة> عقتاهنأ لاخلا ت سوف ودك اهنا

 بذكت 1 بايت ونب صرخ م لكنا ةيذاك سفن اهتعقول سله انعم ليقو ةيذاكربغ ارابغ عش تناكف )

 سامع ن.!لاقوةذلاىلااماوق ًأعفرنورانلا ىااماوقأ_ض فخ ىأ (ةعفارةضفاخ )اهعوقو نع تربخأ سفن

 ةيصعملاباماوقأ !ضفخح ليقو َنيِعْضَتما ن دلا ىفاوناك اماوق أمفرتو َنيِعِفَت مايندلا ىفاوناك اماوقأ ضف

 جوأ اذا ل جوز ءهللاناكلذوالازاز تازازو تك رحاذاى أ (اجرضرالاتجراذا) ةعاطلاباماوقأ عفرتو

 لكرسكتي واهيلعءانب لكم دهني ىتحدهملا فىصلاج رياك جرتنورسفللالاق افوخواقرف تب رطضا اهبلا

 1 وسلا ريدك نام وح تاق ىأ اب لابجلاتسيو) ىلاءتهلوقوهواهريغولابج نماهيفام

 ضرال اهجو ىلءعتربسواهلصأ نم تعلقهانعم ليقو ةخماش تناك ن دعب اليهما د.ك تراص ل .ةولول لا

 وهوةوكتلالخداذا رخل عدس ربىذلاك اقرفتمارابغىأ(اثدنمءابهتناكف ) اهب بهذ ىتح

 نيعلا باك ىنعي (ةنميملاباعصاف) ىلاعتلاقف جاوزالارمسف مث( ةثالث) افانصأ ىأ(اجاوزأ متنكو)ءابطا

 مكي رس
 لاقيافان-صأ (اجاوزأ
 نماهضعب ىتاا فانصالال

 عماهضعب رك ذبو أ ضعب
 (ةثالن) جاوزأ ضع

 فئنصو 4:1 1ىف نافئص

 جاوزالا رسفمت رانلاف
 (ةنميملا باحصاف) لامتف

 مدكني«ىلعاوناكنبذلا مه سابع نبالاقو ةدجلا ىلا نيعلا تاذ مهم خؤي نبذلا مهو نيمعلاةيحانةنميملاو || كو" ؤينيذلامهوأد بم
 .نوطءعينبذلا مهل يقو ىلإبأالو _دجلا ىلاءالؤهىلاعتهنلالاقو هباص نمةب رذلا تج رخ أ نيح باد ام) مهناعاب مهفثاخك

 هللا ةعاط ىف ةملاص مهام أتناكو مهسفن ىلع نيكرابم ىأ نيمايماوناكن يذلا مهليقو مهنامكأب .هبتك || امهوربخو أ دترم (ةنميملا
 بامحسأو) مهئث ىأىنعملاو ةداعسلا ف طاح نمبيجتت (ةنميملاباحصأام) ناسحانوعباتملامهو وهو والا الحقل 2
 سامع نب الاقو رانلا ىلا لامشلا تاذ مهب ذخ وي نيذلا مهو لامشلا باع أ ىنعي (ةمأشلا باأامةمأشملا ةداعسلا ىف طاح نمب كن
 نذلا مهل دقو 00 دال ام ىلعاوناكن يذلا معك لاق هناكمهنأشل مظعتو
 ديلا ىعست برعلا نالوصاسا اق مطاع تناكو و مه-سفن أ ىلع م ؟اشملا مه ليقو مهلئامشب مهبتكنونؤي بادو ) معئيث ىأو مهام
 ةوخآلا ف نوقباسلا ةرحطا ىلا نوقب اسال مه سامع نبالاق (قوفباسانوقياسلاوز ىّوشلاىرسلا نوتؤينبذلاىأ (ةمأشما

 ل-يقوراصنالاو ني رجاهملا نم نيتلبقلا ىلا اواص نب ذلامهليقو مالبسالا ىلا نوقباسلا مهليقو ةنجلا ىلا را باو

 دنعةلئاطارومالا نمةر وسلا لوأ ىفرك ذ ىلا عندنا نا كلذو ةفيطا هيف تلق نيمعل ا باهح أ ىلع ميدقنلاب
 نمافوخ هنءاسا نءعجريفءىمماماو باوثلا ف ةبغردادزيف نسحامافهدارعل افي وحن ةعاسلا مايق

 نيقباسلارك ذمت اوسرا لاقل تاما ذم اوبغرب واوءم_ىبل نيعلا باعصأ مدق كلذ لف باقعلا

 كلوق نم ةسيسحلا ةيندلا

 نالفو نيعلاب ىنمنالف
 امهتفصواذالامشلاب ىنم

 ةعضلاو كدنع ةعفرلاب

 لاقف نيقباسلا ىلع ىنثأ مت مهتجرد نمبرقلا ىف نيعلا باد أد هتهلاربك الا ع زفلا م-هن رحال نيذلامهو 3 0
 0 000 1 لاو نا نمل كلو اأ) ىلاعت 0

 0 ا الا عيجاوني نزلا نالكلذو ةمالاةذخ نم نب (نيرخأآلا نس ليافو لانا || ١ ىث .(ةئدنا باضاام) 0 ا مد شع
 ةيضاملا تاريخلاىلانوقباسلاهريدقتوهربخ( نوقباسلا) ًادتبم( نوقب اسلاو) ءاقشلابمطاح نم بي كتوهو مه ئثىأ

 نمةل) ميعنلا تانج ىفمه ىأ( ميعنلا تانج ىف هجوألوالاو (نوب رقما كئاوأ ) ربخن اولّوالل ديك اىناثلا ليقو تانجلا ىلا نوقباسلا
 انيبن ىلا مدآن دان ٠ 1 هونالوالا نم ريثكنيقباسلا نأ ىنعلاوةريثكسلا سانلا نم ةمالا ةلئلاو ةلث مه ىأ(نب رخآلا نمليلقو نيلوالا

 بمرغ امم نإ رخآلا نمو ةءالاهذه ىدقتتم نم نالّوالا نه «ليقو لسو هيلعهللا ىلص دمت ةمأ هو نب رخآلا نملياقو مال ءااموماع ليم



 ا كوقت تق نسنمبلا

 يسال

 فوجلار دلا نم مايخلا ل يق را 2 :روصقموةريصقة أ سمالاق.تارد# ىأ ( مايا ف تاروصقم هروح ناب ذكت كي رءالىأبف)

 نإب ذكست مكب رعال ؟ىأبف ناجالو) نيتنحارك ذ موباعل دو نيدتنجلا باصأل بق (مهلبةسنا نهثمطي ل نايذكن كب رءالآ ىأبفإ

 ةنضلا

 رد ناسك رءال ؟ىأبف) هوجولان اسح قالخالا تارب_خ لاق ناسح تاريخ هلوق نع قربخأ

 هنأ إو هيلعهللا لص ىنا نع ىور نوةرشو نهتماركل نجر ال تاروتسمت ا اردخم ىأ(تا اروصقم

 اهقيصناو اح رامهنبامت“ اللوام_منيبام تءاضال ضرالا ىلا تعلطاة نجلا له ءاسن نمة أيما نأوللاق

 ف) الدب مهب نيغبيالف نهجاوزأ ىلع نوسفن أو نهفارطأ ن رصق ليقواهيفامواين دلا نمريخاهسأر ىلع
 لاقي و ماهلابفقست م داوعأة عب رأ نمالا نوكسنال ةمخلا ىفارعالا نبا لاق تويبا| ىهليق (مايخلا
 ؤلؤاورد نماهمايخ لك ليقو اهيفلاظتواهمماقأ اذااهمميخو لخخنلادب رج نماهانب اذا ةميخنالف مخ

 مو هيلعهللا ىلصةنلالوسر نأ ىرعشالا ىمومىف أن ع(قإ) ةنجلا فروصقلا ىلا فاضت فوجيدجرب زو
 نءؤمللاليمنوتساهضرعةباورىفوءامسلا ىفاطوطةفو# ةدحاوةٌولْو نمةميخل ةنجلا ف نمؤملل نالاق

 مهلابق سنا نوثمطي ناب ذكسنامكب رعال ؟ىأبف) اًضعَب مهضعب ىريالف نمؤملا مهبلع فوطينواهأ اهبف
 ضاي رفرفرلال يق (رضخ فرفز ىلع نيئكشم نايذكن كب رءال ؟ىأبف) هريسفت مدقت (ناجالو
 لوضف فرفرلا سابع نبا نعو ظسلا فرفرلاّت[ليتو سابعننا نعانهىوريو ةيصخر شتا ١
 بوث لكل يقو ىنارزلا ىهليقو قفارملا ىهليقو شرفلا قوفرضخ سلاج ىهليقوهنم طسبلاو سلاجلا
 ئهنيقو ناحخشأ| سفانطلاو ىنارزلا ىه لق (نادح ىرقبعو) فرفروهف برعلادنع ضي رع

 لاجرلا نمرخاف سيفن ل يلج لكل يل لاقو ىرةرعوهف برعلا دن ءىبشوم بون لكل .دو قاقرلا سفانطلا

 لصأوهب رف ىرغباي رقبعرأ لفرمع ىفإسوهيلع هللا لص ىنا|لوقهنمو برعلا دنعىرقبعوهف مهريغو
 كلذو بيع عيفر ْئثىلابو فم لكلالثمراصف نا اهنكسي ضرأ ىهورقبع ىلا بسن هنا ليقاهيفاذه

 نجلا نكسب ةفورعمرقبعتناك الو بيبع سمأ لكبن وت أ: مهنأو ةبيع ةفص لكن حلا ف دةتعت ب رعلا نا

 ليق (ماركالاولاللا ىذكب رمسا كرابتنايذكتناهكب رءال ؟ىأبف) عيدب بيب ئثلكاهبلا اوبسن
 ايندلاو ىلاعتهللاوهقابلا نأ ىل ةرا-ش' هيفو مارك الاول الحلا وذ كب رهجو قبب وهلوقبايندلا عن متخامل

 ىلصهللالوسر ناكلاقنإب ون نع (م) هديمحتوهديجتىلاةراشاوهوةبآلاهذوبةرخآلا ةمعن مت ةيناف
 لالجلا اذاب تكرابتمالسلا كنمومالسا!تن أ مهللا لاقو اثالثر فغتساهئالص نم فرصنا اذا ملسوهيلعمللا
 دعقت مةالصلا نم ل . اذا ل سو هيلع هللا ىل هللا لوسر ناكت ااقاهنىلاعتةنلا ىذر ةشئاع نعو مارك الاو

 ىناسنلاودوادوبأ هجر مارك الاولالملا اذاي تكرابن مالساا كنمو مالسلا تن أمهللالوقيامرادقمالا
 هدارع لعأهللا ولوقيامرادقمالادعقي لا طوقريغ

 ة#ةعقاولاةروسرب سفنإلم

 ىوغبلا ىور فرح ةثالثو ةئامعب_سو فلو ةلكن وعبسسو ناو الئوةنآن روعستو عبسو ةيكم ىهو
 ةروسأر ق نملوقي ل سوهيلعهنلا ىلصةنلالوسر تعمسلاق دوعسم نبةثلا دبع نع ةيبظ ىفأ نع هدنسب
 مولوصالا عماجهباتك ىنريثالا نبا هجرت ادب اهعدبال ةيبظوبأ ناكو ادد ةقاف هب صن ةليل لك ةعقاولا
 ش د ميحرلا نجرلا هللا مس لج ملعأىلاعت هللاو ه زعل

 ةخفنا| ىهو ةمايقااةديص تازئاذاليقو ةمايقلاتماقاذاىأ '(ةءقاولا تعقواذا) لجوزعدل اوقف

 (ناس-ىرةبعورضخ) يك اسولا ليقو ضي رع بوث لكوه (فرفر ىلع) صاصتخالا ىلع بصن ( نيئكتم

 ىأبف) سفانطوأ جابيد

 امناو(ناينكناهكب رعالآ
 نيتاهتافص ترصاقت

 ىتح نبيلوالا نع نيةسحلا

 نالام_منود نمو لق

 اتاوذ نود ناتماهدم

 نود ناتتاضنو نانفا

 لك نودةهك افو ناب رحت

 روحلاةفص كلذ كو ةهك اذ
 كب رمساكرايتالاكتملاو
 ةمظعلا ىذ (لالملاىذ
 مزال ةفص اش لالحلاوذ

 ماعنالابهنايلوال( مارك" الاو)

 هللا ىلص ىلا نأر باج ىور

 ن-جرلاةروسأرق لسوهيلع

 اتوكسو ارأىلام لاقف
 مكنم نسحأ اوناكن حلا

 هللا لوق ىل_ع تا

 نابذكت مكي رءال اى أبف
 كمعن نمئشالو اولاقالا

 دا كالف يذكتن انبر

 هذهترركوركشلا كلو

 ىدحاةروسلا:ذهىفةنآلا

 ةيناميرك ذ.ةرص نئثالثو

 دادعتاهيف تانآب قع اهنم

 عئادب وهللا قلخ تفئاع

 قلحخلا 0 و هع

 بةعاهنمةعبس من مه داعمو

 اها دشورانلا رك ذاهمف تانآ

 منهج باوبأ ددعىلع

 هةنانعيووسلا هنهدعل و

 تحت اهبجومب ىل عو فو الا ةيناعلا دةّدعا نفامهنود نيتللا نإتنحالاه دعب ىرخأ ةين امو ةنملا باوب أد دع ىلءامهلهأو نينا صو ىف ٠

 د« ميحرلا نجرلا هللا مسب لم د( ةين دم ةنآن وعستو عبسةعقاولاةروسإب ملعأ ةلاواهنم هللا ذوعن هج باويأ هنعتقلغأو ةنجلا باوبأ هل ٠
 سالا عوقو واهعوقو نمددالىتاا ةءقاولاتعقواذا لق هناك_فةلاحال عقتاهنال ع وقولاب تفصو ليقوةمايقلاتماق (ةعقاولا تعقواذأ) 1

 رك ذارامضاباذاباصتت اوهلوزن بقرت أت نك املزن ىأ هعقوتأ تنك امعقولاقيهلوزن



 يع نإتنكن كب رءال 1 ىأبف)
 ىراخلوايشعوةركب هللا نوكبسيدحاو لجر بلق مهبولق ضغابتالو مني فالتتخاال نسحلا نم محللا ىف (ناسجألاءارَج له . 7 2 3 داس : : اسحالاءإ 1

 ١ فة: (ناسحالاالا [| 1 : 0 00 0
 ءال ا ىابف) دوعلا مهروخ ىنعي ةولالا مه ماج هلوق نوم ةسيالو هيف دازو دحاو لجر بلق ىلع مهم ولق ٍ 0 املق 5

 000 00 : : . 1 الا ىهيلا نسحينتالاايندلاف ئسح أ نهءازجامىا (ناسحالاالاناسحالاءازسله نابدكنامكب رأ] 2“ 5 ا 0
 ىورةنحلاالا 0 را و نمءا رد لك تانعنإالا و ةرخالا مارا ضار نع

 ءارزج له مل سوهيلعهللا ل هلنالوسر ار قلاقهنعهللا ىذر كلام نب سن نعىلعثلا دان ساب ى وغلا الا مالسالاءازج ,

 تمعلأ نمءازج لهلوقي لاق )-عأهلوسروهللا اولاقكب رلاقامنوردن لهلاق مثناسحالاالاناسحالا ءال [ىأبف) مالسلا راد
 مل -وهيلع هللا ىلصةللالوسر نا سابع ن:اورمح نبا نعدنسريغب ىدحاولا قلتو ةنجلاالا ديحوتلاب هيلع نمو نابنكن اكبر
 هنكسانأالا ىديحوتوىت فرع« ياعم عن أ نمءازج لهل جوز ءهللا لوقب ةبالادذ_هىفلاق | كندتْن ود نمو (امهنود

 هتلباقمىف قوي نأ الا نسما لعفلاب تأ نم ءازج لهةيالا ىنعم فل قو ىدرب سالت ةريظحو ىتنج | نيئدوعولا نيتنخا
 ةنملاوهوناسحالاب نينمؤااد_عوةللا نالةرالا ف فيلكستلا عفرلاةراشا ةبآلا فو نسحلعفب || نإ (ناتنج) نيب رقتلل

 هيلاناسحالا كرب اقعااو نمكلا كلغ باقعلا قدعتسالدبعلاهكرتوةرخآلا ف فيلكتلا قب ولف نيففلا باهصأ نم مهنود

 نييلوالا نيم: !نودنموىأ (ناتنجام هنود نءو نابذكنامكب ر ءال[ىأبف) فيلكتالف ||نابذكن اكبرءال ئأبف)
 ىرعشالا ىسوموب أ لاقو لضفلاىفل_.ةو ج ردلا فام هنود نم سامعنء١لاقو ناب رخأناتنج ناوادونس (ناتماهدم

 ناتنج تانج عب رأنه مي رج نبالاقو نيعباتالة ضف نمناتنجو نيقباسلل بهذ نم ناتنج |( لاق ةرضالا ةدش نم
 لو ةيكحافامهف نيعباتلاو نيهلا باعصال ناتنجو ناجوز ةهك اف لكن مامهبف نيقباسلا نيب رقلل || ىأبف)داوسلا ةمهدلا ليلخلا
 ةضف نم ناّتنج لاق سو هياع هللا بص ىنلا نا <_:عهللا ىضر ى :رعشالا ىس ءوم ىنأ نع (ق) نامرو امهيف نابذكت مكب رءالا

 ءادرالامهبر ىلا اورظني نأنيب و موقلانيباموامهيفام وامتن آبهذ نم ناتنجوامهيفامو اًمهتنآ ناترا اوف( ناتخاضأ نانمع

 لوقهيلعلديامهلبقو امهمامأ ىنعي نا نجامهنود نمو ىناكلالاقو ن دعةنج ىف ههجو ىلع ءايربكلا || ىابف) ناعطقنتالءاملاب
 نملففأامهو دجرب زوتوقاي نم نايرخالا ناّنجلاو:ضفو بهذ نم نايلوالا,ناتنجحلا كاحضلا || !*ويفنإب ذكستا مكبرعالآ
 نمناوادوسىأ (ناتءاهدم) ىلاءتلاقف نيتنجلا فصومث (نابذكتاككب رءال[ىأبف) نييلوالا || هك اوفلا ناولأ (ةهك اف
 امهيفنإبذكناهكب رءال[ىأبف) داوسلاىلاّتب رضتدتشا اذاةرضحلانالامهترمضضخةدشوامهم ر || تامرلاو (نامرولختو)
 ىلعةكربلاو ريما, ناخضن.كاحضلاو سابعنب!لاقو ناعطقنيالءاملا,نانراوف ىأ (ناتخاضن نانيع أ .هكاوفلا نم اسيلرلاو

 كسملإب ناخضني كلام نب سن ل اقو هللا ءايلو أى بعروفاكلاو كسملا,ناخضني دوعسم نبا لاقوة:لا لهأ || هللاىضر ةفينح ىفأ دنع
 نمامويف ىنعي ( نام رو لحن و ةهك افامهمف نابذكسن مكب رءال ؟ىأبف) نطملا نقلك ةنجلا لهأ ارودقربنعلاو نالو 0 --

 ا لطف لعا رين: هكاوفلا لج نماناكن او واول, نامرلاولخنلا تنطمعامازاهلكم هكاوفلا عاونأ || نامرلاوءاذنغوةهك افرغا
 ضيصختا رك كابامهلصفامنا اولاقةغللا لهأو نب رسفللةماعل ولا اذه ىلعوهكاوفلا راس ىلعامهف شو 0 ف

 ةلج نماناكناو رك ذلابامهدخ لاكيمو لب ربجو ه|سرو«ةكالمو هَنلاَو دع ناكن مهلوق كو هف ليضفتلاو 0 7 ا
 ماعطوةهك افلخنلاةرنالكاوفلا نمنام رلاو لخنلا سيل ههصعب لاقو امهلضفو ا مهفرشثا ةكنالملا ايفان :
 1 نمامطامللنارخاناسنج

 ابطرلك اف ةيكافلالك ًايالفاحاذاةفينحوبألاقا نطو هكفللاه_دلخت مفءاودوةهك اف نامرلاةرمثو
 | هدنسب ىوغبلا ىورو ةبآلا فكة حالو ةغالا لهألوق فالخلوقتلا !ذهودابحاصهفلاخو تنحي ملانامروأ

 ةودكاهفعسو رجأب هذ + اهمركورضخ اذ صزاهعو ذج ةنجلا لن لاقافوقوم سابع نبا نع
 دب زلا نم نيلأو لسعلا نم ىلح أ: نإللا نماضايب دش ءالدلاو أ لالققأ | لث ءاهر مو ,هل/-اهنمةنجلا لدال

 اهرثو ديضن ةنجلا لهأ لت نا ليقو بتقملاريعبلا لثمةسنجلانامر نةنامرلاّناىو رو محعهل سيل يا
 نايذكن اك رءال ىأبف)اعار ذرشءانثااهنمدوقنعلا ىرن اهناكمتداعةدحاواهنم تعزنالكلالقلاك لصالا ىلع تاريخ “ىرقو
 -ٍ - ل 3 . | قالخالاتالضاف قعملاو

 لوءيلعالسةتالوسر تلق تلاقةماسمأنءىور (ناسحتادبخ) عبرالاناجلا فىأ(نيبف || بوهملع هللا لصةتللال ءرل تلق تلاق ةماس ٠١٠؛ءىور ( ناسح تاريخ الانانحلاىفىا(٠ :
 قربخا ها حاحصلا فاوفعسلالوصأ هانعموة دحوم لا ءابلابب اولا لعلو ىل+اوانه ميلا, خس ىفاذك اهمركوهلوق ؟

 لي ربجو هلوقك ةيزاا
 امكيرءال [ىأبف) لاكيمو

 ه 6.“ : تاريخ ىأ ( ناسح



 فنك
 نابدكن كب رءال !ىابق) ا ا 6ك ا ل 1 كك ا ا هس وطمس سس م سس سر نس سا سس ع موس سل سم عمتس

 ةهك اف لكن ءامويف ناب ذكن مكب رعال [ىأبف) لإ راشللذ ار نم ىرخالاو نماربغ ءام ن# مالا

 سايعن: الاقاسأاب وامطر ناد رضدب هك فام لك نما مف نأ انعم لي ةو ناعونو نافنص ىأ ( ناجوز

 نيئكشم نايذكناهكب رءال ؟ىأبف) واح هنأالا لظنحلا ىتح ةنجلا ىف ىهوالا ة مالو ةواح ةرمئاين دلا فام

 هيك انلك نماميف

 فنص نافنص (ناجوز

 نان 21 ىأبف) وهو (قربتسانم) ةراهظلا تحن نم ضرالا ىل:ىتلا ىهوةناطب عج (امنئاطب ) شارف عج ( شرف ىلع

 نئاطيلاريبج نبدي« ليقو رئاهظلاب ؟ئظاف نئاطبلاة ري رهوب أو دوعسم نبا لاق جابيدلا نم ظاغام
 اهنئاطي لاقاضي اهنعو نيعأت رد نمط ىنخأام سفن ملعت الف ىلا عت هن لاقامم ىهلاقرئاهظا|| ف قربتسا نم

 ضرالا ىف ساهن الر هاوظلا كرتو نئاطبلا فصوس ا.عنء|لاقو دماحرون نما هرهاوظو قريتسا نم

 فرش ةياهن ىلع لدي اذهو معانلا قيقرلاجابيدلاوهو سدنس نماهرهاوظ ليقو رهاوظلاام فرءيدحأ
 هماعي الا وهف نئاطبلا نماريخرئاهظاا نوكس: ند. الو قريتسالا نماهئئاطب نأرك ذ هنال شرفلا ىذه ا

2 

 حلال

 اهنافاين دلا رك فالح اذهو مئانلاو دءاقلاو متاقتااهلانب بي رقاصتر نأ ىنعي( نادنيتنملا ىنجو) نعل

 دربال ل يقوادعاقءاش ناواعاق ءاش نا هللا ىلو اهم ىت-ةرحشلا اون دت سامع نب |لاق بعت ودك الا لاثنال

 نيتنجلا ىلا تاقدوءي اذام ىلاريمضلا تلق ناف ( نويف نابذكسناهكب رءال ؟ىأبف)كوشال او دعب اهنع مومدبأ

 تاضاغىأ (فرطا!تارصاق) سااحنوروصقو نك اسم ىلعني_نجلالاهشال نويةهلوقب عجاماو
 اهجوزاةجوزلالوقتل يق مهاوس ندربالو مهربغىلءنرظن.الف نهجاوز | ىلع نهفارط !نرصف نيعالا

 (نوئمطيمل) ك تجوز ىنلعجو يوز كالءج ىذلا هلل دل اف كنذم نس>ح ااهشةنخلا ىر اامىف رةزعو

 قدزرفلال وق هنمو نهس«مهانعم ليقو عاجاب نهمدد مل ىنءملاو نوغر فيو نهعماح مل ىأ
 ماعنا| ضب نمحصأ ندو د لبق نامطيل "ىلا نجرح

 ليق(ناجالو) ةنجلال هانم نهجاوز | لبق ىأ(مهلبق سنا) نهشغيمو نهاطيم ىنعملاو نسسع ملىآ
 ةرمذلأسو ىدنالا ىثغياكىشغي ىلا نأ ىلعل ياد ةبآلا فو مهنمةنملا ىفاجاوز أ مط نال نجلا ئامنا

 ىدهاجملاقو نحلل تاينحلاو سنالل تايسنالا لاق مةيالاهذهأرقو منلاقف باوث نجال له بيبح نبأ
 نه ليقف نمط ىتاوالاءالؤه ىف فاتخاوهعم عما هلي )حا ىلع ىنللا ىوطنا مس او عماجاذاةيآل هذه

 رخكآ اقلخ نان ًاايندلاءاسن نم نونا ليقو نهجاوز أ لبق دحأ نهس< لفةنملا ف نقلخ نهم النيعلار وحلا

 ةبالا ىنعموا راكب انتم اللا تايمدآلا نهلبقو دحأرخ اقلخ نشأ أ ذنم نهسعل نهفصوام اراك أ

 مب رءال ؟ىأبف) مهربغدحأ نهشغيملاذا نهجاوزأ نيعألر قأ كلذ نال نهنع ثمطلا ىنن ىفةغلابملا

 اًضايب هدشأوْواْوالاراغصوهو ناجرم لا ضايب فتوقايلاءافصدارأ (ناجرملاوتوقايلا نه اكنابذكت |

 هنأحصالاوةرم<بوم لا ضايبلان اولالا نسح أ نالت وقايل اةرج عم ولولا ضايدب نونولهبش ليقو ٌ

 لاقو ةئافصاهرهاظ نمكلسلا تي اراهتيفصتسا ملاكلسهيف تاخ دوار تخ هنالهئافصل توقايلاب نههبش

 بارمشلا ىري[أكلالاءارو نماهقاس 2 ىربف ةاح نيعبس سبلتل نيعلار وما نمةأرملانانوميمنب ورمع |
 ع 5 4 3 : ا

 نالاق )سو هيلعهللا لص ىننلا نعدوعسم نبا نع ىورام كالذ ىلع لدي ءاضيبلا ةجاجزلا ىف رجالا | ١

 لوق.ىلاءتهننا نال كل ذو اهخخ ىري ىت> ةزح نيعبسءارو نم اهقاس ضايب ىربل ةنجلا لها ءاسن نم ةآرلا

 هجرخأهئارو نم+ت.ًرلهتيفصتسا ملاكا سهيف تاخ دوار ح هنافتوقايلاامافناجرملاوتوقايلا نهنأك |
 هللالوسرلاقلاقةري رهىفأ نع (ق) حصأ و هوهءفرب ل وهانعم دوعسم نبا نعىوردقولاف ىذمرثلا ١

 ىلع مهتولي نيذلامثةياور ف دازردبلاةليلر مقا اةروص ىلعمهروص ةنجلا لة ىمز لوأ ٍلسو هيلع هللا ىلص أ

 ةضفلاو بهذلا ممن ؟نوطوغتبالو نوطخم.الواهيف نوقصيالةءاضاءامسلا ف ىرد بكوك دشأ |

 إ ءارو نمامهقوس < ىري ناتجوز ممنمدحاو لكسلو كسملا مهحشروتولالا مه صاجنو بهذلا مهطاشمأو |

 ىلع بضن (نيئكتم

 لاحوأ نيفثاحال حدملا

 ىنعم ف فاخ نم نال مهنم

 عج (شرفىلع) عجلا
 2 (اهنئاطب) شارف

 ف ,ةسانم) ةناطإ

 وهو نيخغ جاب 3

 سس اهرب اهظ ل يق برعم

 الااهماعيال ل يقو س دنس

 (نادنيتنملاىنجو)هللا

 متاقلاهلاني بي رق اهركو

 ىأبف) ءي2اودعاقلاو

 (نيبف ناب نكن اهكب رعال
 ىلع ماكتجا نيتنحلاىف

 سااحمو ر وصقو نك امأ
 ةدر لعل الالا دك فورا

 نينيعلاو نيتنجلا نم
 ىنحلاوشرفلاو ةهك افلاو
 ( فرطلا تارصاق)

 ن-هراصبا نرصفق ءاسن

 نرظنيال نهجاوزأ ىلع

 (نوئمطيإل) مهريغملا
 ىلعو ىرودلا ميماريسك

 عاجلا ثمطلاو مهملامغب
 الو مهلبق سنا) ةيمدنلإب
 نأ ىلعل يلدا ذهو (ناج

 ثمطياك نوئمط# نحلا
 امك, رءال ؟ىأبف) سنالا

 (توفايلا نوناك ناب ذكست

 اضايب (ناجرملاو) ءافص

 ٌواَوللا نم ضب اووف



 كةدششششششششلللتست تسلا نمت

 مكب رءال ؟ىابف) مادقالإ

 ىتلا مهجوهذه نابذكست

 نومرج ا اهب بذكحي

 مي-+ نيب واهس نوفوطي
 هرحى مناد قراحءام( نأ

 نيب مهييلع بقاعي ىأ

 برش نيب وراثلاب ةيلصتلا

 مكب رءال 1 ىأبف) ملا

 اذهىفةمعنلا (نابذكت

 هإضفب هئنمىانلا ةاحن

 هبراذنالاقاموهتجرو

 فاخ نلو) هيبنتلا نم

 ىذلاهفقوم (هبر ماقم
 باسحالدارعلاأ هيف فقي

 ىصاعملا كرتفةمايقلا مون

 ليقو ضئارفلا ىدأفوأ

 تيفنو هلوقك محقمره

 تيفن ىأبئذلا ماقم هنع

 (ناتنج) تئذلاهتع

 نجلاةنجو سنالا ةنج
 هنأكو نيلقثال باطخلاا نال

 مكنم نيفئاخ لكل لبق
 فتادعلل ةج ناتن+

 فئاخلال ةنجو ىبنالا

 مكب رعال ؟ىأبف) ىبلا
 (نانفأ اناوذ نابنكت

 صخو نأف عج ناصغأ

 قروب ىتا| ىهاهمالنانفالا

 اهنمولالظلادت# اهنفرعتو

 عج ناولأوأراغلا ىتحن
 ىمتشنام اهي هلىأ نف

 لاقنيعالا ذاتو سفنالا

 ةذاذللا نانفأ لك نمو

 ابصلاو
 (نايرجت نانيع) نيتنجلاف (امويفناينكسناوكب رءال ىأبف) 0 حلا تا

 نسحلا نعو 'لفاسالاو ىلاعالا ىف اؤاش ثيدح

 (؟؟8)

 نءوهدعب اموإ أ د | نعوم دعب امل دمعاهسب نوفرعي م_منالنيمرهلاةكئاللالأستالهنعو سابع نعقياو رم ذهو سايعنبانعةباو ردذ_هو

 لاق نوامعي اوناك اسمع نيعجأ مهلُمسنل كب روفىلاعتهلوق نيب وةبآلا هذه نيب علا فاضي سابع نبا

 نطاوماهنا لقوا ذكرا ذكح متامج مطسي هنكتلو مهنم كاذب لءأهنالا ذكوا ذك :امع له طأسرال

 لاؤسنولئسإام|ةجروةقفشلاؤس نواب اللاقاضيأ !سابع نبا نعواهضعب ىف لئسي الواهضعب ىفل سف

 (مهابس نومرلا فرعي ناب ذكت كيب رءال [ىأبف)مرجناسنذن ءمرجم ريغ لئسإال ليقوزجي ون ولو ع رقن

 ىداونا!ىلاةمومضم مادقال 00 ل ا دداوا

 0 ةطوب ص مهاجر أعباص أ ف مهجص اونو ميكر رىلع مهسؤر لعجن ليقوهرهظ فلخ نم
 ل ىأ (مايج هع نايك را ؟ىأبف) رانلا ف نوقتل مثمادقالابمهضعب و ىصاونلا

 دق ىنعي منكم .> نيب وامن نوفوطب) ناكر رمشملا ىنعي(نومرجل ا اهب ب ذك, ىتلا) اهي نوقلي من مهج

 ىذلا ىنآلا م مهباذعلجرانلا ن ماوثاغتسا اذاف ميجا نيب و مجلا نيب نوعسيممنا قعملاو هرج ىبهمنا

 ىفم-مب قاطنيفرانلا لهادي دصهيف عمج متهج ةيدوأ نمداونارابحالا عك لاقو لهملاكر اص دق

 ىنوقايفاديدد_باقلخم لهللا ثدح ا دقوهنم نوجر خم مطاصوأ عاخنت ىت>هيف نوسمغيفلالغالا

 روءالاهذ- متاقناف (نبنك 2 اىأبف) نآ ميج نيب واهناب نوفوطي ىلاعت هلوق كا ذف رانلا

 8 ءالىأبفهلوقب اهبةع فيكتفامعن تسلانهىلا نافاوماع نم لك هلوق نمتايآلا هذه ىف ةروكذملا

 وجز: :اهنال ىلاعت هللا نم ةم_عن كلذ لكو في وتو جاوزو ظعاومتايآلاهذهى روك ذملات لق نابذكم

 هدعأامرك ذم نابذكتاهكب رعال ؟ىّأبف ىلاعت هلو قباهنم ةبآل كمه نسف-امعن تراصف ىصاعملا نع ديعلا
 باسحللهب رىدي نيبهماقم ىنعي (هب رماقم فاخ خ ناد) ىلاعتلاقف نينمؤملاهدابع نمهفاخوهاقتا نمل

 هيلعهعالطاوهتنارك فيفةيصعملاب مهم ىذلاوهوهيلعهءالطا ىنعي هيلعهبر مايق لي قو ةيصءملاوةوهشلا كرتف

 01 ا نا نمل ص رعا ف ةلمعب ةيزالاعلاورسلا فانلابقاز نا ليقؤ هللا قا نماهعديف

 عم شلل اوامعف ماها كالذاوفاخ ني_:مؤملا نا ليق دح أه ياععلطي نأب بالو هلله صاخ ار بخ نم ل- ٍِِع

 راب ةنجوهب رهفوح ةنج ىلبقو ميعن ةنجو ندع ةنج ىنعي (ناتنج ) راهملاوليللا اونا دو صالخالا

 لسد ف اخ ع ال رعب او اعدل لل حنا كوجر تمس هع لا هقهشاا ىضرترب ره ىف أ نع #هنوهش

 ريدساففح جالدالاملدأ هلوق ىذمرتلاهجوخأةنجلاةنلا ةءاس ناالأ ةلاغتلا ةعلس نال زل غلب دأ نمو

 ا را نم ناف مالا لوأ ىفداهتجالاو دجلاوريمشنلاححالدالا نا يللا د راس داق نعال ارا
 ىلع ص قي | سو هيلع هللا ىلص ىبن | ع.سهنأر ذىبأ نعد دنسإ ىوغبلا ىورولزأملا غوابب اري دج ناكل يللا

 نلولاق مثقرس ناو ىنز ناولاقف قرس ناو ىنز ناو تاققف ناننج هب رماققم فا ع ناولوقيو هو ربنملا

 ناو لاقمن قرس ناو فز ناولاقف هللا ل وسراب قرس ناو نز ناو ةيناثا|ت اقف ناتنح هب ' رماقم فاخ

 مغر ىلع قرس ناو فز ناولا ةذ هللالوسراي قرس ناو ىفز ناوة لاهل !تاقف ناتنجهب رماقمفاخ

 اهدحاو ناصغأ ىأنانف' اناوذ ىلاعت لاقف نيتنملا فصومث ( نابذكست اهكب رءال ؟ىأبف) رذ ىنأفنأ

 سايعن:ا لاقو ناطي+لا ىلءنادغالا ظوهولال_ظاناوذل بقو مود ةمتسبلا نصغلاوهو نأف

 ليقو ةهك افلا نم نونف ن-طصغلك يقيلاقف نيلوقلا نيبءاطع ع جودك اوفلا ناولأ ىنعي ناولأ اناوذ

 سابع نءالاق (ناب ري نانيعامهف نايذكن اك نال [ىأبف) امهاوسام ىلعةعسو ل فئفاناوذ

 ليقو ليبسلسلا ىرخالاو مينستلاا ما دح|لالزلاءاملاناب رحت ل_.ةو ةنجلا لهالةداي زلاو ةماركتلاب

 امهادحا

 ليبسلسلاىرتالاو مين تلا فادح ا لالزلاءاملاب ناي رو

 (مادقالاو ىعاونلابذ خو ف) ممنويعةقرزو مههوجو هداوسإ ( مهامسإ نومرجلا



 ضرالاوتاومسلار اطفأ نماوذغن:نأ متعطتسانا) نالقثلااهمأ هلوقل ةجرتلاكوه (سنالاو نجلا يشعماب ناب نكن اك رءالاىأبف)

 الا)ذوفنلا ىلع نور دقنال(نوذفنتال) لاق مئاوجر خاف ىئاضق نما رهضرالاو تاومسلا بن اوج نماوجر < ن أمن ردقناىأ( اوذفناف

 هذ مهتوق نعزجتلا ىلعمطد ليقو كلذ <! ىتأو ةبلغو رهقوةوق (ناطلسب

 ىذلالئاقلا لوقكوهف ؟سمأ ىف ذ_خانولاهمالاو كرتلا دعب ؟دصقنسهانعم ليقو ناشلارك ذ قبل
 امهكلغ رفنسلاقفر وحفلا له دعوأو ىوقتلا له دعو هللا ناهانعم ليقو كل تغرؤ دق هللغشال

 لثملا قب رطىلعوهفهنم غرفنو كلذ متنفك اندعوام كل جانف مكي زاجنو كيساصف م انربخأوك اندعو

 نزوو ردقهلئث لكل يقواتاومأوءايحأ ضرالا ىلعالقئامهنال نياقئايم سني او سنالا نيلقتلابدارأو
 امهلعف قرت_ءوهللا باكنيلقثلا كيف كرات ىف ل_سودياعةثلا لص ىنلالوقهنمو لقثوهفهيف سفانب
 ىأبف) بون ذلابن القثمامهنال نيلقث نحلاو سنالا ىمس قداصلا دمت نب رفعج لاقوامهر دقلاماظعا نيله

 تاومسلاراطقأنم) اوجرخ ىأ (اوذفنت نأ متءطتسانا سنالاو نحلار شعماي نايذكست كي رعالا

 توملا نماوبر هت نأ متعطتسان ا ىنقملاواوج .رخافىأ (اوذفناف) اهفارطأواهيناوج ىأ (ضرالاو

 مطلاقي ليقو توما كردي منك ايف اهنءاوج رخاواوب رهاف ضرالاو تاومااراطقأ نم جو رحاب

 رسل اوزهك:ذضرالا ياواد اراطقأ نماوجر نأ متعطة#سا نا ىنعملاوةمايقلا موباذه

 ىضرأو ىفامس نمو ىك-ام نماوجر ختو ىفاضق نماوب رهتنأ متطعتسان !هانعمليقو اوجرخاف يلع
 منو كلذ ىلع ىوقأو سنالا نمبرطاو ذوفنلا ىلءر دق أ مومنال ةيالا هذه ىف سنالا ىلع نجلا م دقواولعفاف
 منال كلذ <ل ىنأ وةباغور هقوةوقبالاذوفنلا لعن وردقنال ىنعي ( ناطلسالا نوذفنتال )ىلاعنلاق

 قلخلا ىلع طاحر بخ ىف و(ناب ذك اهكب رىال ىف ) ىلاعت هللا نمةنبب ىأن اطل بالا و هاعت ناواوماعاف

 تاوملاراطق أن ماو ذفنت نأ متعطتسان ا سنالاو نحلارهشعمابىداني م راننمناسلب وةكئالملا
 ناخدالىذلا بهالاوهنب رسفملارثك لاق( ران نم ظاوشا كيل ءلسري) ىلا«تهلوق كل ذف ةبآلا ضرالاو
 وه لدقو سابع نبا نعةباوروهو ناخدلاوهليق ( ساحنو ) رانلا نمعطقن لاريضخالابهللاوهليقوهيف

 ليقول هملاساحتلاو دوعسم نءالاقو سابع نبا نعةيناثلاةياورلاوهو مهسؤر ىلع بص؛باذم ارفصلا

 الف) رخآلاباممدحأج زنعنأريغنماعمالسربنأز وح ليقو ةرصصاذهوت ما ذهامهيلعل سردي

 نافاهياع نم لكل اقاملكل ذوءامسلا باخ هنمدارملا لبقو . ةكسن الا !لوزئلاباوبأت زاصف تجرفن !ىأ

 هيف نال الل مظعتو لي وهتهيف ليقوءامسلا ناكس لاح نايب ةبآلا هذه ىفرك ذ ضرالا لهأ ىلا ةراثثا

 ىلاعتهلوقوهو اهنابوذوءامسلا ققشتوهو نجلاو سنالا ىلع ظاوشلا لاسرا نم «ظعأ وهام ىلا ةراشا

 ىذلاض يبالاوهودرولا سرفلا نولتب اهقاقشن ادنعءامسلا نواتهبش نهد عج (ناهدلاك ةدر وتاكف)

 لوأ ىو رفصأ عيبرلا فن ,وك,درولاسرفلا ناولاك اناولأ دئموب نولتتءامسلا ن|ليقوة رجا ىلا برضإ

 ليقو هنول:ىفسرفلا !اذهاهقاقشن !دنعاهنولت ىفءامسلاهبشفربغأراصدربلادت_ثا اذاف رجا ءاتشلا

 نيح كلذو ناذلا نهدلاكءامسلاريصت ل يقو اناولأ ةعاسلا ف نولي هنال تب زلا رصعكح ىأناهدلاك

 هبنذ نعل ئسالذئمويف نابذكس مكب رءال ؟ىأبف) رجالا ميدالاكىأ ناهدلكل يقو مهجر حاهل_هي
 م-يلعةظفحلا اهتبتكو مهنماهماعىل هتهنلا نال مهتهج نم رعت مهب ونذ نءنولئسالليق (ناجالو سنا

 اذهمطلاقب ليقو مويلا
 قدحت نيج ةمايقلا مول

 مهاراذاف ةكئالملا مه

 8 الفاوب رهسنالاو ن-ملا

 اود جوالااهجونوناي
 هب تطاتحا ةكئالملا

 نابذكت اكن رعءال [ىأبف)

 نم ظاوشاكيلعل سري
 ىكم نيشلا رسسكبو (ران

 صلاخلا بهالا امهالكو

 ساحنو ناخد ىأ (ساحنو)

 مفرلاف ور عوبأو ىكم
 رجلاو ظاوش ىلع فمع

 متجوخاذا ىنعلاوران ىلع
 امكياعل سرب ةروبق نم
 ناخدورانلا نم صلاخ سل

 الف) رشا ىلا قوس
 ناعنتمتالف (نا ارصتنت

 مكب رءال ؟ىأبف) امهنم

 (ءامسلاتقشنا اذاف نابذكسن

 مايقلض عب نماهضعب كفنا
 (ةدروتناكف) ةعاسلا

 رجالادرولا نواكت راصف
 ةرجل اءامسلا نول لص ل دقو

 ىرئاهدسعل نم نكلو

 نهدك(ناهدلاك )ءاقرز

 وهو ل هلاكلاقا5 تيززلا
 عجوهو تيزلا ىدرد
 مدالاناهدلا ل يقو نهد

 امبير ءالىأبف) رجالا
 مويف ىأ(ذثمويف نابذكن

 ريدقتلاوهدلو داري و مشاهلاقياكن حلا عضوم نملاوب ا وهىذلا نالا عضوف نجالو ىأ(ناجالو سن اهبنذ نع لئسيال) ءامتسلا قش

 ليوط موي كلذ نان ول وس مهنا معوفقو لوقو نيعجأ مهتتسنل كب روق وق ني رقنآلا »دعني قفوتلادتذ ند ناتالت سا
 اوناك امبمهلجر أو مهيدبأ تماكنو موقلاهاوفأ ىلع متخ مةلْثسم تناك دقةداتقلاقورخآىنولُمسِيالو نطوم ف نولُمسف نطاوم هيفو 1

 خيبوتلل لث سي نكللو هتهج نم | عيل بن ذ نعل مسي ال ل يقو نوامعي



 لالجلا اذايباوظلأ ثيدحلا فوهللا تافص ميظع ن مةفصا!هذهو ناسحالاو زواجتلاب ( مارك الاو) هجولا ةةد وهو ناطاسااو ةمظعلاوذ
 (نابذكتناهكب رءالاىأبف) كلبيجتسا دقلاةف مارك الاولالجلا اذايلوقي و ىلص؛ وهو لج رب م مالا هيلع هنأ ىو روماركالاو
 بيبحلاىلاس بلا برقي ىذلاوهفت ولا اذ_بحذاعمن ىحلاق و دمرسسلا معتلا ىلا ن وملا#صي هن نينم وا | نر ايتءايءانغلا فةمعتلاو
 لهأو مهنيدب قاعتبامتاومسلا لهأهلأسيف هيلا نور قتفم ضرالاو تاومسلا لهأ نم لكمفاناهياع فقو(ضرالاو تاوملا ىف نمهلئسي)
 مك الاوهأد د وارومأث دحب نيحو تقو لكى ( نأش فوه) ءيلعلدا- ءافرظ( موب لك بصتني ومهاين دو مهني دب قلعتيام ضرآالا

 رهدلاةنييعنبا نعو نير خآعضي ءاموق عفرب واب ركج رغب وابن ذرفغي نأ هنأش نملاقف نأشلا كلذاءوهلليقفاهالت مالسلا هيلع هنأ ىور
 غتملاوءاطعالاو ةنأمال اوءايحالاو ىبهنااو يمالا«يف هنأ فاين دلاةدموه ىذلا 75 مويلاامهدح ان اموب هللا دنع

 هنأشفهمايقلا موب رخآلاو
 هنايلوأو هنايبنالمركملاىأ (مارك الاد) هةلكهيبشتلا نع نو د_> وا |هلكىذلاها:عموعأب ريكلاو

 لاق كلام نب سن أن ع(نابذكس:امكب رءال ؟ىأبف) هتمظعوهلالج عم ميلا هناسح اوهفطاب هقلخ عيجو 0 : 1 0 ع تع 8 ف باسحلا 2 اهيف
 حي ثيد-م احلا لاقو ىذمرتلاه+رخآ مارك الاول الجلا اذايب اوظل || سوهيلع للا ىل هللا ل وسرلاق 2 0 ةءالهتنا نا . : ل . 1 0 - : َ ناجح ويع 7

 (ضرالاوتاومسلا ف نمهلث_ي) ىلاعت هلوق ا همماورثك ًاوةوعدلاةذهاومزلا اوظلأ ىنعمودانسالا
 تاوم_ىلا ل هاف سابع نبالاق ضرالاو تاومسلا لها لصف نع ىغت سالف نجو سناو كلم نم ىنعي

 هنيدى هيلا جاة<اموةرلاهلأ سي دحأ لكليقو ةرفغم او قز رلاهنولُم_سب ضرالا لهو ةرفغملا هنولُمسي

 كواملا ضعبلأسو انأش

 هلهمتسافةيآلا نع هريزو
 - .٠ ع 2 . 5 3 1-2 : لا ||

 - ٠ ع . . 0 _ هب مدأا_ع هيلا جاتحيام ليص< نعزجاعوهف مظعو لج ناو قولخ لكنأوىلتةنلاةردق اكمل ةراشاهيفوهايندوأ 17 5“ 0 5

 تبسلا موب ىضقيالنلان  اولاق ثيح دوههلا ىلءادر تازئ لق, (نأ فود موب لك ) ىلاعت لاى ار قت م 0 2 2
 5 ,م دب ىلع كلل لهس ادي ضر واضي م ىشيواموقلذب واموقزعي و قز ريو تميو ىب<هنأ هنأش نم نورسةملالاق أيش (1 00 1
 هثادحاوهلاعف أ نم ىصحالامىا امن ذر فغي والئاس ىطعي وايعا دب جو بوركم نع جرفبوايناعكفيو 3 ,ىلع كل 0

 1 : : : 5 0". || كللملاهرسفق اان الاقفدربخاف
 لجو زءهّللا قاخامم نا لاق سابع نبا نءعىلعماادانسابىوغبلا ىورو ىلاعت وهن احبس ءاشيامهقلخ ىف

 قاب ةرظن نيتسوةن املث موب ل كهيفهنل ار ظني رون هبا كور ون هماق ءارج ةنوقاي نم هاتف دءاضيب ةرد نماحول
 : ل 50 0 : 5 1 3

 ةنيبعنب نايفدسلاق نأ ىفوه موب لكىلاعنهلوق كل ذفءاشياملعفي و لذي و زعيو تيعوىكوقز ردو

 كالملا اهمأ لاقف هماعاف

 فيلا لوب هنا هللانأش
 ءازجلا#_ءايقلاموب ناشو عنملاو ءاطعالاو ةنامالاوءايحالاو ىبهنااو سمالاب رايتخالاايندلا مايأة دم امد 8 6 : 1و ىفىذلامولا فوهىذلا ناشلاوةمايقلاموب رخالاوايندلا مايا ةدمامدح !ناموبهللاد:ءهلكرهدلا || 0 4 3 0 ةوهىذ . 2 لدللا راها 1
 . لجوزعةللاناهانعمو ت ةاوملاىلاريداة| قوسوه لضفلا نب نه سحل ا لاقو باقعأ او باوثلاو باسحلاو 7 نمي عر

 | تقولاكلذف 5 را توا ا 0 املس مس وامقس ىنشيو
 ؛ مون لكف ج رهن ى ات هنأش ليقو ديد جرب ديبعلا ىلإ موي لكى هلةبآلا هذ_هىف ىنارادلا نايياسوبأ لاقو 5 3 17 0 >1 5 90 تقولا كلذ فهدج ويف لعفلا,هتدارات قلعت تقولا كال ذءاجاذاف نئاكوهامر دقو موب لكى ن وكام ا 0

 نءاركسعواين دلاىلا ماحرالا نمار كسعو تاهمالا ماحرأ يلا ءابآلا بالصأ نمار كسعرك اسعةنالث ةلياو ا 0 2 ع - 5 5 8 : 3 . د و الم 85 او
 : 1 : 1 7 تاةسح 3 ليق(نالقثلاهبأ كلغ رفنس نابذكسن مكب رءال [ىأبف ) ىلاعتهننا ىلا !عيج نولحتري مثرو..ةلا ىلا ايندلا 1 6 5 0
 ١ وهف ناش نع ناش ءا+* شيال ىلاعت هللا نال لغش نءاغار فوه سياو ةم_ساهلاب قالا ىلاعت هللا نم د.عووه 4 79 5 ا

 00 نا ا ايس نبا لوقاةغو ل شما امو كلا نغرفتالء دب دهند,ر نا لئاقلالوقل 1( رن الوم اقف ةوازؤلا
 قبسأ هللاقو لضفلا نب نيبهااع در هاط نب !هنلا دمع نا ليقو تقاَوملاىلاريداقملا قوس ليقو هللا ناش نم

 : فجٍلقلاناحصو نأش فوه موي لكهلوقوةب ون مدنا ناحص دقو نيمدانلا نم صاف هلوق ىلاهغشكسنا كنوعدتانآ ثالن ىلع تلكشأ

 . ليقوةمالا كتف ةبوت مدالان وكيال نأز ونيس لاقف فاعضالا لاباف ىمسامألا ناسن لل سل نأو هلوقو ةما.ةلا موب ىلا نئاكوهاسع

 1 مالسلاامهياع ىمومو ميهارب ا موقب صوصخم ىعسامالا ناس الل سيل نأو ليقاذكو هل ىلع نكلوليباه لتق ىلع نكي مليباق مدن نا

 غرفنس ناب ذكس: كب رءال ؟ىأبف) جار غوسوهسأر لبقو هللادمع ماقفاهيدتبي نؤشالا هم دمي نؤشاهناف ناش فوهم وب لك هلوقامأو
 ماقتث الاو هيف ةباك | ىلعر فوتلا دار او هنع ىنلغشيام لكم كب عاقب الل درجتا سدي رب كال غرفأسهد دهتي نا لجرلا لوق نمراعتسم (مكل
 3 وهو داو نأش الا قري الف نأش فوه موب لكدلوقب اهدارأىنلا قاما نو ث كل د ددع ىمهتتواهرختآ غلب واين دلا ىمهتتتسدارب نأزوجيوهنم

 2 ضرالاالفثام منال كال ذبايمس نجاو سنالا (نالقثلاهأ) ىلاءتهنلا ىأ ىلعوةزج غرفيسلثملا قب رط ىلع مهاغارذ كاذ لمخك ئازج

 ا

 هدف 7 ام ل

0 



 نابب وه( ران نم) طلتخاو برطضا اذا ئيشلا جسم نمرانلاداوبطلتملا ليقوهيف ناخدالىذلا فاصا بهالاوه ( جرام نم) سيلباوه

 (؟؟0)
 بببطططللل 0 1001 11 1 06606060606 6 6 ا ا ا ا اا ببدل 77ص7»

 قاخ) ىلاعت لوقو ئشبالوهيفوادر <: نسحأ اوناكهريغةءاورف بي رغثي د> لاقؤ ىذمرتلا

 نيطلا ىبءي ( راخفلاك ) رقناذاهنمتوصلاوهوةلصاص هل سباب نيط نم ىنعي (لاصلص نم ناسنالا

 ىلاعتلاقف مداوهىذلا ناسالا اخ ةفص ىف تارابعلا تفاتخادق تاق نافف زم اوهورانلاب خوبطملا

 تلقراخفلاكلاصاص نمانهلاقو نيهمءام نملاقو بزال نيط نملاقو ن و:_سمأج نملاقو بارت نم
 املا زالانيطهلعج مب ارت نمالوأ هقاخ ىلاعت هللا نا تالذو ىفتم ىنعملا لب فالتخا تارابعلا هذه ىف سيل

 وب أوهو(ناجلا قاخو )راخفلاك الاصاصراص سياماف نقنا ادوسالا نيطلاوهوانو سم أ ج مءاملاب طلخا

 هضعبطاتخااموه ليقو هيف ناخ دال ىدلا رانا! بط نمىاصلا ىنءي(ران نم جرام نه) سلب اوهليقو نجلا
 يرن كسك رءال ؟ىأبف) تدقوأ اذارانلاواءبىذلارمضخالاورفدالاور جالا بهالا نمضعبب

 سمكا طاطخا ةباغوهو ءاّمشلا قرمثمو سمشلا عافترا ةباغودو فيصل! قرسشم ىنعي (نيقرمثملا

 برغمورمقلا قرم مو سمشلا قرشم ىنعيليقوءاتثلا برغهو فيد |برغمىنعي (نيب رع ابرو)
 او بذعلانب رحبلا لسرأ ىنهي( ني رحبلا جم نابذكست يكب رءال ؟ىأبف) رهقاابرغمو سمشلا

 ىلاعتهللا نك (نايقتلي) هلوقو»و طالتخالاا مم" أش نم نال نب ءاملا نيب لصفال نييقالتم نب رواجعتم

 ىنبيال ىأ(نايغب ال)هللاةردق نمزجاح ىأ (خزربامهني) هلوقوهو خ زربلابامهعيط اع امهعنم

 نإ رحبلا ج ىصليقو قرغلابس انأا ىلع نايغطيالىلمقو نا اريغت.الو ناطل تحال ليق و هي>اض ىل ءامه دحأ

 ليقو رئاز+لا ىنعيخزربام_مب مورلاو سرافرك ل يقوام_مدي زجاحلا متأو دنطار حو مورلار ح ىنعي

 جرخبامنا ليق (امهنم ج رخي ناب ذكناكب رءال؟ىأبف) ماعلكىفنايقتلي ضرالا ر< و ءامسارح
 فاطملا فذ امهدحأ نم جرخدارأ ل يقوارون نويفرمقلا لعجوهلوةكوهف بذعلا نود زلملاربلا نم

 جرُالورحبلا نم جرحي لاقي اك امهنم ج رخل اهتينأزاج دحاولائيثلاك اراصف نارح,لا لاا لل يقو

 حتفت ءامدلاترطمأ اذا يقرحببلاءامو ءامدلاءامنمج رخل يقوهضعب نم نكلورحببلا عيج نم

 وهليق (ؤاؤللا) ىلاعتهلوقو ةرطالاردق ىلءةْواْولتراصةرطق تعق رامي اههاوفأ فادصالا
 مكب رءال ؟ىأبف) رجالاز راوهناجرملا ليقو كلذ سعب ليقوهراغص (ناجرملاو) ردلا نم مظعام
 ضعب ىلعهضعب اهبشخ مفرب ىتلا تاع :وفرملاىأ (تاشنملا) رايكلا نفسلا ىنعي (راوجلاهلو نابذكت

 تاثدحما ت اشنملا نعمل يقوت اشنملا ن,تسإلفاهءلق عفرب لا ماما نف_سلا نهاهعلق عفرام ىهليقو
 رحبلا ف نفسااهيشلب وطلالبحلاوهو لععجلابجلاكىأ (مالعالكرحبلاف) تارخملاتاقولخلا
 ناويح نءضالاىلعىأ (اهياعزنملك ) لجوزعهل وق ( نابذكسناككب رءال ؟ىأبف) ربا ىف لبجلاب
 امو قابرنغوهف ضرعاين دلا فنا فالا دوج ونال كالاهىأ(ناف)ءالقعالا بلغت نم ةظفلب هرك ذا او

 هناذ ىنعي (كبرهجو قبس و) ةعاطا|ىلاريسلا نمزلا ف رصوةدابعلا ىلع حلا هيفف نافوهف قامب سدل

 ناسنالا اهبأ كب رهجو تدب وىنعماودحاو لكهناامهد_>- أن اهجو بطلا ىفوةل+ا نعهبربعي هجولا

 ةمظعلاوذ ىأ (لالحاوذ) ملسو هيلع هللا لص بنلا عم باطخلا نا نمتحيهنا ىناألاهجولا و عماسلا

 ( خام (ندار 0

 مكب رءال ؟ىأبف ) ىلفل:ارا تردناف

 نيقرشملا بر نابذكست
 قرشمدارأ( نيب رغملابرو

 ءاتشلاو فيعلا ف سمشلا

 ءالآ ىأبف) امهم رغمو

 جام نابذكت امير

 : ىأ (نايقتلبنب رحبلا
 رحبلاو للارحبلا لسرأ
 نييقالتم ن رواج مبذءلا

 ىف نءءاملانيب لد فال
 امهندب) نيعلا ىأ سم

 ّ 'ردق نم .زحاح )(خ زر

 (نايغببال ) ىلاءتعشا

 الوامهب دح نازواحتبال
 رخآلا ىلءامه دحأ نب

 . *الآىأبف) ةجزاملاب
 (ج ري ناذكت اكبر

 00 عر
 زمهالب (ؤلؤللا امهنم)
 رابكو هو دب زي ورك وبأ

 _ هراغصو(ناجرملاو) ردلا

 ناجر خامهوامهملاقامناو
 ايقتلااملام_م-ال حلما نم
 كحاولا ئيثلاك اراصو

 ناجرحم لاقي نأزاج
 ناجرختلاقياك امسهنم
 ناجرح لاقي الور حبلا نم

 نكلورحبلاعيج نم
 تجرخلوقتو هذعب نم
 نمت جرحا ماودلبلا نم
 لبيقو هلا نم ةل#

هلو ناب كس: كب رءال [ىأبف) بذعلاو هللا قثلم نمالاناجر خال
 نفسلا( راوجلا) هلبو (

 ىلع لديلءارلا فرمسكلا مورب نك-او دهب ىلع ئاجاذفءاي ري_غباهلعفقو ناواهلصورايتحالاوءايلاباهباعفقولا جاجزلا لاقةب راج عج
 رحبلا ف) نوبر جي جاومالا ناشني قالا اوأع رمشنلا تاعفارلا ىي وةزج نيشلارسك,ت املا عرشلا تاعوف رملا(تااشنملا) ءايل'فذد

 (لال+اوذ)هئاذ (كب رهجو قبب هناف) ضرالا ىلع (اهباع ن٠ لكنابذكن هك رءال [ىأبف) لي وطلال حلاوهو لع عج ( ءالعالاك



 ةعوف صاهقلخ (اهعفرءامسلاو) رحشلاو مجنلادوحسلبسانموهفهللا صالدايقنالا سج نم نابس< رمقلاو سمشلا ىرج ناو
 هكلموهنأشءاي ربكى لع كلذي هبنو هتان أ ىلع ىحولاب نوطبهم نيذلا هتك الم نكسموهاياضقرد_دموهماكح أش نماهلءج ثرح ةكومسم

 ىلعاعوضومهقاخ ىأس ايقمو لايكمو نوطسر قو نايم نماهريداقمفرعتو ءايشأهبنزوتام لكىأ (نازيملاعضوو) هتاطلسو
 نا ىهوأ اوفطنالثل( ناز لا فاوغطتالا) مهماطعاو مهذ ىف لب دعتلاوةب وسنلا نمهدابع (19198) ماكحأ هب قاع يح ضرالا

 رجشلا عمرك ذهنولر هظألوالا لوقلاوهعولط هدوجسو بكوكلاوه منا ليقواهلظدوجساه دوجسو 34 0 5 1 1. مقود... لسع ظل ةط وللا!( اشق فاسق ةطتمالا
 مضوود ) ضرالاقوف ىأ (اهعفرءامداو) نييئامسةلباقم ىف نايضرأ امهنالورمهتااو سمشلاةلباقم ىف ْ 7 ل ا
 (نازيملاىفاوغامنالأ) هلوقهياعل دب ل دعلاب ىمأ هنأ ىنءملاو لدعلاةل اهناللدعلا نازيملابدارأ ليق (نازيما 1- 4 : 7
 نزولا لصأو فاصتتالاو فاصنالا ال صوتللاهت نزوب ىتلاةلآلا هبدارأل يقول د علا, اوزواجتالىأ || ” 0 1 )ن 2
 ( طسقلاب نزولا اوميقأو) نازبملا ف قملا اوزواجتو اوماظتواوايمتالثل ىأ نازيملا فاوغطنال نآريدقتلا نايغطلا نع ئهنو هب وسناب
 ىأ (اورستالو) باقلإب طسقلاو ديلإبةمافالا ل بقول دعا نازبملانا ل اوميقأ ل بقولدعلاب ىأ 9 هد
 ءادتعاوه ىذلانايغطلا نع ىهنوةب وسنلاب ممن زولاو ليكلا فاوففطنالىأ (نازمملا) اوصقننال همي نارسكا وح
 000 1 هية ردا ]ديت نازل اغئلز ,2ناضقتو فيغطتوخ ىذلا نارنسللا نعو ةدايزو انقل را نايسنتو فيتا
 اهيفمهنب نيذلا قلخللىأ ( مانالل) ءاملاىلعةوح دماهشفخ ىأ(اهعضو ضرالاو) هيلع ثحلاو هلامعتسإب || ةيصوتتلا ديدسشن نان
 ضرالا ف ىأ(اهبف) اهقوف نوفرسصتب وهمطداهلاكى وف ناو سنالل ل قو ةباد نماهياعرهظام لكوهو 00 وقنو 1
 (ما5 الا تاذلخنلاو) ىصحتالىتلا عنلا نمهب ن روهكفتيامليقوةهك افلا عاونأ نمىأ (ةهك اف) ضرال ) 7 0
 موهفأيشرتس ئش لكو قشنيملام علطلاوهو فالغف نوكيلخنلار منال رلااهيف نوكيتلاةيعوالا ىنعي يك يضفخ (اهعضو
 ىنعي (بحلاو )ةكرباهرثك ا واهمظع اه نالر جشلارئاسنيب نم لخنلارك ذ ىلعرصتتقاواهفيلاهماك !ليقو رخل (مانذلل) ل ىلع
 | ىلاءانترالا ليبس ىلع بح ا ركذرت اا ئاوامهوحوريعشلاوةطنحلاك اهبت اتقي ىلا بوبحلا عيج ضرالار هن ىلعاملكوهد
 هنأهنعو نبتلا ىنعي سابع نبا لاق (فصعااوذ) نك امالافادوج ومءأو لخنلا نع عفن أب خا نالىلعالا 1 0 4 م
 قروالو هحالصو دبي ب اهنم ج رك شلكقرووهليقو سب وهسؤر عطفاذارضخالاع رزلا قرو داهل 0

 لاققزرلا ىنعي (ناحيرلاو) بحلا ماك الاف ثدحمن اماك أهيفهللا ث دح مئاقوس نوكيم ف معلا وهو اههف )اهقوف نوفرصتي م
 3 : 0 0 هكفتامم بو رض( ةهك اذ
 نبتلا فدعا !ليقو مثيىذلا ناحي رااوهليقو قزروهف نارقلا فناحي رلك اههنعهللاىضر سابع نبا 1 0 ا

 (نلب ذكسناكيرعال [ىأبف ) ىلاعتلاقف سنالاو نجلا بطاخمتماعنالاو سانلا توقرك ف فهنرمثناحب رلاو 5 ل 7 . 20 1 5 20 و !تاذلختلاو) هب
 6 .٠ 0 . .٠ 9 . . 59 هع

 ١ ||| اهضوم نيثالثودحاىف ةرودلاهذهىةيالاهذه رركوةروك كملاءا,شالاود_هدب رينالقثلااهما ىنعي كيم 0

 || اهبلع مهينياه نيتمعن لكني ل صفومءال قاما ىلع دع مئاهب ريك ذتلا اديك ًاتوةمعتللاري رقت أ ان يل لم نب ىأ
 1 ١ : . 0 0 : ا

 ١ نكت مااهرفكي واهركني وهو ىدايالإبهيلا مبانوهيلا نس>أ نا لجرلالوقك اهب مهررةيو معنلا مهمهفيل 3 ل مشل أ مكو

 || ركنتفأ كتززعف الماخ نكتملأ اذهركنتفأ كتوسكفاناي رعنكستملأ اذهركسنتفأ كتينغأفاريقف . 7 لا مف
 5 4 8 3 ا ءال١ 4 2 0 2 0 هر 4 . "هه

 1 لديامةروسااهذهىفرك ذىلاعتهللا نال كلذواري رقت نسح برعلا مالك عئاش مالكسلا| ذهل ئمو اذه بحلاو )هعوذجوهراجو
 ١ ام كالذري-غىلا ضرالاوءامسلاورمقلاو سمشلا قاخو نايبااهميلعتو نان الا قاخ نم هتةدنأ دحو ىلع قرو د( ١ ااوذ

 5 0 . 5 ل 0 0 6 انكر تيجحتسل

 | منماهلكاهنالةروكدذملاءايشالا نم نبذ كن مكبر ءال ؟ىأبف لاقف سنالاو نجلا بطاخو هقلخ ىلع هب منأ (ناحيرلاو) نبنلاوأ عرززا
 | ةروس يلع ر قفدباص أ ىلع رسو هيلعهتلاىل هللا لوسر ج رخسلاقهنعىلاعتانلا ىضررباج نعم مكيلعا« | بف ىارأ بالاوهوقزرلا

 ]| تنك م<نءادود م نسح أ اوناكسف نجلا ةليل نا ىلعاهتأرق دق لاقفاوتكسفاهرتآىلااطوأ نم نجرلا | يم ا
 ا هجرخأد+لا كالف بذكنانب رك تمعن نم ئيشبالاولاق ناب ذك اهكب رءال [ىابفهلوق ىلع تدنأاماك ىذغتلاو ذذلتلا نيب عماجلاو

 ”0 0 !ئذمزلا ماعنالا فلعوه ىذل|فصعلاوذ بحلاو ىأ ىلعو ةزجر لابن احيرلاو ب م اوهوهب ىذغتيامو لخنلارثوهو
 - بحلاو مشي ىذلاناحرل اهمفوءانعم ليقو هماقتم هيلا فاضملا مقأو فاض فذف- ناكر لاوذو ىلع مفرلاو مانالا مطموهىذلا ناحيرلاو
 | ىلأ ع جةرولا لوأ نمدعام معنلاىأ(ءالاىأبف) نا رلاو بحلا صخاوو أن احب رلاو بحلا قلخو ىأ ىناش احن رلاو فصعلا اذ
 ا اموملع مانالاةلالدل نيلقثلل باطلا (نابذكتناهكب ر) فلو
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 (كيلمدنع) ىط ص ناكم ف( قدص د عقم ىف) راهنلاهنموءايضلاو ةعسلاوه ليقو سن+لا مساب ىئتك اراه: (رهنو تانج ىفنيقتلانا)

 ريردق وش لك ىلعوهو هر دقو ةكلم تو هالا النعي ناابفريكتتلا < دناةورداق (رستتغمز ناتو فا ا ةيدنع

 مداوأس نجلا ىأ (ناسنالا قاخ نآر هارع ندحلا) «« ميب-رلا نجرلاهنلا مسي د( ةبانوعبسو تس ىهوالعو لج نجلا ةروسإب

 ىهوهثامعن فودصوهال 7بورض نمام دو قيس ًاوهامءشلوأ أمدقي نأدارافدءال ؟لجوزعهللاددع(نايبلاهماع) مالسلاامهيلعا دجتوأ

 ةقفرلا

 سؤرةةفاولهدحو ا اوراهنأ ىأ(رهنو)ن يناسب ىأ(تانج ىف نيقتلانا) لجوزعالوق ف بوتكمىأ

 ليلال ىنعملاو راهنلاه:موةعسوءامض ىفهانعم ل يق ولسعلاو ناللاو رجل اوءاملا٠ نم ةنحلا اراهتأدار ًاوىآلا

 بذكالدعقم ف ليقو نسح ساحب ىف ليقو ميثأنالو هيفوغلال قح سلجم ىف ىأ(ق دص دعقم ىف ) مه دنع ْ

 ةلرتملا بر قهانعم لق (كيلم دنع) ق دص دعم وهف بذكلا هيلع عنتما هيلا لصو نف قداص هللا ناله.

 كالللاىف هيما كلم دنع نيب رقم ليقوئشهزجتدالرداقىأ (ردتقم) ناكملا ىنعمالفي رشتلاو

 اهلك ةطبغال عجأ اوةلزاملا كالت نم مرك ًاةلزنم ىاف هنر دقو هكسلم تحتوهوالا ع ئذالف ئش مظعأ رادتقالاو ||

 لعأهللاو قدصلا لهأالا هيف دعقي الف قدصلاب ناكملا ىلاعت هللا فصو قداص' ار فعج لاف اهرساب ةداعسلاو

 :*(لجوزعوالع نجرلا ةروس ريسفن#

 نوعبسو تس ىهو سابع نبا نعنياوق نمل وق ىف ةين دماهنا ىزوجلا نب اركذو ةيكم ىهو
 اذوح نوثال”وةتسو ةلاتسو فلأو ةملكنوسجسو ىدحاو ةئامثلثو ةنآ

 «ميحرلا نجرلا هللا مسيؤع
 اولاقوهوركتناف نجرلاامو ة(مرافكلاق نجحر الاو دجسا تارن اليف (نآرقلا لع نجحرلا) لجوزءهلوق
 نيح ةكملهالباوجا ذهليقو نارقلا لءىذلاوههوةركنأ 1ىذلا ىنعي نجلا هللا لزناف نجحرلا فرعنال

 ظفحيا كذا هرسسي نآرقلا لعليقو نآرقلا ادجت لع ىنءينآرقلا لع نمجحرلا ىلامتلاقفرمشب هماعي اس اولاق ||

 زب زعلان ارقلاوهو بنر اهالعأو ةمعن اهمظعأ مدقق هدابع ىلعهمعن ددع ل جوزعهلل نا كلذو ىلتب. و

 نيدلا باوبأ ىف هنسح ا وارك ذهرثك ًاوهئايفصاوهئايلو دنعةلزنم هف رشأو هئايدن أى لا هننا ىو مظعأ هنال

 مالسلاو ةالصااهيلع مد[ىنعي (ناسنالا قلخ) ةبربلا لضف أ, ىلءةلزنملاةِب وامساا ستكسلا مانسوهوارثأ
 ةغلةئامعبسب ماكتي مدآناكفاهلكتاغللاهماع ليقو ئم لكءامسأ ىنعي (نايبلاهماع) سابع نياهلاق
 قطنلا ىأ نابل هماع ىنعم نوكسي ذه ىلعف سانلا عيجهبدارأو سذج مسا ناسنالا ليقوةيب رعلااولضفأ
 ليةوهللاةيامولوقيامفرءىتح ماهفالاو مهفلاوةباتكلاهماعليقو تان اويحلار ئاس نع هب زيي ىذلا

 ناي ىنعينايبلاهماعإسوءيلعهللا ىلصاد# ناسنالاب دار ل يقوهب نوملكستي ىذلا مهناسلم وق لكل ع

 نايبهماعل يو نيدلا موب نعو نب رخآلاو نيلّوالاربخ نع ”ىني ٍلسو هيلعهنلا ىلصهنالناك امو نوكيام

 7 ري سابع نبالاق (نابسحب رمقااو سمشلا) ماكالاودودهلاو مارح اولالخلا نم ماكحالا

 رمقلاو سمشلاو راهئلاوليالاالولو لاجآلاو تاقوالا ب اسح امهم ىنعي لبق واهنايدعتر الل زانموتاسح

 هنارودب رج ارو دياموهو ىحرلا نابسحياهيبشت كلفلاوه ناب سلا ل يقودي ربام بس فيكدحأر دب
 ءاتشلا ف قبب قاسهلامرجشلاو لوقلاكتابنلا نم قاسدل سدلام مهلا ليق(نادجسي رجشلاو مجنااو) ||

 هميلعتو هلل ردو نارةاابهم 5 ١ وهوا بقا يم ىصق أو اهبت | سم ىلعأ ىف ما:سوهام نب دلا ةمعن نم مد قف نبدا ةمعن

 ةبترةللا جو مظعأ هنال

 قهنسحأو ةلزتم هالعأو

 مانسوهوارثأ نيدلا باوبأ

 اهقادصموةيوامساابتكلا
 رك ذرخأو اهباعرايعلاو

 0 ذنعناسالا قلخ

 اهادهنا لعيلهابا هسعبتامت

 الع طخ 1: نال دماج

 مدقو هبتكو هيحوب
 هلجأ نم ناسنالا قاخام
 نعهزيعامرك ذم هيلع

 نايبلاا نم ناوي ارثاس

 حيصفلا ق-طئماوهو
 نسق قاع نركلا
 هذهو ًادتبم نجرلاو

 رابخأاه رئامذ عملاعفالا

 نماهؤ الخاو ةفدارتم

 طق ىلع اهئيوم فطاعلا

 كانغأدي زلوقت مدي دعتاا

 لذدعب كزعأر ةفدعب

 ملامكب لعفةلقدعب كرثك

 ركش افدحابدحأ لعفي

 سمشلا) هناس>ا نم

 باسحي (نابسحرمقلاو
 ىوسريدقتو مولعم

 امهجورب ىف ناب ردح

 عفانم كلذ فوانمطزانمو
 موجنمجنلا ليقو قا سهل ىذلا( رجشلاو) لوقبلاكهل قاسال ضرالا نم مجني ىذلاتابنلا (محنلاو) باسحلاو نينسلا ملءاهنم سانال

 ىونعملا لهولاب نمرلاب نانا + |ناناه تاصتاو هدايقن | ىف نيفلكملا نمدجاسلاباهببشتهل اخ ايف ىلاعنهلل ناداني (نادجسيإ) ءامسلا
 للا ف فطاعلا رك ذي وهل نادجتسي رجشلاو مجنلا هنابسحب : رمقلاو سمشلا ليقدن اكءريغلالهل دود سلاو هنايس>نابسحلا نا معامل

 ىهيلعاه ديدعتب سانلا نم هيلع متنملا ىدايأ اركنم تكس كهءال ركن أ نملاتيكمت ديدعتلا ليبس ىلع تدرولوالا نالدعب هبء جم لوالا

 سمشلا نأ بسا::ا|نايب وفطءلاببراقتلاو بسانتال:!صو بحام ل صو فت يكبتلا دعب «جاهنم ىلا الكس ادرمتروك نملالاقملا

 نيتنيرقنارك ذننالازنال ضرالاوءامسلان أو لباقتلا ثيخ نم بسانتنيليبقلا نيبف ناي ضرار حشلاو محنلاو ناب وامسرمقلاو



 (ةد--اوالاان سعامو)

 اموىاددحاو ةملك آلا

 هني وكت ددرن ئشلان ىعأ

 نوكيف نكهللوقن نآالا

 ردق ىلع (رصبلا ماك )

 هرديب مدحأ حمايام

 ةمايقلاان ىمايدارملا ليقو

 ة..عاسلا سمأافو هلوقك

 فل رصبلا دع لا
 مكهابشأ ( عايش أ انك-اهأ

 لهف) مالا نمر فكتلا ىف

 لكو) ا ) دم نه

 كئاوأىأ (هولعف ئَث

 افشن

 مداقتعال ةي ردقلا متن أل بةب ردقبانسل اولاقةب ردقلاضعب نا نبدلا ل وصأ ىف داشر الا هباّبكى نيمراا
 قملا لهأناف حفاونوة-ةهابموةاهجلاءالؤه نمهب واذ هنيمرلا ماماوةبدتق نبا لاقردقلا تايئا

 ىلا هنو هيض ةلهجلاءالؤهو ىلاعت هللا ىلا لاعفالاو ردقلا نوفيْضإ وىلاعت هللا ىلا مهر اومأ نوضوفي

 مامالاق هسفن نعهيفني وهريغلهدقتعي نمهيلاس شي ناب ىلوأ هيلا هفيضموهسفنل ئيشلا ىعدمو مهسفنأ

 رمشلاو ريما مهميسفتتا مهب مههبشةمالاهذهس وحمة ب ردقلا سوهيلعهللا ىلصنلالوسر لاق دقو نيمر ملا

 أ ذه صاصتخابءافخالو نمره ىلارسشلاو نادزي ى لاريخلا تفرصف سوجلا تمسقاكة دارالا مكحح ىف

 انا لعل ورا تي دلل رب رغباتك ةيبتق تر دخجو أ ىسو. ف: اريك اولع مل وق نعقتلا لاعت ريغ

 هيلعةللا لص هللا ل وسر نعر+ نبا نعمزاحوب أ هاو رةمالا هذه سوح ةءردقل | ثيدحو ةدر دقتلاب ثري دحلا

 ١ طرسش ىلع د لاقو نيصيحصا | ىلع كردتسملا ف للاد_بعوب أك اخاوهننسىفدوادوبأء-برخأو سو |

 موهبه ذمةاهاسلاسوجت | سو هيلع نلا ىلص مهلعجامنا فاطم لاقور عنب نع مزاح ىف عاس مص نانيضيشلا |
 اوراصف ةماظنا لعف نمرسشلاو رونلا لعف نمريملانأن وعزب ةماظااو رونلا نيلصالاب مطولا سوجملا بهذ م

 ثااو ريما ء.ش لكى لاخ ىلاعتو هناحب سهل اوهريغ ىلارمشل او هللا ىلاريملا نوفيضيةب ردقلا كإ ذكوةب ونت ْ

 نم امط نيلعافلاىلاو اداحاواقلخ ىلاعنو هناح مس« يلا نافاضمامهف هتئبشعالاامهنم عيش نوكم ال اعيج

 رعلا ىلا عت هللارابج ار دقلاو ءاضلا ىنعم نأ سانا | نمريثكب سحدقو ىناطحلا لاقاباستك اوالعف هدامع

 نوكيا ىلا مننا عم دقن نع رابخالاهانعمامناو هنو *وتياكرمالا سالوهاضقوهرد فام ىلع هرهقو
 اردقم ردصاملمساردقلاولاقاهرسشواهريخاط قاوهنمري دقت نعاهرودصودابعلا تاكا |نم

 ًافلوقكق امل اهانعما ذه ىفءاضقلاو داو ىنع؟ ليقثتلاو فيفخت:!ابهتردقو علا ت ردة لاقي رداقلا لعف
 اباحصلا عاجاو ةنسلاو باتكلا نمةيعطقلاةلدالا ترهاظت دقو نهقاخ ىأت اومس عبس نهاضقف ىلاءن

 زيماكنللا ةّث [كلذررقدقو ىلاعتوهناحبس هللاردق تايثا ىلع هال او فاساا نم لحلاو دقعل| لهأو لوعفمئث لكو ىآرافكلا
 ىف رب زلاىف) تبان مط

 ىهوؤلعفف ةظفاطا نب واود

 قو ئشاتءنوج عضوسم

 لكو) لكلرب خرب زلا
 لامعالا نم( ريبكو ربخد

 نئاكو-هام لكح نمو
! 

 :اج هلوقف ةءدقتملاثيداحالا ىناعمامأو # مل_ءأةللاو ةيلقعلاو ةيعمسلا ةيعطقلاهلئالدب رب رقت نسحأ

 اًضقو هللاهردقاموهو فورعلاردقتااانهرد_ةاابدارملاردقب هانقلخ عيش لك اناهلوق ىلا شي رقوكرمم

 :داقم هللا بتكهلوق كل ذكوهلدا ىم ىلا عت لل موا_عملزالا فر دقم كلذ لكف هنداراوهماعهب قبسو

 ًاياتكلا|تقودب دحتهئمدارااءاملا لعهشرعو ةنس فل نيسمحخ ضرالاو تاومسلا اخ نأ لمةىنئالخلا
 واح نأ لبقىأءاملا ىلعهشرعوهلوقوهللّوأالىلزأ كلذ نافردقلالصأالهريغوأ ظوفحملا حوالا ىف

 بقوةردقلامدعزجتلاز جهلاو سيكسلالاقوأ سيكل اوزجتلا ىتحر دقب ئش لكهلوقو ضرالاو تاومسلا
 مأىف مومعلا لمتحي وتاعاطلا نعز<تلا لمح ليقوهتقو نعمريخأ وهب في وسنلابهلءف بام كرتوه || حوالا فروطسم (رطتسم)

 رع ردفزجاعلا ن !اثيدحلا ىنعمو رومالابقذحلاو طاشنااوهوزوكلا دض سيكلااوةرشآلاواين دلا

 قءانعم ليقو:دح اوت سمالاان ىعأامو ىأ(ةدحاوالاان سم أامو) ىاعن هلوق ُ ةليك ردو ننكلاو

 احبسهتلادارأ اذا اذه ىلعف هيف ةعجا ىمال نوكيف نك ةدحاوةماك الاهني وكس:ان درأ اذا ءئيذالا سعأ

 ذةدحاو لوقو ءاضقلوقلاوردقةدارالاف لوةلاوةدارالا نيب قرف نإبانهف نوكي نكهللاق أيش ىلاعتو |
 رادير يسابعنبالاق (رصبلاب حماك ) مالاذافنىلاةراشاوهلب لوقلاري رك: ىلا ةجاحال هنا ناي

 || ةعرسللا ف ةعاسلاء ىجمبان مأامودانعماضيأس ابعنب| نعورصبلا حما نم عرسأ قاخىف ىقاضق'
 لهف)ةفلاسلا مالا نمرفكتلا فمءارظن ووهابثأ ىأ(معايشأ انكلهأ د_ةلو) رصبلا فرطك

 :أ(ربزلا ىف) رشوربخ نم عايشالا ىنعي (هولعف ئيش لكو ) ربتعي و فاخيف ق> كلذ ناب ظعتم ىأ (ركدم
 رطتسم) مهاجآو مهطامعأو قاما نم ىأ (ريبكوريغص ْلكو) ظوفحلاح وللا فليقو ةظفحلا بتكف

 | يا



 لاقىلاءنةنلاردقب ئث لكن ولوقي لسو هيلعهللا لص للا لو سر باعأ نماسان تكردأ لاق سواط نع(م)
 و أس يكلاوز جلا ىتدحر دب ئث لك لسوهيلعهللا ىلصةننالوسرلاة لور ,عنب هللاد_عتعممسو

 عب راب نموا ىتح دبع نمّؤيال ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق بلاط ىنأ نب ىلع نعزجتلاو سيكتلا

 هجرخ أر دقلاب نمؤِي وتوملادعب ثعبلاب وتوملاب نمو و قلاب ىنثعب هلال وسر ىنأوهتلاالاهلاال نا دهشي

 ىتحوءر تو هريخردقلاب نمو تح دبع نمورإال سو هياعهنا لع هنن لو الن باج نعهلو ىذمرتلا

 هللا دبع دح نمالاهفر هنال سب رغب دح لاقو هيدصيل ع نكمل هاطخ امو هئطخخيل ن نكي هباصأام نا لعب

 هيفف تق دصلاقهرسثو هريخردقلاب نمؤتو هيلع قفنملا لي ربج ثي دح فو ثي دخل ارك موهو نومي نبا[

 نذلاةمالاهذهسوححو سوح ةمأ لكس مسوهيلعهنلا ىلصنلالوسرلاقلاقةفيذح نع هم ةبردقلامذ
 قحولاجدلاةعيش نم مهو هودوعتالف مهْنم ض سم نموهنزانجاو دهشنالف م-هنم تام نم ردقالن ولوقب

 ىف مهوحئافتالو مهوسلاجالفدازوهل_ثمةرب رهىأن ءهلودوادوبأ هجر الاجدلاب مهقحلي نأهنلا ىلع

 بيض مالسالاىف امط سبل ىتمأ نم نافنص ملسو هيلع هللا ىص هللا ل اوسرلاقلاق سابع نبا نع ومالكلا

 نب رم نعهريسفت ف ىزوجلا نباىورو بي رغنسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ ب ردقلاو ةئجرملا

 ايدانم ىمأ ةمايقلا موي قالخلا هللا عج اذالاق مسوهيلعشا لسنا لو سر نم تاطخلا

 اوقوذهللالوةب رانلا ىلا مهبمأيف ةبردقلا موقتف هللا ءامهخ نب أن ورخآلاو نولوالا هعمسيءادن ىدانيف

 ردقيبن ًازوجالهنا ف نومصاخ مهنالهطلاءامصخ لقا اوىزوخلا ع نبالاقردقب هانقلخ عيش لكانارقس سم

 ىتح ىلصو لبحاكريصي ىت> ماصاي ردق نأول هتلاو لاق نسا نع ىورو اهيلعهب نعي مثديعلا ىلع ةيصعملا

 انارقس سمقذهل ليقم رقس ف ههج و ىلعةللا هبكسل ماقملاو نكرلا نيب عذب ىتحاماظذخأمت ”رتولاكربصي |

 هانعمو ردقلاتابثا قحلا لهأ ب هذم نأ معا هللا هج .رىوونلا نيدلا بح خيشلالاق ردقب هانقلخ عيش لك ٌْ

 ىلعو ىلاعتو هناصس دنع ةمولعم تاقوأ ىف عقتساهنأ ىلا و هناحبس لع .ومدقلا ف ءايشالار دقىلاءتهنلا نا

 م ىلاعت و هناحي رس هن تع :رواذدهةب .ردقلات ركن ًاوىلاعت هللااه ردقاب تسع للا ىهف ةصوص# تافض

 هللا ىلع اوبذكواهعوقو دعب ىلاعتوهناحبساهماءيامنا ىأ للعلا ةفن أ :سماهنأ واهب هملع مقتول اواهردقن

 بارصأ لاق ردقلا مه راكنالةب ردقةقرفلا هذه تيمسواريبك اولءةلطابلامهاوقأ نءىلاعتوهناحبتس

 لهأ نم دحأ ق بيلو لطابلا عينشلالوقلا اذهب نولئاقلاةيردقلا تضرقن دقو نيماكسنملا نمتالاقملا

 نمرءلاو هللا نمري+ لوقت نكلوردقلاتابثا دقتعت5 رخأتملانام .زالا فةب ردقلات راصو هييلعةلبقلا ا

 (رانلافنوبحسموب) نانو 2 (8951)  كالهفوأةرخآلا ف نارينو (رعسوإلايندلا ف حلا نع(لالضىنيمرجلانا)
 ا ليفومملعر ءساران ىأر هسو قا نعدعب ىف لبق ) رعسولالضف) نيكرشلا عي (نيمرجلانا) ظ

 ىم لا سءدجو هلوقك مةِرخآلاباذعىأر عسوةنجلا قب رطنعىألالضف ل يقوةرخآلا فةرعسرانوايندلا ف لالضف ظ
 ' نالبرضلا معسط قاذو 0 و 3 0 1 (مههوجو ىلعرانلا ف) نورجت ىأ (نوبحسيو ءو) ىاستلاع ص

 اهرحب ممتباصأ اذارانلا رودس أ ردع اعل كلا 01) رمت سمعو ا ري لاا اوقوذىأ( رقس أ
 كلذباسم مهسع انا لكسابعنبالاقو هلىغبني ىذلاهردق هقلخ نم ئث لكلتنلا ردقءانعمليق 0 وهلا ع وللا فب ونكم ظ
 0 ا 0 لاق نصاعلا نإ را 09 «(هيفليقاموردقلا قدرواموةيالالو رت بيا 07 0 تلات نس رق دو 1 1 0 0 10 ىنحردقب ئث ||
 هتحولا ذارانلا 0 0 (ضرالاو تاومسلا اك ناراواينكاو وللا داتا ال سو هياع ثلا ىلص ةنلا لوس ر تعمس ||

 هيلع هللا لص ىنلا ىلا شي رقوكرسشنمتءاجلاقةرب ره ىنأ نع( م)ءاملا ىلعهشر عولاق ةنس فل نيم
 3  ئيثلك 0 ردقب هانقلخ ئثلك اناهلوقىلارعسولال ضف نيمرجلا ناةبآلاهذه تازنف ردقلا فهنومصاخيل و

 رمضم لعفب بوصنم
 ”ىرقو رهاظلاهرمسفيب

 ىلوأ ب صنلاو اذاش عفرلاب

 نوكينأ نكمل مروا
 افصورجلا عض 0

 اردقس ربل نو ُئَمَل

 قولخ عملك اناهريدقتو

 لمتعوردقب ئئاك انل

 ري اوهءانةلخ نوكنأ

 يم لك اناا
 ددرتامافردقب انا قوا_

 ىلال دع عفرلا ف ىمالا
 انقلخاءاهريدقتو بصنلا

 نوكيفرد- قب م
 وهو ْئث لكل! اماعقلخلا

 فزو-جالو ةبآلاب دارملا
 هانقلخ نوكنأ بصنلا

 راسسفل هنال ءلقل ةفص

 لمعتال ةفصلاو بصانلا
 ردملاو فوك ولا ف
 ربدقتب ىأريدقتلا ردقلاو

 يق لك امل وا وباب

 ىلع ابتيماكح اردقم

 ةمكحاهتطتقاام بسح

 حوللا فب وتكماردقموأ
 ا ل 7اا7 ______ بجججالا
 ناكوةبآلاتلزنف ردقاا ىف هنومصاخي لسو «بياعفتا ىفسىتتلابلا شب رقوك رشمءاجةرب رهوب لاق هنأم هدا انامل 7 لبفام واعم



 طل ارجل يكل انك اهانلعجو اهانح سم ليقو مهانيمعأ 2 0 اوبلط

 0 ا ربج مهقفصف كيلا اواصي نل كب رلسرانا اواخدب مهلخ ةكالملا تلاقاولخ هل مالسلا هياع

 زاينلالوأ (ةركب مهحبص دقلور ذنو ىفاذع) ةكئالل اةنسلأ ىلعاوقوذمطتلقف (اوقودف) طول مهجرخ !ىتحبابلا ىلا نودتبءالو

 رذنويناذعاوقوذفإل رب ركن ةدئافوت رخآلاباذعىلامهىضفيناىلامويلع 2 (78:؟٠) رقتسادفتباث( رقتسباذع)

 دلل قا رقلا ان رس دقت
 مورا دنالاب اوكشىأ (رذتلباورامف) وفعلا مهاياان ذأ ىنعي (انتشطب) طول ىأ (مهرذنأ دقلو) 1 تاتا 1

 ,كلذو“ (مونيعأ ) هفاي مم مسن ًاهنماوبلطى 1(هفيض نعهودواردقاو) اوب واوقدصإ لك عامساد_:عاوددجم كلذ ايلف فات ايلا ب نادت اطر 01 لا

 لسراناف لوخدلا نيب ومهندب لخ طولل لسرلا تلامتف مهماعاواخ ديل بابلا اوحلاع طولراداو دصقامل مهنأ اراكدا نيلوالا ءابنأ 0

 اظقيتاوفناتسي ناواظاعتاو
 تيا ويس اذا ناكر

 نبر يحتم نوددرتب هللا نذابايمع م-هكرتف هيحانج ل ب ربج مهةفصفرادلا اولخ دف كيلا اواصي نل كبر

 ىريالهجولار اسك اهانريص ىأ مهنيعأ ا :سمطف ىنعمو نور صب. الا يمت طول مهجرخ أو بابلا ىلا نو دوال

 هيلع عيلاو كلذ ىلع م-هورب رفاوبهذ نإ ًافاواخد نيح مهاش ًاردقل اولاقف لسرلا اوراق مهراصإ ًاهْللا سمط ل يقوقشاط
 حبصلا تقو مهءاج ىأ(5 ةركب مهحبص دقلو) ب باذعلا نم طوادب كرد ذنأامىنعي ( رذنوىنانعاوقودف) 3 ركشلاك- ا

 نرسسيدقلورذنوىلاذعاوقودف) ةرخآلا با ذعىلا م ىضفأ |ىت> مهيفرقتسا م ئادىأ( رقتسم باذع) 6 ا ئانف هاَوَف

 امهيلعنورهو ىسوم ىنعي '(رذنلانوعرفل اءاجدقلو) لجوزءهلوقوو ( ركدم نم لهفركذال نآرقلا || جن لك_:ء نيكس
 عسنلاتايآلا ىنعي (اهلك انني باوبذك ) ىموماهمهرذن أىتلات آلا رذنلالبقو مال لاوتالصلا أ نئ.وبلي و هلوقو اهدع
 مدارأامعهزجكيال هك الها ىلعر داقهماقتت اف بلاغىأ ( ردتقمزب زعذ>) باذعلاب ىأ(مهان ذخاف) || ةيآلك دنع نييذكما

 لثم ىتمقن مهب ت الح نبذلا نم دشأو ىوقأ ىنعي( متلو أ نمريخ مرافك أ) ىلا هتلاقف ةكمرافكفوخ [[ رب رك كل ذكواهدروأ
 ىنعي(ةءارب مكلمأ أ)مهنم ىوقاباوسبل ىأراكسنا م !ماهفتسا اذهو نوعرفل آو طول موقودوموداعو حون موق |[ اهسفنأ ىف صصقلاو ءاننالا
 نحن ةكمرافكى نعي( نولوق» مأ) ةيلاخلا مالا باص ًامكبدصين هنآ  ةكسلا فىأ(ربزلا ف) باذعلا نم ةرضاحةربعلا كلت نوكستل

 ملواناداع نم ن ورصتنمانفلا نم ىلع ةدحاو دب نحن ىنعملاوانئادعأ نم ىأ ( رصتنم) ان يصأى أ عيج ناهذالل ةروصم بولقلل

 مهنم كحا ار لكى أ لاعمهلك لاقي اكرصتنمانمد>اولك٠ نحن هانعمليق و ىآلاسؤرةقفاول نورس هتنم لقب [| لكف ةيسنم ري غةروكذم

 ىآلا سؤر'لجال حوف رابدالا ىأ( ربدلانولوب و) ةكمرافك ىنعي(عجلا مزميس)ىلاعتهللالاقملاع | ل اءاجدهلو) ناوأ
 ثبشالو ةمي زطا نعدح ف اخترالفةدحاو سفنسك هب زطاوةيلوتلا فمهناىلاةراشادارفالا ف ليقو || ىموم (رذنلا نوعرف

 ةبق فوهو لس وهيلعهللا ٍلصةنلالو سر لاق لاف سابع نب | نع() دحاو لجركا كلذ ف مهف فحزالدحأ نم امهريغو نورهو

 لاقفهديب ركبوب أذ خافادبأ مويلا |نهدعب دبعن لتس ثنامهالاك دعووكدهع كدشنأىنا مهالاردب موي ني عسانا

 لب) ربدلانولوب وعجل مزويسلوفتي وهو عردلا فوهو جرف كب رىلعتحل أ دقف هللا لوسر اب كبس> 0 0 راش #اوخو

 رم تءمس بيب ا نب ديعسلاقور دب مون ,همزهوه دعو هللا قدصذ ( ىمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعومةعاسلا عسنلاتايالإب (اهلك 5

 تيأرردب موب ناك اماف مزه عج ىأ ىردأال تنكر بدلا نولوبو عملا مزهيس تزن للوقي باطخلا نبا 0 1-6
 ٍ ع : 5 هزجكيال(رددعم ) بااغب

 1 مهدعومةعاسل لباهلبي واتتماعفربدلا نولوبو علا مزه لوقي وهعرد فد , سو .اعدللا بص ىنلا لحأي(رافك 0 0 4 ١ 0 5 ؟*.سل وق سس 4. 0 8

 (م<فاوأ نمريخ) ةكم
 ىفةناكمو ةلآو ةوق ربخ مهأ ىأ ن وعرف ل آو طولو طاصودوهو حون موق نيدو دعم ارافكلا

 لجوزءهلوق يوردب موب ل تقلاورسالا نمةرا يم دش وةيهاد مظعأ ىأ سمو ىهدأةعاسلاو اعيج ىنعل

 نا

 بتكلافةءارب ةكملهأ ايكيا تلزن ازن أمأ ) رب نلاىفةعا رب جل مأ) مهنم .رشلب كئلوأ لثم كرافكن ا ىنديادانعوارفك لقأوأايندلا

 ١ عمتجي ان يمأة عاج (عيج نحن نولوقي مأ) ةءاربلا كلتب متنم ًافهنلا با ذع نمانم[ن اكل سرلاب ذمكو ؟تمرفك نمنا ةمدقنملا

 1 نوفرصني ىأ اوفعن كنب ضعب ىفاولك رافاربدالا أ( بدلا نولوي د) ةكملهأ عج( عدا مزهيس) ماضنالو مارنال عنتم(رصننم)

 ردب ف قوم نمدشأ (يهدأ ةعاسلاو) ردب دج مهماذع دعو (مهدعومةعاسلا لب )5 ةوبنلا تامالع نءههو ردب موب ىنعي نيمزهنم

 ةرملا نمدشأو أ اين دلا ب اذع نمافاذم ( يمأو) هئاودل ىدتومال ىذلار كسنملا يمالا ةيهادلاو



 بصتت|(ادحاوانمارمشبأ اولاقفرذنلابدومت تب ذكر كدم نملهف كارلا 0 وىباذعناكف يكف) ةيواخ لحتزاحعأ

 رعسو قا نعلالضىف متنكق وعبن:/نالوقب ناك ( رعسولالض ىئلاذاان )ا دحاوانمارسب عت رب دقت (هعبتن ) هرمسفب ل عفب |رمشب

 ارشبأ مطوقو نونجلارعسلاو باوصاا نعدعبلاوأط خلا لالضلا ل يةولوقتاك اذاانك كاذعبتا نا اولاقف هيلعاو كعفريعس عج نارينو
 راكنا اد >اواولافو ىوقأ ةلثاهملا تناكمهنم ناك اذاهنالانم اولاقفةكئالملا نم اونوككن أ اوبلطو ةيسنحلا ىف مهلثماوعبتي الرا

 ىأ (اننيب نمهيلعرك لا قتاأ ) هلوقهيلعل دي و مهلضفأو مهفرشأ نم سدلو مهئانفا نم ادحاواودارأوأ ادحاو الجر ةمالا عبنت نال
 ءاعدا ىلعانيلع مظعتلاهباطوهرطب هجر بكت مرطب (رشأ ب اذ كو هلب )ةوبنللرايتخالابهنم قحأو ه نمانيفوانذبب نم ىحولا هيلع لزنأ
 ىاشنوماعتسديذكنممألاصأ ).9١8( (رشالاباذكلا نم)ةمايقلا موب وأمه. باذءلا لوزن دنع(ادغنوماعيس) كلذ

 0 نمل يفرك للا نارتلا راب تاور و٠٠ ناتعتلا) ةيالا زخات مةمانتو

 تافتلالا ليبس ىلعمتلا مالك انها بجو ايد ني( ارا اولاقف) ا سهيدابئنلارادتالاب ىا(زدتل دوا

 ( ةقانلا 0 انا )١ نءالاق (رعسو) باوصلا نع باهذواطخ ىأ(لالض ىنلاذاانا) نوريثك ةءاج نو ىآ (هعبتن )

 نماهوج رخو اهوثعاب دعب ىفل لمقو نونج قدرات نمانمزلبامم باذءوءانع لان ليقؤيننا دعت دش ليكو تاتا

 ٠ ( مل ةنتف )اول ساكةبضملا دب رياك مرظ ىأ(رشابادكوع رزان نم ىو كلغ ل أ) حلا نع

 وهوعءالتباو مط اناحتتما رك ذامناوةمايقلاموب ىنعيليقو باذعلا ,مبلزني نيحىأ(ادغنوءاعيس)ةوبنلاهئاعدإانيلعمظعتي نأ
 (موهقتراف) لاحوأ هلل اوعفمأ | اهوجر#واهوثءابىأ(ةقانلا اولس سمانا) هب ذكن م مأ اص ىأ ( رسثالاباذكلا نم) بي رقتتلل دغلا

 مهامرصبتو مهرظتتاف هللالاةفءارسشعةقانءارج ةرخص نم مط جرخي نأهولأسف طاص ىلعاوتنعت مهنا كل ذواولأسىتلا ةبضحلا نم

 ىلع(رطصاو) ن وعناص ىأ( ربطصاو) نوعناص مهام .رظنتاف ىأ ( مهيقن رافمط) ارابتخا اوةنحح ىأ ( ةنتف)ةقانلا اولس سمانا ىلاعت

 ىتحل قالو مهاذأ || ىلاعتلاقاماوموبمطو موباطمهنبب وةقانلا نيب ىأ(مهنبب ةمسقءاملا نأ ) .هربخأ ىأ( مهثبنو ) مهاذأ ىلع
 مهننو) ىرصأ كيب ةقانلا موي ناكاذافهتب ون تناكنمهرمضحب ىأ( رضتحم) ءاملا نم بيصن ىأ(ب ريش لك) ءالدقعللابيلغت مهب
 (مهني ةمسق ءاملانأ اوريض> تءاجاذافةقاذلا تباغاذ|ءاملا نورض<ىنعي ليقو مهمرسئاورضح مهموب ناك اذاواهمرسش تر ضح

 برشا مهنيي موسقم | ةقانلاىنعي (رقعف) هفيسب ةقانلا لوانتف ىأ(ىطاعتف) فلاس نب رادق ىنعي .(مهبحاص اودانف) نبللا
 لاقوموب برش مطوموب لبي ربج ةحميص ىنعي(ةد> او ةحيص مويلعانلس رأأنا) ىلاعت لاف مهما ذعنيب 1 رذن وىلاذعناكفيكف)

 لك )ءالقعللابيلغت مهنيب | كوشلاورجشلا نم ةريظح همدغاران<لجرلاوهامهنعهللا ىضر سابع نب !لاق (رظتحما يشهكاوناكف)
 روضحم (رغتح برش [| حايرلاهورذن نيح مش. ىذلاىلابلارحشلاوه ليقو ميشهاوهف منغلاهتسادف كلذ نمطقساف عابسلا نود
 اموي برششلا موقلارضحي || نم رئانقي بارتلاوهل يقوةقرتحا ةرخننا ماظعلاكليقو مطحتو ىلإ اذار جشلا سيبك اوراص مهنا ىنعملاو
 اددانك لاموت هقانلارصختو رنا نافل طول روت دكا اوق عه (ركدم ن«لهفرك ذا نآرقلاانرسسي د قلو) طئاحلا
 فئاس نر ادق (مويحاص أ ءل) نوكي | ذه ىلعف ىئارلا بصاخلا نوكيدقوفكلاءلمنودوتا ةراخلا ىهوءابصخلا ىنعي (ايصاح

 1 00 0 0 : نول ) ايللآ 0 د ىنتسامةراجاب ميمربىأ مهصالاذع هيلعاشسر أ
 7 هترتكرع محلا كلذك )١ معاني ثينح ميباعاامومش ءااس حر راع ماا

 5 نيكرمشملا عمهب ذعي هللا دحو نم نأى نعي (ركشنم) ىزحت كلذك طولل ؟ىلءانمعن أ 5 ىأ (ىزحن

 انلرأانارذنو فان عناكفيكف) مهتوعب رقع هنالوأهبم_هاضرل ىرخأ ةبآ ىف ةقانلا اورقعف لاقامناو فيسلا ىطاعتفوأاهرقعف

 سايلا ارجيدشلا ميشملا (رظتحا مشهك اوناكف) مالسلاهيلعليربجمهءحاض (ةدحاوةحيص) اهرةعنم عبارلامويلا ف (مهيلع

 حتفب نسحلا ًارقو مشمتب ومطحتيف متاهبلا هؤطونتونامزلا لوطب سبدي هب رظةحيامو ةريظحلا ل مهي ىذلارظتحلاو رسسكسملا مشهتملا
 موق ىلع ىنعي ( مويلعانل سر أنار ذنلاب طول موق تب ذكر كدم نمل هفرك دلل نارقلاانرسيدقلو) ةريظحلاىأ اراظتحالا عضوموهو رهاظلا

 هتيقل لاقي وهفرصا ذاوراحسالا نم (رحتسب مهانيجن )هعم نمآن مو هيدنب |(طولل الا) مهيمرتىأ ةراخابمهيصخحئاح ر (ابصاح) طول

 نم)اماعنا ىأ هك لوعفم(ةمعن )هءادصن ادنعرخآلاورجفلا عادصنا لبق ىلعالارحسلاف نارحسامهليقوهموب رحسىف هتمقلذارحس

 هتعاطوهنامياب هللا ةمعن ( كش مى زجحن كل ذك ان دنع



 وهورجفنتنويعاهنأك انويعاهكضرالاانلعجو (انويعضرالاانرؤو) اموبنيعب رأ عطقن مباتتوةرثكى بصنم( رمهنمءامبإ)
 ىلع) ىضرالاو ىوامسلاءاملا ع نم ناعونلا ىأن "املا ءئرقو ضرالاوءامسلاهايمىأ (ءاملاقتلاف) ضرالا نويعان :ركو كل اوق نم غلبأ

 ىلعهانلجو ) نافوطلابحون موق كالهوهو نوكمهنأ ظوفحلاح وللا فر دق دق ىعأ ىلءوءاش فيك هللااهردق لاع ىلع ( ردقدق مأ

 هوحنواهند 0 بلع يودتف تاق صولا ما قع موقت ىلا تافضلا نم ىشيو ةئيغ ادار 1( رس دو حاولأ تاذ

 حيصق نما ذهو حصي /ةفصا هذه نيب وة ف سلا نيب تعجول كن !ىرئالأ عرد ىصيف نكلودارأ أ ديد-خ نم ةدورسمىصيق نكلو

 وأانظفحي وأانمىأر 0 (اتيعاىرج) هذفئمهب رسديهنال «_-هقداذاهرسد نم لاعف راسا وهو راشد عر تشل ا ودعوت ومالكلا

 ناكنلل) ءازج كلذانلعف ىأهدعب اموءامسلا باوبأحتف نم مد- ةا1هللوعفم (ءازج) اند ,ةظوفح ىأ ىرجت فريمضلا نملاحاننيعاب

 .ةجرالا كانلسرأاموىلاعتهندالاقةجرو هللا نمةمعن ىنلانالاروفكم )/19١(2 هل_جومالسلاهياعحونوهو (رفك
 ةمعاحون ناكف نئملاعلل
 (رمهم ءامي) باحسلا نمرطملانوكين أر هاظلا نافةراعتسالا ىلءوه ل قواباوب ًاءامسلل نأ ثيدحلا ا 3 5

 ليةناويغاهةكضرالاادلعجو ىأ (انويع ضرالانر خو اموي نإعب رآعطقنملا دبدشإ 6 أ ىئرلسفلاوأ ةنيفسلا أ [نويعاهلطرضرالاانلهسو ىأ(ان ورع ضرالاانر والام 020 ل
 ليقوباتكلامأ ىف م-يلعىضق ىأ (ردق دق ىمأ ىلع ) ضرالاءاموءامسلاءام ىنعي (ءاملا قتلاف) ءاملاب

 تاذةنيفس ىأ( حاولأ تاذ ىلع ون ىنعي (هانلجو) ردقام ىلع ناكفءاوسن املا نوك,ن أ هللاردق

 ردصرسدلاليقو حاولالااهبدشت ىتلاريم املا ىه( رسسدو) ةضب رعلا ةنيفسلا شخ حا اولالابدارأو حاولأ

 اهافرطو اهلصأرسدلاو ةنيفسلاابناجحاولالا لبقو اهعالضأو ةتيفسلا ضراوعىه ل يقوةنيفسلا
 انلعف ىنعي( رفكن اكن ءءازجإلان صاب ليقوانظفحبل يق رانمىأرعىأ(اننيعأب) ةنيغسلا ىنعي (ىرجن)

 ا لال د نو لس | دج وبرك ناك هنأل حولاباوث عوق قارغاو حون ءاجخأ نم مهسودب كلذ

 اهانكر ردقلو) هبانكأو حونب عتصال ازج ل قو مهقرغأ نيذلا دنعهمعنوهللا ىدانأ ن مرفكن اك

 ةري زا ضرأب ىلاعت هللااهاقبأ ةداتق لاق ةنيفسلادارأ ل قواه ربتعي ةنآمهمانلعف ىتلا ةإعفلا ىنعي ( هنآ

 اهب ربتعي (ةبآ ) اهانلعج
 هللا اهاقبأ ةداتق نعو

 ىلع ل يقوةرب زجلا ضرأب

 ىتحالي وطارهد ىدوجلا
 ةمالاهذه لئاوأ اهيلارظن

 ظعتم (ركدم نملهف)
 هلإصأو ربعي و ظعتي

 (ق) مهب وقعلثمفئاخ ظعتمربتءمرك ذتمىأ( ركدم نم لهف)ةمالاهذ_هلئاوأاهبلارظن ىتح ربع 2 2 1

 نآرتلا انلهس ىأ (نآرقلا انرسيدقلو) ىراذناىأ (رذنوىفاذعناكفيكف) الادركدملوقب ّ 0 : 0 هتعمس ىرخأة باور فو ىلعاه در فرك ذف رسو هيلعهللا لصهنلالوسر ىلع تأ لاق دوعسم نبأ نع 2 0 3

 ىلاعنهللابتكن م ئش سلو ةءارقلاو ظفحللهانرسي ريبجن بد يعسلاقهب ريتعي ورك ذيل ىأ (ركذلل) 3 م
 هبلاغتشالاو نآرقلا ميلعت ىلع ثحلا هيفو هظعاومب ظعتم ىأ( ركدم نم لهف) نآرقلاالا ارهاظ هلك أر قي ىنادعن 2 رج

 مهريغو ىمجتلاو قرعلاورييكلاوربغصللهظفح ل هس ثيعبدابع نمءاشي نم ىلعءلوسوقنلاءرسيدقدنال || تحد عج (مو
 (ارصرصص اح *رموياعانلس .رأانا) باذعلاب مط ى راذناىأ( ردن ذو ىفاذع ناك فيكس ةداعتب ذك )ىكاعتهلوف وق د

 | وساب هعسجت ل عرمتام امؤشلائادىأ(رمتسم) مؤشموب فىأ(سحن موي ف)بوبملاةديدشىأ 4 1 ْ
 مهعلقت عيرلاىأ(سانلا عزنت ) رهشلار 1ىفءاعب رالا موي مويلا كلذ ناكل يقو هيف كلهالا دحأ مونم قبو 0

 سابع نبا لاق (لختز ابعأ مهن أك ) مهرفح نم مهعزات تناكل يق مهباقر قدنذ مهسؤر ىلع مهب ىرن 0 ال

 ماج | نموهفرنيبنعرلا ناكل يق ضرالا لع اطقاسمناكمنم عطتنمىأ (رمقنم) لخلوصأ (| نايس (.ك فل نآرفلا
 قبتف نملهف) ديعولاو دعولا نمهيفانفرصو ةيفاشلا ظءاوملابه:حشناب ظاعتالاوراكدالل
 لهأ بتكنأ ىوريو هيلعناعيلهظفحل بلاط نم لهفهظفحدارأ نءهيلعانعأو ظفحللهانلهسدقلو ليقو ظعتي ظعتم (ركدم

 (رذنوىفاذن_عناكفيكفداعتب ذك ) نآرقلاك ارهاظاهنوظفحالوارظنالااهلهأاهواتءالروب زلاو ليجتالاوةاروتلاوحت نايدالا
 موبف) وصلة يدش ا ءدرا (ارصر صاحب رمهيلع انلسرأاب) مه دعب نمل مهببذعت ىف تار ذن اووأ هلوزن لبق باذعلاب مط قارذناو ىأ

 اوناكو منك امأ ننعم هعلقت(سانلا عزنت) رهشلار خآىءاعب رأ ف ناكومهكله أىتح مهيلعرمتسادقفرشلامتاد(رمتسم) موش( سحب

 لاح( مهنأك) موباقر قدتو مهبكنو مهعزاتفاهيف نوس دنيف رفح ا نورفحي وباعشلا ف نولخادتب وىضعب ىديابمهضعل ادع نوفطصي

 نوطقاستيف سؤرالب اداسجأ ققمتف مهسؤ رعطقت تناك رلاناللخنلازاحعاباوهمشوهسراغم نعملقنمل تل اوصأ( رعقن٠« لحم :راعأ)

 اهنأك لاف اكث نال ىنعملا ىلع اهاجولو ظفللا ىلءلحت ةفصرك ذو عورفالباطوص أى هر ل حتنزامعأمهنأكلاوط ثنج مهواناومأ ضرالا ىلع



 (رقتسم) للا مهدعو ( سمأ لكو )هروهظ دعب قحلا عفد نم ن اطيل مط نب زامو ( مه ءاوهأ اوعبناو) |سوهيلعهللا لص ىلا (اوبذكو)

 نعراجدزا( رجدرض هيفام) رافكسلا باذع نمهصواموةرخآلاءابن أ وأ ةيلاخلا نورقتلاءابن أعدوملا نار قلا نم( ءابنالا نم) ةكملهأ

 ىازلاو سومهمفرحءاتلانالالادتادبأةنك اسىازدعب تعقواذاءا!| نكلورجتزاهلصأو هةعنم ىأهنرجدزاو هنرج زلوقتر فكلا

 ةياهن(ةغاب) ةمكحوه ىلعوأام نملدب ( ةمكح) هب ويسب ا كرخكىفاذهوابسانتيل لادلاوهور وهج فرح ءاتلا نمل دب افروه<فرح

 (موهنعل اونف) راذنالا ىنععردصمرذذلاوأهب رذئلاوأ لس .رلامهوريذت عج رذنلاو قئام(رذنلا ىغتاف) مهيلا هللا نمةغلاب وأب اوصلا

 قدم قفاوامهيف كمو بوةءب ولهسىادلا ىلا ىعادلا رك ذارامذإب وأن وج رحب ( عادلا عدي , وز بصأ مهيف ىنغي الراذنالا نا كماعا

 ىعادلاوظفللاةعباتم ةءاتكللا ىفوع د نم 20511 واولا ف ذحواهنعةرسكلاب تك اءايلا طقس نمو لصولا فورم ونأو

 ىلا)مالسلا يلع ليفارسا | سبل ل بسبب
 ها 0 ىوق ىأر متسمليقو رمتسمرحساذهاولاقف تايآلا فدارتو تازكملا عداتتاوأراملكلذورمتسم

 . || ىأ (مهءاوهأ اوعبتاو) هللاةردق نماونياءامو لسو هيلعهثلا لصونلا ىنعي(اوب ذكو) اليل عتو'مهسفنال رمل ئودلاة رك | عيظفركنم ( ركن ئن ةشككلذاولاقامناو ِة الا كلذ عار 7 'آ 5 نخر

 مولود ردو ع يا 0 ( رقتسم سمأ لكو) رمةلارحسدنا مهوقوه ليقول طابلا نمناطيشلا مط نب زام
 ىمفيفخحتلاب ركن ةمايقلا || قولهإب رقتسمراخلافرقتسم صا لكل يقو ف رعيسقف :رخآلا قهنم ناك اهورهظس اضل
 قارع (مهراصباهشاخ) || باوثلاب هتقيقح نوفرعي نيح نابذكملاو ناق دصملا,اوةرةتسيليقو رانلاىفولهاب رقة_صرعلاوةنجلا
 نملاحوهو مداع ريغ || مهوق باوجوهليقو ةلاحالعقاو وٌئاكوبؤردقامليقو ىبوتنمث ردح لكل هانعم ليقو باقعلاوأ
 لءفوهو نيجراخلا | ىلصةننالوسرد# صن اورقتسمهرومأ نم سصمأ لكى ب متمحز اكبها ذب ه سعأ سبل ىنعي رمتسمرحس
 لو_قتاكرك ذو راصبالا || رابخأ نمىأ(ءابنالا نم) ةكملهأ ىنعي (مهءاجدقاو) قحهنااهيف نيبتي ةباغىلارهظيس سو هيلع هللا

 اعيشخ مهريغمهراصبأ عش ةمكح نآرقلا ىنعي(ةغلابةمكح) ةظعوهو ىمتنمىأ ( رحدزمهيفام) نآرقلا ىفةبذكملاةيضاملا مالا
 ىههو مهراصب أ نعش ىلع ىأ (مهنع لوتف) مهوب ذكو مهوفلاخاذارذنلا ىنغت ىنغىأ ىنعي( رذنلا ىنغتاف) ةباغلا تغلب دق ةمات

 قولك ألوقي نم ةل || خفت ليفارساوهو ىعادلا وعدي موي دجتاي رك ذاىأ (عادلاعديموب) لاتقلا يآ اهتحسن مهنع ض رعأ

 نك نارك الا هلاماظءةساهنوركنيفوإ اور عيظفركنم ىأ( ركن ئثىلا )سدقملات دب ةرخص ىلهامتاقرودلا ىف

 عقتومهريمضاء-ثخ ىف || نمىأ(ثادجالا نمنوجرخي) باذعلاة ب ؤردنعةعضاخةليل ذ ىأ (مهراصب أ )اعشخ ئرقو (اعشاخ)

 عوشخو هنعالدب ,هراصبأ نيعرسم ( نيعطيم) نيعزف ىرايح ضعب ىفمهضعب جوكو مهترثكف لثم (رشتنمدا رج مهناك ) روبقلا

 ةلذلا نع ةبانكراصبالا نوعلقيال هيلا نب رظان ليقو ليفارسا وهو ىعادلات وص ىلا ىأ (عادلاىا) نيلبقم مهقانعأىدام

 ةزعولبلذلا ةلذ نال || لعدب دش مونم ويلا كلذ نأىلاةراشاهيفو دب دش بعص ىأ (رسء موب اذه نورفاكل!!لوقي) مهراصباب

 ا الار ا ىنعي(اندمعاوب ذكف حون موق )ةكملهأ لبق ىأ (مهلبق تب ذك ) ى اعت هلوق ف نينمؤملا ىلعال نير فاكلا

 (ثادجالا نمنوجرخت) ننوكتل حونايهتننم نأل مطوقب ديعولاو متشلابهتلاةموهتوعد ىلعهورجز ىأ (رجدزاو نونجاولاةوإاحون

 مدهتأك ( ٍّ بقا و مهن ىل م قتناف ىأ (رصتت فر دو ةةمىأ (بواغم ىأ)لاقو 6 ر) احون ىنعي(اعدف) نيموجرم ا نم
 م م ىف حص دق هنال كلذ دعبةسيالو قاغتو حتفت ب اوي أءام-الوهرهاظ ىلعوهليق (ءام-!!باوب اانحتفف)

 فلاقي جوعلاوةرثكسلا ف لثمدارحلاوةهج لك ىمهقرفتو ( عبار - (نزاخ) - ؟8)
 ( رسعموياذهنورفاكلا لوقي) هيلا مهقانعأ ىدام نيعرسم( عادلا ىلا نيعطهم) دارخلاك واج ضءب ىفه_ضعب جئاملاريثكسلا شيلا
 ابيذكتهوب ذكمهنا بي ذكسلاراركست ىنعمو مالا هيلعاحون (اندبعاوب ذكف حونم .وق) ةكم لهأ لبق (مهلبق تبذك ) ديد_ثبعص

 لسرلاب نيب ذكم اوناك املىأان ديعاوب ذكف ل .رلا سوت م وقتي ذكو أب دكم نارق لغتك لكم نرق موس ضال يدك بقعىلع

 ددهو متشلابةلاسرلاءادأ نع رجز (رجدزاو) نونج وه ىأ (نونجاولاقو) لسرلاةلج نم هنالاح ووناوب ذك اسأر ةو.ذلل نيدحاج
 مفىوق ىنبلغ(بولغم) أب ىأ(ىتأهءراعدف) هبلب تيهذو هتطبختو نما هتوجدزا دقو نونجوهاولاق ىأ مهلقةلج نموهوأ لتقلاب
 دب زيوىاشانحتفف (ءامسلابا وب أ انحتفف) مهيلعهثعبت ب اذعب مهنمىل مقتناف(سصتناف )ىممباجا نم سأيلا مكحتسا او ى:ءاوعمسي

 بوقعيو لهسو



 سخ رمقلاةروسإل

 *« مي>رلا نجحرلا هللا مسيل

 تب رق (ةعاسلاتب رتقا)

 (رمقلا قشناوؤ) ةمايقلا

 قشنادفو ئرفو نيفدن
 دقوةعاسلا تب رتقاىأ

 نااهمارتقات انآ نم لصح

 لوقناكق شنادق رمقلا
 ءاج دقوريمالا ها

 نا لاق همودقب رشثملا

 تبًارهنعةللا ىضردوعسم

 للة ورمقلا ىتقلف نيب ءاوح

 وهولوالا ىل_ءر وهجلاو
 الو نيديحصلا ىف ىورملا
 ىلعىؤخامل ىشناول لاقي

 2 راطقالا لهأ

 نال ارد 0

 رشن ىلع تابج عابطلا

 نأ زوجي هنال نجلا

 نادإ مسن يغسإ جاك
 (ةنآ) ةكملهأ ىنعي (اورب

 (اوضرعي) لسوءيلع هلا

 ىوق كح( رمتسمر حس
 متادوأةوقلاةرملا نم
 لوزي ب هاذ راثفا درط»

 قبالو

 ارم نبا نءهلوق .

 هللا دبع نع إسمىف ىذلا

 هرخآىلاقو دوعسم نا

 درفلاريم_-ذب دهشأ

 ها ررحبلف

 افلأ

 لعأ ىلاعتوهناحبس هنئاو ىأ أرلا بامصأو نايفسل أوفوهو عمتسملاو“ىراقلا

 د ةلكنوعب راو ناتنئاوةن اهتثوةنآنوسةو سس ىهو ةيكم ىهورمقلاةرو -ريسفت 4

 افرح نورشعو ةثالثوةئ امعب رأو فلا وال
 5 ( ميحرلا نجحرلا هللا مسد لج

 3 0 مص ةرهاظلا 0 وعل اوس رتايآن 7 20 رمال رتقاورمقلا

 ا

 ا 1 ا 100 00 رس

 قافنا ذا ىنع لسو هيلعهللا ىلس هللا لوسر عم نحن اهني لاق ىرخأ ةباور فواو ده شا سو ءهيلع ثلا ىلص هللا

 0 سابع نبا نعامطواودهشا لسو هيلعهتلا نص هللا لوسرانل لاةف هنود ةقلفو لبجلا ق قوفهةلف نيتتلفرمقلا

 1 هع قشن!لاقامهنع هللا ىضرر مع نبا نع 5 )م( سو ءيلعننالصةتنالوسر نمز ف قشنارمقلا نالاق

 لوسر لاقف لل.إ١ قوف ةقلف تناكو ةقلف لبجلارّتسف نيّتقلف إ_سوهياعهللا ىلص هللا لوسر دهعىلءرمقلا

 هياعهتلا ىل_دهللالوسر دهىلءرمقلا شن |لاق ملم نب ري.ح نعو او دهشا مهألا |سو هياع هللا ىلص هللا

 سانلار حسي نأ عيطت سامان ر حس ناكن كا مهضعب لاقفاننرعأ در حس شي رقتلاقف نيتقرفراصف لسو

 لئاقملاف مهنوبذكيفهوأر دق مهنايمهنو ريخيف ناكر لا نوقاتياوناكفهريذدازو ىذمرتلاهجرخأ مهلك
 ]| هللالوسر دهع ىلعر مقل | ىن لاقدوعسم نب هللا دبع نع قورسسمىورو كلذدعب مأتلا ُثرمقلا قشنا

 ىلاعت هللا لزئاف اني أر دق متناولاقفرافسلا اولأسف ةشبكى فأن بار حس شإ رق تلاقف ل سوهيلع هللا لص

 نآرقلاةداهش عم ةميظعلاةزوكملا» ذهبت درو دق ةديحصا|ث.داحالا» ذهفرمقلا قشناوةءاسلا تب رتقا

 ناميالاب>يف قداصااهنعربخ أ دقو نمؤمه.ذ كشيال هناكماوه تدثم ىوق أو لياد لدأ هناف كالذب ديلا
 ضعباه ركن دقو جاجزلا لاق ملسم حيد ح رش ىف ىوونلا نيدلا حن خيثلالاقو هعوقوداقتءاو هب

 لعفي ىلاعت هلل ق واخر معلا نالا هي لةءالراكن !الو هبلق هللا ىمعأ امل كلل ذوةلملا ىئااخا نيهاضملاةعدتتمملا |

 لهأ كرتشاوارئاوتملقنل اذه مقوولة د الما ضءبلوقامافه ىصأ رت[ ىف هروك< وهينفب اكءاشيام هيف
 لصح قاقشنالا اذهناباذه نعءاماعلا باجاف ةكملهأ اهب صتخ لو هتفرعموهلممتي رف مهاكض رالا

  بئاجتلا نمل يللا فءامسلا ف ثدحامهريغورمقلا فوك ناداتعمدهاشموهاممو ردانلا ذاشلاالااهملا
 املك لذي مهريغ دنع لعالو سانلاداح الادب ث دحتت, الو عقب كل ذوحنو ماظعلا بهشلاو علاوطلا راونالاو

 اهتيؤر اوحرتقاواهولأس موقا ليالا ف تاصح ةميظع ةيآقاقثنالا اذه ناكوهنع سانلا ةإذغ نم هانرك ذ

 لقا ضعبل ارهظن ىتلا لزانملاو ىراملا ضعب ىفذءذيحرمقلا نوك,دقوءاماعلالاق اهطمهرب ريغسهأتيإ !

نءءابناغموقلارهاظ نوكي اكضعب نود قافآلا
تلاو داب نوددلب لهأ فو كلا! دحياكو موق 

 ' ا ليقو )عأة

 | فو هيلعل دي ليادوأولقن: هني رقىلارقّتفي ديعب لبقتلا ىلع ىضاملا لجو ىضاملا اضفلب هرك ذهننانالو
 ع ا

 ا ىلصةللالوسر نمز ىف كلذ ناكد قو ةم. ظعلإةبآلاهذهدوجو ىلع ل اد(اوضرعيةئآاورب ناو) ىاءتهلوق

 ق ةشنااذه ةيآلابدا ارااو لسوهيلعهنلا لصةلنالوسر ,قدص ىلع لدن ىأ هنااوار ناو ولاد رساومللع عدللا

 1 ]| هيفليق هلاح ماد ئي لكو درطم مئاد ىأ ( رمتسمر>ساواوة؛و) اهم قيدصتلا نعىأ اوضرعي رمقلا
 أ 7 سس بسس _ببا_ با 7777303ْئ



 ىرخالاوروبعا امها د-اللاقي ةيماشو ةيناي ناتنئاامهواضإ ًارابجلا باكى مسي وءازوملا فا ءىضي

 اداعكلهأ هنأو) روبعلا انهىرءثلابدارأوامهنب ةزجناوروبعلا نم ىخأ| منال كلذب تيم_سءاصيمغلا

 ليقو مرا ىرخالا ليو ىرخا اداعاوناك-ف بقع مط ناكو ريصرص خي رباوكلهأ دوه موق مهو( ىو الا

 ىنعي( ىف ١ اهف) ةحيصاب هللا مهك-اه ااص موق مهو(دوكو ) حوت موق دعب اك اله قاذخ | لوأ قعيىلوالا

 طول موق ىرق ىنعي (ةكفتؤملاو) برذكحتلاوةيصءملابةللا ىلعمهوتعو مهاباح ون ةوعدلوطل ىنعير

 (ىدغام)للااهسلا ىأ (اهاشغن) اهبىوهأ متءامسلاىلامعفر لي ربج نا كلذو طقس ىأ (ى وهأ)

 ةريغملا نب ديلولا دارأ ل يقو نا الااهمأ كشن ىأ ( ىراقت كب رءال [ىأبف)ةموسملاةدوضنملاةراخا ىنعي

 لبق نم لسرلاترذن مدمر ذن أل يقو مهموق ىلا لسرلا تاسرأ كيلا لسرأ ةمدقنلا لسرلا نم لوسر
 ىتمةنديموةرهظم ىأ ( ةفشاك هللا نود نمانط سيلا ةعاسلا تب رتقاو ةمايقلا تب رقىأ(ةفزآلا تف نأ

 ردصمةفشاكلا ليقواهفشكميال هناريغةللا الات ءقو اذا اهفشك ىلءةرداق سفناط سدا هانعم ليقو موقت

 قاخلا تيشغاذا ىنعيدراط سبل هانم ليقوهريغاهرهظيالوا نع ف شكر ال ىنعملاو ةيفاعلاكف شكلا ىنعع

 نآرقلا نعي (ثيدحلا اذهنفأ) ىلاعتهلوق# د- أمه: ءاهدري لوا هةشكحي,ملاهدئادشوا طاوهأ

 (نودماس متنأ و) ديعولا نمهيفامتىأ(ن وكسنالو)ءا ارهتساىأ(ن وكحضتو )نوركشت (نوبكت)

 اونغت نآرقلا اوعمساذا اوناكو نعلا لهأةغلب ءانغااوهدومسلا ناهنعو سامع نب اهلاق نولفاغنوهال ىأ
 ىهاللا دماسلاو هريس ىفدجوهسأر مفراذاريعبلا دمس نمذ وخام سأرلا عفرةغالا فد ءومسلا لص و اوغلو

 ضارعالالاق ةمطربلااموهلل 5 نومطربم باضغدها<#لاقو نورطب نورشأ هانعم ل قو ىنعملاو

 ىلع ليةوةوالتاادوحس لعل و# | ذهل يقو ةبادطا ىلع اركنشنو:هؤملا أوس ىنعإ (هللاودحساف)

 ةدامعا|نالاماوامولعمهنوكلاما اوديعاولاقا ةاوهللا اودبعاىأ(او دبعاو)ةالصاا ف ضرفلادوجس

 مجنا اوأرق لسوهيلعهنلا ىلصةننالوسر نادوعسم نب هللا دبع نع قر ىلاعتهننالا نوكن ال ةقيقحلا ىف

 اهي تازنةروسلّوألاقهلةباورىفىراخسلاداز ارفاك ل تقدعب هب أر دقلف هللا دي علاقا ذه ىنيفكلاقو

 هيلعةللا لصةللالوسرناسايعنبانع (خ) فلخ نبةيمأ اوهوهرخاق لاقوهرك ذ د مجنا|ةدحس

 ىلعت ارق لاق تباثنب دب ز نع( ق) سنالاو ناو نوكرمشملاو نوما.ملا هعم دجعسو مجنلاب دج سلسو

 بجاو ريغ ةوالتلادو>س نا ىلع لماد ثيدحلا انهوفايفاس ترك سلا سوما

 بكوكوهو ىرعشلا دبعو ةشبكو بأ مهفلاخ اكمهاياهفالخ فبدلا بشت ةشبكى أ نبا هومس نب دلا فبرعلا |

 والا ة زم مس رطو ماللا ف نب وننلا ماغدإب لهسريغىرصصب و ىف دمىلولداع مرا ىرخالاداعو دوهو طول موق مه ( نوال! اداع كللهأ هنأد) ١

 لمعنال ءافلا دعب امنال أ اءفب بصقتالواداع ىلع فوظءموهرادوونوقابلا مداعوةزج ( قي فدومو) فرعتلامالىلااهنمض لقتو ١

 نم) ح ون موق كلهاوى أ( حوت موقد ) مهاقب اافادوم كله أو ىنءملاوهليقامف لمعيال ىلا دعبام|اذكو تب رضفادب زلوة:الهليقامف

 كارحهب نوكيالىتحهنوب رضي
 اوناكىتحهنعنورفنيو

 نأ ممنايبص نورذح

 (هكفتؤملا اد) هئماوعمسإ

 تكفتتا ىتلا ىرقلاو

 موقمه وتيلقتا ىأ اهلهاب

 كفتاقهكفأ لاف طول

 لااهعفر ىأ (ىوهأ)

 لب ربج حاذج ىلع ءامسلا

 2سرألا لا اهاوهأم

 بوصنمةكفتؤماواهطقسأ

 اهسلأ (اهاشغف ) ىوهإب

 ردعصلا نم اهماعرطمأو

 (كب رعال ؟ىأبف)دوضنملا

 (ىرامت) بطاخلا اهمأ

 ند كالوأاع ىأةاك تت

 ةلادلا كب رمعن ىابوأمقنلا

 هدب ون رو هشنادحو ىلع

 ىأ( ريطاذه) كاكشت

 رذنلا نم) ردم دع

 ىل-عىوالالاقو نياوالا

 رشحت ةعاجلا ل 0

 رذنلا 00 ريد ناردقلا

 رذن اىتاا ىلوالا تاراذنالا

 سفناطسيلىأ (ةف_ثاكهللانودنماطسيل) ةعاسلاتب رتقاهلوق ىف برةلابةف وصوملاتب رق (ةذزالاتفزأ) مكلبة نماهب )1
 اهفشكييالهناريغ ىلاءتةنلاالا تعقواذ ا اهفشك ىلع ةرداق ىَأةفشاكس ناط سدلو أو هالااهتقولاهباحال هلوقكم وقت ىتمةندبم ىأ ةفشاك
 نوهالنوافاغ (نودماسمتتأو) اعوشخ (نوكبتالو )ءازمتسا(ن وكحضاو) ١ راكنا(ن روبت) نآرقلاىأ (ثيدحلا اذهنغأ)

 لعأةلاوةطآلا اوديعتأ]
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 نز< واهمح رفيلةحلاصلاهلامعأهب ربىلاءتهنلا نا كلذو نمومالة راسب هيفوةمايقلا موب هنازبم هارب ىأ ظ هلع هللا هاؤس لات هيعس
 ناىنعملاو لك الامال ىأ(ىفوالاءا ارجا) ىسلاىأ (هازجمت) امعدادزيفةدسافلاهلىعاب رفاك- " فذ وامعىل عدازسو

 قلحخلا ىمهتتمهيلا ىأ( ىهتنملا كب رىلانأو) ل جوزءهلوق © ىفرالا+ ازملاهي٠«سءازح ىزح نانالا 8 زوح ولءفلالاصياو راحلا

 ءازجلل ريمضاا نوكي نأ
 ءازجلا) هلوقب هرسفم

 هس_ئعهلديأوأ (قرالا

 (ىهتنلا كب رىلا نأو)
 ىوالا فدعصل| هلك اذه

 ءاهتنالا ىنعم ردصم ىهتنملا

 نأو هريدقت ماعدناامصدحأ ناهجوا ذهب طاخا فو 0 1 ما وعر قل عطس

 نسحملل دي دش ثحوء ىسملل غيلب ديد_متوهف ىهتنملا ناكح نمانئاكلقاعلاوأ عماسلا اهبأ كب رحل |

 هيلعهتلا لص ىنلاوها ذب بطاخل نا ىناثلا<جولا هنا سحا ىف نسمح دادزي وهنءاسا نع ىسملا معلا
 ةيالاىنعم ىف ليقو ىهتنملا كب را نا نزال ىنعملاو | سو هيلع ىلص ينال ةيل دن هيفقاذه ىلمق سو |

 هيلع هللا ىل_ص ىنلا نع بعكن ب ”ىلأ ن عىبعتلا دانسإبىوغباا ىو رولامألاءاهتت |هيلاو ةنااءادتب اهنم |

 قاوركف ةناعوف ىمةرب ره ىلأ نع ىورام لثما ذهوبرلا فة ةركفاللاق ىهتناا كب رىلانأوهلوق فاسو | ظ
 اذا كنالهيلا ىمالا ىبهتتا ىأبرلا ىفةركسفالهانعموةركسفلاهب ط.ال هناف قلاخا ىفاو ركقتالو قالا قلخلاه يلاىهتي ىأ

 دقف ىلاعتهتلاوهاهدج وم نت ماءاذاو دجوم نما ديالهن أت ماع ةنكمملاتادوجوملارئاسىلاترظن ظ قاوهلوقك« هيلانوعجريو
 رداةلاوهىأ (ىب أو كح أو ههنأو) ىلاعتو هناحع .سهتننا دحووهدوجو ىلاةراش ا وهف هيلا مالا ىبومنا | كحض ودهن اوإ) ريصملاهنلإ

 هردقو هللا ءاضقبف ناسالاهل معيام عيج نا ىل ليل دهيفو ءاكبلاو كحضلا دحاو لح ىف نيدضلا دام ىلع كحضلاقاخ (ىبأو

 ضرالا كد أل _.قو رانلا فرانا|لهأ ىب أو ةنجلا ىفةنجلا لهأ كمل يق ءاكبلاو كحضلا ىتحهقلخو || حررفلا قاخ ليقوءاكبلاو

 نرباج نعءاكبلا باجينزحلاو كحشلا بحبح رفلان الن زحأ,حر فأل يقورطلابءاملا ىب أ وتابنلاب || كدعضأ ليقو نزحلاو
 نورك اذتي ورعشاا نو دشانتي هبادكأ ناكو سمةئام نمرثك ألو لعهّللا ىلدىبنلا تسااج لاق ةرمس بهاولاب ىقعلا ف نينمؤملا

 نسح ثبدحلاقو ىذمزنلاهجونأ اوك ذا .هعم مسنامب رو تك اسوهو ةيلهاجلا يمأ نمءايسشأ 0 مهاكباو

 نبال ئسو سو هيلعةنلا لص ىبنلا ىنعباوكتاذا مهءم مسبتب و نوكحضيف برح نب كامسةباو فو حي (ىحاو تاغاوعةناو)
 ايحأوءابآلاتاما ليق
 رفكلاب تامأوأ ءانالا

 تامأوأ نامالاب ايحأو

 قلخ هنأو) ةعايح ًاوانه

 (ق)لبجلا نممظعأ ىهمواق ىف نامالاو من لاق نوكحضي ! لسو هيلعهنلا ىبص هلال وسر باغح أ ناكل ه نيك

 مكحضا رعأ امنوماعت وللاقف ع دع ست سقاس سن نع

 ءاكب ىأة مدلل ءاحلاب وه نينخ مط وم در داطعل لحن لور باع ىطغفاري:كمتيكبلواليلق

 امحوءايآلا تام ًأليقو ثعبالابح واين لاف تامأ ىأ (ىبحأو تامأوه هنأو) فنالا نمج رحبت وص عم

 نه ىأ (يتتالاد رك ذلانيجوزلا قا هنأو) ةفرعملاب نم لانج اوةزركسلاب رفاكلا تامأ ل يقو ءانبالا ىتالاورك ذلانيحوزلا

 !ذهوىتنأ اهضعب وارك ذاهضعب قاخيةةفطنلا ىلع دراوتت ىتااتاداضتملاةلج نءاضيأوهو ناويح لك | اذا (ىنئاذا ةفطن نم

 ادلة نم) ةعيبطلا لعفبالهقلخوىلاعتهنناةردقب وها_ءاوهنوماعيالوءالقعلا مهف هيلا لصيالئش || ىنملاقي محرلا ف قفدن
 ةفلتخم ءاضعأ هم هنلا قاخ دحاو ءوشةفطنلا نال هتردق لاكىلءهيبنتا ذه فو ردقن ل بقو م>رلا ف بصت ىأ ةأشنلاهيلعنأو) ىنمأو

 هناوهلوقبه د.ك ؤيلاذطوهتر دق لاكوهتعنص بيحت نءاذ_هوىثنالاو رك ذلااهنم قاخو ةنايتماعابطو || دهب ءايحالا (ىزخالا

 ضرالاو تاوملا قاخ ىعدب نأ دحأر دقب ملاكمربغ قاخالواهةاخالو هسفن داعادحأ عدي لهنال اخوه | | ( ىنقأو ىنغأوههنأو) توملا
 ىنغأى أ( ىنقأو ىنغأوه هنأو) ةمايقلا موب ثعبلل توملا دعب ىتاثلا قلما ىأ (ىرخالاةأشنلاهيلءنأو) || لاملاىهو ةينقاا ىطعأو

 ةضفلاو بهذلابىنغأ ل يقو ةبافكنادعب هنو رخ ديامولاومالالوصأ ىهوةينقلا ىطء أو لاو.ءالابس انلا || هجرختالناتمزعوهتلئان

 نبالاقو مدخاىأىنقأل يةو مغلاورقبلاولبالابىقأوةيافكلادعبهنو رخدياءولاومالافو:هو || بروه هنأو) كد نم

 رقفلاأدض ىنغلا نال ئيثىلااجاتح هكرتي ملوهتجاح عفر ىنعي ىنغأ ل يقو ىضراف ىطعأى أ ىنقأو ىنغأ سابع || بكوكوه (ىرعسلا
 ةدشقءازوملادعب علطي

 اهدبعن هعازخ تن ورخلا

 مهدوبعبرهنهنبا لاف

 نهلوأو ىرءشلادبعتةعا از تناكو مهد وبعم برهناىأ(ىرعشلا بروهدن او) ىنغلا ف وفداز ىأىنقأو

 ىرع_كاواضر عءامسلاعطقتموجنلاناللاقو اهدبعةشيكوبأهللاقي مهفار.ثأ نم لجر كلذ مط نس
 فالخ ىلع سو هيلعهنلا ىلصهتلا لوسر ج رخاملف ةعاؤناهتدبعواهد,هفاملةفلاخ ىهذالوطاهعطقت

 برعلا
 اذه



 دعا (يجارباد) روت أ (ىنوددشم اع ضأن مأ) لسنا باذع سنتان زيوت( وهف بيغلا لعهدنعأ)

 نسما نعو ءافولا ىف ةغلا. مدي د_كثنلاواففخم ؟ ىرذوة+ رقونو ءافو لكلوانتيلهقالطاو نهئافهلوقكم مناور فو ىأ 7(قوىذلا) مهاربافح

 (؟1) فذقامافاقولخضلاسيالن ًادهع بئاس )| نبءاطع نعو هب والا عشب هللاد مأ أم

 رفحلا نم 56 ريبلا فرهظي رجح ىهوةبدكلا نو ماكل د هو هن , نمؤبل ىأ

 امب) رى ا(أنيلمأ) هان عهنعل متي هبحاصنأ ىأ هنع باغامىأ( ىر. وهفةنسلازع هدنعأ)

 لك أىأ(ىفوىذلا) ميهربا فص ىفاع ربك و ىأ (مهارباو) ةاروتاارافسأ ىنعي ( ىءوم فخ ىف

 هدلو حيذب م اقليقو دلع ضرفامب ىفو ليقو هقلخ ىلا هب رتالاسر غلب وهب رمأ اه لمت ليقو هن ىعأام متو

 تاملكهب , رم هاربا ىل اذاو هلوقوهو مالسالا ماهس ىف هيلع ضرفا فول ,قوةءاطلا لمكش سا ليقو ا

 هيلعفتلا ىلص ىبن ١ نءعةماما ىفا نءهدنس ىوغبلاىو رو كسانملانأش فو ليقو مامنالاةيفوتلاو نهمئاف

 نمار در ءرذف ا وءادردلا ىفأ نءراهنلا لوأ تاعكر عب رايموب لكء| ع ىو ىذلا ميهارب لاق لسو

 هرخ كفك راينا لو نذك اعكرعب رأى كرا مدآنبالاق هن أى اعتو كرابتهننا نع إ_سوهيلعفثلا

 (ىرخأرزوةرزاورزئالأ) ىلاعتلاقف امهفعص ىفام نيب مب رغ نسح ثيدد>حلاقو ىدمرتلا هجرخأ
 ديلولل نمض نملوقلاطب|ذه ف واهريغ ماب سفن ذخؤنال ىنءملاو ىرخأ سفن لج ةلماح سفن لمح ال ىأ

 لقب لجرلا ناكمريغ بن ذب لجرلا نو خاب ميهاربا ل مقاوناكسابع نب !لاقو مالا هنع لمح هنا ةريغما نبا
 نعمهغلب و كلذ نع مهاهنف مال لاو ةالصلاهياع ميها ارب | ناكىت> ه ديعو هنأ يماو هيخ او هنب او هيب أ لقب

 ىسومو ميحاربا فس ىفاذهو لمح ىأ( ىسامالا ناسن الل سيل ن او)ىرخأرز وةرزاو رزئال ا ىلاعت هللا

 ةنجلاءانبالا لخداف مهتايرذ مهمانقل أى لاعتهلوقب ةعب رمشلاه نه ىف سحلا خ وسنماذه سارعو |لاقاضإأ

 نءعىورال مهريغ مط ىىسامواوعساماهاف ةمالا هذهامأف ىسومو ميهاربا موقل كلذ ناكل يقوءابآلا حالصإ

 نامتعو مدبرنأرجأ كالو منا جحا ذنملا هلا لوسرا يلا ةفانطا يبس تفرد حادا سايعنبا

 نبدعس نأ ةياور فو من لاق اهنع تق دصت نااهعفش تيفو يان ارسوملعتسا شالو علا

 لوسرالاق الحر ناتلاق اهنعهللاىضرةشناع نعو ىراخبلاهج رخو هوحنرك ذودع_س ىناخأةدابع

 لاق اهنعتق دصت نارج أ اط لهف تق دصت تملك :ولاهنظ أ واهسفن تتلتفاىمأ ناس .وهيلعةللا لص ةنيا

 جمح ناءاماعل ار يهاجسو دج أو كلامو ىعفاشلا هه ذملل يلد سابعنباثد دح ىو ني>يحصلا ىفهاجرجأ
 هتخ حصإإال ةفينح ول ؟لاقاع :وطن عقيل مالسالاةحح نعدي زحال ناكناو هي هياعباشأ ١ حيي دقعذم ىبصلا ١

 هل صي وتيمملا عفنت تملا نع ةقدصلا نا ىلع ل يلد نب رخآلا نيثيدحلا فو ةدابعللانب رةكلذ نوكب امناو

 حصلو كلذ ىفةدراولا صوصنلل نءدلا ءاضقوءاعدلا لوصو ىلع ا وعج أكل ذكوءاماعلا عا جاوهواهماوث

 اذا موصلا ىفءاماعلا فلتخاو بفاشلا دنع مصالا ىلع عوطت جحب ىصوأولا ذكو مالمالا ةبح تملا نع جحا
 نآرقلاةءارق نا ىفاثلا بهذم نمروهنللاو هيف ةعحصلا تب داع وللهنع ءزاوخ عجارلاو داع

 تاعوطنلارئاسو تاواصااام ًاولبنح نبدجأل اق هبواهم اون هإصي هباخصأ نمةعاجج لاقواهماوثهإ يال

 ىنعملاو رفاكسلا ناسنالابدارأ ارآلبقو لعأهللا او عيجلابا ون هلصيدجألاقو روهجلاو ىىفاشلا دنع هصيالف

 ىفهل قبال ىتح هن دب ىف ىفاعي وهقز رف هيلع عسوب نإبايندلا فه_لعباثيفوه لمعامالاريخخا نمل سيل

 لوسر لس رأت امامافهاياه سلا اصيقسابعلا ىطع ان اكلولس نب !ىبأنبهللادبعنأ ىو روربخ :رخآلا

 ىسامالا ناس الل سيل ليقو اهيلع با ةنسح ةرخالا ىفهل بي لف هيف نةكسيل هصيق لسو هيل عهنلا لص هللا

 (ىربفوسهيعس ناو) همركوهلضف نمءاشيام للا هدب زي ن ارباخ لضفلا باب نماماف ل دعلا باب نموه

 ا

 نعوالفكيلا امأ لاقف

 قولو هيلعهللا لص بلا

 تاعكر عب راب موب لك هلمج

 ةالص ىهو راهنلا ردصف

 مربخأالأىورو ىجحضلا

 نيحفلا ناسف ىبمأ

 نو رهظن نيحىلا نوسع

 مالسالاماهس فو لبقو

 ةب وتلا ف ةرشع نو الث ىهو

 ق ةرضعو نودياتلا
 ناسا نا بازحالا

 دقني ثمؤملا ىف ةرشعو

 امرعأم نونمؤملا حلف

 ميهارباو ىسوم فعح ىف
 ةرزاو رزت الأ) لاقف

 رزو نمر زن(ى :رحأرزو

 نمةففخت ناو مثالا وهو
 ر زتالهنا ىن-هملاوةإيقثلا

 لحمو ناشلاريمضريمضل و

 اةالديرحلا اهدعنامو نا

 مفرلاوأ ى سوم فض ىف

 الئاق ناكرزتالن أوه ىلع

0 
 رزتالال يقف ميهارباو
 لمحت ال ىأ ىرخ أر زوةرزاو
 نأو) سعت ناد سفن

 (ىعسامالاناسن الل سدل

 ىامتاضي ا هذهو هيعس ىأ

 يس انمؤمن وكي, ناوهوه هن ىتس ىلعاينيمالاهعفن ملال هريغ سنا ليق دةف هنعجحلاو تملا نعةقد- ملا نمرابخالا قحصام

 هنعبأ ”اتلاكع رسشلا كح وهفهب هاوناذا نكلوهسفنلهلمع اذا هعفني الهريغىى_سنالوهمايقبا مئاقوهلاعباتهنوكل هنسفن ىس هناكهريغ

 هتازيم ىفةمايقلا موب وه هيعسىرب ىأ(ىريفوس هيعس ناو)هماقم مئاقلا ليكولاو



 ضرالان مى ابأىث(مأشناذاكب لعأوه)ةب وتريغنمبونذلانم ءاشيام 2 (510) رفغيف (ةرغخملا عساو كب ددا)
 وبسس بسسس( نيو عج (ةنج !منا ذاو

 الفؤتاهما نوطب ىف)
 اهويسنت الف (مكسفنأ اوك

 ةدايزو لمعلا ءاكزىلا

 ةاكزلا ىلاوأ تاعاطلاوريخا
 الو ىصاعملا نمةراهطلاو

 ةبقاىصةرتفو سفنلا تاتلفهيلعل محن اموةرييك وهفنواهتلاو فافختسالا اذهب رعشأ ا هفادايتعا اهيلع

 زعخيشلالاةوةريبكب سبلوقلادعلا عنميالا ذهف ةيصعلابذ ذلتلا صرخنتهب جزتي مدن نع كفني الو ىوقتلا

 ةدسفم ضرعافةريغصااوةريبكلا نيب قرفلاةف رعمتدرأ اذادعاوقلاهباتك ىف مالسلا دبعنب نيدلا

 ناو رئاغصلا نم ىهفرئابكلا د سافملقأ نعتصقن نافاوياع صوصنلارئابكلا د سام ىلع بنذلا
 كسمأو اهم ىنزي نم ةنصح أسما كسمأ نفر ابكلا نم ىهف هيلع تدازوأربابكلا دساغمىندأ تواس

 : اهونْصعاو اهلاع يي ولكل ذكو رابكسلا نم هنوكع م ميتيلا لام نمامسرد لك أ نمت مظعأ كلذ ة دسفم نأ كشالف هلتقي نا اماسم
 هياوت نم مظع أ ةدسفملاو ذه ىلاهبب_ت نافهتلال دب ,ينواصأ سي مهنابهءاععم ني هاسملاةروع ىلع رافكلا لد كس 5 لاا لع

 بذكولوهبب سب لتقي هنأ ل عيابذ كن اسنا لعب ذكول كل ذكورئابكسلا نمهنوك عمر ذ عريغب فحزلا موب نأىلبق ارنمآو / 0

 حالصلا نبورمعوب أي دلا لاقورئابكلا نم كلذ نايل هيذكببس ةركهنمذخ يهنأ لعيب ذك ناسن |ىلع هيلعمدآ بلص نم كجرخي

 اهظع هنوكبف صوب و ةريبكلا مسا هيلع قاطي هنأ هعم حصي ثيحب امظع مظعوربكب نذ لكةريبكسلا هيواتف ىف
 باتكللا فاهومنورانابباذعلاهيلعداعالااهنمودحلاهنمتارامأاطو ةريبكلا دحاذهف قالطالا ىلع أ 0 8 ١ : اوجرخح نأ لبقو مالسلا
 5 ًَ .٠ 2 1 7 7 هم 0 2 1 ل . - 0 - 00

 00 وعر ارانب نمهنلا نماكنمالاهبلافاضيرو 0 ايل ياام فاول الامعأ ن د سان ناكم

 نب رمت نءىوروباب او بان م كلذ لعف نا سابع ني الاق (ةيدملا عشار رنا) ىلاعتهلوقو لعأأ نير ندلرشل دنع
 00 ا اال كرات علو وعض الوراقغتبمإ عم رابكال أ مالسنالا ىفةريبكاالإلاق سابع نياو باطما اذهوتزتفانخوانمايصو

 هنمرركت ناوهرارصالاد- ىف ليقواهملعرارصالابةرييكرصنةريغصلاوةيوتلاورافغتسالاب ىحءاضيأ باجتالا ليبس ىلع ناكماذا

 ىلاعت كاقفأدت |متةرفغملا مساو كب رناهل اوق ىلع مالكلا متوهبن ذي هنالابمةاقب رع شي ار اركت ةربغصلا
 ليبس ىلعال ءايرلاوا

 متأذاد) بارتلا نم مدى ابأ اقاخىأ(ض رالا نم ا أدنأذا)هلوقوهو كقاخ نأ لبقىأ( مب لعأوه) ا ا ا

 نبالاق (مكسفن ا اوكرتالف) همأ نطب ىفهراتتسالا دج ىمس ( متاهمأ نوطب ىف نينج عج (ةنجأ ةعاطلابةرسسملا نال اج

 وهال ركشاهرك ذوةعاط مشارك 0 راسو ايوب ىمهام سفن لكن نمةللا 0 ا
 اوفتك اف ( ةنا٠رعزعأ

 تان يراك 0 ها ا ركل شخ نم ا

 ةبقاع معي ةللانافةبقاعلافوخ بوجوولاةراشاهيفوهنلا دنع ءلاناف كنمقتأوأ كنمك زأانأوأ تيأرفأ) سانلاءانث نع

 ىتعم ىف ليقو لمعلا صلخأو عاطاورب نعىأ (قتانعرلعأوه) ىلاعتةلوقوهرىوقتلاىلءوغنم | نع ضرعأ (ىلوتىذلا
 ةاك زل ىلااهومضنال ليقو تاعاطلا ورد لاةدايزو لمعلاءاك زىلااهوبسنتالىأفنأ اوك زتالفةبآلا اليلق ىطعأو ) نامالا

 مجرحت نألبقارخاوالوأ قالاوكنمك زلنا اعدققاهو هاو هياعاوننالو ىصاعما نمةراهطلاو هتيطعمطق (ىدك أو

 ةنسحالاممأنوامعياوناكسان ىف تلزن ليقكتناهمأنوطب نماوجر خت نأل بقو مدآكيب بلص نم أ ,,رىم اهلصأو كسمأو
 قتلت (ىلونىذلاتي ًارفأ) لجوز.ن هلوق هم ةبالاهذههللال ازنافانخوانمايصوانت الص نولوقي من ةيدكماقلت ن أوهورفاخلا

 | نيدتكرتأ اولاقو نيكرسشملا ضعب هريعف هند ىلع اسو هيلعفتلا لص ىنلاعبتادق ناك ةريغملانب ديلولا أ ا ماك ةيدااسل ضر

 ناكرسشلا ىلا عج روهلام نما ذكماطعأ نا هبناع ىذلاهل نمضف هللا ب اذع تيشخ ىنالاق تالضو ملا ل 2 كد

 هماسخ هعنمو لاما نمهل نمض ىذأا ضعب هربعىذال ىط ءأوكرشلا ىلا ديلولا عجرفهللا با ذعهنعلمصتي امهنء هللا ىضر سابع نبا

 اليلق) هربع ىذلاهبحاصاىأ (ىطمعأت) نامالا نع ضرعأوربدأى أ ىلوت ىذلا تب ار فأ هللا لزناف نامبالا دعب رفك نميف

 ةيطعلاب ميرو كسمأوهعطق ىأىدك أ أو هناسلب ريخلا نم ىأاليلق ىطع ل يقو قابلاب لخ ىأ (ىدكأو ةرمثملا نب ديلولا ف لبقو

 رومالاض عب ىف ملسوهيلعةللا لص ىننلا قفاوباع رناك هناكلذو ىمهتتتلاىئاوهت/ صاعلا فت لزن ليفو با لوسر عينادنق ناك

 ىدك اواليلق ا .راكمبالا دجعان د ا ايدامردا هريغف لسو هيلع هللا ىلص



 كلوق نم ةيص-ماةيراقم ىه ل يقو بوث ذلا نمرغصو لقامالا ىأ(ممللاالا )رئابكسلا ند شفسام ىه ليقد
 رئابكسلا نمممالاو مي ءانئتسا اذه ليقفةبآلا ىنعمىفاوفلتخاو ةعقاومريغ نمهتب راقاذا اذكب تملأ

 ةرب رهيب لوق وهو ىهتت. من ةعقولا عقب وأب وتب مث م ةشحافلاب رينأالاةبآلا يطول نكسر

 وبالاقو كرمشلا ن ودام ممالا صاعلا نب ورمع نب هللا د_بعلاقو سابع نا نعةباورو ناو دهاجمو

 سابع نال كلذ تركذف دواعيالمثبنذلاب ل, لجرلاوهتاةف ممالاالا لجوز عدنلالوق نعتائس حلاص
 الا شحاوفلاو مثالارئابك نوبنتحي نبذلا ل جوزعهلوق ف سابع نبا نعمب رككلماهياع كناعأ لاقف
 انأالكلدبعىلو ع اج .رفغت مهللار فغت نا ملسوهيلعةنلا ىلص ننال وسر لاقلاق ممللا

 دعب نيحلا نا فنالاهلمعيامماملالاو مالا لص ل يدو بي رغجيدج نسح ث.دحلاقو ىذمرتلا هجرخأ
 رئابكلا نم ممللا اولعج لو ممالا نكلهزاج عطقنمءانثت_ساوهىللقوةماقاالوةداعاهل نوكي الونيحلا

 نيكرثملا نا كلذو مالسالا فب مهذخ ا ؤيالف ةءاهاجلا ففاساموه ليقف هانعمىفاوفاتخا مش حاوفلاو
 نب دب زوتباثن يدب زلوقاذهو ةبالاهذه لجو ز عهللا ل زن افانعم نوامعي سمالابا اوناكم هنا نيماسللاولاق

 دوعسم نب الوقوهو انزلا نودوهام كلذو حنو ةإ ب ةلاوةزمغلاو ةرظنلاكب ون ذلاراغصوه مالا ليقو ملسأ

 ايشتيًاراملاق سابع نبا نع (ق) سابعنبا نعىرتخالاةباورلاو ىبعشلاو قورسهوةرب رهىنأو

 نمهظح مدآنب | ىلع يدك ىل-جوزعهللانالاق مسوهيلعهللا له ىنلا نعةري ره وب أ لاقام ممللاب هبشأ
 هناكرئابكلا نم شخلام

 0 وأ كلذ قدصي جرفلاو هنو ىنقت سفنلاو قاعنا|ناسللا زورظنلا نينيعااانزفةلاحال كلذ كردأانزلا
 0 ل 0 !كانز نانذالاورظنأاامهانز نانيعلاةلاحال كلذ كر دمانزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتكلاق لو هيذكإ

 6 كلذ قدصي وىنع وىوهماةلاواطخل اها زلجرلاو شطلا اهان زديلاو مالكلاهانز ناسالاو عامسالا

 ىلا (مللاالا) دخلابت الو ايندلا فادح هيلع ىلاعتةتلارك ذي بن ذ لكدن|ىهدح أ نيهجو ىلع ممللا ل يقو هبذكي وأ جرفلا

 - 0 هجولا نشحاوفلاورتابكتلا ءلخ مان ناشر موس ناك كالا كدت ىذلا كاذفةونآلا فاباذع
 راتب يسار |". داس كاسات نوهت سدو ا نااار ا رئابكحلا نمسبل هنال

 ةريخلاوةنسمللاوةليقلاو | 01 ا ال
 : رهاظو هوهللاب كرسشلا ربامكلاربك أءاملعا !لاق دي ةريغصلا نعاهزييمواه دود ريمكلانايب فل_ف»

 را برشو طاوالوابزلا نمامهاوساماماف ق-ربغب للا هما وميظع لظا كرمشلا نا ىلاعن هلوقل هب ءافخال

 فحزلا نمرارفلاو نيدلاولا قو ةعو تان_مملا فذقوردع ساو ىدريغب ميقيلا لام لك أو روزلا ةداهشو
 فاتح واهيتا يماهب فر هت ماكح أو ليصافتاهلف صنا اهم درو ىتلارثابكسلا نم'ثالذريغولب رلا لك أو
 سانكملا ربك أنم ىهاهنمةدحاو لك ىفلاقياذهىلءفاوماعةيترا|دسافملاولاو>الا فالتخاب اهسمأ

 | فو برقأ نيعبسلا ىلا ىهلاق ىه عبسأْرث ابكسلا نعل ئس هنأ سابعنب ا نعءاجدقو اهنودامىلا ةبسنلاب
 لك سابع نبا نعءاؤ ةريغصلا نعاهزييمتوةريبكلا دح ىفءاملعلافاتخادقو برق ةئامعبسىلاةباور
 نيققحلا نع ضاي2ىضاقلا هاكحو ىنيارفسالا قدس اوب أ ذاتسالا لاقاذومو ةريبكو هفهنعةللا ىه ئش

 فلخلاو فلسلا نمريهاجلا بهذوةريبك هللا لالج ىلةيسنلاب ىهف ةفلاخم لك ناباذهم نولئاهت | جتحاو
 ةن_سلاو باتكتلا لئالد كلذ ىلع رهاظتد-ةورئابكورئاغص ىلا ىداعملا ماسقنا ىلا فئاواعلا عيجج نم
 نبا نعىورفاهطم_ذ ىف فلتخاد_ةفرئابكورئاغص ىلا ىصاعملا ماسقن |تيئاذاو الا فلس لامعتساو
 ىهليقو اذهوحن ن_سحلا نعو ب اذ ءوأ ةنعاو أب ذغو أرانب هللا همتخ بنذ لكر ئابكسا|لاقهن أ سابع
 نا ةريدكلا طم ىف لماشلا طباض'! طءسلا ف ىلازغللاقوايندلا ف دحوأ ةرخآلا فرانب هيلعهنلا دعوام

 ”ىرجت لاو اهماكترا ىف نواه اكمدن تادحتساوأ فوخراعشنساريغ نم ءرملااهيلع مدقي ةيصعم لك
 را



 ةعافش نم ىنتامرفاكلا ىنعين سن الل سيل ىأراكن الا ميفةزمها ىنعمو ةعطقتمملا مأ ىه( ىنعام ناسنالل مأ)هءاوامعي لو هوكرتف باتكسلاو

 ان ذأين أ دب نال يش ,مافش ل تاو دل تام نمد نس دال ىضتراواخ نستماعجننلاوةوبنلا ىلتيا مف عت اهو

 7 امهكلاموهىأ(ىوالاوةرخآلاةنف) ىنلاوهنوكين أم عض»ب ىنغوهو ليقو ىنسحلاه دنع ىفناىف رىلا تءجر نئلو هلوق نموأ مانصالا

 ا

 نآىنعب (ىغر وءاشبن ١

 نذاينأدعب نماوعفشاذا

 ءاشي نم ةعافشلا ف مطهندا

 فيكفهعفشي نالالهأ
 مهن ديعل هيلا مانصالا عفشت

 نونمؤيال نذلا نا)

 (ةكدناللانومسبلةرخآلإ

 ةكئالمالاولاةاذا موال( ىتنال

 لك" اوهس دق هنا تامه

 (لعنمهمهامو) ىثنالا

 اهب ئرقو نو وقيام ىأ
 ةيمستلاب وأ ةكئاللابىأ

 وه(نظلاالا نوعبتينا)
 نظلا ناو ءايآلا ديلقت

 ىأ (أايش قا نم ىنغبال
 وهىذلا قحلا فرعن اغا

 هيلعوهاموئشلا ةقيقح
 نظلإبال نقيتلاو للاب
 نمع ضرعاف) مهوتلاو
 ضرعاف 0 وعل

0 7 

 (كلذايندلاةو.حلاالادرب

 اضرلاواين دلا مه رايتخاىأ

 كين هليبس نعلض نع لعأوه
 ضرالا امو تاومسلا فام هنبوإلا مهب زاجمو ىدتهلاولاضلإب لع أوه ىأ(ىدتها نع لعأوهو

 نظي ًاهانعم (ىعامناسناللمأ) ىلاعتهلوؤو نا ا ةدايعلانأوةطآ ل

 كان |ةكناللا نأ نونقيتسيامليقوا داود نواعجي هب نوكرشبف هئلابى أ( لع نمدب مهلامو) ىتالاةيمسا

 نغتمدحال مهعجاباوءةشول مهترثكو مهم رق عمةكالملا ناف قيض ةعافشلا سمأ (١

 10 رخآلا هلل )نمشي و نظياكسمالا سيل ى أ مانصالا ةعافش نمىهسشي وم ام4نأر فاكلا
 ةرخآلاهنلؤهاهتشاوهان امىلعادوبعمراتخا اذان اسنالان انعم ليةوهنذإبالا ادب ؛ أًايشامهمؤ دح  كلعال

 (تاومسلا ىف كلم نم.كو) ةرتحآلا ىلا هلهمأءاش ناو ةرشآلاواين دلا فءاش نا كل ذولعف ىل اع هيقاهي لوألاو

 مهتلزنمول ع عم ةكئالملانا ىنعب ( أيش .متعافش ىنغنال) هللادتع مهتعافش نوجرب وعالٌوه مه دبعإ نمي ىأ

 ا ىلاعتلامتف هنذإبالا نوكسنال ةعافشلا ناربخأ |مئاهتراقتح عم مانصالا عفشتفيكسف أيت موتعافش ىنغتال

 دي ريس ابعن لاق ديحوتلا لهأ نم ىأ(ىضرب وءاش نم) ةعافش ١ ىف ىأ ال

 ءاشن ةعافشلا ىف ةكئالملا نمءاشي نمهتلان ذأ, نأ دعب نمالا ليقوهنعهللا ىضر نملالا ةكسنالملا عفش

 || ةيمستةكئاللانومسيا) ثعبلا اوركن انيذلا افكلا ىنعي (ةرآلا,نونم .ؤيال نذلانا) 3

 ثانالا ةيمست لب مو ىتنالا ةيم ست لاق فيكت 13 نافهللاتانب مهنااولاق ثيح ىتنالاةيمستب ىأ (ىثنالا
 نمدحاو لكن ال يقو ىآلاسؤر هتبسانمل عضوملا اذهم ىلا ظفللا ,اذهوسنحلا ناب هنمدارملا تلق

 ىهو انئب مهنمدحاو لك اومس دقفهللا تانب ةكنالملا اولاقاذا هنال كلذو ىثنالا ةيمسن هنومسي ةكئالملا

 - نظلا موقبال ىأ ( ايش قمللا نم ىنغيال ن ناظلا ناو) ثانالاب ةكالملا ةيمست ف ىأ (نظااالا نوعبتي نا)

 مهوتلاو نظلابالنيقيلاو لعلب هلاةقيقحوهىذلا ندا كردبااهانءمليقو ق+اوهىذلا لعلام اممم

 (ان :ر ذ نعمل اون نع ضرعاف) ن ونظاإب جر خ.ةتالةيطالا فاصوالا نا ىنءملاوىلاعت هللا وهى! ليقو

 اهودب ربىتح ةرخآلاب نونمؤيالمسهنا ىعل (ايندلاة ايلا الادربلو) نامالا نءليقو نارقلا ىنمد

 ةياهن كلذ ىأ(لعلا نم مهغابم كلذ ) ىلاعت لا قف هير رغص مث رمشحلا مهراكن ىلا ةراشاهيفواهاولمعي و

 ةكناللانأ مهنظالا معلا نا ا لا :رخآلا ىلع !يندلااورث [نأمطوةءةلقو مهماع

 00 00 او نارشأا نعاوشرع 0 م ماوهللاتان

 ارملا نم 0 ال ا اذا ىنعملاو

 1 00 او نسحماةازاحم ىلءردقيامنا 0 راودحو ىأ(اونسح أ نبذلا ىزمي د)

  لجوزعلاقف نينسملا فصو من وم ضرالا امو تاومسلا ىفام هنو لاق كال ذافهردقلا لماكش لإ اريثكن اك

 نء ةئطمملالاعف الا مساوشليقو باقعل اهبحاص قصي ىذلا بنذلامالا ليق(مألا ارئابكن وبنتحي نيذلا)

 ْ ةفراعتمةريبكلاو ماث اهعجور اغصور ابكى لع لمتشإ سفج مئالا ل ةو لحم الام لهفؤوهلمقو باول

 لاوقالاولاعفالا نم هحبق مظعام ام ىهو ةشحاف عج ( شجاوفلااو) رئابكهعجوهتب وقع مظعت بنذ لكف

 || ليد
 ]| ىسحلاةب وثلاب( ىنسحلاب اونسحأ نيذلاىزجبو) ءوسلا نماولمجام ببسب وأعو#سلا ع نادلة باو ( واع ا عاؤاسأ ندا ى :زحيل

 1 ا م «ىسلاونيفاكلا نم ني دورا ع ىوتسورلاللا ىلا رو 0 انامل ب 522 9 ىهد

 1 شعحاوفلاو) هنم ريبكلا ع ا .زجريبكاهباقعربكيىتلا بون ذلار ئابكلاورئاغصوأر ئابكى لعلمتشي ا مثلا نم نم
 ا
00 



 ىرعلاامأو تاللاع_ذوم ىلع هئاطا|ترفاطزانم ىلا في ةثاهم :اوح لجرلا تاماماف مهتقوسأهب تلتف 1

 لعْج اهعطقف درأولا نب دلاخ إسو هياعهللا لص هللالوسر ثعبفاهنودبعياوناكن افطغب ةرحش ىه ليقف
 كناهأدقهللاتيأرىنا « كناحبسالكنارفكزعاب لوقروسأفلاباهم رضي
 ىلص ىنلاىلا عجرادلاخنالاة. واهس ا رىبعاهدب ةعضاواهلي وب ةيعاداهرعشةرمثان ةناطيشاهنم تجرفن

 ا اودلا ةمواخ دواغق تقام: تءاراداف كالا يح 1ك هللا

 ىأز 5 يمرض اك تس سا .

 ةوراواغصا|ةكم ل هال ناهموقالاقتف اك نطب ىلا مجرفامهنب نوف ةوطي ةكم له ىأروةورملاوافصلا

 ارجو افصلا نما رجح د خاف كلذك م ل ع ا ًلاقانمأتافاولاق يل سيلو هنو دبعيدلا مطو لاتسيو
 لاقو ةورلا سن انا سر م1 ا ملاقوافصا| نيستا ىذلاعضوفةل2لامها و ا

 نوديعي ونب رجا نيب نوفوطياولءف- مب راذه لاقوةرجش ىلااهدن أوراد أ ةيالثذخأ مةورملاهذه

 ىزعلاب ديلولا نب دلاخ سمأو ةراخخحا فرب سعأو ةكم ملسودءيلعهللا ىلصةللالوسر حتتفا ىت> ةثالثلاةرايخا

 ةثناعتلاقو دب دقب تناك ةعازخل ىه ل. ف( ةانمو)هلوقو فيقثه دبعت تناكفتاطلابت يب ىهليقو اهعطقف

 بعكو ذب هدبعت تناكل ا- ملابت دب ىهلّدفودي دقوذح تن اكو ةانملن واهماوناكراصن الا ىفاهنع ىلاعت هللا ىضر

 تناك راك 5 مانصأةانمو ىزعلاو اللا لية ةكم له اهديعت تن اكو ةعا ازخو لي ذط مص ةانم ليقو

 نافىرخالاامأ ورك ذلا ىفةئلاثلا ىهذاةانا تعن ةثااثلا (ىرخالاةثااثلا) 5 || فوج ىف

 هلوقكىآلا سؤر قافولا طاق ليلا لاق الق هاه رح الاانا ىلا برعلا

 َهتلاَم لإ ةانموئرتالا ىزعلاوتاللا معي ًارفأ هريدقتر يخأت و عيدقت ةبآلا ف ليقورتسأ لقي لو ىرتأ برأ ام

 نال كللذو بنا ص بترت مانصالافا ذه ىبعف ةل يذلا ةرخأتملا ةثلاثلا ةانمو لاق ى اعن هن "اكمذ ةفص ىه ليقو

 بتارملاتاي رخأ ىف ىهوداج ىهفةرخص ةانمو تان ىهفةر>ش ىزعلاو ىدآةروص ىلعافص ناكت اللا

 عفنتالو رضتالاهالةدارعلل طصتالاهنا متماعاهومتأراذاو ةب ؤرلا ق> مانصالا هذه ميار لهةبآلا ىنعمو
 ْن رشملا ناكل يقو ىتالاهلورك ذلا مل اهللا تانب ةانمو ىزعلاو تالل' نا نومعازلااهمأ متيأر فأل يقو

 اركنم لجوز ع هللا لاقف كلذهركىثنالاب ريشب اذا مهنم لج رلا ناكو هللا تاب ةكئالملاو مانصالا نولوقي. ةكعب

 3 رلمتلعج ثيحةر ؛اجةمسق ىأ سابعنبالاق (ىزيضةمسقاذا كلتىتنالاهلورك ذلاكلأ) مهباع

 ثاللاد ا ءانوربخأ ىأ (ةثلاثلاةانمو

 نوولي ءاوناكم موه الىول نمةلءف ىف هو نش رقاهدبعت ةل +: تناكليقو فئاطااب ف. ٍقثل تناكتاللاف تاثن وم ىهو مط مانصأ ةانمو ىزعلاو

 ةرحصةاذموديلولا نب دلاخاهعطقو 62 9( زعالاثدن ًاتاهلصأو ةرمس ىهو نافطغا تناكىزعلاو ةدابعلل نوةكميواوماع

 :فازنو ليدل نو متصصطسل 2233322030 02327232373-00 امل ببرنربااااااااااااا1]1 ]1 < 1 1 1 1 1 1[ 1 10 1010 0120202120
 تيمساهناكو فيقتل ليقو برعلا هينأ اتفةرحخص ىلعهعْذيف نمسلا السي ناكو منغن؛ ةمرصهللاقي,فيقس ن هالجر ناكل بقو تالا

 كناسنلا ءامد نال ةانم

 قارتىأاهدنعىنةتناك

 ءونلا نمةلهذم كمةءانمو

 نورطمت_ساوناكم هناك

 اهباكربت ءاونالا اهدنع

 مذ ةفصىه (ى :رخالا)

 رادقملاةعيضولاةرخأتملاىأ

 مهارخأتلاقوهلوقكتلاقو
 مهؤاعضو ىأ مهالرال

 كا 5 مبهئاسؤ رل

 ةيلوالان وكن نأز وجب و
 تاللمهدنعمدقتلاو

 نانولوقي اوناكىزعلاو
 مانصالا هذهو ةكئالملا

 مهنو ديعياوناكو هللا تانب
 مهؤاعفش مها نومعزيو

 تانبلا مهدأو عملا دنع

 مظليقف نحط م-مهاركو

 كلت ىتنالاهلوركذلا كلأ)
 ىأ (ىزيض ةمسق اذا

 ا اوتانبلا هلل ؟اءج

 ىاىزيض ةمسق ني-يلا

 هزيس_ضيهزاض نم ةرئاج

 الذاىلعف ىزيضوهماٌض اذا امهوتيمسءامس أالا) مانصال 'هذهام ىأ (ىهدا) ةل دةعمريغءاجوعةمسق ليقو سفن النوهر ب

 53 كفتوعنلا ىفىلعف متلقهانعم ليقو ةقيق>ةدوبععالو:قيقحةط انانسنلو هللا اهومتيمس ك1 ىنعإ و (مؤاباو متنأ

 ضي ليقامءاملل داصلا اهنانولوقتامبةح ىأ( ناطاس نماهسةتلالزن أام) ة ةقيقح ىدسماط نو الفا طةزعالو ىزءاهضعبل

 دو لف نمناطيشأام طنب زاموه ىنعي (سفنالا ىوهنامو) ةطا اهنا مطوق ف ىأ ( لقلاالا نوعبتي نا) ةللآ

 ل 5 0 عدلا عم ةدابحلا نوكتت نأ بن ىذا ىناوو 3 قصتقم يتنا غار ليقو ما:_دالاةدايع |

 ( ىهنا) هزاض لثم هزأض ّ نالسرءا ىو ابل معلا كو سدملا تو 2 0 انصالاو ا لسرملا ىتلاولزتملا تاكل ناسلاى 1 (ىدطا هءاجدةاو) سفنلا ىوهةعباتمال |

 (ناطاس نما مهنلالزن امك ٌؤابآو متنأ) كلب » زياممم سوأ د ٠ زهتيمسلاقياهب متيمس ىأ (اهومتيمس لا طةافانم دشأواهنم ئندعب و هاملا

 لوسرلا (ىدطا همر نم مهعءاجد قلو ) مهسفن أ هيهتشتامو (سفنالاىوهتامد) قد>هيل# مهامنا م دوال (نظلاالانوعبش. نا) دحلا

 هيطالانوعدتمكنال تايمسم ةقيقحلا ىفاهتحت سيل ( ءامسأالا) مانصالاام ( عبار - (نزاخ) - الا/ (
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 : لهدلسراوةلئسملاهذهىفرمع نباهعجار دقو تالضعملا ف هيلا عوجرملاواهملاعوةمالاهذهربح سابعنبا
 : اهرب ةشئاعنال ةشئاعثيدحاذه ىف حدقبالو ءآردنأهربخاف لجوزعهب ر سو هيلعهنلا لص دمت ىأر

 | رشبل ناك اموهلاعتةنلا لوفلةلوأتم ترك ذام ترك ذام ناو ىف ررأ لوقي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس
 1 الوقلاقاذا ناحصلاو راسبالاهكردئالهلوقلو الوسر ل_سري وأ باج ءارو نموأ ايحوالاةنلا ملكي نأ
 1 هب. قرلا تابنآبةلئسملاذه ىف ماكنت هنا سابعنبا نع تاياورلا تدقاذاو ةجخهلوق نكي مهنمهريغهفلاخو

 / نظينأدح ا زبجتسيالو عمسلابقلتياهناو نظلاب ذوب ولقعلاب كرديامم تسيلاهنالاهتابنا ىلا ريصملا بجو
 . نباوةشئاعفالتخارك ذنيحدشارنب رمعملاقدقوداهتجالاو نظلابةلثسملا هذه ى ملكت هنا سابعنبإب

 ||| ||| انهىفانلا ىلع مدقمتبكلاوهريغمافنام تبث أس امعنبانا مس ابعنبا نم لع اباندنعةشئاعام سابع ,

 ١ ناءاماعلارثك دنع حبجارلا نألصاحلاف نبدلا ىحخييشلالافةب ؤرلا تابثا فري رحتتلا بحاص مالك
 | مدقتاممهربغو سابع نبا ثيد_هل ءارسالاةليلهسأر ىنيعب لجوز عبر ىأر لسوهيلعةنلا ىلصةنلالوسر

 | نامهيف ككشتي نأ ىتينيالامماذه لس رهيلعةللا بص هللا لوسر نم عامسلابالاهن وذخأب الاذهتايثاو

 ٍ تدمتعاامناو هترك ذل ثيدحاهعم ناكولو لسوهيلعةنلا ىلص هلال وسر نعي دحمقب قرلا فن مةشئاع || ىزعلاو تاللا متأرفأ)
 : ىلاعت هلوقب اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعجاجةحاام ل وقنف اهنءباوجلا حضونسو تايآلا نم طابنتسالا ىلع
 1 ةطاحالا نب صنلادرو اذاوهب طاحيال ىلا هتةنناوةطاحالاوه كاردالاناف رهاظهباوؤراصبالا هكردنال

 اموىلاعتهلوقب اهجاجتحاامأوهراصتخا عم نسحلا ةياهن ف باوجلا !ذهو ةطاحاريغب ةب ؤرلا ىن هسنم مزايا
 1 مالكلا دوجوةب ولا عم مزليالهنااه دحأ هجوأ نم هنعباوحلافةبآلاامحوالا هللا هملك, نأر شبل ناك

 ش نكل المت ناكناولوقلا !اذهوةطساو ري-غ نم مالكلا ججولابدارملا ناءاماعلا ضعب هلاقام ثااثلا

 !! ءارو نموأ ىلاعتهلوقام ا وايحو ىمسيام*الكو مانملا فةب ٌؤرلاو ماطالاانه ىحولايدارملا نأ ىلع روهجلا

 ! هنوربال ثيح نم هناحسس هم الك ن وعمس لب مالكلاب مطر هاجر يغهانعم هريغو ىدحاولالاقف باخ

 ا مانا ان يري تبا داك دال لو اف جباعلوقو ماكل زن لك تاج ءازو نم
ْ 

 تزامشاو ىدالجر عشقاو ىرعش فق ئثلا اراكناد:عب .رعاالوق: لاقي نأ ىفبشالاهتعمس وكل

 ديدشتو نأ ةزمطاحتفب ورون نيونتب وهفهارأ ىفأرونرذ ىأثيدحفف مسوهيلعهللا ىلصهلوقو ىسفن

 : نأ ىنعملاو ىلاعت هللا ىلع دئاعهارأ ف ريمضا|ىدر واما لاقهارأف يكفرون هءا هانعموةحوتفملا نونلا

 ١ هس وقارلا نيب تلحام كاردا نم اهعنموراصبالاراونالاءاشغابةداعلا ترج ةبؤرلا نم ىنعنمي رونلا

 قلاخوه هانعمو هارأى أ رونهتاذةياور فو هريغرألو بسف رونلاتيأرهانعمارون تيأرةباور فو

 رونلا ذا ارونهللاتاذنوكح نأ ل يحتسملا نمو لاعفالاتافص نمنوكيفهتي ؤرنم مناملا رونلا

 لجورزعهلوق ُُه لعأللاو نيملسملا هما عيج بهذماذه كالذ نعى اعتب هللاو ماسجالاة|ج نم

 هللاءامسأ نم ءامسأاطاوقتشاو اهنودبعب ةط1 اهوذختا مانصأ ءامسأ هذه (ىزعلاوتاللا متأرفأ)

 ةطآلاهذه نعانوربخأ ىنعملاوزعالا ثنأ:ىزعلا لبقو ىزعلازي زعلا نمو تاللاهللا نماولاقف لجوزع

 فئاطلاب ت اللا ناكو ئشةزعلا براهب فدو ىتلاةمظعلاو ةردقلا نما.ط لههنلا نود نماهنودبعتىتلا
 تاللا ناكل اقامهنع هللا ىضر سابعنبا نع( خ) ديدشتلابت اللا ”ىرقو هدبعت شي رق تناك ة ا خنب ليقو

 اهنم السي ةمينغل لبج ٍسأر ىف ناكل يقو هنو دبعيهربق ىلءاوفكع تام اماف لبق جاحلل قيوسلا تلي الجر
 | ىهوهود_بعتامامافةلخن نطبب ناكو جاح ا مطيفاسيح ذ ختي مئاهاسر عمد و اطقالابتي د خانو نمسلا

 تإللا



 ذه
 ل ييييبحبححبحححب:بحبحبببيحجبٍحسسس سس سس ل يي

 مسو هيلعةنلا ىلصىنلارمصب لامام ىأ (ىغطام ورصبلا غازام) لجوزعهللاحبسيامئاقاكلماهنمةقرو لك
 هبدأف صواذهو هب مأام ليقو ىأرامزواجالوالامثوانيمب ةفبر رمشلا ةسدقملا ةرضحلا كلت ىو ماقملا كلذ ىف |!

 ىذلا ناانلق ناةآلا ىنعم ىفو هب مأام ىوس عيش ىلا تغتلب لذا بن. رسشلا ماقملا كلل ذ ىف لسو هيلعهنلا ىلص

 عطقي مذا سو هيلعهللا بص هبدأ نايب هيفوهب لغتشيملوهيلا تفنلي مى بهذ نمش ارفةردسلا ىشغي

 هيلعمللا ل سهن امهدح أ ناهجوهيففةزعلابر رونوهةردسلا ىشغي ىذلاانلق ناودوصقملا نعدرصب

 ةيشغالوةقعصب رصبلا غازام قانلاهجولارونلا كلذ ةعلاطمريغب لغتشي لو ةرم ديالو ةنئعهنعتفنلب ملسو
 هرظن عطق لبجلا ىلعهرونر هظو ةزعلا بر ىلتا ا هنأ كلذواقعص ىسومرتوهلوقب ىسوم نعربخأ اك
 مادقالاهيفلزتو لوقعلا«يفراحت ىذلا ميظعلا ماقملا كلذ ف تبث )سو هيلعهللا ىلصانيبنو هيلع ىشغو
 غازام ى اعت هلوقب ميظعلا ماقملا كلذ ف ل سو هيلع هللا ىلصانيبن ةوق ل-جو زعهللافصوفراصرالا هيف ليكو

 لسوهيلعهللا ىلد هللا لوسرىأر ىنعي (ىربكلاهب رتايآنمىأ اردقلو ) ىلاعتهلوقو و ىنطامو رصبلا

 ةبالاهب رتانآنمىأردةلهانعم ل_قوهعوجرو» ريسمفةلسيللا كلتىأ ارامدارأ ل يقو ماظعلاِتايآلا
 كرر ريج ىأرلاقىربكلاهب رتانبآن 6 )لاق دوعسم نب للا دبع نع © ىربكلا

 ٍءامسلاق فا دسرضخ اا فرفر ىأر لاق ىربكسلاهب رتانآ ع نم أر دقل لاقهنع(ا) حانجةنامس

 هللا ىلص ىنلا ىأر لهو ىرخأ اةلزن هار دقلو ىلاعتهلوق ىنعم فىواونلا نيدلا ىحم خيشلا مالكن م لصفإلا

 هللا ب مانيدن ىأر له فل او فاسلا فاتخا ضايع ىضاقلا لاق ديءارسالاةل | لجزع هب ر مسوهيلع

 روهملاوهو ةعاجوةرب رهىلأ أ نعول ثمءاجو ملسم م عيد ىف عقوأك ةشن ةشئاعت ركنافءارسالاةايلهنر لسوهيلع

 نعوإئموهنيعب هارهنأ سابع ع نبا نعىورو نيملكلاو نيثدحلا نمةعءامجج بهذهيلاودوعسم نب | نع

 ىكحو ليذح نب دج و ةرب رهف أو دوعسم نا نعوإمم كح و كلذ ىلع فا<ناكو نسحلاو بعكو رذىنأ

 سللاقواذه ىنانحاشمضعب فقووهارهباصأ نمةءامجو ىرءشالا نسحلا ىلأ نعتالاقملا باصأ

 اهزاوج ىلع ليلداهابا ىسوملاؤسوةزئاج اين دلا فل جوزع هللا وروُرئاجهنكسلو حضاو ليل دهيلع
 ريفبءارسالاةليلهب ر ماكل ه لسوهيلعةنلا ىلصانيبن نا ىفاوفلتخاوهب ر ىلع عنتمي وأزوجيامىن لهجالذا
 نباودمت نر فعج ى ا لوقلا اذه مهضعب ازعوهملكهنا نيملكتملا نمموقو ىرعشالا نع كش المأ ةطساو
 نيب مسقنمىلدتلاو وندلا اذه نأ ىلعرثك الفى دتفان د مدل اوقىفاوفلّتخا كلذ. كو سامعنءاودوعسم

 سامع نيارك ذو ىبهتنملا ةردس نمو ًأرآلا نمام دحاب ص تخوأ سو هيلع ثلا لص ىنلاو لب ريج

 ىلعف#للا نموأهب رلا لسو هيلع تلا ىلص ىنلا نمون ددنأمهريغو د# نب رفعجو بدكن ب دجتو نسحلاو

 نمو هلد_>الهللا نموندلا دمت نب رفعج لاقاكلب ههجو ىلع سالالوأتمىلدتلاو وندلا نوكيلوقلا اذه
 راونأ ا!قارشاو هيد هتلزنم مظعروهظ هنمهب رقو لسوهيلعهنلا لص ىنلاوند ىنعمن وكيف دودحلايدابعلا

 كل ذراهظاهلىلاعت هنا نموندلاو هيلعما اوس ملط للا .رارسأو هبيغ نمهعالطاو هيلعهتفرعم
 حاسي او لها فطا نع ةرايعانه ىتدأو أنإ_سوقباقىلاعنهلوق اوقنوك وهيدل ميظعلاهإ_طفود رب ميظعو

 رخآ اذهةلزنملا ةيااوةبغرا باح كاسيدن نمور تن .ةقيقحلا ىلع فاريشالاوةفرعملا

 ىججلاو لافةي ؤرلاتايثاراتخا هنافري رحتتلا بحاصامأو نيدلا ىحخيشلا لاق ضايع ىضاقلا مالك

 ةللخا نوكستنا نوبجتت أس ابعنباثيدحوهواهنم ىوقالابالا كسفنال نكلو ةريثكت ناكن اوةلثسملا
 سابعنب | لبس لاق ةمركع نعو نيعججأ مهيلعو ٍلسو هيلع للا ىلص دمحم ةد ؤرلاو ىسوملمالكلاو ميهاربال

 ىأرلاق سن أ نعهداتق نع ةبعش نعب سأب الدانسابىور دقو معن ذلاقهت : راسو هيلعةللا لصدت ىأر له

 ثيدح ةلئسملا ف لصالاو لجو زعدبر 20 ,زعهب ردت

 رب (رصبلا غازام )
 هللا لص هللا لوسر

 نع لدعام لسو هيلع

 ىمأ ىتلا بئاجتلا ةب ور

 امو) اهنم نكمو اهني ؤرب

 صاأام زواج امو (ىنط
 هللاو (ىأردقلإ) هني ؤرب
 هب ر تانآ نم) ىأردقل

 ىهىتلا تايآلا (ىربكلا
 نيح ىنعياهامظعو اها اريك

 ىرأق ءامسلا ىلا هب قر
 توكلملابئاج
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 هنوبلغتفأ بوقعي وفلخو ىلعو

 ىلعهتبلغلوقتاكى لعب
 هنو رمتفأ ليقو اذك

 هب يم لاقي هنودححتفأ

 هتبدعتو هند#عاذا هقح

 بهذم ىلعالا حمصتال ىلعب

 ىأر(هآردةلو) نيمضتلا

 مالسلاامهيلعلي ريج دحت

 نم ىرخأة ىم(ىرخأةلْزن)
 بضنةلزنلا تدصن لو زنلا

 نالةيصوهىذلا فرظلا

 لعفلا نمةرملل مساةلعفلا

 ىأ اهمكح ىف تناكف

 ليربج هيلع لزن
 ىف ىرتأةلزن مالسلا هيلع

 اهبلعةارف هسفن ةروص

 دنع) جارعملا ةليل كلذو
 روهج ا (ىهتنملاةردس

 ىقبنةرجش اهنا ىلع

 نيمي نع ةعباسلا ءامسلا
 ىنععىهتتملاو شرعلا

 ءاهتالاوأ ءاهتالا ع

 اهراو نجلا ىهتنم ىفاهمأك

 اهيلاو دح أ اهزواححم ليقو

 مهريغو ةكنالملا لع ىهتني

 اهءاروامدحأ لعيالو

 حاو رأ اهيلا ىهتنت ليقو

 ةنج اهدنع) ءادهشلا

 ىلا ةنجلاىأ (ىوألا

 ليقونوقتملاهلا اوريصي
 ءادهشلاحاو رأاهملاىوأت

 (ىشغيام ةردسلا ىشغيذا)

 ةردسا|ىشغيذا هارىأ

 ريبكتو مظعتوهو ىشغيام
 ةمظع ىلع ةلادلا قئالخلا نم اهاشغيام نأ ةرابعلاهذهم لعدقف اهاشغبامل

 هلا
 ىطصا لجوزعهللا نا لاق سابع نبا نعةمركع ىورو لجوزعهب ردم ىأر اولاق ةمركعو نسخ او كلام
 دمت نيب همالكو هتب ٌؤر مسقهللا نا بهكلاقو ةيؤرلابا د ىؤطصاو مالكلاب ىسوم فطصاوةلخلاب مهاربا

 رد لوقت ةشئاعتناكوا ذه نملوطاب ىذمرتلا هجر تسأ نيت سم دم ءآرو نيت نم ىسوم ملكف ىسومو
 ىأر لههامأإبةشئاعل ت3 لاق ق ورسم نعل. ربج ةيؤر ىلعةبآلا لمحتو همر ملسو هيلعفتلا لصةننالوسر

 1 01 كنان نيا لك د قف ليكن دح سنشنألا نمت أ نب أت اقام ىرعش هقدقات !اقفهيرد#

 هللاهملك,ن أرمشدل ناك اموريبخلا فيطالاوهو راصبالا كر دب وهوراسبالاهكردنالتأ رقم بذكدقفدنر
 ادغ بسك اذام سفن ىردناموتأر 5م ب ذكدقف دغ ىفام لعيدنا كثدح نمو باهت ءارو نموأ ايحوالا

 لزن "ام غلب لوسرلااهمأايتأرق مب ذكدقفا ىمأ مثكا دمت نأ كثدح نمو توت ضرأ ى اب سفن ىردنامو

 تلأسلاق رذ ىلأ نع( ما) نيصيحسصلا ىف هاجرتسأ نيت ىم هتروص ىفلب ريج ىأرهنكلو كب رنم كيلا

 قعي ( ىريإم ىلع هنورامفأ) لجو ز عهلوقهؤ ارأ ىفأر ون لاق كب نك ًارله زمدوياعتلا ليفت لوسر

 انريع نعانرب_خأو سدقملا تدب اذل فصاولاوهب ىرسأ نيح هولداجم همنا كلذو ىربام ىلع هنولداحتفأ

 ةلزن هر دقلو ) هما عوهآراسع هعفدهب نومورتالا دج هنول داحع: أ ىنعملاوهبهولداجا كلذ ذريغو قب زعل

 نيت ىمهتروص ىفهارهنا كل ذو ىرخأ ةلزن ءامسللا نم الزان اهماع قلخ ىتلاههروص ىف لبر ربج ىأر ىنعي (ىرتأ
 لوق ىلعولي ربج ىًأر لاف ىرخ ًاةلزنهار دقلو ةربرهىفأ نع(م) ىهتنملاةر دسدنعة يمو ضرالا ىفةىم

 نم فيفختلاةلّئسمل ت حر عقإ يللا كلت ىف لسو هيلع هثلا ىلص ىبنلل تناكهناوه ىرشأ ةلزن ىنعي سام عن |

 هب رىأر هنا سابعنب| نعىورواوضعب ىف لجوزعهب رىأرفةلزنةجرع لكل نوكمف تاواصلادادعإ

 قرس أل لاقهنعهللا ىضر دوعسم نبا نع( مإ)*( ىهتذملاةردس دنع هنيعب ءآر هنا هنعو نات سم هداؤفب

 نس جرعيام ىهتنياهبلاو ةسداسلاءامسلا ىف ى مو ىبهتنملاةردس ىلا هب ىهتت || سو هيلعهنلا لصةللالوسرب

 نم شارؤلاق ىشغيامةردسلاىشغيذالاقواهنمض,ةيفاهقوف نم طبهمام ىهتنءاهملاواهنم ضدقيف ضرالا

 نيصحصلاىف جرا جار «ملا ثيدح ىفو كلذ قوف مط لعال قئالخلا لع ىههتنب ايلا ىذمرتلاة اورو بهذ

 ناذ " اك اهقرواذاورجهل الق لئماهقبن اذاف ىبهتنملاةر دس ىلا تعفر مل اق مئةعباسلاءامسلاىلا ىفدعص مث

 هك ةعباسلاءامسلاىلاانب ج رعمتلاق سن أثيدح نم |سمدارفأ فو ىهتنملاةردسهذهلاق ةليفلا

 اهيشغاماف لاق لالةلاك اهراذاوةليفلا ناذ اك اهقرواذاو ىهتاملاةردسىلا فب هذمأ هيفلاق ناىلا

 نبالأس ف اسي نبلالهلاقواهنسح نماهتعني نأ عيطتسإهللا قاخ نمدحأ اف تريغت ىشغام هللارون نم
 اهيااو شرعلاة ا سؤر ىلع شرعلا لصأ ىف ةردساهنا بعكل ا ةفرضاحان أو ىهتنملاةر دس نعابعكس ابع

 هللالوسر تعم سس تلاق ركب ىف تنبءامسأ نءولجوزعةللاالا<ماعيال بيغ اهفلخامو ىثالخلا لع ىبهتي

 اهلظب لظتسي لاقو أ ةنسةب اماهنم نسفلا لظ ف بك ارلاريسي ل اقف ىبهتتملاةردسرك ذ سو هيلع هللا ىلص
 ىلا ل محن ةرحش ىه ل:اقملاقو ىدمرتلاه+ رش لالقلااهرمنأكب هذلا شارفاهيف بك ارا ةئام

 ىنوطةرجش ىهو ضرالا لهال تءاضال ضرالا ىفاهنم تعضوةق رونأ اواو ناولالا عيج نمراُعلاو للخلاو

 ةكئالااولي ربجاهبلا ىوأب ىوأملاةنج سابعنب لاق( ىوألا ةنجاه دنع دعرلا ةروس ىفهتلااهرك ذ ىتلا

 || اهاشغيليقو بهذ نم شارفدوعسم نبالاق(ىشغيامةردسلا ىشغيذا) ءادهشلا حاورأاهيلا ىوأب ليقو

 | نمةكئاللااهتيشغو قالخلاروناهيشغليقواهياع نعقب ىتحر ويطل لاثم أل يقونإب رغلا لاثمأ ةكنالم

 ظ ىلعتي ار لاق ثيدحلا فىوري وةزعلا بر رون وه ل يقواهيلع نعقي ىتح ناب رغلا لاثمأ ىلاعت هللا بح
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 (0 ىلدتلاو برقا فدازف (ىلدتف) سو هيلعهللا ىلصهللالوسر نم لب رج( ىفدم)
 ل 22م

 ىتلااماف ءامسلا فةيصو ضرالا ىف 5 سم نبات ىص هسفن هارافاهماع ل بج ىتتأ| هنروص ىلعه سفن هب رينأ

 ناك لسوهيلعهللا ىلص هللا ل وسر نا كلذو قرسثملا بن اج ىلعالا قفالابدار ماو ىلعالا قفالابف ضرالا ىف
 هنلا ىلصهنلا لوسرر ف: بر غملاىلا قالا دف قرشملاةيحان نم مالسلاوةالصا هيلع, ربجهل علطف ءاركب
 حسم ل عج وهيسفن ىلاهمضف نييمدآلاةروص ىف مالسا او ةالصأ !«يلعلب ربج لزنف هيلعايشغم ملسوهيلع

 ءايبنالا نم دح ا هريملو ىهتنملاةردس دنعفءامسلا ىف ىتلاامأو ىلد تفاند مىلاعت هلوقوهو ههجو نعرابغلا

 نيسوق باق ناك-ف ىدتف ىند مث) ى اعتهلوق ٍلسو هيلع للا ىلص د تان بالا هيلع قاخ ىتا ةروصلا كالت ىلع
 اندم هلوق نباف ,ةشئاعاتلقلاق عدجالا نب قورسسم نع ىورفةبآلا هذه ىنعم ىفءاملعلا فاتخا (قدأوأ

 هتروص ىفةرااهذه ىفهاتأهناو لجرلاةروص ىفهيناي ناكل ي ريج كلذ تلاق ىتدأو !نيسوق باق ناك ف ىل دف

 قدأو أن يسوق باق ناكف ى ا ءتهلوق ف شدمح نءرز نعو نيكحصاا ىفهاجرخأ قفالا دسف هنروص ىهىئلا
 لاقدوعسم نيانااهاك اهيف لاق ىريكدا|هب راب نى ارسنلةلوقاقو ىارأن داؤفلاب ذك امهلوقىفو

 ملسم هجرخأهنروص ىف لب ربج ىأر ىرخ أ ةياور فدا از انج ةئ مسهل مالسلاو الهلا هيلعلب ربج ىأر

 اند مث ةبآلا ىنعم وكب | ذه ىلعف ىوأامد دبع ىلا واف ىتدأو أ نيسوق باق ناك ة ىلا ه:هلوق ىف ىراخببلاو

 وأ نيسوق باقدنم ناكف ملسو هيلع هللا ىلص د ىلا ىلدّتف ضرالا نم ىلعالا قفالاب هئاوتسا دسعب لبر ربج

 نالان دف ىل دن مثهري دقت يخانو دقت مالكل ا ىليقوةداتقو نسملاو ساب عنب! لاقدب و ىفدأ لب ىأ ىندأ
 ناكىتح هنمبرقؤ ىأ ىلدتف لسوهياعهللا ب د# نم لجوزعبرلااندمنورخلاقووندلا ببس ىل دنت

 رى أ نبهللادبعنب كي رشةباور نم جار ءملا ثيدح ىف نيصيححصلا ىفدرو دو قىدأوأنيسوق باق هنم

 سابع نبا نعةماس ىنأ ياورد ذهو ىتدأو أ نيسوق باقهنم ناكىتح ىدتف ةزعلا برر ابجلااندو نان ع

 رك ذ دعب نيحييحمملا نيب عجلا هبات كىف قا درع ظفاحلا لاق سو هيلعهنلا ىبص ىنلا ىلا لوزنلاوهىل دتل إد
 ثيدح ىورد قوةفورعمريغ اظافلابهيف ىتأوةلوهحمةداب زهيفدازدقو كب رش ةءاور نم سنأ ثيدح

 هب ىفأ ام مهتمدحأ تايرف سن أ نع ىنعيةداّدقو ىنانبلا تب انوتاهش ناكنانقتلا ظافحلا نمةعاجءارسالا

 كاحضلالاقو ثي دما ىف كي رسشةدابز نم ظفللااذهن ا لمتصيف صقن و دازورخأو مدق كب رش ةباور فو

 باقلاو ىندأوأ نيسوق باقهنم ناكفد وحسال ىوهاف ىأ ىلدّتف لجوز عهنر نم لسو هيلع هللا لص دمتاند
 نيب ناكهناربخاف سوقلا نمرتولا ثيحهانعم ليةوسامعن/ | نءةياوروهوهب ىريىذلاس وقلاوردقلا

 برعلا نم نيفيلحاناهإصأو برقلا ديك انىلاةراشاهذهو نيسوقرا دقم لسو هيلع هللا ىلص دو لي ربج
 نارهاظتم امهناكلذب نادي ريامهنب اقصلافامه._سوقباجرحامهنب دهعلاو ءافداادقع ادارأ اذااناك

 ىتلاعارذلا سوقلاو نيعارذر دق نيسوق باق دوعسم نب هللا دب علاقو هبحاص نعامهنمدحاو لكى اح
 ملسو «يلعهللا لص دمت (هدبعىلا) هنلاىحواف ىأ(ىعواف) ب رقأ لب ىتدأوأ سدقي ساق نماهب ساقي

 هيلا وأم لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر ىلا ليريج وأ لاقامهنعهللاىضر سابع نبا نءو(ىوأام)

 هيلا ىحوأ ل يقوكركذ كلانعفروهلوقىلا ىو افامتي ك دج أهلا جور يبج نب ديعسلاقو لجوزع هدر
 تناجلا ام) لجوزعهلوق ُُه كتم اهاخ دن ىتح مهالا ىلعو تن اهل دن ىتح ءايدنالا ىلع ةمرح ةنحلانا

 هق دص لب ةليالا كلل: هنيعب ىىأ (ىأرام) لسوهيلعفللا ىلهدج اق بذك امىأدب دشتلابكى :رق(داؤفلا

 ىارامفداؤفلابذك ام ىنعملاوهقد_دلبةآرىذلاد# داؤف ب: كامىأ ف يفختلاب ؛ئرقو هققحو

 مْلجوزعهللاوهليقوةشئاعو دوعسم نباو سابع نب!لوقوهو ل», ربج ىأر ليقف ءآر ىذلا ىفاوفلتخاو
 داؤفلا ب ذك ام سابعن ب! نع( م) سابع نب لوقوهو»داؤف فهرصب لعج ليقف ةيؤرلا ىنعم ىفاوفلتخا
 نب سن ألوقوهوةةيقح هنيعب ءارهنأىلاةعاج ب هذو نين سمهداٌوفب ءآر لاق ىو ةلزن ار دقلو ىأرام
| نب نا واود يلح هع هارذن ال هج تعدو نب يس هداوش ار ل

 

 ناكف)ئيثلابرقب لوزنااوه
 رادقم (نيسوف باق

 دقو نيني رع نيسوق

 حجرلاو سوقلابري د قتلا ءاج
 عابلاو عارذلاو طوسلاو

 كامالك الوةالصالهنمو

 رادقمسمشلا عفت ب نأ

 باقل ثيدحلا فو نيحمر

 ةنحلا نم ؟دحأ سوق

 ايندلا نمريخه دق عضومو
 يوت انة ا
 رادقمناكف هربدقتو

 باق ىل_ مدي رق ةقاسم

 تافاضملاتفذف- نيسوق

 مربدقت لعىأ( ىفدأوأ)

 اذهنود نو هلوقك

 مهتغل ىلعاوبطوخ منال
 نولوقي مهو مهمهفرادقمو

 صقنأوأ نير ردق اذه

 (ىجواف) ىندأل ب لسيقو
 ىلا ) مالسلا هيلع لب ربج
 مناوهنلا دبعىلا (هدبع

 هنالرك ذ همسال رب

 كرتام هلوقك ستليال

 (ىجوأام) اهرهظ ىلع

 ىوأىذلا جولل مخفت
 ناهيلا وأ ل يق هيلا
 ءايبنالا ىلعةمرح حلا

 ىتح مالا ىلعو اهلخ دن ىتح
 بذكام) كتمأاهلخدن

 دخت داؤف (داؤفلا

 هرصبب هآرام (ىأرام)

 هيلعل» ربج ةرو-ص ن.
 اوداؤفلاقامىأ مالساا

 لاقوإو كفرعأ م هآر
 هفرع هنالايذاكن اكل كلذ

قح آرام نا ىف كش مو هملقب هفرعوهنيعب هار ىنعي
هبلق ليقو هسأر نيعب هآر هناحءس هللا وه قرملا ل مقو 

 



 011 تا د مار او تن رعاذا اهراث ا 0 نم لا تردذأ

 نانتئامجنلاةروس) قيفوتلاهللاب ورحفلاةالص موحنلارابداو نبءاشعلاة الص ليللا نموهمون نم ماقاذاةالصلاعيبستلا ليقو تاقوالا

 وأب رغاذا(ىوهاذا) موجنلا سذحيوأأب رثااب مسقأ (مجنلاو) ة# ميحرلا نجحرلا ه6 )٠5 هللا مسالا ( ةيكمةلان وتسو

 لاا تاوحوةمامقلا تا
 رص

 برغلاةالص ىنعيه لصف ىأ (هحبسفليللا نمو) ىلاعتهلوقو و هتاوردحأ ىف ماك:دقودوادوبأو 6 0

 لاق سو هيلع ثلا ىلص ىنلا نعامونع هللا ىضر سابع نبا نعىو رامهيلعل د. نب رسفملارثك أ لوقاذه حبصلا ءوضب بيغت ىأ موجنلار بدن نيح كلذو رجفلا ةالص لبق نيتعكرلا ىنعب( موجنلاًرا داو ) ءاشعلاو || م 1 0
 1 باطخلاو ]سو هيلع هللا
 ها مال م 0 0 ا بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخأ برغل دعب ناتمكرلا دوجسس اراب داورجسفلا لبق ناتمكرلا موج رادا | *.: 7 37 / , 3

 ماع هللا فصلنا لوسر تعمسل معط نإ ريبج نع(ق)ح 0 دارك ىف موجاس 0 ليفو لالضلا ليقو لطابلا عابتا هيلع هللا ١ مس 5 مل . ل | مد :ارادا

 هباتكرارساوهدارع لع أ ىلاعتهتناور وطاب برغلا فأر قب ٍلسو ةيقن ىتلاو ىوطا ضيق:

 مر يجو دشا اردتهم اد رلا
 * فرحأةس+خوةئامعب رأو فلأو ةلكنوتسوة اهلثوةنآن وسو ناتنئا ىهو ةيكم ىهوإلم 1 ا
 |ءرجرلا هللا 2 نر نو رب نملاو
 0 ««ميحرلا نجرلا هللا مسي لالضلاىلاهابا كتبت
 | 0 مشت ترعلاو تاغو تطقشساذاايرثلا ىعي سابع ىبالاق (ىوهاذام حنلاو) لجوزعهلوق : دي '

 طق مجنلا علطاماعوف سمةري رهىفأ نعم دخلا ىفءاجوءاسكىعارلا ىغتباًءاشع مجعتلا علطاذا مطوقهنمو ند 0006 4
 اذه ىلعفاهب و رغاهم وهواهلكءاملا موجن ىح ليقواي رثلا مجنلابدارأعفرالا ئيشةهاعلا نم ضرالا فو ى 2-2 20 -

 دنع نيطايشلاهب ىرئام ىهو موحنلا نم موجرلا هنا سابع نا نعىو رو عج هانعمودحاوهظفأ 6 نمهبأك 3 ١

 اموجنلزن هنالامحن ىمسن ارقلامجنلا بدار ل يقو ةمايقلا موي ترثتنا اذا موجنلا ىهليقو عمسلا قارتسا نك رديت نايت وتل
 3 2 4 جووها “|هباروهاوه

 اذاهطوق_سهب وهوهلقاسال ىذلا تبن! اوه مجنلا ليقواضيأس ابعنب!لوقوهو ةنس نإ رع ىفةقرفتم
 مسقلا باوجوءامسلا نم جارعملاةليلهلو ,زن هب وهو لسو هيلعهللا لص دمتوه مجنلا ليقو ضرالا ىلع سبي

 ىأ (ىوغامد) ىدطا قي را رضا كو دقاع هنا لما بع قي (مكيحاص لضام) ىلاعت هلوق

 ناةياوغلاوالصأاقيب رطهدصةمىلا كلاسلا دال نأ وهلالضلا نا ىئلاولالضلا نب قرفلا ل يقو لهجام

 (ىوطا نعقطنيامو) ةياوغلا نمالامعتسارثك ٌلالضلا نا ليقو ميقتسمه دصقمىلا قب رطهل نوكيال
 ىأ ) ىهنا) هسفن ءاقلت نمنآرقلالوقياد# نا اولاقمهنا كلذ ولطابلاب ماكي ال ىنعملاو ىوطاب ىأ

 لب ربح اولا تعزل (ىعوبزتما نم ( ىدالا) نإدلا ىف ةقطت لبقو نارقلا قعيوهام

 || ىلع اهلجو طول موق ىرق علتقاهنا ىوقلا دي دشن :وكو لجوزءهيلاهثلا جوأام س وهيلعتلاىلص اد# لع

 عرس ءايبنالا ىلع جولابهطوبه ناكو نيم ءاجاوكدافد وم ةحييص خاصواهبلق مثءامسلااهم غلب ىتح هحانج

 || نسحلي وط قاخو ذليقو نسحرظنموذ سامع نبا لاقو ةدشو ةوقوذ أ (ةيصوذ) فرطل| ةعجر نم
 || لي ربج ىوتسا ىنعملاو لسو هيل هللا ىلصا دم ىنعي(وهو) مال_اوةالصلا هيلع لي ربج ىنعي (ىوتساف)
 || لي ربج نع ةيانكوهو لب ربج ىنعيىوتساف ليقو سمشلا علطم دنع( ىلعالا قفالاب) جارعملاةإيل دمتو
 ىتاي ناكمالسااوةالصلا هيلعلي ربج نأ كلذو ىلعالا قفالاب وهواهف هللا هقلخ ىتلا هنروص ىف ءاق ىأاضيأ
 || لو هيلعهتلا لصةئلالوسر هلأ فول ةءايبنالا قايناك منييمدآلاةروص ىف لسو هيلعهنلا لص هللا لوسر

 هيلا حوت هللاد لع نم

 نم ةنالاد دهم جتأو

 ءايدنالل داهتجالا ىربال

 نابباجيومالسلا مهيلع
 مط غو_ساذا ىلاعتةنلا

 ناكهيلعمهررقوداهتجالا
 ىوطلا نعاقطنال ىجولاك

 مالسلا هيلعا دمع رع (هماع)
 كلم (ىوقلا ديدش)

 ريغةفاضالاو هاوقديدش

 ا
 و لع لا هيجل
 دنع مالسلا هيلع لب ربج

 مادا ديوك نمد وهلا
 ىف دوم ةحيص حاصواهباق مءامدا ىلااهعفر و هحانج ىلعاهلجو دوسالاءاملا نم طول موق ىرق

 ٠6 لتي ناكواةروسلا نود فيفا فن ةروص لع اغتسان(ىوتسأن) انعنإ نع نسح طن ذ(ةيوذإ) نا مأوحبصأ

 - قفالا فهل ىوتسافاهءاعلبج ىتلاهنروص ف هاري نأ بح أٍإ سو هيلعهللا ص هناا لوسر نا كلذو ةيح دقر روص ف كزعب. ناكو ىولاب طبه
 . ةيم نيت ىم )سو هيلع هللا ىلص د ىوس ةيقيقحلاهرروصىف م كاسل مهيلعءايبنالا نمدحأ هآر املبةوقفالا' الف سمسا ةفاوهو ىلعالا

 : سمشلا علطم ( ىلعالا قفالإب ) مالسلا ه. اعلب ؛ربج ىأ( وهو) ءامسلا فةيمو ضرالا ىف



 ةيقاعلا ف مهرفظو ,دهك اله ىلع هك الهم دقن نم ناكوهامأ وماعي ىتح بيغلا لع نم مهيلا ىوبامو ةكنالملا مالك (هيف نوعمتسي)
 تانبلاهلءأ) مهعمتسم عامساقدصت ةحضاوةحح ( نيبمناطاسب مهعمتسمتأأيلف) هيلع ىأ هيف ن روعمجسإ حاجز .زلالاق نومع زب مكهنود

 7-5 نم مهفالر ا ذنالاو غيلبتلا ىلع( ارج أ مهلئست مأ) مهسفن ادنعءاكح مهو نوه .ركيامهئلاوأ اراتخا ثيح مهمالح أ فسم (ن ونبلا كلو

 (بيغلا هدنع مأ) كعابتا ىف 66 ١ كلذمهدهزف مهح دف لّيقن مر غم مهمزلىأ هيلع سدلام ناسنالا مزتلب نأ مر غلا( نول ثم

 هبمهف قح هيلع مهامنأ ٌنوماءيفءامسلا نم جولاهيلعنوعمت_سيىأ (هيفنوعمت_) ءامسااىلا

 ماو تانبلاهلمأ) .ةنييةجح ىأ(نيبم ناطلسب ) كلذاوعدا نا ىأ ( مهعمتسم تألف ) نوكسمتسم

 موتثجام ىلعالعج ىأ (ارج مهلثستمأ) مهسفنال نوهركمإامةئلاواعج ثيح مهيلعراكنا| اذه (نونبلا

 مهعنف مبهتلأس ىذا مرغملا كلذ مهلقث أ ىنعي (نولقنم مرغم نم مهف) بدلا نمديلا مهتوعَدو ةوبنلا نمدب

 سعأ نم لوسرلا هب مهربخج ام نأ اوماعىتح مهنع باغاموهو بيغلا ٍلعىأ ((بيغلام هدنع مأ) مالسالا نع

 م-هابق توعاد#نا اوماعأ أ ىنملاونونلا بي رهي صب رقن مطوقل باوجوه ل يقوّلطاب ثعبلاو ةمايقلا

 نو ربح وهيفامنوبتك, مف ظوفحملا ح وللا مه دنع مأءانعم سابع نبا لاق نومك ىأ (نوبتكمهف)

 مهديك نوب زمنا ىأ(نوديكملام هاورفكنيذلاف)كو يب كبأركمىأ(اديكن ودب ريمأ)هب سانلا

 ردساولتقف هواتقيلةودنلارادف هباوركم مهن اوهو مهمه رك قيحيو مولع دوعي هديك رض نأ ىنعلاو

 نولوقيامح هسفن هزي هنا ىنعملا ( نو كرشيا هللا ناحب_س) مهرصني ومهقزرب ىنعي (هللاريغهلا مط مأ)

 ءامسلا نمافسك انيلع طقسأف مطوقلباوجاذه (اطقاسءامسلا نءافسك اوريناو) كلاعتهلوقو

 باحسآل اذهمهتدناعملا (اولوقي) مهرفك نعاوهتني مهماعءامسلا نمةعطق طوقسب مهانبذعوللوقيب

 ىأ (نوقعصيهيف ىذلامهموب) اونباعي ىأ(اوقالب ىتح مهرذفإلانيقسب ضعب ىلعمنعب ىأ (موكم
 مهعنع ,وتوم ا موب مه ديكم هعفنب الىأ(نورصني مهالوأيشم هك مهنع ىنغيال موب) نوكلهيونوتوع

 ةرخآلا ب اذع لب قاين دلا ىفاباذع ىأ ( كلذ نودابا ذع) او رفكى أ (اوماظ نيذلل ناو) عئام باذعلا نم

 نكلو) اقل با عوه ل كر ناك تعم طحقلاو عوجلا وهل يقوردب مويل تقلا ىنعي سابع نبا لاق

 مه عقينأىلاىأ (كب م 1ربصاو) لجوزعهلوق ُ مهبلزانب اذعلاناىأ(ن رماعيال مهرثك أ ]

 كناهانعمليقو كب لمعيامىرن سابع نب!لاقانم ىأر بى أ (انذيعاب كناف) هب مهيلعانمكح ىذلا باذعلا

 نم موقت نيح لقو ىأ ( موقت نيح كب ردمحب حبسو)) هوركمي كيلا نواصي الف كظفحتو كارث ثيحب

 ةرافكناكك ال ذريغناكناواناسح ا كل ذب تددز ااربخ سللا ناكن اذ كدمح و ميلا كنا دل

 لاف لمغل ةيقراكةانلحت يلع مرتع ل را ع هنعةللا ىضرةرب رهىنأ نعد

 املةرافكن اك الاكيلابونأو كرفغتسأتنأالاهلاال ن ادهش كدمحبو مهللا كناحبس موقي نأ لبق

 ره لا كنار تاما .وقت ناحهانعم سابع نءالاقو حيص نسح ثيدح لاقو ىدذمرتلاهج ون امهند

 22اعتلاس لاف ديج نب مصاع نعوةالصا| فل خ دن نأ ىلا شارفلا نم موقت نيح نمل يللا هللا كو ذأ|

 ناككلبق دح أ هتع ىنلأ سام ءوث نع ىنتلًاس تل اقف ليللا مايق ملسو هيلعةللا ىلصنلأ لوس .ر جتفي ناك شاب
 ىنجراوىل 'رفغا مهللالاقو ١ ارمثعرفغت ساو ارث ع للهوار شع حب سوار مشع هللا دجو ار شع ربكم اقاذا

 ىلاتقاذاليقو ىفاسنلاو دوا دوب أ هجر ةمايقلا موب ماقملا قيض نمذوعتي ناكو ىنفاعو ىنقز راو ف دهاو

 جتا اذا لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ناكتلاق ةشن ةشئاع نعىورامهيلعل دب كدمحن : ومهالا كناحبس ل قفةالصلا

 ىذمرتلا هجرخأ كريغهلاالو كؤانثلجوك دج ىلاعنو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبسلاقةالصا|

 مهن طوعا لا
 اولوقبب ا
 بذعن ملانشعب نا اوثعبنال

 وهو (اديكنوديريمأ)
 لوس رد تارادف سك 01

 نبذلاف) نيتمؤملاوهللا

 ديرو أمهيلا ةراشا(ادرفك
 ىلاعت للاب رفك نم لكمهب

 مه (نوديكلملا مه)

 لابو مهيلعدوعينبذلا

 مهركممهب قي ومهديك
 وأردب موباواتق مهنا كلذو

 نمديكلا ف نوي واغملا

 هلامغمأ) هندكف هتدياك

 باذع نم مهعنب(ةثلاريغ
 اعلا ناحبس) هللا

 افسك اوريناو نوكرشي
 اولوقياطقاسهامسلا نم

 ةعطقلا فسكلا ( باح س

 طقستوأ مطوق باوجوهو
 افسك انيلع تمعزاكءاهسلا
 مهنايغطةدشل مهنادب 0

 تشر مهدانعو

 باحس )ذه اولاقل مويلع

 عجىأ مردف (موكسم)
 موانر طع ضعب ىلع هضعب
 طقاس فدكهنا اوقدصي

 ىتح مه ردف) باذعلل

 هيفىذلامههموباوقالي
 7 1 0ك 015-2-6351505 2 ل 7771-77-17520712 2 ا 112 2 02051 7ك . 2 تت ااا سس اح حست تحشاط ممات اا ( نرخ

 ناو نورصني مهالو أيش مه ديكم هن :ءىنغيالموب) ةقعصا|ة>فن ىلوالا ةخفنلا دنع كلذو قعصف هقع_دلاقيءايلاستفب نوقابلا ىاشو

 نكلو)ربقلا باذ_ءو نينس عبس طحقلاو ردب موب ل تقلاوهوةمايقلا موب نود (كذوودالكلا ةماظلاءالؤط ناو (اوملل نزلا

 كناف)ا ةنتثملا نمهيف كقحلي ا و مطاهماب( كب روح رهصاو)لاقف باذعلا مهب عقب نأ ىاربصلابه سعأ م كلذ( ن وماعيال هرثك أ ١

 (موقت نيح كب ردمحح بسو ل ىنيع ىلع عنصتلوهلوق ىلا ىرتال أ ةعامجلا ظفلب ريمضلا نال نيعلا عجو كّولكنو كار :ثيحح ىأ(اننيعإب .



 1 0 لا 0 0 1 4 نر ةينالوتبع يمرس ربو

 كبرةجرب (كبرتمعنب تنأا ف مهن ةعومو سائلا ريك ْذت ىلعتس اف (ركذف) هنالوأ هناب ىأ ىلعو ىتدمجتفلاب هنأ باجل ئساذاو ب وا

 ع كب د رةمعنب اس تلمان ون الوانهاكتسلرب دقتلاولاحلاعضوم فوهواومت زاك (نونجمالو نهاكب ) لقعلاة-اجروةوبنلابكيلع هماعناو

 هبصب رتنرعاش) وه (نولوقيمأ)
 ريهزءارعشلا نموإبق
 هذه لئاوأ ىف مأو ةغبانلاو

 لب ىنعمي ةعطقنم ىآلا

 قافاوصب رتلق) ةزمطاو
 صب رثأ(نيصب رثملا نممكعم

 نوصب رثن اله

 مهرمأتمأ) ى اله

 (اذهب) طوقع( مهمالحأ
 وهولوقلاىف ضفقانتلا

 عمرعاشو نهاك موق
 شيرق تناكو نونحب مطوق
 مالحالا لها نوعد

 (نوغاط موق مه مأ) ىهنلاو
 دانعلا ف دحلان وزواحت
 دانشا ومط قحلا ار روهظ عم

 زاجممال_>الاىلا مالا

 هقلتخا (هلوقت ن ولوقبي مأ)

 (لب) هسفن ءاقلت نم دخت
 الا سبل ىأ 3 7

 (نونمؤيال) اومجز اك
 نومربمهدانعو مهرفكف
 مهماع عم نعاطملا 055

 سلهناومطظوق نالطبب
 هنعبرءلازجمل لوقتع

 برعلا نمدحاوالا دامو

 قلتخم (ثيدحي اونأيلف)
 نا)نآرفلا لثم (هلثم)
 اوردقو اون د>أ مأ (وقاخ مأ) ءاحصف مهو مهماسلب هنال هسفن ءاقلن نمهل اوقادنأىف (نيقداصاوناك

 1 ! اوقلخ ل يقو قلاخلا نو دبعي ال ثيح مهسفن ًالوقلخ نيذلا مهمأ (نوقلاحلا مه مأ)ر دةمريغ نم(ئنربغنم) مهنرطف هيلعىذلاري ,دقتلا

 ,| 2 ىأ(نونقوباللب)امهقلاخنودبعيالف (ضرالاوتاومسلا اوقلخ مأ) نورميالف نوقلاحا مهمأ باسحالو ءازج نم ةمالك ساد
 ظ 1 اؤاش نماوصخيفامربغو قزرلاوةوبنلا نم ( كب رنئ از مهد: ءمأ) ضرالاوتاومسلا ى ةااخو مهقلاخاوماعيف تايآلا ف نوربدشإل
 | از هاند كبس ومهتثبشم ىلعر ومالا اونديوةيببوب رلامأاو رب دب ىتح نوبلاغلا باب رالا (ند رطيسلاا ,همأ) اؤأشاعع

 ءامسلا يلهب نوقتر يب وصنم

 1 قلخلا قلعت نالن وكن أز وج الاممكلذو قلاع او تبول اع در. يئارشك ا قلو قا

 . | نمكلهاككابيفنانزلابئاونرظتننىأرهدلاثداوح (نونلاسي د 20900

 ىفىأ (لبق نمانك انا) مهجءامسأ نم مساوه ليقورانلا باذع ىنعي ( مومسلا باذعاناقوو) ةرفغملاب
 اهف قداصلا ىنعي ل يقو فرطللا سايعنب!لاق(ربلا اوههنا)هلةدايعلاو ءاعدلا صاخت ىأ (هوعدن) ايندلا

 : لجوزعهلوق و لا ا ا

 أ هماعنا,ليقو هتمصعوهتجربىأ (كب رتمعنب تنأا ف ) ةكمرافك نارقلاب دمحا» ظعف ىنعي (ركذف)

 0 سد قاع ربخ وبيغلا لعين أ مهوب ىذلاوه نهاكلا (نوذحيالو نهاكب) ةوبنلابكيلع

 باقعأ اوم_تقا نبذلا ف تازن ىحولاب قطنتامنا نونحوأ نهاكهنأ ةكمراف كلوقي كتل كن [ىنعملاو
 ءالؤهىنعي (نولوقيمأ) نونماورءلاو رحتسلاو ةناهكلإب سو هيلعةنلا ىلصةتلالوسر نومر» ةكم
 1 هفورصورهدلا ثداوح ىنعب ( نونملا بي رزدب رظننن ىأ(هبصب رتن) رعاشوهىأ(رعاشإ) نيمستقملا

 || وجر نحنو باش هوتامهابأن اوهباصأ ةنعقرفتي وأءارعشلا نمهلبق ناكن م تااهاككللهب وتوميف
 0| لجالا ناعطةءامهال كلذبايمس عطقلاهإاصأو رهدللو توملل مسان رونملاوه يأت وكهنومنوكينأ

 1 مكيفهللا م أ ىنأب ىتخ نب رظتنملا نم ىأ( نيصب رتملا ع نم معم قاف) توملاىفاو رظنتاىأ (اوصب رثلق)
 1 اوناكشي رقءامظعن | كلذو (اذه) .طوقعىأ (مهمالح أ مه صانمأ) ىبسلاو لتقلاب ردن م .وباويذعف

 ْ (نوغاط موق مه مأ) لطابلا نم قحلاةفر دم طارت لنحت ل وقعن هللا ىرزاف لوقعلاو مالح الإ نوفصوا

 ||[ هسفن ءاقلت نم نآرقلا قلتخا ىأ (هلّوقتنولوقيمأ) رفكلاو نايغطاا فدحملانوزؤاحتي ىأ

 || || نارقلابىأ (نونمؤياللب) اومعزاكرمالا سيل ىنملاو بذكلاىفالال معتسيالو فكنا لوقتلاو
 || هناي وهنسحوهمظن ىفّنآرقلا ل شم ىأ (هلثم ثي دعا اود ايلف) ىلاعت اقف جا مهمزلأ مئاراكستسا

 بر ريغ نمس ابعنب|لاق ( ئيشربغ نماوقلخ مأ) هسفن لبق نمهلوقتا دمت نأ ىنعي ١ (نيقداصاوناكنا)

 ظ 1 مهسفنالىأ(نوقلاخلامهمأ) قلاخالباودجوب نأز جبل قلاخلا او ركن أن اف مسالا ةر ورض نم قلاخلاب
 ]| اقلان مط نابمهيلعةخل!تماقناهجولا لطب اذاف قا<فيك هلدوجوالامنال دش أ نالطبلا ف كلذو

 . || نوهتالون و ص ؤيالو نوب ساحيالفالطاباوقلخأ ةبآلا ىنعم فل يقوهودبعيلوهودحويلو هباونؤيلف
 ١ ]|| كلذك الا سبل ىعي(ض رالاوتاومسلا اوقلخ مأ) ىمأة مهياعبجيالف مهسفنال ىأن وقلاخما مهمأ
 ' قلاخو مهقلاخوهىلاعتهلناناو ثعبلا ىلءهتردقو ىلاعت هللا د_ء>ونوهو قحلابىأ (نونقوباللب)

 || جئافموةوبنلا نعي( كب رنئازخمهدنعمأ) مهقلاخو مهبر هنا اونةويلوهباونمؤيلف ضرالاو تاومسلا

 || نو رابجلانوطلسملاىا (نورطيسملامهمأ) قزرلاو رطملانئازخ ليو اًواش ثيحاهنوعضيفةلاسرلا

 . || دعصمو قرم ىنعي ( لس مط مأ) نؤاشي امن واعفيو ىهنالو سمأ تحتنونوكيالف نورهاقلا با, رالا ليقو

 لن



 انقخ وأ دم (اونمآن ذو )انا ح نيعالا اظع(نيع)ءاروح عج(روحي هانرقو(مهانجوزو) ضعبباهنعب لوصوم (ةفوغسم)

 مهاهابدالوالا ىحلن ىأ( مهني رذمهرانقحأ) لعافلا نملاح(نامياب) مهدالوأ مه رذ) ورمجوبأ مهانعبتأو (مهتعبتاو) هربخ مهب

 اونقلتاغاوالال دنس نامألا يتم نو كياغل ءاوغلبا 1ناوقي رذلان اليقوءابألالامعأ ٠ نعقي رذلالامجأ ترهق ناوءابآلا تاجرد مطامجأو

 (امو ئش نم مهلمع نم هانت أ مو) ىاش مهناي رذمهتايرذور مع ونأ مهتاير رذ مهن ردى دم مهتايرذ مهت_رذ(١)ءابآلاب نوقحلي مهفاديلقت مهنم

 لك )ةدئازةيناثلاو مهانتلاب 62 ٠١ ةقاعتمىلوالا نم ناتغل تلات تااوتلاب تلا ىكم مهانتلأ ئين نم هلم ب اوث نم مهانصقن

 م-متايرذ مهانعبتاواونمآن بذلاو ني عروح مهانجوزو) ضعب ىل اهضعإ ةعوضوم ىأ (ةفوفصم

 3 ناميإب راغصلاومهسفنابمهناعاب رابكلافمهتاعإب رابكلاوراغصلا مهدال اوأانقحلاأىنعي (ناعإب
 مهاب آت اجردب ةنا ىف نينمؤملا ىعي (مهناب رذ مهمانقحلا) هبوب 'ًادحالاعبتهمالسإبكحي ريغصلا دأولا ناف

 ةياورفو سابعنب| نعةباوره ذه مهنيعأ كلذب رقت مهتابآلةمركس مهنا تاجرد ملا مابا وغلبي 1 ناو

 راغصلا مهتاي رذ مومانةحأن امعإب نيغلابلا ىنعب مهتاي رد هه انعم ًااونمآن بذلاو ةبآلا ىنعمناهنعىرخأ

 قبح ناكأك  ةنجا ف هتيرذ نمؤملاءدبعل ع مج هنأ ى اعتةئلاربخ أ مهئابآن اب نامبالا وغلب نبذلا

 مطاسعأ ع نمءابالا صقن. نأ راريغ نمهلمعب هتجردن مهقحتلب وهلذفبهنحلا مهلخ ديفهيلا اوعمتجين أ ين دلا

 سايعنبا ع نعيش مطا_هعأ نمءابآلا انصقن امو ىنعي (هيترم يلع نم شات اور ىلاعتهلوق كلذوأيش

 لمعلا ىف هنوداوناكناوهتجرد ىف نمّملاةي رذ عفر ى اعتةللا نا وهيلعةللا ىل-صهننال وسر لاق لاق

 "ىلع نع ةبالارخ ىلا مهتاب رذ مهبانقحل أ ناسا :اب رذمهانعمت ًاواونمآن يذلا أر قم هانيعمهب رقنل

 مسوي اعهللا بصهنلا ل وسر لاقف ةءلهاحلا فاطاتام نيدلو نع ٍسوميلع هللا ىلص ىنلا ةحيدخ تلأس لاق

 لاقك_:مىداوفةللالوسرابتاقامهتضغب ال امهناكم تب ارو لاق اههجو ىف ةهاركل | ىأر امافرانلا ىفامع
 رانلا ىفمهدالوأو نيكرسثملا ناو ةنجلا ىفمهدالوأو نينمؤملانا لسوهيلعةننا لصةنلال و رلاقمةنجلا ف

 نبذه جرخ مهني رذ مهبانقحلأ ناعإب مهاب رذ مهانع تأ اونمآن يذلاوإ سوهيلعةثلا لص وبنلا أ أرقم

 ىأ (نيهر) كرسشلا نمل مع ىأ (بسك اس) رفاكى أ( ”ئىرما لك ) ىلعتلادانسإب ىوغبلا نيثي دما

 نيهلا باعصأالاهنيهر تدسك اج سفن لك هلوقل إمعبانهن ىم ن وكي ال نمؤملاورا-دلا ىف هلمعب نيت سم
 مو) مطناك امعةداب ز ىنعي(ةيك افب مهانددمأو) ىلاعتلاقف ةمعنلاو ريخلا نمهب مهدعوامرك ذم

 اسأك ) ةنجلا ف ىأ(اهبف) نولوانتيو نوطاعتيىأ(نوعزانتي) موحللاعاونأ نمىأ (نوهتشيامم
 نوكيالىأ ( مثأتالو)اوئفريواوغليفمطوقع بهذنالو مماختالو ثفرالواهيف لطابالىأ (اهيذوغلال

 اهب رشىفنومئأبالل قو ايندلا ىفرجاةب رسث نيب ىرج امن اووغلهيفام مهني ىرجالومهمنؤي|ماهبف
 ىأ(ن ونكمؤلْول)ءافصااو ضايبلاو نسحلا ف ىأ ( مهناكمط ناماغإ) ةمدختلا ىأ (مويلعفوطيو)

 لك مال_غفاأه لع ىسيالاة نا لهأ نمدحأ نمامور مع نبهللادبعلاقىديالاهس:لنوصم نوزخم'
 مودخلا فيكف مداخلا|ذههللا ىنايلاقالجر نا انلرك ذلاقةداتق نعو هبحاص لمع ريغ لم ىلع مهنمدحاو
 ىلع مهضعب لبق أو ) ىلاعتهلوقو بك اوكلارتاس ىلع ردبلاةا يار مقلا لضفك مداخل ىلع مو دخلا لضفلاق
 بعتلاو فوخلا نمهيفام نورك ذي سابع نب لاق ةنلا ىفاضعب مهضعب لأسي ىنعي (نولءاستي ضعب

 ىأ(انيلعهللا ن و باذعلا نم نيفئاخ ىأ( نيقفشم)اين لا ف ىأ (انلهأ ىف لبقانس 5 انااولاق)ايندلا ف

 (نيه 0 ةى سما

 نمؤملا سفنف نوه سم ىأ
 هب ىزاجتو هزمعب ةنوهىم
 قيمهان دزو مهانددمأو)

 ةيك افب) تقودعب تقو
 مناو (نوهتشيامممحلو

 اهيفنوعزانتي) اوحرتقي
 نوطاعتي ار (اسأك || 6

 م و

 اذهلوانتيم- مابرقأ نم

 0 نا
 ف(امف اوغلال) اذهدب نم

 ىأ (ميأتالو) اهبرش
 ىنعي يغلي ام مهنبب ىرج ال
 الولطابمبهسب ىرجال
 قلعاف هل_فولملا هيفام

 بذكلا نم فياكتلاراد
 ىفراشكامه .وحنو مث شلاو

 ةتاثمطوقعنالا.:دلارج :

 مالكلاو كلاب ن روماكتيف

 ميئأنالو اهمؤوغلال نسحلا

 فوطب و) ىرصب وىكم

 نوكولم( مهناملغمهبلع

 (هناك )عنو سوستع مل
 مم افصو مهضايب نم
 فدملا ف (نونكؤاؤل)

 قصأو نسحأً ابطر هنال

 الانزال هنال نوزخوأ

 هبيحتيفهمإدخ نم مداخل ىداني نمةلزنم نجلا لهأ دن |ثي دخلا ىفةميقلا ىلاغلا نيمسلا ) عبار - (نزاخ) - "5 (ْ

 اولاق) هللا دنعام لنهب قحتسا موهلاسم أو هلاوح نعاضعب مهضعب لأسي (نولءاسني ض عب ىلع مهشعب لبقأو) كيبل كيبل هبابب فلإ

 كا :سحلادر نموأن امالا توفونامالا عزن نم نيفئاخوأ هللا ةيشخ نم بواقلاع اقرأ (نيقفشمانلهأف) ايندلاف ىأ (لبقانك انآ

 نامعإبمهتي رذأر قو بيطللا فو لصالابا ذك ما تدم مهتابي رذ مهني رذهلوق )00( ةجرلاوةرفغلاب (انيلعةتلا نف) تأ ايسلاب دخالاو

 ورعوبأ أرق وعءاتلا مضعمامهيفرصقلابنويف وكلاوريثكن بار قوءاتاار مسك عم ةينااثلا ىف عمل او ىلوالا فرصقلاب عفان مهناي رذ مهبانقحلأو

 ححصم ها لمأت ها ةيناثلافاهرسكي وىلرالا يفءاتلا عفرب هنأالاامهيف عجلاب صاعنبإأ ارقوءاتلارسك ع مامهيف مهلا



 هماك ًأرسوءيلعهنلا ىص هللا لوسر تين مطعم نبريبج لاةلزانل (عق ةاوا) هبرافكلا دعوأىذلا ىأ(كب رباذعنا) مهقلاب اوجو

 ةعنعال ( مفاد نمهلام) باذعلا لزني نأ نمافوخ تملسأ عفاول كب رباذعناغلبامافروطلا ةروسأر قي رحعفلاة الص ىف هتيقلف ىراسالا ىف

 1 ) روم موب) 0 مويلا كلذ ىف عقي ىأ ع قاول مون ىف لماعلاو ع وف دمريغعق او ىأ مقاولة فص ةلجاو عئام

 باغ (نوبعلي ضوخ ىف مهنبذلا نيب ذكملل دئمون ل :وذ) اروثنم ءابهريصت باحسلاكءاوطا ىف (اريس لابجلاربستو ارومءاملا)

 ماهجرات ىلا نوءديموب) لدبي نيضئاخا عم [ ف رخاكو لوف هتموشبدكلاو )٠”*( >> لطابلافعافدنالاف ضوحلا

 عدلاورومت موي نم (اعد
 نا كلذو فينعلا مفدلا

 ايزاغالارصلا لجر ناكر بال ]سوه.لعهللا ىلصةللالوسر لاق لاقور < نب هللا دمع ءعرع ثردحلا ىفءاحو م ٍ :
 ابز لجر ناكربال اسوهيلعهنلا ىصةنلا لو سر لاق لاقور مع نب هنلا دمع نع ثر.دحلا ىفءاجو منهج مهيدي نولغي رانلا ةنؤْح
 بهذ ىذلا سبايلاوهليقوءواملاروجسملا ليقوار < راذ |!تحوارا رحبلا تحت نافاحاحوأ ارمتعموأ : ةانعألا

 هرهغ شرعلا ت<رحب وهرود>سم ار ملا لاق هنأ ىلع نعىورو للاب بذعلا طاح اوهليقو بضنو هؤام موبمجتمهت :

 هنمىلوالاة+ءفئا|دعبدابعلا ارطءناويحلارحهللاةب ظم دفع ءامعق ناصر ًاعبسىلا تاومسلا عبس رز 7-1 0 موهصاو

 ةاوق مدبلا باوجو هتردق ميظع نماويفا ءايشالا ذهبنا م لق مهروب 3 نمنوةبنيفاحامص نيعب رأ 0

 عنامىأ (عفاد نمهلام) ةرخأآلا ىف نيكرسشملابلزانو نئاكو قل هنا ى: ا( مقاواكاب رباذعنا) ىلاعت 4 ا

 وهوهل تعف دفردب ىراسأىف رت ياسا منا لوسروتك الني دملا تمدق مطم م نب ريبجلاق 0 5 ْ

 1 ا ا ماو عر يسرا ادع (نوبد 0 ارا

 سا د 00 .ع . 5 1 . 56 هريخ ر>ءسو ادتماده

 دمنا 211111 لامتلاقف عقب تساي ع القلاع فاس وم موتانا 2
 براضتو (صضعب نماهضعباهؤ ازسأ فادو كرحتت ليقوةنيفسلا ٌؤفكس:اهلهايأفكس نو جرلارودك ىولل نواوقن متن ىعل

 : : ِء ِء د راذه ردءبفأ آل

 راحيلاولابلا نمامهنسامو ءامسلاو ضرالان ال كالذو اين دل ىلادوعالو عوج النإب مال_ءالاوراذنالا

 كلذو ىلاءنهطااطازاهملاد دوعمط قب ماملف كلذ مدكىب عافتناواين دلاةرامعل تقلخ ا | كلذري_غو

 مهنبذلا) ةمايقلام وب ىأ( نيب ذكمال ذم وب) باذعةدش ىأ (ليوف) ةرخآلاةرامعوايندلا بارخخ

 ىأ (نوئءدئموب) مهبدارباع نوال نولفاغىأ (نوبعاي) لطابلافنوضوخيىأ (ضوخفف 0
 ىلارافكخلا ى دا نولغي مهيج ةيزخ نا كل ذوةوفجو فذعب اعف د ىنعي (اَعَد مهجرانكا) نوءعفد اا ' 0 9 4
 00 . : 7 : 0 نعايع منك م
 ىنح مهتيففأىف اخزو مههوجو ىلءرانلا ىلااعفد مه نوعف دب ومهمادق أى لا مهمصاون نوعمج و مهقانعأ هي ماي لا

 (اذه : .رحعسفا) ايندلا ف ىأ(نوب ذك اهم منك ىتلارانلا هذه اهتتزخ مطلاقاماون داذافرانلا ىلا اودرب وأ هللا

 مطليقو 0 ا ل ا ا كلذو (يطءاوس 1 ال

 3 اوربيص
 (اوربصتالدأ) باذعلا ىلع أ(اوربصاف) اهتدشا تاق ىأ (اهولصانو هننالمم 0 اذهر>سفا

 ىبيذكتلاورفكلا نمىأ(نولمعت متلك امزوزجتامنا) عز اوربصلا ىأ (ميلعءاود) هيلعىأ . و 4 منا ١ 8 ءاوس ىف وذحم ءاوسربخ

 رحساضيأ قادصلا اذهأ

 ىنعملا| ف طءافلا ت تاخدو

 ورب متأمأ)

 ايندلا ف نو رصبتال تنك

 دعا نا ملا دلع
 نومأمىأ (ًاينهاون رشاو) اولكمط لاقي ىأ (اولكم يججا باذع مهيرمهاقوو) ركل هلام سكسعلا ىلع ليقوهم دعو ءلا 0 همدع .٠ || ىأ(مممر رهان اسع) نيمعان كلذبنيبكم أ ( نييك اف مينو تانج نيقتملانا) ىلاعتالوق اينالا || ” تارمالا جياع و

 11 2ءأ سأ
 ررس ىلع نيثكست٠) ةعاطلاونامعالا نمايندلا ف ىأ (نولمعت متنك امبإ مقسلاوةمختلا نم ةبقاعلا دموي ما ءارتس لاح
 [ متلك امنوزجتاما) هلوقب

 ةفوفصم ربصلاامافريه اءاؤس رباصلا هيلع ىزاين اب ةبةاعلا ىف هعفنا عدلا ىلع ةب ضم هلن 6 ا.ءاريصلانال (نولمعن

 لاجكلا ىنمع ميعن ىأد ىأ (ميعن و) تانج ةبأ ىف ( تانج ىف نيقتملا نال عزا ىلع هلة, ضمالف ةعفنمالوهل ةبقاعال وءازجلا وه ىذلا ب اذعلا ىلع

 مها اام) نيذذلتمى ًاربخ فرظااو فرظلا فريمضلا نملاح( نييك اف) ا مط تقلخ نيقتملاب ةصوصخم ميعن :ؤتانح وأ ةفضلا ف

 ١ ةبردصمام لع نا ىلع مسهبر مهان ؟ىلعوأ ممر مهاقوو تانج ىفاور قتسا نيقتملا ناى تانج ف ىلع (مهبرمهاةوو) هلوق فطعر (مهبر

 23 1(نولمعت متن :ك ا. عأينهاوبرشاواواك) مهلاقي ةرمضماهدعب دقولاحللواولاوأ( مج اباذعإ مرتي :اقو دومهمر مهئاتيإب ناهك افىن :ءملاو

 ريس عتج (( رس ىل ء)اوب رشاواواكفريمضلا نملاح (نيئكتم) هيف صيغنت ال ىذلاوهوأ ينهابارس ةواماعطو أ امن هابرم و

 سس سس ل ل يي



 أ مهسفن ا ارد يما هدو داع) مع ع 00

)199( 

 لكودايةنالاو لل ذتلاةغالا ىفةدابعلا ىنعمنالاو الذ وىلاوعضخ. لالا هانعم لبقو هديحوتوهدوجو
 هانعم ليقو هلقاخا_هماجورخهسفنل دحأ كالعالةئيشماللاذتم هللا ءاضقل عضاخ سنالاو نا نم قولخم

 ءاليلاوةدشلا ىفارارطضاهدحو.فرفاكلا اما وءارلاوةدشلا ىفارايتخاهدحويف نموا اماف نو دحوبلالا

 مهسفنأ اوقز رين أالو قل ن نمادحأ اوقزرين أدب رأام ىأ(قزر نه مونمدي رأام) ءاخرلاو ةمعنلا نود

 ىأ (نومعط,ن أدب رأامو) اهتوق نماهميقي اع شن لكل ماقلا قرأ ىذابسل سكتت قا ال

 دةفدحًلايع مطأ | نمو هللا لايع مهلكى اخ ا نال ه سفن ىلا ماعطالا دنس ام اقل نمادح اومعطي نأ

 مو.لوقي ليجد رع لانا اكسو ناعم تن را ره ىلأ ثيدح نم حصامل همعطأ

 انالف ىدبع نأ تماءامأ لاف ناللاعلا بر تن أوك دوعأ فيك برايلاق دعت لف تض ىم مد انبااي ةمايقلال

 فركح برايلاق ىنمءطت لف كتمعطتسا مذكن بايه دنع ىنتدجول هن دعول كن أت ما ءامأ هدعت لف ض يع

 هتمعطأوا كن أت ماعامأ همعطت لف نالف ىدبع كمهطتساهنأ تماعامأ لاق نيملاعلا برتنأو كم_عطأ

 لاق نيملاعلابر تنو كيقسأ فركب رايلاق ىنقسن مف كتيقستسا مدكن ب ايىدنع كلذ تدجول
 نأنيب م ُُه هجر أ ىدنع كلذ ت دجولهةيقسول كن أت ماعام أ هقست لف نالف ىدبع كاقستسا

 ني :وقلاوه ىنعي(نيتملاةوقلاوذ) هقلخ عما (قازرلاوهّللانا) ىلاعتلاقفهريغالوهقازرلا
 ىأ(ابونذ) ةكملهأ نم ىأ (اوماظ ني نال ناف) قش ةشمهلاعف أى هقحلبال ىذلاةردقلاوةوقلا عيل ارانتقلا

 الف)دومثوداعو حون موق نماوكسله نيذلا موماغصأ بيصن لم ىأ ) موباعص أب ون ذ لثم) باذعلا نمابيصن

 نماورفك نيذدلللبوف) لج وزعداوقدياحلدبةمابقلا موز ادرس منال ا اك 0
 هدارع لعأ ىلاعت هللاوردب موب ليقو ةمايقلا موب ىنعي(نودعوب ىذلا مهمول

 د روطلا ةروسريسفت ع
 ( فرحة امو فلو ةماك ةرهشعانثاوةث مل. ؤةنآن وعب رأو عسن ىهوةيكم )

 د ميحرلا نجحرلا هللا مسلم

 ةسدقملا ضرالإبهيلع مال او ةالصا|هيلعىسوم هللا ماك ىذلا لبحلاهبا ؛ارأ ('روطلا و( لجوزءهلوق هم

 ىأ (روشنم) فحسملاهيف تكي ىذلامىدالا ىنعي(ق رف)ب ودكم ىأ 6 روطسم باتككو ) نب دع ليقو

 مالقالاربر ص عمس ىسوموةاروتلا نم ىسول هديبةللابتك اموهليقف باكلاىف اوفلتخاو طوسبم
 ذدماوهنيع ذخ افاروشنمةمايقلامومهلا جرح ةظفحلا نب واودوهلبقو ظوفحلاح والاوهليقو

 مادق ةعباسلاءامسلا ف تدب وهو لهالاو ةيشاغلا ركب ىنعإ ) 7 رومعااتيبلاو) نارقلاوهليقوهلامثب

 جارعملا ثي دح فححصو ض رالاف دكا ةمر ع فاسق .رح حارضلاهللاقي ةرعكلا لايحب شرعلا
 وهاذافلاف ةعباسلاءامسلا فرومعملاتىبلاى ًاررسو بلع ها لكس | كومو لأ أسنأ نعام دارفا نم |

 اذهام كلملل تاةفءانب ىلا تيهتاف لاقى :رخأةناو رفوهيلانودوعيال كام فلن وعبس موب لك هلخدب
 قو هنوسدقب ردنا نودع نورد كتل وعبس موي لكهيف لخ دب ةكئ الملا لل انءاذب لاق 1

 موب ل كوخ دد :رومعملاتببلا ىأر هلأ سو هيلعهللا لصىنلا نعهنعهللأ ىضرق ةربره ىأ نعىراخلادارؤا

 0 ا 2 نمو ىن انش

 نر م ل ءامسلا ىنعي(عوفرملا فقسلاو) كلما نوغيس

 مفرلاب نيتلاوةوقلاديدشلا (نينلاةوقاوذ

 ش.عالا ًارقووذل ةفص

 لب وأ: ىلع ةوقلل ةفصرملاب

 نينالناف) رادكمالا

 بريذكتلابةللالوسر(اوماظ

 لثماب ونذ)ةكم لهأ نم

 نماببصن (مهاحأ نونذ

 بيصن ل-مهللا باذ_ء

 نم م-م ارظذو مبان أ
 حاجزلالاق ةك-اهلانورقللا

 بيصنلا ةغالاف بوبذلا

 لوزن (نولدكتسالف)
0 

 اواوكتسا ني_> هباضحأو

 نبذال ليوف) باذعلا
 نيذلام-هموب نم اورفك

 مول نم ىأ (نودعوب

 دي الا
 قومعطي نأ قود ب عيا

 قءايلابقواوكت سالف

 لهسهةفاو بوقعي نيلالا

 ءاب ربغب ن وقابل لصولا ىف
 ءاهنللاو

 ىهوةيكمروطلاةروس +
 د ةبآنوعب رأوعست

 د« ميحرلا نجرلا هللا مسب لم

 ىذلالبجلاوه (رولطلاو)
 وهو ىسومهيلع هللا ماك

 (روطسمباتكو) نيدع
 باتكهنالركتو نار ةلاوه

 رئاس نيب نم صوصخم
 ظوفخلاحوللاوأ بتعلا

 وه (قرف) ةاروتااوأ
 ةيعكلالايح ءامسأ| فتدد وهو حارصلاىأ (رومعملاتيبلاو) حتالو أ هياعمتخالحوتفم (رو ثنم) هيف بتك,ىذلا داجلاوأ ةفيحمصلا

 اهنوكلةبعك-ا ليقوادبأ هيلا نودوعيال نوجرخح وكلم فا نوعبسم وب لك هإخ ديهنأىور ةكئالملا نمهراوزةرثكب هنارمعو

 فاطعال قاوبلاو مسقلا فو الاواولاو دقوملاو اء وامملا (روجسملارحببلاو) شر علاوأءامساا ىأ(عوفرملا فقسلاو) رامعلاو جاخلاب ةرومعم



 منف)اهائشرف ض رالاائنش رف ىأر مضم لعفبُ وصنم ىهواهان دهمواهانطس (اهانشرف ضرالاو) ضرالاوءامسأ| نيبام نوعس ,ولوأ

 رمقلاو سمشلاوراهنااو ليالاوضرالاوءامللا نسحلا نعو ىثنأ اوارك ذ( نيج وزانقلخ) ناويحلا نم( م لكنمو) نحنىأ(ن ودهاملا

 :ءاني ن.«هلككلذانلعف ىأ( نو درك فن ك-لعا )هل لم الدر ف ىلا هت هنناو جو زاهنم نينثا لكلاقوءايش ءايشأد دءؤةايحلاوتوملاورحبلاوربلاو

 ةعاط نموأهنلابناعالا ىلا كرسشلا نم ىأ(هللا ىلا اورفف) هودبعتو قااخلا اوفرعتفاورك نتا جاوزالا قاخو ضرالا شر_ةوءامسلا

 هل طالاو ديكوتالرب ركتلاو (نيبمريذنهنم ع. فار خكاطاةّنلا عماولءجنالو نيبمرب ذنهنم كل ىفا)هيلاداوسا# وأ نجحرلا ةعاطىلاناطيشلا
 مئانونجموأ اوحاسهتيمستولوسرلا موبي ذك: ىلا ةراشا كلذو كلذ ل#ثم )/١9( 2 سمالا (كلذك ) غلب ا ديعولا ف

 قأام)هلوقب لجأ امزسف
 اهانطسب ىأ(اهان_ثرف ضرالاو) ىنغلاوةعسلاو وذان اوهانعم ]ل بقو انقلخ ىلءقزرلا ىأنوعسومل

 2 .٠ 6 مع 0 لبق * م عليو 7 نذلا

 ءاملاكن يفلت نيعونو نيفند ىأ( نيجوزانقاخ ئملكنمو) نحن ىأ(نودعاملا منف) مك.ااهان دهمو - )م تت ِ
 : 3 8 3 الا لوسر نم) كموق

 سنالاو ن+ اوءاتمشلاو فيصلاولبحلاولهساوردلاوربلاو راهلاو ليالاورمقلاو سمّلاو ضرالاو 3 (اولاف
 ١ 3 نون هس وه
 | 011 ارواط )ب لطابلاو قطاوةواتشلاوةداعسلاو رفكلاو نامالاو ةملظلاو رونلاو ىتالاورك ذلاو 0

 5 07 . : 5 0 2 .. ل م 2 اب م وه

 هيلاهنماورفف سابع ن1 لاقو هلةعاطلاو ناميالاهباوثىلاهباذءنماون ر هاف ىأهنلا ىلا اورفف داب 9 10 1. 5
 (نيبم) فوغ ىأ (ربذن هنم كل ىنا) هللا ىلا هللا ىوسامئاورفف للا دمع نب لهسلاقوهتعاطب اولمعاو : ىو ا ىلا وفاز

 الوهودحو ىأ(رخآ اطاهللا عماواعحئالو ) عطاقلا ناهربلاو ةرهابلا ةزكملاوةرهاظلاة+حابةلاسرلا نييىأ

 ىملاوةعاطلاب مالا دنع نيبمريذن هنم كل ىناهلوةررك اس! لق( نيبمريذن هنمكل ىنا )أيش هباوكرششت
 ا 7 و هاما عمالا عا لسا و6 لمعلا عمالا عي كالا معيد ثلا نع

 نم ىأ(مهلبق نم نيذلا ىتأام) كال ذ كن ون<وأوحاساولاقو كموق كب ذك كى |(كالذك )امهنبب عماجلا

 0 ال 0 ال سن( لودر نم :ةيلاعا مالا حوةكمرافك لبق نواتج ناحل
 - 00 ارواج داكار اشعت هضمي و خرا علو اىدو أى أ(هبا ا رقت سال نايفطلا ىهو تتدعازلا

 دا لع ءمقج لب دحاو نامز لغاوفالتب مجال لوقلا اذهءاوصاوةلىأ (نوغاط موق مهلب ) مط لكلا نع تايحلبلاو

 ( مولتن ااف) مهتعضرعأى أ (مهنعلوتف )لوقلا كلذ ىلءمط لما اوهو نايغطاا ىهوةدحاو ةلع

 كادت ارتالنو ملاهي هلا فت 0 :وهجلاتاذب وةلاس 0 هه كيم وولالىا ل نبذل نع

 ذارضح دق باذعلا ناو عطمهنادق ولا نأ اونظوهبامص !ىلعدتشاو لسوهيلعهللا ىلصةللالوسر نزح 1 نع ا
 0 0 0 * | تعاود رك عر

 تباطف (نينمؤملاعفنتىركذلاناف ركذو) لجوزعهللا لزن ف مهمع لوي نأ لسو هياعمتلا ىبص ىنلا سمعأ مولالف 0 تاأافإ
 لايق مهم نم ردعاألا لع نم عفنت ى 6 د راقنك نآرقلإ كذب مه وفن 5 كضارعا ىف كبل

 نمكأ | لا نشب تفلح انوز لجوزعهوق يف مهعفنتىركذلاناف كموق نمنما نمنآرقلاب أ كاذي و ةلاسرلا تغلبام
 | دل 001 ةارقمبلخ لد نبقي رقلا نست اط لعاب ضانانلع: زق (نودبعيلالا 0 نيئمؤملا غالبلا ف كد -

 قدابعل الا سنالاو را يزرع تقاخ انو ءانعت لكيقو نودبعيلالا نإ نمّوملا نم سنالاو نجلا ظعو( رك ذو) ةوعدلاو

 ىا نودبعءيلالا بلاط ىبانب ىلءلاقوةداعسلاوةواقشلا نم هيلعاول جاموهو ىنبصءملالا ممم ءايقشالاو

 اذهنو رخآلاو نولوالا

 اني ان لوا
 موق مهلب ) هيلع نيقفتم

 هباوصاوتيم ىأ (نوغاط
 نامزىفاوقال_ةءلمسال

 ضرعاف(ممعلوتف) هيلع

 فرعيمم_يقلح ولهنال نس> اذهو ىنوفرءيلالا هانعم ليقو ىف دابعىلا مهوعداو ىو دبعي نأ مه سمالالا 0 دن 0 : 220 2-0-7 0 . ٠ " .١ [|رمفس ىرك كلان اف)نارقلإب

 هدوجو دارملا لب ةماعةبالا ن وكس الفان ةيقح ىلعتلج- نا ةدايعلا (نوديعيلالا سنالاو نملات ةلخامو) مهامت

 سالاو نك تقلخاموامهنع هللا ىىضر سامع ناةءارقو نينمؤملا مفنت ى :رك كلا نافاك ذو ىنع أ قايسلاهليل دنيقب رفلا نم نونمؤملااهم

 مممدجون نأ دبالف ةدابعلا مهنمدارأوةدابعلل مهقاخاذا هنالةدابعلل نو:مؤيال مهن ىهنم لعنبذلا اخ نأزوجيالدنالاذهو ني: مما نم
 د هنعهتلا ىذر ىلع نعلوقنموهوةدابعلاب ,.هرمآلالا ليقو سنالاو نحل نءاريث.كمنهجلان ا رذ دقاو لاق كمه مهقاخ هنأ ٍلعاو:مؤيملاذاف

 ديحوت ىهف نارقلا فةدابعلك امونعةللا ىضر سا,ع نب! لاقدقف ديحوتلا ىل_عةدابعلالم<ن'هجولاوىلادا.ءاونوكيلالا ل بقو

 انك امانب رششاواولاق نأالا مهتذتف نكست لمتهلوقوليلدةرخألا ف نودحوم نونمؤ م مهاكرافكسا | ن فرعا ةرخآلا ىفهنودحوب لكتلاو

 3 نمد عون نم لدادب 2 3 كادرص دع عن نانردم ةناكشلالاه تب رتشااملاقوامال-غىرتشا ٠رمو مون ٠م لقأديالاىلا ةفاضالاب ا. دلاة دم ٠.كلا.:دلا ف ضعملاك رسشأ دق عن ناكر ثم



 نيؤرسم مهامس( نيفرسملل)هناطاسو هكلمىف (كب ردنع) هب كله نم مسااهنم دحاو لك ىلع ةمالعلا ىهو ةموسلا نم ةماعم ( ةموسم)
 اهتوكلرك ذاطرج ملوةب رقلا ىف (اهق ناك نمار مطحيبأااوعنتقيل ثيح مهلمت ىف مهتاو دعو مهفارسال ىأ نيداع مهامساك

 مالسالاو ناالا نا ىلع ليلد هيفؤو تبد لهأ ريغ ىأ ( نيماس | نمتسب ريغاهيفان دجواف) هب نما ن مواطول ىنعي( نينمؤملا نم) ةمواعم
 نوفئاخااهبريتعي ةمالع ( ميلالا ب اذعلان وفا نيذال ةثآ) مهارق ىف( اهذانكرتو) اذه نيمأسمو نينمؤم مه هومسةكت اللا نال دحاو
 ىانلعجو ىنعم ىلءةب ميفانكرتوهلوق ىلعوأتانآض رالا فو ىلع فوطعم( ىسوم فو ) نتنمدوسأءام ىهليق م-م.واق ةيساقلا نود
 نعضرعاف(ىلوتف)ادءلاو ديلا ىهوةرهاظ ةجب (نيبم ناطا سب نوعر ةىلاهانلسرأذا) جادرابءاموانتاهتفلع# هلوقك ةنآىسوم

 لكور دعوا نينا نكريام نكرلاوهكلموهدونج نم هبىوقتيناك امي (هنكرب) نامإلا
 3 0 03 نمتسيياهنا لعل دنةمالعب ةئلعم لبقو اهي كابن ما رجح لك ىلعليقةءاعمىأ (ةموسم) رجآلا 1١ كاسو» 210 كاس

 روك نم هيلع دابا عكا نم) تيب لهأىأ (تيب ريغاب فاندجواتف نإتسوللا نم واموت رك ىلا (اهيف ناكنمانجرخاف) (ملموهو ميلا فمهانذبنف ا 2 7 قالك ا ىنمن سابع نال ( نيف تلا دعا اين
 كرد كالا كل داحتا ىلع ديال اماسم نْمْؤملا حس ذاق ةنمعتامآل سانا لع ءامل الل اوراكل نم معأ مالسالا يرو سورا كاومدادعو ]تل موهدالا نمؤم نام نالا عج مالسسالاو نامل, لات نلا هفصصر عين واطول نعي (نيملسلا
 كلير راو لا ىنءملاو (م9 تا نوت ةربعىأ 0 )طول موق ةنيدم ىف ىأ (اهيفانكر تو امهيموهفم

 فتحت وللا تابجومنال (ىسومفو)لجو زعهلوق يو مهبا ذع لثمن وفاخيف مهكلهم هللا نا ىلع مط دن نيفئاخلا ةمالعاهبفاندكرت
 يدر لك (ىوتف)ةرهاظ ةجححب ىأ (نيبمناطلسب نوعرفىلاءانلسرأذا) ةربعو ةبآى سوم لاس رافاننكرتو ىأ
 لك اذ والاب دام نازح | "تح اف نو جوار اسلام يوت زالة رب)ناعالا نعضرعأ ىأ
 ةلادعم لع نامرشكلا ةيبوبرلاىوعد نمهيلعمالباعتاىأ ( ميلم .وهو) رحبلا ىف مهانقر غاف ىأ ( ميا| ف مهان ذينفهدونج 3
 هدا كاك ريخال ىنلا ىنعي ( مقعلا ع رلا مهيلعانلسرأ ذا) ةربعو ةيآاضي داع كالها فو ىأ (داعفو) لسرلا بي ذكسنو

 : ١ ١ مهماعن أو مطاومأ ومهسفن ]نم ىأ ( هيلع تنأئش نم رذنام) ارظملمحتالوا رجش قلت الف ةكربالواهيف
 عمةلجلاو كلذك ةلزلاو

 قريمضلا نم لاحواولا هوحنو نبتلاو رحشلا<ضرألا تا نونا ووك وهوا لاكلاخلا ا ( ميم رااكمتاعجالا)
 انلسرأذاداعىفو) هانذخاف مهنا كلذو مطاجلاءاضقن|تقوىلا ىنعي (نيح ىتحاو عن مط ليقذادومفو) ىلباذا ملظعلامر نم هلا
 ءاشنانم اهنقريختال ىلا مهلخأ لو سامع نزاكوق قاسولا سرا ا (ةقعاصلامهتذخاف) ىح (مقملاعرا بياع | ع يدتسا مافيك ذأ (عادسأنءاوتسل كلت اوال

 ىهورجش حاقلاوأر طم نماوعاطسااتخ راع كا دنا ةا درا (نورظني مهو) كلوهمبا ذع لك ةقعاصلاو باذعلا !

 اهيف فلتخاو كالطا ير ىأ(ني رصتتماو ناك امو)ةعرصلا كلت نم ض وون ىعاوردقالو مهب باةعلا كورت دعنا ومالا 00
 هلو قلرويدلااهنارهظالاو قومانعمو ميلار سكب ىرق (حونموقد) 7 نمار ا امليقوانم نيعنتمم
 رولا ذاع ككل ةردقو ةوقب ىأ (ديااهانيقبءامسلاو ) ىلاعت هلوق ةعالطلا نع نيج ىأ(نيتسانا وكانت انملا ترن مالالا هيلع | ةدتددوةدداعمخوءالوخ لبق ندا (لسكنم) حرلوكا حل ل

 لكوح (ميمرلاكهتلعجالا هنعوكلذ.ك اهمانب ىلع نورداقهانعم سابع نءالاقو ةالفلاىفةاقلملاةقلحلاكءامسلا ةعس ىلاةيسسنلاب عشنا نصور ) || يو

 (دومثفو) هتكلهأالا طاومأو مهماعن أو مهسفنأ نم هيلع تبه عيش نم كرتنام ىنعملاو كل ذري_غوأ تابنوأ ظع نم تتفتو ىلب ىأ مرام
 مهتذخاف)هلاثتما نعاو ريكتساف (مهب رم نعاوتعف) مايأةثالثكرادىاوعتمهلوقهريسفت (نيحىتحاوعتمت مط ليقذا) اًضيأةبآ
 اهتونياعياراهنتناكاهمال(نورظني مهو) ةقعاصلا مهتقعصردصم نمةرملا ىهو ىلعةقءدل| ةقءاص كلهمب اذع لكو باذعلا (ةقعاصلا
 مونكعملوأ باذعلا نم نيعنتم نب رصتنماوناك امو) هعفد نعزعاذاهبموقياممطوق نموهوأ برهىأ (مايق نماوعاطتساف)

 ورمعوبأر جلاب وح ون موقرك ذاو وأهياعل دي هإبقام نال حون م .وقانكلعأو ىأ (حوت موقو) ةلباقملاراصتتالا ىنعم نال بان ءلاباهمتاب اتم
 نير فاك( نيقسافاموقاوناكمهنا) نب روك ذم اءالؤه( لبق نم) حوت موق فوهللادبعةءارقهدب وب وةنآحون موق فو ىأةزجو ىلعو
 قافنالا ىلعىوقلا عسوملا اوةقاطلاوه و عسولا ن« نو رداقل(نوعسوملاناو)ةّوقلادبالاوةّوقب دياباهانيفب ) هرمسفب لعفب بصن (ءامساو)



 لاقهنارايتعاباهابقاماهماظت أو حولا, هف رعامناو مسو هيلع ثلا ىلص هللالوسر لعن“ سإلهنا ىلع هيبنتو ثدحا| مخفت ( كانأله)
 لدالا ىفهنالروزلاو موصلاك ةءاجلاودحاو ا فيضا |( ميهاربافيض ثيدح]) ةيااهيفانكر تو ةصقلاهذ هر ىف لاقو تان ضرالا فو

 مهنالوأ مها اربامهفاضأ نيح فيضااة روص قاوناكم همنالافيض مهلعجو لب ربج مهر اع ةعست ليقو اكلم رع تكا اوتاكو هفاضرتصم

 ذا) ىرقلامط ل :و هنأ سما مهم دخأو هسفنب مهمدخ هنال ليقو نومركمدابعلبهلوقلةطادنع (نيءركحلا) كلذكهنامسح قاوناك

 دعما ةالبلاتإبلا ىلعةلال دلل عف رلا ىلا لودعلا اينو دك مريس ءاذتبألا لع عوف ىم وهف مال مكيلعىأ (مالسلاق) امالسكيلع -

 موق) مالسلا لاو لس ىلعو ةزج مطهمارك | نماضي | !ذهو هللا ب داب ١) ة”) اذخ اهبهويحامم نسحاب مهبيحي نأ
 1 711 1 نا شا 1 - كا 107205 تا 197 طن كلل لل” ب 2 تتح 2 ل ا 2ع عج ا ل27 علت دلل 2< ل كت دق قع ع قل < - 626

 2 ا * 5 .

 هقدص ىفهانعمن|لل_قو ملكت كن اك ق 1 هناءانعمو ىدآلا قطن ققححتب هنعربخ ام قةحن همش ليبقو موك منايا م

 نآأهنكال هسفن ناسلب قطني ناسن ا لكن ![ممانعمءاككحلا ضعب لاقو ةرورض هفرعت ىذلاك هدوجو و 0

 ىلاعتهلوق هو هريغقزر لك أ,ن أر دقيرالهل مسق ىذلا هسفن ل ل !لككال ذكهريغناساب قطن 00 3 هل

 هصصقل ع قساف ىرشبلاب ميهاربا اؤاج نررذلا ثي دح دهن اب كانأ لهىنعي ( ميهاربا فيض ث. دح كلاتأ له هك ويص نه كيقخيف بولا
 ةكئئالماوناكم نال ن يمر كم مهامس ل يق ( نيمركملا) دوهةروس ف مهتصقو مهد دعركذ مدقت دقو كيلع يبدا ةيشا حام
 نومركممب ركلا فيضو ذئموبهللاىلع قلما مرك وهو ميهاربافيضاونكمهئالليقو هلادنعامارك || كرب ردا ناوه سم
 مطظههجو ةقالطوهسفنب مهاياهتمدخو ,هارق ليكتب مهمرك أمالسااو ةالصلاهيلع م هاربا نال ليقو فيضلاهب رعشي ناريغ نم

 لا ىوادعلا ع رشو أ نع (ق) نب وع دمريغاوناك مهنال نيمركم هام سامهنعمئلاىضر سابع لاقو || .
 امالساولاقف هيلعاواخدذا) هفيض مركيلؤرحآلا مويلاو هللا نمي ناكن م ٍلسوه.لعةنلا لص ةنلا لوسرلاق 0 7 2
 امتاليقو مهفرعنال موقءالؤه هسفن ىف لاق سابع نبا لاق <فرءنالءاب رغىأ (نوركذم موقمالسلاق هل ءاخ) 2

 ىأ (غارف) ضرالا كلت فون امزلا كلذ ىف ,همالسر كن أل ,ةونا ذئتساريغباولخد مهنال مه مر كن هنماواك ان( لاذ رقف
 لجصب ءاؤر قبلا ميهاربلامةماع ناكل بقاي وشم ناكو ديج ىأ ( نيمس لكتب ءاؤهلهأ ىلا) لامو ل دع 8 انالالاق) اولك ايف

 لاق) الك يلام لا سلا هجوحبالو فلا ىلا ماعطلامدقي ن أف يضاا باذكن ماذه(مياهب رف ) 0 0 0 5 0 0 1 4 الا كرت تلعا ركنا
 رمضاف ىأ( سجواف) مه ىمأي نأريغ نملكالا مهماع ضرع ليقو لكألا ىلع مهثح هنا ىنعي (نولك أتالأ ١ يي ا »8

 ىن ىأ لعل يةو رعي و غابي ىأ ( مياعمالغهورمثب وفختالاولاق) هماعطب أوم رحت لمهنال(ةفيخمهنم) ||[ 2 منج مشؤربف :
 لبقأ ل ئاقلالوةكوويف تيبلا ف تناك لب ناكمىلا ناكم ن.ءالابقا كلذ نكس ل يق (هنأ ىماتلبقاف) كماعطلك ايه نمناف

 نعمساذاءاسنااةداع نم كلذو لولوت تذخأ اهنا ىنعملاو ةحيص ىف ىأ (ةرصىف) هيف ذخأ اذا ذك لمع 0

 لبقدلتملةراسنال كاذو مقدر :وعدلت ًادانعم (مقع روع تلاقو) ًايشنركنأ اذااضيأءاسنلاةداع 8 0 3 نم كلذواب جن اهنيبجتب رضواهعباصأت عج ليقواههجو تمطا سابع نب لاق (اههجو تكصف )أي 0 0

 نام( ماعلا ممكحلاوههنا)امالذ نب داتس كناكب رداق كالانلفاكىأ (كب رلاق كلذك اولاق) كلذ و 0 38 0
 0 0: ل : ٍ ليقوهللا ل سرانا ( فحم

 ميلطامو كن اشافىا (ميطخاغلاق) ةكنالملا نهمهناو مطاح لعامل مال لاو ةالصلا هياع ميهاربا )

 وهليق (نيط نمة راج مهباعلسرنا) طول موق ىنعيإ ( نيمرجم موق ىلااناسر أ انا اولاق نواسرملااهبأ) 1

 رجآلا نمةحيص ىف (ةرص ف هنأ سم!تابقاف) روهجلادنع قحساءب رمثبملاو لعب و غابي ىأ ( ميلع
 الي واي اطوقاهترصو حايص فت ذخاف ليقو ةراص تءاف ىأ لاما ىلع بصنلا ه#وانهه حايصلاةدشةرمصلا جاجزلا لاق بابل او لقلا رص

 مدل ف يكف زوعانأ ى أ( مقعزوعتلاقو) بدكتملالعفاهتوبجاهعباص ف ارطابتب رضف ليقواهيديط .دي تمطلف (اههجو تكصف)
 .٠ ىلاعتهللا نع كربخل امنا ىأ( كب رلاق)هبانربخأوانلق ىذلا كلذ ل٠ (كل ذك اولاق) اخيش ىلعب اذهوزوعانأودلأ أرخآعضوم ىفلآق
 فقس ىلا ىرظنا تدعبتسا نيحاط لاق لب, ربج نا ىورو ئث هيلع ىنيالف ( مماعلا) هلعف ىف ( مك اوههنا) نبدعبتستام ىلعر داق هنلاو

 افىأ (ميطخاغلاف) رومالا ضعب ىفالسر هللا سمابالا نولزغيال مهناو ةكنالم مهنا لعامل وةرمثمةقرومه«عو ذجاذاف ترظنف كتي

 طول موق ىأ (نيمرجم موقىلاانلسرأأنا اولاقإ) امطو أرى مال اوأةصاخةراشبلابمتلسرأ(ن ولسرملااهيأ) متاسرأ ميؤو مكتبلطام وكنأش

 ةراخ|ةبالص فراص ىتحرجألا خبطي خبط نيطودو ليجسلادب رأ (نيط نمةراجت مهيلعلسرنل)

 ناكوهفك نا نمارذح



 هئردقو عنادلا لعل دت (تانآضرالا ىف و)ءاي-لأسيالو ض هرعت ىذلا ىأ(مورحاو) هتجاخل ل اسي نا (لئاسال قح مطاومأف 9

 ةوخرو ةبلصو لبج نمو لهس نف ةأ زج ىهواهبف نيبلقتملل جاجفلاو كلا ا اهفواهقوفامل طا سلاك وح دم ىه ثيح هيب دئو هتمكحو
 نيدحولإ(نينقوملل )لاعفالاو تائيطاةنيامةملاكشالاور وسلا ا هيما اودوةننةمنداعموةرحفنم نويءاهفوةخيبسو ةبذعو

 اهلمات هجو اوفرعةب اوأراماك ةذفان ماهفأو ةرسداب نويعب نوراظن م-هف ةفرعملا ىلا لصوملا ىتاهربلاىوسلا قت رطلا اوكلس نيذلا

 قلحلاعئادب و ,رطفلا بئاع نماهرهاوظواهنطاوب فو لاح ىل!لاح نماهلقنت واهادتب لاح ىف( مكسفن أ ىف و) مهناقياىلعاناقيااودادزاف

 نماهفئاطلواهببترتواهييكرت فامو فورحلا جراخمو قطنلاو نسلالاب ولوقعلا نماهيفزكرامو بولقلاب كبس>وناهذالا هيفريحتتام
 حراوجلارئاسوفارطالاورادبالا»و )١98.8( عامسالاعداهعنادوا هرب دمةمكح ىلع ةعطاقت|تانببلاو ةعطاسلاتايآلا

 ى انوه تفل الهنا ار و ا يا ُ
 6 5 تاومسلاروب تن اد+ |كللو نهيق نمو ضرالاو تاوم_بلا كلم تذ اد+اكلو ن(ءذ نمو ضرالاو

 لدياقلا نه ءاضعالا ف || 000 ا 1 1
 ...اذاهنافىنثتلاو فاطفنالل 0 0 قا 0 0 00 ادي كلو نيب نمش
 1 كب وتبن !كيلاو تاكون كيلعو تنمآ كب وتماسأ كلمهللا ود ةعاسلاو قحد#و ق>نويدنلاو

 0-0 ىف اهنماسا ال لعأتنأاموةياور فداز تنلعأامو تررسأامو ترخ امو تم دةام ىلر فغاف تكاح كيبلاو تمصاخ
 لذلاح انا جرتسا اذاو نع( خا) ميظعلا ىلعلاةنلابالا ةوقالو لوحالو قاسنلاداز كريغلاالوأ تنأأالا هلاالوسؤاا تنأو مدقملاتنأ

 نيقلاخلا نس>أهّللا كرابتتف || هلو كاملا هلل كيرمثالهدحو هتداالاهلاال اقف لِللا نمراعت نم لسو هيل - هللا ىل ىنلا نعتماصلا نب ةدابع
 الفأر يدقتلا نا ليقامو مسهللا لاق مث ميظعلا ىلعلا هليابالاةوقالو لو>الوربك أةتلاوةنلا ناكسو هند ارب دق عش لكى ل عوهودجل|

 فيعص سفن | نورصبن اذاهمون نم ل جرلاراعت لاقي ليللا نمراعت هلوق هنالص تابق ىلصوأضوت نافهبي>تسااعد لاقوأ ىلر مغ

 قام ميدقت ىلا ىضفي هنال || وأافيضهبنورقي وأ اجر هبنولصيامهناليق ببصن ى ( ق-مهاومأ فو) لجوزءهل اوقوو توصهلوهبقن |

 فرح ىلع ماهفتسالاربح لأ ىأ (لئاسللا) ةضورفملاةاكرلاهنا ليقو سابع نباهلاق ةاكرلب سيلوامو رح هب نونيعي وأ الكةب ن وامحي
 (نورصبتالفأ) ماهفتسالا| | ءىنلا نمهيلع ىرجبالو هسمئانغلا فهل سيل ىذلاوهليق (مورحلاو) مهنمبلطيو سانلا لأ سي ىذلا
 رب-ةعي نم رظن نورظنت || ريما موسىذلا هانعم ليقومهس مال سالاءىفىفك سبل ىذلا مورحلام_ممعهنلا ىضر سابعنبالاق عش
 ىأ(مقز رءامسلا ف و) || لسن وأو رغوأهع رز بص أ ىذلاةحنالا بحاصوهل يقول بال ىذلا ففعتملامورلا ل_ةوءاطعلاو

 تاوقالاب بس هنالرطملا || هنالاوقالارهظأو بناكملاوهليقو كولمملاوهليقوةراجتتلاو قزرلا ف مورا فراحناوهليقو هتيشام
 اذا ناكمنا نسحلا نعو || فو) ظقيتمهل نطفيامناو لاسيال نم نوطعيسانلاد اك الو لاسيال ففعتملاو لئاسلاب هنرقهنال ففعتملا
 هباصاللاقباحسلاىأر | ىذلاهللاب ىأ( نينقوملل) تابنلا عا اونأو راعلاو راجشالاو لابجلاو راحبلا نم ربعىأ (تايآضرالا
 نأ ىاامظع م ٍةغضم مةةلعمئةفطن منك ذاتانآىأ (مسق أ فو) هعئانصب هيلع نولدّسي و هنوقرعي

 دب ريليقو عئابطلاو ناولالاوروصلاوةنساالا فالتخادب رياء عهللاىضر سابع نبالاقوحورلا خفنت

 ممسلاتاودالا موقت ىنعيليقو نيليبس نم جرو دحاو لخدم نمب رشي ولك ا لوبلاو طئاغلا لبس

 مقلخ فيكى نعي( نورصبنالفأ) مدآن با ىفةعدوملا بئاجتلا نم كالذري_غرىلا لقعلاو قطنلاو رصبلاو'

 (نودعوتامو)قازرالابس .وهورطملاوهس ابعنب لاق( <فزرءامسلا فو) ثعبلا ىلع هتردق اوفرعتف
 لاقفهسفنب ىلاعتوهناحبس مسقأ مث راذلاوةنجلا ليقورمثلاو ريخلا نم ل_قوباةعلاوباوُثلا نم ىنعي

 هلاالاهلاالب ىأ (ن وقطنت من ًااملثم) هريغو قزرلا نمرك ذام ىأ( قم هنا ضرالاوءامسلا بروف)

 مفزر هللاو هيف

 1 اباطخ هنومر < عتكلو

 ىهفةنجلا(نودعونامو )

 ةفاشلا انا ول لد
 ناداراوا شرعلا تحن

 انواندلا ىف هنودقز ران
 رودةمهلكى قعلا فهنو دعو

 صفحريغىفوكا مفرلاب (نوقطن: كن أاملثم) نو دعوتام ىلاو قزرلا ىلا دوعي ريمضلا( ق هنا ضرالاو ءامسل بروف ) ءامسلا ف بوتتكم
 نعوة دي مامو نكمتمريغىلاهتفاضالاحتف نوك نأ زو و مفطن لثماقح قم هنا ىأ ب سناب مه ريغ وكف طن لثم قح ىأق حال ةفص
 عضوم نم تلق تلبقأ نبأ نملاق عمصأأ ىب نم تلققف ل جرلا نملاقف دوعق ىلءىنار عا علطف ةرصبلا عماج نم تلبقأأ لاق هن أى مدالا

 ربدأو لبقأ نم ىلعاهعزو راه .رحذف هتقان ىلا ماقف كيبس> لاق ك3 هز رءامسلا فو تغلب اماف تاي راذلاو تولتف ىلع ل تا لاق ا مالكهيف ىلتي

 ىنا ارعالابانأ اذافتفتلاف قيقرت وصل ىففتهم نمانأ اذافذفوطأتقفطو ديشرلا عم تجيتج اماف ىلو وام "رسكفق هسوقو هفيسىلا دمعو

 ءامسلا بروف تأرقفا ذ_هريغلهولاقمئاقحانب ران دعواماندجو دقلاقو حاصةبآلا تغلب امافةروسلا ًارةتساو ىلع |سفرفصار ل دق

 هسفن اهعم تجرخاثالئاه اق فاح ىتح هلوقب هوقدصي /فلح ىتح ليلا بضغأ ىذلا اذ ن.هنلا نا حمبسايلاقو حاصف قا هنا ضرالاو



 . مهنمو كاشمهنفهعوقو ىففاتخمل اوقاف مهما ىلع ءامسلاب مسقأ#م قح ةمايقلا سمأ 1ع وقون أى لعت اي راذلاب مسقأن بدالوأ نودعوثال

 6. وصارخلا) نعل ىر< ىرج مث كالطاو لتقلابءاعدلاهلصأو نعل (لتق) ك اوفألاوه نمةمايقلا ىماب ر ارقالا نعكفؤي لاق متدحاج
 لهجفف ) "رمح ىفمه نبذلا) نوصارلاءالؤه لّدق ليق هناك موباا5 راشاماللاو فلتختال اوقلا باحصأ امهوحصيالامنوردقللان وباذكلا

 اهناهنالنيدلا موب عوقو ناد هريدقتو ءازجلا موبىتمىأ(نيدلا موب نابأ)نولوقيف(ن وائسيإ)هباو سم امعنولفاغ(نوهاس) مهرمغإل

 5 د ل 1 الا ا 0 مويلا . ١ 2 بصتتاو ناثدحللافورظ نايحالا عقب
 روح و (نونتفي رانلا

 1ظ2001700 ءريقو ماسالا نع نا 0 لوي لل
 نا نومي )هنع باقل باهذو ئشلا ن ءةلةغلاوهسلاوةرخآلا مأ نعنولفاغنوهال ىأ (نوهاس) 0

 وه ىذلار مضملاببصن هل<و
 ىأ(مهموب) ىلاعتهنلالاقءازهتساوابي فكن ةمايقلا موي ىنعيعا ازملا موب ىتمد#تاي نولوقي ىأ(نبدلا موب تيرم نعمت 2

 اوقوذإ)رانلا ةنْزْحمطلوقتواهبنوبذعي ونولخدب ىأ(نونتغ“ راذلا ىلع) مهمويىفءازجلا اذهنوكي رع ١ انهن طل ذن الإ ءازحلا اذه موي وه ىفع عدو عمي
 00 ا 0 الا فى( نجني تك ىذا اذه) كب اذعىأ (متتف 0 2 اوقوذ) نوبذعيو

 نمىأ( د( داطعأام ىأ( انآ ام نبذخآ لقي راج ٌنويعتانجلا لالخ ىف ىنعي (نويعو تانج 1 10

 فصو م ايندلا ىف نينسح اون اكة نجلا مطوخد لبق ىأ ( نينسحم كلذ لب قاوناكمهنإ)ةماركلاو ربخلا جفا ١ عباذعا َء

 هرثك نواصي وليللا نءاليلق نومانيا رئاكىأ (نوعجميام ليلا نماليلق اوناك ) ىلاهتلاقتف مهناسحا تب
 هلوق ىف كلام نب سنأ نءواهطسوأ نمو اطوأ نماماًايشاهيفاولصالا مهم ركقليل لقاوناكس ابع نب |لاقو

 نومان.الاوناكليقودوادوب ا هجر خا ءاشعلاو برغملا نيب نولصي اوناكلاق نوعجس مام ليالا نماليلق او ناك

 انحف (اذه) رانلاىف

 هنمتنك ىذلا) هريسخ

 1 0 10 لوقباينبلا ف( نولجتست
 5 سانلا نمىأ اليلقاوناكهلوق ىلع مهضعب فقوواهلك اهوعجه مهياعتنأةليل لذ ليقو معلا اوأصإ ىتح 00 0

 راحسالاب و) ةدابعلاو ا نوم رع لب هكا ليال نوماجب الى 1 نوعجهءامليللا نم ادتبا نيقتملا نا) لاقف 55 للا
 | نورفغتسي هانعمليقو راغغتسالا فاو ذخأ مرحسسلا تقوىلا م-هتدابعاو دماسع رىا(نورفغتسي مه َّ ) 0 . 17 ِ؟

 هانعم ليقوليللا نم هنومانياوناكىذلا ليلقلار دقلا كلذ نم! نورفغت سب لقوة دابعلا ىف مهريصقت نم 0 52
 و نوبعلا نوكدو
 00 عورات تلطلر تال دال 2 0 راملاراهنالا

 رجفلا«ىضب تح هبفو ثيدحلا كس ذو كلالاتأ كالا ا رف رعت نا هيطعاق 0 1 1( 0-6

 ١) 1 : مواظالو عدعريغض رقي نمةياورفف دازو نيلباق (مهبر ا 0

 فلسلا بهذ موهو امهدح !نافورعم نايهذمهيفو تافصلا ثيداحأ نم ثيدحلا اذه د لصف + اونا ن اص لكل

 برلاهي زنتوةب ناءالا عمدلاثمأ فو هيف مالكا كرش وليطءنالو لي واتريغ نمءاجاكرع هنأ مهريغو "نا ل تان

 دوعصلانأ مهري غو نيملكستلا نم ةسعاجلوقوهو ىناثلا بهذملا مجالا تافص نع ىلاعتو كرابت و
 فاطلالاوةجرلا لوزن هانعم نوكيا ذ_ه ىلعف كلذ نع سدقتي ىلا عت هنلاو ماسجالا تافص نم لوزنااو اوناكمهنا) ناربخو هو

 كلذناللِيالا نمربخالا ثاثلابهصيصخو فطالاو ةباجالاب نيعادلا ىلع لابةالاو هدابعنماهم رقوةيطالا لوخدلبق (كلذ لبق

 نوك-:تقولاكلذىفو ىلاعتهللاة جر تاحفنل ضرعتلا نع سانلارثك ًاةافغوءاعدلاو دحبهتاا تقو ( نينسح)ايندلا فةنجلا

 ىضر سابع نبا نعى لعأىلاعن هئلاو ةباجالالوبقلاةنظموهف ةرفوم ىلاعنهنلا ىلا ةبغرلاو ةصلاخ ةينلا 0
 تاومسلا مويق تندجلا كلمهالا لاق دجهنب ليلا نم ماقاذا لو هيلعهتلا ىلص ىنلا ناكل اقامهنع هللا 00 56

 ضرالاو قنوعجوباوناكىعملاو ناكربخ نوهجهيدديكوتالةدبمامو نوما (نوعجيام لولا نماليلق
 راصهنالالياقبالاوناكفواولا نمالدب هنوكل مهعوجه عف:ريف مهعوجهل يللا نماليلقا اوناكريدقتااوةب ردصموأ ل يللا نمةإ يلق ةفئاط

 ىنعم ىلع ةيفانام نوكس:نزوجحالو ليللا نماليلق مهعوجه ناكىأ ةا.ثملارابتعابهامعو لعفلا هب_ثشنم جرش ليالانم هلوةبافوصوم

 (نورفغتس مهراحسالاب و)تب رضامادب ابوس ايقاف [ع دعب ارا ليعيأال ةيفانلا منال لكهنوجح : والياق لالا نم نوعجممال مهنا

 ليالا نمريخالا سد سلارحسلاومتارجلامهليل ىفاوفلسأ أمهناكر افنغتسالا فاوذخ ًالور>سأ اذاف نب دحهتم لد جالا نوح مونإب مهفصو



 20 لا ماا اا ا ااا ا ا ا 0 ز 1 121 2 يي ساب

 .. كا نخل عدم ”:.هتح

 1 م - نزئا» ادخل“ لوك ل دج سا سوت لفعل" 2327:12:65 احح ١" سنة نست تسخ عم

 هبنامالا نعهنوفرس.ؤنونجيو نهاكو رعاشورحاسهنا نولوقيف لس .:هيلعةللا لص دمحناعالادارأ
 تسسلم صيت ممل ا

 ا تق ولم اطبع 7*1

 نملاح (اعارس) اهعودص نم ىنوملا جر ختف ضرالا عدصتن ىأ ( مهنع ض رالا) دي د_كنلاب ,هريغو ورعوبأو فوكف يفخ (قق-ت

 ردا.قلا ىلعالا ميظعلا مالا كلذ لممرمسين ال ىأ صاصتخلالا ىلع ديف رظ |ميدقتو نيه (ريسيانيلع رشح كلذ ) نيعرسسم ىأر ورجلا

 (رابج مهيلعتن ًأامو) لسوهيلعهللا ىلصةئلا لوسرلةيلستو مط دي دهنانيفو كيف (نولوقيا:!- -ءانحن) نأش.٠ نع نأش هاغشيالىذلا

 ناميالا ىلع مهرب ههيلعلاوب تن ًأام ىأهربج أ ىنععب سمالا ىلع هزبج نموهم ةوثعايو عادتنأ ا ءاموملعطاسع تن امىأر طرسءهلوقك

 د( ةبآ نوت ىهو ةيكمتاي راذلاةروسإلم معأ ناو هيفالا عفني ا لهنالاهاش نمرذنمتن ًاافناهلوقك(ديعو فاخي نمنآر ةلابرك دف)

 ور<عوب أ وةزجلاذلا فءاتلا ماغدإب و ((9) 2 هريغوبارتلاورذتاهنال حاب رلا( تاي راذلاو) د ميحرلا نجسرلا هللا مس 9ع
 (تالماحلاف) لعافلا مسا نيهىأ (ريسيانزلع ردح كلذ ) ىلامن ةلوقو هورس ل اعارش نورك ا( س مبنع ضزالا قش هيفلماعلاوردصم(اورذ) صه هاا” ااا_”اا”>_”>”>”_>>>__ا_ا_>”>آا!”!(!_ببببباااا ا ااا” ا__ ت> 20202502077١

 اللا ليحاجال تالا مالسالا ىلع مهرب طلسع أ (رابجمهيلعتن ًاامو) كب .ذكت قةكمر افك علا (نواوع اهب لءأ نحن)

 تالم' ا لوعفم(ارقد) نمهب تدعوأام ىأ يعور تاج نار ارماابر كنف ) مهاتقب يضؤي نا لبق كلذوارك ان «تشعبا
 (ارسي) كالفلا (تايراجلاف) ظعىأ ديعو فاح نمنآرقلابركذف تازنفانتفّوخواهللالوسراياولاق سابع نبا لاق باذعلا نم ناصع
 ةلوهساذ ىارسياذاب رج 0 : و 2 2 ك ١ 0-00 - . هدارع لعأةللاو ديعو فاح نم نآر قلاب

 ةكنالملا ( سمت امسقملاف) نوتسوة املثو هنا ن وتس ىهو ةيكم ىهوتاي راذلاةروسريس تب
 نم رومالا مسقت اهمال ةافرس نونالثوةعستو نانثاموفلأوةلك

 امهريغو قازرالاوراطمالا مح را نم رئادتا مادا

 لعأ ست لوتر أ كاذب ةكنالملا ىنعي(ا رم تامسقلاف) الهساب رجءاملا فى 1 5 . بيدا راجلاف) ءاما نمالقث
 ليئاكيمو ةظاغلل لب ريخ دايعلا هيلع نيمالا ءايبنالا ىلا جدولا بحاص لبي ريجةعب رأ مه ليقو هباو سمأ ام ىلع قاما نيب رودالا نومسقن

 3 ةاتوملا كلموةجحر ال تر :ارزعو جوللاو وعلا رول اوةجرلاوقزرلا باص ليئاكيمو ةظللا بحلخت

 هن ىرجن م هإ قوه محن م هريستو باحسسلا عيشختاهنال حاي رلا ىف ةعب رالا فاصوالا هذه ليقو حاورالاض بق

 معو تلوح فردا تاذءامسلاو) ىلاء:لاقفرخاامسق أ دتب امن نئاكل ىأ (عقاول) ءازجلاوباسحلاىأ(نبدلا ناو قا ىأ قىرجتومفرصتو مل فتو | (قداصل)ةمايقلا مون باقعلاو باوثلا نمى أنو دعوتامنار كاهن لادف مشا تاو باحسلا عينت اهئالريغال || برو هريدقترمضمهيفليقو ءايتشلل اهني اوصال راذلامسقأ ملا وهنزدقوهست ص بيع ا
 كالا رعي رانا ناينبلات اذليقو موجنلاب تكيح هني زلات اذ ل قو ىو سملا نس ا قالا تاذس ادع نبالاق (كبحلا

 هنانلزالإ لعمال: هنو سانلا نماهدعبل ىرئالاهنكولمرلا كبحو حي رلاهتب رضاذاءاملا كبك قئارطااتاذليقو نقتملا

 تاجلابق ابرار مسفأ || / تم هيلع قا لسد قو ناردلا و ا( ات ءلهأايىعي( منا)هلوق مدقلاباوجو
 قا ةلفلاف هقوتت تا نوتجتو نهاكور عاشو حاس ٍلسو هيلع هنا ىلص دم ىفو نيلوالار يطا سأوةناهكورحسنآرقلا ف نولوقيب

 كل 00 نءعفرصب ىأ( كفأ نمهنع كفويإ) بذكمو ق دصم ىأفاتخم لوف ىف |ليقو

 نإ قاززالامسقت ىلا اذالجرلان وقلت اون اكمهناهانعم ليقو نآر قلاب و اسو هيلعهئلا ىل هدم ناءالا هللا هموح نموهودهب ذكي

 تاراتو راطمالا نمهللا

 ءابصحلاوبارتلاو رذتف بويطافكئد_تبتاهنأىاثلاىلعو اهعفانمورححبلا ( عبار - (نزاخ) - ؟6ه)

 ثعبلادوعوملاوةب ردصموأة لو صومامو مسقلا باوج (نودعوتامنا) رطملا م-قةفهلةطساب وحلا ف ىرجتف باحسلا ل-قتف
 تاذ)رخا .مسقا ذه (ءامسلاو ) نئاكل ( مقاول ) لاسمعالا ىلعءازنجلا (نبدلاناو) ايو تان يا ةضار شيك قداس دعو (قداصا)

 قرطوةقب رطك ةكيبح عجهرسكتو هينثتراث ارعشلا كب> كل ذكو حيرلا بوبه نمءامملا ىلع ر هظياملثمةنسحلا قئارطلا (كبحلا
 نونجم ور عاشو حاس لوس .رلاىفمطوق ىأ (فاتخملوق ىقلوكنا) كابح عمجاهموجت اهكبح نسحلا نعوكلذكءامسلا ةقا> نالاقيو
 ىذلا فرصلا فرمد نمهنع فرصي ىألوسرلاوأ نار قالربم» كلا كا كفؤي) نياوالاريطاسأو رع-ثو رحس ناآرقلافو

 ريمضلانوكينأز وجي و ىوعربال قملا نع كوفامهنا لزيملامف ل: يأةنلا لع قياس ف فرس نمهنع فرصيإ وأ مظعأ و هنم دشأ فرسدال



 ريصاف) تسلا مو ةملجلا كلت داس هئاو عز وبعمل قدي رتلادوهملار كنأ اود أ مهنمو دوهلا نم عقوا.ئ|ةمالا هه قهيدمشنلا نم

 ملاعلا قاخ ىلعر دق نم ناف ثعبلا ىمأ ىف نوكرسشملا لوقبام ىلعو أه يبشتلاورفكلا نمهب نونأب ودوهمل|لوقيام ىلعىأ (نولوقبام ىلع

 ص حبسو ) مهنم ماقتت الاو مهثعب ىعر دق

 رهظلا (بورغلا ل بقو) رجفلا
 دوحسلاوتاولصلا راث [ىف

 نعامهب ربغي. عوكرلاو
 لفاونلا لبقو ةالسلا

 رتولاوأ تاب وتكسلا دعب
 عجرابدالاو ءاشعلا دعب

 ةزجو ىزاجتر ابيداوربد

 ةالصلا تربدأ نم فاخو

 ءاتفمو تعو تضخ لد

 دوحسلا ءاضقنا تقو

 قوفخ كيت مطوقك
 0 عا ولا
 موب لاح نم هبكربسخأ
 لويس فوم فاق
 دقوهب ريحا نأشل مظعتو

 بصتتاو هيلع بوقعي فقو
 امب(ىدانملا ىداني م وب)

 ورا موي كلذهيلعلد

 ىدانملا ىدانب موب ىأ

 ليقوروبقلا نمنوجرحي
 ثبدح عمتساو هردقت

 ىدانملاىداذملا ىداني موب

 لهسو ىكسنيلاحلا ىءايلإب
 قدم لصولا فو بوقعي و

 ءاب ريغب مهريغوورمجو نأو
 ليفارسا ىدانم اوامهف

 اهتيأىدانيوروصاا ىف خفني

 لاصوالاوةيلابلا ماظعلا

 ةقزمتا | موحالاو ةعطقتملا

 هللانا ةقرفتملا روعدلاو

 لجالاءاضقنا دنع ىنعي( تيمتو) ايندلا ىف ىأ (ىحن نخنانا) روبقلا نم ىأ (جورحلا مويكلذ)

 موبب) ثعبلادعب ريصااانيلاو ثعبللىحنوايندلا فت يع هريدقت ليقو ةرخآلا فىأ(ريسمللاانيلاو )
 000 الل ل ++

 (سمشلاعواطلبق) ةالصلافةالصلا ىلعوأ هرهاظ ىلعلومت حيبسنلاو كب رادماح( كب ردمحب

 حيبسنلا(دوجسلارابداو)دجهااوأن آ اشعلا(هحبسفليللانمو) رصعلا»و 2 (195)

 ةرابعمويلا نال ماسجأ ماسجالا قاخ لبق نوكيف ماسجالا نع كفنبال نامزلاو ماسجالا لبق نامزلا
 نكلرقالو سمش نكب ل ضرالاو تاومسلا قلخ لبقو بورغلاىلا عولطلا نم سمشلاريس نامز نع
 ربصاف) لجوزعهلوفو تناك ةدمىأ نامزلاة دم نعدب ربعي دقو نيهحاو تقولا هبداري و قلطي دق مويا
 مطهّنلا نافمهبذكن م ىأن ولوقيام ىلع دما ربصا ىأ | سوهيلعةنلا ىلص ىننال باطخلا(نول اوقبام ىلع

 ةالص ىأ (سمشلاعواطلبق )هللا دماح لص ىأ ( كبر دمح حبسو) مطاتقب ىمالا لبقا ذهو داصرمب

 ىنعي (هحبسفل يللا نمو) رصعلاورهظااةالص سابع نب لاق برغل اةالص ىنهي(بورغلا لبقو )حبصلا
 نبى لءو باطخلا نب رمعلاق (دوجسلارابداو) ىلصتقو ىأل يللا ةالص ىنعي ليقوءاشعلاو برغملاةالد
 ىهورجفلاةالص ل بة ناهكرلا موجنلارابداو بر غملاد_عب ناتعكرلا دوجسلاارابداامهريغو بلاط ىنأ
 ْ ملسو هيلعمتا ىل ص ىبنلا نكس تلاقاهنع ىلاعتهنلا ىضر ةشئاع نعاعوف سم ىوريرو ضايعننا نعةياور

 رحفلااتهكرلاق سو هيلعهنلا ىلص ىنلا نااهنع( مإ) رجفلا ىتعكر ىلعمنما دهاعت دشأ لفا اونلا نم ع ىلع

 هيلعةللا لصهللالوسر تءمسام ىصح ا ام لاقدوعسم نب | نعرجفلا ةنس كل ذب ىنعي اهيفامو اين دلا نمريخ

 دحأ هللاوهلقو نورفاكلااهبأا,ل قب رجفلاة ال لبق نيتعكر لاو برغل ادعب نيتعكر لا فأر قب لسو
 تاواصلار ابدا ف ناسللابحيبستلا دوحسلاارابداوهلوق فل يقو بي رغثيدح لاقو ىذمرتلا هج .رخأ

 اهاكتاولصلار ابدا ف حبسي نأ ل سو هيلع هللا ىلصةنلا لوسر سمأ لاق سابع نب نع (خ ) تاب وتكمل
 حبس نم لسوهياعهنلا ىلصهنلالوسرلاق لاق هنعهللاىضرةرب رهىفأ نع(م)دوجسلا رابداو هلوق ىنعي

 ماقلاقمنوعستوةعسن كالذف نيثالثوا“ الث ةللاربكو نيث الثواثالثهننادج-و نيث الثواثالث ةالص لكرب دى هللا

 دب زلثمتناكناوهبونذترغذ رب دق ئش لكى لع :وهو دج اهلو كاز !ةلدل كب رشآله دح وهنلا الاهلا الةثاملا

 روئدلا لهب هذةنلالوسراياولاقف لسو هيلعهللا ىبص هللا لوسراوت أ نيماسملاءارقفناهنع (خ ) رحبلا
 مطاومأ لوضف نماوقفنأو ان دهاج ماو دهاجوانيلصام اولضاولاق كاذامولاقف ميقملا ميعنلاو تاجردلاب
 لثمدحأ ىأبال اوف دعب ءاج نم نوقب تو كلبق ناكنمهبن ,وكردت ىماب هربخ الف لاق لاوم أ انل تسيلو

 ىلاعتهلوق# ارش عنو ربكستو ار: عنو دمحتوارمش عةالص لكر بد نوحب_ن هاثع ءاج نمالا هب متثجام
 ةحيصر ظن |هانعم ل يقو ىدانملا ىداني موب ثيدح داي عمتسا ىنعلإ (ىدانملا ىدانيم وب عمتسسا 9

 رثحلا ف ىدانيف سد_هلا تيب ةرص ىلع قب ليفارساوه ىدانملا نورسفملالاق روشنلاو ةمايقلا

 نأ نكسمايهنلان|ةقرفتماروعشلاو ةقزمتملاموحللاوةعطق:لالاصوالاوةيلابلا ماظعلااهتيأاب لوقيف

 ىلا ضرالا بر قأ سدقملا تدب ةرخص نا ل3( بي رقناكم نم ) ىلاعتهلوقوهوءاضقلا لطفل نعمتجت
 ةريخالاةدي_هملاىأ (قحلابةحيصلانوءمس موب) ضرالاطسو ىف ىهليقواليمرمعةيناءامسلا

 ققشن نم( بي رق ناكم نم ) رشحلاب ىداني ل ربجو خفني ليفارسا ليقو ءاضقلا لصفل نعمت نأ نكس ماي

 ١ ينلملا(ىحن نحنانا) روبةلا نم(جورخلا موي كالذإ) هازجلاورسشحلاو ثعبلا هبدارماوةحيصا,قلعتم (قحلاب) ةيناثلا ةخفنلا ةحيصلا

 مدل بسمو بسلا لاو) يال هيف (تينو)



 لكلإ) ىكءايلاب وهتفص(ن ردعونام) تفلز أ دصمىلاوأ باوثلا ىلا ةراش اوهوأ دتبم (اذهإ ليلذريغزب_زعوديعب ريغبيرةوهظلوقت

 رو رجب( نم ظيفحإباوأ ناك راهنا|لوأ ىف تاعكر عب رأ ىبعظفاح نم ثي دا ىف هدو د1 ظفاح ( ظيفح اله ريخةلئارك ذىلا عاج .ر(باوأ

 جاع كا نجح .رلا ىشخ ) عملا ىنعمفف نم نال مال اهواخدامطلامت, ري دقت ىبعاهواخد اهربخوءادتبالاب عفروأ باوأ نملدب,لحا

 هلع ةجحرلا عساولا هنا هماعع م هتيشخو هو ىشثاخلا ىلع خب ابلاءانثال ةجرلاةعس ىلع لادلاهمساةيشخلاب نر قوةئيطخلارك ذدنعرلقلا

 099١١ ةيخ يا شح ردم مسا

 اذنه.طلاقي ىأ (نودعوتا' اذه) اهواخ دي نا لبق فقوملا لهأاهارب ثيحب شرعلا نيب نع تلعجاهمثا

 ن ديع_سلاقةءاطاا ىلا ةيصعملا نع عاجر ىأ (باؤألك- ١ ءايبنالا ةنسل اى ءايندلا فهن مدعو ىذا

 ليقواهنم_ةغتسنفءالخلا هب ونذرك ذيىذلاوهليقو بوني مثبن ذي م بوتي مب ذي ىذلاوهبيسملا
 وهءهنعو ةللا يمال ظفاحلا سابع نب |لاق( ظظيفح) قدا اوهل ديو حيسلاوه سابع الانا

 ظفاحمل اوه ليقوهقح ٠ نم ةللاهعدوت_ساامل ظيف- ليقواهنمرفغت-س واهنععجر : ىتحهب ون ذ ظفح ىذلا

 ىأ (بيغلاب نمحرلا ىذخ نء) سماوالاو تاعاطاا ىلع ظفاحماوهىليقو اطتقارملااط دهعتملاهسفن ىلع
 باقي ءاحو :)بايلا قاغأورتسلا تا اذاد>-أ هاريال ثيح هولا ىفهفاخ ليقؤهري/ناوهعاطاف نج-رلا فاخ

 ئىأ (مالسإ) ةنملا اولخد|ةفصااهذه لهاللاقي ىأ( اهولخ دا )هللا ةعاط ىلع لبقم صاخم ىأ (بينم

 موب كلذ) مارا ةمالب ليقو ,ويلعهتكن فالموهنلا نم مالسب ليقو مومطاو ناذعلا

 ىهتاتىتح هللا نولًاسي مهنا كلذو (ابهيفن ؤاشيام مهل) اهيفتومالهنالة نجلا ىف ىأ (دواحلا

 اش .دلو) ىاهنهلوقوهو رشب باقي رطخ لا ماولأسي لامه ديب معةقلادب زي م اولأسام نوطعيف مهتلثسم

 ةعج لكى ىلا عنو د رار فرح ليق مم ركحلاههجوىارظنلاوهدب زملاليقو (ديزم
 نم) ةطرافخرلبةىأ (مهلبقانكلهأكو ) ىلامتهلوق © ددزااوه اذهفهتماركرادف
 اويلقتواو راس ىل( دالك و ,قنف)فنعوةلوصب ذخالا شابلاوةولطس ىنعي(اشاطب نه :.د_ثأمه نرق

 ليقو هللا سمأن ماب رهمىأ اصيح مطاو د لف ىأ (صيخحم نم له) قب رطلك اوكلسودالسملا ىف

 ىلع مونال كم ل_هال هي وخت«_يفوهللا ب اذ عىلا ن وريصيف نونو لب توملا نمار فم مط نود_ال

 هلناك نمل) ةظعوموةركذت ىرقلاك الها نمرك ذاهف نا ىأ (ىرك ذل كلذفنا) مهليبس لثم

 عمتسا ىأ ) عمسلا قلأتأ) هللا نع عاوهللا عم رضاح باقهل لقو لقع ىأ سايعنءالاق (بلق

 هلوق و هاسالو لفاغب سيل باقر مداح ىلا (ديهشوهو) هريغب ه..فن ثدهال هللاقي امعمتساو نأ رقلا

 لاقبعتو ءايعاىأ (بوغل نمانسمامو مايأةتس فام هندبامو ضرالاوتاومسلاانقلخ دقلو) ىلاعت
 اهرختاو دحالااطوأ مايأةتس ىفامهندامو ضرالاو تاومسلا هللا قلخاولاق ث.> دوهملا فتاز'نورسفملا

 مهيلعادر ةبآل اذه ىلاعن هللا لزئ ف هيف لمعلا اوكرت كل ذاف شرعلا ىلع قلتساو تبسلا موب حارتسا مثةعجلا
 ىىزارلانيدلار فن مامالا لاق بوغل نمانسمامو ىلاءتهلوقب تبساا موب حارتسامطوق ىف مطابي ذكتو

 كرمشملا ىلءدرلادارملا نارهاظلاو هري_سفت

 بئاغوهوهيشخ ىألوعفملا نملاح (بيغلإ) بتاغهنمىثحلانا عم شاخهناب

 قلحلابانييعفأ ىلا عتهنلا لاقاماين اثةداعالا ىلعر د_ةنالىتحلوالا ينل ابان دعتام ىأ بوغل نمانسمامو
 دحالان ا كلذو هلي وأتاوماعيمإ اوأ,_منم هي رحناماوهفةاروتلا نمهول -ةنود ويملاةلاقامامأو ةنآلالوالا

 ناكلد حالا موب ”ىدتباضرالاو تاومسلا قاخ ناكولف ضعب دعباهضعب ةرمدسمةنمزأ نينثالاو |

 تيغلابةستام ة هنا شسح

 ا اقع

 قلغأ اذا ندسحلا كناغ

 ءاجو) رتسلا ىحرأو بايلا
 هللا ىلا عجار (بينمباقب

 هي ص ةرد رسل ليقو

 اهولخدا) ةحرىص ةديقعو

 نم نيملاس ىأ (مالسب
 مقنلالواحو مسنلالاو 0

 موب ىأ (دواهلا موب كلذ)

 اهولخدافهلوقكدولخلارب دقن

 دواحلا ىردقمىأ نبدلاخ

 اهبف نؤاشيام مسط)

 ىلع (ديزم انيدلو
 ىلعروهجلاو نوهت_ثيام

 فيكألد ىلاعتهلناةب ؤرهنا

 لبق (مهلبقانكلهأ كوز
 نم (نرقنم) كموق
 اوبذكن يذلا نور_فقلا

 (مهنمدشأأمه) مهلسر
 ةوق(اشطب ) كموق نم
 اوق رذ' (اوبقنف) :وطسو

 اوفاطو (دالسبلا ىف)

 نعريقنتلا بيقنتلاو
 بلطلاو ثحببلاو ىمالا
 بيسقلل ءافاا تلخدو

 اشطب مهنمدش أمه هلوق نع

 مهتردقأ مه طوةدشىأ

 مهسفنال لثماول موب ىتحاصيح مط اوأر لهف ن ورقلادالب ىفمهرياسمو مهرافسأ ىفةكم لهآ قنفدار نت وجو هيلع ميو قو كيسا 7

 ةظعوموةرك ذب (ىركذا) روكذ!|(كلذفنا) توملاوأ هللا نم برهم (صي ل نمله مالا ىلعاوبقنفأرق نمةءارقهياعل ديو

 رضحال نمنالهتنطفب رضاح (ديهشوهو ) اظعاوم اولا ىنصأ ( عمسلا قلأوأ )هل تاقالهناكفهبلق بال . نمنالعاو(بلقهلناك نل)

 اي ذك_:تنعل دوهيلا ف تازن ليقءايعا (بوغا نمانسمامو مايأ ةةسىفامهنبامو ضرالاو تاومسلاانةلخ دقلو) بئاغهناكفهنهذ



 ١ نوعرفوىسومةلواقمىفاكلواقتلا ةناكح ىفةءقاولا للا فن اّ:سناكة فن اتسم ىهفهذهامأو هللاقام هن, رقلوقو نيكلملا عم سفن لك

 . راتخاو ىنطهنكلونايغطلا ىفهتءقوأ ام ىأ (ديعب لال ضى ناك كلو هتيغطأامانب رز هني رقلاقفىناغطأ وهب رلاةرفاكلا ناكف

 - لاقليقفهللالاقاذافلاقالثاقنأكهني رقلاق ىلاعت هلوقلثمفانئتساوه )١90( (اومصتختاللاق) ىدط ا ىلءةلالذلا

 1 دقو ىدل) اومصتختال

 ىأ(-_.عولاب كيلا تمدق

 ءازجلارادفاومصتحتال
 ةدئاف الف باسحلا فقومو

 لئاطالو مكماصتخا ف

 9 دفوأ ىنقو .هقنح

 قنايغطلا ىلع ىفاذعب

 ناوهو ردقم مالكلباوجاذهليق (هتيغطأامانب ر) رفاكلا اذه ضيقىذلا ناطيسشلا ىن-عي

 هتللضاامىأهتيغطأامانب رناطي_كالوقيف ىناطيثىاغطأ انب رلوقي رانلا ىف قلي ني-> رفاكلا

 كلا ىنعيهني رق سابع ن.!لاقوهناطيش هنمأربتيف قحلا نع ىأ (ديعب لالض فن اكن كلو) هت وغأامو

 !تبتك اموهيلعتدزامىأهتيغطأ اماهي ركلملالوقيف ةباكلا ىف ىلعداز كلملانابر رفاكالوقي
 وال زيلاعتطا (لاق) قحلاىلاهنععجربال ل ؛ وط ىأ ديعب لال_.ض ف ناك ن كلو لءعولاقام

 1 ىأ (ديعولاب كلا تمدقدقو) مهئانر عمم مهماصخوه ل يقو رذعريغب ىدنعاو رذتعتال ىأ (ىدل

 | ىأ (ىدللوقلا] دب ام) ر مك ناةرخآلا ف ىناذع م<-:رذحو ل_سرلا نسا ىلع متر ذناو نارقلاب

 ١ هانعم ليقو لدبيالو ىلوقريغي الف ضاقانأام م<ياع تيضةو مهج نالمال لجو زعهلوقوهو ىلو قتال دبنال ىلسرةن_لا ىلعو ىتك
 | لديك والاوهلوقلا اذهواواضفيكلعأوبويغلا مالعىفالدهجو نءلوقااريفيالو ىدنءبذكيال || ىل-عةجح مل تكرتاف
 ||| هانعمليقو مرجريغب ممقاعاف ىأ( ديبعلل مالظبانأ امو ) ىلوق ل دبيام لقب مو ىدللوقلا ل دبي املاق هنا هيلع هدب نم د_.عءولا ف ءابلاو

 | نايب(تالتماله مه لوقن مون) لجوزعهلوق# نسحلاناسحا نم ص قت ا وأءىسملاةءاسا ىلعدي زاف || ميدي, اوقلتالو هلوق فاك
 || هربخ قيدصتلىلاعتهللا نملاؤسلا !ذ_-هو سانلاو ةنجلا نماهؤاعهنااهابا ىلاعت هللا دعو نماط قبسامل || مدقن ا ىلع ةيد_موأ

 ||| وهف ىلع عضوم فق بي اوت" التما دق لوقت ىنعي ( دبزم نم له ) منهج ىنعي ( لوقتو ) هدعو قيقحنو 0 0 ا
 ||| لههلوقوهولاٌوسلا ن وكي اذه ىلعف سابعنءا نعةءاوروهوةدازتسالا ىنعع وهل يقو ىراكنا ماهفتسا اوعمطتالى |( ىدللوقلا
 ةنجلا نم مهجن المال ”المال هتلكت قيس ىلاعت هللا نا سابع نبا نعى ورواييفاهلهأ عيج ل اوخد لبقت ”التما || ىديعوو ىلوق لدبأ نا
 ' تمس دق ًلوقتف ئناعؤاجالواهبف بهذالا جوفاهيف ق جاب الاهل هللاءا دعأ قيساماف نيعجأ سانااو امو) رانلا فرافكلالاخداب

 بنذريغبا دبع بذعأ

 هغلابملا“ هل ىلع مالظب لاقو

 ١  نبسنأ نع(ق) دب يم ىف سلو ت ًالتمادق طق طةلوةتفت ”التما لهلوقيفاهباع همدق عضوف ىف الل

 ىتح دب نم نم له لوقتواهمف قاد متهج لازتاللاق ملسوءهيلعةنلا ىل_صهناالوسر نا هنع هللا ىضر كلام

 ]| لازيالو كتزعب طق طقلوقتوضعب ىلااه-ضعب ىو زيف همدقاهيفةزعلا برةباو رىفو شرعلا بر عضإ

 | ١ ةقلخ نمسا رظيالوداز زوهوحن ةريرهىنالوةنحلالوضف مهكسفاقلخا هللا شنب ىتح لضف ةدحلا ىف

 ا وهوامهدح أ نايهذمهلاثمأ فو هيفءاماءللو تافصلاثيداح ًاريهاشم نم ثيدحلا اذه د6 لصف (موي)هديبعل مالظوهدبعل

 || ر وهجلوقوهوىناثلا بهذلاودا مري_غاهرهاظواهم ىقءار ىنعماطواهرهاظ ىلعاهي رحتوهلوسر و عفان(لوقي)رذنأو ركذ
 || مدقملا مدقلابدارملا ليقف ثيدحلا اذهل وأ ىفاوفلتخا اذه ىلعفإ اهم قيليام_بحلؤأتناهنا نيملكستملا || هيا ل 0ع راو

 ْ  نيقواخلاضعب مدق هب دارملا ليقو باذعلا ل_هأ ن ءاطهمدق نماهيفةنلا عضي ىتح ىنعملاوةغللا ف غئاسوهو أ ت*التما له مهل)
 1 5 5 - . - 2 َ - 0 3 . 5 00 5 .٠

 1 ١ اوقلخو ةيمستلاهذهم ىمسا نم تاقواخلا ىف نا لمح هنا ىل» 0 ل تسلا وع وهو (ديزم نم لهلوقتو

 | ىبسحىا |وق لعأ ةثلاو ىلاعت هلل ىلعةح راحل ةلاددتس ىلع ىلقعل ىعطق لي 0_0 ره ه نع لي ينم نم لهاهمالتم دعب 0000و لاوطواحونحتس رف ماد تام ضاعن | روح ىادلكردس

 نممتلارظيالودلوقد ةنوئمريغو ةنونماهرسكوءاطلا ناكس |تاغل ثالثاهمؤو تدفن ةىح ممضومىف قب لهودىأ
 || قلخ

 | || ىلاعتوهناحب_سهنمل دع كل ذف بن ذريغب وأ بن ذيهب ذع نغىل عتهثلا قح ىفرظلا ليحتتسي هنا ىنعيادحأ تت" ذاتما دق: 12

 || ىع(ديعب يض) كرسشا اوقتا نيا ىأ(نيقتسا) تين داوتب رق( تفلزو) ىلاتةلوقف || منو يفو دز ناهاوأ
 ّ 007 اهنا خيب وتالاؤسلاوح راوجلاقاطناكر كنة صريغوهو مهج نملوقلا قيقحتىلعاذهودي زمال
 ”نالءريكذت و لاخلا ىلعو اد دعب ريغاناكم ىأ فرظلا ىلع ب هنريغ(ديعب ريغ نيقتمال ةنجلا تفازأو)المأ ت "التم|اهماب ىلاعت هملعل ةرفكسلا

 5و ديك يكوتلاهانعمو ديعب ريغأي-ث ىأ ف وصوملا فذ ىلءو تنل او رك دا اهب فصولا ف ىوسسي ردادملاو ليلصلاكر دصملاةئز ىلع

 يي ااا0ا01ا010اة0ةاة0ة0ا0 0 ط_ضم



 ليقوهض سم ىفهندنأ ىتح خذ لكن ابتك«ل يق مر ضاح (ديتعإ) ظفاح(بيقرهبدلالا) هيف نمهب ىرباموهب ماك بام (لوق نم ظفلي ام)

 هملعو هر دقب مهبلع جتح جتحاو ثعبلا م رك ارك ذاملعاجلاو امئاغلا دنعالا هناينتجيال نيكللملا نا ليقورزو وج هيفامالا نابتكي ال

 تءاجو)هلوقوهو ىضاملا انقلب تحرم نار كلا تاتا ل مايقدنعو مهتومدنعبي رق نعهوقال مههوركن امنا مهملعأ

 باطخلاو توملاىلاةراشالا (هنم تنك ام كلذ ) ةمكسحلاب وأسم الا ةقيقحب ىأ( قحلاب) ةستلم لقعلابةبهاذلا هن دش ىأ (توملاةركس

 (ديعولا موي كلذإ) ثعبلا ةخفن ىنعي ( روصلا ف خفنو) برهتورفنت( ديحت) تافتتلالا قي رط ىلع ناسنالاانفاخ دقلوهلوق ىف ناسن الإ
 هقوسيامهدح ناكلمىأ (ديهشو قئاساهعم سفن لكت ءاجو) خفن ردصم ىلاةراشالاو فاضملا ف ذح ىلع ديعولا موب كلذ تقوىأ ْش

 (ا6) >> لك نملاجلا لعبصنلا قئاساهعم لو هلمعب«يلعدهشي رخآلاو رششحا ىلا

 ىأ (بيقرهبدلالا) هيف نمجرخ مالكن م ماكشبامىأ (لوق نم ظفايام) حربيال ىذلا مزالملا ديعقلاب
 ناساللز روح الفهنءنارح أت امهناف هعاج دنعو طئاغلا تقوى وس ناك امن ارضاخ ىأ (ديتع) ظفاح

 مح ىف وهامىلاةفاضالابهفر عت

 ىأ(تنكدفل)ةفرعملا

 ةلفغف)ت نك دقلاط لاقي

 ملك ةبامايتك,ىتح لادا كالت ىلعوهو هنمام”ون دب ةكسثالملا ىذؤيال تح نيتلاحلا نيناهىف ماك. نأ

 ىشغت ىتلاهتدشو هترمت ىأ( توما ةركس تءاجو ) ىلا عتهلوقف رفغشسي وأحب سي هلعل تاعاس عبس هعد

 هاري وناسنالا هنيبقي ىتح ةرخآلا ىمأ نم قلاب ل يةوتوملا ةقيقح ىأ( قملاب) ها قع ىلع بلغتو ناسنالا

 اي كتلفغ انلزاف ىأ || دأب اوثوارجأ هلامالا نابتكحبال ليقوهض ىم ىف هندن أىتحهب ملكتي عيش لكه يلعن ابتكييامهنا لي هب ||
 مويلا كرهبف) هدهاشت ||| هتقفنعفظنب نأ هبكتد ىرصبلا نسحلا ناكو كذحلا ىلعرعشلا تامه لحم ن | ليقوباقءورزوهيلع

 اهناكةلفغلا تلعج (دي دح || ىلع نيمأ تانسحلا بتاكل سو هيلع ةنلا ىلصفثلا ل اوسرلاقلاقةءامأ ىفأ نع ىلعتلا دا :ساب ىوغبلا ىور
 لكم دسجاهم ىطغءاطغ |[ لامشلا بحاصل نيعلا بح اص لاق ةئيس لمع ذاوار مشع نيعلا بحا ص اهبدنك ةنسح لمح ا ذاف تائيسلا بتناك

 «_نيعاهب ىطغةواشغوأ
 ناك اذافأيشرصساالوهف

 : ةحفن ىنعب (روصلا ف خفنو)ه ركت سامع نبالاقوب رت ليقو ل. هنع تنك ى ذلا كلذت ,ولاةركس هنءاح هل نسل
 0 ا ا قحلا نمهرصبب ملامرصبيفأ | مويلا كلذ ىفىأ ( تءاجوإ) هيف مهنعي نأ افكلا هللا دعو ىذلا م ويلا كلذ ىأ(ديعولا موب كلذ) ثعبلا ١
 تنهار كا كمين كلت قع نى داى ( 2 ا ايندلا ىف موبلا اذه نمىأ(انهنمةلفغف أ[ (هنيرق لاقو) د ل يلع ملا نسخن كلت بح صال فا لوقف لس ةاو نى ةاايح اك

 01 ارق ول | قئاسلل م أذهل يقوم رقل كان لا لوقي ىأ ( منهج ىايقل) هلع ناويد ترضحأ و هترضح أ دق مد 0 ىن نمدب تو ىذا ذه كلا لوقيليفوريشح دعى( ديتض) ىداعاأ( تلا 00 امو | حت رضلاو) كن ينصت دورتي ستان كررت ا تفاكلا ىرتليقواين دلا ف هنم اي كا .رصصبت دفان تباثىوق ىأ(ديدح مويلا كرصبف)ايندلا ف كرصبو ظ
 قا عافم) هب سمأ يف هلل ناعم قا نع ضرمم صاعىأ (دينع) رغكلادبدشىأ( رافك لك )ديهشلاو

 (ديتع ىدلام) هبت لكو (فمز تام رع ستر كام قعيلع بيبو قسلارةضورتلا لل ]

 قئاسلل باطخلاو (ايقاأ) ىلاعت هلال وقي مث ديتع ىدلت باث عيش! ذهريدقتلاو ا ذهربخ اهتفصوامو ديت كل ذكوهلفصوهدعب فرظلاو ئن

 لعفلار ارك: : نع ةيثان لعافلاةينثت تن اكف لعفلا نمءزجلاكلعافلا نال لأ قلأ نعال بانف نقلا ألصالاناكوكلاوأديهشلاو

 دئاعم (دينعإ) مئملاو عنلإ (ر افكلكمنهج ىف) نيقلأ نسحلاةءارقهليلدفقولا ىرج لصوللء ارجانونلا نملدبفلالاو يقل لص ل بقو

 ب سم تحلل اطمختم ملا( دتعم )يطع ىلا لص نأ ريحا سنجل _عانمو أ هقوقح نعلاملا عنا اريثك (ريخلا عاس) لهالد اة احم

 رافكلك“ نملدب وأ(ديدثلا باذعلا ىف هايقلاف) هريخ طرشلاىنعم نمض: :مأدتبم ( رخآ < اطاهنلا عم عج ىذلا) هنيد:فوهللا ف كاش

 دعا عودي ن روى دان امس رقلاق) لوصوملابفصونالةركنلانالرافكلةفص نوك,نازوجالو ديكو تللري ركس هايقلافو

 ء يجب ىنعأ لوصحلا ىناهلبقام ىنعمواهانعم نيب عجل ىلعةلال دلل اهفطع بج او ىلوالا نال ىلوالا نودواولا نع ةلجج هذه تيلخأ اغاودعايلا



 هك ارتو علطلاةرثكل ضعب قوفهضعب دوضنم (ديضن) ليخنلا أرك خرم علطيام لكوه(علطاطأ) ءامسااىفالاوط (تاقسابلخنلاو)
 لوعفموهوأ هظفلريغ نماردصءاقزر نوكف قزرلا نعم فتابنالانالدابعللاةز راهانسن أى أ (دابعالاقز ر) رّهلا نمهيفام ةرثكلوأ

 كلذك ةتيملا ةدلبلاهذهتديحاكىأ (جورحلا كلذك ) اهئابن فيج دق (اتيمةدلب لءاملا كلذب ( هبانبيحأو) مهفزرل اهانتيتأىأهف
 نشد رقلبق (مهلبقتبذك ١ ءادتبالا ىلع مفرلا ل ىف فاكلاو تاومالا ءايحاكت اوملاءايحانالكك_:ومد_بءايحأنوجرخت

 نمهلوقك هموق نوعرفبدارأ (نوءرفوداعودومو) دودخالا باص ليقوةماهلاب موق مهووطت رسب وه( سرلا باعصأو حون موق)

 ابي رقابسن هنبب ومهنبب نالهنا اوخا مهامس( ةكريالا باحصأ او طول ناوخاو ) تاعاج تافوطءملاو حون موق هيلع ف وطعملانالمهلامو نوعرف

 نم نال (لس ءرلابذك ( مهنمدحاو لكى أ( لك )هعبت ةرثكلهب ىمسودوب ذك-ف مالسالا ىلا هموقاعدو ملسأ نميلاب كإ موه ) عبتموقو)

 (انبيعفأ) مط دي دهتتو سو هيل عهنلا ىبصةنلالوسرل ةياسآ هيفو ىديعو لحو بجوف (ديعو قف ) مهعيج ب ذك دقفا د>اوالوسر بذك
 نعزجمن فيكسفلوالا قالا نعزمتنملاناىأ(لوالا قاحلاب) راكناللةزمطاو 2 )/١4( هل متهجولدت+ ملاذا مالا ىع
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 ١ را (مطا )كروت ليقوألاوط ىأ(تاعقسابلخنلاو) دصخ#ىتلا بوبحلارئاسو ربعشلاو مهلب) ةداعالاب فارتعا
 دق ههبشو طلخ ىف ( سدل ىف نم جرخو ققشت اذاف هماك أى ضعب ىلع هضعب بك ارثمى !(ديضن) ققشتي ن ل بقاعلط ىمسي ورهظي و

 اهيفانشناف (اتيمةدلب) رطل, ىأ(هبانيي> ًاودابعللااقزر كللذانل هج ىأ (اةزد) ديدضنب سلف هماك أ مهربحو ناطيشلا مهباع سبل

 حو موقمهلبق تب ذك )ىلاعتهلوق و توملا دعب ءايحأروبقلا نمىأ ( جورخلا كلذك ) بشعلاو الكلا || نامهبااهليوست كلذو
 نم ةفئاطىلا + الس رم طول ناكل يق (ةكيالا باهصأو طواناوخاو نو ءرفوداعو دوو سرلا باخصأو | جراخ سمأ قتوملا ءايحا
 مهعيج صدق مدقت دقو ى رجلا عبتدعسأ ب ركونأوه ( عبت موقوإ) طول ناوخاولاق كال ذاو مهاربا موق || كلذلاوكرتسف ةداعلا نع
 رك دلابصخاذهلفهموقل فختسملا بذك-!اوههنالن وعرف مذوهمذلو عبت موق لجو ز ءةنلامذ لبق || وهوحيحصلا لالدتسالا

 مط بجو ىأ ىديعو قأ- مهلسراوب ذكن ب روكذملاءالؤه لكىأ (ديعو قف لسرلاب ذك ل ك ( مهنود

 ىنعملاوديعب عجر كل ذمهوقل ب اوج اذه(لوالا قام اءانبيعفأ) رصنلاب لسرال ىديعو قذ-ليقو ىناذع نم) ردق 'ةداعالا لعن اك
 ىفمهلب) ثعبلا اوركن و لوالا قاخاوفرتعا مهنال كلذوايناثةداعالإايعنفالو أ هانقلخ نيح انزعأ || توملادعب (ديدج قلخ
 هبسوسوتام لعنوناسنالاانقلخ دقلو) لجوزعهلوق « ثعءبلاوهو (ديدج قاخنم) كش ىأ (سبل || ديدجلاقامتاركن امناو
 لكل نايب (دي رولا لب نمهيلا برقأ نحنو) هرئامضوهرئارسسانيلع تالف هبلق هب ث دحام ىأ (هسفن || ناوهنأش ةمظعىلءلديل
 نيب وهو ندبلاءازسأ نم ءزب لكىلا لصيو مدلاهيف ىرحىذلاقرعلادب رولاوهنمهب ٍلعأ نك ىأ هماع || فاخينأهب عمس نم قح
 ئشةنلا ع نع بجحالو اضعب اهضعب بحح هضاعب أو ناسنالاءاؤسأ ن اةبآلا ىنعمو نبوابلعلاو موقلحلا [| انقلخدقل و) هب متحد

 ذا) هقور عى مدلا ىرجاىان ىمأ هيف ىرجبو هيفانتر دقذوفنب هيلابرقأ نو ىنعملانوكن أل متل يقو || سوسوتاملعنو ناسنالا
 نعو نيعلا نع)هيلعهناظفحو هنابتكيفهقطنموهلمعب و هن الكوملا ناكسلملا نقلتيىأ (نايقلتملا قانن || توصلاةسوسولا (هسفندب
 لامشلا بحاصو تانسحلا بكي نيعلا بحاصفهلامث نعرخألاو ذيع نع امهدحأن ا ىنعي (لامشلا || سفنلا ةسوسوو ىنحلا

 دارأ ليقورتآلا نعامهد>ًا كذب ىنتك اف ديعقامهنمدحاو لكوا دعاقىأ (ديعق) تآايسلا بنتك نسال لاح بج
 نم هريم ص قسجهيو
 ديعقلاب دارملا (هيلابرقأ نحنو) اذككت وصهلوق ىفاهلثمءابلاو سفنلا ثيدح

 ةيناسربعب مهوقكن ايبا ةفاضالاو قرعلا لب او قنعلا نطاب ف قرعدي رولاوبرقلا طرف ىف لئموه (دب رولا لبح نم) هنمهملع برق

 7  ىدلاو وهنمتنكم اب امرهلوقك هيلعىناثلا ةلالدل امهدح أ كرتف نييقلتملا نمد يعقلامشلا نعوديعق نيعلا نع هريدقتو سلاجم

 1 ىعلاو# برقبامو ىنعم نمهيفامل ب رقاب ب وصنمذاواثب ربهنمىدلاو ناكواي رب هنم تنك ماب امر ىأ قامر ىوطلا لجأ نءواي رب

 ١ نيكلملاةبتكىاموهو ةمكحل كلذا او تايفحلا خأ ىلع علطموهو « دع ىنغتسيال فيكو هنع ىنغوه ىمأ نيكتلملا ظافحت-ا ناي
 تانسحلا ىفةبغرلاوت ايسلا نعءاهتنالا فهل ف اعاةداب ز نم ةمايقلا موب لمعلا فئات ضر ءوامهظفحو

 ها ةحضاو شماه اب ىسنلاةرابعو هليلعت ليل دي هموق نمةفئاط ىلا رهاظلا لعلو لوصالاب|اذكميهاربا موق نم ةفئ اطىلا هلوق 5
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 دجلاوذ ديجلادحاو بولسأ ىفام تاق: !الءاوسب ءاوساورفكن يذلا لب رك ذا ىذ نآر قلاو ص ىفمالكلاك (اوبغ لب ديجلا نآرقلاو

 مهءاجنأ) ةكمرافنكىأ اوبعلبهلوقو سانلادنعوهللادنعدهيفام لمعودين اهءاماع طاحأ نمو بتكحلا نمهربغ ىلع فرمشلاو

 ناكنموهتتامأوهتلا دعاورعدق مهنملجر فوخمناب ,هرذني نأوهو بيت سيلا موب كتاراكنا ملسوهيل علا ىلصد#ت ىأ(مهنمرذنم

 امتمهبجت راك او فواح هباغوه ف يكف مهر ذا. نأ همزلم-هلظاا فو نأ لعاذاوهوركممطاني نأافئاخهموةلاحصاتالا نكي ملكلذك

 عم فلوالاة أ شنب مهرارقاو ئش لك عارتخا ىلعوام_هنيبامو ضرالاو تاوم.لا قاخ ىلع ىلاعتةثلا ةرد_ةب مهماع عم ثعبلا نم هب مهرذنأ

 نأ ىلعةلالد (ابارتانكواذتماذئا بيم ئماذهن ورفاكل لاقف) هلوقب نب راك الاد حا ىلعل اوعمءازحلا نمديالهناب لقعلاةداه-ش

 رفكلا ىلع نوم دةءاذهمطوق ىف مهم ىلعةداهشالريمذلا عضومن ورفاكلا عضوو راك_:الاب قح ًاوداعبتسالا ف لخدأ ثعبلا نم مهم"

 صفح وهزوو ىلعو عفان اننمعجرن 141 ىلدو توم نيحأ هانعمرمضعبوصنماذاو مجرلا ىلا ةراشا اذهو ميظعلا

 دعبتسم (ديعب عجرككلذ) 5 3
 نم سمشلاب يغتىذلا باخ اءارو نموهلاقيو ىلا عتهنناالا هءاروام لعيالو هل+ادملاعلاو هستمعءامسأا

 الع كلودكر1كبم || 2 7 2 :2 ١
 ل تنوع د دل ىناوفل:خاوةكربلاو ريس اريثكلاةنلا ىلعمب ىلا ىقلاعا (ديجنانارقلاو) ةنسةريسع هثار و

 * م لمعت 1 ككل 0 2 3 5 5 4 200 5

 نب لاول أ ليقولوق نم ظفلبام ليقو اوبعلبهباوج لبو نثعبت هريدق: فذ هباوج ليق مسقلا باوج
 نزوح و ةداعلاو مهولا 01 : : :
 0 0 0 1 لجر مهفوخ نا وهو بوعد سيلا مهب كتلراكنا (مهتمر ذنم مهءاجنأ اوبعلب) ىنعمو انماعدق
 2 0 "| ىأ (بيعئماذ_هنورفاكلالاقف) هقدصودهتتامأوهتلا دعوم_عيفهتطاسواوفرعدف مهنم

 نوكيو باوجلا وهو هيلع مالكلاةلالدل ثعبلارك ذكر تو ثعبن ىلبنو توه نيحأ ىأ (ابا ةانكوانتماذ:أ) ب رغدكم
 5 0 لك انام ىأ ( مهنم ضرالا صقننام انماء دق )ىملاعتّنلا لاق توملا دعب ثعبن ناد عبي ىأ (ديعب عجر كلذ ) | داعيتسا ىل اعتني ام للك ن م ع 0 : 5 : 5 5 3 ع 0 4 1 ١

 هياورذنا هراكنالا 0 2 1 7 35 2 1 ٍ
 0 9 1 (ظيفح باك ) كال ذب انماع عم ىأ (ان دنعو ) ئيانماع نع بز عيال مهماظعو مهءامدو مهموحل نم ضرالا

 0 ند مهنامسأ او.هدد عا ظفاح ىأ ظفاح ىنعع ظيفح ل يقو رييغتلاو ليدل نمىأ ظوف# ىنغع
 بعصا كن كه .٠ را ع 6 - 5 5 م : أ 2 م 5 .

 رلا نكس إذا رزيلا ْزإ لبق (مه0اجال) نارقلابىأ (قحلاباوب لكلب) نوكي امديف تن ادوو طردت والا ل
 هيلعلدامعوجرملا ىنعمب قعم ليق سلم طاتخم ىا (حح سمع ع افمهف) مهءاجالرذنملا اوبذكليقو مهءاجاملهباوب ذ.كهانعم

 وهودب رذنلا نمرذدملا نولوقي و نوني لعمةىمو )عمة صصورح اسد ىمورعاش ة ىم لسو هياعةنلا ىص ىنال مطوق مه يم طالتخا

 صقتتامانملعدق) لا كرب نمةي !ه ذه ىفليقو مهيلعا وام اطاتخم ىه ىعأ ناكسف ىرتفم سصوزجرة يصور حيس ةيصنارقلاف

 0 ميظع ىلع مطد مت مه ىمأ مييلع ج ىمالا قحلا موق كرتام ليقوهني دهيلع سدا اود يم أ هيلع جسم قحلا
 ِ 1 اا ىأ (اهانيز د) دمجريغب ىأ محاد مهف را اورظنب مفأ) ىلاعتلاقف هترد-ق

 ضرالا صقنتام لع ىتح 0 ا عر اوقشىأ(جمرف نماضامو)“
 هياتوقوملا دال أ ني |(. تحفتسلكنمىأ (حيم جزل” نماهيفانتناو) تاونالاجاف ا( ناز
 ناكمهماظعو مهموم نم م ذب ىأ(ىرك دادرع كلذانلتببىا(ةرصبت) هن رسال ل
 باتك اننانطو) اوناك ربلا ىنعي (ديصخلابحو) نيتاس ىأ (تانج) ءاملا كلذب ىأ(هبانتبناف) رطا وهو ئث لكة اي هيف اك ءايحأ مهعجر ىلعارداق ةكربلاو ريجاريثكى أ (اكرابمء امءامسلا نمانلزنو) باث أ نمدي رك" ذي ورصبتيا ىنعملاو ىلا هثةللاىل

 عبتابارضا ( مهءاجالل قملاباوب ذكلب) هيف بتكوهعدوأ ال اظفاح وأ ظوفحلاحوللاوهو رييغتلا نمو نيطايشلا نمظوفحم ( ظيفح

 ريغ نمةلهولوأ فتازجم ايةتباثلاةوبنلاوهىذلا قلاب بيذكتلاوهو مهبتت نم عظف أو هاب اؤاج مهنأ ىلع ةلال دلل لوالا باريضالا
 ةيصورحاساروطو رعاشةراتنولوقيف هتعس نمبراهضا !ذا عبصالا ىف مئاخ لا ج ملاهي ب زطضم ( حي مسمى مهف) ربدتالو ركفت

 اورذكنيح (اورظني مفأ) لاقف ثعبلا ىلع هنردق ىلعمطد م ثعبلاب رابخالا ليقو نر قلا قا ليقودحاو ئثىلع نوتبشال نهاك

 (جورف نما طامو) تارينلاب (اهانب زو) دمع ر يغب اهانعف ر(اهانينب فيك )ملاعاا قاخ ف ىلاعت هللا ةر دقراث [ىما ( مهقوف ءامسلا ىلا ) ثعبلإب

 الابج(ىساوراهفانيقلأو) اهانوحد (اهانددمضرالاو) لاخالو عدصالواوبف قتفالب ويعلا نمةميلساهنا ىأ قوقشو قوتف نم

 (بينمدبع لكل) رك نوهم وصبنل (ىرك ذوةرصبن) هن هب جهتبب(حببم) فنص (جوز لكن ماهيفانتبنأو) تامل ىهالول تباوث
 نم ىذلا عرزلا بحو ى' ( ديصا | بحو تانج هيانت.ذاف ) عفانملا ريثك (اكرابمءامءامسلا نمانلزنو) هقلخ عئادب فركفم هب رى ا عجار
 ارمهريغوربعشلاو ةطنخلاكدصح نأهنأش



 مكصقسال ى أ (ايشمكلا عأ نم) ىرصب مكستلأبال(مكتلبالإ) قافنلا كرتب رسلا ف(هلوسروهلل'"وعبطتناو) هلوق فريمضلا نم
 نعقب وتللمهتيادهب ( ممحر) بون ذلارتسب ( روفغهتلا نا) صةةنلاوهو ىن_ه؟تيلي تالو تيلي تالأو تلاي تلأ أ ش مكسنانسح باوث نم
 عم كشلا فهعقوأ اذاهبارعواطمبائرا (اوباتربإمهلوسرونلاباو:مآنبذلا نونمؤملااف) لات نيصاخلا نينمؤملا فصومث بويعلا

 درف أ ناميالاكالمبيرل|لاوزوناةيالاناك انرهوقدص نمل ماهتاالوهباونمآ ايف كش مهسوفن ىف عقيل م اونمآم هنا ىنعملاوةمهتلا

 ادي دج اضغةلواطتملا ةيخارتملاةنمزالا فهرارقتساباراعشا ىجارتلا ةماكب ناميالا ىلع _هطعوهناكم ىلءاهيبذت ناميالا مدقت دعب رك ذلاب

 قمه فنأو مطاوماب اودهاحو)

 دهاج نوكي نأو ىوطا
 نأزوجيو دهج ىفةغلابم
 وزغلا سلب ةدهاجلا داري

 اهعجابت ادابعلالوانتي ن أو
 وخت لالا: د هاجلاب و

 شدجىف نامع عسينص
 ةاكزلالوانت,نأوةرسعلا

 نملاملا قلعترام لكو

 ادتيل اربخوربلالامعأ

 نوشمؤملا وه ىذلا
 (نوقداملاممهكشاوا)

 مطوق ىفاوق دص نبذلا ىأ
 بذاك اك اوبذكي مرانمآ

 نيذلامهوأدسأىب بارعأ

 قحوقدص ناع امهماميا

 مطةفصاونمآن يذلا هلوقو
 اًؤاحةيالا هن هتازنالو

 لزيفن وصلخ مهنأ اوفلحو

 مد لانواع لكو
 قيد_صت هيوريخا ىا

 ىفام مكب ولق
 نقل قامو تاومملا

 نم (ميلع ئثلكبهللاد
 ريغو صال خالاو قافنلا

 (نأكيلعنونمب) كلذ
 ىنعي (اوماسأ) نابىأ

 ؛هللاو

 مكيلعةللةنملا ىأ (مكيلع نع هللا لب مكمالسا ىلعاونمتال لق) ركشللاضي رعت ىدايالارك ذ ّنملاو مهمالساب

 وأناطيشااوأ ب راحناودعلاوهو ايونم_هاجلانوك نأزوجب (تنازيبس 2 (85)

 راهظا عم نيماسمللاب رح نوكينأ نم جورخلاو سلا فلوخدلاوه مالسالاوهيلع سفنلا ةنينأمطو
 ماعلا نيب تاق لوقلا اذ_هعم كلذ مهفيفيكسفةنلا لهأ دنع دحاو )لاو نمؤملا تلق ناف نيتداهشلا
 معأ مال_سالاف ناسالابل_صحي دقو بلقلاب لصعدقدايقنالاو بلقاابالا لصحال ناءالاف قرف صاخلاو

 صاخلااو ماعلاف هري_غا من وكي الو صاخا عمدحتتتم صاخلاةروص ىف ماعلا نكت صخ أ نا<الا و

 اوعيطت ناو) ىلاعتهلوقو ُُة مسملاو نمؤملا كل ذف دوجولا ف نادم صوصخلاو مومعلا ىف نافلتخم

 مكصقنيال ىأ (مكتايال) ناميالاهلاوهلخت سابع نء|لاقوةينالعو ار سانطاب وارهاظ ىأ (هلوسروهللا

 ىلاعتلاقف ناممالا ةقيقح نيب مث (محرروفغللانا) مكلامعأبا اون نم ىأ (ًايشكلامعأ نم)

 قمهسفنأو مطاوماباوُدَهاَجَ) مهند فاوكشب ىأ (اوباتريإمهلوسروةئلاباونمآن يذلا نونمؤملا اما)

 هللا لص هللا لوسر بار ءالا تن ناتي. الا ناناهتارن الو مهنامبا ىف ىأ (نوقداصاا مه كئلوأةللا ليبس

 نوملعتألق) لجوزع هللا لزناف كلذ ريغ مهنمهللا فر عونوقداص نو:مؤم مهناةثلابنوفاحب لسوهيلع
 قالىأ (ضرالاىفاءوتاومسلا فام معي ةئلاو) هيلع متت أ ىذلا كني دب هللا نو ريت ىأ( كني ديةهللا

 موانماسأ,طوقوه (اوماسأن أك يلعنون#) مرابخا ىلا جاتحالىأ ( ميلع يش لكبةنلا و) ةيفاخيلع

 اونماللق) اصلاخ نكي ل مهمالسان أ كلذب نيبف لسو هيلعفتلا ىلصةللالوسر ىلع كاذب نون كب ران
 نأ مكيلعةنملاهنن ىأ(نامع الل ادهنأ يلع نممللالب) ممالساب ىلع اودتعن ىأ (مكمالسا7 ىلع

 (نيقداص منكن ا) ىلاعتهلوقوهو متيعداو متمزام ىلع ناس:الل؟ ادهث يح هقيفوتب كدلمأو كدشرأ
 تاومسلا ىف ئثهيلع ىف الىلاعتوهناحبسهناىأ (ضرالاوتاومسلابيغ لعيهللانا)نونمؤم كنا

 محراوجبىأ (نوامسنام ريمبهئاو) كتل عو كرس عب لب كلا هيلع نخب فيكف ضرالاو
 لع ىلاعتوهناحبسهتلاوةنطابلاو ةرهاظلا

 * ق ةروسريسفنإلم

 افرسنوعستوةعب رأوةئامعب رأوفاًأوةماكن وسو عبسوةئامل كو ةْنآن وع رأو ست ىهو ةيكمىهو
 د« ميحرلا نجترلا هللا مسب لع

 ليقو هللاءامسأ نم مساوه ل قو ةروسلل مسا اوهليقو مسقوهس ابع نبا لاق (ق)لجو زءهلوق ُُج

 ١ سودقلاو ضب اقلاوب رقلاورهاقلاو رداقلاو ريدقلاههساحاتفموه ل يقو نآرقلاءامسأ نم مسا

 || ةذ رمز نم ضرالاب طيح ل-بجوهل قو نئاكوهام ىضقوأ مالا ىضف هانعم لقو مويقااو
 ]| ةرضخو اهانتكه يلعوةبقلاةئيهك ءامسلاو ضرالااهياعىلاةرخصلاب هقورع ةاصتم ءارضخ

 ةاقنلا

 أ ميلعّللاامنوعدنو نومجزت مكن أالا؟ اوعدتقدصو مكمعز حصنا (نيقداص منكن انامالل) نالوأك ده ناب (مادهنأ)

 نا) 3 ادهن أ ”ئرقو مكيلعةنملاهنيذ هنلاب ناعالا مكئئاعدا ىف نيقداص منكن ا ربدقتهياعهل قامةلالدك ف وذ#طرسشلا تاوجوهفالع

 5 لك لعي ىلاعت هنأ ىنعي مهاوعد ف نيقداصريغمهن وك! ناب اذهو ىسءايلإب و .(نولمعتا ب ريصب هللاو ضرالاو تاومسلا بيغ ل عيهللا

 بويغاامالعوهو م« رئامض ىفامهيلع ىف فيك ذ ئث هنمهيلع خيال مكن العو كرس ىف هنول معت لمع لكر سعب وهلاعلا ىفرتتسم

 َّق ( ىمالكلا (ميحرلا نجرلاهنلاممسإ ) د« ةبا نوعب رأو س* يهوةيكم ف ةرو-#



 هللالوسر فلخ سه |تاواصلا نم ىنعنءال نأ طرش ىلعف ىنارتشا نملو قي دوس ًاامالغىأر ف ةني ملا قوس ىف لس وهيلعةللا لصةللال وسر

 مرك (ملعللانا)تل ازنفأيش كلذ ىفاولاقف هنف درضف-ىفوت مث مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرهداعف ضرف مهضعب هارتشاف ٍلسو هيلع ندا ىلص

 ارهاظ ىأ(انمآ )هيلعنونعي و )١/8( ةقدصلانودي ربةداهشلا اورهظاف ةبدج ةنس ىفةنيدملا اومدقدسأ ىنب بارعأ
 8 . ةبييييييححسسحححححسسحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسللللالللللل سس

 + (لف) 0 لا موب فاط لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نارمع نبا نععرشلا ماكحااوماعتاذاهانعمواهرسك حور وهشملا
 ىنن أو هللا دمف مهبطفن ماق مثلاجرلا ىدبأ ىلع لزغف اخانم دحيم جرخ ا هاف هنجحمب ناكرالا تسي هتلحار ىلع اوقدصت (اونؤت /) || 26 تادف دخلا

 ميركقت ر نالح .رسانلا نا ساذلا اهمأاياهريك و ةيلهاجل ةبيع مكنع ب هذأ ىذلا هنن جلا لاق وهيلع

 رفغتسأواذهىلوق لوقأ لاق مثىثن ا وركذ ن٠ ١ذقلخاتا سانلا اهم ايالت هنن | ىلع نيه قشر جافو هللا ىلع

 اواوق نكلو) مكب واقي

 وه ناعالاف (انماسأ

 >دلا مالسالاو ةيدصتلا 9 2 -

 داس رس اسوس عما تاب ادم
 - 4 ٠.١ 1.١ || ديعلابنتحين أىوقتلادحل_يقو هبانجىلا برةنملاهبابب فوقولا لعب ظاوملاهئلاملاعلاوه قتلا ليق

 ىرتذلا نيتداهشلاراهظأي | عع ا سلا ابكر نا قطا ناف نمايالو رتيالدلئاضتلاو سارا لا
 نامجالالخ ديانوزهلوقىلإإ] لا كك تنم د وسارع تن !ىن نا" نس ودنا تا

 7 3 3 0 3 ِ سالف لمالالوطهرغوة|هملا ىلع لك او لاخلا ىف بتي لوايهنمبكترا نمو ةماددوةب ون هيلعرهظي و

 نوكي امز ع )مى واقف ىلاعت هللا اريغب لغتي اله: مفئ اخ هنن شاخ كلذ عموهو هذع ىهنامك رقد وهب ىعأام كرتب ل تملا نال قمع

 نيد نمه اباو هللاانلعج ةبوت هلد د جو هنمرةغتساو هبن ذ كلذ لعج هدلوو هإ_هأو هسفن ىل ةظطل تفتلاناف

 ا هلال وسر ىلعاوم دقة زخ نبدس أ ىنب نمرفن ىفتل ازن ةنآلا (انمآبا ارعالاتلاق) ىلاعتهلوق ُه نيقتلا

 اي اواو مالسا أ ةنيدلا قرطاود سفافرسلا ف نينمٌؤماون وك مومالسالا اورهظافةب د ةنس ىف لسوهيلع هللا لص

 0 نا ناعالا 3 كار كح نواوشيو مسوهيلعهللا لصةنلالوسر ىلا نوحو ريو نودغباوناكواهراعسأ اواغأو تار ذقلاب

 قاماوةسفللا ثيحنم أ نالفونب و نالفونب كلتاقاك كلتاقت لو ىرارذلاولايعلاولاقتالابكانئبواهلحاورروهظ ىلع مهسفناب
 مالسالاو نامجالاف عرمشلا أ ةبآلا هذه مهيفةتلالزنافانطءأنولوقي وةقدصاا نودب ربو كلذب سو هيلعهنلا ىلصةتنالوسر ىلع نون
 تر 1 نو ا اوناك رافغو عجشأو لسأو ةنب نصوةنيهج مهو حدفلاة روس ىفةللا مهرك ذ نيذلا بار عالا ف تازن ليقو

 ن 0 دقو عقوتلا | تلاقل_بوزعهتبالزتافاهنعاوفلختة يدي دحللاورفنتسااماف ىلا اومأومهسفنأ ىلعاونمأأيلانمآنولوقي
 ان دقت اوانماستسا ىأ(انماسأ اولوق نكلو)5ب واقباوق دصت ىأ(اونمؤت 1 لقإلانق دص ىئانمآب ارعالا اهفاونما دقءال و هضعب

 نأو باقلابقيدصتلاوه ناالاةقيق- نأربخأ 0 واقف ناميالالخدءاملو) ىسلاو لتقل ةفاخم

 دعس نع 5 صالخالاو بلقب قيدصتلا نودانامعانوك الن ادبالابهعئارسشراهظاو ناسالابرارقالا

 مل_سو هيلع هللا ىلصةللالوسر كرتف سلاجان ا ءاطهر ل سو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ىلع ءأ لاق صاقو ىبأ نب

 ىلع ضقتنت ةيآلاود_هب
 نأم_مهذمةيماركلا

 باقلاب نوكيال نامالا

 تاثناف ناسللا نكلو أ جدع هنا لسةتلالوسر لاققانمومءارأل ىامتاو نالف نع كلامتلقف "ىلا بع وه مهتم الحر
 3 5 0 بكي نأ ةيشخ هنم ىلا بح هربغو لجرلا ىطعأل ىنا لاق مث كلذ لث هباج او اثالث دعس كل ذرك ذاماسم

 لقوا نساسأ 0 ىديجلاظفل اصلا لمعلاو ناميالاوةماكلا مالسالا نأ ىرنف ىرهزلا لاق ةياور فد از ههجو ىلعرانلا ف

 تلت كس وك ناسللاب ةقيقحلا ىلع ةعاطوهام مالسالا نف ةعاطلاودايقتالا وهورلسلا فلوخدلاوه مالسالا نأ ٍلعا

 بيذكت ظنل ١ 106 نأ || ندد ناسللب دايقتاوهاممنمو نيملاعلابرل تماس لاق ٍلسأ مالسلا هيلع ميهاريال 7 نانجلاو نادبالا :
 ماب 0 ةقثلا عم بلقلاب قيدصتلاوهنامالا ليقوعكب ولق فن اءالا لخ ديال وانساس أ اوأوق ن لوهلوق كلذوبلقل |

 هتابثا اوعداام نوه ىذلا اونمؤتملعضوواحب رصت مب ذكل قي ف نسح بدأ عم اونمؤت ( عبار - (نزاخ) - 5 (

 نكلو لقي لو ناميالبلوقلا نع ىبهنلاهادؤم ظفلب اوبطاخ نأ ن اجهتسالانمآ اولوقتال لاقي نأ نعاونمؤتمهلوقب ىنغت ساوهعضوم
 ريغوهو مطوقبدادتعالاو ميل سنلاكناكل متءاسأ نكعلو ل يقولو كلذك انمآمطوق ناك اكىوعدلاو معزلا جرخئاجر ا نوكيا متماسأ
 ناميالا لخديالوهلوقو مهاوعد بي ذكتاونمؤت [هلوقةدئافاونمؤتملهلوق ىنعملاريركسن مكب واق فناسمالا لخ دب الو هلوق سيو هب دتعم

 لاخلا عقوم عقا اومالكفنالمكتنسلأل مكب واقةأطاوم تبنت ثيحانملس أ اولوق نكلو .ط لبق هنأكمولوةينأ هباويمأا ملت بق 0 واقيف



 مكنافهنم كتنمد جوام ىلعمد-تلاوهباذتجاب تي مأام كرب ةئلااوقتاو ىنعملاوةب وتلا لوبق ف“ غييلبلاباوتلا 6 رعباوت مانا
 امهماعطامط ى وسب وةباحصلا ن.نياج رمدخ ناكناماسن أى ورو نيبئالا نينم والاب اوثب يلع معنأ أووكتب ون

 ىدنعام اقف لو هيلعهتلا لس تلا لوسر ماعط ىلع ةماسا ناكوام ادام ىف ل .سو هيلع نلا ىلسةنلالوسردل ءاثعبفامويهنأش نعمانف

 هاثعب ولالاقف نا ءاسا_هربخ اف عيش

 رض را كانابط لع

 الاقفاكهاوفأ ىف محالا
 دقات !لاق اجل انلواننام

 املسمباّتغا نمو اهدتغا

 ةيآلا أرقم هج لك أدقف

 نوك.:امنا احلا ةبيغليقو
 امميأي) احا نعةبيغلا نم
 ركذ نمو انقلاناسانلا

 واءاوحو مدا نم (ىتن و

 بأ ن٠كنم دحا ولك

 الازحا نممكتماف مأ و

 هب ىدبام لى ديوهو
 ىنعمالفءاوسبءاوسرتآلا
 ىف لضافتلاو رخافتلل
 ابوعش# ١ اعجو)بسنلا

 ةقبطاا بعشلا (لئابقو
 تسلا تاقنطا] رم كوالا

 ىهو برءلا اهيلع ىتلا

 ةزامعلاو ةليبقلاو نعشلا

 ةايصفلاو ذحفلاو نطبلاو
 لئابقلا عمج بعشلاف

 ةرامعلاورئامعلا عمة ليبقلاو

 نطبلاو نو-اميلا عم
 د_خفلاوذافنالا ع.

 بعشمي زخ لئادفلا عم

 ةرامع شي رقوةليمةةناكو

 نفن مئاهو نطظد ىهقو

 تيمسوةإي_صخسابعلاو
 لاما ودا
 الؤ ضعي بسن مك ضعب فرعيل لئابقو ب وعش ىلع كك, :رامتاىأ (اوفراعتل) اهم تاع

 ١ " فرشثلا بستكي وهريغ ناسنالااهملضفي ىتلاةاصاخا نيب مباسنالا ف لضافتلا اوعدتودا دجألاوءابالاباووساغنت ناال هاب اريغ ىلا ىزتعي

 | ولعل ىضر سابعن |١ نعوهللا قتيلف سانلا مرك أن وكن أ هريس نمثيدحلا ف(م اقن أهللادنعمكم 3 أنا)لاقف هللا دنعمركتلاو
 | بهذأ ىذلاهلمدجلا لاق من هيلع ىث ًاوةئلا مف ةكم حتف موي فاط ملسوهيلعهنلا لصهنأ ىو روىؤقتلا رخآلا مر كو ىنغااايندلامرك

 يم ةرحش نبدي زب نءوةبآلا أرق مهنلا ىلع نيه ثرجج فو للا ىلء مب 0 قننمؤمنالج رسانلااهاسانلا اه اياهربكو ةيلهاجلا ةبيع

 لاق ( ىنأو 10 نم انقاخاناسانلااهيأي) لجو زعهلوق ( يح رباوت هللا نا هيهاون بانّتجاو

 ىلعفاقلا مضباوهقذاوعةفاذا مالسالا ف .هرايخ ةيلهاجلا فمه رايفنلاق مئاولاق ن ولأ فت برعلا نداعم

 سو هيلعهللاىلصهتلالوسرلا آاجاملفاهؤامراغلا ةحيمسرتب ا 15(2)

 هنلا ىلص ىنلا لا ةف ةءالسف نب هل حسفي / ىذلا ل جرلا ىفهلوقو سامثنب سدق نبت باث فتلزن سابع نإ

 لاق تباثاي تي اراملاقفرظنف موقلا هوجو فرظنأ لاقةللالوسرايانأ !تباثلاقةنالفرك اذلا نو 0

 مىذلا ف لزنو ةبآلاه ذه تباث ىف تازغف ىوقتلاو نيدلابالا مهلضفنال كنافلاقدوسأور جاو ضيب|تيأر
 صعأةكمحتف موب ناك ال ليقوتةيآلا | وحسفاف سلاجلا فاو سف: كا ليقاذا اونمآ نذل اهأايهلحسفي

 هلل د | صيعلا نب ديسأ نب اتعل اقف نذأو ةبعكلار هظ ىلع الع ىت ء-الإلب رسب لعسا لجل لوسر

 ار 2 ]اقوا ةؤمدوسالابارغلا اذهريغدت دجوام أماه نب ث رمل لاقو موي !ذهريماو ىفأ ضبق ىذلا

 لب, ري_ج لزنف ءامسلا برهربخ نأ ف اخ ايش لوقأ الانا .ةسوب ار ايش هللا هرك,ن اور نبا

 || رخافتلا نعمهرجزوةبآلامذههللا لزن افاورقافاولاق اع مطأسواولاقامب سو هيلع لنا ىلص تلا لو سر ربخاف
 مدآىنعي ىثن أ ورك ذ نم م انةلخاناساالا اهأالاقفءارقفلابءاززالاو لاومالاب رثاكتلاو باسنالإب

 || ةأيماو دحاو لجرعانب كن :وكل ضعب ىلءضعيل ا رتافتالفابسنلا ف نوواستم كنا كيلا وءاوحو
 | داو لكنافءأو بأ نمنودوجوملااهب أكف م دحاو لك انقلخ انا ىنعملا نوك«ن ل متحتل يفو ةدحاو
 حتفب بعش عج (اب وعش !:لعجوإل بسنلا ف لضافتااورنافتال هجوالفءاوسرخآلا قاخ اك ق اخ مكنم

 || مهمل ئابقلا بعشتلاب وعشاوهسجرزخلاوسوالاو ريضموةعيد ر ل ثم لئابةلاسؤر ىهو نيشلا

 نودورضم نم ميو ةعيب رنمركبكب وعلان ود ىهوةإيبق مج (لئاابقو) مهع.جتلليقو

 رئامعلا نودو مي نم مرادوركب نم نابيشكم هو نيعلاءتفب ةراعاهتد_حاورثامسعلا لن ابقلا
 || امتدحاو ذافنالا نوطبلا نودو شي رق نم ىؤاو بلاغ نبك م نطب اهتدحاونوطبلا
 ْ سابعلا ىنيك ةلمهااداصاإب ةايصفاهتدحاولئاصفلاذانالا نودو ىؤا نم ةيمأ ىنب و مشاه ىب :كمهو لفن

 ٍ مجال بوعشلا ل يقوف هوب ئثةري_ثعلا دعب سيلوةريشعاهتدحاورئاشعلا كل ذ دعب ممشاه ىن نم
 ا نوبسنيلب دحأ ىلا نوبسنيال نيذلا بوعسشلا ل_.قو ل يئارسا ىنب ن نم طابسالاو ب رعال ل ئابقلاو

 ١ اضعب حضعب فرعيل ىأ (اوفراعتل) مهاب ىلا نوم_نني نيذلا ب رعلا لئابقلاو ىرقلاو نئادملاىلا

 ا اهب ب سنك و هريس غىلع ناسنالا لضف» 0 تعا ا الب هكاالعدمب وبسنلابرقىف

 روجفلا مؤالا مأل أو ىوقتلا مركسلا مرك أ لبق ( مك قتل ادنعكمر < أنا)لاقفىلاعت هللادنءفرمشللا
 | 0 لس لوسرلا#لاةبدنج نة مس نع ىوقتلاةرخآلامركو ىنغلاايندلا مركس ابيع نب |لاقو

 لاقرب رهىنأ نع( ق) بي رغ نسح ثيد>لاقوىذمرتلاهج رخأىوقتلامركداو لاملاب سحلا ]سو ملسو

 كلأسن اذه ع نع سيلاولاف مهاقتأ هللا دنع مهمرك لاق مرك أ سانلا ىأ سو هيلعهتلا ىلص ثلا لوسر لمس

 نعفلاق كلأسن اذه نعسيلاولاق هللا ليلخ نب هللا ىن نبا هللا ىن نب اهللاىن فسوبسانلا مرك اذلاق

 لوول



 )١/7(  اذارمالا سجن لاقي مهيباعمو نيملسللا تاروعاو ءبننال ىأ (اوسجمنالو)

 لاق إو هيلعهنلا بد هللا لوسرنأة رب رهىنأن 2ع © اينما هرتشا رعي الا كار عبو

 الووضغابتالو اودساحتالوا وفاشالر اوس الواو لو ل |نظلا نال نظلاوك ايا

 ىوقتلاانههىوقتلاءرقحالو هلذختالو هماظبال !ملاوخأ لا ؟سمأ امك اناوخا هللا دابعاون و كواوربادت

 ماوسوسملا لعزل الك مسملاهاخ ار قحينارشاا نم”ىرىما بسحب هردص اربي وانه ىوقتلا انهه
 سسجتلا كب وا_ةىلارظنب نكل روكتامع أوو روصلاالوكد اسج أ ىلارظن..الهننا ناهلامو هضرعوهمد

 ثردح ىلا عامسالاوهءاجلاب وسوساجلاه_:مورمشلا ف لاقيامرثك أورومالا نطاون ن ع شيتفتلا ميلاب

 بابسأ نم ريغلاه يف بغرب امفاوبغرتال ىأ اوفانثالو هلوقورابخالا باطوهو دحاوامهانعم ليقو ريغلا

 هرب ده اخ أ عكنم حو لاك ىطعيال ىأ اوربادتالو هلوقاهبحاص نعةمعنلالاوز ىنت دسحلاو اهظوظحو ايندلا

 عيفرتوصإ ىدانفربنملا|_سوهيلعةطا ىلصهنلالوسردعص لاقر مع نبا نعهر جب. وهنع ضرع فهافقو
 نه هنافمهاروعاوعبتتالو مهوربعتالو نيماملا اوذؤنالهبلق ىلا نامبالا ضفيرلو هناسلب م رسشعمأب

 رنا انو مفك رت را حلا هبروعقنلا عبتتي نموهتروعةئلا عبتت لا هيخأةر وع عبقت

 لاقو ىذمرتلاهب ون كنم هللا دنعةمرح مظعأ ن مؤوملاو كيتمروح مظع أو كمظعأ املامتف ةيعكسلا ىلااموب

 هللا دبع لاقف ربت رطقت الفاعل ت3 دوس ناو لا رغ ننسح ثددح

 لوسر نأ ماعن بة بقع نعهلودوادوبأ اهجرخأ هب ذخأت ئشانيلارهظ نا نكسإو سسحتلا ن ءانيهتدقانا

 قلم لانا رهىأن م ةدؤوما ارحأ نكن اك اهرتسف ةروع ىأر نم لاق لسو هيلعةنلا ىلصةننا

 ىأ عب مسسب بتةيالو) كان هوقو اقل مويا هتسالا ينل ىادبعدبعرسبال لاق سو يلع

 لاق |سو هيلعهللا بصهننالوسر نأ هرب رهىأن ءهيفوها مهءوساع ب يغلارهظباضعب مضعب لوانتيإل

 نالاقلوقأ امج ناكناوتلقهركم امب كاخأ كرك ذلاق ملسعأدل اوسروةللاتلق ةبيغااامنوردتأ

 هياعهللا لص ىبنال تاق تلاق ةشئاع نع اسم هجرخأ هتهب د قف هيف نكي م/ناوهتبتغاد قف لوقتام هيف ناك

 رحبلاءاع تجول ةملكت لق دا لاقف ةريصق ىنعن ةاورلا ضءب لاق اذ كواذك ةيغص نمكبسح لسو

 ىذمرتلاو دوادوبهجرخأ اذكواذكى ناواناسنات تيكح ىلا بح املاقفاناسن اهل ت هكحوتلاقهتحزا

 اذهو اهحبقو اهنتنةدشاه حب روهمعطابم ريغتب ةطااخ هتطلاخ ىأ اهتجزاةلوق حيمص نسح ثيدحلاقو

 لاق (هومتةهركفاتيمهيخأ ملك أينأ أم دحأ بحأ) ىلاعتهلوق يو ةبيغلا نءرجاوزلا غلبأ نمثيدحلا
 اونتجاف اذ- هرتهرك اكىأ هومت هركف ليقالاولاقاتيمهيخأم كلك ناك ساروا

 كلذب سحال هنال تيموهوه جل لك أ !ةلزنعءعوس د ارض نم 7 نادل دارت

 عطقاذاهدسج أتي 0 رك ذاذاهبلقملاتب ناسنالا ناله هدو همحاكن اسأل .رعناىاةراشا هيف و

 مه هلوقو كوأمهشار ارعأ كرتف سانلام ل لك ألقاعلا نم نسحب لا ذاف محالا نم فرشأ ضرعلاو هج
 لاقلاق سنأ نعرجزلا ف ارم + لك ىلع ضغلاهام<دقودعلانال عنلافدك 5 م

 ىو مهموم مههوجو نوم ساحن نمر افظأ مط موقب ترسم ىف جر عامل لسو هيلعةثنا ىبصةئلالوسر
 مهضارعأف نوعقتي و سان لا مول نولك !ينيذلاءالوه لاقل رب جاي ءال وع نرحلعف عروة

 لك ةاموتلق هللادبعاب لكلوقي لئاقو ىجنز ةفيجاذا مئانانأ ان راسن نومتة لاو دز ا 2
 ناكف تدضرو تعمتسا كنك-!ولاقارشالواربخ هيف ترك" ذامهللاو تلق نالف دمع تدّتغ ةغاامب لكلاق

 هللااوقتاو) نبدلا ةماق: ةسايةبيغلا نمهريظنوهاماوهركست نااض أ ققح يلف لقعلا ةماقتس

 سانلارومأ نمروسملا نع تحيا نعت ىينناتلا تورد ا (اوسسجتالو) لسملا خالاب

 ةبنغلا مأق ىأ (هللا اوقئاو) ىاعتهلوق# هدنءادح أب اتغيادح أ عديالوادحباتفيال نوميم

 سجلا نملعفت هنعش وهماطن

 رهظاماو ذخ دها# نعو
 لتر تارت اع أو عذر
 باط نع اوثدبنال لهس

 ىل_ءهللا رت سام براعم

 : لل بتغيالو) هدايع

 بيعلاب رك ذلاةييغلا(اضعب

 نم ىهو بيغلار هظ ىف

 نم ةليغلاك بادتغالا
 وهثيد_طاىولالغالا

 هركياع كاخ 1 د: نأ

 ةبيغوهفهيف ناك ناف
 نبانعو ناتثرم وهفالاو

 اتيم(اتيمهيخأ م لك اد

 رب وصتو ليما ذهو ندم
 ضرع نم باتغلاهلانيامل

 ماهفتسالااهنم تاغلابم هيفو

 رورككجكلا هانعم ىذلا

 ةباغلا فوهام ل_ءجاهنمو

 الوصومةهاركلا ند

 لعفلادانسا اهئمو ةبدملاب

 نإب راعشالاو ؟د_>أ ىلإ

 رصتقي مل نا اهنمو كلذ

 لك ايبايتغالا ليث ىلع
 ل هج ىت#ح نادل

 م نا اهنمو اا ناسنالا

 [مكةداتق نعواتيم لعج
 هفيج تد جون اه كى

 اهنم 1 ًٍَ نأ ةدودلم

 كيخأ مل هرك اف كلذك

 ىلعاتيم صنت افجوهو |

 هل .تهاركت ققحتف ىأ (هومت هركف) هلوقب كلذ بقعهيخأ ةفيج لك أ أبجيالموهنمادحأن ب مهررقا لو هيخأ نموأم للا نملاحلا



 ىلعر كن ال تب اثلاقف تاز

 مولا وأمر كلاب سانلا

 هركاذ ن 0 تو

 مقتولا ذلا سب ليق
 0 بلستل نينمّؤإل

 ردنا مئارجلا هذ_ه

 0 قسفلاب

 ناميالا نيب عمجلل حابقتسا
 هرظح ىذلا قسفلاو

 نأشلا سئب لوقتاكن امبالا

 ليقوةوبصلا ةربكلا دعب
 نم لسأ نل مهئاتشف ناك

 قسافايىدووماي دوهباا
 سئب مط ليقو هنءاوهنف

 لجرلا اورك ذنناركذلا
 دعب ةيدوويلاو قسفلاب
 ع (بتي/نمو) هناعا

 ظفال عجو دحو (نوملاظلا

 نذلااه اي) هانعمو نعم

 نماريثك اوبنتجا اونمآ
 رشلا هءدح لاق (نظلا

 هتةيقحوهنع هدعبأ اذا

 ىلا ىدعيف بناج ىف هلعج
 ىلاعت هللا لاق نياوءفم

 دنع ا و ىكتجاو

 الوعفم صقنف رشلا

 ضعبهءانتجاب رومأللاو
 فوصومضعبلاكلذو نظلا

 هلوقىلاىرتالأ ةرثكلاب
 لاق (منا نظااضعبنا)

 لها كنظوه جاجزلا

 قسفلا لهأ امافأوسريخلا

 ركذلا ىنمجانههمسالا(نامبالادعب قوسفلا مسالا سبا دب اهدعب بسلا فدحأ 218599

 هلنو كي انءل-جرلا ناكلاق ىذمرتا| ىفدوادوب ا ه_جرخ نامالا دعب قوسفلا مسالا سب باقلالأب

 ىدذمرتا!لاق باةلالاباوزءاننالو ةيآلاوذ_ه تازنغؤلاق هركبن أى سعفاهضعيب ىع د بف ةنالثو نامسا

 دارملاو ضعبىف مضعب ؛ نعطيالو اضعب كضعب بعبال ى أ كسفنأ اوزمانالو ىلاعتهلوق نا سح تب لح

 بيعبادسح أ بئاعباعاذاف مسفتاكم منال نيما ملا نم كن اوخا اوبيعتال ىنمملاوانهناوخالا سفنالاب
 بئاعلاوههن كف هبيع ىلع كل ذالماح نوكيف هريغباعاذاف بيع نم د> ولك ال ليقو هسفن باعهن“ كف

 نأبافلالاب نبانتلاس امعنءالاقو هبىم_تامري_غي ناسنالا اوعدتالىأ باةلالاباوزيانتالو هس م

 لجرال لجرلا لوقو»ل_يقوهل ع نم فاساب ريع نأ ى هنف اهنعبات مت آيسلا لت لجرلا نوكي
 ىارصنايى دو يبايهمالسا دعب ل لاقيف )سب ىارمصنلاو ىدوهيلا ل جرلا ناكل يقر فاك اب قفانماب ىسافاي

 هبشأامو جرعالاو ش+عالاك اهيحاصا مالعالاكتراص ىتلا باقلالاامافهلامذ ديفي وأهب ىدانملاههركيام

 وخحنو هللا فيسدلا+ و بارتويأ ىلعاو نب رونلاوذ نامءلو قورافلار معاو قيتعركبىنال ليقاكهركسنالف

 #تسأام دعب قارصتاب وأ ىدويمايهلاول اوقت نأ مسالا سب ىأ (ناميالادعب قوسفلا مسالا سشب ) كلذ

 مسالا سو قسافوهفزبنلاوزمللاوةب رخسلا نمهنع ىهنام لعف نم نأ هانعم لمقو بانام دعب قساقاب وأ

 مهكئلواف) هلككلذ نمىأ(بني/نمو) قوسفلا مسا ىحتةستف كلذاواعفتالف ناعالا دهب قوسفلا

 اهيأي) لج وزعهلوق# كلذ مطاولاف نيذلا اوماظ ل يقو مهتفلاخو مهتيصعم مهسفن النو راضااىأ(ن روملاظلا

 هيلعهللا ىلصةللالوسر نأ كال ذوام ةيفراباةغ|نيطجر ىف تلزن ليق( نظلا نماريثكاوبنتجااونمآن يذلا
 امط "ىيهيفلزنملاىلاامهمدقتيوامهم دخت نب رسوم نيلجرلا ىلا جاتحنا لجرلا مضر فاسوأ ازغاذ ا ناكز سو

 لزنملا ىلا ناماس مدقتف هرافسأ ضعب ىف نيلجر ىلا ىسرافلا ناماس مضف بارمشثلاو ماعطلا نمامهحلصيام

 ىلا قاطن !هلالاق تمدف ىانيع ىتت.لغاللاق أيش تعنصامهلالاقام دقاملفامط أي هلو مانفهانيع هتبلغف
 اماعطهلأسو لسوهيلعهئلاىلس هللا لوس .رىلا نامل سءاؤاماعط هنمانل باطاف سو هيلعهللا ىلصةنلالوسر
 كطعيلف 0 و ع دب , ز نب ةماسأ ىلا قلطنا 0 ل وسر 0

 1 مدلل نم ةفئاطىلا ناماسائعبف لح نكلو ةماس ا دنع ناك ا

 هيلع هللا ىلصةللالوسرهب اهط يمأ ام ةماس أ دنع له نا سس اقلطنا مئاهؤامراغل ةيمسرُمب ىلا هانثعيولالاق

 لوسراب هللاوالافاكهاوف أى مدحالا ةرمضخ ىرأى لاما لاق سو هيلعهنلا ىلبص هنا لوسر ىلا [ اجاملف سو
 اوبنتجااونمآن يذلااهمأ ار نا قرف أوناماس م نالكأتامتلاظلاقاجلا ذهانموياناواذتام هللا

 عمسن أوه ليقوارسش نمؤملاهيخاب نظي نأ نمؤملاهتلا ىمهنءوسربخلا لهاب نظي نا ىنعي نظلا نماريثك
 ضعبنالا نظيف لسلاهوخأهاريفأو سهبدي ريالالخدم لخدي وأ وس هنديربال امالك للا هيخأ نم

 نوكي وأ ايهاسوإءافنوك,نأز اوم كلذ كن وكمال مالا سفن فواحيبق ةروصلا ف نوكيدق لعقلا
 ضعبنا) مهم رهظي ىذلا ل#ثم مهيف نظننااناق كلذب نورهاجملا قسفااوءوساالهأامافائطخم ىلارلا

 ناوهو مثاب سيل لرحآلاوهب ماكتب ونظي ناوهو مثاامسدح أن انظ نظلاىروثلا نايف_سلاق _(متانظلا نظلا

0 2 00 00 

 خالإ 7-9 نعزرحتلاعقيلريثكلا نمزرتحاوا اريثكابانتجاهانعموأمهنمرهظ ىذلا لثم موبف نظن نااناف
 باذعلاولاكسنلاك هنملاعف ماثالاهّب وقعل ليقهنمو باقعلاهبحاص قحتسي ىذلا



 مهئالةصاخلاجرلا موقلا 1 نونماريخ نكن ىسععاس نيكان :الو مهنمارخاوثو كن أ ىسع موق نم موقرخسإل اون نبذل اهيأاب)

 ل را ورئا ازومئاص مجفف 0 ماق عجلصألا فوهوءاسلا ىلع نوماوقلاجرلا ىلاءتهنلالاق ءاسنلار ودأب ماوق

 ا مأ نصح ل ”[موقأ مس ما ذلاتناكو لذا: آل الاف عرض

 ثانالارك ذكرةوروكذلارك ذدصق نكلونيقي ر فال طاعتمم موقلا ظفل سيلف ثانالاوروكذلا مهداعموقو نوعرف موقف مطوقامأو

 ناو ل نم تانمؤملاو نينمؤملاضعب رخال داري نا نيينعملمتحءاسنلاو موقلاريكنتو نطاجرل مباوت نهال

 ريغو مطاجر نهدحاوريغمادقابامالءاديحوتتلا ىلع, ىما نمةأ ىماالو لجر نم لجر لقب ملا او ةب رخل ع نع ةيبنم مهنم ةعاج لكريص,

 فأتسم مالكم هنماريخاوثوكي نأ 01( ىسعهلوقوهيللد اوناكىذلا ناشللاءاظفتساوةبر خسلا ىلع مهتاسن نمةدحاو :
 0 ا

 ةثالثىتازنةبآلا (موق نمموقرخسال اونمآن بذلااهأاي) لجوزعهلوةف لاتقب مو دينالوانب ديأ
 كللذو سامث نب سيق نبت باثىف تازن ساع نب لاق مهنماريخهلوقىلاطوأ نهلوالا بسلا بابسأ
 سلبى ت>هلاوءسوأ ساجاهوقبس دقو سو هيل عهللا ىلصةللالوسر ىتأ اذا ناكفرقو هنذأ ىف ناكهنا
 هيلعةللا لص ىنلا فرصن |امافرحفلاة اله نم ةعكرهتناف دقو موب ت اذ لبقاف لوقيام عم بف هبنج ىلا

 ءاجاذا لجرلا ناكو دحال دحأ عسوب داكيالف هساجمب لجر لكل ظف مهل اجي هءاعص أذ ا ةالصلا نم لسو

 ىطختتب ل سو هيلع للا ىل_هةللالوسرو< ل بقأ ةالصلا نءتباثغ رفامافوهاك متاقماقاساجد جلف
 لسوهيلع هللا ىلص هللالوسرىلا ىهتتاىتحهل نوحسفتي اواعؤاو>سفناو>سفتلوقي مسانلا باقر"

 تاجناامافاي_ضغم هفلخ تب اث سلف سلج افاسلا< تبصأ ل جرلاهللاهقف ممسفن هللاقف لجرهنبب وهندب و

 ىناهم ربعي ناك هلامأرك ذ وةنالف نبا تبانهللاق نالف انألاق اذه نملاقف ل جرلاتباثزءغ ةملظلا

 نيذلا مث ىن دفوف تلزن كاحضلالاقو ةبآلاه ذه هللا لرن افايحة#ساو»سأر لجرلا سكنف ةيلهاجلا

 بيهصولالب وبابخورامت ل ثم ممس .وهيلعةّللا ىله هللا لوس رباح ءارقفب نو ةزهتساوناكو م هانرك ذ

 نم موق ة رخ يالاونمآن بذلااهمأايىلاعتةللا لزنافم طاح ةئاثر نمهو ًارال ةفيذح ىلومملاسو 1

 هصقتنيا م كلذدايشاو ميئاب بسحوذالورتسي ل نء هبن ذهيلعروتسمالوريقفب ىنغ“ى :ز تسال ىأ موق

 نمءاسنالو) هلوقىناثلاببسلا(مهنماري> اون وكن أ ىدع) ىلاعتهلوقوه 5 هنمرعخ هللا دنعولعلو هب

 لوسرءاسن فتارتاهنا سنأ نعىور (نونماريخ نكن أى سع) ءاسن نمءاسن ءئزوتسيالىأ (ءاسنا
 ءاسن ضعباط لاق ىى- تنب ةيفص ىف تازئاهنا سابع نبا ن ءو رصقلاب ةماسمأ نريع لو هيلعمتل ا ىلصةنلا

 لخدف تكبف ىدوهبتنب تلاق ةصفح نأ ةيفص غاب سن أ نع ناب دوهيتنب ةيدوهي ل سو هيلع هللا لصىنلا

 رل-دىنلالاقف ىد وهم تنب ىلا ةصفح ىلت لاق تلاق كيكس ام لاقف ىكبت ىهو سو هيلع للا لص ىنلااهياع

 ةصقفخحايهللا ىتنالاقم ك يلع رختفن ميفف ىن تحتل كناو ىنا كو ىن ةنيالكنا سوال

 ريخةسملا باوج درومدرو

 دقتفالاو ىولاةل-عنع

 اعل_صوتنا هةحناك

 بوجو ىنعملاو ءافلاب هلبق
 نادحاو لكد_ةتعينأ

 ناك اهب رهنمرو_خسملا

 رخاسلا نمارب_خ هللادنع

 ىل-ءالاسانلل عالطاالذا
 رئارسلاب مط لءالورهاوظا

 صولخ هللادنعنزي ىذلاو

 رع نا يداك
 نكءازيتسالا لعدتخا

 ثرءاراذاهنيعهمحتفت
 وأهن دي ىف ةهاعاذو أل احلا

 هلعلف هتنداحم ىف ق.ءاريغ

 ايلق قتراواربمذ صاخأ

 مافيف هتفص دض ىلء وه نمم
 هللا هرقو نمريقحيتب هسفن

 دوع-# سم نا نعوىلاعت

 لكومءالبلاهنعةللاىذر اوزباننالومكسفنأ ااوزمانالو ) ىلاءتهلوق ثلاثلا ب ببسلاو بي رغح يخص نسح ثيدحلاقو ىذ هرقلا هج وأ
 2 تر الا ىن ىف ةبآلا هذه تازن اني لاق ىراصنالا كاحضلا نب تباثوخأوه كاحضلا نب ةريبج ىلأ نع (باقلالاب

 الوإ)ابلكلو- نأ ...  || هللاىل_صهللالوسرلعف ةثالثو نامساهلوالا لجرانم سالو لس وهيلعهللا ىلصةلن| لوسراننلع م دق ةماس

 نءؤملا نمؤملاباع نمؤملا باعاذافةدحاو سفن كن ونمؤملاو لهسو بوقعي اوزملتالو ناسالا,برضلاو نعطلازمالاو ك:.د لهأاونعطن
 زياثتلا (باقلالاب اوزبانتالو) ةقيقح هسفن زل دقفزمللاهب قدتساام لعف نمنالهب نوزملتاماواعفنالهانعم ليقو هسفن باعام *”كف

 هبحامماق هلامذوهي اريصقت هنوكلةهاركهب وعألملا لخادتيايوهه تع ىبملا تي قاتلاوءوسلا بقل كلارا اتا ا
 تنب بني ز نمر خست تناك اهن !اهنع هللا ىضر ةشئاع ع نعو تازنف بيهصورامعو بابخولالبب اؤزهتسا ميك ىنب نماموق نا ىورو هبسايالف

 «بناكو سبق نبتباثف تازثام 520 ال -وميلعتتلا لس ىلا اننا «عهنغانلا عر ودا !نعو و 0

 ٌّ رلالجفنةيلهاجلا فام ربعي ناك 27 0 لاف اتن ؟لبلاقف نالفان 1 للا لاقفاذ_ه 556 لف حنت لج .لاقف و



 ليبس لخ لاقو ”هفناب فأن با كسمافرا+!لابقر اج ىلءوهوراصنالا ٌضعب ساجم ىلع سو هيلعللا ىلصدللال و هرفقو (امهنياو>لصأ
 امهناب ضوخلالاطو 1 .و هيلعةللا ىلص هللا ل وسر ىضمو كاكسم نم بيطالهراج لوب ناةللاوةحاور نبهللا دمعلاقف هنتن اناذ آد ةفراج

 هللا ىل دهللالوس روما عج رففعسلاولاعنلاو ىدبالابليقو ىصعلاباودلا> تف ج رز لاو سوالاامتوامها.ءوقءاجوا دلاجتو ابق سا ىتح

 عجو تازيو مهني حلصاف سو هيلع
 ىأ (تغبناف) امهلعوامطهيفاماضرلاوهللاباتك مح ىلاءاعدلاب ىأ(امهنيباو-لصأف ) ج رزخلاو ا

 ناف)ظفالا ىلاارظن امهنب

 (ىرخالا ىلعام#ا دحا تغب

 ءاباو لظلاوةلاطتسالا ىنبلا

 5 5 ا 3 .٠ .٠ ىبن ىلا اولئاقف ل

 هللا كحاض .رلاو فاصنالا ىلع امهلمحي ىذلا ىأ (لدءلابامهنيب او>ءاصاف) قا ىلا تعجر ىأ (تءافناف) ولا 5 6
 3 0 : 0 ب 5 2 .ر 7 3

 | دا زق ا( وع نوتمؤللاغا) نيلداعلا يآ (نيطسقملا بعمتلانا)اوادعاىأ (اولعسقأو) سا
 نءةوخالانيباممهنب نأو قمالملابسنلا دقعك ةبارقلاو ببسلا نمله أ نيب دقعدق ناميالا نأ كلذو رب للا نال 2 3 ١

 727 لارا ل داسالاو تسفلاا || 0 00" ةميغلاو
 00 ا داتلاوأ |١ ةميتقلاوسمشلا سندس
 ميعوأ سيقب اورختفا اذا « هاوس ىلبأال مالسالاىف ناقكتلا كارما عاب
 مكلعا)ه سمأ اوفلاالوهومعتالف ىأ (هللا اوقتاو) التةقاوافاتخا اذاىأ(ميوخأ نيباوحلصاف) ةخفلا ك2 6 الا

 نموهمتشيالو هماظيال | .ملاوخأ للا لاق سو هيلع ةثلا ىلص هللا ل اوس رنأرمم نب نء(ق) 5 )ن وجرت || املاتق بوجو ةيغابلا

 |0000 ادار عا هنبا جرف رك اشم نع جرف نموهتجاح قفطنا ناكد يخل ةجءاحف ناك" أ تدر و تيسر نب ها

 تكرئاهج ديأ برحلا نع
او ةمايقتلا موب ى اع هنلا هرتس تك "هس نمو

 هدارع ٍلعأ ىلاعتوهناحمرس ل

 هللا نال ن امبالا مسا زيالىنبلانأ ىلع ليل دنيتبألا نيتاهفءاساعلا لاق جةاغبلالاتق كح لصف | ىو 1 لا (هنلامأىلا)

 لاتقىفةودقلاوهو بلاط ىنأ نب ىلع ن عىورام < لعل دب و نيغابمهن وك ع تاسوم وا يام كاع لاوز وحلصلا نمهباتك

 نوقفانمأل يقفاو رف كرمشلا نم مهنااللاقف مهن وكرمثمأ نيفصو لا لهأ نعلث سدقو ىغبلا لهأ نع (تءافناف) ءانحشلا

 وهعرشلا ىف مئابلاوانيل ءاوغباتن اوخالاقمطاحا_فليقاليلقالاهللانو رك ذبالنيقفانملانااللاقف مه اوحلصاف) هنلا ىمأ ىلا ىنبلا

 لمتحم لي وأتب لدعلا مامالا ةعاط نعاوعنتمافةعنمو ةوق مط ةفئاط تءمتجا ذاف لدعلا مامالا ىلعجراخللا فاصنالاب (لدعلإرامهنيب

 عبتيالن أ مطاتق ىف كحلامث هتعاطملا ويفي ىتح مامالامهلتاق ىتبلا لعاو رصأو ةماظماو رك ذب / ناو ىلع طسقلا لامعتساب ىهأ

 ريسأ ل تقيالوربدم عسبت,الال ألا موب ىلع ىدانم ىدان مهحي رج ىلع ف ذبالو مهريسأ ل ّتقيالو مهرب دم يعاامدعي مومعلا تي رط

 نيفص مو ىلع أو هميقتو هلتقري رحتو حي رجلا ىلءزاهجالا وهوةمجمملاذب وهو عي رج ىلع ففذي الو نيبلات اذ حالدا ىف هب

 لاتقلا لاح ىفىرخالا ىلع نيتفئاطلا ىدحا تفلتأ امو نياعلا برهللا ف اخأ ىنا اربص كل قا اللامتفريساب (نيلطسقملا بحي هللانا)

 لوةقملاو لئاقلااهضعب ففرعيءامدةنتفلا كالت ىفتناكباهش نبا لاق اهءاع نامض الفلامو سفن نم روبل ١5 قلاو فلذا

 دحأ نم صتقاهتب راف مهيلع كلا ىرجو مهني برا تنكس نأ ىلا سانل اراص مثلاومأ ايف فانأو لعمل و لدعلا طسقلاو

 لي وأتمط نكي اوأ مط ةعنمال نيايلق ةعاجاوناكنابةثالثلا طورمشلاه ذهدهيف عمتجم نمامأالام مرغأالو ليل د ا اا

 اطقكمهف كلذاوا_عف ناف نيما_مالاوض رعت والاتقاوبصن» ملاذا مط ض رعت الفاماما 0 موأ ا و طسقلالاز ىأ

 دب رأق>ةلكى لع لاقتف هلل الا كحال دجسملا ةيحان ف لوقيالجر عمسايلعن أ ىورو تملا فق رطاا 4 1 :هؤوملا اهنا)
 هوحمح رطل ميس

 (مكي وخأنيباوحلصاف

 اوحلصاف ىف ىتثوسانلاو موقلا نعم نيتفئاطلانالىنعملا ىلعال_جاولتتقا 2 (1)

 عم مكن. ديأ تمادامءىنلاكعنمتالو هللا مسااهبفاورك ذننا هللا »جاسم كعنمنال ةنالثانيلع كل لطاباهب
 1 1 ٠ 0 د دال“ الد 20: 15 فلق لوا ةنق717717 777١فل ١١19 تااطشطكلا

 انيدبأ

 نيب كلذ لثم بسن اذاهنا ىلعةداعلا ترج دق مث اهنع صقني ل ةوخالا لضفي ل ناام قصاللا بسنلاو بي رقلا ببسلا نم هلهأ نيب دقعدق

 حلصلاب<«_ةحازاوهعفر فاوضهانتب نأرئاسلا مزلادالو ني وخالا

"1 

 دع بوو هد 5

 )"مللت اوقتاو) بوقعي ك<توخا كلذب قحأ نيدلا ف ةوخالافاموني

 ديت ١ ناىلعلدتةبآلاواوج يم مكيلا هللا ةجرلوصو كلذ مكلعف دنع ناكو فالتئالاو لداوتلا ىلء ذم حنى :وقتااقهللا اوقتاوىأ (نوجرت



 اا

 ىوب يبن اذهلاق متنعا مالا نم ريثكف معيطإ ولهللالوس ريف نأ اوهاعاوأر قدناىردخلا دعس !

 ن.سح ثيدح لاقو ىذرتلا هجر أ مويلا وكب فيكةا وةنعل مالا نم شكى مهعاطأول كت أرايخو هيلا

 موب لكف ناميالاوهنم مأسي دق هياء لاطاذا ايش بحأ نهنالهوةرتخا ىتح(مب واقىف) هلخدأومكنم

 0 ذىلاعتهثلا ناوهو ةفيطا هذه ىفوىلاعت هللا ىصاعم ع. ج (نايصعأ او) بذكلاد, ريس ابعنبا لاق ١

 هيف عمتجاام لماكلا نا.الاوهيلا بملا باقلا ف نب زم لماكلا نا.ءالاةلب اقم ىفءارشالا ةثالثلا هذه

 مكي! ببحهل اوقةلباقم فرفكلا كيلا هركوهلوقف ناكرالا, ل عو نااسالاب رارقاو نانجلاب قيدصتر ومأةثال

 هركفناسالاب رارقالاةلباقمىف ب ذكتلاوهو قوسفلاو نانجلاب قيد ص:لاوهو كب واق ىفهني زونامعالا ٍإ

 نايصعلاو هللاالاهلاال وهو قدصا او قا ةداهشب رارقالاه يلا بب>ودوخجاوهوب ذكلانمؤملا ةهديعىلا

 مهكئلوأ) ىلاعتلاق مثناكرالاب اصلا لمعل هيلا ببحو نايصعلا هيلاهركسف ناكرالاب لمعلا ةلب اقم ْ

 ن.ساحت ىلا نو دّهملا مه كئاوأ ىأمم واق ىف ني زاانامالا مولا بمحلا نينمؤملا ىلا ةراشا (نودشارلا إ

 مب ىأ( مياعهللاو) ؟كيلع( ةمعنو) هنمال_ذفككب كالذ لعف ىأ (هللا نءالضف ) قالخالا مراكمولاسمتالا ْ

 نمناتفئاطناو) ل-جوزءهلوق ُُه ملا فو ىلعهيل!ةجاحلاردقب ريما نملزنرام مكح ةمعنلاو

 هيلا قلطن اف ىفأ نب هللا دبع تيتأول إ_سو هيلع هللا ىل_دىنال لية لاق سنأ نع (ق) (اوا_تةقانينمؤملا

 ىلص ىنلاهانأاماف ةخبس ضر ىهوهعم نوع نوما_.ىا قاطن اواراج بكر ف ملسوهيلع للا ىلص ىننلا

 ىلص هللالوسر راجل هللاو راصنالا نملل_جرلاتف كراج نتن ىناذ ؟دقل هللاو ىنع كيلا لاق ل سو هيلعقللا

 هباعص امه مدحاو لكل بضغفا- اشف هموق نملجر ةهأ درعا بضغف كنماحب رٍبيطأ لسوهيلعهللا

 ةفيطق هتك فاك |هياعراج ىلعبكر لس .وهيل ع هللا ىلص هللا لوسر نأ دب ز نةماسأ نع (ق) ضعب

 راسفلاق ردب ةعقو لبق جرز خا نب ث را ىنب ىفةدابعنبدعسدوعيهءارودمز نبةماسأ ف درأو ةيكدو

 نم طالخا سلجلا ىفاذاو ىنأن بهللا دمع سب نأ ل بق كل ذو لولس نب ىنأ نب هللا دبع هيف ساجم ىلع ص ىتح

 ةبادلا ةجادع ساجلا تيشغاماف ةحاو رنب هللا دبع نيما حلا فودووبلاو مانصالا ةدمع نيكرمشملاو نيماسملا

 مهاعدف لزمف فقو من ل_سوءياعةللا ىبصةننال اوسر فانيلعاو ريغتاللاق مهناد رب هقثا ىلأ نب هللا درع رج

 ناكنالوقتامم نسحأ الهنا ءرملا اهمألو_س نب ىنأ نبهللادبعلاقف نآرقلا م_ملعأر قو ىلاعت هللا ىلإ

 لوسراب ىلب ةحاور نب هللا د,علاةؤ هيلع صصقاف كءاج نف كل-ر ىلا عجراوا:سلاج ىف هبانوذؤتالفاقح

 لزب لفن ور واثتياو داكىتدوهمااو نوكرمشم او نوم ملا يتساو كلذ بحت انافانسلاج ىفا:_ثغافهللا

 نياجرف تل زب ةداتقلاقوهتب ادس وهيلعةا ىص نلا بكر ماوتكس ىت> مهضفخم ملسوهيلعفتلا ىلصونلا
 هنري شع ةرثكل ةونعكنم ق> نذخالرخ االامهدح ا!لاقف امه ق>ىفةارامامهنبب ناكراصنالا نم

 لوانتو اوعفادت ىتحاممتدب مالا لزب لفهعبتي نأ ىلاف لسوهيلعةللا لد ىبتلاىلاهك احيلهاعدرخالانأو

 دا زمااظلاقي راضنالا نم أسما تناث لبق و ف هويسلابلاتق نكمل ولاعنلاو ىديالاباضعب مهضعن

 واتتفاف هموق هعمءاجو اذا اهموق كالذ غلبفاوفاهسف ةيلعىلا اهي قرف ئئاهجوز نيب واهب ناكو لجر
 سوالا نيتفئاطلا نمدارملا لةو اولّدتقانينمؤملا نمناتفئاطن اولجوزعهللالزئافلاعنلاو ىدنالاب || :

 (ناميالا مكيلا ببحتللا
 ندحتمان يذلا مهليقو

 املوىوقتال مهب واق هللا

 ترياغناميالا ملا هلا

 مهرك ذمدقتملا ةفسه
 اهعقوملاحىف نك-!تعقو

 وطو كار يستالا 00

 ىهنيزو) انابثاو ايفن
 (رفكلا كيلا هركو كبولق
 اهطمعوةنلا ع ةيطغت وهو

 وهو ( قوصااو) دوخجاب

 (نايصعلاو)رئابكلا سوكرب

 الل دايقتنالا كاروشس

 م |وأ اشلاهب 1
 كئلوأىأ (نودشاراا

 نودشارلا مد نوذثتسملا

 قأاقيرط اوناصا ىعل

 هماقت_سالا نعاوأ عملو

 هيف بلصت عم قا قي رط

 ةردحصلا ىهو ةداشرلا نم

 (ةم_هنوهللا نمالضف)

 باصتتالاو ماعنالاولاضفالا

 بيحىأهللوعفملا لع
 هتلاو)ةمعنلاو لضفلاهركو

 امونينمْؤلالاودإب( مياع
 لضافتلاوزياعلا نم مهنب

 ل

 - اولتتفا نينمؤملا



 مءاج نا اونمآ نيذلااهمأاب) !وبان ًاواوباتناءالؤه نعهتجروهنارفغ قي نلفامهعساوةجرلاو نارفغلا غيلب (ميحر روفغلاو)
 موني وهنبب تناكو قلطدملاىبب ىلااقدصم ل سو هيلعةللا بص هنلا لو سر هثعب دقو ةبق ع نإ ديلولا ف تل زرنا منا اوعجأ (اونيبتفأبنب قساف

 ا اوت كر لاو جرف اناقم يبتتفسيلا نيلبقتساوبكر رمهرايد فرأ كثاماف ةيلهاملاقةنحا

 ىف دل د فك فطلا روتاقدّصااهيلا اوماسف نواصي كنسي 7 .وقديلولا نبدلاخ ثعبفةاكزلا

 0 جسم 7-5 الا

 لقا رس هد اود ٍ 0 رص هللا لوسر بيط* يل نات ىاشل ازيد 1 ةقوتقاوتيتف ه4حح هم هه سدطد- 1 , 1 ١
 ماكنلف راو نالاعف سباح نبع را ا ا ننام | ويلكم قسولا تاتو ألا اح

 را رو ا ع ردات نك نزعت ملك والوقف يس | هيبرطخ ناكف اني طخ لوقاودمتعتالو ةقيقحلا

 َّك ارضيامإس .وهيلعهللا لصهللا لوسر لا.ةفهنلالوسر كن اوهنلاالاهلا ال ن ادهش !لاقف ٍلسو هيلعهنلا ىلص ىاح تال نم نال قسافلا

 ىاحتيالو قوسفلا سنج
 هنم عون وهىذلا بذكلا

 ربخ لوبقةلالد ةبآلا فو
 ولاثال لد علا دحاولا

 اني وساهربخ ىفانفقوت

 الخخو قسافلا نيب و هنب

 ةدئافلا نع هب صيصختلا

 نمج ورخلا قوسفلاو
 ةيطرلاتقسف لاقي عشلا

 هب وأاقم نمواهرمذق نع

 امر ك اذا هضييلات سقف

 نمواهيفام تج رخأو
 ئشلا تسفقاضيأهبواقم
 هكلامدبب نم هتج وأ اذا

 لمعتسا مثهيلع هلابصتغم
 دصقلا نعج ورسحخلا ىف

 ىلعوةزجرئاكلا بوكرب
 نيبتلاوتبثتلاو اوتبثتف
 تايثلا يلطام*و نايراقتم

 نأ) فرعتلاو نايبلاو

 اوبيصتالثا (اموقاوببصت
 نيلهاج ىنعيلاح (ةلاهب)
 ةضقلاهنكو ىمالاةقيقح

 ىنأنع « « متكلهو متمئالىأ ( متنعل) مكي أرب كحيف هب هنو ربنا ىأ ( مالا نمريثكف ) لوسرلا ىأ ىلع)اوريمتت(اوحبم)

 بحصي مغوهو عقب لهنا ىنم كذم مقوام ىلع متغت نأو هو غلا نم برض مدنلا ( نيمدان ملعفام

 منهالا نب رمح مهباكر ف فلخت ناكدقو مهاسكو مسوهيلعهثلا ىلص هللا لوسر مهاطعأ ملا ذهلبق ناكام

 رثكو تاوصالا تعفتراو مهضعب هب ىرزافمهاطعأام لئم سو هيلع ةئلا ىلص هلال وسر هاطعاف هنس ةناد+

 ىنلاتوصقوفك<-:اوصأ اوعفرتالاونمآنيذلاامأايمهبف لزعف مسوهيلعلا بصقنلال اوسردنعاغالا
 هللا لوسرى لا برعلا نم سان ءاجمقرالا نبدب زلاقو 0 نل ىأ( ميحرروفغ او هلوق ىلا تاآلا
 نكيناو 0 1 انفال نكاد ذه لان اوقلطت ا شعبل عهنسب لاقو سو هيلعمتاا لس

 اونمآن يذلا اهم 1( كاسدالوت يتاح تالا اف دمها د ايهنودانب واع اًؤافهب انج ىف شعن اكلم

 ىلا لسويلعهتلا ىلصهنلالوسر هثءب طيعم ىنأن ب ةبقع نب ديلولا فتلزن ةبآلا (اونيبتف أبنب قساف كءاجنا

 سمالاظ عت هو قلت موقلاهب عمساملف ةيلهاجلا ىف: ذا نبني رع ناكواق دصعتسقولا سعب قااسملا ن ىنب
 هللالوسر ىلا قي رطلا نم عمجرف مهباهفدلتق نودب ريمهنا ناطيشلا هدف ل سوديلع هللا ىلص هتلالوسر
 هيلعهللا لص لل! ل وسر بضغف ىلتةاودارأو مهتاق دصاوعن :مدق قلطصملا ىبب نالاقو لسوءهيلع هللا ىلص

 | وعدا واق سو هيل عملا لسنا كوستر اونا دياولاع وجر موقلا غلبف م هوزغي نأ مهو لسو

 نم هدرا اهنأانيشفن عوجرلاهلادبف هللا ق> نمانلبقامهلىدؤنوهمركنو هاقلتنانجرذن كلوسرب

 00000 اردو تول يدخن ساو تبت بذا كنس اب باك رطلا

 : تيًارنافرظنالاقو همودق مهيلع ىنخين أه ىمأو ركسع ىف ةيفخ ديلولا نب دلاخ ثعب 05 _سو هيلعةلنا ىلص

 ١ لعففرافكلا ىف لمعتستام مهيف لمعت_ساف كلذرت/ ناو مهاومأةاكز م-هنمذفن م مناعا ىلع لديام مهنم

 8 فرصن فر يخاوةعاطلاالاممتمريملو مهتاقدص مونم خاف ءاشملاو برغملا ناذأأمهنم عمسف مهافاوف دلا كلذ

 ' قسافم تكتدءاجنا اونمآن يذلااهيأاي ىلا عتهلل|لزن افرب_هلاهربخأو )سو هيلعهنلا ب هناا لوسرولا

 ص ” ينلراوعم قسافلا ل وق ىلع داهعالا كروتئتلانايبل تلزن ماعوهليقو ةيهع نب ديلولا تعي

 5 اذه ىلعف ًاطخاف مهو هونو نظدهناالا اذ دياولاب نظيالو قدا نع جور قوسفلا نال هنيعب ل-ج .ر ىلعةبآلا

 1 سصمالان ايباوبلطواوهقوتف ىأ اومثتف ”ىرةواونيبةفريخ ىأ اينب قسافم تكت.ءاجناةبآلاىنعم نوكي

 3 (ةلهجاموق)ىسلاولتنلإباوبيصتاليكى أ (اوبيصت نأ قافلا وق ىلعاو دمتعنالوةقيقحلا فاشكن او

 : ميفنأاو ماعاو نيمدانإ) أ خلاب كتباصا نء* ىأ (متلعفام ىلعا اوحبصتف) ,ه ىمأ ةقيقحو مطاح نيلهاج ىأ

 (مكعيطيول)اوحضتفتف ملاح هفرعب وهرب هللا نافدوب ذكتو أ الطاباولومت" نأهنللا اوق' افىأ(هللالوسر

 كمعهيس

 0 1 مدن اويل طاومبلا 000 5 2 هوك مابا



 امهنعهللاىذر ني يشلا ف تازن ليق ى رخأةلج ( ميظع رجأو: ”رفغممط ) ديهج الب وأ غيلب رابتْخاوهوهحنم نملاعتفاناحتمالاواوهنع

 نمةلجاهربخرييصترةدك ملا نالامسا مهتاودأنيضاغلا عاقب نهياعتسترىذلااهمظنب ةبآلا هذهو توصلا ضغ نمامهنم ناك ال
 ىلعةلادم ما امهبم ةركن ءازجلا داري او مهلمع ىلع مهزازجوهام ةعدوت لة + فانئتساوةراشالا مسا أدترملاواعم نيةفرعمربخوا دّتبم

 (تارخ !اءارو نم كنوداني نيذلا نا) ممتاوصأ نوعفارلا بكسر اام مظعا ضي ر هناهيفو مم اوأ نيسفاظا عقب ءاضتوالاو 13-21
 هللا ىلص ىلا اودانو نصح نب ةنييعو سباح نب عرقالا مهيفو دقاروهوةروتفلاتق رو سلا لل تا را مي : ىنبدؤو ىف تاز

 صخخشاا كنعاهم راو ىتااةهجلاع ارولاو جرخو ظقيتساف نيشانمذو نب هي كل اولاقوهنار ءارو نم لسو هيلع

 ىهراهياع طوع طئاحةروححملا ضرالا نمةعقرلا ة راو ناكملا كللذ نهتأ شن تادانملا ناو ةباغااءاد:بال نمو مادقوأ ف لخ ن.هلاغب

 ير عسا لست لوس ردا زبةءارق ىهو ميجا حّتفب تار او نيتهضب تار اهعجو ةض,ةلاك ةلوعفم ىنمعةلعف

 )/١1/1( هلنيبلطتم تار ا ىلءاوقرفتمهاعلاهارو نم مهتادانموةرخ ننم لكس تناكو

 لاق (تارخاءارو نم كنوداني نبذلانا) لجوزءالوق و ( مظعرجأو ةرفغم مط هصلاخ ج رخيياراذلاب

 اماف ىرازفلا ىص> نب ةنييع مويلعرصأو ربذعلا ىبب ىلا هب رم“ او

 ناكىتااةر اءارو نمهوذانوأ

 اهنكلواهيف السلا هيلع

 هللالوسرلالال-جا تءج

 لعفلاو لسو هيلع هللا ىلص

 مهعيج ىلا ادنسم ناكناو
 قير لس تالو راد وتماتلا دا ار هءاك

 هيلع هللا لد هللالوسرء اسن نم ةأ يما لكل ناكو نوكس ..مهعابا ىلا اوشهجا ىرارذلاهتأرادلف هلعأ

 هواف ةبأ ىتحانيلا ج رشا داب نودان. اول ف سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر مهلا ج رح نأ اواوكفةرح لسو

 لعجت نأ كىماي ىلاعتهتلان !لاقفمالسلا هيلع لد ربج لزنفانلايعان داف دابا اولاتف مهما ج رفنهمون نم

 | وهوورمج نبةربسكشي و نب نوك نأ نوذر 1 لو هياعهثلا ىلص للا لوسر ىطلاقثالجر موننب و كنبب

 ناىرأروءالالاقفهباوذر 9 ماشا نإ روعالاوهو دهاش ىمعو كح الانأ ةرب_سلاق ع :اولاق ك.:يد ىلع

 مهفصأ قدعأو مهفصأ ىدافف تيضردق ل - _سوهماعهللا ىل_ص ةللالوسرلاقف ا

 لقعلاة إو له+لابمهفصو (نواقعيال هرثك أ) تار !ءارو نم كنوداذي نيدذلا نال جوز عهللالزئاف

 مهوهلاح ىلعرمة-سيف عجربال نمو الا كلذ نع مهنم مجرب ن «ىلاةراشامهرثك أةبآلا ىن«. ىف ليقو
 بدالاءوس نمهباؤاجام فالخوهوبدالا نمل نايبهيف (مهيااج رك ىتحاوربص ,متأولو) رثك الا
 ليقو ءادفالب مهةاطتواعيج مهقتعت نك كنالربصلاىأ (مطاربخ ناك-ا) جورخلا ىفةلوكلا باطو

 نم سان ىف ةبآلا تازن ليقو مطازيخ ل سو هيلعهللا لص هلوسر ةءاطو هللا ةعاط ىف بدالا نس ناكل

 كلذ ىوربد بابا ىلءاودانفردب نب ناقربزلاو ن> نب ةندبعد سباح نبع رقالا مويف ناكو مي بارعأ
 لوسرج رن نيشانمذو نإ زانح دم نافانيلعج رخا د#اياولاقف بابلا ىلعاو دانف ميةونب تءاجلاقرباج

 انج ميك نم سان نكناولاق ني_ثهمذو ني زهد دمىذلاّلسا كل ذامال اوقي وهو سو هياعقتلا ىلص هللا

 رخفلابالو تثعب رعشلابام إس .وهيلعةللا ىلهةللالوسرلاقف كرخافنو كرعاشن انئجا:ءيط+وانرعاشب |

 ( عبار - (نزاغ) - 5" )

 مهضعب هالوتي نأز و< هناذ ُ

 نيضارنو-تايلا ناكو

 اعيج هولوت مسهناكف

 (نولقميال مهرثكأ)

 نءمويفنوكي نأ لمت
 لمتحو هؤانثمسا كا

 ىننلاعقومعسفت ةل-ةلاذا
 طغلا ىل_عقبالإ دزروو

 هيفهيلع تدرو ىذلا

 ىلءليدحستلا اهم

 لههلاو هفسلابهب نيحتاصلا

 ارحل | ظفل عاقب اهئمو

 لوأ نم لمأتهلمأتولوةفاضالا نود ماللاب في رهن اهنمو هناسن ضع عمإيقمو

 اهاكرومالا ىلع ةمدقتمهلوسروةللا ىلا ىمذ:ىتاارومالا نوكست نأ ب ا ابد تبا فيك لمأتف كلذ. ك اهدجواةبآلاهذ_هرتنآىلاةروسلا
 مهتاوصأ نيضاغلا ىلع ىن'أم ىناثالاطاسب لوالا ناكر هم اوت وصلا عفر نم ميدقَملا سذج نموها ىهناا كلذ فدرأ م دييقتربغ نم

 مكر دل اءارو نم هنواخ لاح ىف سوهيلعةللا ىلصةنلالوسرب حايصلا نم متأ هت: هو مطأ وهام هبقع متهّللا دنع هعقوم مظع ىلع لد

 غلب ىذلا ر كذملا نمءال ؛ د عينص ناكلوقلابهلرهج نأ نعهر دة هللا عفر نم نال هياعاورسجام ةءاظف ىلع هيئيلاردق سانا نوهاب حاصإ

 اهاوهىلا عزانت نأ نع س فنا! سبر بصلاو ةيلعافلا ىلع مفرلا او ربص مهنا لحو مهربص تدثولو ىأ (او ربص مهنأولو) اغلبم شحافتلا ىف
 ىحالا «ءرجتبال صربصلا ل يقو سفنلاوهو لوعفملاهنمفوذ# ذك نعربص مطوقو .هم رنوع دي نبذلا عمك فنرب_صاوىلاعت هنبالاق ظ

 ربصلا( ناكا) مها هج ورح نأ اوماعي نأ ىلا او ربصي نأ مه+ زالمهاجالو مهملاهجورخ نكد لو ج رخولهنا دف, ( مهما ج رختىتح) هلوقو

 مهيد (مطاربخ)



 اودمعنت نأو ني ىادلار وجا هباوغلبتن أ <باعّل,توسا !|عفر نمهنع متيمامعلودعااو باف تما هوهوهومتماك اذاىأ (ضعبل

 ةنيكسلاوةوينلابهويطاخو دجأاي داياولوقتالو أر ها داضي ىذلا سمطا نم 11/1١( برقملا نيللا لولا «ةتبطاخ ىف

 رس سس ل اا
 مهضعب ىداني اك هودانيالوم دذعمهتاودأ اوعفربالوهومظعي وهومخفيي وهؤواحس نأ مه ىمآ (ضعبل للاىلصىنلا 1

 طيح نأ أةفاخليقو طبحتالثل ىأ (ىلاسعأ طبحن أ) هللا ىنايهتلا لوس راينولوقيلب دتاياولوةيف اضعب |[ ب 7 7 ,
 اهسأإب ةيآلاهذهتازنامللاق كلام نب سنأ نع © كلذب ىأ (نورعشتال متأو) متانسح ارمج وركب وبأ ٍلسو هياع

 نبانعو رارسلا جاك
 راثلاليهأ انم انألاقوهتيب ف سيق نبت باس لج ةبآلا ىنلا توص قوف مكس: اوصأاوءفرتال اونمآنيذلا

 نأشامو رم يلاقفذاعم نب دعس ل_.سو هيلعهتلا لص ىنلا لأسف لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا نع سبتحاو
 هللا ىلص هللا لوسرلوقهلرك ذؤدعسمات أف لاق ىوكسش هلت ماعامر ىراج هنا دعسلاقف ىكتشيأ تباث سيق نت باء ثازيابعأ
 لسوءيلعةللا ىلههللالوسر ىلعاتوص ؟عفرأ نم ىفأ متاعدقلو ةبآلاه ذه تارث تلا نودع م ِِ ناكوإ سام نبا
 0 | نوم اناف توصلا ىروهج ناكورقو

 ىورو هوحت ىراخبالو إسم ظفل ةنإ-! لهأ نم لجرانرهظأ نيب ىشعمارناكف ةباور فدازف ةنجلا لهأ هتوص عفر ماك اذا ناكو
 آلا »ده لاق تيان, كتيكيي ام لاغف ىدع نب مصاعد رف بي قب نطلا ق تباثدمق ةبآلا هذه تلرئامل || ىسنلا ماكي ناك ايرو

 0 أن أو لمع طبحي نأ ف اخأ لسو يلع هللا لص ىنلا ىلع توصلا عيفران اوف تازن :!نوكنت نأ فوحنأ ا
 هللا دبع تنب ةلمج هنأ سما ىتافع ءاكملا ادب ان باغو سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر ىلا مصاع ىضفرانلا لهأ نم ىقهيبشتلا فاكو هنواصل

 ج رخأ اللاقورامسباهنب د اد دشلا لع ىف لمرف تيب تلعن ذا اطلاق لوا نوى ذربا هلاورهجتالىأبصنلا لحم

 7و للعلن ل ةللا لوسر مص اعافإ - _سوه مهل عهللا لص هللا لوسر ىنعىذرب وأ هللا قافوتر ىتسح ضعي رهج لل-ثمارهج
 اويل ممااذهىفوضعبل

 ىتح اقلطم رهطا نع

 تيب ىف دجوف هلهأ ىلا ءاؤهدح زف هيفهآر ىذلا ناك ما ىلا م هاعءاذ «عداف بهذالاق هريدخ هريخاف

 هللا 0 ا ل بك لاف 00 ديل تلو نافل سرفلا

 هذهن و ؟تنأف وحن ًاوتدصا الاقف تباثاب كلكم لس .وهياعدللا بصةللالوسرهللاقف لسوهب .لع هوماكب نأالا مل عوسال

 لخدتواديهش لتقتو !ديج شرعت نأ ىضرتامأ ل سو هيلع هللا ل صةنلا لوسر لاقف ف تازن ةبآلا 0 را
 هيلعفثلا لص هللا لوسر ىلع قوص عف ذرأال مسو هياعةنلا ىل_صهلو -روهللا ىرمشبب تيضرلاقف ةسدجلا رهملا ىننععأ صوصخم
 ىلارظنن أكف سن لاق ةبآلا (هللالوسردنعمهتاوصأنوضغي نيذلا نا) ىلاعت هللا لزئافا دب لسو هوداتعادقامةلئام توهذملا

 ضعب نيماسملا نم تب اثىأر ةهايسسم برح ىفةءاعلا موب ناك امافاني دبأ نيب ىثعيةدجلا لهأ نملجر || نءول مل اوهو مميامف
 عمهللاءادعألتاقنانك امةفيذح ىلومهلاساتباثلاقمث ءالؤط فأل اقف ,هنمةفئاطتمزهاوراسكنا || ةلالجوةوبنلاةهبا ةأعارم
 نم لجرةارف عردهيلعو تبان دهشنساوالتق ىتحالتاقواتبثملا ذه لثم ملسوهيلعفنلا لص ةللالوسر طبحم نأ ) اهرادقم

 نم ةيحان ىوهوهب بهذف ىعرد عزن نيماسملا نمالجر 'ذالف نأ عادل لاق هناو مانملا ىف هنوم دعب ةباحصلا عضوملابوصنم ( ملامعأ

 تأوىعرددرتس ىت>هربخاف دياولا نبدلاختاف هّتمرب ىعرد ىلع عضو دقووليط ىف نة يس رف دنءركسعلا قاعتمهللوءهفملا هنا ىلع

 ربخاف قيّدع قيقر نم نالفو ىنعهيضقي ىت-انيد”ىلءناهللقو لسو هيلعةللا لصةنلالوسرةفيلخر كيابأ || اوهمنا ىتعملاو ىونلا نعي

 ركب وب از اجاذاب ؤرلا كالتب ركبابادلاخريخأو عردلاهرتسافدفصوام ىلع سرفلاو ع ردلادجوفادلاخ لجرلا ملام أطوبحلهنع متيهئامع

 ىلعاهطوبح ةيسشخن ىأ
 فاذضاا في ريد قت

 ناويرعتسا» متأو)

0 

 تازئال سابع نءاوةرب رهوب لاق هذهالا|ممحاص توم دعب تزيج اةيصو لءأال سن نب كلاملاقهتبصو

 هذهتازئاملربب زلا نبا لاقو رارسلا جاك الا ملسوهيلعهنلاىلصةننالوسر ماكتب الر كب وبأن اك ةبالاهذه

 اية هم زاك سو هيلع هللا لص ىلا عمسف كلذ دعب لسومياعهللا ىلص ىنلار .عثدحام ان آلا

 مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسردنع مهتاوصأنوضفخ ىأنوضغ؛نيذلا نا ىلاعت هللا لزئ اف هنوص ضف

 بهذلا ندجاك اهصاخ ا واهرب ةخاىأ ع حاس دس هاه ااب امظعتوهلال الجا ىأ

 راثاإب
 0 يطوف نم ىوفتلاهصلخأ ىدلاو ناربسش هربخ مم كناو ل 00 واقدللا ٠ نحتمانبذلا)

 تاوهشاا بهذأ هنع للا ىضر رمت نعو ةماخئاه دج وفرت |ةلماعماهلماع هتقيقحو هاقنو هثبخ نمهزيي رباصلخن هبادأ اذا هنتفوبهذلا



 نالوقنمهمدقأوهمدق(اوم ةنالاونمآنيذلااهسأإب) #ميحرلانجرلاةللامسبإللا ةنآةرششعن امى هوةيندم تارجلا ةروس)
 لعفلاو أل وقلا نم مد قيام سفنلا ىف عقوام لكلوانتي| لوعفملا ف ذحوهءوق مدق,ىلاعتهلوق ىفهمدقتاذاهمدق نمةزمطاووشملا ليقتتب

 هنموهجوت ىنععهجوكم دق: ىنععمدق نموهوأت يع و ى<ىذلاوههلوقك ةمدفتلا سفن ىلاه«-جوتمىهنلاو لوعفم دصقنال نا

 مطوقةقيقح (هلوسرو هللا ىدب نيبال اوم دقتت ىءاتىدحا ف ذكاومدقنال بوقعي ةءارقد دم وي وهنمةمدقتملا ةعاجلا ىهو شدجلا ةمدقم

 عم ني ديلا تمس ىلع امهنوكل نبدي ن اهلا تيمسف هفمابب رقدلامثو هني نيتماسملا ني _ةهملا نيب سا< نأ ن الف ىدد نيب تسلج
 ةدافهيفواليشك ىمسي ىذلازاجما (١ا/ه) نهب رغةرادعلاه .اهىفوهرواج اذا هريغ ماب ئشلا ىمسي م اعسوناههنم برقا

ِِ 
 ةنحطارب وصت ىهو ةلملح

 رومالا نم سما ىلع مادقالا|| (افرح نوعبسو ةتسو ةبامعب راو فا او ةماك نوعب رآو ثالثو ةّثامل و ةنآ ةرمثع ناسك ىهو ةين دم ىهوإ)
 ةاثمأ ىلع ءاذتحالا نود د محرلا نجرلا هللا مب 3

 ردصي نأ ل ىنينبالىأمدقتلا نم(هلوسروةللاىد نيب اومدقتالا وذم ؟نيذلاا أيل لج وز عهلوق

 م سرو هللا ى دي نيبالعفاومدقتالليقو 5
 هللا ىلصةللالوسر مارتحاىلا ةراشاهيفو لسو هيلعهللا ىلصىنلا دن عام دقن كسفنالاول هجنال ليقوامهمن
 هيلعةلنا ىل_صهللالوسرهلوقب نأل مة لعفو ألو قباوادكنال اودع اونود صاوالدايقنالاو ملسو هيلع

 ىفهنأ رباج نءىورف ةبآلا ىن-عمىفاوفاتخاوةنسلاو باتكلا فالخاولوقن ال ليقو هلعفي نأ لب ةوأ ملسو

 هللا لص ىننلا لبق اوحذ سان نأ كلذو لسو هياعهللا لص ىنلا ع.ذي نأ ل بةاوحب ذنال ىأ ىعالا موب عذلا

 لوأن ا إسو هيلع هللا ىبص هنا لوسر لاق لاق بزاع نببءاربلا نع( قا جذلا اودع نأ او صاف لسو هيلع

 اهاف ىلهينأل بق عذ نموانتئس باص دقف كالذ لعف نفر حننف عجرت مث ىلصن نأ اذه انموب ف هب ديئام

 رحبنلا موب مسوهيلَعهَللا ىلص ىلا :بطخلاقهلوأ ىف ىذمرتلاداز ئث ىف كلا نم سيلهإهال هل موه

 نب راع نع مكين لبقاوم .وصتالىأكشاام وب ءود نءىهنلا فهنا ةشئاع نعىورو ثيدحلا رك ذو

 ىذءرتلاو دواذ 2 .رخأ لسو هياعةئلا ىلد مساقلابأ ىصعد قف هيف كشب ىذلا مويلا فما نملاق ساي

 ىنب نءدقو مدقهباربب زل نب هللا دمع نعىورام ةبالاهذهلوزن بيس ىف ليقو حرف ناس ثءادح لاقو

 نب عرقالا سمأ ىلب رمعلاقو ةرارز نب درعم نب عاقعقلا ىمأر كب وبل اقف لسوهيلعقللا ىلدىنلا ىلع ميت

 كلذ فلزنف امهتاوص أت عفترا ىتحاي راهف كفالخ تدر امر معلاقوفالخالا تدرأامركب وب لاق سباح
 هللالوسر عمسإ رم ناك اف ةياور فداز تضقتن اىتحهلوسروةللاىد» نيباومد_ةتالاونمآ نيذلااهمأي

 ىف لزنول نولوقياوناكس ان ىفةبآلا تاز: ليقو ىراخيبلا هجر أ همهف سي ىتح هذه دعب 1 وه .اعدللا ىلص

 ملسوهياعهللا له هللا لوسر ىلءاوت اة فالةبآلا ىنع.ىفليقو كالذ هللا هركسف اذكواذك عنصوأ اذك
 هلوسرو هللا نود نما سمأ اوضقتالىأ نيدلا عئارشو لاتقلا فليقو هناسل ىلع هللا هي ضقي ىتح عشب

 هلوق كلاعفإب ىأ( ميلع)لاوقالىأ(عيمسةللان|) هيمأةفااخعهقح عيبضت فىأ (هللا اوقئاو)

 ىل_ءانعفت ص مالك اول_هجتالىأ (ىبنلاتوص قوفمكتاوصأ اوعفرتالاونمآ نيذلااهيأاب) ىلعت
 مارتحالاكرتو ماشتح الا ةلة ىلءلياد توصلا عفر نال كل ذو باطخخلا ىف ل_سوهيلعهللا لص نا مالك

 كضعب رهك لوقاابهلاورهالو) لوق نع ىهنكتاوصأ اوءفرتالهلوقو لعف نع ىهناوم دةنالهلوقو

 زوج وةنلاو باتكلا

 كلو-قىر-ج ىرجي نأ
 هلاح نسحو دب زىقرس

 دي زلاح نس> رس ىأ

 نيب ىنعملا انه كلذكف

 هللا ىل_دهلنالوسر ىدب
 !ذ_هةدئافوإسوهياع

 ةوقىلعةلالدلا بول_.الا

 لوسرناك امل ص اصتخالا

 مل سوهيلع هللا ىل_طهللا

 ىذلا ناك-لإب هللا نم
 كاللا|اذههب كاس نحال
 م-مم مقتل ديهعاذهىفو

 قوف مهمتاوصأ مفر نم

 نمنالمالسلاهياع هتوص

0 
 صاصتخالا اذههصتخاو

 ل
 نأ لالجالاو بيهتلا

 هندي نيب هتو--- ضف
 اسان نا ن_سحلا نعو

 لبق ىثكالا موباوحذ
 مود نع ىلا فتازناهنأ امنع هللا ىذرةشئاع نءورخا اعذاود_يعينأ سو هيلع هننا بص هلا لوس رمه ىمأو تلزنفةالصلا

 نولمعتاع(ميلع) نولوقتامل (عيمسةللانا) اهنع ىهملا ةمدقتاا نع ىوقتلا مكتقاعمومتيقتا ناكناف (هللا اوقئاو) ك_كا موب

 اولفغيالثل مهتم كب رحودراو باط+ لك دنعراصيتسالا دب د>تل مممءاعدتسا مهما عءادنلاةداعا (اونم[نيذلااهعأان) قتينأولثل قو ا

 ناوهنوص هغابيىذلا دحلاءاروك_:اود!باوغلمتالنأ ميلعف متقطنو قطن اذا أ (ىنلاتوصقوفمتاوصأ اوعفرتال) مهلمأتنع ]
 لوقلابهلاورهجتال و) او كي دل تةباسوةحنال يام هدي ص نز < ىتح مر هم ار هابهرهجو مدر ٍْإ

 دعب رهذ 1



 مهويبشت هيلع لدامل لولعت

 موهقربو ما نم عر زلاب

 زوج وةوفلاوةدايزلا ف

 نيذلا هللا دعو) هب لاعب نأ

 تاحلاصلا اول_عو 0

 (اهظع ارجأو ةرفغم

 ا

9-0 20 5 6 
 مهظاغايندلا ف هنمهزعيأم

 منايبلل متم ىف نمو كلذ

 سجرلااوبنتجاف هلوقىف
 ىدعت نائوالا ندم

 ىذلا سج رلا اوينتجاف

 لعجاى أ ,هاردلا نم
 هذهو سنملا اذه كتقف:

 ضفاورلا لوقدرت ةبآلا
 ىنلا ةافودعباو رفكم هنا

 دعولاذا لس وهيلعهللا ىلص

 معافعلارجالاو ةرفغملاب مظ

 ىلعاوتبثول نأ نوكي امنا
 هتايح قهيلعاوناك ام

 اا

 هللا ىلصةتلالوسر نأدوعسم نبهللا دبع نع(ق) (لسو هيلعةنل ا ىلصةننالوسر باك ألا ضف ىفلصف) ْ
 ىلص ىنلا لج ر لأس تاق مئاهنعى اهتهثلا ىضرةشناع نع( م مهول ا لاف وسو ل

 مهنوأي نيذلا م ىفرق سانلاريخ هلوق ثلاث ا يذلا نول كافر ان ١١ ىأ السوه لع هللا | ظ

 ةنسةئامل دقو ن ولا« لدقو ةنس وعل راوهلي 3 نامز لهأ لكن رقلاو مهيءبانو نيعباتلا من ةباححصلا ى ع

 ةتحلاىف باطخلا نب راحو نحف ركب وز لاق سو هيلع لصةنلا لوسر نإ ف وعن, نجرلا دبع نع

 فوعنب ؛ نجحرلا دبعو ةنملا ريب زل او ةنملا ىف ةحلطو ةئجلا ف بلاط ىف نب , ىلعو ةنملا ف نافعن نامعءو |

 هحر>اةئللاىف حارا نبةدييعوبأوةنملا فدي ز 0 كرعسو ةنجلا ف صاقو فأن د ل. عسو ةنحلاقف

 لاق لاق كللام نب سن أ نءلوالا ثي دما نمحصأ اذهلاقوهوحندب زن ديعس نعج رخأو قىدمرتلا

 نامعءامح 0 د ا رو وها شاو ركج ونا م تير و بسو مله ل كط 0

 ذا نمةجملقمأءابلا لق الوءار مختل موجارجلا نية ديبعوبأ اةمالاء ذه نيمأ اونامأ موق

 امدح أنيعضوم ىفاقرفم ىذمرتلاهجرخ ًأ,مأ لاقةلا لو راي كلذهل فر نفر مجلاق هعرو ىف ىسيعهبشأ

 ادح أد عص سو هيلع هللا ىلصهتلالوسر نا سن أن ع( خ)رذىفأىلارخآلاو حارجلا نب ةديبعوبأ هلوقىلا

 ناديهثو قيدصو ىن كياءامتافداجرب هب ضدارأدحأت دثالاقف موب فجرف نامعوره وركب نأو

 اودتهاورمع وركب ىلأ ىناعحأ نمىدعب نب ذالاباو دّتقا لاق هنأ لس وهيلع هللا ىلصىنلا نءدوعسم نأ نع

 ند ورمت نع © بإ رغثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخ ًادوعسم نب هللا دبع دهعب اوكسعو نامع ى داهم

 كيلا بح أس اناا ىأت اقف هتبتاف لاق لسالسلا تاذ شدج ىفهعب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا صاعلا

 بلاط ىبأ نب ىلع نع هب الاجر دعف باطلا نب رمعمثلاق نممتاقاهوب لاق لاجرلا نم تلقف ةشئاعلاق
 راغلا ىف نيو ةرحطاراديىلا ىلا ومتنبا ىنجوز ركب ايأةللامحر ل سوهيلعهنلا نص ةنلاكوسر لاق لاق

 ناهعهنلا محر قيد_د نمهلامو قحلاهكرتا يمناك ناو قا نلوقيلر ميهطام -ردلام نمالالب قت ا

 (م)بي ا ل ناد تيسقتن ىطاودأ مهللاايلعهللا حر ةكن الملا هنم ىحّتست

 ىن_كحال هنأ ىلا ىالا ىنلا دهعل هنا ةمسنلا أرب وةبحلا قلف ىذلاو لو ةيايلع تءمسلاق شيبح نب رز نع

 نمام سو هيلعةللا لصةننالوسرلاةلاقهيدأ نعةدب رب نب هللا دمع نع قفانمالا ىتذغبس الو نمؤمالا

 بي رغثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخأةمايقلا موب مطارونوادئاق هللا هثعبالا ضرإب ىباحأ نم تو ع دحأ

 هيلعةللا لص هللا لوسر لاق لاق ىردحلا| ديعس ىنأ نع )فر حصاوهوالس مة ديرب ىبأ نعىوردقو

 نعو هفيصنالو مهدح دم غلب امابهذ دح أل ثم قفن أ 5دح أن أول هديب ىسفن ىذلاوف ىلاهأ اوبسنالاسو

 ىفللاهللا |سو هيلع هناا ىبص ننال و .رلاقلاق ىنزم ا لفغم نب هللا دبع نع 2 رهو ةرب رهىفأ

 مهاذآن مو مهضغل ًأيضغببف مهنغبأ نمو  مهبحأ ىحبف موبحأ نف ىدعب نماصر ودم ىباحأ

 00 داما ١ رنا ىن نير ش ولا دقف ىناذ 10

 سنج نم 0 ةبالاىنعم نوكتيف نانوالا نم سجبنلا اوينتجافهلوةك ل

 درو ةمايقلا موبىلا مالسالا فنولخادلا مهو عرزلا هجر | ىذلاءامشلا نم ىنعي ب رج نب الاقو ةباحصلا

 ةرفغملا نال يقو ةنحلا ىنعي (اهلظعاوأ وةرفغم) هنم لقي م كال ذو هظفل ىلعالءاطشلا ىنعم ىلع مجملا اوءاطا

 هدارع لعأ ىلاعت هللاو اصلا لمعلا ءازج ميظعاارجالاو ةرفغم نمؤم لكل ناف نامالا ءازج



 لوسرإ) ةربخ ادتبموأهلوسر لسر أ ىذلاوههلوق مدقتل د وهى ادتبم رخ(دحت) لاحو زيبا دهشو ادهش ةللاهافكو ريدقتلاو هئيد

 هعمن.ذلاو نايب فطعةللالوس .وأ داع وأ (رافكسلا ىلع ءادشأ) ربخلاو ًادتبم هباغعأ ىأ (هعم نيذلاو) ريصن هيلع فقو (هللا

 ىلعةلذأهوحنو ميحرو دي دس اعجامهو ناثربخوهو نوفطاعتم( مهني ءاجر) ظالغمام ةعمو عيلان ءربخ ءادشأو | دّديملا ىلع فطع

مغلب و نب رفاكلا ىلءةزعأ ني-مؤملا
 اوناكمهتار افكلا ىلع مهددشت نم 

11) 

 هللال وسر د وهىأ(هللالوسر د ) ىلاءتلاق مهنا لوسر هنا ىف ىأ ا ديهشتّنإب قكوىلاعتهللالاقف تببلا

 هباعصأ ىنعي (هعم نيذلا اد)لاقف دتب منةلاس .رابهل هش سامع نب !لاقهلوسرلسرأ هلو قهرك ذ قبس ىذلا

 (مهنيءاجر)ةفأر مف مهذخأتالهتس رف ىلع دسالاكءاب وقأ ظالغىأ ( رافكلا ىلعءادشأ) نينم وما

 نير فاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلعةلذأ مهقحىلاقاكدلولا نم دلاولاكضعبل مهذب نوداوتم نوفطاعتمىأ

 ىنعي (هللا نمالضف ) نوبلطيىأ (نوغت دب ) اهباعمهتموادمو مهتالص ةرثك نءربخأ (اديخلا را

 كا !اوىلاعتهللا نم هرج ًاباطي هلله معب صا لان اوهو ةفيطا هبف ومهمع ىذ نانا ىأ (اناوض ر و)ةنجلا

 باطخلا نب ر<؟رافكلا ىلعءادشأ وبدصلا اركب اباىنعيهعم نيذلاوهلوق ف مهضءب رك ذوارجأ هلىغتإال هلمعب

 ةباححصلا ةيقباناوضروهنلا نمالضف نوغنني بلاط أن ب ىلعادجساعكر مهارت نافع نب نامع مهن ءاجر

 دا رلا نأامه دحأ نيلوق ىلعايسلاهذهىناوفلتخاو (دوجساارثأ نم ميهوجو ىف) مهتءالعىأ (مهامس)

 ةباور ىهواين دلا هلل مدس مه ايلا ويتوفر مههوسداف شاي و شرت

 موب نيلححارغنوثءبب ليقو ردبلاةليارمقلاكم مههوجو فدوحسلا عضاوم نوكستل يقو سابع نب | نع

 مهتالصت راك ن مراهلابهههوجو ترانتسا , ماكلذزاننلاف كلذألا قافال قارس نر

 مالسالاامسهنكلا اونو رتىذلاب سيل سابع نبالاقعضاو:لاو عوشخلاو نسحلاتمسلاوهليقو ليللإب

 وهل يقوهب نوفر هإ نسحلا تمس
 وهلا فرشآلاو ةدايعلاوةال-دلا ىف ليالارهسادح أ نيلجر ىف كلذ فرعي وليللار هس نمد ولاة رشم

 رئأوهليقو ةماظ بعاللاهجو ىلءوءايضورون ىلهملاهجو فر هظيفام,مدب قرفلارهظاحببصأ اذاف بعللاو

 لك ةبآلا هذه ىف لخدىناسار الا ءاطعلاق با اوثالا ىلعال بارتلا ىلع نواصي اوناكم ونال هابل ىلع بارتلا

 مالكلا منوذاروتلا ىمهتفصرك ذ ىذلا كلذ ىنعي(ةاروتلا ىفمهلثم كاذإ) سه |تاواصا| ىلع ظفاح نم

 جرخأ عرزكل يجنالا ف ) .متفصىأ (مهاثمو) ىماءت لاقف ليجنالا ف مهتفصو مهتءنرك ذب أدتب|مئانهه

 هرزأدشوهناعأوهاوق ىأ (هرز 1 هؤطشوهفدعب جرخاف تبنوه ليقهخارؤ لبق هطارفا ىأ (هأطش

 ىلع ىأ قاس عج (هقوس ىلع ماقوهنابن قحالتو نىأ( ىوتساف) ىوقو عرزلا كلذاظاغ ىأ( ياعسل

 هياع هللا ىلص د بايكال لجو ءهللاهب رضل ئءوهوهعارز عرزلا كلذ بكتب ىأ(عارزلا بتيإ)هلوصأ

 هيلعهلل  ىل_ص دمت باد لثمةداتقلاق نورثك ونوداد زي م اليلق ن ونوك, مهنا ليجنالا ف بوتكم سو

 ليقركسنملا نع نوهنب و فورعملاب نورماي عرزلا ت ابن نوتبفي موق جرخسيس هنا ليجالا ف بوكت 5

 ءأطش جون أ سو هياعهتلا ىلص دوه عزرلا لبقو نونمؤئلاوهباحص أ ءامشلاو لسوةيلع فا لمد عرزلا

 نينمؤا ا عيج ىنعي عارزلا بهي بلاط ىنأ نب ىلعهقوس ىلع ىوتساف نام ظاغتسافر مع هرز 1 ركب وبأ

 لقد مو ءلادعب 0 رمت لوقوهل-ف (رافكتلا مب ظيغيا)

 ةبآلا هذه هتباص اد قف سو هي هيلع

 تمسلاو عوشخلا ._مروأدوجسلانا ىعلاوه عوشخو هتمسوهتيحيسو

 مهبايشب قزان نامهمادث نمنوزرحشب

 سم نأ مهنادبأ ا نمو

 رت نم غلبو مهنادبأ

 ىربال ناك هنا ميامف

 هلاصالا انموم نمؤم

 ( اعكر مهارت) هقتناعو

 نيدجاس (ادجسإ) نيعكارأ| 5“
 امكر نأ 5لاح ( نوغتب)
 الضف) كلذك ادجسو

 (مهامساناوضرو هللا نم

 مههوجوف) متمالع

 نمىأ(د وحلا أرمأ نم

 دوحسلاهرثؤيىذلاريثأتلا
 تراتسا ءاطق نتعو
 . اواصامل أوط نممهه و

 مالسلاهيلعهلوقا للاب

 لبللاب هال ص رثك نم
 (كلذ) راهنلابهجو نسح [| ”

 (مهثم) روك دلاكأ
 (ك رن نر د
 ىمهلثمو) فقوه_لعو

 هريخ أدتبم (ليخنالا
 (أطشجرخ أ عرزك )
 عرزلااطش الاقي هخارف

 هاوق(هرز اف) خرفاذا
 ) ظاغتساف) ىاشهرزاف

 ظلغلا ىلا ة-ةرلا نمراصف

 (هف هوس ىلع ىرةساف)

 مج هيد صق ىلع ماقتساف

 ( عارزلا بتإ ) فاش

 ليقوهنوق نم نوبجتتي
 هرز فركب ىلا هأطش جر أ:ءركع نعوركسنملا نع نوبي وفور عملا, نو مأب عرزلا تابن نوتبني موق جريس لي نالا ف بوتكم
 ىوق نأ ىلا ةداي زلافهيقرتو مالسالاءدبل ىلاهتةللاهب ريض لثماذه و مهياعُللا ناوضر ىلعب هقوس ىلعئوتساف نامثعب ظاغتسافر معب

 ىتحاهتمدلوتياماهب ف تجحام عرزلا نمىلوالا ةقاطلا ىوةناكهعم نمآن ب ىلاعتةئلاهاوق منه دحو ماق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نال كح ساو

 (رافكلا مهب ظيغيل) عارزلا بحي



 اودهأءاماوق دص هلوقكل عفلا لصوأو راها فذأ ب ذكملا نعهللا ىلاعتهب ذكي وداي ٌورؤهقدص ىأ )ب ؤرااهلوسر هللا قدص دقتاإ)

 صقف اورصقواوةاح دقو نينمآ ةكم اول ددق هبا أو هناكة يدب دخلا ىلا هجورخ لبق ىأر ملسوهيلعهللا ىبصةنلالوسر نا ىورهيلعةندا

 ىنأن للا دبعلاف كل ذرخأتاملف قحٍلسومب اعهللا لصهللالوسر ايؤرنا اولاقو مهماع فاهولخ اد مهنا اوبسحواوحر فف هبا أ ىلعاي ؤرلا

 هنوكفوىأ ًارامف هقدص ىأق دصب قاعتم (قحلاب) تلزنف مار +ادحسملا ان :ارالو 61 انرصفالوانقلحار هللاو هريغو

 01 ا يح و ع ما. | ايبلم ةدص هلوضصختو
 مانملا ف ىأر |سوهيلع هللا له هللا لوسر نأ ةبآلا هذهلوزن ببس ( قم اباي ؤرلا هلو سر هنلا ق دصدقل) ىلا: ةغلابلا ةمكسحلا ىأ ها

 ربخاف مهسؤر نوقاح ونينمآهباص أ ووه مارا دسملا لخدب هنأ ةيبيدحلا ىلا جرح نأ لبقةنب 37 د 1 5

 لاقو كلذ مباع قهاولخ ديملواوفرصن املف كلذ مهماعةكماولخاد مهناوسحواوحرفف هباحصأ كلذب | د. 2 0 7
 ةب راج نب اع-# نعىو رود لبقللا ماعلا ىفاوا_ةدوةبآلا هذه هللالزئا فات ارىتلاهاب ؤر نب أن وقفانملا 0 1 14 نا

 نوزهي سانلا اذااهنع انفرصنااملف مسوهيلعهتلاىبصةنلالوسر عمةيبيدحلااندهشلاقىراصنالا || بن وك نأ 0
 اند_جوف فجر ئانجر فن لاق ملسو هيلع هللا ىلصهللالوس رىلاى وأ لاق سانلا لابام مهضعب لاقفر 5 وهىذلا قلل اما اهنق

 انيبماحتف كلادحتفانا أ اا عت اابلف عضل عا اركد:ءهتاحار ىلعافقاو |سو هيلع للا ىلص ىننا ا الطاملا
 : ملا ضيقن
 عير حتفلا نمدارملا نأ ىلعل يلد هيففهديب ىسفن ىذلاو من لاقنلالوسرايستةوهأر ,علاقف ا ذلا

 هارأ ىتلااب ؤرلا نأربخ,قحلاباي ؤرلاهلوسر هللاق دص دقلهلوقو لبقلا ماعلا ىف ناك اي ؤرلا قيقحتو ةيدي دحلا 1 00 3 2
 ليقوقدصو ق>هآر ىذلا ىأ قلاب قدصو قح دجملاهب اها و وه ل دي هن !ةيدب دولا ىلا هجرخ ىفاهايا )»م 0 (
 مسقباوجوهلرالا ىلعو

 (هللا ءاه نا) فوذحم

 لاقام ىل اعن هللا نم ةباكح

 ل ل)هباوجو لطابلا دضوه ىذلا قحلابامسقوأىلاعتةتلاءامسأ نم حلا نالامسق قحلا,نوكين زوجي
 هللاربخافهاب ور نءةباكح هباعصال |سو هيلع هللا ىل-دةللالوسر لوق نم نلخ دن لقو (مارحلادجسملا

 هملععمىنئتساامناليق (نينمآ هتلاءاشنا) كلذلاق هنا سو هياعاّنلا ل مهنلالوسر نءلجوزع
 ىنعبناليقو هتلاءاشينأالا ادغكلذ لعافىفائثل ناوقنالوهلوقلا ديك اتوبدالاهدابعلاملعتهلوخدب 000 ٍِ
 حلصلان وباب ولوخدلا نودي رينونمؤلا ناكو ةيدي دحلا ماعفلوخدلا مقيملا ل ليقوةنلاءاشذاهزاجمذا 0 : 7 5

 نمالا ىلع عقاوءانئتسالا ليقو ىلا عنها ةئيشب نكلو يك<-:داراو كنوقتبال مارحلادجسلا نلخدنل لاق 0 00

 3 وقحال كيلا ءاش نانو لسو يلع لا ىلصالو ةكرويف كش هيف نكي ملوخدلا ناللوخدلا ىبعال 0 ) نينم1) 0

 نمىأ(نوفاخنال) ؟روعشضعب نودخانىأ( نير صقموإلاهاكىأ ( كسؤر نيقلحم ) توما ف كشيال (نيقلع) 0 5 '
 دعب نمالا لاكىلاعجري نوفاحتئالهلوقو«يف لانال هنالم ارحالا لاح ىف نينمآهلوق نال <عوجر ودع 0 9

 كلذ ناكر لوخ دلارب_خأتو حلصلا ىف ناكحالصلا نأ لع ىنعي (اوملعت ملام لعف ) عوعجمرلا لاح فو مارحالا 2 12 0(

 ةاسلا فهنا متلئظف مث ا اوملعتوةيناثلاةئ للا يف كلوخد نأ لعل يقوتانمؤملاو نينمؤلا» ءطولاببس ا 0 3

 هلاقةييدحلاحلص ىنعي (ابي رقاحتف) مرحلاكلوخد لبق نمىأ (كلذ نود نملءخ) ىلوالا (نوفاخنالاه 0
 نايبلاذه» ( قا نيدو ىدهابهلوسر لسر أ ىذلاوه) لجوزع هوقو ربيخ حتفوه ليقو نورثك الا لام 5 0

 هفالخ عقيف سانلا ث دحيف ن روكنالام ملسو هيلعهللا ىلصهلوس .ر ىربال ىلا عت هللا نا كالذواي ؤرلا قدد 1 1 87

 00 اا او رتلا و دس اوان را رضا ا + لالشالاببس نوكتف + ةينا لو نس تحور نأ
 ىأ ( هلكنيدلا ىلعهرهظيل )ىلاعتهلوقوهو ةكملوخدو حتفلا عوقو ناب هيفو قحلا نيدو ىدطابهلوسر نود نم لعؤ-) لباقلا
 هللا ىلصةنلالوسر هنأ ىف ىأ (اديهشُئلاب ئكو ) هنوداهلكنايددالاريصتف اهلكنايدالا ىلعهي وقي و هيلعب حف 50 (كلذ
 نع هانددصامةنلالوسر هنا لعنولرافكسلا لوق نماوذأت مهنا كلذو ني نمؤملا بولقل ةيلست هيفو لسو هيلع 0
 وهو (ابي رقاحتف) ةكم

 تبلا (ىدطإهلوسرلسرأىذلاوه) دوءوملاحّتفلارسيتبن أىلا نينمؤملا بولقهيلا عيرتسياربيخ حنف

 لهأو نيكرسشملا نايدأ نم ةفلتخلا نايدالادب ري نبدلا سنج ىلع ( هلكن.دلا ىلع هيلعيل ( هرهظيا) مالسالا ىأ (قحلا نبدو) ديدحوتلاب

 قببال نيح مالسلا هيلع ىسيع لوزن دنعوه ليقو ةبلغلاوةزعلا هبود مالساللوالا طقانيدىرتال كنافهناحمس كلذ قفح دلو باتكلا

 رهظيس هنا هسفن ىلعا ديهش نسحلا نعو نئاكهدعوام نا ىلع (اديهشللاب ىنكد) بابآلاو ججابهراهظاوه ليقورفاكض رالاهجو ىلع



 مهنه مببصتق ) مهوماعت ف بوصنماريمضاا نموأ مهنءلاةشالدب (مهؤطتنا) اعيجءاسنلاولاجرالةفص (مهوماعتإل) ةكع(تانمؤم
 لهاب اولعف مهنا نيكر شملا لاق :وسوأطخهلتقاذاةرافكسااوهو هيلع قش, وهركيامهاهداذاهارعىنعجهرع نمةلءفم ىهوةدشوملا ( ةرعم

 عامي .الا نعدرا رعءطولاو مهب نيملاعريغ مهوئطن نأ ىنعي م هّوطت ناب قلعتم ( (لعربغب) )رصقاذامئالاو زييعريغ نماذب اول ءفام لم مهنيد

 ىارهظ نيب نينمؤماسانأ اوكلهتن|ةعارك الولولاقف مهنم نب زيمتمريغ نيكرسشملاب نوطل خم نيمل سلا نم موق ةكع ناك هنا ىنعملاو ةدابالاو

 تادال ليلعت (ءاشي نمدتعر لالخ ديل اور نيد داك كم مهك الهاب ؟بصيف مهم نيف ر اعرب .غمتنأو نإ نكرر

 بيرذعتلا عنمو فك- !! ناكلاقهن أكن ينمؤملا نم مهرهظأ نيباملانوص مهاتق نع عنملاو ةكم ل هأ نعىدبالا فكن مهل تقيسوةبآلا هيلع

 زيمتواوقرغنول (اولي زتول) م_ويكرشم نمهيف بغر نم مال الا ف لخ ديلوأ مهي: مم ةعاطلاو ربها ةداب زل« ةيفوت ىف ىأ تجر ىف للا لخديل

 الوكلري رك اك اوليزتولنوك )11/١(20 2نازوجحوولباوج هنعىنغأ ف وذحم الول باوجو ن». رفاكسلا نم نوماسملا

 للا اؤطت نأ هددسو اه رافكهب كمزايف مهوهاعتتانمؤمءاسنو نينمؤمالاجر اًؤطت نأ الو لوقيةةشملا ةرعملاَو مهنيد ا 1 7 مر وه 0ك نولوقيو م :وبتعي نيكر شما ناوه ل قو ةبدلا نود ةرافكداهنامعا معيولاذا بر ارادف 1 1 ا نمؤللالئاق ىلع بجو أهلا نالاطخلالدقةرافكليقوةيدلامرغ ليقوم( رشا 0 5 7 مهاوعقوتولتقلابىأ (مهؤطتنأ) مهوفرعت)ىأ (مهوماعتل) ةككنيفعضت_لا نعي (تانمؤم
 اوناكواو تانمؤم 00 ءا)ببسلا كلذ نيب و مكتبي لاح هنك- اوةكملوخدىف مل نذال» ريد فون ال

 فيسلاب مهانب ذعل 0 نكمتول يأ( ناب رولز اليود لص ىأءاشي نم مالسالا نيد ىأ(ءاشي ن 5-0
 0 انبدذعل ل يقر ديابلتقلاو ىساابىأ (املأ باذعمهتماورفكن ؛كلانبذءل) رافكحلا نمنونمؤلا

 3 |ءوم 3 7 . . ع

 : 0 1 1 نينمؤملا ىنعيءاشي نم4تجرىفةللالخد_للاق مث اولي زتولىفادلاولاجرالولا مت دحأ نيم الكل باوج
 ىف لماعلاو (املاباذع)

 (اورفكن يذلا لعجذا) 0 0 روكا نيفعضتملاب ةداكرافكلا ن ءنينمؤلاب ذدي ىلاعتهنلا نا ةبآلا ىفة داق لاق هتنج ىف ىأهتج قتاَتمّوملاَف
 كلذو بضغلاو ةفنالا ىأ ا(ةيجلا هم ولق فاو رفك ن يذلا لعج ذا ) ىلاعندل وق ةكم كرم نع ناموا ند

 اا شعل كك
 0 ند رلا هنا مسب اد رقبمو هل قدح ااوينموتيبلا نعمضاخ ار وقيامنا لسانا او

 0 ا 3 مهلخ دام مهلخ ديال ىتح ىأ( نينمؤملا ىلعوهل اوسرىلءهتنيكسهللال ارئاف) مهب واق تاخدوهتلا 6 اهاملا 3 3: ل ةيج) هذه تناكتقانيلعاهنولغسيالىرتلاوتاللاوان غر وعاتيلعا واخد بنانا 0

 كو ةكح كس ةللا لزب
 1 ىدذمرتلاهجرخ أهللاالاهلاال ىوقتلا ةلكس اع نب !لاق(ىوقتتلا ةلكمهمزلأ او ) مطا دق ىفهللا نوصعيف ةيجلا نم

 5 وتم بس

 6 5 0 5 ىلءوهودجللااهلو كلما هله كنب رم :الهدحوةنلاالاهلاال ىوقتلاةلكر عنباو ىلعلاقو بي رغثيدحلاقو

 اورفك نذل ةيمح
 دي ندرلاهللامس ىه ىرهزلالاقو هللالوسر د هنا الا هلا ال ىه قاسار+اءاطعلاقو ريد قلك

 نينمؤملاةنيكسو ةفنالا ىه 5 5 : 3 .٠ 2 َِع 0 1

 2 راتخ اىلاعتهللا نالهنلا ل عفاهلهأ ١ وناكىأ (اهلهأو) ةكمرافك نمىأ (ا<قحأ ١ اوناكو) ميحرلا

 سمن م ىنعي (اهلع ئمث لكبهنلا ناكو ) حالصلاو ربل لهأ ملسو هيل علا لص دحت هيدن ةبعصو هنيدل

 هلوق ف ريخلا نم هنوقحتساوناك اموني-:مؤملا صأوةب وقعلا نم هنوقحت_ساوناك امو رافكلا

 نا ىوربام رافولا 0

 هيلعةلنا ىلسد هللالوسر

 ثعب ةيدب دحلاب لزنال لسو

 0 نأ لسو هيلعهللا ىلص ىنللا لعاوضرعب نأ ى لع صفح نبز ركمو ىزعلا دبع نب بطي وحو ور نبل يهس شي رق
 ا معمار را ا 2 اع الا م |نمةكم شي نق كلتا | ىلع

 سس كائئاقالوتيبلا ء ع كاد دصامتتالوسر كل

 اورووتؤةنيكسلاهلو ٍءسر ىلع هللا لزب افهنماوزيمشيو كلذاونان نا نوماسملا مهف هللا دمع نب دما ًاوهنلالوسر ىناده_ثأاناف نود رام 1

 ىوقتلا ببساهنارابتعإب ىوقنلا ىلا ةفاضالاو محرلا نجلا هللا مسب ليقو ةداه- هلاك اهنا للءروهجلا (ىوقتلا ةلكمهمزلأو) اوماحو

 ّى :رحتف (املع ئث لكب هللا ناكو) مهاياهللا ليهأتب (اهلهأو) .هربغ نم(اهبقحأ)ن ونم ملا ىأ(| اوناكو) ى :وقتلا له أ ةلكليق زايساشات

 اهحاصمىلءر ومالا ١



 ىلا ىدهباموه (ىدهاو
 ىلعافطع هيصنو ةبعكلا
 اودصوىا ٌمودص قك

 (غليب نافوكتم) ىدلا
 افوكعمو غلب نااسوبحم

 مالسلاهياعناكو لاح

 نك
 ٠ رح هيف لح ىذلا ةناكم

 ىلع ليلداذهو بحب ىأ

 مرحلاهيده ليرصخلانا

 وهودوهعملا لحما دارملاو

 نونمؤملاجرالواو) ىنم
 ءاسنو

١/٠ 
 تعفترا اذاءاملاب رثبلا تثاجلاةبىرلاب شيحيلازافهلوقو اليلقاليلق ئثلاذ_خأضرتلاوهلةدام ال |

 هللا بص هللا لوسر حصن 2. - ةءاؤن تناكوهلوقو دورولادعب ع وجرلادصلاو شطعلا دض ىرلاو تضافو

 ةيبيدحلاهايمدادعأ ىلع اول هلوق كلذ ىف «تقثوهرس عضوم ناك ١ذا نالف حصن ةبيعن الف لاقي لسو هيلع

 ىهوذئاع منج ذوعلا ليفاطملاذ وعلا مهعموهل وقدا د_عأهعجو نويعلاكهلعاطقن اال ىذلا ريثكسلا دءلاءاملا
 لفطم عج ليفاطملاو تعضوذنملايل عبساط ىنن ألكىهليقو اهدلو ىوقي نأ ىلاتعضواذاةقانلا
 ناو هلوقنايبصلا و ءاسنلا مهعمنا مودا ارأو سانلل كلذ راعتسا ةراعتساهذهواهليصفاهعمةقانلا ىهو

 دقفالاوهلوق دم مهنبب و ىني تاعج ىأ مهتددامهلوقو مهفت راو متر ضأ ىأب رح ا مهنكه دقاش رق

 اتدفص ناتفلاسلاوةحفصلاةفلا لا ىتفلاسدرفنتهلوق بعتل دعب ةحارلا مجلاب ماج اواوحارتس ا ىأ اوج

 تولابالاهنعدرفذتالاهنالت وملا نعةبانكوهو فتكلا نيب وهنياموهو قنعلا ل.>ةفلاسلا لمقو قذعلا
 ةيلهاجلا ف تناكح قوس مسا ظاكعو ودعلالا”ةىلا مهاعداذاموقلار فنتسا لاقي ترفنت سا ىناهلوق
 مهعانتماداره او روتفلاوءايعالايلبتلا ل صو ديد كتلاو فيفختلا ناتغل هيف ىلعا وحلب هلوقو ةفورعم

 ناسنالإبهو ركملا عاقب حايتجالا نمدإاصأ حاتجاو كموق تلصأت ساهلوق هنع مه دءاقتو هتباجا نم

 باوشالاباوشأوا هوجو ىرالىاهلوق ىذالاةغلادم ىف ناب راقتمحايتجالاو لاصئتسالاوةحئاجلاهنمو
 هلوق هقلخ نم كلذ دءبيالرب دج ىأ كل ذب قيلخ نالف لاقت, عاعرلاو سانلا نم طالخالامهو شابوالا لشم

 ىنلاةنطلا نم ةنتاخلا ىهوة_ضفاخلا هعطةتامرظبلا و مطدن وديعنأ اوناكم ص مساوهو تالا ارظب صصما

 هب ناعامو ةمعنلا ديلا ىدنع كل دمالول هلوق مهتنسلأ ىفرودي مهامه ظفللا اذهناكوةأرملاجرففنوكت

 ةطخلاقيدشرةطخ يلع ضرءدقهلوفو ةغاابمالوهورداغ نعلو دعمر دغىأ هلوقهريغ ىلع ناسنالا

 ةماقتساو ىدهىفا اواي رطع<.نم بلط دقهنمدارملا وىنلا فالخداشرلاو دشرلاو ىغةطخو دشر

 اهءاقر ف لعج نأ و هاه ديا ةتوةرمع وأ جح ىفتيبلا ىلا ىدهتلبالا ىأندبلا ن رومظعي موق نموهوهلوق

 ليسيف مانسلا بناج شي نأ و هراعشالاو ىدههنا كلذب لعيل هريغو ل عنو أر حشلا ءام نم ةدالقلاكمئش
 اذههلوقو هبناحىأىداولاض رع نمل ي_سلاكه يلع ل بقي ىأهيلع ليس. ىدطاىأرالهل اوقوه<يلعةمد

 لعاف أ هيلع ىضافاما ذههلوقروف-وهفرش ىف ثاعبنا لكو قا نع ليما روجفلاوجاذ لجر وهوزركم
 ةطغضهلوق هما او ئيذلا ءاضقن ىلا اهعج ىمهوجو ىلعةغللا فوهوهؤاضماو صمالا ماكحاوهو ءاضقلا نم

 ىو ريو ءابلا فيفخت عم ماللا نوكسو ميجلا مضب حال سلا نابلهلوق قيضلاو رهقلا نع ةيانكحوه

 ةرخؤم ىف قلم وادومغم فيسلا هيف عضوي بارا هب_ثمدأ نمءاعو وهودي دشنلا عماضيأ ماللا مضب
 نوكينأز وجيريثالانبالاقىلهربافهلوقد_يقملا ىشموهو ناتغلاهرسكو نيلا مغب فسربهلوق لحرلا
 ةراجالا نموهفةلمهملاءارلا,ناكن او ىلهقلطأوأ مرح الو عونمتري_غازتاجهإعجا ىأ ةزاجالا نم ىازلاب
 ىضرنملىأامبىضرئالىتلاةيضقلا ىأةيندلا طعن لفهلوق عضوملا اذه ىف اصامهالكو ظفحلاو ةيامجلاو

 كسمتساف ىنعملاو سرفلاجرساباكرلاكة قانلاروكلزرغلا هزرغب كسةسافهلوقاننيد فلقالاو نودالإب

 ليوهلوقهكرت د الز ومال ىذلا قلل ىلعهنافدإ-ر ز رغبك ارلال جر قرافتالاكةعاسقرافتالوهب
 اهترعسأو رانلاترعسلاقياهدقوم ىًأب حر عسواض, اهب جهتي وهركب مف عقاوال لافت ةلكمذههمأ
 ريسفنامأو لأ هللاو |حاسو هبناج نيسلاريسكبر حبلا فيسورانلاهبدقوت ىذلا بشحارعسملاواهتدقوأ اذا

 اوفوطت نأ مارح لا دج_ىلا نعمكوعنم ىأ كو دصوةكمرافكى نعباو رفكن يذلا مهلجو زعهلوقفةبآلا

 ةندب نيييستناكر مل -وهياعنلا ىلصةنلالوسراهقاس ىلا ن دبلاوهو ىدأطا اودصو ىأ (ّىَدطاو) هب

 ءاسنو نونمو:لاجرالواو) مرح اوهودهرحن لحي ثيحوهرحنم ىأ (هلح غلب نأ ل اسوبح ىأ(افوكعم)
 تانمؤم ١



 هع

 ريصب وب ألاف مطرمت ن.نولك ًاياولزن ةفيلحلا اذاغلب اذا ىتحهباجرفن نيلجرلا ىلا هعفد متاجر خواجرف
 تب رج مهبتب رجدقل ديحل هناةللاو لج الاقف رخآلاءاتسافا ديج اذه كفيسى :رالىئاهنناو نيلجرلادحال ,١

 ودعيد جملا لخدفةئيدملا ىف, ىنحرخآلارفو درب ىتحدب رضف هنمهذخ افهيلارظنأ قر ريصب وب لاقق هب
 ل_سوهياعهللا لصةللالوسرىلا ى-,تاامافارعزاذه ىأر دقا ءآر نيح .وهيلعةللا ىلصةللالوسرلاقف ١

 تفر ىتسافيسلا اعيش هن وما اح 1 ىناو ىحاص هنلاو لق لاق كلام كالي ولاق

 لاقف مينم ىلا هددت قاع اف جلا وتد ردق كتمذةهللا ف وأهنلا ىنايلاقف لس .وهيلعةللا ىلههلنا كوسر ىلع

 ىحج رف مهيلاهدري هنأ فرع كلذ عمس املف دح هع. ناو نر راسم !ليو لسو :هيلعهنلا لص ىنلا

 همأ لي وري هب ىنال ملسوهيلعفللا ىلهةللالوسرلوق ةكعاوسبحا اوناكن بذلا نيمل لا غلب وردا

 بيرقهيلا عمتجا ىتحريصب ىلإ ق حلف لدنجوب ؟تلفناقايلا مامتبامع رخل دع ًاهعم ناكوا ب وحر عسم

 مطاومأاو ذو مهواتقفاطاوضرتعاالام اشلا ىلا شي رقل تج رخريعب نوعمسام هللاوف الجر نيعبس نم

 مهيلا لسراف نمآووفهانأ نفمويلا لسرأ ال محرلاوةنلاهدشانت "| وميلعتلا لس ىنلا كا شن نقاشا |

 م0 آف كىذلاوهو لجوزعةللالزأ رد ,دملاهيلااومدقف سو هيلعهنلا ىلد ىنلا

 هشياولاحو ميحرلا نجحرلا هللا مسي او رقي ملوةللا ىن هنا ارقي مهن امونيخ تناكو ةيلعاملا + غ2

 امه-سع زف هلوقاهنم ثي دا ىفةانش سم ىهوهنم ظافلأ ىوسهلوطب ىراخبلاهجرخأت بلا اذ_هنيبو

 سيلحلا اوثعب مث هلوقاهنمو ىرلاب مط شجي لازامةللاوذ هلوق ىلا هباغصأ نمال_جرهاط عأوهتنانكن م
 هيلعىضاقام اذههلوقاهنمو هب ىضرتاميانسفنالذ_خأت ىتح شيلحايانعفك اولاقفهلوقىلاةمقاعن
 هلوقىلا لصلاةصقءاربلا نعىورو هلوقاهتموتببلا نيب واننيب واخ نأ ىلعوهلوق ىلا هللا دب عند

 هلوقىلا لدنجابأايلاق ملسو هيلعهنلا ىلصةللا لوس .رنأثيدحلافو هلوقاهنمو ىرهزلاْ ثا دح ىلا انعجر

 هلوقىلا سابع نباورعنبالاق هلوقاهنمواقح هللا ىن تسلأتلمقف لس .وهيلعهنلا ىلد ىنلاتيتأف رمعلاق

 ب رغحرش# هحيص ىفىراخبلااهجرخ ل ظافلالاهذهف تانمؤمةوسن ءاج مهثيدح ىف ىرهزلا لاقو

 نيبام ليقوةعنلاىل|ةثالثلا نيباموه شفي دقورسكلاب دد_ءلا ف عضبلا ةرمشع ع ضب هلوق ثي دحلا ظافلأ

 اومضناةراقلا ن.ءايحأ مه شياحالا كلا وهج دقوهلوقاسوساج ىلا ذيع ثعب وهلوقةرسشعلا ىلا دحاولا

 ةانمدبعنبثرحلاونب وةعزخ نب نوطاونب مهو شي رقءافاح مهل يقواشي رقمهنب راح ف ثيل ىنب ىلا
 ليقو ةكملف_-!بداو مساوهليقو كا ذباومسف شبح هللا, لبج تحتاو فلاح ةعازخ نم قاطمللاونب و

 اوذفنف هلوق نإ_دوقنم ىأ نب رونوماو دعقاو د3 نافهلوق عمجتلا شيبحتلاو مهعمجتل كلذب اومس |[
 ةعيلطلاةعيلطهلوقو ميمغلا عاركعنمو عضوم مسا ميمغلابد لولا نبدلاخناهلوقاوصلو اوضم ىأ

 داوسهعم عطاسلارابغلاوه شيحلاةرتفوهلوقود لا ارابخ أىلعاوعلطيل شيلا ىدب نيب نوثعبي ةءاجلا

 اوصقلا ت ال خهلوقةقانلرجزوه لح لح هلوق ث داح لا ىمالاب موقلا ل عي ىذلاريذنلااريذن ضكر هلوق
 هللا لص ىن |!لاقف سرفلل نارخلا اكوهواهقلخ ىفالا- كلذاونظ ترفهقتو ىثملان ءتءقوت ا ملاهنا ىنعي

 ىذلا ريعبلا نعاهعتن أ لبيفلا نسا اهسح نكللواهقلخ نم كلذ سيل ىأت الخام /-سو هيلع

 قشوهواوصق نكستملو ل سوه لعهللا ىلص ىننلا ةقان مس ااوصقلاو ىلاعتهللاوهو ةكم نعل يفلا عنم
 هن مايقلا بحامو هضورو ىهو ةمرح عج هللا تامرحاهيف نومظعيةيذطقوهلاح ى اةطخهوقنذالا

 تسمداةب , رق ىهواه دن دشتو ءايلا فيفختتب ةيدب دا ىكقاب ل زن ىت>هلوقهو<تو مرح ا ةمرح كأل دب دي 3

 عستة نكمل نيب واهني و ةاح م ةكمو ةيدب.د حلا نيب وةر>_ثلادحسم دنع كان هرثيب تيمسةريبكلاب ا

 | ىقالياقلا املا دقو ملطف اك ليسا نراه رات ا
 ( عبار - (نزاخ) - 551)



 اك

 هيلعهللا لص ىنلا لاقف ىلاهدرت نا هيلع كيضاقأ نملوأ دتاباذه ليهسلاهتف نيماسملا رهظأ نيب هسفنب

 لاق ىلدرجأف سو هيلعنلا لص ىبنلا لاقا دب ئيث ىلع كحاصالاذا نناوق لاق دعب باتتكسلا ضقنرلانا سو

 رمشعم ىأل دنجوبأ لاقف شي رقى هدريل رح, ليهس لءج مث لعافبانأام لاق ل هفاف ىلب لاق كل هريجمب اثم
 قوادب دشاياذع هنلا ىف ب: عدق ناكو تيقل امن ورئال ا اماسسم تّدج دقو ناكرسشملا ىلا درأ نيماسملا

 نم كعم نلو كلل _ءاجهنلا ناف ب ستحل دنجابأايلاق !سو هيلعةثلا بص هللا لوسر نأ ثيد حلا
 ىنأب نج ىار ع بثوفردغنالاناواحاصوا دقعموقلا نيب واننيب اند قعد قانااجرخواجرف نيفعضتسملا
 رمع لاقهنم فيسلا لدن وباكم د مهدحأ مدو نوكريشملا مها-ءاف ل دنجابأي راص|لوقي ل عجو لدنج

 | دلت لس نلا باع ا ناكدفومساب ل +رلا نشف هدب ضيف فيسلادخأب نأتوجرو

 اوداكىتح ميظع ىمأ سانلا لخ د ثالذاوأراهلف مل سو رار اب ور تفل نوعشإل

 ىرهزلالاقذتم ضالا| تماس ادنم تك كشامهللا و رم لاق ميما ىل| رسل دنج ىنأ مم هدازون وكل

 هللا لص ىنلا تيت أف باطخلا نب ر علاق فذح نب لهس نع لئاووبأ اهاوروروملاو ناو يم نعهثيدح ىف

 انالتق سدل أت لق ىلب لاق لطابلا ىلعانو دعو قالا ىلعانسا تاق ىلبلاقاقح هللا ىن تسل أت لقف إ_سوهيلع

 ىرصانوهو هيصعأتسلوهللالوضر ىتالاقاذااننيد ىف ةين دلا ىطعن لف تلقى لاقرانلا ف ضتانقو هنا

 كنافلاقال تاقماعلاهيتأت كنا كتربخأف ,ىلب لاقدب فوطنف تيبلا انسانا امدح تنكت سلو تلق
 انودعو قحل !ىلعانسل تلق ىل لاقاقح هللا ىناذه سيلأر كبابأانتلقفر كيابأ تدنافلاقهب فوطتوةينآ ١

 سالو يوب هلا ل ضفلال اوسردهنالل-ج رلااهع لاقاننيد ىف ةين دلا ىطعن لفتلق ىب لاق لطابلا ىلع

 0011 ) تلنلا اب سعت اند ناك سبل تاق ىملا لعمل فاوفهزرغب كسه سافهرص انوه هبر ىدع)

 غرف اماف الامعأ كل ذل تلمعفر مع لاقدب فوطتوهيتأت كنافلاقال تاق ماعلا هيناهنأ كريخافأ ىلبلاقدي

 لجر ماقأم هللاوفاوقلحا اور حن افاوموق هب اعحال ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق باتكلا ةيضق نم

 قلاماطرك ف ةملس مأ ىلع ل خ دف لسو هيلعهنلا ىلص ماق مهنمدحأ مقب ملا ملف تا م ثالث كلل ذ لاق ىتح مهنم

 وعدتو كندب رحنتىتحةلك ادحأ مهنم ماكستالمث جرحا كلذ بحتأةللا ىننايةما_سمأتلاق سانلا نم

 اوماق كلذاوراملف هقلف هقلاحاعدوهن دب رحنو كلذ لعف ىتح مهنم ا دح ملك لف ج رفن كقاحيف كقلاح

 موبلاجر قاح سابع نباورمع نبا لاقا_.غاضعب لتقيمهضعب داكىنحاضعب قا مهضعب لعجواورحنف
 نبرصقلاو هللالوسراياولاةنيقلح اهّللامحرب لسوهيلعهللا لص هنلالوسر لاف نورخآر صقو ةيدي.دحلا
 لفها لوسراياولاق نيب رصقتملاو نيفلحن هللا محري لاق نب رصقتلاوهنلالوسراياولاق نيةلحماهنلا محري لاق
 اولاقو موق صب رئدنا كلذور مع نب!لاقاوكح ثيل ىهناللاق نر صقملا نود نيةلحملل محرتلا ترهاظ
 ىنالالج هاياده ىف ةيدب دا ماع لس ,وهياعةللا بصةللا ل وسر ىدها او سابع نب !لاقت .دبلا فوطناذلعل

 ارا لوا تانم وس وس ءاج عشر دح ىف ىرهزلا لاق كللذب نيكرمشملا ظيغيل ةضف نمةرب هسأ ارفلهج

 ىئاتتاكذئموي نينأ مار مع قاطفرفاوكسلا مصعب غلب ىتح تارجاهم تانم .ؤملاكءاجاذا 0 ١

 ءاسنلا اودرينأ مهاونف لاق ةيمأ نإ ن اوف ص ىرخالاو نا فس ىنأ نبي واعمامهادحاج وزنف كرش

 ديسأ نب ةتعريصب وب أ هءاخ ةنيردملا ىلا ل- سوهيلعةللا ىبصونلا عجر مثلاق قادصلا اودرينا 0

 قب رشثنب سنخالاو فوعد بع ن؛ رهز ز اهيف بتكف ةكعب : سدح نمي ناكو إسم هوهو شي رق نمل جر

 ىلعام دقف مل ىلو مهعمو ىّْؤل نب يماعىنب نمالجر هبلط ىناثعب و سوءهيلعهنلا ىلصهننالوسر ىلا ىنقثلا

 دقاناريصياب اي سو هيلع للا ىلصةنلا ل وسر لاقفانل ت اعج ىذلا دهعلا الاقو مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نيفعضتسملا نم كعم نلو كلل لعاج ىلاعت هللا ناو ردغلاانذيد ىف لص الو تماعدقام موقلاءال اوه انيطعأ
 ل ا رو و د اس تس ف6 ل ا

 اجرف



 اكل/
 مهتاوصأ اوضفخ ماكنذاوهئوضو ىلع نول تت .اوداك اضوناذاوهىمأ اوردتبا مهرمأ اذاوددلجو

 هن [ىوعدةنانكنملجرلاقتفاهوابقاف دشزةطخ يلع ضرع دقوهلامظعتهيلارظنلا نو دحامود دنع

 وهو نالفا ذه !سوهيلع هللا ىلصهنلالوسر لاق هباصأو لسو هيلعهللا ىلص ىلا ىلع فرست أ اماف هتثا اولاقف

 ىتبنيامهللا ناحبسلاق كلذ ىأراملف نوباي سانلا هلبقتساوهل تثعبفهلاهوئعب اف ندبلا نومظعي موق نم

 اودصي نأ ىرأ ا فترعشأو تدلقدق ندرلاتي أر دق لاقهب اخص ىل عجراملفتيبلا نعاودصي نأءالؤط

 مسو هيلعهنلا ىلص هللا لوس .رداراماف شياحالا ديسذئموب ناكوةمقلع نب سيلحلا هيلا اوثعب مثت بلا نع

 ىداولا ضرع نم هيلا ليس ىدطاىأرامافدارب ىتحههجو ىفىدطا اوثعبافنوطاتي موق نماذهن الا

 هيل علل لص هللا لوسر ىلا لص, لو شر رقىلا عجرهاح نع سبل لوط نمدرإب وأ لك دقه دئالق ىف
 نمدهرابوألك ًادقهدئالق فىدطادص ل -<الامت يار دق ىفا شي رةرشعماي لاف ىأر امل اماظعا سو
 رسشعماي لاقو كلذ دنع سيلا بضغف كل )عال ىفارعالجر تن أ فىاف سلجاهلاولاق اح نع سدحلا ل اوط
 سفن ىذلاو هلامظعمهءاج نمهللا تدب نع دصب أ ان دقاعأ ذه ىلعالو م انفلاحاذه ىلعام هللاو شرف

 سل> ايانعفكهماولاةفدحاو لجرةرفن شدباحالابنرفنالوأ هلءاجام نيبو دمت نيب نلختا هديب سيلخلا
 فرش ملف هتئااولاقفهن [ىنوعد لاقف صفح نب زركمهل لاقي مهنم لجر ماقفهب ىطرنامانسفنالذ خان ىتح

 هملكي وهامنبف لس .وهيلع هللا ىلص ىبنلا م اك: لعفرحاق لج روهورزكم اذه لس .وهيلع هللا لص ىنلا لاق مويلع

 ' دق سو هيلع هللا لص ىبنلا لاق ليهس ءاحاملهب ًاةمركع نعبوبأ !ىترب خاف رمعملاقور مي نب لدهس ءاجذا

 كشيو انني بتتك !تاهلاقفورمع نب ليهس ءاخهثي دح ىف ىرهزلا لاقرمعملاق ؟سمأ نم كل لهس
 ليهسلاهتف ميحرلا نجرلاهنلا مب ب تك |لاهتف بلاط ىنأ نب ىلع سو هيلعهللا ىلص هللا لوسراعدف اباتك

 اهيتكنامةللاو نوملسلا لاقف بتكست تنك اممهالا كمسابب تك ١نكلووهام ىردأامةنئاو نجحرلاامأ
 ىضاقاما ذه بدك هللاق مث مهللا كمسأب بتك | ىلعل !سو هيلعفثلا ىبص ىنل لاف محرلا نجحرلاةثنا مسبالا
 نكلو كانلناقالوتيبلا اذه نع كانددصامهللا لوسر كن ا ل_هنانكول ليهسلاقفهللالوسرد# هيلع

 دم بتك أ قومتب ذكناوهنلا لوسرل ىناةنلاو لسو هيلعهتلا ىلصةللالوسر لاف هللا دبعنب دمت بتكا

 مهتيطعأألاهّللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ ىتولا سيال لسو هيا عدتلا ىلصهلوقل كلذو ىرهزلا لاقةثلا دبع نب|

 رم سانلا نعب را عضو ىبءاحلطصاورمت نب ليهسهثلا دبع نب د مخ هيلعىضاقاماذهىتكفاهايا

 نيب وانني اول نأ ىلعو لسو هيلعةللا ىلص ىلا هل لاقف ضعب نع مهضعب فكي و سانلااهيف نمأي ننس
 بتكف لبقملا ماعلا نم كلذ نكسلو ةطغضانذ_خأانا برعلا ث دحتتتال هللاو ليهس لاقفهب فوطنف تببلا

 فيك هللا ناح يس نوماسملا لا فانيلا هتددرالا كنيد ىلع ناكَن او لجرانم كيتانال نا ىلعو ليهس لاقف

 هتلاواللاق هلال وسر حا ىلعل لاق لاق هللا دب عنب دمحان ا وهنلا لوسر ان |لاقهننا دبع نب دع تنأ نكتلو

 باتكتلا لسوميلعهللا لصةنلا لوسرذخافةياورفوهديب ىنلاداحفاياهارافهينرافلاقادبأ كوحمأال
 هانأ نم نأ ىلعءايشأ ةنالث ىلع ءاربلا لاق هللا دع نب دع هيلع يضاقام اذه بكف بتك,نأ نسح سالو

 اهلخ ديالو مايأ ةثالث ميقيو لباق نماهلخ دي نأ ىلعوهو دريل نيماسملا نم مهاتأ نمو مويا هدر نيكرسشملا نم

 0 رقناس نأ نعتباثىورودوحنو سوقلاو فيلا ح السلا نابلجي

 من لاقا ذهبتكنأ دأةنلا لوسراياولاقفانيلعهومتددرانم م ءاج نمو كيلعهدرن ل ؟تمانءاج نمنأ اوطرتشاف
 لاق#عىرهزلا ثيدح ىلا! مهجر اح رخو اجر فهل هللا لعجيس مهنما :ءاج نمو هنلأه دعب أف م يلاانم بهذ نم هنأ

 ىبر ىتحةكم لفسأ نم جرو تلفن دق هدويق ىف فدرب ورم نب ليهس نب لدنج وب اةيناكانكماني ||
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 لاتقدي زتالتببلا اذطادماع تئجامناةللالوسراي ركوب أل اقف هانلتاقهنءاندص نفاب رحالو دحأل اتق
 نار_سوهيلعهللا ىلهىنلا لاقاوذفنفةللا مسا ىلعاوذملاقهانلتاق هنعاندص نفهلهجوتفاب رحالودحأ

 ةرتقب وهاذا 'ىت- دلا مهم رعشامهللاوذ نيعلا تاذاو ف: ةعيلط شي رقل ل يخفف 2 اولا نب دلاخ

 مهللع طبهم ىتأاةيفئثلاب ناك اذا ىتح مسوهيلعمتلا لص عنلار سوشي رقل اريذن ضكرب قاطناف شملا

 تواحاب ملسوهيلعهللا لصىنلالاقفءاوصقلات الخاولامتة تحاف لح لح سانا لاهقف هتاحار تكرباهنم

 ىلا مويلا شرق قوءدنالهدس ىسفن ةنىئذلاولاق م ليفلا سباحاهسح نكلو احا كاذاموءاوصقلا

 لزن ىتح مهنعل د ءفلاق تبئوفاهرجز مثاهايا مهتيطعأالا ,-رلاة|صاهمفو للا تامرحا ويف نومظعي ةطخ
 ىلص ىبثلا ىلا سانلااكشوهو> زن نأ سانا ثبلي لفاضربت سانلا هضربتيءاملا ليلق دمت ىلعةيدي دحلا ىصقاب
 ندب قئاسوهوريمع نب ةيجان هللاقي هباثصأ نمالجرهاطعأو هنت انك نماموس عراق شلحلا لسوهيلع هللا

 مهاهيبفهنعاو ردد ىتح ى رلاب مط شدج لازامةللاوفهفوج ىفهزرغف ةرعيلا فلز ازنف لس .وهياعفللا ىلصصىبلا

 . م ةبيعةعازخ تناكوهموق نمر فن فىاز راع |ءاقرو نب لي ديءاجذا كلذك

 ذوعلا مهعم ةيدبدحلاهايمدادعأ ىلعاول زن ىؤل نب سماعو ىؤل نب بعكت كرت ىنالاققف ةماهتلهأ نم ٍلسو

 انئجانكلو دحأ لاتقل ئجن مانا اسوهيلع هللا بص ىبنلالاقف تيبلا نع كوداصو كول: اقم مهو ليفاطملا

 نافسانلا نيب وىنباواميو مهتدداماؤاشنافمهبترضأو برحلا مهتكسهندقاشي رقناو نب رمتعم
 مهلتاقال هديب ىسفن ىذلاوفاون مهنا اواوجدقفالاواول ءفهيف سانلا لخدامفاواخ دي نأ اًؤاش نافرهظأ

 اشي رقىفأىتح قاطنافلوقتام .هغلب أس ليدب لاقفهىعأهنلا نذفنياو ىتفلاسدرفنتىتح اذه ىرمعأ ىلع
 مهؤاهفسلااةفانلعف كيلعهضرعن نأ متتش نافالوق لوقيهانعمسو لجرلا اذهدنع نم انج دقانالاقتف

 لاقاع :مهثدشلا ذكواذكل اوقيهتعمسلاقهتعمسام تاه مهنم ىأرلاو وذلاقو عشب هنعانربخت نأانل ةجاحال

 دلولب تسلوأ لاق ىلباولاق دلاولاب متسلأ موق ىأل اقف ىنقثلادوعسم نإةورع ماقف ل_سوهيلعةنلأ ىلص ىنلا

 ىلهاب ؟.:ئج ىلعاوحلب اساف ظاكع ل هأ تر فنتسا ىتأ ن وماعت متسل ل اقالاولاق ىومهنت لهف لاق ىلب اولاق

 اولاق هيت [ىوءدواهولبقاف دشرةطخ م<يلع ضرعدق لجرلا !اذهنافلاق ىلباولاق ىنعاطأ نمو ىداوو

 دنعةورءلاقف ل.ديلهلوق او م وهيلعةللا لصينلالاقف رضوصلعنا لس لا رم عملا

 ىرخالا نكت ناو كلبق لصأ حاتجا برعلا نمدحابت عمسلهف كموق تلصأتسا نات ًارادمحاب كلذ

 هنعةللا ىذرركب وبأهللاقفك وعدي واورفينااقيلخ سانلا نماباوشىرالىناو اهوجو ىرالةللاو ىتاف

 ىدنع كل ديالول ديب ىسفن ىذلاوامألاةركبو ب أ اولاقاذ نملاقفهعدنوهنعرفن نحت اللارظب صصما

 ىلع مق ةبعش نبهروغم او هتيحلب ذخ أ هماكأ ماكف سو هيلعفتلا ىلص ىنلا ملكي عج ولاق كتبجالاههكزجأ لو

 ىلصةللا لوس ر ةيح ىلا هديب ةورعىوهأ اماكفرفغملاهيلعو فيسلاهعمو مسوءيلع هللا ىلد ىنلا سأر
 هاف !سوديلغللا لجلب! لوسرةرمل نع كدب , رخألاقو فيساا لصنب هديب رض لسو هيلعفلل

 ىاموق ستحذق ةريغملا ناكو كتردغىف ىعسأتسلأ ًأردغ ىأل اقف ةبعش نب ةريغملا اولاقاذه نملاقفهسأر

 تسلفلاملاامأو لبقاف مالسالاامأ ٍلسو هيلعمثلا ىلص ىنا|لاقف مساف ءاجم'مطاوم أذ خأو مساع
 هللا ىلص للا لوسر مختنتامعتاوف لق هنيعب سو هيلعةنلا ص ىنلا باحصأ !قمربلعجةورعنا مش ىفهنم

 ًاضوتاذاو ه سعأ اوردتبا ىعأ اذاوهدلجو «هجواهب كل دف مهنم لجر ف كى تعقرالا ةماخن ٍلسو هيلع

 ىلا ةورععجرفهلامظعتهيلارظنلا نو د اموه دنع مهتاوصأ اوضفخ ملكنا ذاوهنوضو ىلع نول نقب او داك
 تبر ناةللاو ىثاجنلاو ىرسكورصيق ىلع تدفوو كولملا ىلع تدفو دقت هنلاو موق ىألاقو هباعصأ
 ههجواهبكلدف مهنملجرفكىف تعق والا ةماخ مخنتامهنلاوا دمت دمت بام أ مظعي م هباحخع أ همظعي اكلم

 هدلجو



 نماهيف ناك امل (اهياعاور د: ل) نينحةوزغىف نزاوهمئاغم ىه ى :رخ أ مئاغمو مئاغملا هذه ككل لجتف ىأ» ذه ىلعتف وطعم (ىرخأو) ٠

 ىضقوهري دقتاهبةنلا طاحأ دقهرسفي رمضم لعفب بصنلا ىرخ زوجي واهياع؟رهظأو ىلوتساواهيلع .ردق ى أ (اهبهنلا طاح دق)ةلوجلا

 طاحادقواوردقت بةفوصومامنوكل )١56(  ءادتبالا ىلعمفرلاو ىرخال ةفصفاهيلعاور دقت ملاماواهم طاحأ دق ىرخأأ هللا *

 ناكو) ادتبملاريخاهمهللا 0 ا 0 01

 نيذلا كلتاةولو) ارداق مدعو ىنعي(اهيلءاوردقتإ ىرخ ادن ادن وقاو دوادوب هجر انالصلادعب ناتعكر لافتا لوسر (يضوعرك عا || تر عرس ا سلتا وسان اوس ال ا

 مرتكم له ىتح هر يغ نماهعنم راه 0 ىنعي(اهمةللا طاح ايف) اينلكإ اوردقت ملى رخأقبلب حتفةلا
 لع ءاقلخ نسر ارخاسب تناك امومو رلاوسراف ىهسابعنبالاقفاهيفاوغلتخاو ؟<لاهستفيوب اهنلا رعسابع نب !لاقواهو ذخأت

 (رابدالا اولوا) ا 0 مالو مهرااو سافل اتق ل عردش كا

 م) اومزنهماو اوسبلفل | مخلد اوصف نو رااراو رايتس نازي اتناول
 ع سأ بيانو دبل | حش ندكأ اوفا عنا ناز ارخآ ل «رحتن نود لاحدف عض كو لوقو
 د ام ىأ( رابدالااواوا) ربيخ لهأو نافطغودسأ ىأ(او رفكنبذلا كل تاق واو ) كلذريغ وكلنا دلبلاو ى :رقلا

 ردصلا عضومف مّ هللادنس) دعاسمالوهلرصانالفهنالذخ هللا ىلوت نمىنعي (اريصنالوايلو نو دجال مث) نع اومزهمال

 ةبلغللا نس ىأدكذوملا (اليدتةلا ةنسلدحن نلو) هثاد_عاروقوهئايلوأر صن ىفةللا هس ىنعبي (لبق نم تاخدقوتلا

 ه0 رج نا ا سن | نعىورامةيآلاهذهلوزن ببس (مهنع ميدي أو شع مهيدي !فكىذلاوهو) لجوزعهلوق هم

 ىتلا) ىل_سروانأ نيلغال نيحل تم ميءنتلا لبج نم لسوهيلعفللا ىلص هللا لوسر ىلعاوطبهةكم لهأ نمالجر نينام نا كلام نبا
 دحن نلو لبق نم تاك فكىذلاوهوىلاعتهللا لزتاف مهايحتساف ناملس مهذخاف هباحصأو ل سو هيلعةتلا ىلهىنلاةرغنودي رب ١

 مهدبأ فكىذلاوهو) نصع هرهظ ىلعو نارقلا ىفهنلا لاق ىتاا ةرحشلا لص ىف ةيديدملاب سو هيلغهنلا ىلصىنلا عم انك قرلإ

 لهآ ىديأ ىأ (<؟نع || انيلع جرف” حلصلا باتك تكي ديدن نوب بلاط نب لعودروظ نعتتعف رقةرتستلا ل

 مهني ىضق ىنعي ةكم لهأ إ الممللا اولاقانامأ دحأ ل لعج لهو أ دهعىف متن لسو هيلعهللا ىلصةنلالوسر .طلاقف مهانذخاف مهبلا

 ةزجاحماوةفاكلا<نييو || حلصلا مهني قفناىتحواواتتقيرل تح نيتي رفلا نيبءزجحب هتنمركذ ىلاعت نلاناةبآلا ىنعمو مهليبس ىف |
 رفا مكلوخام ع مونعم دبأو ةكم لهأ ىدبأ ىنعي كنع ميدي ف كى ذلاوهو ىلاعت هلوقوهو حتفلا نم مظع أن اكىذلا

 موب كلذوةبلغلاو مهيلع ||| ةكمىداوليقو معنتلا ليقو ةيدي دحلاهب دارأ ل يق (ةكم نطبب)ة زجاحماوةفاكلإب كني و مهنبي ىفق ىأ

 اديتسسلا هب وحتفلا لجوزءهوقؤه (اريصب نولمعتا_بهنلا ناكو ) ,عم متر فظ ىتح مهنم <#نكم ىأ (مويلع ؟رفظأ نا دعب نم)

 لعهنعةللا ىضر ةفينح 1 ( مارا دحسملا نعودصواورفكن يذلا مهاب
 مهلا نبناوىمو ةمرخ نب روسملا نعريب زلانبةورعنعىرهزلاىور د( ةيديدحلاحاصرك ذإع
 عضب ىف ةيدي.دحلا ماعةنيددملا نم لسوهيلعهللا ىلصنلالوسر جرخالاق هبحاص ثي دحام هنمدحاو لكق دصي

 لجر ةئامعب_سسانلاو ةندب نيعبسهعمقاسوالاتقدب ريالتيبلاة راي زدي ريهباعصأ نم ةئام ةرمشع

 ةوسنع تحتف ةكمنا

 ىفناك ليقو احلصال
 ىوراملةس دخلا ةوزغ 5 3

 لهج ىف نرب ةمركع نأ || نمهلانيعثعب وةرمعباهنم موس اوهرعشاو ىدم ادلق ةفيلخلا اذىنااملفرقن ريش نع ةندب لكتناكو
 كو ُ نافسءنمابي رق طاطشالاريدغب ناك اذاىتح مسوهيلعهتلا ىل_دىتلاراسو شي رق نع هريخيةعازخ

 هيلعمتلا وص هتنالوسر || نع كوداصو كولناقم مهو شيراحالا كلاعب دقواعوج تلاوه اناني نادال ىعازملا|ةيتع ىلأ

 هس دأوممزه ناس | ننللؤه ىرارذ لعبنا نورث سانا كعادرب أسر بلعتلا بص ىلا لقفل
 ا ادب رنالتيبلا مون نأنورتوأ هتلااهعطقاقن ءنكناوجن ناو نب رونوماودعةاو دعق ناف مهببصنف مهونواع

 بوسنماهضعب نال ةيديد_لايوأ ةككىأ (ةكمنطبب) تويبلا مهوا_خدأىتحت راجل اب,مياعنيملسملاةتلارهظأ امنع هللا ىضر

 مودصواورفكنيذلامه) ورمعوبأ ءايلإب و(اريصب نولمعتامب هللا ناكو) كطاسو مردق أى أ( مهياعكرفظأن ادعب نم) مرحلا ىلا
 مارح لا دجسملا نع
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 لاقفةيحد ءاؤ ىسلا عمج ةونعاهانبصاف لاق شجلا ىنعي سيجا ودم اولامقف مطامعأ ىلا موقلا جرخو

 هللا لص نلا ىلا لجر ءاخ ىح تنب ةيفص نخاف هب راجذف: بهذا لاقى سلا نمةب راج ىنطع| هللا ل وسراب

 اهمءافم وعدالاق كلالا جلصن الرب اريضنلاوةلظإ رقة ديس ى ح تنب ةيفص ة يحد تيطع هللا ىنايلاقف لسو هيلع

 ْ ري هيلعفتلا ىلص ىنلااهةتعافلافاهريغىسلا نمةبراجذ خلاق م وهيلعمتلا ىلص ىنلا اهبلا ارظناماف
 ميلسم ًاهلاهتزهج قب رطلابن اك اذا ىتحاهج وزتواهقتعااهسفن لاقاهق دصأام ةزجابأا,تءاثهللاةفاهجوزتو

 [| لعق اعطناسوهب ئجيلف ئه دنعناكن ملاقفاسورع ملسو هيلع هللا لص ىنلا عصأ ًاوليالا نمهلاهتدهاف

 لوسر ةملو تناكفاسحاوساف-لاق قي وسلاركذ هبسحاو لاق نمسلابء ىجحرخآلا لعج ورعب ىجح لجرلا
 ىانعقو ربيخ م وب ناكاماف هرييخ ىلايل ةعاجتانتب اصألاقىف وأ ىنأ نبهنلا دبع نع (قآ) لس وهيلعهللا لصةنبا

 رودقلاا فك أنا سو هلغرنلا قمفال اوسرىدانمىدانرودقلااوم تلغامافاهانر حتت اذةيلهالار جلا

 ةتبلااهنعىهنامنانورخآلاقو سمت لاهنال اهنع ىهنامنا سان ؟لاقفأيش 0 .وحل نماولك أنالو

 هللا لوسر ىلا اهم ءىف ةمومسةاشب رسوعلعاتلا لست وصرح ةيدوهمةأسعانا سنا نع © )

 اولاق ىلعلاقو أ كلذ ىلع كطلسيل هللا ناك املاقف كالتقال تدرأ تلاقف كلذ نعاطأسف سو لعبا نع

 نع سنوبلاق ليعمسا نبد محل اق سوه لع هللاىلصهللالوسرتاوط يفاهفرعأ تازاهاللاة اهلتقنأ
 لازأامةشئاعايهيف تام ىذلاهض سم ىفلوقي ٍلسوهيلعهنلا ىلص ىنلا ناك ةشئاعتلاقةورعلاق ىرهزلا

 تلاق ةشئاعنع (خ) مسلا كلذ نمىرهبأ عاطقناتدجوناوأ اذهفربيخب تلك أىذلا ماعطلا لا دجأ
 زاخلا ضرأ نمىراصنلاودوببلا لجأ أرمي نأر مع نبا نع (ق) رقلا نم ع.مشن نآلاانلقربيخ تحتتفامل

 هللاهيلعر هظاملضرالا تناكواهنمد وبيلا ج ارخادارأ ًارريخ ىلع :رهظالا لس .وهياعةللا ىلصهلنالوسر ناو

 ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسرد وويل تلأسفاهنمدوهيلا جار خا دار اف نيماسمللو لسوهيلعمنلا لصهلوسرلو

 ىلعاهب مكرقت سو هيلعهنلا ىلصةللالوسر مل لاقفرعلا فصن مطو لمعلا اوفكي نأ ىلع اهبيهرقي نأ
 امب كدفلهأ عمسامل قحسا نب دمت لاقءاحي رأوءابتىلاهترامافرمتمهالجأىتحاهماورقفانئشام كلذ
 مهءامد نقحينأ هنولأسي سو هيلع لص ناالوسردلا اوثعب دايك لسومياعتشلا لست لوطر عدم

 ىلع مهلماعي نأ سو هيلعهثلا ىلصهتلالوسراولأسريبخ لهأ ن امن 3 مهم لعفف لاومالاهلاواع ومهربس نأو

 تناكو نيماسمللرريخ تناكف كلذ لثم ىلع كدف لهأ هملاصف ؟ج ار خاانئشاذاانل نا ىلع لعفف فمنلا

 هللا ىلصةللالوسر نأمطااماف باكر الو ليخناهماعاو بل ل هنال مسوهيلع للا ىلصةللالوسرلةصااخ كدف

 ىأتلأسو ةيوشم ىنعيةيلصمةاش ةيدوهبلا شم نب مالسةأ سما ثرحلات نب شي زه4تدهأ سو هيلع

 ةاشلارئاس تمسو مسلااهبف ترثك اف عارذلااط ليقف لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا بحأ ةاشلا نموضع

 اهغسي لف ةعطقاهنمكالفاهذخاف عا ارذلا وانت ٍلسوهيلعهنلا ىلصةللالوس .رىدي نيب اهتعضوامافاهب تءاج مث

 اهعلتبا ىنعياهغاسافرسشباماف ٍلسو«يلعهنلا ىلصهننالوسر ذخ أ !كاهنمذخافرورعم نب ءاربلا نب مشب هعمو
 املاقف تفرتافاهباعدم"مومسم هنا فربخييل ظعلا اذهنالاق مئاهظفلف لسو هيلعهتلا ىص هنلالوسرامأو
 ربخيسفايبن ناكن اوهنمانحرتسااكلم ناكن | تاقف كيلع ىنخيالام ىوق نم تغلب تلاهتف كلذ ىلع كلج
 2 [تلازام رشب مأا,لاقفهيفىف اون ىذلاهض سم ىلعر شب تامو دلع تاخد ىلصةللالوسراهنعزواجتو

 هللا لص ةنلالوسر نا نورب نوملسم ا ناكف ىربمأ اعاطقن اناوأ كهف ىذوافناكادب| عمتك ًاىتلارببخ

 ىبنلا بامحأ !نمالجر نا ناماس نبةنلا ديمع نعم ةوبنلا نم هب ىلاعت هللا همرك أ اامعماديهشتام لسوهيلع

 ءاخ مهئانغ نوعي بني سانلا لم ىبسلاو عانملانم مهئانغاوجر خا رييخانصفا لاق لسوه«يلعفللا ىلص

 لاقتحب رامو كح ولاق ىداولا اذه لهأ نم دحأهحب راماحي رمويلاتحب ردقلهللالوسرايلاقف لجر

 ام



 لهل 0
 ةيارلاهاطعأو ًاربف«ينيع ىف قصبف ل سوءهيلع هللا ص ةنلا لوس .رهب تنت | ىتح دمر أوه وهدوقأ هب تدخل

 لاقف بح ىم جرْخو

 بهتلتتلبقأبورحلااذا «* برحيل طب حالسلا كاش 4 بح ىمىنأربيخ تماعدق
 هنعفللا ىذر ىلعلاقف

 .  هردنسلاليكعاصلابمهيفوأ ب هرظنملاهب ركتاراغشيلك  هرديح ى أ ىنتمس ىذلاانأ

 لاقهنمافرط ىراخببلا جونا دقو ظفللا اذهب |سمهجرخ أهدي ىلع تفلا ناك مثلت قفابح ىم برضفلاق

 نوصقنيو نودزيةربر هوبأو كلام نب سنأو دعس نب لهس مهنم ةعاجرييخ تف ثي» > ىوردقو ىوغبلا
 ةيار ركحب وبأذ خاف سانلاىلا جرح مفةقيقشلاهنذخأ دق ناك سو هيلعةتلا ىلص هللالوسر نأهيفو

 نمدشأ وهادي دشالاتق لتاقفر .عاهذاف عجر مئادب دشالاتق لتاقف ضهن من سو هيلعةنلا ىلصةللالوسر

 هللا بحالجر ادغ ةيارلا نيطعأل لاقف كل ذب ل سو هيل عهنلا ىلصهنلالوسرربخاف عجرمتلوالا لاقتقلا
 حتفي ىنح تغتلتالو شماهللاقوةبارلا هاطعافايلعاع دف هب دد ىبعهنلا تفي وهلوس روهللاه مح و هلوسرو

 وهو ةضيبلا لثمهبقن دقرخ نمر فغمهسأر ىلعو نصللا بحاص بح ىض جرفنربيخ ىفاف كبي دب ىلع هللا
 سارضالا ف فيسلاذ خا ىتحهسأرقلفورفغملاورجادقفهب ريغف بلاط ىبأ نب ىلعهيلا جرفنزحترب |

 بلطملادبعتنب ةيفصهمأتلاقف ماوعلا نب ريبزلا هيلا جرفنزجنرب وهورسايهوخأ بح سم دعب ج رسمت
 هللالوسرلزيملمث مستفلا ناك مثريي زلاوإ_ةةفايقتلامئهللاءاش ناوإتقي كنب |لاق هللا لوسرايىنبا لتقي

 قحسا نب دحتلاق لاومالازوحوةب رذلا ىىسي وةلتاقملال تقي ونوصحلا حتفي ملسو هيلع هللا ىلص

 متتف مث هل تقفارح هيلعدووملاتقلأ ةماسم نب دو لتقد دنعو معان نصح حشتفا مثمهنوصح لوا ناكف

 رفاهعم ىرخاب ولالب اهبءاجبطخأ نب ىىحتنب ةيفص مهنمايابس باصاف قيقحلا ىنأ نبا نصح صومقلا
 املفاهسأر ىلعبارتلا ثئ-واههجو تكصو تحاصةيفص عم ىنلا مهتأرامافدوه- ىلتق نم ىل تق ىلعامجج
 هءادراهياعىتل ا وهفلخ تزهف ةيفصب ىمأو ةناطيشلاه ذه ىنعاوبز عا لاق لسو هيلعند| ىبدهنلا لوسراعآر

 ملسو هياعفللا ىلصةللالوسر لاقو هسفنااهافطصا| دق إو هيلع هناا ىلص هللا لوس .رنأنوملسملافرعف

 امطاجر ىل_ تق ىلع نين ىماب رم ثيح لالبايةجرلا كنم تعزنأ ىأر ام ةيدووبلا كلت نم ىأر امل لالبا
 تضرعف اهرّخ ىف عقوارق نا قيقا ىفأن بعيب رلانب ةنانك,س ورع ىهومانملا ف تأر دق ةيفصتناكو
 اهم ىئافاهنيعاهنم ترضخا ةمطلاههجو مطل ملا دز اجا كالم نيت كناالا| ذهاملامتف اهجوز ىلعاهاب قر
 هيلعةللا ىلصةللا لوسر ىتأو رمل هتريخافوهام كلذ نعاطأفاهنمرثأ اهم و سو هيلعفتلا ىبصةئلا لور

 هللالوسر ىنافهناكم لعب نوك,ن أ دحؤ-هلأسفريضنلا ىن زاكم دع ناكو عيب رلا نب ةنانك اهجوزب لسو

 ةب ريللاه ذهب فيطب ةنانكت ير فا سو هيلعهنلا ىلصهتلالوسرل لاف دوهملا نم لجرب ملسوهياعهنلا ىلص
 لوسر سماف معن لاق كلتقنأ كبنءهاندجوناتيأرأةنانكل لس .وهيلعةللا ىبصةللالوسر لاقتفةادغلك

 ىلع هدنزب حدقب ري زلا ناكفهدنعام لصأتسي ىتحهبذعي نأ ماوعلا نبريب زلا ىلا ٍلسوهيلعةننا ىلصهنلا | لوسرهب سمافهيلا هيدي نأ ى اف قبامهلآس ممهزنكض عب اهنم جرتاف ترفغ ةبرخلاب لسو هيلع هللا ىلصةنلا |||
 نبسنأ نع( ق) ةماسم نب دو# هيخابهقنع برضف ةماسم نب دمت ىلإ هعفد مثهسفن ىلعف رشا تع ةردلا

 هللا لصةنلا ىن بكرف سلغب ةادغلةالصاهدنءانيلصفربيخازغ ملسو هيلعةنلا ىلصةنلا ل اوسرنا كلام
 قيكرناو رييخ قاقز ىف ٍلسو هلع هللا ىلصةللا ىبن ىرجاف ةحلط ىف ف يدرانأوةحلطوبأ بكرو لسوهيلع أ ١ ١

 هيلع هللا ىلصةنلا ىن ففن ضايب رظنأ ىنا ىتحهذفن نعرازالارسسح مث سو هيلع هللا ىلصةنلا ىن ذقن سهل 0
 لاق اثالئاطاق نب رذنملا حابصءاسف موقةحاسب انلرن اذااناربيختب رخربك أةللا لاقي رقلا لخداماف سو / |



 مهازاجو (مهماثأو) مهب ولق
 رييخ مفوه(ابي رقاصتف)
 ةكم نم م-هفارصنا بغ

 (اهنوذخأي ةريثكمناغمو)

 لاومأوراقعت اذ اضرأ
 هللاناكو) مهياعاهمسقف

 كااغيالفاعينم (ازيزع

 الفكحياوف (اينع)
 مئاغمهلل اك دعو) ض راعي
 امىه (اهن 0 ريعك

 هللا ىلص ىنلا عم هوباصأ

 مويىلاهدعيو لسو هيلع
 (هذه<للجكف)ةمايقلا

 رييخ مئاغم ىنعي متاغلا

 سانلا ىديانخو)

 ربيخ لها ى دبا ىنعي (مكنع
 لاا نم مهجافلح و

 اًؤاج نيح نافطغو
 ىف هللا فذقف مهترصنل
 اوفرصناف بعرلا مه. ولق

 اصاب ةكم لهأ ىدب أل يقو
 ةفكلاهذه 6 وكتاو)

 ةربعو (نينمؤللا ةيآ )
 هللا نم ممن اهبنوفرعي

 نماض هنأو ناك لجوزع
 لعف مهيلعتفلاو مهرصن
 اطارص كي دهب د) كلذ

 ةريصبمك دب زي و(اهقتسم
 هللا لضفب ةقثوانيقي و

 ا

 || ليت اذربيخ تناكوربيخ له لاومأ نم ىنعي(اهنوذخأب ةريثكم اغمو) ربيخ ىنعب(ابي رفاصتف مهاثأو)
 اينغةزعلا لماك اعينم ىنعي (ازي زعةنلا ناكو )مهني |سوهيلعهللا ىلصةنل!لوسر اهمسةفلاومأو راقعو
 هللا دعو) ىلاعتهلوق#و مكيديأ ىلعكالطإب < دعالو مئانغلاب ل 5-ثيح (اهكح) محتتاعا نع
 مل لجقف) ةمايقلا موب ىلا كل حعتفنىتلا تاحوتفلا نماهنومنغت ىنلا مئاغملا ىنعي (اهن :و ذخأت ةريثكم اغم

 اهناو لبقتملا ف لجوز عقلا مويطعب ىلا لانغلاو تاحو تلا ةرثك ىلا ةراشا هيفو ربيخ مناغم ىنعي (هذه
 ريثكلا نمل يلقلاك مئانغلا نمهب هللا ؟ل_عوام بنج ىف ىهو كل هنلااهلبع بك ارلاةلاجتكم ذه مط لح
 نمل ئابق تمهاهله أ رصاحوربيخ د صقامل |سوهيلعهتلا لص ىنلا نأ كلذو ( مدع سانلا ىدبأ فكو)
 بءعرلاءاقلاب مهم ديأ لجوز عهنلا فك-ف نب دملاب مهم رارذو نيماسلا لايع ىلعاو ريغب نأ نافطغو دسأ ىب

 ةبآنوكشلو) ميلع ةنلا مانقل <تعحلصا, ةكملهأ ىدبأف كلجوزعةللا نأ ى عملا ليقو مهب واقف

 ىنعي نينمؤملل ةب؟نوكتلوامجاوعفتنتلمانغلا كل لجكف هريدةتمدقتام لع فطعو» (نينمؤملل
 قدص ىلع ةلاد نينمؤمللة بآن وكل ليق و مط وأ ثم لصعهنلا كبه وام نأ ىلع مط دتةنآ دعب نملصحتلو

 ىوتااوههللا نأ اوماعي ومهنيقيىلاانيقي اودادزبف بورغلا نءهرابخا فر سو هيلعهتلا بص لوسرلا
 مالسالا نيد ىلاىيدهيوىنعي (ايةّتسماطارص ميد وإ) مهبيغمومهدهشم ىف مهتسارحو مهتطايح
 ربيخ مفوةيديدحلا حلصبانيقيوةريصإ مدي زب ومكتبشي و

 (رييخةوزغرك ذ)
 مث مرحاض عب وةخا ىذةيقب هني دملابماقأ ةيدي دحلا نم عجرامل سو هيلع هللا ىلههنلالوسر نأ كلذو

 نكي ماموقازغاذا ناك لسو هيلعهللا لص ىلا نأس نأ نع (ق) عبسةنس مرحلا ةيقتب فربيخىلا جرخ

 امافربيخ ىلاانجرفن لاق مهباعراغأاناذأ عمسمل ناو مهنع فك اناذأع مس نافرظني و حبص,ىتحانب وزغي

 هللا لص ىنلا مدق سعى دق ناو ةحلط ىنأ ف اخ تبكرو بكر اناذأ ع مس مو حبص ا امافاليل ىويلا انيهتتا
 سيل او دمحاولاق لسو هيل عننا ىبصةنلالوسرا اوأراساف ىهيحاسمو مهلتاكمبانيلع اوجرفن لاف لس وهيلع

 نب رذنملاحابصءاسف موقةحاسبانلزن اذااناربيخ تب وربك أهلا لاق لس وهيلع هتلا ىلص ىنلا ,هآراماف

 موقلاب زجترب سماع ىمح لع لسو هيلعةنلا ىل هللا لوسر عمرببخ ى ا انج خلاق عوك الا نب ةماس نع(م)
 انينغتساام كلضف نع حنو # انيلصالوانقدصنالو « انيدتهاامهنلاالولهنلات

 انياعةنيكس نلزنأو ه« انيقالنامادقالا تبثف

 هللا ىلصهللا لوس ررفغتساامولاق كب ر كلر غغلاق ىماعان أ لافا ذه نم لسو هيلع هللا ىلص ننال وسر لاقتف

 سما عب انتتعتم الول هللا ىنايهل لج ىلع :وهوباطخلا نب رمعىدانف لاق دهشتساالا هصخ ناسنال لسوهياع

 لوقي هفيسب رطخي بح مهكلم جحر يخانمدقاسلف لاق
 بوتانتلبق أب ورحلا اذا ه برجل طب حالسلا كاش * بح سم ىنأربيخ تملع دق

 صماغملطب حالسلا 5 اش # صاعىنأربيختساعد# 2 لاقق ماع ى مع هلزربولاق

 عطقف هسفن ىلعهفيس عجر فهل لفسي ىماع ب هذو ىصاع سرت ف بح ىم فيس عقوف نيتب رضب افلتخاف لاق
 لطب نولوةب سو هيلعهّللا ىلصهّللالوسر باعسأ نمر فن اذافتجرفنةماسلاقهسفناويفتناكف هلك ١

 لاق سماع لمس لطب هللا لو سرايت اقف ىكب انأو إس وهيلعةللا ىلص هللا لوسر تدتافهسفن لّتق ماع لمع
 نيت سم هرججا هل لب تالذ لاق نم ب ذك لاق كباعصا نم سان تاق كلذ لاق نه لسو هيلعهتلا ىلص هنبالوسر
 ]| ايلع تيتافلاق هلوسرو للاهبح وأهلوسرو هللا بح الجر ةبارلا نيطعاللامقف دمر أو هو "ىلع ىلا ىناسرأ مث

 نلخ



 ا

 نب رباجتعمسلاقرانيدنبورمع ن ء(ق)ت وأ ىلعهعباين إو 0 ا اوسر

 افلأا كو ضرالالهأ ريسخ مويلا متن ًاةيبيدحلام ول مشو هيلع هنا لع تلا اوسرانالاقل 00

 ةئامةريششع سجانكلاقرباج نعإلاسكوروتر جشلا ناكم كتي رالمويلارصب أتنكولولاقةئامعب رأو

 ةعيبلاهذهو نب ” رجاهملا نمت لسأتناكو وهن "ا ًاةرجشلا باعصأ ناكلاق ىفوأ ىنأ نب هللا دبع نع (ق) ا

 نأ علا لهأ ضعب نع قحسا نب درك ذام ىلعةءيبلا هذه ببس ناكو ةبآلا» ذط ناوضرلاةعيب ىمست

 ىلع هلجو ةكب شي رقى اهثعبف ةيدب, دخلا لزن نيح ىعازخلا ةيمأ نإ شار خاعد لسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسر

 مهتعنف هلتقاودا راو ملسو هيلعهللا لص هننا لوسر لجاورةءفهلءاجامهنع مهفا رق غلبيل بلعثل هل لاقي لج

 باطخلا نب رم إسوهسيلعهللا ىل_صةللالوسراعد هربخاف هللالوسرىتأىت>هليدساوافن شيياحالا
 تفرع دقو دحأ بهكن بى دع ىن نمةكع سلواشيرق ىسفن ىلع فاخأ ىناهّنلا لوسر ايل اقف ةكم ىلا هثءبا
 هللالوسراعدف نافعن ناهع ماهم زعأ وه لجر ىلع كل دأ ن كلو اهياع ىتظاغواهايا قوادع شي رق

 اذار كاز ءاجامنا بر تأي ل هنأ مهربخ شب رق فارسشأو نايفس ىنأ ىلا هثعبف نامع ملسو هيلعللا ىل_ص
 اهلخدي ن أل بقوأ كمل خد نإح صاعلا نب د.ءس نب نبأ هيقلف ةكم ىلا نامعج ركن هتمرطامظعمتببلا
 ءامظعلاقف مكسر لعس لح متنا لو دل ا أوهفدرأ مهيدي نيب هلجوهتب اد نع لزنف

 لاقف هبفطفتدملا,فوطن نت ئش نا لس وهيلعةنلا لس ةللالوسرةلاسر نم غرف نإ>نامءل شي رق

 ىلصهلا|لوسر غلبفاهدنع شي نق ةتسبحئاف سو هيا هنا لصافلا لوس ردي اواي حا تنك لع

 اعدو موقلا زجان ىتح حربنال سو هيلعهللا لصةنلالوسرلاةف لتق دف نامع نأ نيماسملاو لسوهيلعهنلا

 هيلعهتلاىل_دهللالوسر مهعيإب نولوقب سانلا ناكوةرجشلا تحن ناوضرلا ةعبب تناكف ةعيبلا ىلا سانلا

 متعطتساام ىلع لب لسوهيلعهللا ىلصهننالوسرلاةف توملا ىلعهوعيإب جشالا نب ريكب لاق توما ىلع سو

 مدقتدقو رفنال نأ ىلعهانعياب نكسلو توملا ىلعهعيان ملالاقامهناراسب نب لق عمو رباج نع مدقت دقو
 الجر ناوضرلاة عيب عيإب نملوأ ناكو توملا ىلع هانءيإب عوك الا نب ةماسلوق نيب وا ذه نيب جاع
 نب دجالا ا هرضح نيماسملا نمدحأن اوضرلاةعيب نع فلختب لو بهو نب نادسولإ كلاي سا

 هللا ىلصةنللالوسر ىتأ مس انلا نماهمرتتسيهتقانطباباقصالهيلارظن ناك فرباج لاق ةماس ىنب وخأ سبق
 لخديال سو «يلعهثلا ىلصةننالوسر لاق لاقرب اج نع (م) لطاب ناّمعمأ نمرك ذىذلا نا | سو هيلع
 تحن عيإب نم ةنجلا نلخ ديل اسو هيل هللا ىلصهنلا ل وسر لاق لاقرباج نع ةرجشلا تدحت عيإب نم دحأرانلا

 (مهب واقىفاملعف) ىلاعتهلوقوو بي رغثيدحلاقو ىذمرتلا هجرت جالا لجلا بحاصالا ةرجشلا
 ىنعي (ةنيكسلالزناف) قافنلاوضرملا نم نيقفانملابولق ىفام لعامءافولاو صالخالاو قدصلا نم ىنعإ
 هذه ىواورغيال نا ىلعو توملا ىلعكوعيإب واوتنث ىتح نيصلخلا نينمؤلا ىلع ىنعي (مهماع) ةنينأمطلا

 بجوم كلذو سو« يلعهّللا ب صهلوسر ةعاطوةللاةعاطاهبف تناك ةعيبلاه ذه نا ىهوةفيطل ةبآلا

 هللا عطي نموةمدقنملاةِباآلا فىلاهتهلوق هيلع ل دي وة: !لوخدا بجوموه و لجوزع هللا ناوضرل

 دهشيو ةنجلا لهأ نم ناوضرلا ةعيب لهأن أن ايبلا اذهب تبئفراهنالااهتح نم ىرجت تانج هإخديهلوسرو
 مهبواق ىفام لعىلاعتهنالاضرلا لقتل معو بيقعتلل معف ىفءافلا تاقنإف مدقتملا ثيدحلا هانلقام ةحضا

 مهيولق ىام]عفهلوق تلق مهم ول ىفام لعفهلوق ىف بيقعتلا مهفي فيكف مهتعىضرف ناالاو قدصلا نمل

 نم مب واق فام إ_هف كنوعيابيذا نينمؤملا نعهنلا ىضردقلهريدقتنوكيف كنوعياببذا هلوقب قلعتم ||
 قءافلاو مهقدصب هللا ل عاه دنع ىتلا عب ابملا دنع لب بسف-ةعيابملا دنع نكي ملاضرلا نأ ىلاةراشا قدصلا أ

 ىلاعت هلوقو َُه مهياعةنيكسلالزئاف مهنعىضر مهب واق ىفام لعامل ىلاعت هن ال بيقعتلل ةنيكسلا لزتافهلوق
 0 ل ل لاا يي ريريبيريريبيبيببيفيرصط2ُلا_[7”7___ي”_ّيئي7د>ة#+43-- |

 ( عبار - (نزاغ) - ) ١

 ىازخلا ةيمأ نبشارخ
 هباومهف ةكم ىلا الوسر

 عج .رامأف نشد احالا هعنذ

 ىلالاقف هثعبيل رمعباعد

 ثكعبف مهاإياىقوادع نم

 مهربف: نافع نب ناهنع
 ءاجاعاو برت أت ملهنأ

 هورفوف تبلل ارئاز
 فجر اف مهدنع ستحا و

 هللال ]وسرلاقف» وأتق مهنإب

 حرتنال سو هيلع هللا ىلص
 ناناعو# هوقلا زانت ىتح

 نا ىلع هوعيابف ةعيبلاىلا
 اورفيالواشي رقاوزجاني
 تاكو ةرجدشلا تحن

 نيعيابملاددعناكو ةرمس

 فام لعف ])ةثامعب راوافلأ

 صالخإلا نم (مهبولق

 هوعيابامفرئامضلا قدصو
 ةنيكسلا لز 0 هيلع

 ةننأمطلاى أ (مهي

 قعحلملا ببسب 0



 رمح مهاعد دقو سراف مه

 مهتولتاقت) هنعفتلا ىضر

 نوكي ىأ (نوملسي وأ

 ةلئاقملااما نب مالا دحأ

 نوما! ىنعمو مالسالاوأ

 لي واتلاذ ه ىلع

 سوح سراف نال نوداقشإ

 قو هب زحلامهنم لبقت

 هفالخ هصض ةلالد ةبآلا

 مهدعو ثيح نيخيشلا
 ىعادلاةعاط ىلع باوثلا

 ناف) هلوقب هنوعد دنع

 ىلا مك اعد نم (اوعيطت
 اوجأ هللا 3 قوي) هلاتق

 نوكينأب جوف (انسح
 ةعاطلا ضرتفم ىمادلا

 نم متيلونام اولونت ناو)
 ةيديدحلا نعىأ (لبق
 ىف (اهلأباذع كبذعي)
 ىمعالا ىلع سيل ةرخآلا
 جرعالا ىلعالو 2

 ضي رمللا ىلعالو قا

 نع جرحلا فن (جرع
 فلختلا ف تاهاعلا ىوذ

 هللا عطب نمو ) وزغلا نع

 ريغوداهجلا ف (هلوسرو

 ىرجن تانج ءاخدي) كالذ
 نمو راهنالا اهتحت نم

 ةعاطلا نع ضرعي(لوتي
 هلخدن (اعلأإباذع هبذعي)

00 

 ذا نينمُؤ 1١ نعهنلا ىضر

 (ةرحشلا تحن كنوعيابي
 تيس قاومو عب ف
 نااهتصقو ةبالا هذهم

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 عب ةيدي دحل ال زن نإح

 هللا لص ىنلا عمداهجلا ىلاج ورا نم هعنمزوجمالو داهملا هيلع بجو همالسا نسحو لسأ نم نالهنم ١

 ىنعيادب أى ماوجرخت نلوانوعبتت نلهلوق نمدارملا نأ لوالاهجولا نع باوجلا فىناثلا هجولا سو هيلع
 هللا لص ىنلا ن الوقت م'مهريغنودةيدي دحلابناوضرلا ةعبب دهش ن .ةصوصخم تناك اهنالربيخ ةوزغفف
 نذالا نمرمجوركبو بأ عنتمالهعمدا-هجلا ىلا ج ورحلا نم مهعنمو أ مهعمداهحلا ىل مهع دب لول لسو هيلع

 اهذخأ نم مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عانتمالةبلعت نمةاكزلاذخأ ن ءاعنتما[كامهعمداهجلا ىلا جورخما ىف مط
 ريغف دي دش سأب ىوأ عوق عم برحهل قلل سوهيلعةنلا لس ىنلا نآوهو ىتاثلاهجولا نع ب باوجلاامأو

 نأنايبلا اذهبتبثف ديدشساب ولوأ ,هو برعلا نم مهرب غو ش رق عمةيقابتناكب را نال إسم
 بام أةفينح ىبب لاتقى ا مهاعدر كباب أن الاق نملوقامأو ملسوهيلعةنلا لص ىنااوه نيفلخمال ىعادلا

 اا لع لاذ دقو ةلالدلا ف رهاظف مورلاو سر اف لاق ىلا مهاعدر عنو باذكلاةمامسم

 ىلاةراشاهيف(نوملسي وأمهنولتاقن) ىلاعتدل أوقد رانلاامهتفلاخ ىلعو ةنلاامهتعاط ىلع دعو ىل اعن هللا

 ىعب (اواونت ن او) ةنجلا ىنعي (انسحارجأ هنلا <-.:ؤياوعيطت ناف ) لتقلاوأ مالسالااما ني ىمالأ دحأع وقو

 ةآلاهذهتلزنالورانلا ىنعي (اهلألبا ذعوكب ذعي) ةيدي.دملا ماع نعي( لبق نم متيلوناك) داهملا نعاوضرعت

 جرعالا ىلعالو ج رح ىمعالا ىلع سيل ) لجو ز علل لزئاف هللا لوسراياذلاح فيكراذعالا اوهنامزلا لهألاق

 نالداهجلا كرتزاوجىفةرهاظراذءاد نهوداهحملا نعملاختلا ىف ىنعي (ج رحضب رملا ىلءالو ج رح

 هنمزارتحالا هنكيالو بلطلاو ٌودعلا ىلع مادقالا هنكمال ىمعالا نالرفلاوركلا ىلع نور د قبال اهءادصأ

 بحاص ضي رملاىنعمىفو عطقالاو دعفملا نمزلا ج رعالا نعم فو ضي رملاوج رعالا كلذ كو ب رطاو

 ةرهاظداهجلا نم ةعنامراذعأهذهفرفلاور كلا ىبعزوردقيال نيذلاو ريبكلالاحطلاو ديدشلا لاعسلا

 هيلا جاتحامهعم بحصتس نأهبحاص نكميالىذلارقفلا ىهورك ذامنودرخ أر اذعأ كلذ ءارو نمو

 هيلعهماقمموقي نمهل سبل ىذلا ضي رملا ضب رمتكداهملا نعق وعن ىنلا لاغشالاوداهجلا لاصم نم
 هري_غالو سرس ىفهب عافتنالا نكمالرمتسم ىحعالا ارذعنال ج رعالا ىلع ىمعالامدقاماو كلذ وحنو

 نمد هرذعنال ضي رملا ىلعج رعالا مدقواهوحنوةسارحلا ىفهب عافتنالا نكمهنالج رعالا فالح

 هلخد) هريغو داهجلا ىمأ ىف ىنعي (هلوسروهنلا عطإ نمد )بي رق نع ضر الاوز ناكمال ضي رملارذع
 هبذعل) قافنلاورفكلا ىلعرمتسي وةعاطلا نع ضرعي ىنعي (لوتي نمور اهنالااهتحت نم ىرحن تانج

 ىلع ةيدي داب ىنعي (كنوعياسيذا نينمؤملا نعهللا ىضردقلا) لجوزع هلوقهو ةرآلا ىف ىنعي (اهلأباذع

 نجرلا دبع نبقراط نع(ق) ةرمسةرجشلاهذهتناكو 26 رحشلاتحت) اورفي الوان رقاوزجان نأ

 هللا لص هللا لوسر عيا, ثيح ةرجسش ا !هذهاولاق دجسملا اذهام تلقف نواص, موقب تررف اجاح تقلطن |لاق
 انجوحاماف لاقت ةرجحشلا تحن عبر ع نمي ىف ن اكد يعس لاقتف هنربخاف بيسملا نباتيتاف نا اوضرلاةعبب ٍلسوه لع

 اهوملعي لس وهيلعةللا ىلص هللا لوسر باداف دعس لاقاهماع ندعي الاكل يافا هانسن لبقملا ماعلا نم

 ماعدعب اهتين أ متةرحشلا تيار دقل لاق هيب أ نع بيسملا نب ديعس نع ةباور فو كحضف )عأ مت افاهومتماعو

 انههلوقبي مهضعل لع تناكن ب ألاقفةرحشلا تبهذ نادعب ناكملا كلذب يمر مع نأ ىور واهفرعأ مف

 لبقملا ماعلا نمانعجرلاقرمج نبا نع(خ)ت ةرحشلا تبهذاوريسلاق مهفالتخارثكاماف انههلوق» مهضعلو

 ١ رباج عمس هنأ أريب زلا ىفأ ن ع( م) ىلاعتهنلا نمةجر تناكواهتحتانعيإبىتلاةرحشلا ىلع نانئاانم عمتجا اف

 هانعيابف ةرمس ىهو ةرجشا| تحت هديب ذخر معو هانعيابف ةئامةرسشع عبر أ انكلاقةيدب دحلا موباوناكم لثسي

 ىلع هعيابن مورفنالن أ لعم انطباعا دب [هروق دازهراعب نلعب تحت قتخا ىراضنالا سبق نب دج ريض اعيج

 انءيابلاق ةرحشلا تحن كنوعي ابي ذا نينمؤملا نعهنلا ىضر دقل ىلاعتهلوق ىفرباح نع ىدذمرتلا هجوخ او ثوملا
 0 9251000 را اخُسللللللاللاطالللالالالاالات1ص ص



 ١ )١98( نعاوفلت نبذل (نوفلغلا لوقيس) بضغمتحر تقيس (امحراروفغتتلاناكو)

 ىنعب (نوفلخنا لوقيس )لجوزعهوق و (امحراروفغهنلا ناكو) ىلاعتهلوقب ةراشالاهيلاو لك أ اواو

 ينعي (اهوذخأتل ماغمىلا) نونمؤملااهمأ متبهذو مترساذا ىنعي( متقلطنا اذار ندد |نءاوفتش

 ًايش مانغا نماومبصي فو لاتقرب_ذ نم حلص ىلع ةيديدحلا نماوفرصن ل نينمؤملا نا كلذو ريبخ تانغ
 ثيح ةكم لهأ تانغ نعاضوعةصاخ ةيدي دما دهش نملاهمتانغ لعجو ربيخ حتق لجوزعكللا مهدسعو

 بذ كنايباذهىواهلهأ ل اتق كعم دهشنفرييخ ىلا ىنعي (مكعبتنانورذإ) أيش مهنماوبدصإ لو مهعاوفرصنا
 انو رذاولاق انهوةم.نغىف عمط كانه ط نك مذا انواهأ اوانلاوم أ انتلغشاولاق ث.-ةيدبدحلا نع نيفلختملا

 اولدبي واوريغي نأ نودي ريىنعي (هللاءالك اولدبي ن أن ودي ريإ) ةمينغلا ف عمط ملط ناكثيح محعبنا
 لئاقملاقو نب رسفملار وهج لوقا ذهوةصاخ ,طربيخ ةمينغمهدعو يح ةيدب دحلا لهالةللا ديعاوم

 لوقوهدي زنبالاقو رييخ ىلا! دح ا وهنمريسبال نأ سمأ ثيح لس .وهيلعهّللا ىِلص هيب ىم عت هللا سعأ ىنعي
 نل) دمجايمط لق ىأ( لق) بوصأأ لوالا لوقتلاو ادب م اوجر حت نال قف جورخال كون ذأ سافىلاعتةنلا

 دهش نلربيخ ةمينغنا مكيلاانعج ىملبق نم ىنعب (لبق نمهللالاقكلذك ) ريبخىلا ىن ىنعي (انوعبت*

 مئانغلا نم عم بيصن ناد حلا عنب ىنعي (اننود حن لب نولوقيسف) تنصف اهبف مهريفل نشل هللا

 :اليلقالا نيدلا نم مهياعامو مطامةننا ن ءنومهفي الو نوماعبال ىنعي (الءاقالا نوهقفيالاوناك لب ) اي 1

 ىنلإهللالاقامل(بارعالا نم نيفلخمال لق ) لب رعت قماوسروما قتسو سلا مهنم

 هتب ون ىجرت نم موبف ناكو ةبعشتم لئابق نماريثك | عج نوفلخ ا ناكوانوعبقت نا لق إس وهيلعقئلا ىلص
 مهنا ىهوةمالعمهتب ونلوبقل لجوزعةللا لعؤ هيلعاورمساو قافنلا ىلعاود ص نيرذلا فالح هريخو

 ناوةنجلاوهوان_سحارجأهللا,هبتؤي ونينمؤملا نماوناكاوعاطأناف ديدش سا, ىلوأ موقىلا نوعديي
 هلوقب مهبلاراشلا فاوفلتخاو اهلأاباذع,_ممذعي و نيةفاذملا نماوناكهيلا اوعدامعاوضرعأواولوت

 مورلا مهبعك لاقو سراف له أ .هد هاو سابعنبالاقف مه نم (ديدش ساب ىلوأ م .وقىلا نوعدتس)

 نينح موب نافطغو نزاوهةدادق لاقو فيقثو نزاوهريبج نب ديعسلاقو مورلاو سرافمه نسحلالاقو
 ًارقنانكجيدخ نب عفارلاقو باذكلا ةمايسم باك ةماعلا لهأ اةفينحو نب ع هعات

 نءالاقو ميانتا ةفينح ىنبلاتق ىلا هنع ىلا عتةللا ىضرركبو بأ أاعد ىتح مه نم معنالو ةيآلا هذه[

 هذه ىوقأو دعب ةبآلاهذهلي وأتت أية ردوب أ لاقو سراف لاتقى لا هنعهللا ىضر مع مهاعد ب رج ْ

 لاق نملوقاهدعبأو ملسوهياعةنلا ىلصةللالوسر روهىعادلا نال فيقثو نزاوهمهنالاق نملوقلاوقالا |[

 مهم ار هظدق ناكب رعلا ناوهفلوالا لوقلا ةح ىلع ل يل دلاامأ ب اذكلا ةمايسم باأ ةفينحونب مهنا

 نوققانلاامأو رهاجيرفاكوأ رهاط تن نمؤمالا قبب لف ل سو هيلع هللا بص ىنلا دهع ىلع م الاون ىف
 هللا لص هللا لوسر وه ىعادلا ناكو مهيلعةالصلا نم إس وهيلعهللا ىلصىنلا عانتمال مطاح ا

 نافطغكل ذكواسإاب ب رعلا دشأ نم فيقثو نزاوهتناكورافكحلا نمهفلاخ نم ب رح ىلا مسوهيلع

 ىنلاوهىعادلا نا نايبلا | ذهمحصف قاطصملا ىن :ب و نينحةوزغل برعلا ل سوهيلعةنلا لص نلارفنتساف

 نللاقوانوعبتت نإلظر تردد و اا نيهجواعتتماذه لبق نافاس يلع 7

 ىلص ىنلل قبب لو دي دش ساب ىلو أ هلوق ىناثلاهجولا ىبهنا||ذه عمهنوعبتي اوناك ف يكفادبأى م اوجرخت

 نع نباوحلالوقنؤ ةفاكبرعلا بولق لخددق ناكب عرلا نالدب دش سابىلوأ موق عم برحٍلسو هيلع هللا

 نوكيناوهديقب ديقمادبأ ىماوجر حت نلوانوعبتت نا لقهلوق نوكي نأ امه د> أ نيهجو نمل والا هجولا

2 

 0_تي وخر ورس وو ر

 لمشأو معأه تجر وهنار رفغ نكلو ءاشي نم ب ذعي و همئدشع ءاشب ع نارفغي وهف كل نكن اكن مو ضرالاو

 دبالديقلا اذهو ةفلاخماو قافنلا نمهيلع متنأام ىلع متمدامادبأى ماوجر خت نلوانوعبتت نللقهريدسقت |[

 (مئاغمىلا متقلطنا اذا )ةيبد دحلا

 اهوذخاتل) رييخ مانغىلا

 نودي راعي انورذ

 ملك( هللا مالك اولدبي نأ
 نودبر ب ىأ ىلعو ةزجةللا

 هللادعوم اوريغي نأ

 هنا كلذو هيبب دا لهال

 نم موضوعي نأ مهدعو
 اذاربيخ مئاغمةكم متاغم
 نوبصيال نيعداوماولفق

 (انوعبتتن ل لق) ايش مهنم
 نمرابخاوهو ربيخ ىلا
 لدبي الو مهعابتا مدعي هللا

 ملذك ) هيدل لوقلا

 نم (لبقنم هللا لاق
 ةنيدملاىلا مهفارصنا لبق

 دهش نلربيخ ةمنغنا
 مهريغ نود ةيبدحلا

 (اننودسحتلب نول اوفينف]
 لب هب هللا ٍمكرأب مىأ

 مكراشت نا اننودسحت

 اوناك لب) ةهنغلا ىف
 هللا مالكنم (نوهقفيال
 اليلقأيشالا (اليلفالا)
 قرفلاولوقلا درج ىنعي

 لوالانا نيبارضالا نيب
 نأهللا كح نوكينا در

 دسحلاتايثاو مهوعبشال

 مهفصو نعبارضاىاثلاو
 نينمؤملا ىلا دسحلاةفاضإب

 هنممظعأوهامب مهفصووا

 هقفلا ةاقو لهجلاوهو

 نم نيةلخملل ل-ق)
 اوفلحت نيذلا مه( بارعالا

 ْن وعدتسإ) ةيدب دحلا نع

 (ديدشسأب ىلوأم .وقىلا

 ةمايسم موق ةفينح ىنب ىنعي



 -  هللالوسراضيإرهللادبعنب 1 الاهبهثكنر رض دوعبالف (هسفن ىلع كتبا مناف ةعيبلاب فيلو دهعلاضقن (ثكن نف )نا
 رسب لو هريعب نطب ت< ا بتخااقفانم ناكو سبق نب دجالا ةعيبلاانم دحأ ثكن اف ررغنال نا ىلعو توملا ىلعةرحسشلا تحن لسو هيلع تلا ىلص
 ( هيتؤيسف) صفح (ةللا هيلع) مهدهعب نوفوملاوهنلا دهعبا اوفوأهلوقهئمو هبت يفوأو دهعلاب تيفولاقي (دهاعامب ىفوأ نمو) م وقلا عم

 ةيدب دحلا نعاوفلخ نيذلامه(بار ءالا نم نوفل )ةيديدحلا نمتمجراذا(كللوقيس )نجلا (اهظمارجأ)ىاشوهزاجس نونو

 نمرفشسا ارمتعمةيدب د حلا ماعةكمى ار يسمل | دارأ نيح مالا هيلعهنا كلذو ليدلاو عجشأو ٍلسأو هنوني وراتع ب 0

 0 تل

 هعم قاسو ملسو هيلع

 نعهودصي وأب رحهلاوضرعي نا ش دي رو نمارذح هعماوجر ما ىداوبلا ١) ةه4)

 ةعيبلا تكنو ملسو هيلع هنلا ىلصىننلا عمد دقع ىذلا دهعلا ضقن نف ىنعي( هسفن لف كما

 هيتويسف) ةعيبلا نم ىنعب (هّللاهيلع دهاءامب فوأ نموإل هسفنالارضيالو هيلا عجري هر ضو كلذلاب وناف

 0 ا ا و تا اوعس) كان فوق و ةنطاوخو عرسال ىف عي (امظعارجأ || نا ديب ع
 ملسوهيلعفثنا ىلصةللا ل اوسرناكلذو ملسأو عخنلا او عجشأو ةنيهجو ةنب صو رافغبارعا ىنعيدهاجو 7-5 1 اولاقو

 5 5 1 9 . : 7 8 همقر لاين

 هناسانلا لعيلىدطا قاسوةرمعلاب موحافتيبلا نعمودصي وأب رح هلاوغر عينا شب رق نمار ذح هعم د ةءامك

 دجتاب كل لوقيس مهيفىاعتهنلا ل زن اف لغ_ثلاباوا ع ا ا لواتست اع اايرال نك شالف كلهم 3

 0 ودمتم رج نم يلا تنجراذا كتب نعل جورعدسا هفلخ نب تلا بارعالا نس نوفل أ نإ: انتلغش) ةنيدلا

 00 90 0 50 06-5 6 اردعتس 0 1 مهيلاهإب . 20 -عأ تطاق يدر, 6روعل درت ااهر هس همس | ل. لين

 مطرفغتسا نولابيالهنال نوب ذاكر امتنا تلط ل سا حت( يب وا سلام ينساب نواوشي )لاف نءمط سيلهناومطاومأو

 (امفنيدارأو )اوسع (ارشيدارأناأيشعتلانمكل ثلج نفرق) المأرسدءيلعمتلالسويناأ دوب رنو ىلا رو
 قو ةمالسلاب عفنلا مطل عجي وأرضلا مهنع مفدي سوةتلعسا لك ىتا نع مهنلخنا اونظمهناكلذو اننلخشا 5 (انل

 ل 0-2 ا ا ا او مت فورت زف 1

 كذنُرد) طال رد ماعم املا نا نم سا ادبأ يلح نا توسل »وسلا رىذلانا اومه را ذتعا مط

 نا كلذو كد _عانيقي نظااراص ىتح هب متعطق ىتح دفع نظلا كلذ ناطيشلا نب زىنعل (مي واقف فاو نولوقيام سيل مهفلخ

 نامتننظو ىنعي (ءوسلا نظ متننظو) و وو تلا قاتلا باق اق سوسو دق ناطينتلا قافنلاوهللاف ككلاوه

 نوبهذنن اف نوعجر بالف مهتلق كلذب نودب ربس أر ةلك أ هباص أو دمت نااولاق مهنا كل ذود دعو فلخبمنلا اًضيأرافغتسالا مهبلطف

نب راباموق دسافلا نظلا كلذ بيس: ترصو ىنعي(اروباموق متنكو ) مه سمأ نمنوكياماو رظنامهعم 2 نءرداسب سبل
 

 00 ا دعس نب رفات: دتعأنا ةوسروشناب نمؤنإ نمو) نيكلاج هللا نم كل كل نف لق)

 ناورفاكهنافمدعو فلخب لان نظو طوسون نمير ل نمو كات لاققدسافلا نفل 0 بدا أنا) هئاضق 7
 ىلاعت هللارك ذا( ءاشي نم ب ذعي وءاشي نار فغي ضرالاو تاومسا |كلم ناو )اريعس ن رفاكل لان دتعأ 0 3 ١ 1 ١

 5 0 . 3 تل نمارس هب( اوضح
 تا ا!كلمهلن ا ريخ اء وسلا ء.ظ نيناظلا لاح هيلعهلبا لصةللال وسر نيعياملانينمٌولالاح[] 0 3 ٠

 اومسل راح اءو نط نإ دال ىلص اوسرل نإ نمو وأ)ىلعو ةزجارضةمي زه

 ىلا نونمؤماولوسرلاب اقني نل نأ متننظ لب اريبخ نوامعتا هنا ناكلب ) رفظو ةمينغنم (اعمن كيدارأ ضرالاو

 ذوعوذ هكا عج (اروباموق متتكو)داسفلاروهظور فكلاولع نم(« وسلا ع نظمتنظو) ناطيشلاهنيز( ميبولق ىف كلذ نيزادب مهيلهأ

 1 هباقعو هطخسا نيقدتسم هللا دنع نيكلاهوأ يفريخ ال كتاينو كب 1 كله عئشلاراب نم

 هللابن امالا نيناممالا نيب عمج ل نمنإب ناذي الل ريمضلا ماقمر هاظلا مقاف مط أ نب رفاكللاندتعأ نافهلوسروهتإب نمؤي ل نمو)

 - مكحردافري دهر دب(ضرالاو تاومسلا كلم ةللو ) ىظاناراناو ركن اك ةصوصخ اراناهنال (اريعس) ركن ورفاكوهفهلوسرب ناالاو

 ني رفاكلل بيدعتلاو نينمؤال ةرفغملا هتمكحو هتمكحو هتثئبشع بذعي ورفغي (عاشي نم ب ذعي وءاشي نم رغغي)



 (ادهاش كانلسرأ انا) ا6١أل

 ةمايقلاموبكتمأىعدبشنإ] - 3 ْ ٠
 ا ِ تيح هيلع نانتمالا ضرعم ىفهركذ سو هيلعهنلا لصىنلل باطخلا (اريذنوارشمءوادهاش كانلسرأانا)

 2غ دي ول ىنعيارب ذو باوثلابهعاط وهب نم نمل ىنعيارمشيمو هتمأ لامع أ ىلعا دهاش ةفاكلا ىلا هثءب وةلاسرلايهفرسش
 7 02 هومظعيو ىنعي (هورقوبد) ميظعن عمرصنري زعتلاوهو رصنب وهووقي و ىنعي(هورزعي وإ) مهملا لسرملا رانلا نم نب و : . '

 0 0 ةحعبسسل - | نموأصناقنلا عيج نمهب زنتلاوهىذلا حيبستلا نم(هوحبسي و) ليجبتلاو ميظعتلاريقوتلاو
 هتمالو إو هيلع ََك مسوهيلعهللا لصهلوسرو هني درب عت ىلاعت هعارب زعتب دارملاو ىلاعت هنلربامضلاو ىرمشخزلا لاق ةالصلا ىهو اوسرا باطخلاو 9 0 00 00 ْ

 هيلع هللا بص لوسرلاىلاةعجارهورقوب وهورزعيوهلوق ىف تاياكلا هريغلاقودعب أ دقفرثامضلا قرف نمر

 ناىلع(اليص اوةركب )هوحبسي و هلوقب ئىدتني م مات فقوهورقوب و ىلع قولاف ءالكل !متاهدنعو لسو
 هووقتو (هورز-هنو)

 ( هور-فونو) 0 لجوزعهلوقل ىنعلاوةادغلابهللا اوحبسي و أهتناولصبو ىنعي ى اءتةننا ىلاةعجار هوحبسي وىف ةباكلا
 ا 10 اغا او رغب.الن أى عةيبي دحلابدميكنوعيابي نيذلا نا ىنعب (هّللا نوعيابي اهنا كنوعيابي نيذلانا)

 ل حيبسنل 82 ىلعنزاسالاهدق_عي ىذلادةعلاةعيملا لص أو ةنجلاب ل جوز عهنلا نم مهسفنأ اوعاب م-منالهنلا نوعياسي

 06-5 هللربامضلاو ةيبب دحلاب ناوضرلاةعيب ةعيبلاهذهمدارملا اوهلهمزتلا ىذلا دهعلابءافولاو مامالل :_عاطلا لذي نمهسفن ا
 رب زعنهللارب زعتب دارملاو ناثيدحلا ىفءاج دقو كانهرتبب تيمسةلح صوأ ةاح ىم نم لقأةكم نيب واهني ةريبك,ت سل ةب رق ىهو ا

 دقف رم ل ئيثىأ ىلع عوك الانبةماسل تلفلاة ديبع نبدي زينع(ق)اهنوددشي نيئدحلاة.اعوحصقأفيفختلاو أ | ا 2 5 ديدشنلاو فيفخنلاةيبيدملا ق زوو لحلا نماهضعب رامقلا نبالاقو مرح نم ىهلاملاةرئب ةديدحل إ 1
 1 0 لد | يبنلاوةرجشلا موي تير دقللاق راسينبلقعمن ع(م)- .وم ا ىلع لاق لسو ءلعهنلا ىلص ننال اوسر متعيإب
 اذكر 0 1 هعيابن /لاقةثامةرسثءعب رأ نحنوهسأر نعاهئاصغأ نمانصغ عفا رامأأو سانلا عيابي إسوهيلع هنا ىلص
 امه دنع ءابلابةريخالا ةثاللثا مب:سةعاج عي حصه و نيد دل ني افالم لالا :رفنالنا ىلعدانعيإ نك ولا 1
 رجقلاةالص (ةرك) 0 ل رد وكالا نبةماس
 كك نبذلا نا) سانلا ناشامرانل هللا يعاب رمح يسيلاعف مشو هيلا لس نا ندخل ل يح مب رالاتاواسلا(اليس و د. وس... دب سد دبع هنا لس ئنلاعماوتاك نانا لك رمح نانس رار كل

 00 . لا 0 هلوقو عيابف ج رف مح ىلا عجر مث عيابف نوعيابي مهدج وف بهذف | سوهيلعفتلا لصةتلالوسرباوقدحأ |

 ىبلكلا لاقوهنعىوغبلا لقن |اذكمهيدبأ قوفهللادب وهنوعبابيف لسوهيلعهللا لصهللالوسرديب نوذخإب

 لمتحي مهيدي قوف هللا دب ىزارلا نبدلار فن مآمالا لاقو ةعيبلا نماو ه:ضام قوف ةبإ دطا ىف موماعةللا ةمعأ

 ىنعمب اهماانلق ناف نيينعمب نوكس:نأاماو دحاو ىنع نوكن نأ اما نيعضوملا ىف3يلا نال كلذو اهوجو

 3 ادهناكيلع نميهللالب لاقاكمهئاسحا ق وف مهيلعهللا ةمعن ىنعمب هللا با مسدح ناهجوهيفف دحاو

 ىأ نالفل ديلا لاقي ايا مهترصن نم ىلعأو ىوقأ مهاياهترصن ىأ مه.دبأ قوف هنلآ دام ههناثو ناميالل
 ىنعمب نيعيابملا قح ىفو ظفحلا ىنعمب ىإ اعتهنلا قح ديلا لوقنف نيينععاهما انلق ناو ةوقلاوةرصتلاوةيلغلا

 اديك انهدك هللا نوعيابيامالاقامل ىرسشخزلا لاقو ظفحلاب مهم دب أ ق وف هللا دي ىنملان وكيف ةحراجلا

 نيعيابملا ىديأواعت ىتلا لسو هيلعهنلا ىصهنلالوسر دي نأ ديرب مه. دبأ قوف تلا ديلاقف ليحل ةقب رط ىلع

 هدكأ (هللا نوعيابيامنا)
 هةهرطلعاادبك ١
 هللادي) لاقف ليبختلا

 دينادبري ( مهيدبأق وف
 هيلعفتلا ب هللا لوسر
 نيعيابملا ىديأواعت ىنلا سو
 نعمزتمةللاو هللا دب ىه

 تافص نعوحراوجلا

 رو رقت ىنعملا امي او ماسجالا 2 ٍ .: 0
 قابلا دفعنا ىلصةللالوسر عم قايل دقع ناري رقت ىتملاماو مادتحالا تافص نعو راو تتار سال ا

 نمةما عمم دقتكل وسر هينا عالج و اع نمىلاعتهلوقك امهنبي توافتريغ نم لجو رعسا عااشكأ ميو

 همك انين 0 تابا رليصاو لد واتلا نع توكح ك!فلسلا به ذمو ةبالاهذه ىف مهم الكو لب واتلا لها بهذماذه

 عاطأ دقق لوسرلا عطب نم نف) ىلعتهلوق © ليطعتالو فييكنالو هيبشتريغ نماهبنامبالاواهتءارقاهريسفتو تءاجاكتافصلا

 ميخفللا نوعيابب اا و هليأ ١



 لخديلاوكح اهلعللا ناكو
 ازوفهلادنعكلذناكو
 نيقفانملاب دعي و ايظع
 نيتكر لاو تاقفاتلاَو

 دونج هلو ىأ (تاكرشملاو

 طلسن ضرالاو تاومسلا

 هيضتقي اكضعب ىلعاهضعب
 هتلضق نمو هتمكحو هماع

 نينمولابولق نكس نأ
 مهد عوو هيمن دملا اصب

 ىضقامناو ممل حتي أ
 نوئموملافرعيل كلذ
 مهبيةيفاهو ركسُسو هللا ةمعت

 نيرفاكلا بنعيو
 نم مهظاغاملنيفانملاو

 هتلإبنيناظلا) هوهركو كلذ
 ءوسلاعقو (ءوسلا نظ
 داسفوةءادر نع ةرابع

 طوخسم ىأ ءوس لعف لاقب
 هللا نامه: ظدارملاودساف
 لوسرلارصنيال ىلاعت

 ىلا مهعجربالو نيذموملاو

 ةونءاوحتاف نب رهاظةكم

 ةرئاد مسهلع) ارهقو

 ورم وأو يس (عوسلا

 مهنايس منع رفكيواهيف بدلا راهتالااهتحن نم ىرجئتانج تانمثولاونينمثولا 2 )١65(
 هللا ىلصةننالوسررصن نوكيل نونمؤم ا اهبأ كب ول ىف ةنيكسلزنأل ب لعفي لف كل ذوحنو ةقعاصو ةفجرو

 ضرالاوتاومسلادونج فو باقعلا مط ا باوثلا كلن وكيف د, |ىلعهئادعأ كالهاو لسو هيلع

 عيج ضرالادونجو ةكئالملاتاومادونج نا ىناثلا ضرالاو تاومسلا ةكنالم مهنالوالا هوجو
 لزالزلال ثم ضرالادونجو ةراخجاوةحي_دلاوةقعادلا ل_ةهتاومسلادونج ناثلاثلاتاناويحلا
 ضرالاو تاومسلا ف نيذلا هدونج عيمج ىنعي (اماعهناناكو) كلذوحنو قرغلاو ف حلاو

 ىلع مكلرصنلا ل عج ثيحايك نونمؤملااهبأكب واق فاماولع ل يقو مهرب دنف ىنعي (اهكع)
 اقتباس ىعدتسي (راهنالاا,محت نمىرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملالخديل) لجوزعهلوقو مكادعأ

 ناهتمكحوهماع نم ناهري دقت ليقو تانج مهلخديل نينمؤملا بولق ىفةنيكسا!لزن أى ذلاوه هريدقت
 تانج مهلخ ديو مهيثيف همعن ىلعهوركشيلر هنلاو حفلا مه دعوو ةيبي دخلا ملصب نينمؤملا بولق نكس
 هللا كل رفغيلانيبماصتف كلانحتفانا ىلاءتهلوق ل زنا لهنا سنأ نءىورام مدقت دقوراهنالا اهتحن نم ىرن

 هللا لزنافانب لعفي اذا كب لع غي امىلاعتهنلا نيب دقاي مايد هةباحصلا لاقرخأتامو كبنذ نم مدقتام

 مهنعرفكواهيف نيدلاخ)راهنالااهتحت نم ىرجت تانج تان.هؤئملاو نينمؤمل الخ ديلاه داعب ىتلاةيآلا لج وزع
 واولاتلف ةنجلامطوخ د دعب هركذ فيكف ةنجلا مطو> د لبق نوكياه ات آيسلاريفكت تاق ناف ( مهن ايس
 مدقفة نجلا لهأ نم فاكملا نوكم باون نمةرفغم او ت ايسسلا ريفكست نا ل قو بيترتلاٌٍىضتقنال
 ريفكستلاو لاخدالا كلذ نا ىنعي (ايظعازوفهنلا دنع كلذ ناكو) ةنجلا لهأ نمهنا ىنعمب رك ذلابلاخدالا

 نيقفانملا ىنعي (تاكرسشملاو نيكرشملاوتاقفاذملاو نيقفانملا ب ذعي وإ) امظعازوفى لاعتهللا لعف ناك

 فو انه نيكرشلا ىلع نيقفان ام دقات او ةكم ل هأ نم تاكرشااو نيكرسشملاةنب دملا لهأ نم تاقفانملاو
 هنمز رتحي نأ نكي رفاكلا نالنب رفاكلا نم ني :مؤملا لعد شأااوناكنيقفانخا نالعضاوملا نمهريغ

 ناكفرفاكلار ش نمرثك أهرمش ناك | ذهلف دهاجالو هنمز رتح نأ نكك ال قفانل او نيبمو دع هنال دهاجتو

 هللا ىلصا دمر صني. ال ى لاعت هللا نا اونظ مهما ىنعي (ءوسلا نظهتلا,نيناظاا) ىلو أرك ذلاب قفانملا م دقت

 ةدايز (مهيلعهللابضغو) كالطاو باذعلاةرئادمهياعىنعي (ءوسلاةرئاد مهيلع) نينمؤملاو لسو هياع

 ةرخآلا ف ىنعي (مايجمطدعأو) هتجر نعمهدرطومهدعبأو ىنعي (مهنءلو) مهك الهو مهيبذعتف
 ةدئافام قيهريسْمنمدقن (ضرالاوتاومءادونج هللوإل ابلقنم ماهج تءاس ىنعي (اريصم تءاسو)

 تاومسلادونجرك ذرخأ لوةنجلا نينمؤملا لادا لع ضرالاو تاومسلادونجرك ذمدقلورب ركنلا || هنوصب شيد هنونظيامىأ
 ضرالاوتا لا وديك أتللراركدلاةدئافلوقنفن' رفاكلا او نيقفانملا بي ذعت دعب انه ضرالاو رئادومهم قئاحوهف نينمؤملاب

 ةنجلا نينمؤملالاخدا لبق ضرالاو تاوملادونجرك ذمدةف ب اذ غللوه نم مهنمو ة+رالوه نم مهنم رامدلاوكالطاءوسلاو مهياع
 حتفلابءوسلاةرثاد اءهريغو

 اراوج ىلا اوضف هن نازيملا دنعو طارصلا ىلعمهوتبثيف ةجرلادونج نينمؤملا عم ن وكيل ل انا ةلداراوح ىلا اوضف اةنحلا اولخ دا ذاف نازمملا دنعو طارصلا ىلع .ه وف ةجرااد ونح نهنم ٌقلارعم 5

 هللاناكو ىلو الا ةبآلا فلاق تلق نافادب ا مهوق رافيالف انخسلادونج مهءمنوكيل نيقفانملاو نب رفاكلا 3 اهنو 0 1

 ضرالاوتاومسلادونج ف ناك املتلقدانعمأ (اهكحازب زعهشلا ناكو)ةب الاهذهى لاقوامكحاماع || 27 د مركل 4 6
 ناكو ىإوالا هب الا هع نوكنتنأبس نيمْؤلا فءضهنلا لعو باذءللوه نموةجرالوه نم 0 " نا ناكو ىلوالاةبآآلا ةمئاخ وكت نأ سان نينم ولا عض 5ْ 31 1 تمعصلاو اضنصلاو

 ناكوةيئاثلا ةب.آل ةمئاخ نكست نأ ب سانهتدشو قفانملاو رفاكلا بي دعت فصو ىف غلابا لو ايكح املع 3 تا .؛ 0 - 7. . .٠ 7 . دينا 8
 * م 4مدد

 لاعتهلوق © ردتقمزيزعنخأ هانذخاهلوقو ماقتنا ىذزب زعب هللا سيلأ هلوقكو هفايكحازي زعللا قازعر امو لانو نش  ىلاعتهلوق دقمز, زعذخأأ .هانذخ اهلوقو ماقتت ىذا زعب هللا دل هلوقك وهفامكحازي زعان 0

 انا هللو) مهج(ا اريصم تءاسو ميج مط دعأو مهنءلو مهملع هللا بضغ و) ريما ضيقتوهىذلارسشلا

 ربداهف (اهكح)هسأب دريالفابلاغ((زب زعهتلا نأكو اهنمءاشاب نينمؤل او مالسلاهيلعميبن ىداع نم ديك عف ديف (ضرالاو تاومسلا دونج
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 زوج ل يقو لجآلاو لجاعلا ضارغأو نب رادلا ازعكل عمتجيلاقتسماطارص كاني دهو كب: ذ كلان ر فغو
 ليقو حتدفلاب زوفلاوودعلاب رفظلا عمةرفغملاو باوثلاهيفو ودعلل داهجهنال نار فغالاببس حتفلا ن وكنا
 عيج هللا كلر فغيل آلا ىنعموةرفغمللاببس كلذ ناكت يملا, فاوطلاو ةكملوخ دلاببس حمتفلا | ذهناك امل
 ىلع رئاغصلا زوجي نملوق ىلع ذهواهدعب ىنعي رخأت امو ةوبنلا لق ىنعي كبن ذ نم مدقنامكنم طرفام
 نمرخأنامو كتكريب ءاوحو مدآك يوب أبنذ نم ىنعي كبن ذ نم مدقنام ىناسار خل اءاطعلاةوءايبنالا
 لكىنعي رخأ:اموةوبنلا لبق كنم ناك ام كبنذ نم مدفنام ىروثلا نايفسلاقو مط كئاعدب كتم بون ذ
 من كر هقلتإ نمو تيقل نم برضاوهربإ نموءارن يطع لوقتاكديكأتلا قرط ل عاد لتر
 دالبلا ستفو كنبردءالعإب ناللوانوةلفغوووب نم ناك امهنمدارلا ل يدو كلروتمو وف خب اعوان ل نوكيف

 كيده و) . كدي ىلع قوس نعنم عصر نول رة كانا داك هدا اع كر بنذهل نكي سوهيلعةنلا لا
 كتبشو ( اةتسماطارص هلروفغموهفهريغوليبقلا اذه نمناك افابنذهامسفنيب رقملات ايسراربالا تانس- نال كلذوحنو
 ىدرلا ؟نملا "لع ةوبنلابىنعي (كيلعهتمعن مي و) ىلاعتهلوقوهو هيل عهتمعن متياهلروفغم هنأو كلذب لجو زعهللا هماعاف

 (ازيزعارصنهنلا كرصنبو) وهو ميقتسمط ارم ىلا كبده و ىنعي (اعةّتسماطارمص كيدهم و)نيكسةلاورصنلاو ستفلا نمكاطعأ امو ش
 اسأل را رص حلا ةبادطاو مزعل ةمقتلا ءانع عتفلا عمنا كتل لاو ايا را
 ىفةنيكسلالزن أ ىذلاوه) ةعنمورعا دانا رك (ازي رعارسن هلا كرصنو) ميقتسم طارص ىلا كب ىدبب وانعم دقو ماسالا
 اودادزيل نيم ئوملابولق هللا تسوي تلق نال ىلا ناس حملا حفلا ادهم ىصنلارهظ دقوعادعالا لت ا

 ةنيكسلا (مهناعل عماناجي م ل نوصل رد رد را وك رصنلا ىلا
 ناتبللل ةتيهلاك نوكسلل لاقي اكقداص مالك اذهلاقياي زا ادانساروصنملاه, مصوبامي رصنلا فصو ليقواضرتاذ ىا ةيضار ظ

 مهواقىف هللا لزنأ ىأ هلهيلا حاتع تارت اراضتخاوازاع ]فاضل ادق هيحاضار زعارصتمانمشس ليت
 ل انت افطلارانوكتلا مدعلاوأ لدي هلقلا سيفنلاوهزب زعلان ااناق' ذاام أت ااغلازني زعلاوةيلغلا نم ةزعلاتناك اذا تاربدقتلا

 لع انيقياودادزيل حلصلا كا دنبما ينو دل ريرع ايان نموه ىذا هيلاوالد 0

 م 22 مجسم هوس جسام

 ق ١
 ء ةرقيلا اال ١ ل

 نع وي دعتلا و تلازم لع 0 ةند مطل نيك ابعنإلةم يسون يعزل بلة راد |
 هللا | ال ميلقمتل او هللا وهفيكر صنلا اذههجونيبازي زعارصنهللا كرصني وىلاعت هللا لاقالواهعضوم ىفاهريسفت مدقتدقو |[
 9 ا دنع ما دقالا تايث كلذ نم مزليو نيئمّؤملا بولاق فتابثلاوةنبن أمطلا ىهيتلاةنيكتلا دج لاتتنا ال

 اومسل 2 9 لاق مع سو هيلعفثلا ىلمهيبن ىلاعن هللا دعو ىذلارم مدلانابسأ نمثل نفاهريشو بر ا ب د

 ضرالاو
 ةدايزلاببس نيئمؤملا بولاق ىف ةنبن أمطلاو ةنيكسلا لعج ىل اعتهنا كلذو ( مهناسع |عماناعا اودادربل) ىلاعت '| ا

 لاقو مهمامبا ىف ةدايز كلذ ناك ةداضتةماول عوهئاونمآ ىهنوأ ىمأ مهيلع درو الكت ؟كلذو مهبولق فناجالا

 مح داردوف دش اولا تالا ا هيلعةنلا لصهلوسر لجوزعاللاثعب سابع نإ || ظ

 ىلااقيدصتاودادزاهوق دصو ئشباو م املك مهني د لك أىتحداهجلا جحا متموصلا متةاكزلامتةالصلا || ١

 اب ؤرلا هلوسر هللا ق دص نيح ةيبي دخلا ىمأ ىف ذه ياك-١لاقو مهئيقي عمانيقي كاحضأ لاقو مهقيدصت ْ

 ( لجو زعفتا عمير يعأ ف رشرميل عت لش جراوي دسار دست رك والوتر 7 1
 كلذ ناك ةيلاملاوةين دباافيلاكتلا عيجوهو عورفلإباونمآورانلاو ةن او توملادهب ثعبلاباونمآو |
 ناكوازي زعارصن هللا كرمصني و لجو زعهللالاقاملا (ضرالاو تاومسلادونج هلو ) مهناعاىفةدايز

 تاومسلادونجهل نأ لجوزعهللاهريخافهرصني ف يكلاقالئاة ناكفددعلاوددعلا نمةإق ىفنونمؤملا |

 ةصصب هو دع كل مينأ ىلع رداقوهلب هدونج ضعبب سو هيلع هنا لصهلوسررصن ىلعر داق وهو ضرالاو |



 ةدلبلاب رفظلاستفلا انيبماصتق كالانصقفانااإج د«محرلانجرلاهتلامسإبا د ةنان ورش و مت ىهوةين دم حتفلاةروس الب

 هيلعةنلا ىلهةنلا لوسر عج ىم تازن دقوةكم حت فوه لبق من مق دقفهب رفظاذافهب رفظ: ملام قلغمهنال ب رحربغب واب رحاحلص وأ ةونع

 هلدعةيدب دما ماعةكم نم لسو

 ريل نأ ولع ىلع ةلالدلاو

 قحالام جقفلا وهو هنع

 موةيبيدحلا فوه ليقو
 نكلودب دشلاتقهيف نكي

 ماهس موقلانيب مارت
 نوما_ماىرفةراججو

 مهولخ دأىتح ناكر شم ا

 ناكف حلصلااولأسو مهرايد
 جاج زلالاقو انيبم اصف

 ةنآ ةينيدحلاف قناك

 حز هنا كلذو هةمظع
 ةرطفاهيذ قبيّلو اهؤام

 ىلصةللا ل وس .رضمضمتف

 بلا هجم مثل سوهيلعمللا
 برش ىتح ءاملاب تردق

 جتقوه ليقو سانلا عج
 كلانيضقهانعم ليقوربيخ
 نا ةكملهأ ىلع انبي ءاضق
 نم كباخصاو تنااهلخدن

 نم تييلاباوفو تل لباق
 ةموكحلا ىهو ةحاتفلا

 جتفلا لبق( هللا كلر فغيل)

 ريدقتلاوةرفغملل ببسب سيل
 اننبم اهف كل انحف انا

 هلثمو هللا كلر فغيل رفغتساف
 ىلا عتفلاوهتلارصنءاجاذا

 كب ردمحب حبسف هلوق
 نوكينأز وجي وهرفغتساو
 داهج هن | ثمح- نم ةكم ف

 ليقو نارفغال اببسوودعلل

 لبهل رفغيل نك. 1 حفل ١

 ةبنادهو ةمعنلا مالا

 كلانرسي ل يق هنأك مذلا مظعاوها-اهلصو منلاهذههيلعد دعا ل هنكلوزي زعلارصنلاو ميقتسملا طارصلا
 نم مدقنامواكنم طرفام عيج دب رب( ونأتامو كبنذ نم مدقتام) لجآلاو لجاعلا ضارغاو نب رادلاز عنيب كل عمجنلا ذكوأ ةكمهف

 ديزة أسما نم .رسأناموةن رامي دح

 (16:) ةمادفلا نم كلذ فو ةنئاكلا ةلرمء اهققكحت ىفاهءال ىضاملا ظفل ىلعهب ءىجو جتفلاب
 انيبم احن كلانحتفانا ىراخملا فلو ملسم ظفل اعيجا.: دلا نم ىلا بح أ ىهةنآ ىبعتازئ أ دقل لسو هيلع

 نينمؤملا لخ ديل لجوزعهللا لن افانلا هاي ىمائينه لسو هيلع هللا لصةنلا لوسر باع, لاهقف ةيدي دا لاق
 تعجر مث ةداتق نعملك اذهتندكةف ردك سدس راو راهمالا | همحت نم ىرجت تانج تانمؤملاو

 نع ىذمرتلاهجرأو ةمركع نعف امي صائينهامأو سن أ نعفانيبماحتذ كلانحتفاناام 'لاقفهل ترك ذف
 نمهعج صرخ: امو كبن ذ نم م دقتام هللا كلر غي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تلزن لاق سن أ نع ةداتق

 هللا ىلصىنلا أرقم ضرالا ىلعامي ىلا بحأ ةنآةليللا ىلعتلزز أدق مسوهيلعهنلا لص ىنلا لاقف ةيببردحلا
 لخديل هيلع ثازعفانب لعفي اذاف كب لع_ةيام كلل نيب دقلهللا لوسر اياب يم اًمدنهاولاقف سو هيلع

 اهظعازوف غلب ىتحراهالااهتح نم ىرحن تانج تانمؤملاو نينمؤلإ
 د« ميحرلا ندحرلاهنلا مس إل

 انمكحوانيضقانا ىنعملاوهدحو لسو هيلع هللا ىلصىنلل ب اطحل ا( اندبماحتتف كلانحتتفانا) لجوزعهلوق و

 دهاجلاقوةكم تف هنأ سنأ نعةداتق ىورفحتفلا اذهىفاوفلتخاو بعتالولاتقريغب ارهاظانببماصتق كل
 هده ىلع تلقناف هللجوزعةللااهصتفي ىتلا مالسالادالب رباسو ءورلاو سراف تفوه ليقو ربيخ متف هنأ

 ثلقىخاملا ظفلب انيبماضف كلانصتفانا ىلاعت لأق فيكف تصتفدق نكن مل اهريغو ةكمدالبا !هذهلاوكالا

 ىفاهمال هرابخ أى ىلاعت هللا ةداع ىلعاي رج ىضاملا ظفلب هب جو حعّفلاب لسو هيلع ثلا ىلص هيدن ىلاعن هللا دعو

 وهفهن كحو» ,ردقاموان رب دقتوانمكح ىف كلانصتقان لاق ىلاعت هنأك ةدوج وملاةنئاكلا ةلزنعاهنة ينو اهققح

 سن أن عةباوروهوحصالاوهو ةيديدخلا لص تفلا !ذهمدارملانا نب رسفملارثك ؟لاقو ةلاحالنئاك
 0 م اعط سم ةيريدنللا عرب نيكردلا عمرلسلا ناكو بعسسسلا قاغلا مق حفلا ىنعمو

 نحنواحتف ةكم عنف ناكدقل اوةكم حدف حفلا! متت أن ودعت لاق ءاربلا نع هفطلوهتر دقب هاهسوهرمسإ و لجو

 رب ةيدي دحلاوةئامةرسشععب رأ مسوهيلعهللا ىلصةنلالوسر عمانك ةيديدحلا موب ناوضرلا ةعيب حمتفلا دعن
 ءام نمءاناباعد ماهريفش ىلع سلف اهاتاف مسمي ها لولا كذا رطقاهيف كرتن لو داحض

 لحم ىدطا غلب و ربيخ لت اومعطأو رت أناموهبنذ نم مدقتامهلر فغو ةيبي دما مشق لاق انيبماصف كلانكف

 مظعأحمتف نكي مل ىرهزلالاقو سوجلا ىلع باتكلا لهأ روهظب نونمؤملا حرفف سراف ىلع مورلا ترهظو
 مساف مهب واق ىف مالسالا نكمتف مهمالك اوعمسف نيمل مابا اوطلتخا نيكرمشملا نك لذو ةيدب دخلا حعاص نم

 انيبماصق كلان تف ىنعملاو ىمالهللا كلر فغياهلوق ىف ماللا ليق( رخأت امو كبنذ نم مدقت مهلا كلر فغيل)
 رفغت ساو ىلاعتهلوق ىلا دود موه لضفلا نب نسل لاقوستفلابةمعنلا ماك ةرفغملا نم كل عمتج

 تانج تانمؤملاو نينمؤملا لخديلو رخأتامو كبن ذ نم مدقتامهللا كلر فغيل تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل
 كبن ذ نم مدقتامهئلا كلر فغيااباون ناكهتاهرفغتساورصنلا ةروس ىف هلوق ىلا عجار وهو رب رج نبالاقو

 ةرفغا ا ىهو ةروك ذملاةعب رالارومالا نمهلردقام عامجال نكحالو ةرفغمللاببس لعج م عتفلا نا ليقو
 كود عىلع كانرصنو حتتفلا كلانرسيلاق هتاكرب زعلارصنلاو ميقّدسسملا طارصلاةبادهو همعنلا مامتاو

 انرفغو



0 

 حاحلالا نم يش كري لاذ |ةلئسا !ىفهافم الاقي عيش لكى ةياغلا غولب وةغلابل اءافحالو هلك هبلطي وكدهجيىأ(مفحيف رفاهومكلثسب !نا)

 )١68( دنع (مكداغضأ) لخبلاوأهللاىأ(جرح واولخبت)يلصأتسااذاهب راش حأو

 قايلك كلاومأ ل يهيلعهتلا ل صهلوسروهللا كلاسي الءانعملبقو متلاومأ ٍلسوهيلعفتلا ىلص
 سيل مكيلع درتمكلاومأ ةاكزوهو مكلاومأ نمرشعلا عب روهو ضيف نماضيغملأ سي امنا تاقدصلا

 مكسفن |ةاكرلا جارخاباوبيطف ءارقفلا ىلءاهدروءاينغالا لاو أ قى اعنهَّنلااهضرفامناةجاحاهبؤ هلوسرو هلل
 ريمضلا(اهومكلكسنا) ىلاءتهلوقوهوةبآلا قايس هيلعل دب وةنيبعن نايفس بهذ لوقلا اذهىلاو

 لك ىف ةباغلا غولب وةلئملا ىفةغلابملاءافحالاواهلكاهبلطي وكدهجيىنعي (كفحيف) لاومالا ىلا ئاع
 (متاغض أجر و) هوطعتالفلاملاب ىنعي (اولخبت) حاخلالا نما يش كرتيولاذا ةلئسملا فافحأ لاق عيش
 ناغضالل جرلاومالاةلئسعءافحالانأةنلا لع ةداتق لاقلاومالا كتبة دشل توا دعو مكضغب ىنعي
 اوقفنتل نوعدت ) ىلاعتلاقف مهفصو فأتسامنوفوصوملا نوبطاخاءالّؤهاب مت: أىنعي (ءالؤه مت ًاه)

 هللا ةءاطنعىنعي (اواوتتنادإ) ةرخآلاوايندلا ف باوثلاو تاريخا نمهدنعام لاو هيلا ىنعي (ءارفلا
 اونوكي الم مريغاموق ل دبتسي) دابا ك<مزل ا وهب 5 يمأ ا مايقلا نعو مسوهيلع للا ىلصهلوسر ةعاطو ى اعت

 برعنم عخنلاوةدنك مه ىلكلا لاق م.م لسو هيلع هللا بص هلو سروهلن عوطأ نونوكيىنعي (م<لائمأ

 لوسر الي لاق هنعىلاعتهللا ىضرةرب رهىبأ نعمورلاو سراف مهةمركعلاقو مهلا ,ه نسا لاقو نعأ)

 لدبتس نمواولاق كلائثمأ اونوكي ال مكر يغاموقلدبت_ساواونت ناو ةبآلاه ذه لسو هيلع هللا لص هللا
 لاقو ىذمرتلاهجرخأ هباصأو | ذهلاق من اماس بكم ىلع سو هيلع هللا ىبصهننأل وسر برضف لاق انب
 ىلصةنلالوسر باه نم سان لاق لاقةرب رهىفأ نعىرخأ ةياور ىفهلولاقمهدانسا فو سي رغ ثيدح

 لافانلاثمأ اونوكي الم انماولدبتساانيلوتنا لج وزع نارك ذ نيذلا ءالؤه نمهننالوسراي لسوءهيلع هللا

 اذهلاقف ناماسذنفن لس .وهماع هللا لصةتلا لوسر بر ضف لسوهيلعفللا ىلصهللالوس .ربنج ناماس ناكو

 ىقرط ثيد_حلا !اذهطوسراف نملاجرهلوانتااب رثلاباطونمناعالا ناكو لهديب ىسفن ىذلا او هباحصأو

 هدارع لعأ ىلاعتو هناحببس هللا او ىلاعت هلاءاشن|ةعجلاةروس فد رن حيحصلا

 2 هند نهرا فلا روش منوع
 هعمربس ناكب اطخلا نب رمعوهرافسأ ضعب ىفريسي ناكر سو هيلعهللا ىلصةنلا لوس .رنأ مسأ نع (خ)

 لو.سر ىلع ترركرمعايكمأ كتنك.*ر مج لاقف هبحب لفهلأ من هبجي ل فهلأس مهب إف ئتت نعرمجهلأسف اليل
 سانلا مامأ تمد_ةن ىتح ىربعب تكرف-رملاق كبيحمال كلذ لكتا م ثالث | سو هيلعهتنا ىلص هللا

 نآرق ىفلزن نوكي نأ تيشخ دقل تاقف ىل خر صياخراص تعمس نت ئبلا ف نآرق ىف لزني نأ تيشخو
 تعلطا م ىلا ب> أىطةروسةإيللا "ىلع لون أ د_ةالاقف هيلع تساسف سو هيلعهللا ىصهنلا لوسر تم

 هسدحلاب هرافسأض عب فناكوهيفدازو ىذمرتلا هجروا دبمانحتتف كلانحتفاناأ أرقم سمشلا هيلع
 ازوفهلوق ىلارخأت امو كبن ذ نم مدقت امهنلا كلر فغيلانببماحتتف كلانحتفان |تلزنال لاق سنأ نع (ق)

 هللا ىب_ هللا ل وسر لاق ةيدي دحلاب ىدطار ند قوةب اكلاو نزال مهطلاخت مهو ةيدي دم ا نمهعج ص اهظع

 ( عيان - (نرطر ا

 ميم لاوس دنعوأ عانتمالا

 لاما دنع نال
 دقحلاو ةوادعلا رهظت

 (ءالؤه) هيبنتللاه ( متأاه)

 هتلص نيرذلا ىنعب لوصوم
 نيدذلا متأىأ(نوعدن)

 قاوقفنتل) نوعدت

 قةقفنلاىه (هللاليبس

 ليق هناك ةاك زلاوأوزغلا

 م افحأولهناىلع ليلدلا
 ءاطعلا متهركو متلخبل

 عب رعاد أ انوعدنكنا

 (لخبي نم مكنف) رشعلا
 هدهتنم نآل عفراب
 منف ىأ طرشال تسل

 لحس نموهب نول سان
 ةضي رفلاءادأو ةقدصلاب

 (هسفن نع لخسا ماف)
 هسفن ىعاد نع لخس ىأ

 ليفقوهب ر ىعاد نعال

 لاقي هسفن ىلع لخب
 هللاو) هنعو هيلع تاع

 ىأ (ءارقفلا متأو ىنغلا

 هتجاحل كل ذي سمي الدنا

 تاحاحلا نعىنغ هنالهيلا

 مرو كتبا نال
 (اولوتنناو) باوثلاىلا
 برعلااهمأ اوضرعت ناو

 هلوسرةعاطو هتعاط نع

 وهووإ_.؛هققافنالاو

 ناو ىلع فولطعم

 لدبتس) اوقتنو اونمؤت

 اريخاموق قلخي (مريغاموق
 ناماس ناكو موقلا نع لسو هيلع هلا ىلصهتلالوسر لئسو سراف مهو عوط أ وكنم

 ىأ(كلاثمأ اونوكيالمث) سراف نملاجرهلانلاب رثااباطونمناميالا ناكو له دبب ىسفن ىذلاو موقو اذهلاقوهذف: ىلع ب ضف هبنج ىلا
 نم عوطأ لب كلائمأ ةعاطلا يفاونو كيال



 اوعيطأ اونمآن يذلااهبأي)
 الو لوسرلا اوعيطأو هند
 قافناب( مكلاممأاولطبت

 اورفكنبذلانا)ءابرلإ وأ

 متهللا ليبس نع اودصو

 رفغي نلفرافك مهو اونام

 مومعلارهاظلاو بيلقلا

 اوعدو) ودعلل اولذب الو

 ةزجرسكلاب و(مسلا ىلا
 كدا ركبولأ او

 موزجماوعدبو نوبلغالا

 هللاو) ىهنلا كح ىفهل اوخدل

 كرصان ىأ رصنلاب ( يعم

 ناو(ملامعأ مكتب نلد)
 ملامعأ رجأ محصقني

 بعلايندلا ةويحلاامئا)

 عييت علم واو
 هللإب (اونمؤتناو) 0

 كرمدلا(اوقتتو) هلوسرو

 باو (ةروجأ كنؤب)
 لو) م اوقركناعبإ
 ىأ (ملاومأ ملأسي
 عيرل باهعيج ملال
 وأهلا لعافلاو رشعلا

 نبنايفسلافو لوسنلا

 ضيف نم اضيغ ةشيع
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 ردب مون نومعطملامهسابعنب لاق ىل  ءتهنل نك-:ملاهنالت :رخآلا ىف! اوناطنو ريالف مطامعأ لطبيسو

 بلسإ رافكسلا لجوزعةئلارك ذامل(لوسرلا اوعيطأوةللا اوعيطأ اونمآنيذلااهأي) لجو زعهلوق#

 ىلاعت لاق مث لس .وهيلعةللا ىلصهلوسرةعاطوهتعاطب نيئمؤملا هللا ىعأ ملسوهيلعةنلا ىلصةنلالوسرل هتقاشم

 ادا علا نمل م ًاامىلءاومواد ىتعملاوقافنلاو كرشلاب ىنعيءاطعلاق ) /امعأ اواطبتالو)

 لهأ لطب أك سو «يلعهللا بص لوسرلاةعاط كرتب كلامعأ اولطبتال ليقو لاسم ألطبتفاوكر 0

 ءاي رلابهكلاسعأ اولطبتال ىلكسلا لاقو هنايصعو ل سرهيلعهللا ىلصفنلا لوسر بي ذكي م طاع أباك ]|

 ىصاعلاب م<للامعأاولطبتال نسحلالاقو مي ركدلاههجولاصلاخ ناك امال لامعالا نم لبق الهللا نال ةعمسلاو

 المكبنذنامالا عرس نانو را الل كلا ا ناك هكافلاو لاق رئامكلاو

 نمةبآلاهذهم لدتساو مطامعأ طحت نأ د عبر ؟ابكلا نماوفافن ةبآلادذهتازنف لمع َّك اردلا عم عفن

 نموهرياري_خةرذلاقثم لمعي نفلوقي ى اعت هللا نال كل ذواوبف مطةدح الو ىصاعملاب تاعاطلا طابحاىرب

 لد ءأىلاعتهللافامظعا رج أ هندل نمت ْوِب واهفعاضي ةنسح ك:ناوىل اعتلاقوهريارسث ةرذلاّةّ مم لمي

 نم ئشاله نأ ىرنانكلاق هنارمع نبا نع ىوروةدحاوةيصععةريثكن ين_ستاعاط لطب نا نممرك أو

 شحاوفااورئابكسلاانلقفانلامعأ لطبي ىذلا اذهامانلقف ملامعأ اولطبتالو لزن ىتحالوبقمالاانتانسح
 ىلع فاحت انكو لوقلا كلذ نعانففك-ةءاشي نا كلذ نودامرفغي وهب كري نر فغبال هللا نالزن ىتح

 ةالص ىف لخ دوا ىت-لفاونا!لاطبا ىربال نمةبالاهذهبلدتساواهبصإ ل نمل وج رنوةريبكسلا باصأ نم

 ةنلانالةةخالو ةبآلا ف مط ليادالوهنم ج ور او لمعلا كلذ لاطب !هلزوجال عواد موصوأ ع وطت

 دجوتييلا ىلا عجرامافائاص حبص أ سو هيلع تلا ىلسص ىبنلا نا نيحتيحصلا ىف تبث دقو باك الةئيبم

 اًضيأ نيحيحصا| فو هظفلب سلو ثردحلا ىنعماذهو لك افامنادت حصاد قف هيب رقةشئاعالاقف اسح

 هع لك ا لك انىح لك" تسل لاق مئاص ىناف لكلا يلا هبر قاما فاما عطل عنصف اد ردلااباراز ناملسنا

 دما نل را !امعأ لطمتف مسو هيلعةنلا ب هللا لوسر ىلءاونمتال ةبآلا ىن :ءم فل :اةملاقو

 رافكم هوا اونام م هللا ليبس نعاودصواور فكن يذلا نا) ىلاعتهنناءاشن !تارخلا ةروسريسفت فةصقلا

 رد. ب يلق ىفاوقل وردي اواتق نيذلا هباعأو لهجوب أم هو بولقلا لهأ ىف تازن لبق 58 ( مطهللار فغي ناف

 كلذ نودامرفغب بوه كرمشي نأر غفيال هللا نا ى اعتهلو تا هلر فغبالةللاف هرفك ىلع تامر فاكل كى ماعاهمكحو

 اهيا وفعضتالف ىنعي نيمل.للا عيب ماغوه م لسو هلع للا ىلص ىنلا باعتتال هيف باطخلا(اونهتالف)ءامثب نم

 ىلا را اودي نا نييا ل اهنا عم دب لسا الا رافكدلااوعدن الو ىنعي ) ملسلا ىلا ا وعدم ,و) نونمؤملا

 هللاربخأ مهماعنولاعلاو مط نوبلاغلا متن أو ىنعي (نولعالا مث :ًاو)او هل_سل ىت> مج رحب مه سعأو حلصلا

 0 تم اب ف كيلا اوبلغن او مويا عمط ةبلغلاورمدنلاو نيمل ملل مالا نا ىلاعت

 مكحمصقن, ناىنعي (م<لامعأ م رتب ناو) بلاغلا ىلاعلاوهف هعمهتلا ناكن مو ةنوعملاو ةرصنلاب
 ىلع ض> من قاهر وجأ كيتي لب ةحلاصلا كلل امع أ مكماظي نلهريغو سابع نب !لاقومكلامعأ باوث نمأيش
 نعايندلا معن فيك ىن :ءيرورغو لطابىأ (وطو بعلايندلا ةايحلا اما ) ىلاع:لاقفايندلا مذيب ةرخآلا

 بعللاو هتعاطول_جوزعهللاةدامعىفاهنمناك امالاوطو بعلاهاك ايندلا نأ متماعدق و ةرخآلا بلط

 هيلو هريغ نعولغشيمو ناسنالاةلمعتسا اذامث ل ل1 ىفالو لاخلا فةعفنم هيف سيلو ناسنالا لغشيام

 ) وج أكو وب اوقتتواونمؤت ناو) وهالاوهفهسفن تامهم نعول شأن اوبعللاوهفةمهملاهلاغشأ

 مهاومأدابعلا نملأيالىلاعتةنلانأىنعي (مكلاومأكلأساالو) ةرخآلا ف كلام ءازج مكتؤي ىتعي
 1 لا لسر ةهنتحلااب ماع مهميثيلةعاطلاو ىوقتلاو ناع الاب مه سماي لد اهماعرحالا ءاض ال



 نولمعي !فيكف ىأ(ةكن دال وا تدعو رع عقب عرش محرأ رد تس لعد رس 1 2 ( مهزارسا لعب ئلاوإ)

 ههجوىفةكن الملا نم برضيالا ةيصعم ىلع دح فو الام منعها !ىضر سابع نبا نع( مهرابدأو مههوجو نوب رض ) ذئنيح مهتليحامو

 هرصن نم (هناوضراوهركو ) نب رفاكلا ةنواعم نم (ةنلا ا هوصوملا ىف ريدا ازإتا (كاذ)» ردو

6١) 
 هللاو) لاق مث مهريخ لسو هيلع هللا ىلا دم هيبن هئلاربخ فارس كلذ نولوقياوناكو هنعدوعقلاو هعمداهجلا

 ْن وكي فيكف ىنعي( ةكمالملا مهن وناذا فيكف ) مه سمأ نم ةيفاخ هيلع نال ى اعت هنا ىنعي (مهرارسأ لعب

 مهنا ببسب ىنعي ( مهناب) برضلا كلذ ىنعي ( كلذ مهرابدأ و مههوجو نوب رضيإ) ةكالملا مهتف وتاذا مهطاح

 ةاروتلا نماومتك اب سابعنء!لاقو لس رهيلعهنلا لصفتلا لوسر عمداه+لا كرب . مب (ةلاطخسأاءاوع ١

 ناميالاوهو لجوزعهللاناوضر هيفاماوهركىنعي (هناوضراوهركو) )_سوهيلعةنلا لص دمحمباورفكو
 نكس:ملاهنال ربل لامع أ نم اهولمعىنلا ( مطابعأ طبحاف) لسو هيلعةنلا ىبص ةللالوسر عمداهجلاو ةعاطلاو
 (مهناغضأنلا جر ناْنأ) نوقفانملا مهو قافن وكش ىأ( ض ىم مهبواق ىف نيذلا بسح مأ)هرصايالو هلل

 ديد_ثلا دقملاوهو نغضاهدحاو مهقافن نونمؤملا فرعي ىتحاهيدبيف نينم ولا ىلع مهداقح أر هظر ىنغي

 مه واق ىف نيذلا بسح مأ ىلاعت لاقامل (مهاجسب مهن ةرعلفك امي رالءاشن واد) مهدسح ساي عنبالاقو

 رخأامناهنا ىلاعتربخافاهرهظيو مهناغضأ ج رخل لاقالئاقن أكف ىهناغضأ هنلاج رن نأ ض ىم

 ىنععةءارالاو كلذ نمانل عنامال ىأ مهك انيرالءاشنولوىلاعتلاقف.هنم فوحلالةئبشملا ضحن كلذ

 ةيقيقحلا ةفرعملا ه-نم مزايالو قلطي دق ف رعتلان ا ىهوةدئافةداي زلمهتفرعلفهلوقو إ_هلاوفي رعتلا

 فيرعتلا كالذةوقىلا ةراشاهيقفهب مهفرعتافي رعتمهك انفرعانه ىنعملاناكف فرعي لفهتفرعلاقياك

 قخام سنأ لاق اهبم-هفرعتةمالعكل ل_عجن ىأ مهتمال_هب ىنعي مهام سب هلوةوهابتشاهعم عقبال ىذلا
 مهنفرعتلو) مهاجسب مهفرعي ناكو نيقفانملا نم ع ئنةبآلاهذه لوزن دعب إسو هياعئلا ٍلصةللا لوسر ىلع

 هتلازاو مالكلا فرصأط خو باوص ناينعم نحللوهدصقموهاوفو لوقلا ىنمم ىف ىنعي (لوقلا نحف

 لعلف سو هيلع هللا ل هلوقهنمو ةغال بلا ثيح نمدو# | ذهو ضي رعتلاو ىنعملاىلا ب رصتلا نع

 وهورهاظف مومذملا نحللاامأو لوقلا نم ىف مهنفرعتلو هلوقب دصقهيلاو ضعب نمهتححب نحل ضعب

 نيقفانملا نفرعتل دمتاي كناوةبآلا ىنعمو فرحصتلاو أ بار عالاةلازاباطملا ىلا باوصاا نع مالكا فرص
 ماكتبالا ذه دعب ناكف هيءازهتسالاوهحيبقتو نيماسملا ىمأو ك سمأ نيجسهن نم لوقلا نمهب نوضرعياهف

 لا هقافنوهنطابداسف ىلع هم الكىوحفب لدّتسإ وهلوقب هفرعالا اسو هيلعهللا لص ىنتلا دنع قفانم

 ىنعي ( منوابنلو ) ىلاعتهلوق و امير دق ىلع الكىزاجتيف هدابع عيجج لامعأ ىنعي (ملامعأ رعي ناو ) ىلاعت

 ملم نإ دهاجلا لهن ىتح) اهدوجوواهنوكل بق ءايشالا عيمج ماع ىلاعتهنلا نافربتخناةلماعم <:لماعنلو

 دارملانالهريغ نم هيلعربصيو 0 ردابب نم نيبقي ودهاجلار هظي ىتحداهلاب؟سمأناذاىنعي( نب رباصلاو |[

 لاتقل ىفأي ع . نم نيبتيلاهفشكنواه هريظن ىنعي (مراب ابخأوابنو) روهظلاودوجولا ىلع ىأ لعن ىتحهلوق نم

 نمد مهرمأب امؤهوفلاخ ىنعي (لوسرلااوقاشوهللا لبس نعاو دصواور فكن يذلا نا)داهجلا ىلعريصيالو

 «يلعللا لس لوسرلاق دصو ىدحلاةلدأ طر وظ ا هنن نس ىن (ىدطا نحافة

 ىنعي ( مطامع أ طبحيسو) كلذ نعهزغم ىلاعتهئلاو كل ذب مهسفن أن ورضياما ىنعي(أ يش هناا ورضي نلإ) لسو

 نظأ ىنعملاو مهداقحأ ( مهناذضأ

 الىلاعت هللا نا نوقفانملا

 مهتوادعو مهضعبز رجب
 ءاشنولو) نينؤملل

 مهت .انفرمل(ميت انوا
 مهتةرعلف) مهياع كانللدو

 ناوهو مهتمالعب ( مهايسب

 نوملعي ةمالعب هللا مهمسي
 هللا ىضر سن أ نعواهب
 لو_سر ىلع خام هسنع

 لس ءوهيلع هللا ىلص هللا

 نمدحأةب الاون هدعب

 مهفرعي ناك نيقئفانملا

 نحل ىف مهنفرعتلو) مهاهسب
 هب واسأوهوحن ىف (لوقلا
 مهمالكى وف نم نسحلا
 ىلع نوردقيالاوناكمهنإل
 ماللاو مهسفنأ فام ناتك

 قل خاد,هتقرعلف ىف

 مهك اني رالف ىتلاكو باوج
 1 او فوطءملاف تررك

 ةعقاوف مهنفرعتلو فماللا

 مق بأ اوجفنونلا عم

 (ملامعأ لعب هللاو) فوذحع

 اهرش نماهريخ زيميف
 لاقاب (.ندابند)
 واامالغتساال امالعغا

 ربحا ةإ ماعم كك ماعن

 لدعلاراهظا ىف غلب أن وكيل

 ندع ا
 0 0 777577777 _ 2 2 7و 7ج777ُُج-جُججج7جُجُُيججيبج29ُشبب589 ىلع (نب رباصلاو نم

 لاقو كباهًرقاذا ناكهنأ !ليضفلا نعور كوب ًاواببو لعب ىتح منو ابيلو عرارسأ (مرابخ اوابنو ) نوكيسن أءانملعامانثاكل عن ىأداهجلا

 ىنعي هوداعو (لوسا اوقاشوهللا ليبس نعاو دصواورفك ن يذلا نا) انتيذعوانراتسأ تكن هوانتحضفانتولب نا كناف انلبتالمهللا

 طدحسسو ايش هللا اورضي نا) لوسرلااوفرعو قحلاهنأ مر هظام دعب نم (ىدطام + نيبدأ م العب نمو ص دقو ردب موب نيمعطملا

 مهضار ارغأىلااهنم نواصي الفاهلطمدس ىألوسرلاةق هجر ع
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 ةراشا( كئلوأ) متيلوتنا
 نيذلا) نيروك ذملا ىلا

 نعمهدءبأ (هللا مهنعل

 نع (مهمصاف) هجر

 ىمعأو) ةظعوملا عامسا

 مهراصب | نع(مهراصبأ
 القأ) ىدطاقي رط

 اوقرعيف(نآرقلانوربدتي
 رجاوزلاوظعاوملا نمهيفام

 ىنح ةاصعلا د_يعوو

 ىصاعملا لع اورسحب ال

 (اهلافقأب ولو ىلعمأ)

 رد رقتلاة زو لب ىنعمب
 مهب وأق ناب مهيلعليحستلل

 رك ذاهيلا لصوتيإل ةلفقم
 نال بولقلا تركنو

 مهن :ةيساق بولق ىلعدارمل
 دار او كلذ ىف أه سمع

 بولق هو بولق ضعب
 لافقالا تفيضأو نيقفانملا

 ..دارملا نآل واكل لا
 ىهو اهمةصتخل الاذقالا

 تقلغتسا ىتلارفكلا لافقأ

 متللاوني رلاوحنحتفنتالف
 اردنرانيذلانا) عبطلاو

 دعب نم ,هرابدأ ىلع
 ىأ (ىدطام_طنيبتام

 رفكلاىلااوعجر نوقفانلا
 مط قدا حوضو دعبارس

 نيز(لوس ناطينلا)

 أدتبم نمالج (مهل)
 وحن نالاربخ تعقو ربخو
 قمأو )هب يمورمعاديز نا

 لامآلا ىف مطدم و (مهل

 ور-ه#و 1قمأو ىنامالاو

 دو.مالاولاق نوقفانملا ىأ (هللالزئاماوهركنبذالاولاق مهنإ كلذ) مهرمج قدسو اواهمأىأ

 ىلتبملا ىجرتملا لعف مكب لعفي هانعم مهضعب لاق تلقد انع هاف عيش .ث لكبملاع ىلاعتهنال لاح هللا ىلع كلذو عقوتو

 لوقي نابءاقحأ نم دهعام هناهانعمىرمشخيزلا لاقو كلذ مهنم عقوتي مهيلارظني نم لكءانعم مهضعب لاقو

 متيلوتن ا مكنم عقوتيل هنو رتامءالؤهاين امبالا فك دقعةواخرو كب رم فرعو ةاذ نم لكل

 ايندلا ىلعاكلاهتو كلما ىلعا ارحانت مكمراحأ اوهطقتو ضرالا فاودسفتن امهياعمتىمأت وسانلازومأ

 هتجحر نم مهدعب ًاىنعي (هللا مهنعل نيذلا) ماحرالا عطقو ضرالا فد ىلون اذا نمىلاةراشا ( كئاوأ)

 مهنا كلذو ىدطا قي رط نع ىنعل (مهراصبأ ىمعأو ) قمحا عامس نع ىنعي (مهمصأف ) هتنج نع مهدرطو

 مصلا ةلزنعاوناكفهوعبتي لوهوكتلسي إف ما قب رطاورصب ًاوهب اونمؤ: لوهومهغ ةب لف نآرقلا اوعمسامل

 هظعاوم فوه يف نوركفتي ىنعي (نآر لانورب دتيالفأ) رهاظلا فراصباو عامسا مط ناكن او ىمعلا

 .باقلار وض> عمالا نوكيالنارقلاربدنوهىمأهيلالؤبامو ئذلاةبقاعفركفتلاربدتلا لصأو هرجاوز و

 بولق ىلعمأ) . ةيذلا صوا_خو فرصلالالحلا نمءاذغلا لياقته يف طرتشي وهتوالتتقو مها عجو

 لات, ةعاطلا لءف ىطاعت نم ناسأ الل عنام لك الثم لغقلا ل_عجوا-طاغق أ ب واق ىلع ىنعي (اهلافقأ

 لفقأو مهراصبأ ىمع أو مهمصأ دق ىلاعت هننا ناك اذاَتلك ناقهنم عونمب ىنمعاذكم نعلفقم نالف

 زياج قاطيالام فيلكس تلق ةديدشلا عناوملاه ذه عم نآرقلار بدت مهنك« فيكسف مت ا ىنعع وهو مجولق ىلع

 هيلعدحال ضارتعا الدرب ام لعفب هللاو انه كلل ذكف نم ؤيالهن ءاع ىف قبس نملنامعالاب سعأةنلا نالان دنع

 هللا نا كلذوةم دقت ةمالل ةققح ةبآلاهذهن ال بقوىسأتلا هبدارملا نآرقلا نورب دّبالفأ هلوق نا لبقو
 مط جيملاكنآ ارقلانورب د الأهل وق ناكف مه راصب ا ىبعأ ومهم صقل مهل نيذلا كئلوأ لاقل ىلاعت

 هللاو رفكسلا ىلع مهرارصا ىلع مط تيكسبتلاكوأ ةنعالاهببس اوقحشسا ىذلار فكسلا نمهيف مهام كر ىلع

 الفأ ل سوهياعهنلا ىل_ههللالوسرالن لاقريب زلا نب ةدرع نعىباعثلا دانسلب ىوغبلا ىورو# هدارع لعأ
 هللا نوك ىتحاطافةأ بواق ىلع لب نما لهأ نمباشلا قفا طافق أب واق ىلع مأنآرقلا نوربد-:ب

 ربب زلا نبةورعو لس ىم ثيدح | ذههب ناعتساف ىلو ىتحر ع سفن ىفباشلا لازافاهجرفي وأاهحّتفي

 كال ذريغ ليقو نب رمتعو نيتثثا ةنسدلو هنال |سو هياعهطلا لص ىننلا كردي ملمهلج او نيعباتلار ايكن م ىبات

 (ىدطا مط نيبتامدعب نم) ارافكىرقهقلا اوعجر ىنعي (مه رابدأ ىلعاودنرا نيذلا نا) لجو زعل وق

 مسوءيلعةللا لصد محاور فكب اتكلا لهأ رافكم هةداتقلاق ةبادطا قي رط مط حمضوام دعب نم ىنعي

 مالوأ اونمآن وقفانملامهىدسلاو كاحضلاو سابع نب الاقو مهءاتتكى هتعناودجووهوفرءامدعب نم

 فاالا مشب ئرق (مطىمأو) انسحهوأر ىت- حيبقلا مط نب ز ىنعي (مطلوسناطيشلا) ايناثاورفك

 ماللاو ف لالا سّتفب مط ىلمأو *ىرقور معلا فمط دمواولهمأ ىنعيوإ عاف مسولام ىلعع ايلاحتفو ماللارسكو

 لعافلا هنالهئلا نمالا نانوكس اللاهمالا وءالمآلا تلق ناف لمالا ىف مط دم نابناطيسشلا م ط ىلمأو ىنعع

 هلئاوه ىلمملاولوسملا ن |تاقةءارقلاهذهىب :همافةنسلا لهأ بهذم ىلع طق لعف ناطيششلل سلو قاطلا

 وهىلمملاو لوسملا ناتلقةءارقلاهذه ىنعمافة:سلا لهأ ب هذم ىلع لعف ناطيشال سلو ةقيقملا ىفىلاعت

 هناسلوهدي ىلع كلذ ر دق ىلاعت هللا نا ثيح نم كلذ هيلا دنسأ اهناو لعف ناطيشلل سلو ةقيقا ىفىلاعت هللا

 رمعلار كك ى ل <تايروك ايندبا .اوعتمتق ةحسف ملاجآ ف مطلوق اوقي وحيبقلامط نيزي و مهين ناطيشلاف
 0 او باك |١ له أ ناب ىنعي (مهناب) ءالمالاو لي وتلا ىلا ةراشا (كلذ)

 كرتو لسو هيلعةللا ىلص دمت ةوا دع ىلع نواعتلا نم ىنعي ( مالا ضعب ىف كعيطنس ) نوكرسشملا مهو (هتلا

 ' داهملا

 هيريصن نع دوعقلاو دم ةوادعىأ (يمالا ضعب ىف معيطنسإ)



 )١58( رك ذاهبف(ةر وس تلزئالولاونمآن يذلا لوقب و) علا دعب لمعلاب ىماف كبنذ

 | اونمآن يذلا لوق,و) ىلاءتهلوق « ىنخو قد ناواهنم ئثهيلع خالف ؟لاوحأ عيمج ماع ىلاعتهنا ىنعملا
 | انماتةر وس تاز االهفاولاقف هللا ليب_سىفداهملا ىلعاصارحاوناكنينمؤملاناكلذو (ةروس تازئالول

 ىهفداهملااه فرك ذةروسلكدهاج لاق (لاتقلااهفرك ذوةمكةروس تازنأ اذاف) دهان يكل داهجلاب
 أ نورظني)ن وقفانملامه واقافت تعي( ض ص مهب واق ىف نيذلا تبأر ) نيقفاذملا ىلع نارقلا دشأ ىهو ةمكحح

 رظنب اكىنعي (تولا نمهيلعىةغملارظن) ودعلاءاقل نءانبجو داهجلل «ب:هةيهاركوارزش ىنعي (كيلا

 | روبقلا واين دلا ف ؟ اوثمو نهنوطب وتاهمالا ماحرأ يل ءابآلا بالصأ نم بلت مل قو عجاضم ىلا

 كب راقو كليو دي دهتلا فوق ينغموهو دن دهتو ديعو هيف( مط واف )تول هني امد سل ا

 ريحا فوذحمأ دتيموها ذه ىلع (فو رعملوقوةعاط) هلوقب أدتبا مث ذه دنع مالكل متو هركسام

 نسحأأو لثمأ ناك اذورعمالوقاولاةواوعاطأول ىنعملاو مهبىلوأو مط لثمأ ف ورعملوقوةعاطدريدن
 فو رعملوقوهلوسرةعاطوهللاةعاط ممم ىلوافءزاجءابلا ىنععم_ط ىف ماللاو هليقاع ل صتموهلءقو

 ءاطعةباو رف سابعنب !لوق ىنءمأذ هو مهىلو أ ةباجالاو ةعاطلا تناكلا اوباجأوا اوعاط اول ىنعملاوهباجالاب

 مالا ءاجاناوقكمزاجوهإ أ ىلعوهليقو مالا باص مزءاذافهرب دقت ف ذح هيف( ىمالا مزعاذاف) هنع

 مطا ريخ كلذ ناكل ةعاطلاونامالا اراهظاىفهللا اوقدصولهانعم لية وق دصلا ىنعي (مها ريخ ناكل هللا

 قاودسفتنا) هماكح أ متقرافو نار قلا عامس نع متضر عأ ىنعي (ميلوتنا) مكلعلف ىأ( متبسعلهف )

 مدلا كف_سوىنبلاو ةيصعملاب ضرالا فداسفلا نم ةيلهاجلا ىفهياع منك امىلا اودوعت ىنعي (ض رالا

 اولوت نيحموقلا متي ار فيك ةداتقلاق (كما-رأاوعطقتو) مال_سالإبةللا عجامدعب ةقرفلا ىلا اوعجرتو

 هللا فص ىنلا ناةري رهىفأ نع(ق) ن+رلااوصعو ماحرالااوعطقو مارخا مدلا اوكف سبلأهنلا باتكن ع

 لاق ةباو ر فو هتعطق كءعطق نموهتلصو ثالصو نمىلاءن هللا لاقف نجرلا نمةنحش مح .رلا نا لاق لسوهيلع

 نجرلاوقحبت ذخاف م->رلا تماق مهنم غر فاذا ىتح قاما قاخ هللا نا إسو هيل عندا ىبصهننال وسر لاق

 كعطق نم مطقأو كالصو نمل صأ نأ نيضرتامأ منلاق ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقما ذهتلاقف هملاقف
 ىفاودسفت نأ متيلوت نا متيسعلهف منئش نااؤرقا لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر لاق من كل كل ذف لاق ىلب تلاف

 ىلع مأنآرقلا نو رب دب الفأم_هراصب أ ىمع أو مهمصافهنلا مهنعل نبذلا كئل اوأماحرأ اوعطقتو ضرالا

 ىلع قلطي دقو ناسنالا نمرازالا دهثموقحلاو قورعلا كابتشاك ةكبتشملاةبارقلا ةنحشلا اه افق أب واق

 هبي رق نم, رقلا كسه ساكذخالاوهب كاسمتسالااطراعتسا نج-رلا نمةنحش .>رلا لعجالورازالا

 ذ اللا ذئاعلاواهتاص دض محرلا عطقو مهب ناسحالاو براقالاة ريم محرلا ةإ_ص ىنعمو هبيسن نم بيسنلاو

 ىهاماو مست سيلو ىناعملا نم ىنعم ىهامماربتو عطقتو لصوت ىنلا محرلا ضايع ىضاقلا لاق ريجتتسملا
 الو مايقلا اهنمىف اة. ال ىناعملاواجح رلاصتالا كلذ ىمسف ضعبب هضعب لصتيف هدلاومحر هعمح بسنو ةنارو

 كلذ لامعتسا ىف ب رعلا ةداع ىلعةراعت سا نسحو لثم بر ضاهقلعتوانهاهمايقرك ذنوكيف مالكلا

 ببسلا كلذ مطقدن اكاعطق قوقعلا ىمساذطو اهعطاق ملا ميظ ءواهاصا اوةليضفواهنأش ميظعتدارملاو
 هللا مابا ذهماهناسل ىلع ماكستو شرعلاب قلعت ةكنالملا نم كلم مايقدار ان وكي نأز وجيولاق لصتملا
 نموه متيلوت ناهلوق ىفةبآلا فل يقولعأةللاو ثيدحلا اذه ىنعم ف ضايعىضاقلا مالك اذهلجو زع

 ىنعمو مكماحرأ اوعطقتو لظلاب ىنميضرالا فاو د سفت نأ سانلا مأ متيلون نا متيسع ل_هف ىنعي ةبالولا
 ج رتوعمط ىبسعتلق نافداسفالا نم عقوبه ىنعملاو روك فملاربر قتلل متبسءلهفهلوق ىفماهفتسالا || ٠

 | اوقدصواف) هباودعوامفاذكو نوققانملافلاخ مالا مزعاذافةبآلا ىتعمو عقوتم ىمأ اذهو تقولااندو

 ىعم ( روسنا و اذاف)داهملا

 ريغةنيبم( ةمكحت ) داهجلا |

 اهجو لمتحنال ة_وماشتم |

 نعو لاتقلا بوجرالا

 رك ذاهفةروس لك ةداتق

 نالكمكحت ىهف لاتقلا

 لبق نءاهياع دربال خسنلا

 ناك امخسنلاتقلا نأ

 وهوةنداهملاو حفصلا نم

 ةمايقلاموب ىلا خوسنمريغ
 ىأ(لاتقلا اهيفرك ذو)

 تيأر) داهجلاب اهيف سعأ

 نيقفانملاتيأر ىأ قافن

 اهنمنورجضإ مهسب اهف

 ىشثغمارظن كيلانورظني)

 ىأ (تولملا نمه_يلع

 هتباصأنمرظنباك اعزجو
 كواف) تولادنعةيشغلا

 مطلي وف ىنعمديعو (مط
 وهوىلولا نم لعف وهو
 مومياعءاعدلاهانعمو برقا

 هعاط)هو ركملا ويلي نإب

 مالك (فورعم لوقو

 لوقو ةعاطىأ فنأتسم

 يمالادحو اذاف (سمالا

 واف) لاتقلا ضرف ههمزاو

 ناميالا ف( هللا اوقدص

 قدصلا (ناكل) ةعاطلاو

 ةهاركنم (مهلا ريخ)

 ةبيغلا نمت فتلا م داهجلا

 نمبر ضب باطخلا ىلا
 لاقف باهرالاو خيب وتلا

 نأهتنسو مسوهيلعهللا ىبصةننالوسر نب د نعمتضرعأ نا كلعلف (مكماحر أاوعطقتو ضرالا فاو د_سفن نأ متيل اوتنا متيسعهف)

 ريخو تانبلا د وواضعب براقالا ضعب ةل اقع ماحرالا عطقو بهانتتااو رواغتلاب ض هرالاىفداسفالا نءةيلهاجلا ف هيلع متنك امىلااوعجرت



 ١4/8 رمقلا قاثناو لسو هيلع

 ماحرالا عطقليقو ناخدلا 3 1 نمنا لسوهيلعهنلا ىبصهنلالوسر لاقل اقةري رهىأنَع (ق) ءاسنلارثك ولاجرلال قد وانزلا

 لاق جرطاامواولاق جرطارثكي --- قلي و نتفلار هظتو معلا صقني و نام لا براقتي نأ ةماسلا ماثللا ةرثكو ماركلاةلقو

 ىلصهللالوسر انبلاقةرب رهىنأ نع( خ) لها رهظإ ولاقوألهللاتنش ورمعلاعفربةياورقورتقلا م-متءاجاذا مطىلاف)

 مسوه«يلعةللا ىلصةنلا لوسر ىضخ ةعاسلا ىتملاقف ىنارعأ ءاجذا م هولا ث دع سلجم ىف 'لسوهيلعفللا شفخالا لاق (مهاركذ

 نبألاق هثيدح ىِضقاذا ىتحعمسيمللب مهضعب لاقو لاقامهركف لاقام عمس مولا ضعب لاقف هثيدح ىف مهارك ذمط ىنافريدقتلاو

 اذالاق اهتعاضافيكولاقةعاسلار ظنن افةنامالا تعيضاذ|لاقهنلالوسراياذان اهلاق ةعاسلا نع لئاسلا || نا(هنالعاف) مهنءاجاذا

 مط نبأ نفىنعي(مهارك ذمهتءاجاذامطىاف) ىلاعتهلوقو ف. ةعاسلا ارظتتافهلهأريغىلا ىمالادسو | هللا الا هللال) ناشلا

 الف ةعاسلا مهتءاجاذا وطاح نوكيفيكمانعم ل يقوةتغب ةعاسلا مسهتءاجاذاةب وتلاو ظاعتالاو رك ذتلا || نينمؤمللو كبن ذل رفغتساو

 باطخلا (هنلاالاهلاالهنا لعاف) تقولا كلذ ف ناءالاب ب تح الوب وتلا ءونم لبقتالوى رك دلامهعفتت || تيتافىنعملاو(تانمؤملاو
 اذهةدئاف 1 هنا لن عملا ولا اذهىلعدروأ و مو هيلع لك ىلا معلا نمهياعتنأأم لكع

 ام ىلعمدىأ ساجا سلاجال ل ئاقلا لوقكو هف علا نمهيلع تنأ اامىلع متاعب نة اوما ١ مح عضاوتلا ىلعو هللا ةينادحوت

 هيلعهنلا لص ىنلل ناكنا اوباطخلا اذهناليقو كماءىلااماعددزاهانعمن وكي و أس واجلا نمهيلعتنأ * افعال مضهو

 هنا لعاف م كي نما ءموإ بقاع لصتم | ذهةنديعن/نايفسوةيلاعلاوبأ لاق هتمأ نمهربغهبدا 0 لسو أ ىلعنمبوهذوكبنذ

 عيج ناوهتلاالاهلاالهنا إ_عافدانعم ليقووهالاهلاال ىذلا هللا ىلاالااهمايق دنع عزفمالو ىجنمالواجلمال حرش قد كتكمد

 لجوزعهللا مأ(كين ذارفغتساو) وهالاهلاالىذلاهندالا دال حال اوكمالفاهمايق دنعلط,7كالامملا إ] نوكنأزاح تالي وأتلا

 قزملارغالا نع(مز كلذ ىفهباو دتقيلو «تمأهب ناسيلهل روفغم هنأ عم رافغتسالاب مسوهيلعقنلا ىلص هيدن ||| هلرافغتسالاب» عاف بنذهل

 ةئام مويلا ف رفغتسأ ىتح ىبلق ىلع ناغيلهنالوقي لسو هيلعهللا ىلصةننلالوسر تعمس لاق نإ ضر غأ بنذناريغهماعتالانكساو

 ةري رهىلأنع(خ) مويلا ىفةىمةلاملجوز ءىنرىلا بوتالن ةتاوف مبرد اوبون لاق ةياور فوة ص لضفالا كرت ءاسنالا

 ةباو رفوةىمنيعبس مويلا هيلا بوت ًوهللار فغتسال ىفالوقي لسو هيلعنلا لص هنلا لوسر تءمسلا حيبقلا ةرشابم نود
 ببسو ىطغي و ىبلق ىلع سبل ىأرتسلاو ةيطغتلا نيغلا ىلق ىلع ناغيلهناهلوق ةيمنيعبسنمرثك أ[ مئابقلاةرسشابمانب ونذو

 ليقورئابكسااورئاغصلا نم رظنلاهلغشي ناك املهنا ليقو مطر فغتسي ناكىتح كلذ هنزحاف هدعب هتمألاوحأ نم هيلعهثلا هعلطأ ام كلذ
 تايآلهن هى تآ افلا مفرأ نعةدابع فرشأو ةعاط مظعأ نم ناكن او الذب لغش دق هنا ىري ىتح مهم امو نيماملارومأ ىف

 ببسلا اذهلف هاوس ئث لكن مهمه صواخو هعمهتقوءافدو لجو زعدب ربدرفتلاوهو هيفوهام ماقم |) امهنبب ةلج ىلعةلجفطعل
 وهونيغلا نمذوخ أ موهليقو نيب رقملات ايسراربالاتانسح نافةنلارفغتسي سو هيلعهللا لص ناك[ (مكبلقتم لعب هنلاو ) لاصتا
 نءهيطغيو لس وهيلعهللا لص هبلق ىشغيمطاو لغشلا اذ هناكحف ءامسلا ىشغي ىذلا قيقرلا ميغلا مرجاتمومكحشباعمف

 ببس ناكو لس .وهيلع هللا لص هبلق ىشغت ىتلاةنيكسلاوهنيغلا ذهل بقو هنمةللارفغتسي ناكفهريغأإ| ثيح لعب 20 اوممو)

 ضايع ىضاقلا نعىوونلا نيدلا بح بلا ىكحو ىلاعت هللا ىلاراقتفالاو ةيدوبعلاراهظااط هرافغتسا ملزانم نم نوع
 لفغوأرتفاذاف هيلع ماودلا لب نيت للتنزيل رك ذلا نمت الفغلاو تارتفلاهيدارملا نا «تايح ىف مكبلقتموأ
 ءايبنالا فوخ ىساحنا ثرحلا لاقو هريسغ نعوهنع ةمدقتملاهوجولا ىكحو هنمرفغت_ساوابنذ كلذدع وأروبقلا ىف ك اوثمو

 ةلاحنيغلا اذهنا لتحل يقو ىلاعتهتلا باذع نم نينمآ اوناكناولالجاو ماظعا فوخ ةكسالماو ملامعأ ىف مكبلقتم
 ىنعمفلبقو اروكشادبعنوك الفأل افاك اركشهرافغتسانوكيو باقلا ىذغي ماظعاو ةنسح رانلاوةنجلا ف5 اوشمو ,

 مارك ١ اذهوهتبب لهأريغ نم ىنعي (تانمؤملاو نينمؤمللو) كتي رهأبونذلىأكبنذارفغتساةبآلا [] قتينإب قيقح هلثمو
 باجلا عيفشلاو هو مهم ون ذار فغةسي نأ سو هيلعهللا ىلص هيدن يمأ ثيحةمالاهذط لسجو زعهللا نم لئسورفغيسي نأو ىشخمو

 ملامعأ ىف كرشتنمو فر صتم ىنعيكبلقتم كاحضلاو سابع نبالاق(م اوثمو كبلقتم لعب ةللاو) هيف أ لضف نعةنيبعنبنايفس
 ليال اوثمو راهنلب <لافشأ ف كبلقتمليقو رانلاىلاوأةنجلاىلاعريصم ىنعي مك اوشموايندلا ف | رعافهلوق عمست لأ لاقف علا
 ىلإ 0 اال



١1/ 

 اكداعي مر هصااوهو هيمدق نم قر؟ :ىنح هفوج ىفإم تلف هفوج ىلاصلخ ىت> - مه ةفنيف سور لع

 هوقف سو يلعن لص لا عاماكاو نع حيتص نسحب رغب دح لاقو ىذمرتلاهجرخأ ناك

 اذافهسأر ةورف تعقووههجو ىوش هنمىدأ اذافهه ركيفهيفىلاب رقي لاقهع ءرجش دب دد ءام نم قسي

 اوثيغتسي ناو لوقي و مهءاعمأعطقفاميج ءاماوقسو ىلاهت هللا لاق هرب د نم جرختىتح هءاعمأ عطقدب رش
 نمو ىنعي(مهنمو) ىلاعتهلوقهف بي رغشي دحلاقو ىذهرتلاهجرخ أ هوجولا ىو شي لهملاكءاماوثاغي

 الفاغتو هبانواهتهبومهفيالو هنو ءيالف كلوق نوعمتس نوقفانملا مهو( كيلا عمتس نم) رافكلاءالّؤه

 كسمالكنوعمتسي داب كدنءاوناكن يذلا نيقفانملاءالؤهنا ىنعي ( كدنع نءاوجرخاذا ىتحإ) هنع

 ىنعي(افن ؟لاقاذام) ةباحصلا نم ىنعي (رعلا اوتوأ نيرذلل ) نيقفانملا ىنعي (اولاق) كدنعنماوجر خاذاف

 هللا ىلص ىنلا نأ كلذو لتاقملاة هنأ دب اىأ مالا تفنتثا لاقي فانتثالا نموهونآلا دم لاق ىذلاام

 لاقاذامءازوتسادوعسم نب هللا دبعاولأس دحسملا نماوجر خاذاف نيقفانملا بيعي و بط ناك]_سوهيلع

 تايد نيقفانملاىنعي ( كئاوأ) لثس نميف تائس دقو سابع نب| لاق سو هيلع للا ىبص دع

 (مهءاوهأ اوعبتاو) سو «لعفتلا لص ةنلا وشر نمو تا 0 واق ىلع

 اوعبتا كلذ دنعف لقعت لو مهفت لف مه واقةللا تامأ تا عابتا اوكرت المهنا ىنعملاو قافنلاورفكلا ىف ىنعي

 ىلءعرصموه لب عفتشيالو عمس ىفانملا ن اهلنا نيب امل نيم ملا ىن عب (اودتها ني ذلاو) لطابلا ىف مهءاوهأ

 مهابا هللا ةبا دهم ىنعي اودتها نب ,كلاو ىلاعتلاقف عمم سامي عفتشي ىذلا ىداهملا ن نموملالاح نيب ىوطاةعباتم

 لجوزعهللا نع هبءاجامم لسو هيلع للا ىلصهنلال وسر نماوعمسا.ءاكمهنا ىنعي (ىدهمهداز)نامعالاىلا

 ىنعب ( مهاوقتمهاتو) مهامعاعماناعاو مهتياده عم ىده كلذ مهدي زيفدوق دصوهنماوعمسااونمآ

 مهاوقت سفن مهان [ليقو مهاوقن باوث مهات اريبج نب د يعسلاقو ىوقتلاوهوهب مه ماب لمعلل مهقفو
 نب رفاكسلا ىنعي( ةتغب مهم:أتناةعاسلاالانورظني لهف) لجوزعهوق ف ىوقتلا مط نيب ى اعتدنا ىنعم

 هيفف مهقافنو مهرفك ىلع مهو مهؤجحفتة تغب مهيتانةعاسلاف اونمْؤي لف ناعيالا نعاو دعق نيذلا نيتفاذملاو

 اهمايق ةعرسل ةعاسةمايقلا تيمسوةلاالةين !ةعاسلاو ةعاسلاالا نور ظني ال ىنءءلاوديدهتو ديعو |[

 وأايسنمارقفالا نورظتنت ل هفاعبس لام الإباورداب )سو هيلع هللا لص هناا لوسرلاةلاقةر رهىفأ نع

 ةعاسلاو ةعاسلاو أر ظتني يئاغرسشف لاجدلاوأ ازهجانوموأ !دنفمامرهوأ ادسفماض صو أ ايغطم ىنغ

 اهتامالعواهتارامأ ىأ(اهطارس أ ءاجدقف) ىلاعت لوقوع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر أ ىمأو ىهدأ

 ةعاسلاالا نور ظني لهف ىلاعت هللا لاق دقو سوفنلا ىف طبتسم| ص ةعاس || مايقناك املو طرا

 نمنورسفملالاقاهطا رشا ءاج مف ىلاعنلاقفةعاسلامايق نوك«# 00 ةتغب مهبتاتنأ

 تيأرلاةدعسن.لهس نع (ق) ملسوهياعقللا ىلصةنلالوسرةثعب ورمقلا قاقشنا ةعاسلا طا ارم

 ىو نيتاهك ةعاسلاوانأ تئعب لاقو ماهمالا ىلت ىتلاو ىلعسولا اذكههعبصاب لاق ٍلسوهياعهنللا بصهللالوسر

 هللاىبصهللالوسرلاة لاق سنأ نع (ق) امهدهيعبصاب ريشي ونيتاهك ةعاسلاوانأ تثعب لاق ةياور
 لاق ةياورىفو ىلعسولاو ةبابسلا مضو ىرخالا ىلع امهادحا لضف كنيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب مس .وهيلع

 ليا ما نا ثيدحلا ىنعم ميقىرخالا ىلعهذه لضفك !هئهقيسفةعاسلا سفن ىف تثعب

 نع (ق) ةرواجلابرقىلاةراشاوهليقو لوطلا ىف نيعبصالا نيب امريسب ئيثةعاسلا مايقو مسوءيلع هللا
 0 ريغدحأ هب ك:دحال مسوهيلعنلاىلص ىبنلا نعاثيدح <_دحأل أ هنافو برق دنع لاق سنأ

 لهجلارهظي ورلسعلا عفرين اةعاسلا طارشأ نملاقوأ ةعاسلا موقناللوقي لسوهيلعهنلالصةلالوسر

 رهظي وةياور فو ميقةأ سما نيس نوكيىت>ءاسنلا قبب ولاجرلا بهذي وانزلاوشفي ورخلا برشا وأ[ ١

 وفورانلاف دلاخوه نم

 تايئالاةروصىف مالكوهو
 هئاوطنال ئشللاهانعمو
 ردصم مالك 9 تغ

 هلوخدو راكنالا فرع

 ناكنخأهلوقوهو هزيح ف
 نب ز نكمب ر نم ةنبب ىلع
 فذح ةدئافو هلمجءوسهل

 دار ناكها فرح

 نسم ةرباكملريوصت
 ةنيبلاب كسمن ا نيب ىوسي
 نمةلزنمي هناوهاوط عباتلاو

 ةنجلانيبهب وسنلا تبثي
 راهنالا كالت اهبف ىرجت ىتتلا

 اهلهأ قسي,ىتلارانلا نيب و

 عهتسي نم مهنمو) ميلا
 اوجرخ اذا ىتح كيلا

 اونوأ نب ذللاولاق كدنع نم

 مه (افنالاقاذام للعلا

 نورضح اوناكن وقفانملا

 هللا لصهلنالوسر سلجم

 نوعمسف م[سوهيلع
 نوقليالو هنوء.الوهمالك

 اوجرخاذاف مهنمانواهتالابهل

 ةباحصلا نمرلعلا ىلوالاولاق
 ةهج ىلعةعاسلالاقاذام

 نيذلاكئلوأ) ءازمتسالا

 مهولق ىلع هللا عبط

 نيذلاو مهءاوهأ اوعبتاو

 عامسا اونامعالاب ) اودّدها

 (ىده) هللا (مهدا از نآ ارقلا

 حرشوأ املعوةريصب ىأ

 مهاتو) مهر ودص

 وأ هيلع مهناعأ(مهاوقت
 مهاوقت ءازح مها

 لهف) نوقتامم طنيب وأ

 021 ا ِ ىأ (ةعاسلاالا نور ظني

 هللا ىلص دمت ثعبم وهراهئامالع (اهطارسشأ ءاجدقف) ةأخ (ةتغب)ةعاسلا نملاهشالدب وهفاهناينا ىأ (مهتأتنأ) نورظتش 5



 نم مط نكيلف ىأ (مطرصانالف
 وهو ناهرب و هدنع نم

 ارتايرملا تارا

 نك )سو هيلع هللا ىلص

 لهأ مه( هلمعءوسهل نب ز

 ناطيشلا مط نيز نيذلا ةكم
 هلل مهتوادعو مهكرش

 (مهءاوهأ اوعبتا د(

 هانعمو نم ظفل ىلع لمحلل

 ةنجلا ةفص (ةنجلالثم)
 دعوىتلا) نأشلا ةبيجلا

 ل-خاد (راهنأاهيف)
 را ةلصلا كح ىف

 كلوقةخح ىلا ىرتالأ امل

 ىأ لاحوأ راهنأ اهبف ىنلا
 نم) راهنأ اهيفةرقت-سم
 ريغتمريغ ( نساربغ ءام

 لاقي مطلاو رلاو نوللا

 همعطريغتاذاءاملا نسأ

 راهن أو) ىكم نسأ هحيرو

 أك (همعطريغتي لنبل نم
 ةضوجلاىلااين دلا نابل ا ريغتت

 رج نمراهنأو) اهريغو
 ديدللاوه ل (ةذل

 الاوهام ىأ (نيب راشلل)
 هعم سبل صلاخل اذذلتلا

 رهن |ةفآنمةفآ الو عادص

 (فصم لسع نمرامنأو)
 لحنلا نوطب نم جرحي

 تارُعلا لك نماهيف مهو )

 لشم (مهب رنمةرفغمو
 وهنك ) هريخ 1

 2 ىلع ىأ(هب و نمةنب ىلع ناك نفأ) مهتعباذعلا عفدب و مهرصن (055)

 هللادالب بحأو هنداىلا ىلاعت هللا دالب بح تن ل اقؤ ةكم ىلا تفتتلاراغلا ىلا لسو هيلع هنلا ىبصهننالوسر
 نيقب ىلع ىنعب (هبر نم ةندب ىلع ن اكن أ ةبآلا هذههثلا لزن اف كنم جرخأ ل ىوجر خل نيكرمثملا نأولو ىلا
 هعم نمو لهجوب أر فاك ا وهو( هام ءوسهل ني ز نك )هعمنونمؤم او سو هيلع نا ىلص د وهو هنيد نم
 امل (نوقنملا دعو ىنلاةنحلا لثم) لجوزعدل اوفو ناث والا ةدابعف ىنعي ( مهءاوهأ اوعبتاو) نيكرشملا نم

 نيب نيقب رفلا نمدحاو لكادعأ امةبآلا هذه ىف نيب لالضلا و ءادتهالا ىف نيقبإ رفلالاح لج وزع هللا نيب

 وه لثلاهب وبيسلاقةنحلاةفط ىنءينوقتملا دعو ىتلاةنملا لثم ىلا هتلاقف نيقتملا نينمؤملل د ءأامالوأ

 ةنجلا ل ثمىنعملاو روكذ مري غفوذ# هب لثمملا ل يقوهباهمشم ىضتقيإال كا ذو نجلا فصوهانعف فصولا
 ىنعي (اهيف) رانلا فدلاخوه نك هلوقوهوروكذ مهب لثمملا ل يقو ميظع ئثو بيج لثم نوقتم ا دعو ىلا

 همعطريغتاذا نج او ءاملا ع نسأ لاقي نةنمالوريتمريغ ىنعي ( نسآريغءام نمر اهنأ) نوقتملا دعو ىتلاةنيلا

 نمهركبإم الواصراقالو اضماحدوعيالفاين دلا نايل ار يغتن كىنعي (همعطربغتل نبا نم راجنأو) هحن رو

 لجرالااهسن دن لو ة ةرارمالوةصوفعالو ةذوج مف سل ىنعي (نيب راشالةذلرج نمرا «أو) موعطلا

 طقف ذاذتلالا در ىهلب راج الو عاد_صالو ل_ةع باهذاهمارسش عم سيلورصعلاب ىددالا الو سودلاب

 00 ىو لت نوط نم جرش زاد لسن ؟ عش هيف سبي ىنعي( صم لسع نمراهنأو)

 هيلعهللا لص ىب ك١ نع هيب أ نعش د واعم نب ميكح نعاين دلا لسع بئاوش عيج ن مفاص صلاخوهلب هل

 ل ا راهمالا ققشن مر عار < وناالارح ولسعلارحوعاملا رح ةنجلا ف نالاق لو

 تارفلاون ادع. جو ناحتيس لسو هيل هللا لصهتلال وسر لاقلاقةرب رهف نع( م) حي نسح ثبادح

 0 اا يدلل درس حر تف ىروللا نمل يع تلا لاق ةنم اراه 1 نملك لينلاو

 رهن ناحدسف نمرالادالب ىفامهفة:طاراوما انمامهناذالا ثيد+!ىفناروك ذملاناحجو ناحيساماف

 مث امهعضوم قباوصااوه اذه ناح. .امهربك أ اد نامظع نار هنامهو ةصيصملار هن ناح مج و ةندرا

 اهنا سيح صلاوهو ىناثلا نال وأ «يفف ةنجلا ءام نمراهنالاهذهن وك امافلاقمئالي وطا ذهدعب امالكركذ
 رابحالا بهكلاقوةنسلا لهأ بهذما ذه مويلاةدوجومةقولخم ةنلاؤةنلا نمةداماط ناواهرهاظ ىلع

 هذهو مهلسعر من ناحيسر هنو مهر رن رص مر منو مهبل هن تارفلار هنوةنجلا لدأ ءامرهنةاجدرجن
 (تارُعلا لكن ماهيف مطو) ىلا«تهلوقو ُ هنءىوغبلاهلقناذكعرثوكلار هن نم جر ةعب رالارابنالا

 كد زاعلارك ذادهلف ةح احل الدذلإ ة تلا لهأ لوك ام نأىلاةراشا .بورشملادعب تارئعلارك ذفف

 ةرفغملا دعبالاةنجلا ل ديال قتلا نمْؤلاَثأَقناف (مهب رنمةرفغمو) ةذللاوهكسفةالاهنال بورشملا
 ال نعال زاولا نالايق# ةرفغم مطو ىنعملان وكنا مزالب سلق ةرفغلااهيفمطن وكي فيكف

 ةرفغم نطو ىنعملا ناوهورخ ب اوجواهيلا ء طوخ د لبق ةرفغم ءطو تار ملا لكن م ءاهيف مطو ىنعملا نوكيف

 باسح هيلع بترتيب اطوك أمنافايندلا ف الخ نوب رشي ونواك أرامف مهنع فيااكتلا عفرب اهبف
 اذه 0 ا ادا ااا يوباشمو

 ٠ (امجءاباوقسو) هلوقوهواهميج نم عرجتي رانلا فدلاخوه نك مئادلا ميقملا معن
 ل ب د 1 اسلي ترعتسادق

 هلوق جاجزلالاقواياوحلا ن٠ نطبلاىفام 0 عجم اومهرابدأ نم تجرفن ىنعي (مهءاعمأ

 وهو هل ءوسدل نيز نكةنر نمة نيب ىلع ناك نفألاق ىلاءتهناكمدقتامىلا عجاررانلا فدلاوه نك"

 راد دش ىنعب

 بصيل مجانا لاق |سوهيل عهنلا ىلصىنلا نعةري رهىنأ نع مهءاعمأ عطقفاميج ءاماوقسوررانلا ىفدلاخ

 ىلع نمءازج لثك ةنجلا لثمأر يدقتلاو ( مهءاعمأ عطقف)ةباهللا فاراح ( اميج- ءاماوقبسو رانلا ىف دلاخ



 ةغ ىلعوأ ب رحلا نطاومىف (مكمادق أت بثي و) مل حتفيو ودع ىلع( مرضني) هلوسروهئلا نيد ىأ (هللا اورصنت نأ اونمآن يذلا
 نالاسعتبصن ىذلا لعفلا ىلع (مهامعألضأو) هل أوق فطعو (مطاسعتف) ربخلاوءادتبالاب عفر عضومىف (اورفكنبذلاو) مالسالا

 (05ه)

 (مرصني) هب زحوةللا ءايلوأ اورصنت ل يةوهلوسروهللا ني داورمصنت ىنعي ( هللا اورصنن نا اونمآ نيذلا ظ

 نبالاق (مطاسعتفاورفكنيذلاو) طارصلا ىلءولاتقلادنعىنعي (مادقأثبثي وك و دع ىلع ىنعي
 سعتلا ل مقو مطءاقشدي ز نبا لاقو مطةبيخ كاحضلالاقو مطاطوقس ةيناعلاوبا لاقوا ما دعب ىنعي سابع

 اوعداذااعلهدضو همايقاود» ريموهياعاوعداذااسعترئاعلل لاي رانلا ىف ىدرتلاة رخآلا فو ةرثعلااين دلا ف

 برا ىفىنعي كمادقأتبثي و نينمؤملا ق- ىفلاقامىلاعنهنا ىهوةليلج ةراشا اذه ىفو همايقاو دارو هل

 نال دعولا ةغيصب ني:مؤملا ق-ىفلاقو كالطاولاوزلاوراثعلا مهو نّونمملااهبتابثلا كل نا ىلاعت

 مطاع أ لطب أ ىنعي (مطامع أ, لضأو) مهياعءاعدلا ةغيصب رافكسلا قح ىف لاقو ئمهيلع بجال ىلاعُت هللا
 نآرقلا ىنعي (هللالزنأام اوهركمهناب) لالضااو'سعتلا ىنعي( كلذ) ناطيسشلاةعاطف تناك اهئال

 دقاوناكمهنالسفنلا ىلع ةقاشلا ف.لاكتلاو ماكحالا«-يفنالهوهرك امناو ىد م اورونلاهيف ىذلا

 ىف داهتحالاو دحلابدخالاو كلذ كرتمهياع قشفذالملاوتاوهشلا فنانعلا قالطاولامهالااوفلأ

 ةعاطريغىفاهول عىتلامطامعأ ل طب اف ىنعي (مطاسعأ طبحاف) هللا ل زن اماوهركسبسلا انياوهلناةعاط

 قدي ريامهمع هللا ىضر سابع نبا نعوروثعلا سعتلاو مطاسعن لاقيف ىنعملا

 . ةبقاع ناكفركاور ان ديف ضرالا ىفاوربسإ ملفأ)ىلاعتلا قفرافكلا فوخ مل معلل طبحتكرشلانالو هللا

 ىنعي هللاه يصد لاي (مهيلعهللا صد) ةرفاكلا ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا مالا نم ىنعي (مهلبق نم نبذلا

 م-طاومأو مهسفنأ نم مه صتخنا م يلع هللا كهأ ىنعملاو هب صّخئام كلهأ اذا هيلع ص دو هكدلهأ

 هللا لص دمحمباونمؤي نا ىنعي (اطاثمأ) لسوهيلعهللا لص دمحمب ىنعي (نب رفاكللو) مهدالوأو
 ناوطاو كالهالا ىنعي (كلذ)ةرخآلا ف نوكي امنافيعضتلا اذهوهللادنعنمهبيهءاجاي لسوهيلع

 نب رفاكلاناوإ) مهرومأ ىلوتمو ىوياوو مهرصانوه ىنعي (اونمآن يذلا ىلومهللا)ناببس ىأ (نإب)
 رصنتالو عفنتالورضتالداج ىهو مانصالا اودبءالرافكلا نا كلذ بيسو مطرصانال ىنعي( مط ىلومال

 سانلا نم دحأ لكبر ىلع هتلاو كالا لاو برلا ىنعكانه ىو ملاورصانلا ىنعمب انهىلو ملا نا قحلا مهالوم
 ىف طاح رك ذايندلا ف نب رفاكلاو نينمؤملالاحىلاءتةطاارك ذالو نيتبآلا نيب ق رفلا نايف مهكلامو
 ىنعي ( راهنالا اهتحت نم ىرحتتانج تاحلاصلا اوامعيواونمآنيرذلا لخ ديهنلانا) ىلاعتلاقفةرخآلا

 (ماعنالا لك ًاناكنولك اب و)اهتاذلواهتاوهشب اين دلا ىف ىنعي(نوعتماورفكن يذلاو)ةرخآلا فمط اذه

 ماعنالاب مههمشا ذو دغىف مهد اريامع نوهاس نوهال كلذ عم مهو مهجور فو مهنوطب الا ةمه مط سدل ىنعي

 هعفنيالو هرضيامد بعام لةعهلناكولهنالزييءالوهللقعالر ذاكلا كل ذكوزيبمتالواط لقعال ماعنالا نال

 ىهو هتنجااهمالاين دلا ىف عتملاب رفاكلا فصواء او عت رفاكلاو نيزمي قفانملاو دوزتياين دلا ف نمؤملا ليق

 ماقمّىنعي (مهطىوئمرانلاو) مئادلا ميظعلا يعنلا نمةرخآلا فهل هنلادعأامىلا ةبسنلاب نمؤملا نجس
 هلوق ف مهرةتسمونبرفاكلا ىونمرانلفهيفرار قتسالا عم ناكملا ىماقملاءاوثلاوةرخآلا فرفاكلا
 ةكم ةب رقلابدارماواهلهأ كجرخ أ نعي ( كتتجرخأ ىتاا كنب رق نمةوقدشأ ىهةب رق نم نيأكو ) ىلاعت |[!

 لقيلو (مهانكساهأ) هلوقهيلعلديهللا .هكلهأ ةكملهأ نمةوق دشأ ىهلاجر نم سابع نبالاق

 ( عبار - (نناغ) - ) ١9

 ىف ىدرتلاةرخالا فول ثقلاايندلا

 سعتلا ىأ (كالذ)رانلا

 نارقلاىأ (هللا لزنأام

 لفأ مهلامأ طبحأف)

 ىنعي (ضرالا ىناو ريسي

 نم نيذلاةبقاعناك فرك

 لاصئنسا كاله مهكلهأ

 5 م من رفاكللو)

 لاثمأ(اطاثمأ) شرق

 سصن ىأ (كلذ) اهيلعل دب

 ىومهللانإب) نب رفاكلا

 مهرصانو مهيلو(اونمآن يذلا
 ىومال ن/ رفاكلا ناد)

 ههج نماعيج دابعلا ىلوم

 ىوموهفةرصنلاو م-هيف

 نت رفاككلاو ناكدُولا
 عارتتمالا 2

 ىومو مهيف فرصتلاو

 لخش هللانا) ةرصنلا

 تاحلاصلا اول .عواونمانبذلا

 اهتح نمىرس تاذج

 او رفك نيذلاو راهنالا
 عاتمب نوعفتني (نوعتم
 لئالق امايأايندلا ةايملا

 ريغنيلفاغ(نولك أي و)

ف( ماعنالا لك أتاك )ةبقاعلا ف نب ركفتم
نمهددصل ىهات ةلفاغاهحر اسمواهفلاعم ى

 

 مهانكلهأ) كجورخ بساوناكىأ كوجرخأ نبذلاكموق نمةوق دشأةب رقنمكوىأ (كتجرخأ ىلا كتي رق نمةوقدشأ 5



 مهوبرالا لهأ دار عك ياه ان أ اهرازو ًاليقو عاركلاو حالسلاك اهبالا موقنال ىتلااهنال ”واطاقت أ(اهرازوأ برها عضت ىتح

 اوملسي ناب مهكرش نوكر شملا
 هللاهج رىفاشلا دنع

 كلذىلءنولاز.ال مهنا

 برح نوكم الن أ ىلا ادبأ

 ملاذا كلذو نيكرمشملا عم

 اذاليقوةكوشمط قدي
 مالسلا «باعىسع لزن

 هللاهجر ةفيشح قادتعُو

 او علا
 نولتقي مهنا ىلا

 سنذج عْضن ىتح نورمساب و
 نيح كلذورازوالا برحلا
 نيكرفتلل كم2 قال

 ءادغلاو نلاب قاعاذاو
 نوداقبو مهماع نع هنا ىنعملاف

 اهرازوأر دب برح ضن ىتح

 ءادفلاو نملال وأ, نأالا

 0 داع نم كا داع

 كلذ سمالا ى ىأ (كالذ)

 مهءاواعفاوأريخو أدّتيم وهف

 بصنلا ل ىفوهف كلذ

 رصتال هللا ءاشيول 8

 رغب مهتم فحل (مهتم
 كالطا بابسأض عبب لاتق
 وأةفجرلاوأ فسحلاك
 ميمأ( نكلو) كلذريغ

 مكضعب واب يل) لانقلاب
 نينمؤملا ىأ (ضعيبب

 نينم ومالا هيحمي نب رفاكلاب
 نب رذاكال اقدحمو

 ىرصب (اواتق نيذلاو)

 مهربغ اولتاق صفحو

 لضي نلف هللا ليبس ف)

 ىلا (مهيدويس مطامعأ
 كاسل لاو اننا

 . 0 و)مطامعأ |ليقي - ا ىضرب ( مطاب حلصي و) ركتوركشم باوجىف

 لاقت لتقت نا دما, ربخ ىدنعلا' ةفةماناب كدن 0 ا يف ىتاعلا عرش د

 نيقلعتلا الكىلعىنعملافءادغلاو نملإب وأد شلاو برضا, قاعتين ا نموا ال ىتح١» 2 )١58(
 ميسو

 ىتح سو هياعقتلا ىلص ىننلا هكرتف تئشأم هنم طعت لف لاما دي رتتنكن اوركاش ىلع عن رعنت ناو مداذ

 تنكناو مداذ لدفن لقت ناورك اش ىلع منت عنتنا كل تلقاملاق ةمامنإن كدنعاملاقدغلا نم ناكاذا
 كدنعام لاقدغلا نم ناك اذا ىتح )سو هيلعهنلا لص هنلال وسر هكرتف تئشام هنم طعت لسفلاملادي رت
 طعن ل فلاملادب ا عر ناو ركأش ىلع عن :ةرعنت نا كل تاقام ىدنع لاقةمامنأ

 مث لستغاف دحمسملا نيم بي رقل ىلا قاطنافةمامئاوقلطأ أس 2 هارد اوسرلاقف تئشامهنم

 200 رالا ىلءناك امهتلاوهلوسرو هديعاد# نأ دهشأ و هللاالاهلا الن أدهش ال امقف دحسسملا لخد

 كنيدحبصاف كنب د نم ىلا ضغبأ نيد نم ناك امهللاو ىلا هوجولا بح أ كهجو حبصأ دقف كدهجو نم

 كليخ ناو ”ىلااهلكد البلا ب>أ ها كدلب نم ىلا ض غب ادلب نمناك امةئلاو "ىلا هلك يدلا بحأ

 000 قوس اء ساو رس هيلع هللا لص ينلا رتب ىرتا انف ةرمعلا دب رأانأو ىنتذخأ

 ىتحةطنحةبح ةماعلا نم كينأ:الةتلاوالو لسو هيلع هللا ىلصةثلا لوسر عم تماس, ىنك-او اللاق توبصأ

 رسألاق نيصح نب نا رمت نعىراخبلاهرصتخاوهلوطب اسم اظفل سو هيلع هنا ىلص هللا لوسراهيف ذأ

 بادحأ نم نيلجر ترسأ دق فيقث تناكو هوقث واف لي ةعىنب نمالجر لسو هي اهلا ىله هللا لوسر بادصأ

 هجرخ أف يقتامهترسأ نب ذالا نيلجرلاب لسويلعهتلا ىلص هللا لوسرهادفف لسو هيلع ىلص هللا ل وسر

 0000 دا م در لاس وفوز ع نس لوط طفلي هادو اير ارم يق وفاكلا

 هلمحامرزولا لص أ و لاتقلا : نعاوكسع ومهتحل أ اوعضي ىتح ىنعيبر1ا لأ دارملاواطاجأو 5 اكل اعنا

 راز والا ل يقو بكر لاو بر يشل ل منود راح م هب . 11 ل مقو زم حاونالا رو ةحلسالا نعشف ناسنالا

 ع انعم ليقو فورا ونمؤف هرقك ماو ونا مهرازوأ نوبراحما عضي ىتحءانعمو مثآلا

 رسالاو لتقلاب نيكرمثملا اونخن أ ةيآلا ىنعمواومل سي ناب مطاسعأ حئابقو نيكرم كلارازوأ ىلاتقو بر

 لوزن د_:ءكلذولاتقالوداهجهدعب نوكيالؤ هلل هلكنبدلا نوكي و مالسالا ىفاهاكىلا لا لهأ لخدب ىتح

 نأ ىل هللا ىنثعب ذنم ضامداهحلا ملسوهيلعهللا ىلص ىلا نعي دحلا فءاجو ماسلا هيلع م نب ىسع

 ءارفلالاقاوملاسي وأ اوملسي ىت>هانعم ىلكلالاقو د:سريغب ىوغبلاهرك ذا ذكهلاجدلا ىتمأرخا لئاقب

 (م-منمرصتتال هلاءاشيولو) رافكسلا مسح نم نيب ورك ذىذلا ىنعي( كلذ ) لاسموأ لسمالا قبال ىتح

 مكّضعب وابيا) لاتقلاب مىمأ نكسلو ىنعي( نكلو) مهىمأك افكولاتتقريغب مهكلهالةنلاءاشولو ىنعي
 اواتق نيذلاو) باذعاا ىلا نب رفاكلا نملتق نمو باوثلا ىلا نينمؤملا نلّتق نمربصيف ىنعي( ضعبب
 اهلطبب ناف ىنعي (مطاعألضب ناف) هللا ليبس ىف نو دهاجما مهواولتاق “ئىرقوعادهشلا ىنعي ( هللا ليبس ىف

 ىف ت شف دقو دح موب تازز ةبآلا هذه ناانلرك ذةداتق لاق ىلا عت هنلاهول عىنلا مطامعأ ب اون مهيفوي لب
 ىلاةرخآلا فو رومالادشر ألا اين دلا ىف ىمتايح مايأ ىنعي (ميدهس) لجملاف تانارجلا نبلنلا
 ىمطزانم مط نيب ( مطاهفرعةنجلا مهاخدب و)اهلب قي ومطامعأى ذرب و(مطابحلصي و )ىلعلاتاجردلا

 نمؤملا نوكيفاوةلخ ذنماهونكاس ىهناكاهماع نولدتسيالو اهنؤامخال منك اسمىلا اودته| ىتحةنجلا

 نع ة:ونب رسفاارثك ًالوقاذهايندلا ىفولهأو هلزنم ىلا هئمهمد_خوهتجوزوهلزنمو هتجرد ىلا ىدهأ

 اهسأي) لجوز ءهلوق و بيطم ىأ ف رعم ماعطوةبيطلا خي رلاوهو فرعلا نم مطاهميط مطاهف رع سابع نبا

 نبيذلا

 اهبأاي) ةحئتارلابيطوهو فرعلا نم مهطاهبيطوأ اولأس نأاوجاتحال ىتحاهيف مهنك اسم مهف رع لهاجم نع



 لال الضاوهو صالا كلذ ىأد ريخ دعب موأ د مم كلذ ( مهم رنم قلا اوعبتااونمآن يذلا نو لطابلا اوعبتا اورفكن يذلا ناب كلذ)

 لثم(كلذك ) نآرقلاوهو قحلاءالؤهو ناطيشلاوهو لطابلاءالؤهعابتا ببس نئاكحالصالاو ىناثلات ايسريفكستو نيقب رفلا دحأ

 برضيونا ىنعم ىلع نيقب رفلا نم نب روك فلا ىلاوأسانلا ىلا عجارريمضلاو ( مطاثمأساذلل) هللا نيبب ىأ (هللابرضي) برضلا كلذ
 ةبيخل الثملالضالا لعجوأ نينمؤملا لمعلالثم قحلا عابتاو نب رفاكسلا لمعلالثم لطابلا عابنا لعج دقو مهباوربتعيل سانلا لجال .طائمأ

 (باقرلبرغف)برحلاوهو 2 )#١87( ءاقالانم (اورفكن يذلا تيقلاذاف) راربالازوفلالثم تايسلاريفكتو رافكلا

 باقرلا اوب رضافدإاصأأ 0 0 1 0
 كلذ) اوصعيالىتح مطامعأحالصاىلادوعب حالصالا اذه نأ ىنعي مهتايح مايأ مهم صع سامع نبالاقو
 نآرقلا ىنعي (مهب رنم قحلا اوعبتا اونمآن يذلا نأو) ناطيشلا ىنعي (لطابلا اوعبتا اورفكن يذلا نإب

 رافكلا عابتا ببسي نئاكن ينمو لات اي_سريفكستو رافكعلا لام أل الضاوهو ىمالا كلذ ةنآلا ىنعمو

 راصتخاهيفو لوعفملا ىلا | ىلا مجارمطاثمأ ىف ريمضلا (مطاثمأسانللةللا ترضي كل ذك ) مهب ر نم قحلا نينمؤملا عابناو لطابلا
 ديكوتلا ىن عم ءاطعاعم أ لائم يرض لاعت هنأ ىنعم ىلع نيتي رفاا ىلا عبجار هناوأ مهسفن ألام أس انلل برضى اعت هن ىلعسانلا
 لديوردصملارك شن كنال || لا. ألاثمأو نينمؤملاتانسح لاثمأهللا بر ضي كل ذك جاجزلا لاق اهءاوربتعيا سانلا نيقب رفلا
 ىتااةبسنلاب لعفلا ىلع | ىنعي (باقرلا برضف) برحاوهوءاقللا نم (اورفك ن يذلا متيقلاذاف) ىلاعندل اوق و سادال نب رفاكلا

 ةرابعباقرلاب ضو هيف || ءاضءالار ناس ود طف باقرلا برضدارملا نأ الل تقلا نعةرابعباقرلابرضواب رضم-هاقراوب رمضاف

 بجاولانأاللتقلا نع || ىمالا فرك ذل, تص> كلذلف هتبقر بر ضب نوكسام عنشأ ناسنالا لتق نالب .رضاا, باقرلا صخاسغءاو

 ةصاخباقرلابرضتنأ || فالح كال طاوت ,وماىلاع رم ناكهن دب نع نيبأ اذافن دما اءاضعأ فرشأ نم سأرلا نالو لّمقلاب
 ءاضعالا نماهريغنود ظرلغلا نيخشلا ئشلا نمذوخأم مهومتر هقو لشقتلا ىف مهغلاب ىنعي ( مهومتنخنأ اذاىتح) ءاضعالا نمهريغ

 رثك ناسنالال دق نالو || ىرسالا ف ىنعي(قاثولا اودشف)ةكرحلاو ضوهناا ,هومتعنمو حارجلاو لّدقلاب ههومتاقثأ اذا ىتح ىندملاو

 مقوف هتبقر برضب نوكنامأ | (ءادفاماو دعب انماماف لهب دشي ىأدب ق؛ وباملمساقاث :ولاو كتماوتا يال ىتح مهقاثواو دشو مهو رتساق علو

 ناولتقلا نع ةرابع ءادف مهودافت ن ااماو ضو ءربغ نم مهقالطاب م مهيلعا اوني نأامارسالادعب 0
 ىتحإ) هتبقرري_غ برض || برا ف م.نفقئتامافهلوقب ةخوسنم ىهموقلاقف ةبآلا هذه كح ىفءاملعلافاتخا د ةنآلا بح ىف لصفإلا
 مركأ (مهومتخئئاذا نءاوىدسلاو كاحضلاوةداتقلوقاذهو مسؤل اولتقاهلوقب و مهفاخ نم مو. درشف

 (قاثولااودشف) لتقلا موف لبءادفلاالو رافكتا نمرسالا ىف عقو نه ىلع نم ازوجالاول قى أرلا بانا عازوالا بهذ ةنلاو تل

 حتتفلابقاثولاو مهو رساف امئاءادفالو نم ولا سللاق دهام نم تاعتكلا كو 0 ىارامهع اقافرتسالاو 'لتكا

 هب قثونام مسا رماكلاو ||| مباع نمي قااوقرتسي و لتقلا كرتب مهماعن عن ادارلانوكين ازوجب وقنعلا برضوأ مال سالاوه
 قات اوةسف ىلا || هاد دقف نيما |! ىرسأأ مهارسابىدافي نأءاد فلاب داري وةمذلا لهأ نءاوناكناةب زجل لوبقل اولخيف

 كتماوتلغبال ىتح ىراسالا| !لحافد وعين أ ةفيخ هري_هبالولاعال.هءادف ىربال هنأهنعر وه-ثلاو ةفينح ىلأ نعابه ذم ىواجالا

 نادعب ىأ (دعب انماماف) اووُس )| داراغككلا نم نيغلابملالاج رلا ىف ريل وةمكحةبآلا ناك ءاتلدلا راك - و نيف
 (ءادف اماو) مخورشأت هيلاو نيل نا والان ييداهوأضوعالا مهةلطرف اع نمو اميكتتسوا

 نيو م قدحساودجأو ىفاشلاو ىرولالوقوهوءاماعلاو ةبادداارثك اوءاطعو نسحلالاقهبو رمعنبابهذ ٍ

 اماف مك. مان... ]| اةهوعادقاماو دعب انماماق ىراسالا فل جوز هللا لزن أ مهئاطاس دتشاو نوءاسملارثك السابع نبالاق
 تكنيرتخسلا ىلص ىنلا ثءب لاقةرب ره ىنأ رع( قل هدعب ءافليللا اعهللا ١): زمعدر هبال اوهلوقلا
 الف نرد نونم ى - -- 0 5 : 1 ىلص أ ل : 0 7

 نيالا نيب رييختلا ىعملاو ىراوس نمةب راس فهوطب رفلاثأ نب ةما. هللاقي ةفينح ىنب ن:لجرب ت ء اذ دج لةاليخ !سوهيلع هللا

 افاضمهبانم تنافردصملا
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 روك ذملاءادفلاو نملاو قاقرتسالاو أل تقلاان دنع نيكرشملاى راسأمكحو مهو دافي نأ نيب ومهوقلطيف مهيلعا اون نأ نيب رسالا دعب ظ

 وأ قنعلابرضوأأ مالسالاو هامناءادفالو نم مويلا سيل دهاج نءولزنامرخآ نمةءاربةروسنال نيكرشملا اواتقاهلوةبخ وسنم هبآلاف ٠

 هاوردقف نيماسملا ى راس أمها اراساب ىدافي نأءادفلاب ون ءزحلا,ط وبةلاواخ رف مهماع نع وأ اوقرتسيو لتقلا ك ارتب مهملع نءنأ نلابدارملا 1

 هجر ىفاشلا دنعوانيلعإب رحاودوعبالئلهريةبالولامبالمهءادف ىربالهنأروهشملاوامطوقوهو هللا هجر ةفينح ىلأ نءابهذم ىواحطلا 1

 نملاو نيماسملا ىراسابءادفلاو قاقرتسالاو لّمقلاةعب رالارومالا دحر ات نأ مام الل ىلاعن هللا



 راهم نم ةعاساهوبسحن ىثحاين دلا ىف مهبل: دم دئنيح نورصفتتسي مهنا أ ( راه نم ةعاسالا اوثيلينودعوبامنو ريمونمهئاك (

 هللا باذعب ثالهم نلف ىنعملاو با ذعكاله (كلج لهف)لوسرلا نم 00 ءافعو ىذلا| ذه ىأ 00 (١

 موقلاالا) توكر را (نوقةسافلا
 رع هلهللا تدك فاقحالا

 قةلمرلك دف تاس

 ىلصد# ةروس + ايندلا

 ةروس لقو !سوهيلع هللا

 ةيكم ل بقو ةيندملاتقلا

 وأةيان والو نامت ىهو

 دي ةبآنونالثو عست
 ه( ميحرلا نجحرلاهنلا مس )دع

 نعاودصواورفك نييذلا)

 اوضرعأ ىأ ( هللا لبس

 لوخدلا نعاوعمنتماو

 مهريغاو دصوأ مالسالا ىف

 هنع دص ىرهوخحلا لاقهنع

 ضرعأىأ ادودصدص

 اد_صرمالا نع هدصو

 د هعنم

 لهاو اردن موب نومعطملا

 نملك ىفماعوأ تاتكلا

 (مطامعألضأ) دصورفك

 هتقيقحو اهطيح ًاواهلطبأ
 اط سدا ةعئاضةلاض اهلعج

 اهيلع بيش, و اهلمقتي نم
 مطامعأ اولب الا نمةلاضلاك

 ندممه رفكفى و وا_عام

 ماعطلا ماعطاو ماحرالاةاص

 وأما ارح اددسملاةراسعو

 لوسراديكلا نمءوامعام
 دصلاو !سو هيلع هللا ىلصةنلا

 ني.دلاو ) هللا ليبس نع
 (تاحلاصلا اوامعو اونمآ

 نموأ شب رق نم سان مه

 ناميالاصرصختو نآرقلاوهو ( دمت ىلعل ازناماونمآو) ماع وأب اتكلا ل هأ نموأراصنالا

 ناليقو نأ ارقلا ىأ( مهب رنم قحاوهو)هلوق ىهو ةيضارتعالا لاب كلذ دك أوهنأش مهظعتلهب ناسعالا ب ءائ نيب هرم هلوسر ىلع لزاما

  ىصاعماورفكلا نم مهنم ناك ام حاصلا مهلمجو مهناميابرتس( مهن "اي ايسمهءرفك )هريغل خسانوهو خسنلاهيلعدريالذا قملاوهد## نبد
 ديبأتلاوةرصنلا نمهاطعأا :ايندلا ىلعطيلسنلابو نيدلارومأ ف قيفونلامهنأشو مطاح ىأ (مطاب لص أ و) مهن وواهمعمهعوج رل

 ا 1 ا 1 11 31 دل ب1رتشلا اساسا كالا 00في

 ايندلا ىف ىنعي (اوثبابل) ةرخالا ف باذعلا نم ىنعي (نودعءوبامنوريم 221 )ىلا عتلاقفباذعلا

 دج ارئاس لص لص اذا بلقلا نال مهب واق ىنعي مهلا هلصأ ليقو مهنا دع ىلعرصنلا نممعاطعأ اعايندلا

 )١15( ةروسأرق نم مالسلاهياعلاقهمجاوعلمعلاوهب ظاعتالا نع نودراخلا

 راهن نمةعاسردق هناك خز رباوايندلا ىفمهثبل لوط راض باذعلا اوئياعاذامهنأ ىنعي( راهن نمةعاسالا)

 ءانفالو عاطقنااالب نيدبألا دب ا وهو باذ- ءلا نم مهيلع مو ديام ىلاريسي وهفالب وطناكناو ىضمام نال

 تانيبلا نم«يفامونآرقلا اذهىأ (غالب) ىلاعتلاقفأدتب | مثراهت نمةعاسهلوقدنع مالك امو

 (نوقسافلاموقلاالا) ل اراد املا ىح(كلعزيفز ا نتا اهلنا نم غالب ىدطاو

 نوقسافلاموقلاالا ا وأت جاجزلا لاق هن هتعاطوهللابناعالا نع نيج راها ىنعي

 مع أهللاوةبآلا هذه نم ىوق أ ةبب[هنلا ةجحرلءاجرلا فام موق لاقاذطو

 د( ةبآن ون الثو نامت ىهو ةين دم ىهو ٍلسو هيلعهنلا لص د# ةروسريسفن: لع

 « ميحرلا نجحرلاهللا مسلم
 دا ارأو مهماهلبقتي لوا هلطب أ ىنعي ا ,دلا) لجوزعهلوقف

 ةراجاو ريسالاوهو ىناعلا كفو ماحرالاةلدو لا ا

 لاقالئاق ناك ةمدقتملافاقحالا 5 ةروسرخ ”ابقلعتمةروسلاهذ هلو مهضعب لاق كلذوحتو ريجتسلا

 هلمع لماعل عيضيال هللا اولامعالا نمهوحنو ماعطلا ماعطاك ةحلاصلامعأ ىط ونوقسافلاموقاا كلهم فيك

 ىنعي مطامعأ ل ضأ هللا ليدس نعاودصواورفكنب ذلا ,هنيقسافلانإب ريخافريخ نمةرذلاقثم ناكولو

 ىلاعت هلل اهلطب أب بسلا اذهلف كلذ ممعلاقيل مهسفن ًادنع نماهولعفامنا ه يصاب الو هلل نكست مل اهمال اهلطبأ

 هلوقب دار لا مهضعبلاق مهيلعةرئادلا لعجو )سو هيلع هللا ىلص ىننلاب مهركمو مهديك لطبأ كاحضلا لاقو

 نبثرحلاو لهجوبأ مهنم شي رقراف كس ؤر مهو ردب موب شدحلا نومعطياوناك نب ,ذلامهاورفك نيذذلا

 ال رس رتك هليقو شي رقرافكع يج مهليقو مهريغو ةعيب راذبا ةبيشو ةبتعو ماده

 مالسالاوهو هللا نيد فلوخدلا نع مهري غاوعنمو ىنعي هللا ليس ٠ نعاو دصورقاكلكديف لخ ديف ماع

 ىلاعت هلوقهنمو هللاريغا تناكابءالاهاطبأ ىنعيمطاسعأ لضأمالسالا ف لوخدلا نم مهسفنأ اوعنموأ

 نيذلاس ابعنبالاق (تاحلاصلا اوامعواونمآنيذلاو) اروئمءابهداناعؤ للم نماول عام ىلاانمدقو

 كف لغديفراعوهلبقو باتكلا ل هأونمؤمليقوراصنالا ههاونمآن يذلاو شب رقوكر ثماورفك
 ىنغي (دم ىلءلزنامعا اونمآ ) نييدلا(و) نين موملا عبج لمشتل كو الاوها ذهو لوشن رهنلاب نمآ نمؤم

 1 * نامالا نم بام عم صاصتتخالا ظفلب هرك ذا ءاو دم ىلعهللاهلزن أ ىذلا نآرقلا

 كلذدك أو هنآلا نامبالا متبالهنا ىلعاهيبذتو ب ركلا نآرقلا نأش ثلااظعت هللا نعل - وهيلع هللا لصةللا

 اهلكنايدؤلل سان هنال قم اوه سو هيلع هللا ىل_ص دمت نيد ناهانعم ليقو 06 رنم قحلاوهو)هلوقب

 مهعرفك) ئثاف هوفلاخح مل ىنعي دمح ىلع لزئا_ ع اونمآوهلوق ىف ىروثلا نايفسلاقو خس هيلعدرب الو

 رفغفاهنم مهني ونو مهعوجرل ىصاعملاورفكسلا ع نم مهنم ناك أم مساصلا مهلمعتو مهاب رتس ىنعي (مهايس

 روم ىلعطيلتلاو نيدلار رومأ ىف قيف «ودلاب مه م اومن اشو مطاح ىنعي ( مهاب لص أو ) مهم ناك ام كل ذب مط

 ' لاقو



 باقعلاو باوثلا مط هللا مهجر دثو فسوب وبأو ىليل ىفأ نباو كلاملافوةبآلاهذطرانلا نمةاجنلاالا مط باوثالهنعهللا ىضر ةفينحوبأ
 بحال نمو ) ناجالو مهلبق سنا (1١ 1 ١) نيةمطي ىلا هنهلوقل نون رمشبو نولك اير وةنجلا نولخ دب مهنأ كاحضلا نعو

 قزممع سالفةللا ىعاد 7. بربس د0 710200 6 ا ا ا
 ل 1 راق نجلا كلاجضلا لاق ىلا ىف نباورتالا يع دين وما تا رع لا

 1 و مهلبق سنا نهنمطبملارقو عن لاق باو نجعلل له بيع نب رمتط تل اسوتدتللاك هاو لا تا
 0 ضرب رىفةن+ل!لوح نحلاىنمؤمنازي زعلا دبعن رمعلاقو ندلل تاينحلاو سنالل تايسنالافلاق ناج

 0 0 0 (ضرالا فز جك سلف هللا ىعادس ال نمو) ىلاعت هلوقو ة_:+لا ىف ىنعياهءؤ اوسلو باحرو

 3 7 0 1 )للا ىعاداوبجبل نيذلا نعي (كئلوأ) هللا نم هنو هنعاراصنأ ىنعب(ء ماو هنود نمهل سدلو) هتوفيف هللا

 ت 0 قاخى ىلاعت هنأ ىنعي ( نهقلخ ىو ضرالاو تاوم.لا قاخ ىذلاهنلا نأ اورب لوأ) ىلاعت هلوق ع (نيبملالض

 0 0 ةداعان ا ىنعي (ىوملا ىحبنأ ىلع ر داقب )هني وكسنو هءارتخاوهعادبا نع رجب ملو ميظعلا قاملا اذه قلخ

 1 9 : لا تول ذا هذرعار ولك ا عخ يقي ل اة نم هيلع نوه توملا دعب هءايحاو قاخلا
 (رداقإ) 1 7 نيذلا ضرعي مويو) ئيش لكى عرداق هنال جتايحاو قاخا ةناما نم ىنعب(ري دق ئشلك ىلعهنا ىلز هلوقوهو

 1 1 1 مدعو دلوع باذعلا 0 (قحباذهسبلأ) مطلاقيفهري دفتر امضا هيف( رانلا ىلعاورفك
 0 6 1 هيفو كلذلنب رك أمدعل مهسفن | ىلع مهنم فارثعا انه(انب رو ىلباولاق ) ق أ اوهو لسرلا هب

 ل ربصاف) لجوزءهل وق (نو رفكت منك اعباذعلا اوقوذف )مط (لاق )كلذ دنعف مط عب رقنو خب ون

 0 ظ ' علا كو ايا سو دمام الا 0 رلا نم مزعلاو داس
 3 اوفاتخاو ريصلاود-حلاووذ كاحضلا لاقو مز1 اووذ سابعنب !لاقه موق ىذ !ىلعربصلا فل سرلا نم

 جاجزلالاقو اهزيحىفامو | مزعاذناك الاايدن هللا ثعبي مز ءىلوأ اوناكلس .رلا لكدي زنبالاقف مه نم لسرلا نم م ,زعلاىلوأ ىف

 اديز نأتننظام تلاقول || لسرلا نمهلوق ف ن.ةظفل ناللاق ىزارلانيدلار ف: مامالارايتخاوهلوقلا اذهو ل_ةعلاكو ىأرو مزحو

 هللا سيل ل يق هنأك زاج مئاقب || مهفصو موموق ىذأ ىلع كابق نم ل سرلاريصاكرب_صاهل ل_.رق هنأكْؤخ نم بوث لو قناكضيعءبتللال نيستا
 ىلب عوقوى ا ىرتالأر داقب ليقهنأ ىرتالأهيف تناكة لمحل سن وبالا مزعلاولوأ مهلكءايبن الا مهضعب لاقو مهتابثو مهربصة و قب مزعلاب

 ٌئثلكىلءةردقلل ةررقم || ندر وكذملا لس .رلاءابج ىهمزءلاولوأ وأم اموقلاقو ت ”روملا بحاصك نكنالو مسا

 مهي ٌؤرلالهريغو ثعبلا نم ىلكلا لاقوهدتقامهادهيؤ هللا ىده نيذلاكئلو ًامهرك ذدعب هلوقلايبنر يشع ةينامثم هو ماعنالاةروس ىف

 (ىلب قولا ىحبنأ ىلء) تيتو طولو ل اصودوهو حو ةتس م هليقوةهللاءادعالةرسثاكملا اورهظأوداهجلاب او سعأ نيذلا.ه

 ىلعهنا) قنلل كا ىذً ىلعربصح ونةنس مهلتاقملاقرءارعشلاو فارعالاةروس ىف قدنلا ىلع نوروك ذم امهو ىسومو

 صرعي موب وريدق عيت لك ||| هرصب باهذو هدإو دق ف ىلعربص بوقعب ولوق ىف جذل ىلعربص قحساورانلا ىفعربص ميهارباوهموق
 ( رانلا دعاورفكن يذلا || ىمومد ممهاربادحونوهةداتقو سابع نإالاقورضلا ىلءربص بوبأو نجسلاو بج ا ىلعربص فسوب و
 اذه سبلأ) م صيصختلا ىلعةللا مهرك ذدقو ةسج نيعجأ مه. لعو لسو هيلعةللا ىلص د عم مهف مئارشلا باح ىدنغو

 فرطلابضانو (ىر.ب | فد ميس نبىسعو سومو ميهارباو حزن نمو كنمو مهقائيم نييننلا نمانذا داولوتاف نال
 ةراشا اذهورمضا ا لوقلا ىلصهللالوسر ى لاق تلاق ةثئاع نعد دنسب ىوغبلا ىور ةبآلااحون هب ىدوام نيبدلا نمل عرشهلوق

 ىلب اواق) باذعلا ىلا عرب صلإرالا مزعلا ىلو أن م ضرب هللا نا ةشئاعايد دم لآلالو دمح ىنفتالاي نها نا ةشئاعاب سو هيلع لل

 ىاذعلا اوقف لاقاتب رو ىاولسرلا نم مزعلاولوأربصاكربصاف لاقف مهفلك ام ىنفاكن أالا ضر. مواهب وبحن نعربصلاو اههوركم

 ( نونرفنكت 6 ا (مهرخشالو) ىلا ءتهلوق هو ةاالا ةوقالو ن دهجاالواوربصينربصالةئلاو هتعاط نمىل دبالهطاو

 اكريصاف) ايندلا ف كرفكب رجض مسو هيلعللا لص هنأك ةلاحمال مهمل زانهناف مهبلع با ذعلا لوزنب لص سنالو هاذ ىلع :ربصأ| ىنعي

 ا برقب ربخأم”لاجتتسالا كرتوربصلابى ا عتةندا» صاف موهنمىفأ ان عباذعلا لزني نأ ب >ًافرحضلا ضعب

 حو نمو كنمو مهقاثيم نييدنلا نمان ذخ أ ذاو بازحالا فرك ذام مزعلاىلوايدارملاو ضيعبتلل نم (لسرلا نم ) ريصلاو تابثلاو

 ا 0 0 ومب سم نإ, ىىمسعو ىسومو مهارباو

 افنكل (مطلجتسنالو) مهاكلسرلاةفصمزعلا



 (ولث) نوعمسي ثيحبهنماوناكىأنآر لاول سوهيلع هلا ىلص لوسرلا ىأ (هورضحاملف ل مالسل او ةالصلا هيلعهنم (نآرقلا نوعم تسيل

 ًاينلالا ل لا دسم سدوم أ) ضعبل مهضعب لاق ىأ

 ةعستوأر فن ةعبس ضهْمف ث دح
 اوفاوؤ 2-1 ىداو كا

 لل
 رفنلا كئلوأ د دع ىفاوفاخاو نحلا نمارفن دما:كيلا انمعب ذاركذاو ىنعي ]سو هيلع هللا ىلص ىنلل باطلا

 ةعسناوناكنورخآلاقو مهموق ىلا ال_سرةللا لوسر ,-ياعف نيبدصن نج نمةعبساوناكس ابع نبا لاقف 20
 فائصأ ةنالث نما نأ ىورو نآرقلا اوعمتسا نيذلاةعستلا نمة-عب و وز ناكلاق شدبح نب رز نع ىورو ليال فوج ىف ماقوهو سو

 نونعظي ونوا_حفنصو بالكلاو تاي ار وص ىلع فنصو ءاوطا ىف اهب نوريطي ة>نجأ مط مهنمفنص 00

 دوملامهيفف سنالا لممةريثكل لم نحلا ىفواولاةاوهسافادوهماوناكن حلا كئلوأنامه-ذعب لقنو || تان 0

 نم كلذوح<و نآرقلا قاخوردفلابلوقي نمو ةعدتبم مهيماسم ىو مانصالا ةدبعو سوجلاو ىراصنلاو || لوصرأر فامريبج نب ديعس
 لاقف باو نجلل له سامع نب |لئس نوفاكم لكلا نأ ىلعءاماعلا نمنوقةحلا قبطأو عدبلاو بهاذملا || لسوءيلع هللا ىلصتنلا

 اورضحاملف ىنعي نار قلا ىلا دوغي ريمضلا (هورضحاملف نآرقلا نوعمتسي) باقع موياعو باوث مط معن اماو مهارالو نخل ىلع

 هللا ىلص هللا لوسراورضحاملف ىنعملا نوكيو سو هياعهللا لصلوسرلا ىلعدوعيهنأ لمح ليقو نآرقلا || ادرفهبالص ىف ولت ناك
 لوكالوهن ءارقىلا عمسنلاوتكساضعبل مهضعب لاق ىنعي (اوتصن أ ١ اولاق) نآرقلا عامتسال جال مس .وهيلع

 هعامس ىلع مهصرح ة دش نم ض عب ىلع مهضعب عقب داكى تح آر قلا اوعمتساواوتصنأف ئيمهعامس نيب وانسي .هعامتساب هللا هأبن اف رعب ال

 نيفوخم ناميالا ىلا مط نيعادىنعي ( نب رذنم مهموقىلا)اوعجر ىأ (اولو) هنءارق نم غرف ىأ( ىضقاملف) || هلوسر ىمأ هللا لب ليقو
 عامس ىلا مهريغ نو ءدبال مهنال مهنا دعب كلذو مط لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىماب كلذو ةفلاخلا نم مط مهيلعأرقيو نار ذنب نأ

 (اة دصمىسومدعب نملرزت ًاباتك انعمسانانموقاياولاقو)ه/ىهقي دصتو هب ىهتامبادعيالا قي دصتلاونآرقلا | هئءارفت هيلا فرصف
 نم ىنعي (هيدب نيب امل)اةدصم ىمومدعب نملزن بانك انعمسانا اولاق كلذلو ةيدوهيلا مهنيد ناكءاطعلاق || .رقأ نأ ت ىمأ ىنا لاقف
 قيدصودنح ولالا ة ل ا د الا تك نأ كذ وءامسلا نمةلزنملا ةيطالابتكلا || ىنعبتي نف ةليللا نحلا ىلع

 ديعالا اوقرطافاثالثاطاق لسوهيلعهللا بص دمت ىلءلزنملاآ رقلاوهو باتكلا اذهءاجورمةذلاو رم لاو داعملابنامالاوءايدنالا
 ندى ا ىدهي نعي( ميقتسم ىإ رطىلاو قا ىلا ىدهم) بتكلا نمهب دب نيب ا هقب دصتوه كلذَف كل ذك هللا ىذر دوعسم ند هللا

 هنال سو هيلع هللا ىلصا دمت ىنعي (هلا ىعاداوبيجأ نموقاب) ةنجلا قي رطىلا ىدهم و مالسالا نيدوهو قحلا نجلا ةايل هرب ل لاقهنع

 00000 ا دال تتسلق ءليادقبألا قوموا دج نسوا ىتحانقلطناف ىريغدحأ

 تر ةيفايف كو رول جا لاا نال ا تلو نابع فام .وسدامأ ف نامل مالا لاقواطخ ىل اذا نوجا

 نمر جيو مب ونذ نم كلر فغي) هعاوت أف رش أ هيلع فطعي م ماعلا رك ذانأب ع نءوهف نييعتلا لعهرك ذ دوعأىتح«#٠ جرحا

 هللا نا كلذواهاص أ ىلع ىهليقو مكب ونذ كلر فغب ريدقتلاوةدئازانه نم ةظفل مهضعب لاق (ملأباذع نارقلاحتتفامك يلا

 بيلا مهب ذخ أبن ذب ىتأن ف مالسالا ماك أ مهياع ترجاوملسأ اذافمالسالا لبق ناك ام بونذلا نمرفغي || لاقفاد دعاطغا ت 9
 نا مؤم كس ءاملعلا فاتخاوهبن ذم ةءاشا اوهلر ةغهللاءاشنا هتدشملارطخ تحت قميوأهنم ناعما مشا لرسرل

 هيلاوميلأ ب اذ نم مكرجب ومب ونذ نم مك !رفغإهلوقاولوأتورانلا نم مهتاجتالا باوث مط س لموةلاقف م تاقأيشَت ا رله ب
 ىنأ نعومتاهبلا لثمابارت رول ا ان نارك نأ مارت لا تبلاو ءىكحو ةفينحوب ًاهذ كشاوألاقفادو الاجر

 ىتنيلاب رفاكلالوقي كلذ دنعفابارت نودوعيفابارتاودوع نجلا ىنمؤال بق سانلا نيب ىضقاذالاقدانزلا ا ل

 ىتلاة رو كاوافل أ شع
 ىلا اولو) ةءارقلا نم لسوهيلعهنلا لصىنلا غرف ىأ(ىضقاملف ) كب رمسابأ ارقاموياعاهأرق

 وهاذهو سنالاكةءاسالا ف باقعلا مهيلعن وكب مناسحالا ىف باوثلا مط نورخآلا لافوابارت تنك

 حيحصأا

 ا نبان و ةيدوهبلا ىلءاوناكمهنالىسومدعب نماولافامناو (ىسومدعب نملزن بانك انعمسان اانموقاي الز مانا (نإ رذنممهموق

  ىلاعتهللا ىلا ( قا ىلا ىدهم) بتكسلا نم( هيدي نيب املاق دصم) مالسلا هيلع ىسبع سهاب تعمس نكسنمل نحلا نا امهنع هللا ىذر سابع

 لق (ملأباذعنم كرب وكب ونذ نم كلرفغي هباونمآو) لسوهيلع هللا ىلصا د ىأ(هللا عادا وبيج انموقاي ميقتسم قي رطل او)



1 
 ك فيد نع كفرصيال ساد ءابك حو هللاةفىنالاهماعيام ماب فربخ أد قل لجرلا اذه نمربخ ضرالا

 نس ني كب ل اك راعتاللا م لس وهيلعهللا لصهنلالوسر نا مهند مريخ كنيدناف
 نبد_طداقاوناك نيببصن رج نهرفنهب رف. ىلصي ليللا فوج نم مافن نطبب ناك |

 هنال-د نم غرفامافهلاوعمت ساف بهشلاباومر و ءامسلا نم عملا قارتسسا نماوءنمني> كلذو نعلا
 ذاوىلاعت لاف هيلعم_هربخ هللا صقف نآرقلا ١ هم ساملاوباحأوهباونمآدقو نب رذنم مهموق ىلا اولو

 نء نيحيحصلا ف جرخ ثي دحوهو نما ةروس ف ىنأيسورخ[ل وق ةبآلا فو نجلا نمار فن كيلاانفرص
 نم ثعب ثعب لوأ ناك فرملا فر عيل هايارمس سدلب |ثعب بهكلاباوجر امل نما ناىورو سايع نباثيدح
 مهو نابصيشلا ىنب نم مهنانغلب زج وب ل اقو ةماهتى ا مهثعبف مهتاداسو نجلا فارشأ مهو نيببصن لهأ

 لب ةعاج لاقوابعان آ رقانعمساتا اولاقمهموقىلا اوعجراملف سلب ادونج ةماعمهواددع نجلاارثك أ
 زءةللافرصفنآرس ةلامهيلعأر قي ودا رعوعديو نيل اذن موهيلعلا فهن لوسر أ

 ترمأىناهباخال سو هيلعهتلا ىلصللا ل اوسرلاقفهلمهعجوى :وندن لهأ نم مهو نحلا نمار ةنهيلا لجو

 نبهللادبعهعبتفةثلاثلا مهعبتتسامئاوقر طاف مهعبتتسسا مئاوقرطاف ىنعبتب كبافة|يللا نحلا ىلعأر قأ نأ
 قصدللا ىن : لخدةكم ىلءابانك اذا ىت- انقلطن افلاق ىريغدح ًاءعمرض< م دوعس نب هللا دبعلاق دوعسم

 دوعأ قح هنم جرخاللاقوميف سلج أ نأ نحأ ماطخ طر هللاقي ابعش لسو هيلعهللا

 تفخ ىتحا دي د شاطغل تعمسو ىوهتروسنلا لاثم ىرأ تلعف-نآرقلا حئتتفاف مهباع ماقىتح قلطناف كيلا

 نوعطقت اوقفط م هنوص عمس ًالىتحهسب و ىنيي تلاحةريثكة دوس هتيشُغو سو هيلع تلا ىلص هللا ىن ىلع

 تلقف تى لاف ىلا قاطنافرحفلا عم مهم لسو هيلع ذل ىلصهنلا لوسر غرفف نيبهاذ باحسلا عطق لثم

 اوسلجامطلوقت كاصعب مهع رقت كتعمس ىتح سانلاب ثيغتسأ نأ ارا يم تمم دقةننا لوسرايهللاوال
 بايثمهيلعادوسالاجرتي ا من تلقأيشاتم ] ار لهلاق م مهضعب كفطختي نأ ك يلع نمآم تجر .رتوللاقف

 ليس را ةرعد وةئورو لئاح مظع لكب مهتعتف دازلا عاتملاو عاتملا قولأس نيبيصن نج كئاوألاقضيب

 اموهللا لوسراي تاتف لاق ثورلاو مظعلاب ىجنتسسي نأ و هيلع للا ىلص ىننا| ىهنفانيلع سانلااهرذقيهلبا

 تاك موب اهي-اهيفاو دجوالا ةئورالو لك أ موي هل هيلعاو دجو الا امظع نو دجال مهنا لامتف مهنع كلذ ىنغي

 تيضقفىلا اوك اف م_مننب لتقل دق ىفتأرادن نجلا نالاقفا دب دشاطغا تعمس هللا لوسراب ت اقف
 ةواداىعم هللالوسرايتلقءام كعمل هلاهتف ىناتأو مل سو هياعهثلا ىلص هللا لوسر زربت مُثلاق قحلاب مهندب

 نبانأانلركذةداتقلاةروهطءامو ةبيطةر؛لاقوأض وتفهبدب ىلع تببصفهاعدتسافرّملا ذيدن نم ئشاوبف

 نم موقءالؤهن اه ليقفاور هظا لاف ممهآر نيحهو ءزفأفطزلا نماطمشاخويش ىأر ةفوكلا مدقدوعسم
 قضوتلا ثيد_- تلق نملاةليل سو هيلعهللا ىل_صدتنالوسر ملا اوفرص نيذلار فنلاب مههبشأ ا ملاقف طزلا
 لاقةمقلع نعحص ىذلاواهلك اهنعباجأوديناسإب تايفالملا هبات كىف ىتوبلاهرك ذفيعضرُلا ذيبنب

 عمانك انكتاودحأ نم هبحصاملاق د- أ يكنم نجلا ةليل )سو هيلع هللا ىلص ىبنلا بص له دوعسم نبال تاق
 رشباندبف ليتغاو أر يطتساانلقف باعشلاو ةيدوالا فهانسّلافهان دقف ةليل تاذ لسو هيلعهنلا ىلص هلال وسر

 ركام كرت [فدكانباطقدلادعف هنا لوس اياب نسما هاذ اتي حا موقاهم تابةليل

 راث او مهراث  انارافانب قلطناف لاق نأ رقلا مهيلعت أر ققهعمتبهذف نما ىعاد ىنانأ لاق موقاهبتابةليل

 فلعةرعب لكواجل نوكي امرؤوأ مي ديأ ف عقيهيلعهتلا مسارك ذ ذمظع لك مك! لاقف دازلاهولأسو مهناربن
 لاقةباور ىفداز نجلا مكناوخاو ماعطامهنافامهماوجنتستالف ل_سوءهيلعهللا ىصهتلال وسر لاقف مكباودل
 0 رص ذ او ىل اعنا هل اوقف ةيآلارب اريسفنامأو ع هحيم ىف إسمه جرتسأة رد زجلا نج نماوناكو ىععشلا ظ

 2 ةيقتر بخ نم



 ةكم لهأاي ( ملوحام

 دوةردحوحن (ىرقلانم)

 مهلعلتايآلا انفرصو)

 انرركىأ (نوعجري

 ربعلاعاوتأو جا مباع
 نايغطلا نعنوعجرب مهلعل

 مهرصت) الهف (الواف)

 نابرقلا (ةط1انابرقةنلا

 1 رقتم ءاعفش ههوذختا ىأ

 ءالؤهاولا ثيح هللا ىلا مه

 0 هللادنع انؤاعفش

 عجارلا اوذحتا ىوعفم

 ىأ فوذحم نذلاىلا

 (مهنءاولض لب )لاحانإب رقو

 تلذو) مرت نعاوباغ
 (نورتفياوناك امو مهكفا

 عانتما ىلا ةراشا كلذو

 مهنع مهالضو متْط ا ةرصن

 ىذلامهكفارثأ كلذوىأ

 هلا اهايا مهذاختاوه

 ىلع مهئارتفاو مهكر شةرعو

 انفرمصذاو) بذكلاهللا

 كيلا مهانلمأ (ارفن كيلا

 رفنأاو كوحنمهانلبقأو

 3 قران
 0 م ااا

 موق ىر ىهو مودسو رح | ىهودوءر ايد ى :رقانكلهأ ىنعيةكم لهال باطخلا (ىرقلا نم 3 اوحام

 ةلادلا لئالدلاو جلا مهانبب و ىنعي (تابآلاانف ع و) كلذب ةكملهأ ف وح نعلابداعم وق ىرقو ماشلابطول

 نوير قب ةط ؟مانصالااو ذختا مهنا ىنعي (ةم | اياب ردت نود نمو دخغا نيذلا عرتصن )الهذ ىنعي (الواف)
 ملف موهنع ةطالا تلض لد ىنعي (مهنعاولضلب ) ىلاععت هلل | ىلا هب ب رقت ام لكنا رقلاو ىل اعت هلل | ىل ااهتدام ء

 ىلاعت هللا ىلا مهم رقتاهنا نولوقي| اوناكىذلا مهب ذك ىنعي ( مهكفا كلذو) مهبباذعلا لوزن دنع مهعفنت

 ذاو) لجوزءهلوق و مط عفشتا# اوةط اهنا مهو تب نوب ذك ىنعي ( نو هدد وناك امو) هدنعمط عقشلو

 د كلذ ف ةصقلارك ذل ةبآلا( نحلا نمارفن كيلاانفرص

 فيقث نم سمدلبفئاطا| ىلا جرفن هموق نم ةش>و ل_سو هيلع هللا ىل_صهللالو مر دج و تاماماف هرذوب

 لوسر ىهتاال لاق ىظرقلا عك نب دمت نءدايز نب دز نع قحسا نبد# ,ىورؤهموق نمةعنملاوهلةرصنلا
 ةنالث ةوخامهو مهفارسشأو فيقث ةداس ذُءموب مهو فيقُث نمر فن ى ا دع فئاطل | ىلا سو هيل عننا ىلص هللا

 مهلكو هللا ىلا هاعدف مهيلا سلخ حج ىن نم شيرق نمةأ ما مهدنعوريمجو نب بيبحو دوعسسو ليلي دبع
 ةبعكسلابايث طرع وهمهدحأهللاقف هموق نمهفلاخ نم ىلعهعم مايقلا او مالسالا ىلع هن رمت نمهلءاجامع
 تنكنئلادب اةماك كملك الث لاا لاق و كريغوإ سرب ادحأ هللا دجوامرخالا لاقو كلس .راهنلا نكن

 ىنبنياه هللاىلعبذكست تنكن او مالكلا كيلعدرأ نأ نمارطخ مظعأ تن االلوقناك هللا نمالوسر
 هللا لوسر مط لاف فيقثربخ نم سم. دقو مه دنع نم لسد «لعفللا ىلصهلل|لوسر ماقف ل ؟نأىل

 دب زيقهموق غلبي نأ لسو هيلع ةنلا ب صهنلا ل وسر هركو ىلعا ا اف متلعفام متلعف اذا لسو هيلع هنلا ىلص

 هسيلا عمتجا ىتحهب نوحيصي وهنوبس اواعف مه ديبعو مهءاهفسهباورغأو اول عفي لف هيلع مهئرحت ىف كلذ
 دمّعف مهنمهعبت ناكن مو فيقث ءاهفسهنع عجرفهيفامهوةعيب روىنباةبيشو ةبتعل طئاح ىلا هؤجلأو سانلا

 هللالوسر تا دقو فيقثءاهفس نم قلام ناي ريو هيلا نار ظني ةعبب رانب او هيف سلف- بنع نم ةلمح لظوىلا
 هللا ىبصهنلالوسر نأمطااماف كنا نمانيقل اذاماطلاقف حج ىن نه ىتلاةأرملا كلت لسو هيلعةنلا ىلص

 محرأت نأو فذرتنأف سانلا لع قاوهو ىتليحةةو قوق فعض كيلا وكش أ ىنامهللا لاق |-و هيلع
 نكيمل نا ىرم أ هّتكامو دعىلاو أ ىنمهجتتي ديعب ىلا ىنلكت نم ىلا بر تن أو نيفعضتسملا بر تنأو نيجارلا

 هيلعحلصو تاماظااهلتقرسشأ ىذلا كهجورونبذوعأى عس .وأ كتيفاع نكلوىلإب أ الف بضغ ىلع كب

 كبالا ةوقالو لوحال ىضرت ىتحىتعلا كال كطخسس ىلع لحب وأ كبضغىنلزني نأ نمةرخآلاو اين دلا سمأ

 نمافطقذخهل لاف سادعهللاةءاينارمعنامطامالغاوعدفامهجرهل تكرحت قاامةعبب رانبا ىأر اماف
 قيطلاب لب قأ مث كلذ سا دع لعففهنم لكايدل لق و لجرلا كلذ ىلا هب بهذا مث قبطلا كلذ ىف هعضو بنعلا اذه

 ملسو هيلع هللا ىلص هنلال وسر عفراماف لكهللاقو لسوهيلعهنلا بص ةنلالوسر ىد». نيب هعضو ىت->

 لاقفةدلبلاهذهلهأ لوقبام مالكا اذهناهتلاولاق مثههجو ىلا سا دعرظنف لك |منهنلا مسيلاق هدي

 لهأ نم ل جران أو ىنارسصن ان لاهقتف كني دامو سا دعايتن أ دالبلا ىأ نم م وهيلعةللا ىلصةلنالوسر هل

 كي ردبامو سادعهللاقف ىتمنبس نوب لاصا لجرلاةْب رق نمأ لسو هيلعدتلا ىبصهننالوسرلاقف ىونبن

 كيلعهد_فأ دف كمالغامأة عيب رىنبادحأ لاف لاقهيم دقوهبدب وهسأر لبقف ل_سوءيلع هللا ىلص

 قامىديسايلاقهيمدقوهيدبو لجرلا اذهس أر لبقت كلام ساد عايل وهلالاقسسا دع مهءاجاماف

 ضردلا



 احرف كلذ نماور هظًأوراطل,انينأ, ب احسا ذهاولاقف موتبدوأ تلبقتسا ةباحساو رف مهنع سدت ادقرطملا نا ىور (انرطم ضراعا ذهاولا

 مطاوماوداعس وفن نم كلهن ( ومش لكس م دن ميا أبا ذءاهبف عير ) لاقف هرمسف مب اذعلا نم (هب ملجكتساام ) وهلب دوه لاقأرق نمةءارق

 سو

 ١ )/١71( ىربالاوحبطاف) رلابر(اهب رممإبإ) ةيلكلإب ةرثكلا نعربفريثكلا مهلا

 ىنعب (هنملججتسااموهىلب) مهاعادرتلالاق (انرطم ضراعاذهاولاق) مئاواورششبتسا ةباحسلا كلت
 ىلاعتلاقف عيرلا كلتف صوم ( ملأ باذءاهيف عر) ىلاعتلاقف باذعلا كلذ ةيهام نيب مب اذعلا نم
 لمح تناكجيرلا كلت نا لاقت. مطاوم أو داع لاجر نمهب ت سم عون لكشل امتنع (اهبر عاب خيش لكم دن)

 جرلاتءاخ موءاوبأ اوقلغأ و مهتويب اوله د كلذاوًراماف ةدارج اهناكىرت ىتح ةنيعظلا لمىتو طاطسفلا

 مايأةينامتولايل عبس لمرلات حتا و ناكف لام رلا موياع تلاهاف عي رلاهندا سمأو مهتعرصو باوبالا تعلقتف

 امل مالسلاهيلعادوهن !ليقور حبلا فمهبتمرف مهتلمتحاو لمرلا مهنعهشكف ع رلاهندا يأ منين أ مط

 ىتلا عرلاو ةييطةدرابةنيل مهب رك حرلاتناكفاطخ نينموملا نمهعم نم ىلعو هسفن ىلع طخ حيرلاب سدأ

 حرلا نزاخ ىم !ى اعت هللا نا ل يقو مالسل | هيلع دوط ةميظع ةز كمه ذه و ةك_اهمةفصاعة دن دشهم هوق بدصت

 تلاقةثئاعنع[ق) ةردقلا لاكراهظا اذه ىف دور دقلا|ذهبةنلا مهكلهاف مئاقخارا دقم لثم مهباعل سرب نأ
 ةباور ىف داز مسبق ناك امناهتاوطهنم ىرت ىتحاكحاض طقاعمجتسم لسوهيلعةنلا له هللا لوسر تبا رام
 رطملاهيف نوك نأ ءاجراوحرف ميغلا | اوأراذا سانلا هللا لوسرايتلاقههجو ىف فرعامغىأراذا ناكو

 بذعدقو باذع«_يفنوكينا ىننمؤيامو ةشناعابلاقف ةهاركسللا كهجو ىف فر ءامغتًاراذا كارأو

 اذا إ_سوهيلعهللا لص ىنلاناكتلاق ةباور فوانرطمم ضراعا ذهاولاقف باذعلا موق ىأ ردقو#ي رلابموق

 *_كئاعهتفرعفهنعىرسءامسلا ترطمأ اذافههجو ريغتو جرْحو ل_خدوربدأو لبق ءامساا ف ةليخم ىأر

 قوةبالاانرطمم ضراعا ذهاولاق مهتيد ارا معاك راع كف وهم .وقلاقئكولعل ىردأامولاقف كلذ

 ريخواهيفامريخواهريخ كللأسأ ىنا مهلا لاق حيرلا تفصعاذا سو هيلعهتلا ىلص ىنلا ناكتلاق ىرخأ ةياور
 لخ دوج روهنولريغتءامسلا تايحتاذاوهب تاسرأ امرسشو اهيفامرشواهرس نم كب ذو ءأوهب تاسرأام
 امافداع موق لاق ة_ثناعايهلءللاقفهتل اس ةشئاع كلذ تفرعفهنع ىرسءامسا!ترطمأ اذافربدأو لبقأو

 اذاءامسلا تايختورطم هيف نظي ىذلا باح سلا إيل ان رطمم ضراعا نهلاق مهتيدوأ لمقت_ساضراعهوأر

 ىرئالاوحبصاف ) ى اعتهل وق نزحلاو مثلا نمهب ناك .امهتعليزاؤ ف شكى اهنعئرسا طر

 مهنك اسمالا دت اي ىرتام ىنعملاو لس وهيلع هللا لص ىبنلل باطخ هنا ىلعةحوتفمءاتلاب“ىرق(مهنك اسمالا

 /حرلانال مهنك اسمراث الا ىربالىنعلاوةمومضملاءايلابىرقو ا اهيف سدل ناكسلا نمةلطاعةب واخ

 ىلاعت لاق مل ةكمرافكك ذب فوم (نيمرجلا موقلا ىزجن كلذك ) ةلطعم نك اسملاوراثآلاالااهنم قبت
 لوطونادبالاة وق نم هيف كك-؛ملاوف مهانكم ىنميةكمل هال باطخلا (هيفك انكمناامف مهانكمدقلو)

 اهولمعتسبلساوملاهذه ,هانيطعألنا ىنعي (ةدئفأواراصب ا واعمس ,طانلعجو ) لاومالاةرثكو رامعالا ||

 مهراصبأ الو مهعمس مهنع ىغأا) مرجالفاهتاذاوايندلا بلاط ىفالااهوام عساف نيدلا يمأ ىف مهعفني مف ||
 قاحوهنلا تاي ابنو دحجاوناك ذا )أيش مهنم كلذ ىنغأ امباذعلا مهلزناملهناىنعي( ئثنم مهتدئفأالو |[

 انكلهأدقلو) ءازهتسالا ل يبس ىلع هنوبلطياوناكىذلا باذعلا مهبلزنو ىنعي( نؤزوتسي هباوناك اممهب

 اهي م

 انكلهأدقل او) هلوقبادي 2 |

 ةزجو مصاع (مهنك نجا |

 الا ءوش ىريال ىأ فاو

 ىرثالمهريغ مهنك اسم

 باطخلاو مهنك اكنالا

 كلذك )ناكنم ىارال

 (نيمرجلاموقلاىزجن

 نم ىزجن كلذ لثم ىأ

 وو مهمرجج لم مزججأ
 نعبرعلا رشا ريذحت
 امهنعفللا ىضر سابع نبا

 مالسلاهيلع دوه لزتعا

 مهمدصيأم ةريظح ىفهعم نمو
 سفنالاهذلئامالا ع رلا نم

 نيب نعظلابداع نمرّملاهناو
 مهغمدتو ضرالاو ءامسلا

 نااهف مهانكمدقلو) ةراخإب

 ىأةيفان نا (هيفك انكم

 ناناالاهيف؟ انكمامامف

 ىامل ظفللا ف نسحأ

 رب ركستلا نماهاثمام ةعماجم

 لصالان اىرنالا عشتسملا

 هعاشلف امامامهمفف

 فلالا اوك ريركتلا
 ةلصناتلعج دقوءاه

 لثم ىف مهانكماناب لوّونو

 وهدهجولاو هيف ان-كمام
 نسح امه ىلاعتهلوقل لوالا

 راكب !!]ونلك انكرورانان

 امواراث اوةوق دشأو مهنم

 ةركلن وأ ىذلا م
 222222222222222 سس  ---ت]ت

 مهعمس مهنع ىنغأاغ) مهفلاو َّك ردلات ال آى أ(ةدئف أ واراصإ أ واءمس مهانلعجو) ةفوصوم ( مبا ا (نزاخ) تا ( ش

 ىرجو ىنغاافهلوةب صا ذا (هللاتاب ابنودحجاوناك ذا ) هنمليلقلاوهوءاذغالا نم عش نمىأ (ئش نممهمتدئفاالو مهراصب الو

 الاهيفهنءاسادوجولهيفهتن رضا افهتءاساتقوىفهتب رمضاذا كنالءاسأ ذاهب رضو هن ءاسالهتب ريض كلوق ف فرظااو ليلعتلا ىرح

 كم رافقكسادب دهتاذهو مها ازمتساءازج( نؤزوتسوهبا وناكام) مهمل ازنو (مهبقاحد) كلذ قفورظاارئاس نوداتبلغشيحوذا نا



 نعجوعأ اذا» عئثلا فقوقدأ نءءانحنأ هيف عفت ىم ليطتسم لمروهو فقح عج (فاقحالابهموقرذن ًاذا)ادوهىأ (داعانأ رك ذاو)

 وهامومعةللا ىذر سابعنبا

 لبق نم (هفلخ نمو هيدي

 دوهفلخ نمو دوه

 رد_:لاتلخدقو هلوقو

 هفلخ نيو ديو
 هموقرذن | نيب اضارتعا عقو

 هللاالا اودبعتالأ ) نيب و

 باذ_ءكيلع فاغأ ىلا

 رك ذاوىنعملاو( مظع موب

 ةبقاع هموقدوهراذنا

 مظعلا ب اذعلاو كرشلا

 نمهمدقت نمرذنأ دقو

 لثمهنعرخأت نمو لسرلا
 موقىأ (اولق) كلذ

 (انكفأتل انتئجأ) دوه

 فرصلا كفالاف انفرصتل

 نع) هبأر نعهكفا لاقي

 ةلجاعم نم (اندعتاع

 نا) كرشلا ىلع باذعلا
 ىف (نيقداصلا نمتنك
 (معلااما لاق) كديعو

 دتع) ب اذعلاء جت قوب

 ىذلا تقولاب ىل لعالو(هللا

 مشا ور هس نول
 ميلا ) هي تلكشراام

 ىأورموبأ فيفختلاب و

 1 اراىنكل او) فب , وحلا

 كنكلو ىأ (نواهجتاموق
 نانوملعتال نوا_هاج
 اماف) هيفوط نذأام ريغنالئاسالو قيحرتةمال نب رذنم اوثعب لسرلا

 كر ناد نم راذنالاوأر ذنملا ىنعم ريذن عج 0 ل
 موق كئاوأ |باطخلانبااي تنأكشىف للا لل وت هاو رطب الو واو سراف قط مسودفت

 زيخ نم دم ل ؟عبشامتلاقةشئاغ نع(ق) هللالوسرابىلر فغتسا تاقفايندلا 5 ةايحلا ىف مهتابيط مط تل

 دقونامرهشلاانيلعىفابناكتلاقاهنع(ق) لسوهيلعهتلا لصةنلالوسرض بة ىتح نيعبادتم نيموب ريعش

 لالطاملالطاىلارظننلاكان |تلاق ىرخ ةياور ىفو مح الاب تون نأ الاءاماورملا نادوسالاو هام ااران هيف

 ةلاخابتلقةورعلاقران مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تايب ىدقوأ امو نب رهش ىفةلهأ ةثالث لالطا من
 راصنالا نم نا ريج لسوهيلعهنلا لص هللا لوسرل ناكدق هنأ الاءاملاورّملا نا دوسالا تلاق <تيعي ناك اف
 لاقسابعنب | نعانيقسيفاهنابلأ نم ل سو هيلع هللا بص هلال وسر ىلا نول سرب اوناكف حئانم مط تناكو

 زبخ مهزبخرث.ك اناكوءاشعنو دجال هه وايواطةعب املا ىلايللا تدب مسوهيل عننا ىلصةنلا ل اوسرناك

 دحأ فام هللا ف تفخأ دقن ملسوه دعنا لصةننا لوسر لاق لاق سن ٌ نعهلو ىذمرتلاهجرخأر يعشلا
 طب اىراوب ّئمالا ماعطلال,اوىلاموةليلو موب نيب نمنوثال*ىلع تأ د قلو دح ًاذؤيلامهنلا ف تيذوأو

 اماورازاما ءادر هيلع لجر مهنمامةفصلا باحأ نم نيعبس تيار دقللاقةرب رهىفأ نع (خ) لالب

 ىرتناةيهاركهديبهعمحيف نييعكلا غلبي اماهنمو نيقاسلا فصن غلب»اماهنف مهقانعأىفا اوطب ردقءاسك

 بعصم لق لاقفاٌماص ناكو ماعطب قف وع نب نجرلا دبعن | نج-رلا دبعن؛ مهاربا نع (خ) هنروع

 لاقهارأولاق هسأراد.هالجر ىطغناوهالجر ت ديهسأر ىطغناةدرب ىف نفكف ىنمريخوهو ريع نب

 تلم نوكمت نأ تيشخ دقوطسب ماين دلا نمانلطسب مثةدربالا هيف نفكيامدجوب لف ىنمريخوهو ةزجلتق
 اجل باطخلا نب رمعىرهللاد_بعنب رباجلاقو ماعطلا كرت ىتح ىكبي لعج مئاين دلاانتايح ىفانتابيطانل

 فاخحتامأ تي رتشار باجاي تهتشا اكو أر معل اقف هتررتشافاجل تيهتش | تاقرباجاياذهاملاقف ىدب ىفاقاعم
 ذا) مالسلاهيلعادوهىنعي(داعان أرك ذاو)ىلاعتهلوق و اين دلا <تايح ىف < ابيط متبهذأ ةيآلا هذه
 ىنيلايداع لزانمتناكليقوةرهمونام نيبداو فاقحالا سابع نبالاق (فاقحالابهموق رذنأ

 اوناكو مطزانمىلا اوعجردوعلا جاهاذافعبب رلافةرايسل مي لهأ اوناكوةرهمه لاقي عضو تومرضح

 رحشلااط لاقي ضرابر حبلا ىلع نيفرسشم لمر لهأ اوناكو ناب ءايحأ اوناك اداعن !ليقو مرا ةليبق نم
 ليقوالبج نوك نأ 0 او لبا ةّئيهكج اجو عا هيف لمرلا نم ليظتسملاوهو فةح عج فاقحالاو

 نمو) دوه لبق نم ىأ (هيد نيب نم) لسرلا تضم ىأ(رذنلا تلخدقوإ) لءرلا نمرا دساام فاقحالا

 كلذ مهرذن ”ًادقا دوه نا ىنعلاو ( مظع مول بادقع مكيلع فاح ىناةثاالااودبعتالأ) هدعب نم ىأ (هغلخ

 3 1 الر لك زلم متل نوطعيبسمب اردو نق سرنا مهماعأو

 ىنعي ( نيقداصلا نمتنك نا باذعلا نمىأ (اندعتاميانتآف) اهتدامعىأ (انتطنع) انفرصتلىأ

 مفابأو) باذعلا تاي ىتملعي وهىنعي (هللادنع علا قا) ادوهىنعي (لاقإ انبلزا:باذعلا نأ
 ىنعي (نواهجتاموقك ارأىنكل 9 ميلا هغيلبتب ىف سصعأو ىلعهنلا هلزن | ىذلا حولا نم ىنعي(هبتلسرأام

 ىنعي (اضراع) ىلاعتلاقفهنبب مب اذعلا نمدب نودعوباماوأر ىنعي (هوأراماف) 5بلزني ىذلا با ذءلاردق
 كالذو (مهتيدوألبقتسم) ءامسلا قبطي مث ءامسلا ةيحان ف ض رعيىذلا باحسلاوهواضراعاباحساوأر

 اوأراماف لي وطةدمرطملا مهنع سبح دق ناكو ثيغلهللاقيداو ةيحان نمءادوس ةباحس مهياع تجر هنا

 كالت

 ءامسلا قفأ ف ضر عب ىذلا باحسلا ٍضراعل اوالاحوأ اييماما(اضراع)هل |وقب هىمأحيضو مهبموهوأ ان دعتام ىلإ عجرب ريمضلا (هدأر

 مهتيدوأ لبقتسم)
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 1 #7 هل: همس ل3: لقيغ جد طش ظ رس

 درعا

 ماللاو عجوتمدهنأ لع سح لاقاذاكرجضتمهنأ لعناسنالاهب توصاذات .وصوهو ,هريغ فى اشو يم فص فحو ىفدم(ل فأ)
 ( لبق نمنورقلا تلخ دقو ) ضرالا نم ج .رخأو ثعب أن أ ( جرخ أ نأ ىن ادعنأ) مريغن وداكلج الو ة.صاخ ككل فيقأتلا ذه ىأنايبلل
 ءاعد(كليد) هلنالوقي وهلوقل ماظعتساوهو كلوق نمو كنم هناا, ثايغلا نالوقي ( هللا ناديغت سي هاوبأ (امصو) دحأ مهتم ثعبرلو

 ثععبلاب ( هللادعو نا )ثعبلاب و (10( هللإب( نمآ )كالطا ةقيقحال نيالا لع ضي رحتلاوثحلاهيدارملاو روبثلابهيلع

 ا 00 0 نمنورقلا اخ دقو) ايح ىربق نمى1(جرخان أىتادعتأ) ةيهارك ةماكى هو (5ل فأ) توتال

 9 نيلوالاريطاسأالا) نا نما كل ول, 4نالوغير راسنا ادرك ىل( هنا راس تول ماثعب لق ىأ(ىلبق
 0 3 53 ذل تازن سابع نبالاق (نيلوالاريطاسأالا) هيلا ىنوعدت ىذلا ىأ( | ذهام لومتف) ثعبلاب ىأ ( قح ثلا دعو

 0 ىلاويحالوقب وىلإب وهو مالسالا ىلا هناوع ديد اون ناكوهمالسا لبق قيدصلار كب ىبلأ نب نحرلا ديعىف

 نوك نأ ةشتاع تركت اونولوقتامع مطأسأ ىتح شي رق عاشمو بعك نب صاعو ناعدج نب هللا دبع

 هلمعت سازاخلا ىلع ناو م ناكلاق كهام نب فسوب نع ١) را ىبأ نب نجرلا دبعىفاذهلزن دق

 هودخ لاقف ًايشرك ىلإ نب نجرلا هرعهللاقفدل عبابي يكب واعم نب دب زب رك دب لعق بطق ب واعم

 (تاخدق) مأ ةلحىف

 نم مهابق نم) تضم

 كل ف هيدلاول لاق ىذلاو«يف هنلا لزن /ىذلا| ذهن او سم لاف هيلعاور دقي لف ةشئاع تيب لخ دف
 انك ننال

 نم (لكلو 02 لوقلاو ىتءارب نمرونلا ةروسىفهللالزن مالا نآرقلا نمأيشانيف هللا لزن أم باخخلاءارو نم ةشئاع

 0 نبروك ل0 9 ارملا سيل هنا سيحصلا

 00 ) (لوقلا مهياعقح نيذذلا كئاوأ ) ىلاعتهلوق لطبيب همالسا لبق كبىأ نب نجحرلا دبع ىف تازناهنا لاق نم

 ريخلا| ني انج نم نم ن روك الف نينم .وملا لضافأ نم نمؤم نجر لا دبع وباذعلاةملكم هيلع تةحدقءالؤهنا هلبا لعأ

 يمرر ابن | تنام نجنموانستطدت ماجتأ( اق لاا عصيت ل
 راثلاو تاير دنا ءابندقوأ| نم ل_تتاوت مالسالا لا قيس نمدي ريايعنبالات(اامتا تايرد يزل م

 يلفت سوم تاكيد ||
 ءايلإ م تاجرد 2 وا_عىلا هذ ةنحلا تاج لوقا نامت كا دحلا تس

 ١ : نت ابيط متيهذأ ) مط لاقي واهنع مط ف شكيف مهبءاحب ىأ (رانلا ىلعاورفك نيذلا ضرع. موب و) لجو مضافا يرصد يس

 ىأ (نوسلظيالمهو) || ير قيوتنف دقق تاذالاوتابيطلا نمكلردقاملكناىتس (اج متهما دال 0

 الو مطاممأ مهفويلو ]| لذميف ىذلاىأ (نوهلاباذعنوزجت مويلاف) ئيئاهنم م ظحءافيقسا دعب ل قبب لف هب متعنتو
 ردق,هقوقح مهماظب نبصابباذعلاا ذه قلع( نوقسفت متنك امبو قم اريغب ضرالا فنوريكتست منك 3 ىزعحو

 مطامعأر يداقم ىلع مهءازج نملرالاو 'يصاعما وهو فلا ىاتلا نا عال نع نرد مفرتلاوهو رابكتسالا امهدحأ

 تاجرد باوشلا لش حراوجلال مج نمىتاثلاو بولقلا لمع

 ماللا» تاكرد تاقعلاو أ نوملاصلاو هبانصأو لسوهيلعهللا ىلص ىنلارث ؟تابيطلاب عتملاب نب رفاكسلا ىلاعتهنلا عوامل هيلصفإلم

 موب د فوذحمب قلعتم | تال وسر ىلغتلخ لاق باطخلا نبرمج نع (قإ) ةوسالا باونءاسرايندلاف تالا با 1

اق هلئالوس راب سن اتس] تلقق هنسح ق رن أد قريصح لامر ىلع "كة موها ذاف ٍلسو هيل عةثلا ىلص
 ىلعاورفك نيذلا ضرعي تلو منل

 رانلا لعمهضرع (رانلا (أ كير ىلع عسوب نأ هللا عدا تلقف ةثالث ةبهأالارصبلادرب ايش هيف تءًارام هللاوف تب بلا ف ىسأر تعفرف

 ار دارا هه 221 مدس هي مصج# و ص يب ع ع داع د متع جب صج و و مع ع ص سس وع سس 2 ا ص ا ب سر و ع ص سمو مطظوق نماهيمهبي ذى ت 0

 اهيلع ضوحلا صرع نودي رب ضوحلا ىلعةقانلا تضر عمطوق نم مهيلعرانل| ضر عدارملا ليقو هباولتق اذا فيسساا ىلعنالفونب ضرع
 دفامالا تابيطلا نم ظح مك! بتتك امىأ(ايندلا <تايح ف كتابيط) فرظلابصانوهو متبهذأ مطلاقي ىأ (متبهذأ) اوبلقف
 ّمكبيطأ تنكل تئشولهنعةنلا ىضر رم نعو اهنم ئث كح ءافيتساد_عب كل قبب لفدوع فخ أو هب متبهذ دقو ايند ىف هومتبصأ
 امب)هب ”ئرقو ناوطا ىأ( نوطاباذعنو ,زحت مويلاف) تابيطلاب (اه متتعمتساو) هلوقو ىتابيط قيتسا ىنكلواسابل ؟نسح ًاواماعط

 مفقسفو عر ابكستساب ىأ (نوقسفت متلك امي و قحلار يغب ضرالا ف) نوربكس دن (نوركستسن منك



 لاصفلاو لصفلاو بوقعي ه|صفو فك الاب لجلا هب دارملاهنعهللا ىضر ةغيذح وب لاقوةللاامهجر دمتو ف سوي وبألاقهبو ريشاتتس لمحلل
 قوتس ولوتكنادشالا غواب وةدشهد>اولوقيهي وبسس ناكوهظفل نمهلدحاوال عج وه (هدشأ غلب اذا ىتح) ىنعموءانب ماظعلا اومظعلاك
 لوأ كلذ نوك نأ ههجووةنسنوثالثو ثالث ةداتق نعونبعب رالاحطانونيثالثلا ىلع فانأ اذا كلذو هلق عوهن وقاهيف كحتست ىلا نشل
 ةمعن هدارملا (ىدلاو ىلعو د عتمعن أ ىنلا كتتمعنركشأ نأ) قمطأ ( ىنعزوأ بر لاق ةنس نيعب رأغلب و) نوعب رالاهتباغو دشالا
 سجل تاواصلا ىهليق (هاضرتاهاص لمعأ أو ) هياعةمعن امهبلعةمعنل| نال هيدللاو ىلع .وهيلعةمعنلا ىركش نيب عجو مالسالاو دحوتلا
 ( نيماسملا نمىفاو) بن ذ لكنم ( كيلا تيت ىنا )هل ةنظمو حالصالا قوم ىتب رذ )٠8( >> لعجاىأ(ىتب رذىفىلحاصاو)
 2 9 7 نيذلاكئاوأ) نيصاخلا

 ةعسن ةأرلاتلجاذاس ابعنبالاق ارهش نورس ءوةعب راعاض ,رلاةدمرثك ًاورهشأةةسلجلا 4 1 | وامعام نسح أ مهنع لبقتت

 غلب اذاىتح) ارهشنب رشعوةعب رأت عضرأرهشأةتستلجاذاو ارهشنإ رشعوادحا تعضرا رهشأ ||| (ههن ايس نع زواجتتو
 ىاعتهلوقوهو ةئ_س نيعل رأ ىلا ةنسةرمث عنا ناب اموهوهن اوتساوهبايش ةباغوهبوق ةباهع ىأ (هدشا لبقتي صفحو لعوةزج

 مومعلا ىلعاهنا ليقوةصقلا تمدقت دقو صاقو ىنأ نب دعس ىفةبآلاهذهتلزن لبق (ةنس نيعب و غلب د) مهريغ نسح أوز واحب و

 وه (ةنجلا باحسأ ىف)
 ىنريمالا ىنمرك أكلوقك

 دي رت هباتصأ نم سان
 موك أنمةلجىف ىنمرك ل
 مهدادعىف ىملظن و مونم

 لالا ىبلعسصنلا هاحو

 باد أ ىف نينئاكى نعم ىلع

 .و نيدودعمو ةنحلا

 ردصم (قدصلادع و)

 لبقتي هلوقزال دكؤم
 مطهللا نمدعوز واجن, و

 ليقزواحتلاو لبقتلاب

 قيدصلار كلب ىبأ فتازن

 ىبأهيب | قوهنع هللاىضر

 قوريحلا مأهمأو ةفاق

 هئاعد ةباحت_ساو هدالوأ

 هدا ىلص ىنلاب نمآ هناف مههف
 نام ناوهو ٍلسو هيلع
 وهوامطاعدوةنس نيثالثو

 نباوهو سو هيلع هللا ىلص ىنلا بح هنأ كال ذو هنع ىلا عتانلا ىضر قيدصأ اركب ىب فتازئاهنا حصالاو
 دعقفةردس هيفالزنماولزتف مالا ىلا ةراحن ىف ةنس نب رشع نبا سو هيلعةنلا ىلدىنلاوةنس 2

 لجرلا نم بهارلاهللاهتف نيدلا نعهلأسي كانه بهار ىلاركب وب أ ىض هواهلظ ىف ل_بوهيلعهلل ا ىص ىنلا
 دعب اهتحنلظتسا امو ىنن هتلاواذه بهارلا لاف ىلطملا دبع نب هللا دمع نب دعو هلاقفةردسلا ل ظ ىف ىذلا
 هللا ص ىنلا قرافيالناكف ب دصتلاو نيةيلاركبىفأ تلق ف عقوف نامزلا ونت[ نوهواذهالا د ىسبع
 هتوبنب ىلاعت هلل اهمرك ا ةنس ناعب رأ سو هيلع هلل ىلصةنلا لوسر غلب امافرضح الور فس ىف لسوديلع

 لجوزءهب راعد ةنس نيعب رأ غلب اصافةنس نين الثو نامث نباوهوهق دصوركب وب أهب نم افهتلاسرب هصتخاو

 ةبادطاو نامالاب ىأ ( ىدلاو ىلع .و ىلعتمعن أ ىتلا كتتمعن ركشأنأ) ىنمطأ ىأ (ىنعزوأ برلاق)

 نمدحال عمتجلواعيجهاونا لس كبىبأ قاتسح هيدلاوب ناسنالاانيصووهلوق ىف بلاط ىبأ نب ىلع لاقد
 سايعنبالاق (هاض رتاحاصلمع أ نأو) هدعب نم ثالذ مزاوامهمهنلا هاصو أ هريغها اونأ مسأنانب رجاهملا
 اعدو هيلعهتلاهناعأالاريدا نم يش درب ملول الب مهنمهتلا ف نوب ذعي نينمؤملا نم ةعسن قدعاف ىلاعتهنلا هباجأ
 هوبأدب وب أمالساركب ىال ع متجاف نمآ ال دلودل نكي لف ىاعتةنلاهباجاف (ىن رذ ف ىلحلصأو)لاقفاضبأ
 دمحم قيدعىبأ نجرلا دبعنباو نجرلادبعهنباو ور هع نب رخص تنب ريما مأهم أ وورمع نب نامع ةفاذوب
 مواوماسأو لسو هيلعفتلا ىلص ىنلا اوكرد أ هلكدهنبا نباو نجحرلا دبع هنباودوب ا وركبو بأ ةعبرأءالوهف
 ىئاو) بحت ام لكىلا كيلا تعجر ىأ(كيلا تبتىنا)هلوقو فركب ىبأريغ ةباحصلا نمدحال كلذ عمتجم
 ةحلاصلا طاع أ ىنعي (اوامعام نسح أ مهنعلبقتي نيذلا كئلوأ ) ىناسأو ىلقب تماس أو ىأ( نيس ملا نم

 مهدخاؤيالف (مه ايس نعز واجي و)اهيلع مهبيثيف نسما ىنمب نسحالاف نسح اهلكواين دلا ىفاهولمج ىتلا
 زواحتيو مهم | ةسح لبق ناب مهدعو ىذلا ىأ(قدصلا دعوإ)ةنلا باه عم ىأ(ةمجلا با أفلح

 2 : كيلو ةندس نيعل رآنا ناسل ىلعايندلا فىأ (نودعوبإ اوناكىذلا) ةنجلا مهلخ دي ناب مهدعو ليق وق دصهدع وو مه ايس نع
 كح 0 ثعبلابرارقالاو هثلابناميالا ىلاهاوعدذ | ىنعي ( هب دلاول لاق ىذلاو ) ىلاعنهل اوقف ملسوهيلعهللا بصلوسرلا

 ا نم ةباحعصلا نمدحا

 كعقل اوناكئذلا) مهنع هللا ىضر رك ىلاري-غهتانب وهونب وهادلاوووهإ_س أر اصنالاو م..منمنيرجاهللا

 كلذلولوقلا كلذ لئاقلا سنحلا لاق ىذلابدا ارملاولوقتلا .هياع قح نيذلا كئلو أ هربخ أ دتبم (هبدلاول لاق ىذلاد ) ايندلا ف (نودعوب
 همالسا لبق هنع هللا ىضرركب ىنأ نب ند-رلا دبع ىف تازن ليقو ثعبلابب ذكللاهيدلاول قاعلار فاكلا فوه نسما نعو اوم خا عفو
 |[ مئانبالنوعيابت أ ةياة رهام متئجدقلر كب ىبأنب نحرلا ديعلاقفدب يل ةعيبلاب سانلا ىمأيل ناو مىلاةيواعمب اك هنالطبل دهب و
 ٍ ٠ ولوهب وهامةتلاو تلاقو تدضغفا مع هللا ىذر ةشئاع تعمسفاكل فا هيدلاو لاق ىذلاو هيف هللا لاقىذلا اذهسانلااهسأا,ناو يملاقف
 هللا ةنعل نم ضضف تنافهبلص فتن أو كابأ نعل ىلاعت هللا نكسلو هتيمسل هيمسأ نأ تئش
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 نونعي طاقسلا ادمجح عذب نمةماعنا اولافةكمرافكم الكوهو مهلجال ىأ (اونمآن ب ذللاو رفكنب ذلالاقو) مهماظأ وسانلالضأ متسلأ

 (هباود مهل ذاو) ءالؤههيلاانقبساماريخ دمت هيءاجام ناكول (هيلاانوقبسامارب_> ناكول) دوعسم نباو بيه صو راسم ل ثم ءارقفلا

 كفامطوقو هنعبيسم (ميدق كفا اذهنولوقيسف)هلوقو مهدانءرهظهباودتبس/ذاوهريدق:ه«يلع مالكا |ةلالدك ف و نحم ذا ىف لماعلا

 اربخ عقاو فرظهلبق نموأ دتبموهوةاروتلا ىأ(ىسومباتك )نآرقلا ىأ (هلبق نمو ) نيلوالاريطاس ا مطوقك م داقتم ب ذكى أميدق

 )٠10( اماماىنعموامئاقدي ز رادلا فوحن لاحلا ىلع (اماما) بصان وهوه« يلعامدقم

 لاقاطهيشلا ناكت قبس اذاوهلهبشا| ناكهؤاماهقبسف ةأرملا ىشغاذا لجرلا نافدلولا ف هبشلاامأو توحلا

 ىوتهب ىنعمطأست نأ لبق ىال_ساباوماعا نا ته موقدووبلا نا هللا لو سرايلاق لهنا لوسر كن ًادهش.أ
 نبهللا دبع كيف لج رىأ لس وهيلعهللا لص هللا لوسرلاقف تسلا هلل دمع ىلدو دوببلا تءاؤل كدنع

 هللادبع لسأن ا متيأرفأ مسوهيلعهللا ىلصةللال وسر لاقتفانريخ نب وانري_خوانماعأ نب اوانماعأ اولاق مالس

 هلال ن أدهش ألامقف مهبل هللا دبعج رفنلاق كلذ لثماولاقف م_مماعداعاف ةباور فداز كلذ نمهللا هذاعأْاولاق

 كهعئار شو هنلا نيد ىفهب مؤ ةودق

 نل(ةحرو) مامالا موي
 هيفاميل##تو هبنمآ
 باك ) نآرقلا (اذهو)
 ىسومباكل (قدصم

 همدقتو هيدي نبب الوأ

 اناسل) بتكلا عيج نم أ مالس نبهنلا دبع ىنعيلاقف ةباو رىفدازهيفاوعقووانرسث نباوانر اولا تفهنلالوسرا دن أ دهشأو ةللاالا
 ريهكد نملاج )ع ٍرع أ تعمساملاف صاقو ىلأن بدعس نع( قله حي ىفى راخبلاهجرخأ هللا لوسرايفاخأتنكىذلا اذه

 لواعلاو قددضم يف 5 هيفولاق مالس نبهللاد_علالا ةنحلا لهأ نمهنا ضرالا ىلع ىثء ل لوقب ل-سوهيلعةللا بص بلا

 باف نمواقدصم هدف. | ليقو ثيدحلا وأ ةنآلا كلاملاق ىردأالى وارلالاق هلم ىلع ليئارسا ىنب نمدهاشدهشرو تاز

 قدملالوعفم نوكنأ || رخآلاق ددديلكونآرقلا ىلعدوةارونلا لع ىسومدهُفةاروتلانارقلا ل ئموهموقل لسوهيلع

 ىرعناسلاذ قدصي ىأ || هيلعهللا لص دمت دهشاكهنلا دنع نماهنا نارقلا ل#ثم ىهىنلاةار وتلا لع ىسومدهشو ىنعملان وكيف

 ىأ(رذنيل) لوسرااوهو اونمؤت نأ ب رعلارشعماب منأمريكتساوةار وتلاو ىو نمآن م نم افهنلا مالك هنأ نآرقلا ىلعإ سو
 ىزاجرذ_د1تباتكلا || فوذحما طرمثلاباوج ماقم متاقوهودب د هتهنا لبق نيملاظاا موقاا ىد_الهتلانانآر قلاو دمحم
 هلوق#و نيلاض نونوكست لب نب دتهم نونوكنال <تنافهب عرفك م ةئلا دنع نم ناكنا متيًأرأ لقرب د قتلاو
 مل-سوءهيلع هللا ىل صدت نيد ىنعي (اريخ ناكولاونمآ نب ذال) دويباا نم ىنعي(او رفكن يذلا لاقو) ىلاعت

 (اوماظنيذلا) يىاشو

 4 (ىرشبو) اورفك
 ىلع فوطعم بصناا لحم | هيلاانوعدام ناكولاولاقةكم رمش م فتلزن ليقوهباحص أ ومال س نبهللا دبع نونعي (مهيلا ان اوقبسام)

 هللوعفمهنالرذنتل لحم ||| ةنيرصوةنيهج ىنعياونمآن بذللاولاق نافطغودسأ اورفكن بذلا لبقو نالفو نالفهيلاانقبساماريخ د
 نينمؤللا (ناتسحملل) ىدتهامنآرقلابىأ(هبا ودتهم ل ذاو) ىلاعتةننا لاق ُُة مهلا ءاعر هيلا نقب سام اريخ د هبءاجام ناكول

 اولاقنيذلانا) نيعيطملا باتكأ) نآرقلا لبق نمىأ(هلبق نم مدقتم ب ذاك ى أ ( مدقاكلفا ادعن ولوقيسف) ناميالالهأ هب
 قع (اوماقتسامئّشاانب ر (باتك اذهو) هب نمآ نا هللا نم ىأ(ةجرو) ةنىدتقياماماءانلعس ىا(اماما) ةاروتا

 دجمةعيرشو هللادمحون || ىمشإ د) ةكمكرشم ىني (اوملظ نيذلارذنيلات رانا زياق ىف ابتكلل ىا افاد نآرقلا ىنعي
 الف) مسوهياعةنلا ىلص نبدا نجلا باح كلو نورع طر تل لا حل ا نيف

 ةمايقلا ف (مهيلع فوخ لدينا نانا ا 0 * 7 1

 دنع (نوئزح محالو) ||...( عسوو) هولا تاتا( رس حل
 ةنجلا باهصا كئلوأ) توملا ارهش نونالل ماطقلاوهو عاضرلا نملصفني نايا ل تمون (اريش نونا ا ةدشإ
 مالكلاهيلعلدلءفلردصمءازس(نولمعياوناك امبءازجإ) كئلو أ هيلعل د ىتا|ةراشالا ىنعم هيف لماعلاو ةنجلا باعص أ نملاح (اهبف نب دلاخ

 اذ !سمأهيدلاوبانيصو ىأ ,هريغانسحاناسح اهيدلاوب نسحب نابهانيصو ىأ فوك (اناسحاهيدلاوبناسنالا انيصوو) ءازجاوزوج ىأ

 ىزاخج نيفاكلا حتفبؤ (اهركهتعضوواهركهمأ هتلج) لامشالا ل دب نموهوهيدلاوب هلوق نمل دبلا عضوم فوهف ندسح ىذ صاب ىأ نسح

 هلجةدمو (هلاصفوهلج 5( هرك اذالج ىأردصملل ةفصدنأ لعوأ» ,ركتاذ ىألاحلا ىلعهباصنت اوةقشملا ىتعم ف ناتغلا هو ورمعوب او

 تيقب نيلماك نباوحويلاهتهلوقلنيلوحتناك اذا عاضرلاةدمنالرهشأةنسلجلاةدملقأ نأ ىلعلبلدهيفو((ارهش نونالثإ) هماطقد



 ىنمريغتبئملعفي ن أعم مدالوهلوق الل خدامناو ةعوف سم ةيماهفتسا نوكأ نأو ةبووصنمةلوصوم نوكت نأز وجيلعفيام قامو

 دهشوهب مر كو هنا دنع نم) نآرقلا( ناكنا متأرأ |لق نيبمري ذنالاان ًااموىلا ىوبامالا عبت ًانا) هزيح اموام ىردأ امف ىفنل لا لوائتل

 هنئادبعوه (ليئارساىنب نم دهاش
 مدقامل هباىو ر ةنيردلاب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيهحوىلارظن ةنيدملا لسو

 باذكهجوب سبل هنا لعف

 ثالث نع كالئاس ىناهللاقو

 لوأام ىن الا نهماعيال
 لوا امو ةعاسلا طارقا
 هللا لكه هك ًايماعط

 هيبأ ىلا عزمي دلولا لابامو

 لوسر لاف همأىلاوأ

 امأ ملسو هيلعهللا ىلص هللا
 رانفةعاسلا طارشا لوأ

 ىلاقرشملا نم مهر

 ماعط لوأ امأو برسغملا

 ةداب زفةنجلا لهأ هاكأي
 اذافدلولاامأو توحدبك

 ناوهعزن لج رلاءأم قيس
 لاقفهتعزب ةأرملاءام قبس

 اقحهللالوسر كنًدهشأ

 نآرقللريمضلا (هلثمىلع)

 ىاموهو ىنعملا ف هلثم ىأ

 ةقب اطملا ىتاعملا نمةاروتلا

 ديحوتلا نم نآرقلا فاعل
 ري غوديعولاو دعولاو

 نوك نأز ومجيو كلذ
 هللا دنع نم ناك نا ىنعملا

 دهاش ده_ثشو هنتر فكو

 نم هنوكىنيكلذوحنب

 دهاشلا( نم اف)هللادنع

 ناميالا نع(ميربكتساوإ)
 فودعط رمشلا ب اوج وهب

 موقلا ىدهمال هللا نا) فوذحلا اذه ىلعلدبو نيملاظ مله متر فكوهللا دنع نمنآر !|2١ ناك ناهريدقت

 مالسنب|مالسانالةيندمةبآلاهذهناليقاذطو ر وهلا دنع مالس نب 0

 ن نامءان اراطقتلاق ةعرق نو رجاهملا مستق هنا هنربخأ را لو راصنالا

 هللالوسر هيلع خدهب اوثأ ىف نكو لسغو ىفوناماؤ هيف فوت ىذلاهعجو عجوفانتايبأ 1قهانلزن اف نوعظم

 هللا بص ىنلالاقفهللاك ا ادقل كيلعىفداهشف تئاسلااب |[ هللا لص

 هللا ب صةهللالوسرلاقف هللاهمرككن فهللالوسرايتن أ ىناب,ت اقف همرك ًأهللانا كي رديامو إسوهيلع

 هتلاوف تلاق ىف لعفي امهللالوسران أ: ىردأامهتلاوربخاهلوجرال ىناةنلاو نيقيلا هءاج دقفوهام أ | سو هيلع

 ملسوهيلعهللا لصةللالوسر تف ىرهئان يع مونلا فنامعلتي رو تلاقهللالوسراياد-اهدعب ىزأال

 ىلعراصنالا تعرتقاةني دملا نو رجاهملامدقاملتلاق ىراخلاربغةباو رىفودل مع كاذلاقفهلكلذ ترك ذف

 ىنعم فل يقو كب الو ىف لعفي امهنلا لوسران أو ىردأأ ام ةئلاو هيفو نوعظ٠ نب نامعان ار اطف تلاق م_هانكس

 اذه ىلعفرانلا فد ذك نم نأو ةنجلا فهنا لعد ةف رخآلا ىفامأ اين دلا فا ذه كب الو ىف لعفيام ىردأ امهلوق

 هللالوسر ىأر |_سوهيلعةللا ىلص وللا لوسر باهتابءالبلا دش السابع نبا لاقف هيفاوفلتخا دقف هجولا
 ىلا رج اهمنىتم هبا أ هللاهقف اوبل اوس اهسهل تعف رخو حابس ناذأض رأةك< وهو مانملا ف لسو هيلع هللا ىلص

 انأجرخأمأ ىناكمىف ك ارتأ أب الد ىفلعفيامىردأ اموةبآلاهذه هللا لزناف تكسف تيأر ىتلا ضرالا

 مج رتسأ ىردأالفانامأ ايندلا فك ىمأ أو ىرمأريصي اذامىلا ىردأ الل يقو ىلت هر ىتلا ضرالا ىلإ هتت متأو

 نوجر اى ردأالف نوق دضملااهمأ متنا مأو ىلبق نمءايدن الا ضعب لةقاكلتق أ مأ ىلبق نم ءايدنالا تجرتحأ
 فسخ مأءامسلا نمةراخلابنومر أن وب ذكع | اهبأ كب لعفيامى ردأالو كب لعفي اذاممأن ,وكرتت مأ عم

 ىلاعتلاقف اهلكن ايدالا ىلعهنيدرهظي هنا لجو زعقتلاهربخأمثةبذكسملامالابلعفام مكب لعفي ئشىأم ب
 تنأومهبنعيلهثلا ناك اموهتمأ ىف لاقوهلكن بدلا ىلعهرهظبل ى ولان « دو ىدطابهلوسر لسرأ ىذلاوه

 ىرمريصياذام ىلا ىردأأال|ءانعم ها ل هو مهم عم هللا ناك امو مويف

 عبتأنا) هلوقو 0 0 ارب اس ىلعهّتمأو نايدالا لعهنيد رهظر هند ريخأ مبولغملاو لاغلا نمو سعأو

 0 ريذنالاانأامو) ايش ىدذع نم عدت بأ الو ىلا وب ىذلا نآر قلاريغ عبتأامهانعم (ىلاىوبامالا

 ىنعي (هللادنع نمناكنا) نولوفتاذام ىو ربخاىأ ( متأرألق) عئارمشلا ككل نيبأو باذعلا كر ذنأ
 (نم اف)هللا دنع نمهنا ىأ (هلثم ىلع ليئارسا ىنب نم دهاش دهشو ) نوكرسشملااهبأ ( هب متر فكو ) نآرقلا

 نا) متيدعتو متءاظدق سيلأ كل ذ.كسمالا ناك اذا ىنعملاوهب ناعالا نعى أ (متربكتساو) دها ثلا ىنعي

 مسوهيلعهتلا ىلص ىننلاب نمآم الس نب هللا دبعوه ليقف دهاشلا اذهىفاوفلتخ او( نيملاظا موقأا ىدوسالةئلا

 مالس نب هللا دبع غلب لاق كلام نب سن أ ن نعىورامهيلعل دباونمؤي لفدوهيلاريكتساوهتوبن ةصصن دهشو

 0 ا نع تائب قالو ”ال لا كا 2 ركز فورعو داك راو هاكالا لك تام

 عزب ئش ىأ نم هوهنب ًاىلادلولا عزب عش ىأ ن موةنلا لهأهلك ايم اعطلوأاموةعاسلا طارمشالوأام ىناالا

 دوهيلاّو دع كاذهننا ديعلاقف لاق لد ريجافت نيب قربخأ وهي .اعفتلا ىلصهننالوسر لاف هلاوخأ ىلا

 امألسوهيلعةثلا لصةتلا وسر لاقتف كيلق ىلعهلزن هناف لب ربل اودع ن اكن .ةبالاهذهأر ةفةك ”الملا نم

 ديك ةداب زفةنحلال_هأهلك أي ماعطلوأ امأو برغملا ىلا قرششملا نمسانلارمدت : راف حالا ظارضالرأ

 توحلا
 دقف دهشو قواولاامأ او دهاش دهش ىلع ترب ريكتسالةفطاعةريخالاواولا كلذ.كو ط رمشلا لعف ىلع مترفكل ةفطاعىلوالاواولاو (نيملاظلا

 ناقوربخأ لة ىنعملاو هب مترف .كوهللادزع٠ نه ناكةلوقةاج ىلع تربكش دساو نم افهلثم ىلع ليثارم «اىن نمد_هاشدهشهلوق ةل_ح تفطع

 هبناعالا نعوهنعكرابكشسا عمي هناعيافوإة لوزن ىلع ليث ارسا نب لعأ ةداهش عمتج اوهب مرفك ع مهنبا دنع نمنآرقلا نوكع متجا



 ري

 اذهنا ىنعي نار قلاوهوباتكلا اذهلبق نم ىأ(اذه لبق نم باتكب ىنونثا) ضرالاو تاومسلا قا ىفهللا عمكرسش (تاومسلا ىف
 هلبق نملزنمدحاو باتكب اونأف كللذ لثم قطانوهوالا هنلا تكن مهإبق نمٌلزن أب اتكن مامو كرمشلالاطب او ديحوتلاب قطان باتكتلا
 هللانا (نيقداص متنكنا) نيلوالا مواع نم يلع تيقن لعنمةيقب وأ (لعنمةراثأوأ) تلاريغةدابع نم«يلع متأامةحصب دهاش

 اذاو) ادبأىأ (نولفاغمهئاعد نع مهوةمايقلامويىلاهبيجتسيال نمهللانود نموعدي نملضأنمو) نائوالاةدابعب ؟سمأ
 ىلا مهانوعدام نولوقي ( نب رفاك )مهتدبع ةدابعب (مهتدابعب ) مانصالا ىأ (اوناكو) اهتدبعل مانصالا ىأ(ءادعأ مطاوناكسانل ارشح

 رداقلا بيجلا عيمسلاءاعد نوكرتي ثيح ناثوالا ةدبع نمالالض غلب أ مهلكلالضلا ف نوك,ن أر اكن! لضأ نم ىف ماهفتسالا ىنعموانتدابع

 تمافاذاو ةمايقلا موقت ن أك اوايندلا تماداممبنمدحأ ةباحتسا ىلءهلةر دقالو مط بيحت_سيالاداج هنود نم نوعدد 5 ئغلك ىلع

 مهالوتنالةرضمودكن ىلعالا (1 نب رادلا فاوسلفادض مييلعا اوناكوءادعأ مها اوناكسا:لارمشحو ةمامقلا

 ةراثأوأ) نولوقتام نايب هيفنآرقلا لبقهنلا نم ءأجب اة ككى أ (اذهلبق نم باتكبى ونت !تاومسلا ىف

 نم ةمالعلءقو ءايبنالا لع نعةباورب ليقو مهلا دنس. ونيلوالا نعرثؤي لع نم ةيقب ىأ (رعنم |[

 لضأ نمولاكي رشدنل نأ ىف ىأ ( نيقداص منك نا) ضرالا فهط+ برعلا تناك ط خوهو طخ اوه ليقو
 (ةمايقلامو.ىلا) اهنولاس عيش ىل اهم دباع ب رجال مانصالا ىنعي (هلبيحتسيال نمهللا نود نموعدب نمي

 د_حجتو مهم داعت ةرخآلا

 مهبلادنسأ - مهتدابع

 نمرلعلا ىلوأ ىلا دنسيام

 ليقةلفغلاو ةباجتسالا 110 0 2 7
 كريم هتصوومهوزرم 000
 ل نارقلاقلتخاى (هارتفانولوق, مأ )ار حس نآر قلاا ومس ( نييمرح سا ذه ىهءاجا ل قحالاور فكن يذلا

 ناىلاعت هلو قة هو_نو || نانو ردقتالىأ(ايشنلا نمد نوكلمتالفهتيرتفانا) دجناب(لق) لجوزعهللا لاق هسفن لبق نمد
 ها ام) معأشاىأ (لعأوه) ملجأ نمهللا ىلع ىرتفا فيكسف ىفارتفا ىلع ىنب ذعناهبا ذعىنعاو درت
 ا (مكني وىنيباديهشهب ئك ) رحسهناهيفل اوقلاو نأ رفلاببي ذكشتلا نمهيف نوض وى أ (هيفن وضيفت
 نر ل ىتتلا ىلا مطءاعد وهليقو تع باذعلا ريخأت ىف ىأ(محرلاروفغلاوهو) هدنع نمءاج نآر قلاناىأ
 مييلعىلتتاذاو) كرش ىأ(لسرلا نء)اعيدب ىأ (اعدب تنك ام)دجماي( لق ىلاعتهلوق وب ميحرمنم بات نار وفغدهناهانعمو
 ةشيعج (تانيبانتإلا (مسبال وى لعشب امىردأامو) وبن نو ركسذ:فيكسف ءايبنالا ا ىبق ثعب دق لس سم لوا, تس

 رادلهاشلار حلا عب || رفةيالاهذهتلزنا لو ةمايقلا موب كب الو ىف لعفيام ىردأ امهان» ليقف ةبآلا هذه ىنعم ىعءاماعلا فاتخا
 لير تا ار هناالولو ل_ذطؤو ةب نم نمانيلع هلامو دح اوالاهنلا دنع دمت سموان سعأأام ى :رعلاو تاللاواولاقو نوكرسشملا

 (ق_حللاورفك نيذلا ميا نو فال ل رعضالر هب هير هسا ىتلا ب ا نموه اا
 لخ دبل لجو زعهللا لز, افانب لعفي اذا ف كب لعفي ام تماع دقهللا ىناب كلل اًةينه ةباحصلا تلاةفرخانامو

 نيذلإبو تايآلا قلاب دارملا 7-6 : :
 0 اريبك الضف هللا نممط ناب نينمؤملارشب ولزن أو ةيالاراهتالا هت نم ىرت تانج تانم وملاو نيئمؤملا

نذنارفغب ربخ نأ لبةاذهلاقامااولاقةمركعو نسحلاوةداتةو سن لوقا ذهو مهم وهب لعفب ام هللا نيبف
 را ا هب

 35 26 55 1 نع صماءالعلا مأ ناتباث نب دب ز نبةجراخ نع( خ) كلذ خسف ةيديدحلا ماعدبن ذ نارفغب ريخاافاو

د و ب د عصا 2 77و 2 2 هس و و ا سل سب ل ل ص سس م يس صصص
 لق 0 مهن و 

 نالطبلا فهم ار هاظ (نييمرحساذه) رظنةداعاالوركتفةلاجا ريغ نمهوعمسام لوأو مهات أ ةعاسدوتجابهؤداب ىأ( مهءاجاملا) قحاب
 لاهفاخأ اوهقملتخا ىأهارتفا مالسلا هيلعا د نا مط :وقرك د لا | 2 تاكا مهتيمسترك ذ نع بار ضا (هادتفا نولوقب مأ) هبفةهيشال

 ةب وقعب هللا ىنلجاع ضرفلا ل دبس ىلعهّمي رتفاناىأ(ايشهللا نمىل نوكامتالفهتيرتفانالق) تايآلاهيدارملاو قحللريمضلاو ايذك هللا

 (هيف نوضيفتا.« لعأ و ه)هباقعل ضرد:أو هي رتفأ فيكفهباقع نم ئعفد نوقيطنالو ىتاجاعم نعهفك ىلع نو ردقتالف هيلع ءارتفالا
 قدصلابىلدهشب( كني وىني اديه شهب نك ) ىرخأة ب رفوةراتارحسهتيمستو هنانآىف نعطلاو هللا جو ىف حدقلا نمهيفن روعف دنت ىأ

 ناةجرلاونارفغلاب:دعوم ( ميحرلار وفغلاوهو) مهتضافاءازجديعوةداهشلاو لعلارك ذىنعمو راكنالاود وجاب ؟<ياعدهشي وغالبلاو

 امو) قوبناو ركتتف لس م لوابت سل ىنا ىنعملاو فيفا ىنعع فداك اعيدب ىأ( لسرلا نماعدب تنك ام لق )اونماورفكلا نعاوباث

 ىتم ىتح ناكرسش ا ىذأ نماو ردضدقو هبادكأهللاق ىاكلا نعونامزلا نم لبق سياف كب وىبةنلالعفيامىأ( ميال و ىفلعفيامىردأ

 رحشو ليت تاذهمانم ف ينعياهتي ارو ىف تءفر دة ضرأ ىلا جور خاب يموأ مأةكع ك رانا رى لعفبام يردأاملاهتف' ذه ىلعنوكسا



 نا)ةعاسلا ئمىأ (ةعاسلاامى ردنام متلفاهيف بي رال)للادع .و ىلع فطءةزجةعاسلا واهمسا و نا لح ىلع فطع مف 1 (ةعاسلاد
 نظلا ىوسام ندي زوهاوسام ىنن عم نظلا تابثادافيلءاننتسالاو ىننلا ف هرح ل داف بس نظا|تابثاهاثعموانظ نظنولصأ (انظالا نس
 هلوقكت ايسلامطامعأ تاب وقعوأمطامعأ حئابق (اوامعام تائيس )رافكلاءالؤطرهظ (مطادب و نينقيتسمب نحتامد) هل اوقباديكوت

 متيسناك م اسنن مويلا ليقو) ءهئازهتساءازج مهلزنو(نؤزهتسيةباوناك امم )01(  را |اهلمللس تيس
 رتب سس مح حس( ىأ (ا ذه كتموب ءاقل

 5 :ِ : كر تاكتاذعلا ىف يكرتن ملقواهومتركسن أىأ (ةعاسلاامىردنام متلق) ةنئاكاهناف كشالىأ (اهيف بي رالةعاسلاو) ناك

 ا | فأ (ادب و) ةقااناع (ينتتس م نضاو)اضوتواسدسالا كذا نظنا) |( نى يبس وب
 ظ هباوناكام) مهبل زن ىأ(مهبقاحو) مهت ايس ءازجمطادب ىنعماوايندلا فى (اولمجام تائيس) ةرخالا ]زا ىلاءاقتنإا ةفاضاو
 ظ | ولا قفا روان كب ا وبءاقل يسناكك سنن مولا لقد نؤ 1 1 هلوسق فركلا ةفاضاك

 ْ | مكنإب) ءازجلا 0 نمي وعنك ناعنام نم 5 نا 0 نمملاموراتلا متين ىأراهنلاو ليللاركم
 ا (اممنوجرختالمويلاف) باسح الو ثعبال متلو ناح ىنعي (ايندلاةويحلا <: رغواوزههنلا تايآ دخت اذهكموب ىف ىلاعت هللا ءافنل

 كلذ لبقيالهنالهب نا الاو هللا ةعاطولا اوعجري نأ مهنمبلطيالىأ (نوبتعتس مهالو) رانلا نم ىأ

 ْ 3 روهىذلاهللا او دجافءانعم (نيملاعلابر ضرالاب روتاومسلا بر ذجلاهللؤ)ةب ونالورذع مويلا
 ا ْ هلو) لاح لكىلعءانثلاو دا بجو ةماعلاةيب وب رلا لثم ناف نيملاعلاو ضرالاو تاومسلا نم ئشلكبرو

 ١  [|وهو)مظعي و ريكبنأولثل قحو (ضرالاو تاومسلا ىف)ةمظءلاوءاي ربكساهلنافدوربكو ىأ (ءاي ربكلا
 ١ هرازازعلا ل سوهيلعهللا بص ةئلالوسرلاقالاقةري رهىنأ وديع سىفأ نع (م) (ميكحلازي زملا

 8 اوأمو) هاد ءاقلو

 امو) م-ازنم ىأ (رانلا

 (مكلذ نب رصان نممكل
 تبيسب 00 اب) باذعلا

 هللاتانآعدخمتا :|
 1 هلاىصر دوعسموبأو ١4 قلاقربلا هجر أو لم ظفلهتب ذع ينعزانب نف ىماعتهثلا لاق ادر ءاي ربك !او ةويبحلا منرغو اوزه

 : ىلا نعدوادىنالوهتب نعام هنمايش ىنعزان نف ىنادرءاي ريكلاو ىرازازعلالجوزعهللالوقبام_منع نوجرحالمويلافايندلا

 ىرازاةمظعلاو ىفادرءاي ربكسلا ىلاعتهنلا لاق إ_سوهيلعهنلا ىبصةنلالوسرلاقلاق ةرد ره ةزجح نوجر-ال (اهنم
 | ا قىنعزا نف

 7 || برعلا»داتعتامىلعج رخ مالكا اذهليق ثيدحلا ظافلأأبي رغح رش« رانلا قهتقذقامهنمدعلاو |! ( نوت تب ىالو) لعو
 ْ ىوقتلاهسابلو دهزلا نالفراعش نولوقي ب ايثلابةمزاللا ةفصلا نع نونك, مهن كلذو مهتاراعتسا عيدبف[] اوبتعي نأم_ممبلطي الو

 "' || ءادرلاو رازالاامههيشو امهربغو مركسلاو ةجرلاك اراحن نيقول لا ضعب اهب ف صني ىتل!تافصلا رئاسك اسي | بروتاومسلا بردجلا
 ىلاعتهلنا كلذكسف دحأ بادر وهرازا ىفهكراشب الهنالو ناسنالاءادرلا لمشي [كهنالمشء امه فصتملا نال || (نيملاعلا بر ضرالا
 معأةللاو هريغب قيلتالىتلاهبةصتخلاهل ةمزاللا هتافص نمامهئالدح أ ام هيفهكراشي نا ىنبنيال ||| وهىذلا هللااو دجاف ىأ

 : وي ةيكم ىهو فاقحالاةروسرب سفن نر ل برو مير
 ليقو عب رأى هوةنب دل !انلزنام_هئاف لسرلا نم مزعلاولو أر ب_داكربصاف هلوقو ليقو متبًأرألقهلوقريغليق || ناملاعلاو ضرالاو تاومسلا
 افرحن وعستو ةسجسو ةئامسخو نافل و ةلكن وعل رأو عسا رأوةن امسوة:[نوئالثو سج ||| ةيب وب رلاهذه لشمناف
 ش دي ميحرلا نجحرلا هدا مس 9+ ءانثلاو دا بجو ةماعلا

 الام هنيامو ضرالاوتاومسلاانقلخام ميكحلازب زعلاهللا نم باتكلالب زنت مح) لجوزعهلوق هلو) بوبسم لك ىلع

 ظ ضرالاو تاومسلا ءانف هيلا ىهتني ىذلا لجالاوهو ةمايقلا موب ىنعي ( ىمسم لجأو) لدعلابىأ ( قملاب 0
 2 ع 3 07 م يارا ..6 3 3 دوق و

 | ١ نونمؤيالىا (نوخضرءم) باسحلاوثعبلا نمنارقلا فهباوفوخ ىأ (اورذنامعاورفكن يذلاو) 1 0-3 (ضر 1

 | 4 : وهو ) ضرالاوتاومسلا ف

 0 ىف دميحرلان جرلاةللامسبإل (ةلآنوثالثو سخ ىهو ةيكمفاقحالاةروسإ# هماكحأ ف( ميك-1ا) هماقتتا ف (زي زعلا
 لج أر يدقتب و( ىعسم لجأ و) ىحلاباسبتلم ( قحبالاامهني امد ضرالاو تاومسلا:ةلخام ميكس از زعلاهنلا نمباتكلاليزغت محإ)
 هيلاهناهتنا نم قواخم لكل دبال ىذلامويلا كلذ لوه نمهورذنأ امع (اورذنأامعاو رفكن يذلاو) ةمايقلاموب وهودهيلا ىهتني ىمسم

 | فقوربخأ(متأرألق)مويلا كلذ مهراذنا نعىأةب ردصمام نوكت نأز وج و هلدادعتسالابنومتهبالو هبنونمؤبال (نوضرعم)
 | مهلمأ) هل اوناكنا ضرالفاماوقلخ ئثىأ (ضرالانماوقلخاذام قورأ) مانصالا نمهنودبعت (َنلانود نمنوعدنام)
 هدأ ه



 نأ ارقلا ىأ (اننايآ مهيلعمهياع ىلتتاذا او) نيمو نظ نم نك-او نيقي و مع نمكلذ نولوقبام» (نونظيالا مهنأ لعنم كلذب مطامو)

 مه ويح ىأ(انئاب اباوتثا اولاقنأالا ) ةح مهمعز ىفهنالةح نك« لن اوةتخ مطوق ىمسو ( مهتوخ ناك ام تاندب) ثعبلا رك ذ نم هيفام ىنعي

 مفرلابمهنيخ ”ىر_ةوانثاب " اباونثا مهتلاقمالا مهنتج ناك امىنعملاو اولاق نأ همساو ناكربخ مهتجح وثعبلا ىوعدف (نيقداص متنكنا)
 م وب كشعب ىأ(ةمايقلام وب ىلا معمم مث) عرا_هع أ ءاهتت ادن ءاهبف ( مكتبك مث) اين دلاىف (مكييعللالق) ريحلااولاقنا اوناكمسااهنأ ىلع

 (1؟9) ماب ابنايتالا ىلعار داق ناكك لذ ىل عارداق ناك نمواعيجةمايقلا

 هوماع )ع نعهولوقيىأ(لعنم كلذبمطامو) راهنلاول يالا فالتخاو نامزلار مالا انينفيامو ىأ
 ىنيْذوِي لجوزءهللالاق سو هيلعهللا ىلصهتنالوسر لاق لاقةري رهففأ نع (ق)*(نونظيالامهنا)
 ةبيخايلوقي و مكن با ىنذ ويةياور فوراهنلاو ليللا ب لق ىمالاىديب رهدلاانأو رهدلابس مدان با

 بسي ةياور فوام_متطبق تئشاذافهراهنوو) يل باقر هدلاانأىقافرهدلا ةبيخان؟دح ؟ناوقيالف رهدلا
 رهدلا مذاهنأش نم ناكبرعلاناثيداحالاهذهىنعمو راهنااوليالاىدنيب رهدلا ان ورهدلا مدن با
 عراوق مهتباصأن ولوقيفهراكملاو بئاصملا نم مهبيصيامرهدلا ىلا نوبسنياوناكمهنال لزاونا|اد_دعهبسو

 نم مطانامر هدلا ىل اوفاضأ اذافرهدلاالا انك هياموهلوقب مم عل جوز ءةثلاربخ أ 5رهدلا مهدايأورهدلا

 ىلا اهنوفيضي ىتاار ومالا ةقيقحلا فل عافلا وهذا ى اعتةنلا ىلا مهبس عج يم ناك هلعافاوبسو دئادسشلا
 هيف فرصتمرهدلاو لجوز عةئلاوههناف كلذ لعافاوبستال مط ليقور هدلا بس نعاوهنفرهدلاالر هدلا

 اونثا اولاق نأالا مهن ناك امتانييانتالموباع ىلتتاذاو)ىلاعتهلوق لعأتللا 3 عقباهريئأتلاهنعقي

 اونام نيذلاانئاب .اباونأف كلذ حصننا اولاق ناباوجتتحا ثعبلا ىركنم ناهانعم(نيقداص متنكن ا انئاب

 سانلارثك أ نكلوهيف بيرالةمايقلا موب ىلا عم مث مكتيع م مكييحهللا لق)ثعبلا ةحصرانل اودهشيل
 رهظي مويلا كلذ ىف ىنعي (نولطبم اريد ئموبةعاسلاموقت موب و ضرالاو تاومسلا كا م هنو نوماعيال

 بكرلا ىلع ةكراب ىأ (ةيئاجةمأ ٌلكىرتو) رانلا ىلا نو ريصي نورفاك-لا مهو ليطابالا باص ن ارسخ
 نينسرشعىهةعاسةمايقلا فنا ىسرافلاناماسلاف ءاضةاار ظني احا ىدي نيب مصاختا لج ىهو

 ىأ(اهءاتكىلا ىعدنةمأّلك ) ىسفنالا كأس أ الهب رىدانب ميهارب| ىتح بكرلا ىلعةامجاهبف سانلا خب
 ىنعي (انباتك اذه) رشو ريخ نمىأ (نوامعت متتكامنوزجتمويلا) مهلاقي واطاسع أ هيف ىذلا
 انياتك اذههلوقبايناثهيلاواوماتك ىلا ىعدن هلوقبال اوأمهيلا باتكسلا فاضأ فيكتلقن ة ةظفحلاناوبد

 قطني ) هبتكب ةلففاا ماوه ىلاعتهنالهيلا هتفاضاو مطا_عأ باكهنال مهمل هتفاضافام ني ةافانمال تلق

 انكانا) ظوفحما حوالا باتكحلابدارملا ليقو' قطني هناك فاشن ايبب كيلعده_ثيىأ .(قحلاب <يلع
 ىأخسنتسن ليقو كيلع اهنابثاواهتباتكو كلا معأ خسنب ةكئالملا ىمأن ىأ ( نولمعت متندك ام خسنتسن
 رطي وبا ءهيلعو باوثهل ناك امهنمةللاتدثيف ناسنالا لمع ناعف رب نيكسلملا نا كلذوهتخسن ذخأن
 نمنوكيام ماعلكةكئالملا خفت ظوفحلا حوللا نمخافنتسالا ليقد بهذاو له مهوقوحنوغللاهنم
 اوابعواونمآن يذلاماف) باتكنمباتكخسنيف لصأ نمالا نوكحب ال خانت سالاو مدآىنب لامعأ
 نيدلامأو) رهاظلارفظا ىأ (نيبملازوفااوهكلذإ) هتنجىأ (هتجرىف مهب رمهلخ ديف تاحلاصلا

 اهنامالا نعىأ (متربكتساف) نقلا تايآىنعي ( يلع ىلتت قانا نكن رفأ) مهلاقب ىأ (اورفك

 ثعبلاىأ (ق>هللادعو ناليقاذاو) لجوزءهلوق نب ركشم نب رفاكىنعي(نيمرجاموق متنكو)

 ( عبار - (نزاغ) - ة1/)

 عجلافىأ(ه فب رال)ةرورض

 سانلا رثكأ نكلو)

 ىلعهنلا ةردق (نوماعبال

 ركفتلا نعمهضا ارعالُثءعبلا

 ثالم هللو) لئالدلا 6

 موو ضرالاوتاومسلا

 رس ذئموبةعاسلا موقت
 بصالا لماع (نولطبملا

 ذدموب ورمس موقت مولاش

 ىرتو) موقت موب نمل دب
 ىلع ةسلاج (ةيناجتمأ لك
 ود نالفاثج لاقب بكرا

 ليقوهيتبكر ىلع سلجاذا
 (ةمأ لك) ةعمت# ةيئاج

 لكءادتبالا ىل-ء عفرلاب
 لادبالا ىلع بوقعي حعتفلاب

 ىلاىعدت) ةمألك نم

 اطامعأ فئاص ىلا( اهءاتك

 لاقيف سنجلا مماب ىئتكاف
 متنك امنوزجت مويلا) مط

 اذه) ايندلا ف( ن وامعت

 باتكلافيضأ (انباتك

 نالم_هاباهتسالم مهبلا

 هللا ىلاوهيف ةتبثم مهامعأ

 صمالاو هكسلام هنال ىلاعت

 هيفاوبتك نأ 1ك

 ىطني) هدامع لامعأ

 يلع دهني (ي
 متلك امخسنت_فانك انا) ناصقتالوةدايز ريغ نم (قحإ) مامجامي

 اونمآن يذلا ماف) تبئن ءانعملب باتكن م لقنب كلذ سدلو ىنعي تخسنتساو تس ليقو كلام ةكسئالملا بتكتسن ىأ (نولمعت
 م ىنعملاو ( يلع ىلتن ىقايآ نكن مفأ) مطلاقيف(او ررفكن يذلا امأو نيبملاز وفل اوه كلذإ) هتنج ( هتحرى مهب رمهلخ ديف تاحلاصلااوامعو

 ناليقاذاو) نب رفاك(نيمرج اموق متنكوإ)اهبنامالا نع(متربكشساف) هيلع فوطعملا ف ذذ يلع ىلنت ىقإيآ نكن لفى سرك

 قح)ءازجلاب(هللادعو



 اهيفةزمطا ىنعمو ةعطقنم مأ (نيبذلابسح مأ) ثعبلاب نقب أو نمآ نمل (نونقويموقل) باذعلا نم(ةجرو)ةلالضلا 0 (ىدهو)

 نأ (مهلعننأ) مهبساكى أوهأةحراج نالف و حراوجلاهنمو رفكلاو ىداعملا [ةدسكا !(تائيسلااو-رتجا) نابسحلا اراكنا

 ءاوس) ىهىتلاةل+او (تاحلاصلا اولمعواونمآ نيذلك ف فاكلا ىناثلاو ريمضلا امطواف نيلوعفم ىلا ىدعتملا لعج نموهو مهريصن

 ريمضلا نم لاما ىلع بصنلاب, صفحو ةز جو ىلءءاوسدرفملا <> ىف تناكفاناثالوعفم عقن ةل نال قاكلا نم لدب (مهتامبو مهايحم

 فيو مهام ىفءاوس ىأ جالا م دقكن يفر ظ مهنامو مهايحم لعج بصنلإب مهتامو شج+الا ارقوءاوس مهتامبو هايج عفتري و مهلعح ف

 ةعاطإب مايقلا ىلع ءالؤه شاع ثيح ءايحأ -طاوحأ قارتفالاتاماووةس.ناوايح نونسحلاو نؤيسملا ىوتس نأراكنا ىنعملاو مهتامم
 هانعم ليةوةمادنلاوةج-رلا نم سأيلا ىلعكءاوأوةمركلاو ةجرلاب ىرمثبلا ىلءءالؤهت ام ثيحاتامموت ايسلا فارتقا ىلع كئلوأو

 هذه غلبف ماقملا دنعةليلتاذ ىلصي ناك هن هنع هللا ىذرى رادلا ميم نعوةحصلاو قزرلا ىفةايملا ىفاو وتسا5تامملا فاو وتس نأراكنا

 )/١17( حابصلاىلاددري و كبي لع ةبآلا
 امءاس) تنأ نيقيرفلا

 نوضقيام سب ( نومكح
 نينمؤااكمهنأ اوبسحاذا

 طاسب ىلعدعقأ نم سيلف
 ماقمىفدعقأ نك ةقفاوملا
 مهب قرفن لب ةفلاخلا

 ىزجنو نينمؤملا ىلعنف
 هللا قاخو) نب رفاكلا

 (قحلابضرالاو تاومسلا
 هيردق لستع لدنيا

 ىلءفوطعم (ىزجتلو)
 ,لك )ف وذحنا للعملا اذه

 مهو تبك اع سفن

 نم تيأرذأ نو_اظيال

 وهىأ (هاوه هطاذختا

 اك 1ىأ (تائيسلا اوحرتجا نيرذلا بسح من ونقوم وقتا ةجرو ىّدهو) هب نورصبب ماكحالاو
 اولاق ةكم كرس ثم نم رفنفتلزن (تاحلاصلا اوا_معواونمآن يذلكملهعجْنأ) رفكحلاو ئصاعملا
 مهاي<ءاوسإ) ايندلا ف < يلعا :لضفاكةرخآلا ىفكيلع ناضفنلاقح نولوقتام ناكنأل نيتمؤمال
 ندهؤملانا ىنعملا الكءاوس مهنومو نينمؤملا ةايكع مهتاسمو ند رفاكلاةامح نأ اويسح اهانعم (مهتامو

 نيبام ناتشوةرخآلاو ايندلا فهبامو هاي ىف رفاكر فاكلاو ةوخالاوايندلا فهباممو هاي ىف نمؤم

 اذه ةكملهأ نم لجر ىللاق قورسم لاق نوضقتيام سب ىأ (نومكعامءاس) ل اسملاو لاحلا ىف نيلاحلا

 ىأ (قهاب,ضرالاو تاومسلااهللا قاخو ) ةيآلاتائيسلا اوحرتجا نيذلا بس> مأ ىكبي و دحسي واهم

 راهظا ملاعلا اذهىاخ نم دوصقملا ناةبآلا ىنعمو( نوءاظيال مهو تبسك ا سفن لكىزجتتلو) لدعلاب

 تاكردلاو تاجردلا ىف نياطبملاو نية لا نيب توافتاا لص>يلةمايقلاىفالا مثال كلذو ةجرلاو لدسعلا

 هنالهيكرالا ًايشىوبمالفهاوومام هني دذختا سابعنب لاق (هاوههطلاذختا نمت: أر فأ) لجوزعهلوق ها

 كمعل تن برعلا نا كلذو هسفن هاوهتامهدوبعم ذا هاذعم لّءقوهللا موحام مرحالو هفاخ الوهللاب نمؤيإال

 ىعساة|ليقورخالا اودبعوهورسكو لوالاباومرلوالا نم نسحأ ل اوأراذافةضفلاو بهذلاوةراخلا

 هللا ٍلعىف قبسام ىلع ليقود سمأةبقاعب هنماماعىأ ( لع ىلعةللا هضأو) راذلا ىفهيحاصب ىوبم هنال ىوه

 هرمصل ىلع .عجو) هبلقب هلق عي لو ىدطا عمسإ لف ىأ (هباقوهعمس ىلع متخو) هقلك نأ لبق لاَص هنا

 ىأنمىرعشتيل ليضفايلوقي و ىكبي واهددريل مف اهغلب هنأ ليضفلا نعو

| 700 

 (نو 1 ذتالفأ)لاواض أ نأدعب نمىأ (هللادعب نإ 2361 ىدطارصب.الوهفةماظ أ( ةواشغ 5

 00 ا ا 1 لو رخال دع عيتيرشعلا قي ىلا ئطساراا لق أ رع
 الاةاماامىأ (يدلالا ىهام) ثعبلار كم ىنعي (اولفو) هع دهب ود حمس ىلع مجدل هرايتخإبهنم ( لع ىلعللا

 ىا اقحدقتعيالف (هبلقو) اظعولبقيالف (هعمسىلعمتخو) كالذب هنم اعىلع لالذلا

ركذتالفأ) هاياهللا لالضا| دعب نم (هللاد_عب نمهن دهم نف) ىلءوةزج ةوشغةرب-عرصبم الف (ةواشغهرصب ىلع لعجو)
 ظ ٍْ (نو

 1 ةوهشاموب سفنلاكتءلطاذا لاقام ,عنف هتفلا 2 ىف هاك ريخخ او ىوهلا ةعب امثمرمشلل| لصاف د دشنلاب مهريغو صحو ىل_عوةزج فيفخنلاب

 اودعو موال ةايحلاامىأ(ىهاماولاقو) قي دص فال_هلاو ودعك اوهجامنافتب وهام فلاخواهعدف قي رطفالخلااهمأا ناكو 0-1

 بالسالا فافطن نوك-ن وأ ضعبايحبو ضعب توع وأاندالو أءاقبب ايو نك توم (ايو توم )اهبف نحنىتلا(اين دلاانتايحالا) ةيناثةايح
 نه مالك اذهل يقوةايح كالذءارو سالواه دعب توملاواين دلا ىفةايا نود ريةايحلاوتوملانامالاانمدصي واكالذ دعب امو اناوما

 ىر:ؤااوهىلادالاو مايالارو ريم نأن ومعزياوناك (رهدلاالاانك-اهبامو) هبايحيتاومىفهحور لعجت مثلجرلا تومي ىأ خسانتلاب لوقي

 ةقطانم_هراعشأ ىرت ونامزلاورهدلاىلا ث دحت ةث داح لكن وفيض اوناكو هللا نذاب حاورالاضبقوتوملا كلم نو ركب و سفن الا كداه

 رهدلاال ث داوم قالاوههللاناف ىأر هدلا وهةللا نافرهدلا اوبستالمالسلاهياعهلوق هنمو نامزلا ى وكشب
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 اورفغي ىنعموهيلعل دب باو+لاناللوقملاف ذ_هاورفةياورفغا مطلق ىأ (اورفغي اونمآنيذال لة نور كفن, موقل تابنأل كلذ ف نا)
 مايأنوجربال ني ذال) مالا ىلعةلالدال ماللا ف ذحز اجو فت أسم صأوهفاورفغيلهري دقن ةرمضم مال: موزجم هنا ل يفواوحفص, واوفعدي

 مهدعوو نينمؤملا باوك ىلاعت هللا اهتقو ىتاا تاقوالا نول موببال ليقو بر عل !ماي أب رعلا عئاقول مطوق نمءادعاب هنا عئاقو نوعقوتنإل (هللا

 ىأةرفغلاب سماللليلعت (ىزجيل) هب شطبب نأ, هفرافغىن نم نيكرمملا نم لج ر همّتش نيحهنءةللا ىضرر مع ىف تان ليقاويفزوفلا
 00 ا 'ئزجل ليقهنأك مهل حدملا ىلع (اموق ) ريكشتو ةمايقتلا موي مهتر فمع ازجمهفويلاورفغي نإباو مانا

 قسمشلا ارمض مهيلع مالكلاةلالدار بخار هضافاموقريمخلاى زحيلىأدب زياموقى زحماىلعوةز حوىاشى زجنل مهمادعأى ذأ ىلع

 موقبالردصا|نالاموقع ازاى زحيلريدقتلا سلو سمشلاى راون ىلعليلدىشعلاه يلع ضرعءذا هلو نال باخلا,ت راو ىتح هلوق

 امب) اريخهلاكازج لو: تنأو (11؟17/) زباؤ لعافلا ءاقمىناثلالوعفملاةماقاامأحيغت لوعفم كعمو لعافلا ماقم

 نم (نوبسكي اوناك 5 هاو عيش 59 :
 املاص لمع نم )ناسحالا : : فنا) (هللا ماين وجربال نيذالاورفغياو:مآنيذاللق)لجوزعءةلوق# (نوركفتب موقا تايآل كلذفنا)
 (اهيلعفءاسأنموهسفنلف || ندا ناكر باطلا نب رمعىف تواطدال هسه نولاب لو اقونوفاخعالىأ
 ناقملاابلعو باوثلا اهل ىأإ| نيون تلا ليقو دع وقس نأ ضاوي علا شابين أر مع مهف ةككهمتشرافغ
 (نوعجرتكب ر كامن لاتقلاباو صوب نأ لكنا ل نمديدشىذأ ىاوناك ةكملهأ نم ملسوهسيلعللا ىلهةللالوسر
 انيدادقلو) هئازجىلا ىأ امو ىرحل) لاتقلاةب اباهخسن م ةيالاء اتعب هناا لرتاف كبوة ياست ع .رىلا كلذاوكسشف
 0 مئاوياعفءاسأ نموهسفنلف ا اص لمع نمإ) ىلا عت لاقف كللذ رمق ملام الا نم ىأ(نوبسكس اوناك امي

 ةمكسلا (كاوإةراونلا ةفرعم ىنعي (متلاد) ةاروتلا ىنعي (باتكسلا ليئارسا ىنبانبت ادقاو) ىلاعتهلوق (نوعجرت مب ردلا
 تاموصخلا لصفوأ هفلاو || اومأ مهثروأواين لا فم هيلع عسواموهو تالالخلاى أ (تابيطلا نم هان ق رولا ماكحأ
 سابع نب لاق مهنامز ىملاعىلعىأ( نيملاعلا ىلعم هاناذفو) ىولسلاو نملامهيلعلزن أو مهرايدو نوعرف

 نايب ىأ (سمالا نمتانيب مهانبت او ) مهنمهيا| بح الوهثلا ىلع رك أمهامز ىف نيملاعلا نم دحأ نكمل

 راصانهو فالتخالاعافترابجوب لعاالوص-ح نال كللذو مهاح نم بمكتلاهانعم ( مهننايغب لعلا مهءاجام

 هنممهدوصقم ناك اهاوعلا سفن لعا| نم مهدوصقم نكي مهنأ كلذو فالتخالا ل وصح اببسر علا ءىجم

 مهني ىضقي كب رنا) فالتخالاودسحلاو عازنلا | اورهظأو او دناعاوماءامل مهنا مثمدقتلاو ةسايرلا بلط

 دعب ةنسو جاهنموةقي رطىلعىأ(ةعب ربثىلع) داي( كاناءج م نوفل هيفا اوناك امفةمايقلا موي

 (نوماعيال نيذلاءاوهأعبت:الو) ةتباثلا كتعي رش 6 نيددلا نمىأ(سمالا نم) ىسوم

 ىلا ءتلاق كنملضفأ اوناكم_ناف كئإنآ 1 نيد ىلا جر !هل نولوقيي| اوناكمهنا كلل ذو نب رفاكل ادا ص ىنعي

 نيملاظاا ناو) مهءاوهأ ت تن نا ينشا سكسات ١١

 ىأ( نينا ىو هتلاو) ةرخآلا ى مط ىلوالوايندلا ىفاضعب مهضعب ىلوتي نيل ا ظاانا ىنعي( ضءايلو أمهْعب
 دودملا ىف سانلللاعم ىأ (سان ارئاصب) نارقلاىنعي (اذه)ةرخآالا ىف مهيلووايندلا ف مهرصانوه

 | دعب نمالا اوفاتخااف) ه سعأ نمم-ط نيبامو ملسو هيلع هللا ىلص د#ت ثعبي معلا ليقو ما اراو لالخلا

 ناك كلملا نال سانلا نيب

 اهصخ ) وبنلاو) مهيف

 ءايبنالا ةرثكسل رك ذلإب

 مييف مالسلا مييلع

 (تابيطلا نم مهانقزرو)
 باطأو مهل هللا لأم

 مهانلضفو) قازرالا نع
 ىلاع ىلع (نيملاعلا ىلع

 (تانيب مهانبتأ اد) مهنامز

 نم) تا موتانا

 نيدلا سمأ نم (سمالا
 مقواف (اوفلتخااف)

 ايو 21-1 ازكو فزاتملا الاوز بجو و هءاجام لعل ع نمالاىأ (مهننيايغب لعلام تاج ام داعب نيالا نيدلا ىف مهني فالخلا|

 مهند خا دارا لحي ف (نوفلت 2 هيفاوثاك امفةمايقلا مون مهندب ىضقي كب رنا) مناي دسحو ةوادعل ىأ منيب ث دح ينج اوفلتخا

 لكم | فدا ا (كان اءجمن) اروذعمهب ناسنالا نوكي لهج نءالةساب رال ايلطوادس>ةاروتلا فه يهاونوةللا صاوأ ىف

 عينت الو) ل" الدلاو ىمايةتباثلا كتعي رمش عبت اف( اهعبت اف) نيردلا سعأ نم (سمالانم) جاهنمو هقب رط ىلع (ةعب رش ىلع) باتكلا

 عجرا اولاق نيد شد رقءاسؤر مهو ةعدب وىوه ىلعىببل | ملم دولايللا اوهأع نمهيلعةجالام عبتتالو (نوماعبرال نيذلا ءاوهأ

 نا مهو ( نيقتملا ىلو هللاو ضعب ءايلوأ مهضعب نيملاظلا ناوأ يش هللا ن مكنءاونغي نا) نب رفاكلاءالؤهنا (مهنا) كانا نبدىلا

 لعجاكبولقلا فر ئاصبلاةلزنع عا ارسشااو نيبدلا لاعم نم هيفأم اعح (ساذلل رئاسي ) نآر ةلاىأ (اذه) نيتيالولا نيب لضفلا نيب أ امو

 ةامحواحور



 فات او فرجا تامعفامهماقم واولا تميقأ فو نا تبصن اذا نال اعلاف تعف روأتبصن ءاوس نالماع ىلع _هظغلا نما ذهو مقرلاب امهريغو
 زوجيهنال شفخالا ب هذماذهفال_تخا اوفر اوتانآ ىف مفرلا تلمع ىفوءادتبالانالماعلاف تعفراذاو تائآىف بصنلاوراهنلاو ليللا

 هذهلبق نيتيآلا فرك ذميدقت هنسح ىذلاو فرامضا ىلع نوكينأهدنعةبآلا جي رختو هزيجحال هناف هب ويسامأو نيلماع ىلع فعلا

 ْ افوطعمورورجلآ ءاضقنادعب صاصتخالا ىلعت اياب صني نأز وجو راهلاو ليالا فالتخا فوهنعهللا ىضر دوعسم نب اةءارقددي ٌوِبو ةنآلا

 هطيسوتو ناةيالا ىلعتايآلا يدق” ىف ىنعملاو ىهرامضإباهعفرو تانآت ايل يقهناكىلوالا فتابآلا ديك وتري ركسلا ىلءوأ هلبقام ىلع
 اذافةنناباونم اف مناص نم اهلدبالهنا اوةعونصماهنأ اوماعاحيخكارظن ضرالاو تاومسلا فاورظن اذادابعلا نم نيفصنملانازخآلا اريخأتو

 فاورظناذافاونقياواناعا اوداد زان اويحلا فوند نم ضرالا ىلعرهظام قلخ فو لاح ىلا لاح نم م-هلقنتو مهسفن أ ق اخ فاورظ
 الوبقوالامشوابونج حاد رلافي رصتواهتومدعب ضرالاةايحوراطم الا لوزنوراهنلاو ليللا فالتخاكت قو لكىف ددجنتىنلا ثداوح ارث اس

 ىألاملا لى (اهواتن )هل اوقو(هللاتانآ )تايآلا كالت ىأةمدقتملا تابآلا ىلا ةراشا كالت مهنيقي صاخو مهماع < حتساواواةعاوب ردو

 همكودي زىنبعأ مهاوقكهنلا تانادعب ىأ (هنانآ اوهنلادعب ثيدح ىأبف ) ةراشالا ىنعم نم كال: هيلع ل دام لماعلاو( قحاب كيلع) ةولتم

 (ميثأ) باذك(كافأ لكل لب و) داب لقري دقت ىلع مهريغءاناابو صفحو لهسوور<وب أو ىزاع ( نونمؤي) دز مركىبجتأ نوديرب
 هرفكى لءلبقي(رصبم)هللاتانآنملاح(هيلعىلتت)ةفصرج عضو«ىف(هللاتانآ )١756( 2 عمسي) مانآلا فارتقا ىف غلاب

 دابعلا ءرم نافصنملا ناهانعمت اق نواقعي و نوئقوب موقلو نينم ٌوملل تايآلهل وق ف سترتلا !ذههجوام تاق /ٍ نء(اربكشسم) هيلع مقيو
 3- د و علا تال اوت لاح 5 ناعذالاو تانآلاب نامنالا

 هلالاهنااو رق أو هنا ونم اف عناص نماطدبال هنأو ةعونصماومن أ وماع حئيجتصلا ارظنالا لئالدلاهذهىفاورظنذا
 .ةرصز فاو دعو مهماعكحتسا ذئذيف سلا مهنعلازواناقيااودادزارظنلااونءمأ اذان ئيث لكى لعرداقلا 7 0 ِ ا : 5 ٠ 0 2 ةحلا- 4 ةطنش

 (مّللا دعب ثيدح ىأبف قحلاب كيلعاهول تت هللا تانآكلت) هباكرارسأى هدا مهلا نعاواقتع نيذلاءالقتلا || ”٠ 5م ماه اير دزم
 ىنعيملابحاسباذكىأ (ميثأ كافأ لكل ليو) ىلاهنهلوق (نونمؤي هناياد) هللا باتدكدعب ىأ نب رضنلافتلزن ليق
 ىرتشي ناك امو ثراخلا
 لغشيو مهلا ثيداحأ نم
 عامسا 0 سانلا اهم

 لكفةماعةنآلاو نارقلا

 هللا نيدلا راضم ناك نم

 ىلعرارصالا نال مب ء جو

 رابكتسالاو ةلال_ْضلا

 عامس دنع ناءالا نع

 ىف دءرتسم نآرقلا تانآ

 هرشبفاهعم بل ناك اريك ةسمرصي م هيلع ىلتنإ) نآرقلا تايآىنعي ( هللاتايآعم) ثرحا نب رضنلا
 نمىلاةراشا(كنل اوأ) اهنمرخس ىأ (اوز هاه ذا ) نآرقلا تايآ ىنعي (ايشاننالا نم لعاذا او ميلأ باذعب
 دهم زخ كلذو ماهج مهماما ىنعب( منهج مهيار ن) ىاهتلاقف مهفصو م( نيهمباذعمط) هّتفص هذه
 هللانود نماوذحتاامالوأيش) لاومالا نمىأ (اوبسك اممهنعىنغيالو) رانلا ةرخالا ف مطو ايندلا
 (ىد») نا ارقلا ىنغبي (اذه مظعباذع مط و)ةطآلا نمهللا نود نما اودي ءاممهنع ىنغي الوىأ (ءايل |وأ

 رحبلا هلا ارخس ىذلا لدا ميل از رز نم باذع مل مهب رتاب اباورفكنيذلاو) ةلالضلا نمىدهوه ىأ
 هتمعن (نوركشتملعلو )هعفانم جارخكساوةراجنلا ببس ىأ(هلضف نماوءتبتلود صايهيف كللفلا رجا

 نمانلةرخسم ىهفاهعفانمواهةلخ ىلاعن هنأ ىنعي (ضرالا فام وتاومسلاىفامكا ارخسو) كلذ ىلع

 .ناسحاو هنملضفت كلذ لكل يقوهنمتجر كلذ لكس ابعنبالاق (هنماعيج) اهم عفتننانأ ثيح

 ةاج!لحمو نأشلاريمضريمضلاواهعمس مهناكلهالاو ةففخم ناك (اهعمس 1 ناك ( لوفعلا

 عماسلاريغلثمرصب ىأل احلا ىلعبصنلا

. 
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 عيشهغاباذاو شابان ن م لعاذاو) ةرسشبلا ىلع هرثًارهظر اربخهربخاف ( ميل باذعب هرشبف)
- . 

 ىف ضاختابآلاة لج نمهنامالكلا نشب سحأااذاهنإب راعشالا دخن لقي ملو (اوزه) تانآلا حنا (اهذختا) اهنمدن أ لعو اننا م

 نم ئشب ىسفن ةيهاتعلا فأل وك ةبآللا ىنعم ىفهنال ئيشىلاريمضلا عجرب نأزوجوهغلباعءازهتسالا ىلعرصتقيم وتانآلا عيمج ءازوتسالا
 نم) زخم( نيهم باذع مط) نيك اذالاهلومشل ميثأ كاف لكىلاةراشا( كئلوأ) هبتعدارأ ثيحاومفك,ىدهملا ماةلاوهثلا * ةقلعمايندلا
 باذع نم(أيش) لاومالا نم(اوبسكام مهنعىنغبالو مهج) مادق وأ فلخ نم صخيشلا اهم راوب يتلا ةهجلل مساءار ولا مهمادق نم(مبا ارد
 ىلاةراشا( ىدهاذه) منهج ىف( ممظع باذع دو ايلو 0 ناثوالا نم (هللا نود نم)ةلوصوموأة ير دصمامهيفام (او نحت امالوإ) هلبأ

 ىذلاهّنلا) زجر ةفضرجلاباهريغو باذعلا ةفص صفحو بوعي و ىكم عف رلاب(ميلأ) تاذعلا دشأوه( زجر نم باذعمط) ةيلوجرلاف
 ىرطلامحللا جارختساو ناجرملاوؤا والا ىلع صوغاابوأ ةراجعتلاب (ه|ضف نماوغتبتلو) هنذإب(ه ىصابهيف كلفلا ىرجعتلرحبلا مل رخس
 ىلعبض اعيج ل يقورخسلوعفموهو تاومسلا فامديك توه (اعيج ضرالا فاموتاومسلا فام كلر خسونو ركشن ملعاو )
 هنماريخست ىأر دصمللةفص وأ,ةماهلكرمنلا هذه ىأ ف روذحم اد تبمربخو أ دنع نمة|صاحهنمةنئاكءايشالاه ذهرخس ىأ لاح (هنم) لاخلا



 0 روحت ءابلاب ىد ءاذطو مهانرقو ( مهانجوزو) كلل ذكرمالا ىأةعوف ص فاكلا ( كل ذك ) سنالل مأوهو مهلا (نيلبامتم)
 ةهكاذ لكب ) ةنجلا ف نوبلطي ( اهبف نوع دب ) نيعلا ةعساو ىهو ءانيع عج ( نيع) اهضايب ةديدشلاو نيعلا د ناس ني دشلا كو كاز اوزج عج

 ةنوملا ىوس ىأ( ىلوالا ةثوملاالا) بلا (توملا) ةنملا ف ىأ(اويف نوقوذبال) راثك الا ٠ نمررمضلادلونو عاطقنالاولاوزلا نم ( نينمآ

 0( ه) باذءمهاق دولا: :دلا فاهوقاذ دق ةبوملا نكل ليقواين دلا فاهوقاذ ىلا ىو الا

 هرييغتوهيف فرصتلابايب رعلعجن أب رعتلا ىنعمنالايمعأ ن وكن أن مج رخ برعاذا تلق ىمحعأ

 لضفللى 1(كبر نمالضف ميجا

 رد هللوعفمو-هف

 7 1 ا مهانمرك أ5ىأ( كلذك )اضعب مهضعب لباقي ىأ( نيلب اةّدم) بارعالا هجوأ ىلعهئارجاو هجاهنم نع هل ةنال هلبق 5 دكؤم 78 + 0 ع ع
 3 0 نبممهانرق ىأ(نيعروح مهانجوز) ناب مهانمرك 1( وكل ذكسابللاو نويعلاو تانإلا نم انفصو

 كلنا ١ طعس - م 9 . 5 م . ل 2 5 تايقنلاءاسنلا نمروحلاو نينثانينثا مهانلعج ىأ نطاجاوزأ مهانلعج ليقو يوزتلا دقع نموه سدلو

 توملا نماهبف نينمآل يقواهترضم نمواهدافن نمىأ (نينءآ ) اهوهتشاواهودارأ ىنعي (ةهك اف لكب
 ام . . | مال ١ ىوستبلاتوملاةنجلا ف نوقوذيالىأ (ىالاةنوملاالا توملااهيفنوقوذبال) ناطيشلاو باصوالاو

 00 حورل نوقلي+ : !بابسأى اللا فطلب نوري نوتومنيسعادعسلا نالدنإلاتومنكةنللا ا 0 ها ل وذيالهردقتو نكل ىنععالا ل يةوايندلا فاهوقاذ ىتا|ةنوملا
 و 006 1 اهايامهتدهاشمو اهمابساب مطاصتالةنلا ف هنآك ايندلا فممتوم ناكف ةنجا ىف مطزانمنورب ونا رلاو
 كا روغلاو اكلات نب شد يا 0 رنمالسف مخ ل

 (ن وبقت سم مهنا ) مهم لكبام هاثرمساعاف معلا رو اوه دو هنئمالضفت مهب كلذ لعفو ىلاعت هللا لضفب كلذ مط لسا ادم

 نم كب لحبام نو:رظننم نوظعتي ىأ (نورك ذتيمهلعل) روك فمرب_غ نع ةيانكك ناسل ىلع نآرقلاانلهسىأ (كناسلب
 هي هيلعةللا ىلصهنلالوسر لاق لاقةرب رهىنأ نع يلا ةب يقع ونمةبآلا ذه لق كنون نورت ع اولا ««عزيكرهق نورطتنم ىأ(نوبفت سم منا)باذعلا طرت لقو كبر نمريصنلارظتتاف ىأ(بفترف)

 نت سعرة تيرم دع ل سول فان وعيسهلر ةغتسي حبصأةليل ىف ناخدلام ل رك

 5-32 هللا يسئل لوسرلاة لاق هنعو ثي دح ار كن موه ىراخببلالاقو فيعضوهوهناور دحأ عثخ نب رمتو
 د( ميحرلا نحرلا هللا مسبإل هللاو فرعذهن اوردح !مادقملاوب اماشحلاقو ىذمرتلا هجر أهل فغةعفل ذل ناحدلا مارك ل
 ا 0 ل ل ملعأ

 ا ا ا افرح نوعسنو دحاو ةئ امو نافل ا وة نونامثوناموةئامعب رأو

 ةاص (ّللا نم باتكلا قاخىفنا م حازب زعلاهثلا نم باكا! لب زنتمح]) لجو زعهلوق © ليزغتإ راو ءادتبالاب 2 مس 1
 اني نإ ارسل قوني_:مؤمالتإنآل) هلوقوهوراتلارداقلاةردق ىلع نالدبنامظعناقلخامهو ضرالاو تاومسلا
 اد تبمباتكلاريزنت | (-0ا ) ةروصلاو لكشلاو قلخا ىاهسانجأ ف التخا ىلع تاناوبحلا عب نمضرألا ف قرارا 0 لا 0 ( ناو زيمعو لقعاذانايقاريصي نأ ىلا ةفطن نب يار نم حسن قا فلا (مفاخ
 (زيزعلا) هربخ فرظلاو ٍفالتخاو)هريغهلاالهنا ىنعي (نونقون موقل) رات ارداقلاهلالاهن أواهقلخ نم ةيذادحو ىلع دنتالالد
 ىذلار طملا ىنعي (قزر نمءامسلا نمهلهالزن ًامو) رضعل اولوطلا و ءايضلاو مالطا نشا (راهلاوردللا

 ىأ ( حاب رلا في رصتو )اهسيبدعب ىأ (اهتومدعب ضرالا) رطلابىأ (هبايحاف)دابعلا قازرأببسوه

 ناف (نولقعي موقلتإَآ) كالذريغوةدرايلاوةراخل | اهنمو بونحلاولامثكااوروب دلاوامصلا اهنةاهعاهمىف

 فرص ىأ(كلذ) أيش
 ةن+!لوخدو باذعلا

 ىف (ميكملا) هماقتتا ىف

 تاومسلا ىف نا) هرييدن
 تالالدل(تايآل ضرالاو

 فطعيو (مكقلخ ىو) هلوق هليلد (نينمؤملل) تايآلضرالاو تاومسلا ةلخىفنا ىنعملا نوكينأ زوجي وهتنن ادحو ىلع
 مفرلاب امهريغو بصنلاب ىلعو ةزج (تايآ )هيلع هطعلا بقي لصتمرورجريمض هيلا فاضملان ال فاضملا قاما ىلع (ةباد نمثسيامو) ٠

 ىأ(قزر نمءامسلا نمهللالزن ااموراهنلاو ليللا فالتخاون رونقوب موقل) ق وسلا فورهةووأ قوسلا ىفارميورادلا فادي زناكلوقلشم

 ةزجو ىلع بصنلاب(نواقعي موقاتانآ ) ىلعوةزجيرلا (حايرلا في رصنواهتومد عب ضرالاهبايحاف) قزرلا بس هنالهب ىمسورطم



 ئيبامو ىأ (انينياموش رالاو تاومسلاانقاخامو) ثعبللن' ' ركنمنب رفاك (نيمرءا اوناكمهجام هانكلهأ) عبن موق ىلع فامعلاب

 بعللا دضدجلاب( قحلابالا.انةلخام)ابعل نوكيف ةصاخءام هلل قلخلا قاخ ناكب اوثالو باس> الو ثعب ٠ نكي مولو لاح( نيبعال) نيسنجلا

 مهلكمهدعومت قو ( نيعجأ مهن :اقيم) ةمايقلا موب وهو لطبملاو قمملا نيب (لصفلا موب نا) كللذل ى والخ هنا (نوماعيالم هرثك ٠ نكلو)

 ىنعملا ف مجال و ملا ريمضلا (نورمصنيم هالو) هنماليلق ىأءانغأ نمأيش ناك وىأن ءناكىلوىأ (أيش وم نعىلوم ىنغي الموب)

 نمالاباذعلا نم عنبالىأنو رصني قواولا نم لدبلا ىلع عف را لح ىف (هنلام ا نمالا) ىلوم لكعايسشلاو ماهمالا ىلع ظفللا لواننلرب ا

 موقزلاورانلا فاهنكتلايندلاةرجش ةروص ىلع ىه (موقرادرعت ناز هنايلوال (ميحرلا) هنادعأ ىلع بلاغلا(زي زعلاوههنا) هنناهجر

 لق لاقف ميتيلا ماعطلومقتيناكفالجر“ىرقي ناكهناءادردلا ىفأ نعو ماثالاريثكلارجافلاوه ( ميثالا ماعطإ) ليقث ماعط لكوهو اهرك

 وبأزاجأهنمواهانعمةبد وم تناكاذاراج ةماكلاناكمةملكلا لادباناىلع 2 (619)
 00 سا

 | ىأ (ق خبال مهانقتلخامنيبعالامهنبامو ضرالاو تاوم.اانتاخامو نيم رج اوناكمهنا مهانكسلهأ)
 ه-فعدهللا ىذر ة-فةيذنح

 نا)لجوزعهلوقوو (نوماعيالمهرثك أ نك لو]ةيسالا لبا وتعطل ىلعاوت هلاودو لبدعلاب 0
 نورخآلاو نولوالا ةماينلا موب ىفاوب ىأ (نيءجأ مهتاقيض) دابعلا نيب هيفةثلا لصفي ىذلا ىأ (لصفلا مون ىاعللا ئراقلا ىدؤي نأ

 نوءن؟ ىأ(نورصنب مهالوإ) ايش هنع ف ديالو ب رقبي رق عفن :.الىأ (ًايشىلوم نءكوم ىنغبالمون) ال اهلك

 نمهماقتتا ىف ىأ(زب زءلاوههنا) ضعبل مهضعب عفشي هتاف نينموملاىنعب (هللا م-حرنمالا) هللا باذع نم هذهواولاق أ ي-كاهنم مرح

 وب وهو لالا ىذ أ ( ميئالا ماعط موقزلاترحش نا )ىلا ءتهلوق ُُه نيئمؤااهئايلوابىأ( محرلا)هتادعأ ةزاجااهم أ هشتةطي رشلا

 ىنعي( مج ا ىلغك ) رافكلا نوطب فىأ (نوابلا فى غي)دوسالا تلا زلاىد ردكى أ (لهملاك )لهج مالك ىف نال ةزاجا الك

 0 لاق لهملاك هلوق ىف لسوهيللعهنلا بص ىننلا نعىردخلاد,ءس بأن ةرعفنالغ دتشا اذاراحلاءاملاك نارقلافاصوصخ نرعلا

 دعس نب دشر ثيدح نمالاهفرعنال لاقو ىذمرتلا هجرخأ اهيفههجوةورف تطقسههجوىلابرقاذافتدزلا || هتحاصفب زكموه ىذلا

 اونمكن بذلااهيأيةبآلاه ذه رق سو هياعةئلا ىلصةنلا لوسر نس ابع نب !نعهظفح لبق نمهيف ملك دقو || نمءبيلاسأو همظنةبارغو
 موقزلا نم ةرطقن أول را .رلاق منوماسم متنأ والا نتومتالوهتاقت قح هللا اوقنا || قئاقدلاو ىناعملا فئاطل

 لاقو ىذمرتلا هجرخ ا هماعط نوكس ” نه فيكسف مهشراعماين دلا لهأ ىلع تد سفالايندلا رادىفترطق || نمناسلةهنادابلقتسالام
 هوعفداىأ (مولتعاف) مثالا ىن نعيهو ذخ ةمناب زاللاقب ىأ (هودخ) ىلاعت هلوق و حمص نسحثيدح أ ىوري واهرغوتم راف

 نزاخن اليف( ملا باذعنمهسأر قوفاوبصمن) رانلا طسو ىلا ىأ( ميجا اوسىلا) فنعلابهوقوسو هيلعوامطوق ىلا <

 اذهىأ(قذ) هللاقي مث هس ى بتنا دقاوج ءامهيف بصي مثهغامد نمهسأر بق يف 9 همس ًارلعبرضيراثلا

 00 كموق دنع ىأ (ميركلازب زعلا تن كنا) ب كانعلا

 منك اماذهنا) خيب وتلاو فافختسالا قب رطل هرانلا ةنزْحللوقيف مهمزك أ أو ىداولا لهأ

 ا تلا 0 ةسمرك ذم هب نو: مؤتالوهيف نوكشت ىأ (نورتمت

 وه (ل-هملاك زدامعالا

 فاكلاو تيزلا ىدرد

 ىلغت) ربخدعب ربخ مفر

 ىبيمايلابو (نوطبلاف
 0 سس ا 1 00 8 : ءلإ ءاتلاف 0 5

 ٌ معا 0 ايلغهانعموهنايلغىهتاىذلا اراخلاءاملاىأ 8

 ٍ اهطسوىلا( مججاءاوسىلا) بوقعيو لهسوى اشو عفانو ىكمهواتعاف ةظاغو فنعب هودوقتف (هواةعاف) ميئالا ىأ (هوذخ) ةينابزلللاقبب

 بصو هندشو هبا ذعهيلعبصدقف ميجلاهياعبصاذاهنأالاهباذعال مج اوهبوبصما (مي+اباذع نمهسأرقوفاوبصمث) اهمظعمو

 - سالااذهو أب اذعاا ىأ (اذهنا) ىلع كنالىأ كن اك-,نلاو ءزطا ليبس ىلع( مي ركعلازب زعلا تنأ كنا قذ )هللاقي وةراعتسا باذعلا

 ْ ىنعم فالمعتسم عقو ىذلا صاخلا نموهو ناكلاو مايقلا عضوموهو حستفلاب (ماق«ىفنيقتملانا) نوكشت (نورتع هب منك ام) وه

 7 ناكملا نالةراعتساناكملاهب فصوف نئاخ لا دضوهو نيمو هف ةنامأ ل جرلا نمأ نم ( نيمأ)ةماقالا عضوموهو اشو ىف دم مضلابو مومعلا
 7 جابيدلا نمقرام (سدنس نمنوسبلي) نيمأ ماقءنملدب (نويعو تانج ىف) هراكسملا نمهيف اياب هبحاص فوخاماك فيخلا
 ا[ ١ هيف فرصتااب اب رعل عجن أبي رعتلا ىنعمنالايمع أن وكي ن أن م جرح برعاذا ظفللاو ربتسسابيرءتوهوهنم ظاغام(قربتساو)
 .. ىب رعلا نآرقلا ف عقين أ غاسف بارعالاهجوأ ىلع هئارجاو هجاهنم نعهرييغتو



 اا

 نيثوعبع ىأ (نبرشنع نمامو) هلوقوهواه دعب ثعبالوايندلا ىفاهموك ىتلاهذهالا ل ةنومال ىأ (ىلوالا

 ليقتوملادعب ءايحأ ثءيناناىأ (نيقداص منك نا) لبقا اوتام نيذلا ىأ(انئاب آب ونأف) هذهانتتو م دعب

 ىلاعتلاقف ةيلاملا مالا باذعل ثم مهفوخ م ب الكنب ىصق مط ىح نأ م سول هاويلط

 ناكوىري-جلا عبتوه ليقةرثكلاوةوقلاوةدشلا ىف ىنعي عبت موق نم ماريخاوسل ىأ (عبت موق مأ أريخمهأ)

 ىدااخ ل ىمسي نِعلا كوام نمد او لكل يقوهعابنأةرثكلاعب: ىمس نمعلا كوام نم

 نع هوبذكف مالسالا ىاريج مهو هموقاعدو مسافرانلا دبعي اذه عبت ناكو ةفيلخ مالسالا ىف ىمسإكولبق

 0 .رخأ مسد ناك ةنافاعبن اونا اوقي لسو هياعهللا ىلصةنلا لوسر تءمس لاق دعس نب لهس
 ىنريغوأا يبن عبت ناك ًاىردأام ٍلسوهيلعةلا لصةثلالوسرلاةلاقةرب رهىبأن ءوهدنسم ىف ليئح

 ن دسك دام للعهتصق نمناكراحلاصالجر رناك هنافاعبتاوبستالتااقاهنعىاعتةللا ىضر ةشئاع نعو
 راش نكت كيلم نيدعسأ بركوبأوهو رخآلا عبت :ناك اولاق سابع نبا نعةمركع درك ذو هريغو قدسا

 هنبردملا ىلعدقي رط لع قرمثملا لبق نم عجرو دنقر مس ىنب وةري-هاريح ىتسح قرشملاو حن شورجلاب
 اهله لاصئتسا واهماررخ ىلع عججوهواهمدقف ةليغ لتقف هلانب | مه .رهظأ نيب فلخ اهم يم نيح ناكدقو

 راهئلابهنولتاقي راصنالا ناكفهلاتقلا وجر ند ىصأ نم كلذباوعمس ني-راصنالا عه ىلا انههلعمفخل

 ةظيرق ىنرابحأ نم ناملاعناربحهءاجذا كل ذكوهانيبف مار كل ءالؤه نالاقو كلذ هبحعاف ليللابهنورقيو
 ال كلملااهيأهلالاقفاهلهأو ةنيدم ا كالها نم دي رباماعمس نيح دسأرخآلاو بعك امهدحأ مسا معىنبااناكو
 ىنرجاهمةني دملاهذهنافةبوقعلا لجاع كيلع نمأن لوهنبيو كنب ليحدب رئامالا تبين ا كناف لعفت
 نم هبنوكيهيفتن أ ىذلا كلزنمو هتر جهر ادهذهو ةك<هدلوم د همسا شي رق نه ىلا اذه نمج ري

 انههنواتتقيفهموق هيلاري سر الاق ىنوهو هلئاهقي نءوعبت لاق مهو دعفو هبا أ فريبكىمأحارلاو لتقلا
 امهمرك أو امهنيدىلءامهعبت اوامهماجافامهني دى اهاوءدامهما مة: دملاب د رب ناك امعامطوقا ىهانتف

 هل اولاقو ليذه نمر فن قب رطلا ىفداناف نمملا ىلا نيدماعدوهملا نمرفنوامهمجرخو ةنيردملا نع فرصناو
 هك اله ليذه دارأامناوةككتباولاقاذهبسب ىألاقةضفودجرب زوّواؤِل نمزنك هيف تبب ىلع كلدنانا

 اذهربغ اس ضرالا ىف هلل |ناماولاةفرابحالل كلذ ثم ارك ذف كلهالاءوس دحأ درب لهنأ اوفرع مهنال

 دح اهاوانامو كك الهالا موقلا دار امو كس أر قا-اورحن اوهدنعك سن اوا دجسم هذخت اذ ةكميىذلا تيبلا

 مهيدبأ عطقف لي ذه نم .رفنلا كئلو أ ذخ أ كلذدل اوفا لوازم عتسلا ا وهمرك افكلهالا طق

 تبيلااسكو حاطملا بعش بعشلابل از ىلاعت هندا اهف رش ةكحم مدقاماف مهبلص مث مهنيعأ لمسو مهلجرأو

 مانأ ةتسسهب ماقأو ةندب فال ةتسبعشلاب رو تيبلااسك نملوأوهو نعلاب عنصت دورب ىهو لئاصولا ||
 انيلعاهلخ دنالهلاولاقو كلذ نيب وهني ريج تااحاهلخ ديل نمعلا نمانداماف فرصناو قاحوهب فاطو || | 5

 قران نيعلا,تناكورانلا ى انك اف-اولاق <نيد نمريخ نيدهنالاقوهنيدىلا مهاعدفانني دتقرافدق تنأو
 موقلا جرفن متفصن أعبتلاقم واظأا رضتالوملاظلا لك أ أتفهيف نوفل ةكامفاهما|نوك اح, ل بج لفسأ

 ا'هجرخدنءرانللاو دعق ىتحام_هقانعأ فامهفحاصمو ناربملا جرخو مهني دفهب نوب رقتيامو مهئانواب غ4

 لاجر نم كالذل مج نمواهعماوب رقامو ناثوالات لك اف مهتيشغىت- تلبقاف رانلا تجرفل هنم جإ .رخىذلا |[

 تعجر ىتحرانلا تصكنورانلا مر ضن ملامههابج قرعتةأروتلا ناواتي امهفحاص؟ناربدا ج رشوريج |

 لاقو نملاب ةيدوهباالصأ ناك كانه نفاهني دىلعريج كلذ دنع تةفصافهنم تجرح ىذلااهج رك ىلا |[ (|

 ثعبي نأ ل بق م سو هياع هللا لص دمت ىنلاب نمآن مةعبابنلا نمىريجلادعسأب رك و ب ناك ىئايرلا [[
 ةرفاكلاممالا نمىأ (مهلبق نمنيذلاو) ىلاهنهلوق يه همذيلوهموقهنلامذبعكلاقو ةنسةثامعبسي || |

 نا لاكشالاو (كوالا

 ةايحلا فعقو مالكلا

 ليقالهفت ول ١ىفالةيناثلا

 اموايندلاانتايحالا ىه نا

 مما كوالا اذ
 ىتحى .رخأةت وماودعو

 كوال اوّسثأو اهودجي

 مطليق هنا باوحلاو

 اهبقعتتةنوم نونو نا

 ةنوم كتمدقتناك ةايح

 كلذو ةايح اهتيقعتد_3

 اناومأ متكوىلاعت هلودق

 ديحبم تيك م ايحاف
 انثنومالا ىه نا اولاقف

 ةنو-لاام نودي ريفاوالا

 اهيقعتي نأ اهمأش نمىلا
 الفىلوالا هت :و-لاالا ةاي

 هلوقنيب واذه نيباذا قرف
 ىنعملاىفايندلا انتايحالا

 اذهنوك نألمتحيو
 انب رهوق ىفاملاراكنا

 نيتنئاانتييحأو نيتنثاانتمأ

 0 رشنع نحن اموإ)
 هلئارمشن أ لاقي ني نويبع

 مهثعباذام هرشنو ىفوملا

 باطخ (انثإب ابأ اودتاف)

 اود نر تار دل
 ةنناىلص هتنالوسر نم

 نا)نينمؤم او إسويلع
 ناىيأ (ني-قداص منك

 اواجف نولوقنايف مقدص
 اناا نم تام نمءايحاانل

 نوكيىتح كاذكلاؤب
 هنودعتام نأ ىلعالياد

 ثمب وةعاسلا مايق نم

 (ريخمهأ) قح ولا
 موقمأ) ةعنلاوةوقلا ىف

 عوف م (مهلبق نم نبذلاو) ىنريغوأايبن عمت ناك أ اى :ردأام ثيدحلا فوايدن ناكل يقو نإ رفاكهموقوانمؤمناكىريج ا عبنوه )»ص ٠



 . مجرلا نمهنودعوتباو ناك ا.؟لامريغوهف مهديكن مو مهنمهمصعي هنا ىلع لكستمهب رب ذئاعهناءانعمواجر ىولتقتنأ (نوجرت نأ
 الو ىلعالو ىلالافاف كى وا_ذنوأ ىنعاوحتتف نمؤيال نم نيب وىني ةالاومالف ىلاونمؤنت/ناىأ (نولزتعاذىلاونمؤتمناوإ لتقلاو

 هموقايك اش (هب راعدف) بوعي نيلالا ىف قولزتءافىفوجرت كلذ الفهيفامىلا# اعدنم ءازج سيلف؟ اذأوةرسشب ىلا وضرعتت
 - انلفحم الات رهوقوه ل يقو مهمارجإبهنوق>تسيام مط لحت مهللاهؤاعد ناكل بق كلذب هب راعد ىأءالٌؤهناب نومرحب موقءالؤهنآ)

 نم ىزاح لصولاب رسافىرسأن م ( سساف) ءالؤهنالاةفهب راعدف ىألوقلارامذا ىلعرسكلابءالؤد نا ”ىرقونيملاظلا موقلل ةنتف

 نوع رف كعب واومدقتتنأةااربدىأ (ن وعبتم كناالءل) لارا ىنب ىأ( ىدابعب ) رسالاقف ىأ ءافلا دعب رمظملوملاو قد

 زواجاملمالسلاهيلعىسومدارأانك اس .(اوهرر>بلاكرئاوإ نيعباتلا 98(0) قرغي ونيمدقالا ىحنيفهدونجو

 ىلاونمؤت/ ناو)ةراخاب وجرت ل يقورحاسوهاولوقتو نومتشن سابع نب لاقونولتقت ىأ(نوجرتنأ ا
 نأوب راعدف)اونمؤي لف ناسالاوديلابىاذأ اولزتعا سابع نب !لاقو ىلعالو ىمالنوكرئاقىأ (نولزتعاف || 22 072732 -
 ليئارسا ىنبب ىرسسي ن أد سمأومءاعددتلا باجأ ىأ(اليل ىدابعب رسأف) نوكرسشم ىأ(ٌتومرج موق ءالؤه || ارداف هتئيه ىلع انك اس
 (اوهر) كباحصأو تنأهتعطقاذاىأ (رحبلا كرتاو)هموقو نو ءرف كعبتي ىأ (نوءبتمكنا) ليللاب || املا باصتتا نم هلاح ىلع
 اي رطدكرتا ل يقوهموقو نوعرف هل> دب ىتح+-:لاح ىلعهكرتا لب عجري نأ صأتال ىنعملاوانك اسىأ رشرالا با: قي رطلانوكو
 ىسول ليقف هدونحب نوعرف هعبتب نأ ف اخو مليا ءاصعب هررضيل عجرر حبلا ىسوم عطقامل هنا كلذو اسباب || ايسشهنمريغ؛الو هاصعب هب

 (اوكرن ) وهاكرحبلا كرت ىهبلق نئمطيل مهقرغب ىسومريخأ ىنعي(نوقرغمدنج مهنا) وهاكر حبلا كرا || ادا صحاذاف طبقتلا هلخ ديل
 شيعوىأ (ةمعنو) نسح في ريش سا ىأ(مركماقمو عورز و نويعو تانج نم قرغلا دهب ىأ ليقوم هيلع دا هقبط هيف
 (كلذك )نر طب نيرسشأ ى أ نيهكف ”ئىرقو نيمعان ىأ( نيهك اف) ةمعنلا كلت ىف ىأ (اهيفاوناك )دغر نيل || ىأ ةعساولا ةوجفلاوهرلا
 كلذو (ضرالاو ءامسلا ,هيلعتكب اف ) ليئارسا ىنب ىنعب ( نيرخآ اموقاهانثر وأول قاصع نمي لعف أ ىأ هلاح ىلعاحوتفم هكرتا
 ١١١ ||| ءامسلا ىكبتف ل اص لمع مطدعصي نك( ءالؤهواحابص نيعب رأ ضرال اوءامسلا هيلع كبت تاماذا نمؤملا نا ْ 1 دنجمبهنا) احرفثم

 لسوهيلع هللا ىل_دىنلا نعكالام نب سنأ نعهيلعضرال |ىكيتف اص لمص ضرالا ىلع مطالوم دقف ىلع مجورت دعب (نوقرغم

 حتفلاب“ئرقورحبلا نم

 رابع (2) يذل“
 اف ىلا عتهلوق كلذذ هيلعاكبتاماذافهقزرهنملزني ابو هل عدتمدعصب باي نابابهلوالا نموم نعام لاقدنا
 الااعوف ىمهفرعنال بي رغش, دح لاقو ىذمرتلاهجرتسأ نب رظنماوناك امو ضرالاوءامسلا مهيلع تكب

 نيعب رض رالاوءامسلا هيلع تكي الا نمؤمتامامدها#لاقواهفارطأ ةرج-ءامسلاءاكبل يق هجولا اذه نم || هلوقب بوصنمةرثكلا نع

 || ١ || ىلع بتال ءامللامو دوج.لاو عوكرلاباهرمعب ناكد بع ىلع ىبنال ضرالل امو لاقف ىكبتو أل يقفاحابص |[. نويعو تانج نماوكرت)
 | ]| اوناك امو) ضرالا لهو ءامسلا لهأدارملا ليقو لحنلا ىو دكىوداهيفهريبكستوه--يبستناكدبعأ| وه (ميركماقموعورزو
 ١|: || نمليئارسا ىنب انين دقلو ) لجوزعهلوق و اهريغاالوةب وتاباذعلا مهذخ أ نيحاواهعمل ىأ (ني رظنم | لزانملا ممل ناك ام
 ,|| || ارابجى أ( ايااعناكهنانوعرف نم) لمعلا ىف بعتلاوءاسنلاءاردتساوءانبالا لتق نم ىأ ( نيهملاباذعلا ياتلا نمو نحلل

 ([ مهاندت آو) مهنام ىلاعىأ( نيلاعلا ىلع) مهيف ىلاعتهنلا هماعىأ( ملع ىلع مهانرتخا دقلو نيفرسملا نم)|| ١ اوناك ) منت (ةمعنو)

 ٍ ا ىتلا معنلاوىواسااو نا |لازتاومامغلاليلظنورحبلا قلف نمةندي ةمعن ىأ ( نيبمءالب هيفام تايالا نم نيمعنتم (نييك افاهيف
 اننومالا ىهنان ولوقيل) 2 رشم ىنعل (ءالؤهنا) ةدشلاوءاخرلاب مهؤالتبا ليقو مهياعاومانم هنأ 2 ) كل ذك )

 ١ ىكيف ضرالاوءامسلاهيلع ىبتتاماذا نمؤملاوارافك اوناممهنال (ضرالاوءامسلا مهيلاع تكب اف ) ليئ ارسساونب مهوءالوالو نيدالو
 0 مورا تقوىلا اورظني ىأ(نبرظنماوناك امو) ضرالاوءامسلا لهأ نسما نعود دعصمءامسلا نمو دالصم ضرالا نم نمملا ىلع

 ةداعإ نيهملا ب اذعلا نمل دب (نوعرف نم) دالو الا لّقود ابهتسالاو ما دخت سالا ىأ (نيهللاباذعلا نمل يئارسا ىنبانيحن داو ) اواهع

 ا نما اربكتم(ايلاعناكهنا) ن وعرف نمكلذىأف وذا دةيمربخ .وأمهتئاها وم ذعتب هطارفالانيهمابا دع ناكه سفن ىف هناكراجلا

 //(| موتإبوةريها ناك< نيملاع ىأ ل ءافلار يمض نملاح( لع ىلع) ليئارسا ىنب ىأ(مهانرتخا د قاوإلافرسماربكستم ين اكى أ ناثربخ (نيفرسملا

 أ كلذريغو ىولسلاو نملالازناومامغلا ليلظ:ورحبلا افك (تايالا نم مهانبت او ) مهنامز ىملاعىلع (نيملاعلا ىلع) ارواتخم نايءاقحأ

 "| انتتومالا)ةنوملاام (ىهنانولوقيل) شي رق رافكا ىنعي(ءالؤهنا) ن وامعي فيك ر ظذنلرهاظرابتخاو اةرهاظ مهن (نيبمءالب هيفام)



 فيك ىرك ذلا مط ىنأ كلذ نيلئاق ىأل احلا ىلع لحنا بوصنم نولوقي ونولوقتي وهو نمسم لعب ل | كروصيم نا دلع اع قش ظ

 دقو ىأ( نونجم لعماولاقوهنءاواون م نيبملوسر مهءاجدقو) باذعلا فثكدنعناالا نمهودعوا نوفي ونوظءتي ونورك ذب

 نمتانيبلاو تايالا نم لسوهيلعةللا ىلص هللالوسر ىلع هظاموهو ناخدلا فثكنمراكذالابوجو ىفلخدأ او ملظ - اوهام .هءاج

 نونا ىاهوبسنوهماعىذلا (1771) وهف يقثضءلايمع ا مالغاسادعنابهوتم وهنعاولوتو'وركذب مفهريغوزمجتملا تاتكللا

 هوبذكفاشي رقاعداملةباورفو فسوب عبسك اعبسمهللالاقارابدا سانلا نمىأرالا لسوهيلعفللا

 دواحلا اواك 1 ئثلكت صح ةنسمسمتذخاف ف سوب عبسكع بد مهيلع ىنعأمهللا لاق هيلع اوصعتساو

 تعج كن ادم ايلاف نايفسوبأ هاتاف ناخدلا ةئيهكى رف ءامساا ىلا .هد_حأر ظني وع وهلا نم ةتيملاو

 ءامسلا ىنات مو بةتراف ل_جوزعهللالاق طهلل اعدافاوكساهدق كموقناو م>رلاةأدب و هللا ةعاطب 7

 نومقتنماناىربكلاةشطبلا شطبن موب ةرخآلا باذعهشكرف أ هللا دمع لاق نو دئاعهلوق ىلا نيبم ناخ دب

 مهنعمانفشكن اهلليقف (نونمؤماناباذعلاانعفشك اان ر)اولاق ىراخبالةباور فوردب ءوبةشطبلاف

 ناخ ديءامسا| ىتاتموب بقترافىلاعتهلوق كل ذفردب مون مههللا مقتن افاوداعف منعه شك_فهنراعدفاوداع |[

 (ق) ئنلكتلصأتساو تكلهأ ىأ نيتام هلا داصااو ءاملاب عيش لكتصح هلوق نومه نماناهلوق ىلا نيبم
 عوجلا نممهءاصأل يق ناخدلاورمقلاو ةثطباو مورلاو مازالا نيضم دق سة لاقدوعسم نب هللا دبع نع

 رادغلا عفترب و رطالا عاطقن | بيس ضرالا سه.: ميظعلاطحسقأ | ةئس ىف نا كلذ ببس وم .راصب أ ىفةماظلاك

 عامما ىف لخ ديف دعب تايمو ةعاسلا مايق بقع ىجي نا دوهل قو ناخدلاهبشي كا ذووجلاوءاوطا لظإ و

 ماك زلاةّديهكهنم نمؤملاىرتعي و ىودملا ىنديذيدحلا سر اكهسأر لجرلا نوك,ىتح نيقفاناورافكلا

 ىوغبلا ىورامهيلعلدب نسلاورع نباوسابعنء!لوقوهوهيفدقوأتدبك اهاكضرالا نوكسو
 ىسيع لوزنو ناخدلا تايآلا لوأ ٍلسو هيل ءهنلا ىله هللا لوسر لاق لاق نامل نب ةفي ذح نع ىلع دانسإب

 هللا لوسرايةفي ذحلاق اولاقاذا مهعم ليقتر شل ىلا سانا قوست نيب أن دعرعق نم جر انو مييص نب
 ةلياواموب نيعب رأ ثك<«برغملاو قرسثملا نيبام “الع نيبم ناخ دءامسلا تأت موب ةبآلاهذهالتف ناخدلاامو
 مطىفأ) هرب دوهين ذأوهب رخنم نم جر ناركسلاةلزن.كرفاكلامأو ماكزلا ةئيهكهنم ةببصيف نمؤملاامأ
 وهام مهءاج دقوهانعم ( نيبملوسر .هءاجدقو) ةلاحلا ذهب نوظعتي ونوركذت, فيكىأ (ى كذا

 َت ارهاظلا تاز تملا نم سو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر ده ىلع رهظاموهو ةءاطلا بوجو ىف لحدا مظعا

 هيلا قات ىأ(نونجم) شب هماعي ىأ( معماولاقو ) هنءاوضرءأىأ(هنعاولوت مث) تارهابلا تانيبلا تايآلاو

 ,ليقاريسانمز ىأ(اليلق)ع وما ىأ(باذعلا اوفشاك انا) ىشغااهل ضرعياملاح تاماكسلاه ذه نما

 (نومةتنمانا) ردنموي وه (ىربكلاةشطبلا شطبن موبإ) مرفكىلاىأ(نودئاعكنا) ردي مويا
 ةمايقلامويهنأسايع نبا نعةباورىفو ءاماعلارثك أودوع_سمنءالوقوهو مويا كلذ ىف ك-ئمىأ
 وهوهللاىلعىأ (ميركلوسر ,هءاجونوءرف موق) ءالؤهلبقىأ (مهلبقانتف دقاو) ىلاعتهلوق

 مهوبذءلالو ليئارساىتب ىلا اوقلظاىأ (هللادابعىلا | اددأنأ) مالا« يلع نار مع نب ىسوم
 مكين ىا) هتعاط كرتب ه_لعاو ربجتتال ىأ( هللا ىلعا واءنالن او ) ولا ىلعىأ(نيمآل أوس رماىا)

 مب روىرب تذعىناو)لاقف لتقل هو دعوت كلذ لاقاماف ىلوق قدص ىلع نيب ناهربب ىأ (نيبم ناطلسا

 باذعلا اوفشاك انا)

 افشكوأ اليلقانام .ز (اليلق

 ىلا(نودئاع مكنا) اليلق
 هيف متتكىذلار فكلا

 شطربن موب) باذعلاىلاوأ

 ىه (ىربكلاة_ثطبلا

 ردبموب وأ ةمايقلا موي
 مقتنن ىأ (نومقتنمانا)

 موسيلا كلذ 2 مهنم

 شطرن مول تاصقخاو

 ناد_ءبامنال نوقةنعال

 دهاو) اهلبقامف لمعيال
 ءالؤهلبق (مهلبقانتف
 انلعف ىأ نيكرشاا

 مهنمرهظيلربتخ لا لعف مهب

 ىلع( ميركلوسر مهءاجو

 وأنينمؤملا هدامع ىلءوهللا

 بدسل تبتاسح هسقن فمرك

 ابن ثعبي ىلا هت هلل نال

 نا ىه (ىلا اودأ نأ)

 ندضتم مهياا ثعل نمىلا

 مهئيحالهنال لوقا ىن-ىمل

 (هللادابع) ىلا اوماسىلا اودأ ثيدحلاو نأشلا ناب مهءاجوهانعموةليقثلا نم ةففخ وأ هللا ىل ( عبار - (نزاخ) - 5 (

 ىنعم ىلع مطءادن نوك< نأ زوج ومهم ذعتالو ليث ارسسا ىنب انعم لسرأ هل |وةدكىم مهولس آ دىلامهودأل اوقيليئارساونب مهو هبلوعفمود

 ىتااسر ىلع ىأ( نيم لوس ءرك<-! ىنا) 4 اوةب كلذ لاعو ىليبس عابتاو قوعدلو.قوىلناميالا نه م<ياعىبجاو وهامةللادامعايىلا اودأ

 هللا ىن ىلءاوربك- ..ئالو أ هيحووهلوسر ةناهتسالاب هللا ىلعاوريكسةستال ىأا يب جو ىف ىلوالا لث هاهنأ (هللا ىلعاولعتال ن أو ) مهتمرمغ

 | مكب روف ل :جوو ,عو امغدم( تذعقاو١. من لأ لعل دن ةضاوةحح( ناس ن اطلس كت 1ىا)



 ةكرابملاور دقلا ةليل ىف هلوزن ءادتبا ليقو لس هيل عهنلا ىلص دمت هيبن ىلا ةجاحلا ع وقو تقو ىف لب ريجهب لزن مث اين دلاءامسىلا ظوفحما حوللا

 نب رذنمانك انا) ةكربهب فكلهدحو نآرقلا لازئاالاا,يذ دجوبلولوءاعدلا نمباجتتسي وةكربلاو ريما نماهبف لزني الريم ةريثكللا
 . باقعلا نمريذحتلاو راذنالاانأش نمنالءانلزنأ ل يقهناكمسقلا باوجامهب رمسف ناتفوفلم نافن اتسم ناتلجام# ( سم لكقرفباهيف
 لكلتك,و لصف.أق رغب ىنءمو ميكح سعأ لكق :رفمةليللاهذهو ةيمكحلارومالا نم نار قل |لازن| نالاص وصخ ةإ للا هذهىف هاياانلازنا ناكو

 ىلءلوعفم ىأ ةمكح ىذ( ميكح) ةلبقملا ةنسلا فء ىجتىتلاردقلااةل ا ىلا ةليللا هذه نم مهرومأ ع.يجو مطاجخآو دابعا| قاز رأ نم سعأ

 ىلع ضن (اتدنع نما سعأ )از اجب سمالا فص وو ةقيقحلا ىلعرمالا بحاصةفص ميكا نال ىزاجملا دانس الا نموهو ةمكسحلا| هيضّقت م

 انماعهاضتقا كك اند_:ع نمالصاحا سم ىمالا | ذه ىنعألاق ناب ةمافنو ةلازنجهداز مث ميكحلابهفصو نابامذ الس سمأ لكل عج صاصتخالا
 نال نكرقلا اذلزن النا ىنعم ىلعهلل اوءفم(كبرنمةجر) نب رذنمانك انانملدب )7٠*١( (نيلسممانك انا)انربيدنو

 30000000 للا ا احح لال اعوام ان
 ةشئاع نعنابعش نمفصنلاةليل ىهليقو ةنس نب رش ع ىف عئاقولا بح ىل ءامو< لب ريجهي لن مايث دلا

 ل اندامعىلا بتكلا,لسرلا
 نابعش نمهصنلاةليالزني ىلاعتو كرابت هللا نا م-وهياعهنلا ىلدهنلالو سر لاق تلاق اهنعىلاعت هلل ىض ر 00 2 ا و

 3 5 3 : 0 : عل عوج
 نيفوخنىأ (نب رذنمانكانا) ىذمرتلاهجرخأ باك« غرعشد دع نمر كال فغيفايندلا ءامسملا || .. 0 ! 0
 سابعنبالاق مح ىأ( مي ىمألك) لصفبىأ (قرفي) ةكرابملاةليالا كلتىفىأ (اهيف)انباقع 0 0 ١ 1 : 2 8 0 : هجحروأب دنع ع !هلوع
 ١ - 1 ا .٠ 5 2 .٠ 0 0 فص و2 2 هم

 اا ا د و ةنسلا يم ااهق مري نايعش نءافستلا يه لبقو نالف ج< ونالف جبح لاقي اع قلل اسرار ا 0 . . 5 6 ٠ ىلؤ ٠ يلو - ور 0

 ىت> نابعشىلا نابعش نءلاجالاعطقن لاق ل_سودهيلعةللا لص ىنلان 'هدنس ىوغبلا ىو رو تاومالا لصالا 1 1 :

 فمتلاةلياىف ةيضقالا ىخةيهللا نأ سابعن/ا نعو ىقوا1ىفهمساج رشدقوهلدلوب وسكتيل لجرلانا || ” 000
 0 3 ا 7 5 هجحر نيلس مانكانا

 ىنعي ( نيلس ىمانك اناان دنع ن«) ام أهانل اى (امأ) ردقااةإ ل ىفاهمابرأىلااهماسي و نابعش ن٠

 مهيلعةمعنو قا ىنمةفآر سابع نبا لاق (كب رنمةحر) ءابنالا نم هلق نءو لسو هيلع هللا ىلص | دمت

 مهطاوقالىأ (عيملاوههنا) كب رن. جر ةكرابمةليا ىفهانل زن أ ل يقو لسرلا نءمهيلاانثعبامع

 تاومسا|برهللاناىأ (نينق 'و«متكناامهنيامو ضرالاو تا اومساابر) مطاو-ابىأ (مياعاا)

 ناخدبءامسلا قت أنم 29 دتاب ىأ( بقت راف) «:ءنوهالهبنؤزجب ىأ(ن وبعلي ) نآرقلا اذه نمىأ

 عجطضموهو دوعسم ن هللا دبع دءاسواجانكلاق قورسسم نع(ق) (ميلأ ب اذعا ذه سانلا ىشغي نيبم 0 |) بروهىأ ةرلا

 سافناب ذخأتفء ىجت ناخدلا ةيآن ا معزيو ص, ةدنكب اب دنعاصاق نا نجر لا دبعابأا,لاقف لجر هانافاننبب 0
 2 0 ا 10 ناام_نبامو ضرالاو

 5 66ه 6 5 6 ع ع و اج

 ١" ||| تلانافرعأللارعيالا لوقي نأ ملعلا نم ناف لعأ هللا لقيلف أيش لعي ال نمودب لةيلف ايش مكنم لع 0 76

 | ىلص هللا لوسر نا نيفلك-لا نمانأمورجأ نم «لعمكلئس املق لسو هيلع هنلا ىصهيبنا لاق لجوزع |

 د وب رلا نإباناذباريمْلا
 ناب وبرا ا ىلعةجرلا ىضتقن

 مهاوقال (عيمسلاوههنا)
 (بر) مطاوحإب ( ميلعلا)
 مهريغو كب رنملدب فوك

 نورقي اوناك مهما طرمشلا

 ضرالاوتاو.ءسلل ناب

 هللا . ميلعلاعيمسلاوهبرلا اذهناليق مثبرلا نمةجربتكلا لازن او لسرلا لاسر انا مهليقف اهتلاخواب ر

 عماست ىذلادب ز ماعنا اذهنال اوقنأك ناقباو لع نءورارقاناكن اامهنيام .و ضرالاو تاومسلا برهناب نوذرتعمو هب نورقم متأ ىذلا

 ندر م هيلع هطع( نب والا كتابا ب 20 روهىأ( كب ريع و ىعوهالاهلاال) هتصقب تثدحو هثيدح كغلب ناهمركيسانلا

 قأتم وب ) رظتناف(بقتراف) بعاوءزهم طواخم لوق لب ناقباو لع نءرداصريغ مهرا ارقاناف( نوبعلي كشىف مهلب )هلوقب نينقوما اونوك

 هنم نمْؤملا ىرتعي و ذينحلا سر لاكدحاولا سأر نوك«ىت> ةرفكلا عامسأ ىف لخ دب ةمايقلا موي لبق ءامسلا ن«ناخ ل (ناخ ديءامسلا

 اعد لسو هيلع هللا لصهنلالوسر ىلع تصعتس |املاش, رق نا ليقو صاصخ هيف سل هيف دق وأببك اهلكضرالانوكستو ماكزلاةئيهك

 | نيبىريلجرلاناكو زهاعلاو فيحلا اولك أ ىتح دولا مهاصاق فسوب ىنسكن ينس مهيلعاهلعجاو رضم ىلع كنأطود دشا مجالا لاقف هيلع

 ناخدهنأ ف دحأ ك شد الهلاح رهاظ (نامم)ن اخدلا :ومهارب الوهم الكرعمسف, اح رلا ثدحن ناكو ناخدلا ضرال اوءامسلا



 باب نم هنولوتتبام نأ ىلع ليلداذهو ةمايقلا ىأ (نودعوب ىذلا مهموباوقالي ىتح) مهايند ف(اوبعلب و) مهلطابف (اوضوخيمهركف) لا

 *ىرقو باذن ىف داوج ”ىط ىفداوجوه تلق كناكهيرهش ىذلا داوجلا ىنعم نيمضت ىلع بلغت ى مناحو "بط اف ماحوهلوةباكضرالا قو الإ رالإ

 عفتر بالو رمضما دتبم ربخ هنأ ىلع عفتر يهلاوهلاءامسلا فوهىذلاوهوريدقتلا اوأيش كل ئاقىذلإانأاممطوقك مالكلا لوطا فوذحم | 1
 كرابتو)ن روكي هناك اع( ميلعلا)هلاعف وهلا اوقاف( ميكحلاوهو)لوصوملا ىلاد وعي باع نمذئنيح ةإدااولهظءامسلا ىفهربخ وءادتب البلا 0
 مهنا( كلعالو) ىلعو ةزجو ىكمنوعجر.(نوعجرتهيلاو)اهمايق لعئأ (ةعاسلا ٍلعهدنعوام من امو ضرالاو تاومسلا كلمهلىذلا - "1

 دهش نمالا) هللا دنع مهؤاعفش ١) 19( مهنا اوعزام(ةعافشلا) هللا نود نم (هنود نم) مهنوعدي (نوعد.نيذلا) ١

 0 8 ع . || اوقالبىتح) مهايندفىأ (اوبعلي و)مهلطابفىأ (اوضو+ مهرذف) بذكلا نمهبولو قيام ىا 37 ين كلو ا ( نيش تا ) م كوول 257 2 2271 : : -
 0 0 3 كالمدلىذلا كرابتو) مهطاصم ىأ( ميلعلا) هقلخريب دن فى أ( ميكحلاوهو) وهالاهلاال ضرالا ىفوءامسلا 1 ١ 0 5 4 َ 2ع ١ 1 ل 5 اههلوت قلك ايش قدبعيىذلاهلالاوهىأ (هلا ضرالا وهلاءامسلا ف ىذلاوهو) ةمايقلا موب ىنعي(نودعوب ىذلا مهموب 5
 نود_هيعلو 00 رر (ةعافشلاهنود نم نوعد» نيذذلا كلعالو نوعجرتهيلاو ةعاسلا عم دنعوام_منيبامو ضرالاو تاومسلا 1

 00 اع موف ةكئالملا ىلوتن نحنف اقح د« لوقيام ناكنا اولاقهعمارفنو ثرحلا نير ضنلا ن !اطوزن ببس لبق :
 واعطقنمءانثتساوهو ١ ىثتسامث مهتظاهود نم نوع دب نيذلابدارأو ةبآلاد ذه تازنف سو هياعقتلا ىلص د نم ةعافشلاب قحأ 0

 هللا نود نم نو-عد قحاب دهش نملالا ةعافشلاءال وه نم دحال كالعال ىلا عتهننا نافةكاللاورد زعو ىسع هنود نم نوعد» ا

 ' (مهتأس نئاو) ةكنالملا || مهب اأقب ىأ (نوماعيمهو) هلوقوهودلاوعفش بلقب اهدهش نفةنلاالاهلاال ىهو صالخ الا ةلكىهو ا
 مهقلخ نم) نيكر هلا ىأ || هدابعمهنانوماعي وةكئالااواري زعو ىسع قلخ لجو زعشانأن ,وماعي ليقو مهنذ تلاه اوديشل ١

 مانصالا ال (هللا نلوقيل لمار دك هيرشي ماعلا قلاع هنا نا اوزقإ اذا مهنا ىنعي (ةنلا ناوقيل هتان نئاو)

 (نوكفؤيىناف) ةكئالملاو هياعهلل | ىلص د لوق ىنعي (برايهإيقو) هريغىلا هندابع نءنوفرصي ىأ (نوكفؤيىاف) هريغةدابع :
 نوفرصي نين مدأ فيكف|| نعم وق فاحت ىلاعتهنلاىلاعش سابع نبا لاق (نونمؤيالموقءالؤهَنإ) برايهب رىلاكاشإسو ا
 اذهعم ديحوتلا نع نان اعنمفنمش قو يع صرحا (مهنعحفصاف) هبرىلاهموقوكشي ميبن اذهةداتقلاقو ناميالا 1
 رهاب (هل-يقو) رارقالا ىأ(نوماعي فوسف) مهرش نمالدباريخ لقءانعم ليقو ةكراتاهانعم ( مال -لقو) باذعلاب مهيلعوعدي 0 :

 لعد دنعو ىأ ةزجو مصاع لع !ىلاعتهللاو فرسلا هنا اهتخسن لتاقملاق قداص كن | نوءلعيهانعم ليقو مطدي دهتهيفو مهرفك ةبقاع 1 ١

 (براي) هلبق لعوةعاسلا تسون الوهن وسجو عست ليقو عبس ىهو ةيكم ىحو ناخدلا ةروسريسفت إم ا

 لصد ىلادوعي ءاطاو افرح نوثالثو دحاوةئام_هب رأوفلأو ةلكنوعب رأو :
 هرك ذمدقتل |سوهيلعهنلا : *« محرلا نخر ةلبا منول

 0 ءامسىلا ظوفحلا حم وللا نم ةلج نار قلااهبف ىلاعت هلل |لزن أر دقتلا إيل ىهلنيق (ةكرابمةليل ىفهانلزئأنا)

 رخل نوكنأزوج ود >اولاةملاولاقلاولوقلاو ليقلا اوبرايدمحم لية ىأهءإيق لعيوةعاسلا لحم ىلءافطع نوقابلا بصنلاب و
 نونمؤيالموقءالؤهنا برايوإ.ةب مسقأو لبق هناك( نونمؤبالموقءالؤهنا) مسقااباوجوهفذحو مسقلا فرح رامضا ىلع بصنلاو
 مه(لقد) مهكراتو مهعادو وم اميا نعاسناب مهتوعد نع ضر عاف( مهنعحفصاف) هيلا هئاحشتلاو هناعدل مظعتوهنم عفر هليقب هللا ماسقا و
 ةروسإلم ىاشو ىندمءاتلاب وسو هيلعفللا ىلص هللا لوسرأةياستو مطهنلا نم ديعو (نوءاعي فوف) ةكراتن» وكم لسا ىأ(مالسإ)

 نارعلا فا( نيل تانك ايم لاروغعت عسل اهأرق نمريدخا ىف ميحرلا نجحرلاهندا مس: اي دج ةيكم ةنآن وجو عسا ناخدلا
 امسقم مح تناكن | فطعلاواوو فوذحلاءادبالارب+ ىلعاعوف ىمةروسالامساوأ فور حللا دي دعت مح تلعج نا مسقلاو او باكسااو ىفواولا

 ىلءروهجلاوةلوانوعب رأردقلاةليل نيب واهني ليقو نابعش نمصنلاةليلوأر دقلاةلياىأ (ةكرابمةليل ىف انازئأانا) مسقلا باوج واهب
 نمةلجهلزنأ اولاق م ناضمررهش فلي واقالارثك أى ردقلاةل يلو نآرقلا هيف لزن أ ىذلا ناضمررهشهلوقور دفا ةليل ىفهانلزئأاناهلوقل لوالا



 باذعىنيمرجلانا) اهالةماهئاكمتدنالااهرك ع نمةنجلا فد_-أ عزئيال ثيدحلا فواد ًاراملابةنيرص بهفاهرحش ىفةيفإب اهماقعأو
 نوربحتتم جرفلا نم ن وسن (نوسلم) باذفلا ف (دبق مهو ) صقنيالو فذخال أ تتآربخ ( مهعرتفبإل) ربخ دعب ربخ ( نودلا> مههج

 رانلا نزاخوهو كلاماياودانباذعلار وتف نماوسأ امل (كلاماياودانو) لصف مه(نيملاظلا مهاوناكن كلو ) باذعلاب (مهانماظامو)

 ىسومهزكوف هنامأ اذا هياع ىضق نمانتعل ( كبرانيلع ضقيل) مخرتلا نع .رانلا لهأ لغشااملاقف لامايأ رق دوعسم نبا ناس ابع نال ليقو

 م انئجدقل) روتفالو تو هنعنوصاختتال ب اذعلا ف نوال (نوثك امكنالاق) انيلعىضقي نأ كب رلسىنعملاو هيلعىخقف
 مالكبلصتم وهل قو كالذب هللا ,هماج ا موملعءاضقلا هللا لأسي نا كلام اول أس اىلهنلاريمض لاق فنوكنأ اسحب وىلاعت هللا مالك ( قحلاب

 ةعدلا ل طا اعنا نمور فت نابال(نوهراك حل اك أ نكلو) وهون سر هذا نال مج لوب ار ااوكلام

 اناف) لسو هيلع ةنلا ىلص دمحم مه هركمو مه ديكن م | ىمأ ةكموكر شم كح أ مأ م )1١8 ١) 0 اومربأ مأ) بعتلا ملا عمو :

 5-55232-5-5-2-2-2529-255252292-22222--55959595ب (نومربم
 0 ااا ا اا ل ل 222322322330230

م ةنجلا ىفدحأ عزني.ال هنأ. دحلا ف درو نودانشاوناكو مهديك
ىلاعتهلوق يق اهالئماهناكم تبنالا ةرمئاهر* ن

 ىعي (نيمرجلا نا) 

 ؛

 ا

ْ 
١ 
| 

 نمن وسبا ىأ )ن روسأبم هيف مه 2 مهنءفذحال ىأ ( مهنعرتفي الن ودلاخ مهجباذعف) نيكرمشم لا

 1 1 اونجاعي مهسفنالىأ (نيملاظلا مهاوناكن كعاو) تأ ذريغب مهانب ذعامو ىأ ( مهانماظامو) ىلاءتهنلاةجحر

0 

1 

 لوسر سعأ ىف نوجانتيف
 ف هماع هللا هللا

 | ىا (كب راياغ نضل ) نولوةيفه.نوثيغتسإ رانلا نزاخاكل ام نوعدب ىنعي (كلاماياودانو) اهم اهماع 58 9 1 1 9 * 0

 أ سابع نباهلاقةن سل أ دعب مهميجيف توملا مط ىلاعتةنلا ل اسيل هياول سوت مهأ ىنعملاو عرت_ىنف كب راذتو ل 1 َِى 5 1

 مهبدجالفاكلامنوعدب رانلا ل هأ نا لاق صاعلانبو رع نةللاديع ءىوروةم_-سةثامدءب ليقو 7 )م 000

 (مهاوجنو) مهسفنأ
 سو كابر لعو كلا عمدت 0 1 ان كر مال را مهن امف نوثدحتيام

 ا وس تالر ا ارك اىأ (ارعأ 56 مآ نوهراكق حلاتك انكاو) 0 مهريغن-ع هنوف و
 ْ اهماععلطنواهعمسن (ىلب
 مرت عيبنإالتأ انوءسحم )هلثع ممتد كارسثاو داكن ا مهتازاح ىفا م نومك ىأ !(نومرسال نس 0 0
 ْ 1 ةظفحلا| ىنعي (انلسرو )هماعنو هلكك لذ عمن ( ىلب ) مهنيب هب نوجانتيو مهريغ نم هنورسيام ىأ (مهاوجنو 1 0 د

 ١ نجرلل ن اكن اانعم(نيدباعلا لوأانافدلو نجر لل ناكنالق) لجوزعهلوق (نوبتك اك مومدل) ةكسنالملا نم م هع (نوبت 5 (

 1 | ناك امىأناكنا سابعنب لاقو دارالوهل كنس ئالهناف نجرلا دبع نملؤأ ًاناف معز ىلعو كآوق داو 00

 كلذبهدبع نملوأاناف دلو نجر ال ناكولهانعم لسقو كلذبهل ني دهاشلا ىأ نب دباعلا لوأانافدلو نج-رلل قفنال راها دبأو 8

 ١ 3 ١ او هب ويد
 ١ بضغ نملوألنأو ماقال نب ركتملا نيدحاجلالوأانأ ىأ نيفنآلا ىنعع نيدباعلا ل ل_قو هلدلوال نكلو ا ل

 | هيب أميظعتل ثالملا دلو لجرلا مظعي [كهمعاط ىلا قبس ًاودلولا كلذ مظعي نم لوأانافاهب نولدنة>ضاو ةجحو َ ةاغنلا ةادانك ا هنو درو حب ناهربب تبو حصودلو نجحر ال ناكن اةبآلا نعم ف ىرسشخم زلالاقو داوهللاةينأ نجحرلل وهوهيلا نيرظانلا نوهأ
 8 "د :

 ا

 | 1 د عسسل باتطالا ردوا ى احلا لاوهو ضرع ليت لاو ضرغلا ليس فعدراو لك ا ذهو | 0 ا نا
 ْ : 1 0-2 : ١

 ا( ٠١ ناكف اه قرلاج وهومارلاةئونيكبةدابعلا قاعمتا كاذو ديحونلابابفمدتلا تايتهسفت | (.. 00
 0 . .٠ 2. اناف) ناهرس كلذ 9
 ةرضصل عرش كلان ضرتاو كرو .بلاب , ناعما ىلاغتلاقفدلولا ٠ عدسفن و: تاياثم الاخ / 0
 0 لا لا د تح برا .ت) ىلاعب لاقف دولا نعمسعت هز ماه ع لوآاناف (نيدباعلا لوأ
 ىا هيب أممظعتل كلما دلو لج لا مظعياكميلا داي الاو هتعاط ىل قبس أو دلولا كلذ مظعي نم

 | ايلثمالاعابم قاعملا ناكفابسفنف قلاح ىهو داولا ةنونيكب ةدابعلا قاعهنأ !كلذودلولا ند ارااو ضرفلا ىل,دس ىلعدراو مالك !ذهو

 | ناليقو كري_غاط |تدرءام كيلا كلذ نأ تفر عول ىظاناران اين دلاب كنا دبال هللاوهل لاق نيح جاجس>ءالريبج نب ديعسلوق هريظنو

 | لوأنانكع زف دلو نجحر لل ناك ن ا ل_يقو يلا داولا ةفاضإب <لوق نيب ذكملاهلل نيد_>وملا ىأ أ نيدباعلا لو اناف كمعز دلو نجحرلل ناك

 | . لوأأنافداو نجحرالناك امىًأةيفانلانا ىهليقو نيدبعلا *ىرقو دياعو ديعوهف هفنأ دنع اذادبعي دبع نمدلوه نوكين أ نم نيفنآلا

 ٠١ 0 ١ ل كلو كق دص امديلولاهألاقف ىف دص هنن ورنال ار ضنلا لاقف تازنقهتلا تانب ةكناللالاقرضنلا نى و رودحوو دبعو كلذب لاق نم

 (| تاومسلابرناحبس) لاقفداولاذاختا ن نءدهناذهزن م ىلعو ةزج دلو هل دلوال نأ ةكم لهأ نمنيديح .وللالّوأانافدلو نجر لل ناك املاق

 | نع لاذاواهقلخ ىلعر دقي لامسج ناكولذاامسج نوكنيالف شرعلاو ضرالاو تاومسلابروهىأ (نوف صيام شرعلا بر ضرالاو
 ماسجالاةفص نمدلوتلانال دلوهل نوكنالامسج



 انو) رونلاس ابلهنععزئوةئجلا نمك ابأ جر ذاةوادعلارهاظ (نيبمؤ د عمكلهنا) عابنالا نعوأ ةعاسلابن امبالا نع (ناطيشلا

 نيبالو ) عئارشلاو ليجالاب ىأ(ةمكحلابمهحتنج دقلاف) تاخناولا تانيبلا عن ارششلاو لوجنالات اي ابوأتازجتلاب (تانببلاب ىسع ءاج
 ( ميقتسم طا رصاذههوديعاف كب روى ر وههللانان روعيطأوهنلا| اوقتاف )اين دلا ىصأال نبدلا سمأ أوهو (هيفنوفلتحتىذلاضعب لا

 نمر ةنوعمتلا و ةيناعلل ريو طل اوه رتل ىلا داما ةيزحتملا قرفلا(باؤحالا فلتخاف ) مالسلا هياع ىسع مالكم ا اذه

 الان ورظنيل ه) ةمايقلاموب وهو( ميلا موب باذع نم)هباورفك امىسيعىفاولاقثيح (اوماظ نبذلل لي وف) ىراصنلانيب نم (مهني
 مهوةتغب)ةعاسلانايتاالانورظن: )/١11( لهىأةءاسلا نملدب (مهنأت نأ ) رافكلل وأ ىسيعموقلريمضلا (ةعاسلا

 ع 1 ا ا 7 ا ا ل 0 7 ا ا ا 22 1 0 ا سمس ب سس سمم»

 مهايند ماب مطاغتشال نولفاز مسح و كامو ءمك)ن م ىنعي( )هب سم نيد نعىأ(ناطي )كفرصي ى مهو ىأ (نورعشيال

 : 0 ماكح أ نمىأ (هيفنوفلت<ىذلا ضعب كل نيبألو) ةّوبنلابىأ (ةمكسحلاب<تئج دقلاق تانببلاب)
 نومصخ مهو مهذخا:هلوفك || ضويوحو ل رجالا ئسعهباسئذلاليقوىسع ص[ قاورزحنينلاقرفلا ف السا ل ١

 ليلخ عج (ءالخالا) لأ هيك أامفىأ(نوعيطأوهللا اوقتاف) هيلا اوجاتحا امل يجنالاريغىف ىسيع مط نيبفهيفاوفلتخا ىذلا
 ةمايقلا موب ( ذئموب) 1 زملا قرفاافلتخا ىأ ( مهنبب نم بازحالا فلتخاف ميقّتسم طارصا ذه وديعافكب روىب روهةللانا)

 00 0 (ةتغب مويتأتن أ ةعاسلاالا) نو راظننب ىأ ( ن ورظني له ملأ وب ب اذع نماوماظ نيذلل ل وف ) ىسيع دعب
 0 1 ةمايقلاموب ةوأا دع تراص تال ذك تناك اذ ةلذخا نا ىأ(و دع ضعبل مهضعب ) ةمايقلا موب ىنعي اا نيل نال ام ا 5 ا ا

 ةل> لكمويلا كلذ ىف طق: ىهنعهللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نعى ور هتءاط ىلع نيعمتجلا لجو زءهللا ف نيبال |نيدحوملاالا ىأ

 تاذربغ ىفنيلاختملا نيب أ كتعاطب ىفممأي ناك انالفن'برايلاقف نينمّؤملادح أت امنارفاكناليلخو نانمؤمناليلخ لاقةبآلا
 ءانعموةوادعباقنتوهنلا || هإ_ذتالف براي كيقالم ىف رب ورمدلا نعىفاهني وريملاب ىف مأي و ل_سو هيلع هللا ىبص كلو سر ةعاطو

 هللا ف نيقداصتللاةا_خالا || ىلعاكنم لكنثيل لوقيفامهنبب عج نمؤملاهليا>تاماذاف ىنتمرك كهمرك أو ىتي د هاكمدهاو ىدعب
 (ىدابعاي) ةيقابلاةلهخ ااهمنافأأ | ناك انالؤ نا بر لوقيف نب رفاكلاد_> أت وعولاق بحاصلا منول يللا مو خالا من لوقيفهبحاص
 فقولاو ل صولا ىف ءايلإب لإ نكيللوةيف كيقالمريغىفاقريخضو ريخلا نعىناهنب و رسشلاب ىف صاي و كلوسرةعاطو كتّتعاط نع ىتاهنب

 ورمعوبأو ىاشو قدم ]| فوخالىدابعايإ) ىلاعتهلوق ع بحاصلا سب ورللدا سب و خالا سئب لو يف هبحاص ىلءاككنم لك
 نوقابلاركبوبأءايلا فب و ىدابعايدانمىدانيف عزفالامهنمدحأ سيل نوثعبي نيح سانا انا لبق (نونزحت متأالو مويلا يلع

 يلع فوخالإ)ءايلا فذحب (نيملبماوناكوانناب اياونمآ نيذلا) اهعبتيفاهاكسانلااهوجريف نونزحنمتأالو مويلا يلع توبا
 (نونز-< متأالومويلا نومعشونو رست (ن ورحت ؟جاوز أو متن أةنجلا اولخدا) مط لاقيف نيما ملاريغمهلكس انلا ساييف

 هنأ ىدانيامل ةياكسو || ريدتسم ءاناوهو بوك عج (باوك "أو ةعساولا ةغضقلا ىهو ةف عج (تهذ نم فاعتت يلع لا
 هنلاف نوباحتملا نوقنملا لجرلاقلاق اطعباتباو ُُ .رلا دمع نع 8( نيعالا لوو ”اادحا) ةنجلا فى أ(اههفو) تو رعالب

 نوصتم (نيقا) دو ةتوقاب نماسرف كرت قاما راق هج انا كا انوا ال ليختنملا لكاس

 ئداتمهنال ىداساة فس لخلا لبالاب>|ىافلبا نمةنجلا فلعهشا ل 0 .رابلاقف ناك فال يس داطتفءازج

 اننا اوننآ ا هجرخ 1 تور ا ا نك 0 نارام هش لاخر را

 اراك .اخي نارك (نولك ًاتاهنمةريثكة هك افاهذ < نولمعت متنكاعاهومثر وأ ىتلا ةنجلا كلتو نودلاخاهسف متن او) ىذمرتلا

 مهوجو ىلع هرثأ ىأهرابحر هظيارورس نورسن (نوربجت)ايندلافتانمؤملا (مكجاوزأو متأةنجلااولخدا) هلنيداقنم هلل (نيماسم

 هيهتشنام) ةنحلا فو (اهيفو) هلةورعالزوكلا بوكلاواضيأ بهذ نمىأ(باوك أوبهذ نم)ةفعت عج (فاحصب مهيلعفاطي)
 ذلتو) لوعفللاو لعافلاو لعفلابلوصوملا لوطا مهريغاهف ذ_حولوصوملاىلاة دئاعلاءاطاتايئابصفحوىىاشو قدم (سفنالا
 منك امياهومثر وأ ىتلاةنملا كلو نودلاخاهيذ متتأ وزن رويعلا فةذلتسموأب و ةلا ىف تايهتشمامااهنال متنلا عا اونالرمصحاذهو (نيعالا

 ىتلاوةراشالا مساوهىذلا ادتبملل ةف ص ةنجلاوأةنملا ةفصاهومتر و ىتلاو ريخ ةنحلاو أ دتبم ىهوة روك ذملاةنجلا ىلا ةراشا كلن (نولمعت

 قلعت. لوالاهجولا فوارايخ أ عقن, غلا فو رظلا فاك ة نئاكو أ ةلصاح ىأ ف و ذحمب قلع تيءايلاوربمخلا نولمعت متنك ايوةنجلا ةفصاه ومر وأ



 ىلضىبالا تاكسا نمهنماوعم «ا كح ضواحرف جيجضو ةبلج مط عفنري (نودصيإ) لثملاذه نم(هنمأل شي رث (كموفاذا)
 نم ليقوهنعنوضرعي و قحلا نع نودص؛لثملا اذه ل_جأ نم ىأدودصا| نم ىلعو ىثعالاو ىاشو قدم نو دصي هلدج ملسو هيلعةنلا

 ناك اذافىسع ن مريض تسل كدنعانتط ؟نانونعي ) وهمأ اريخانتظا اولاقو) فكعي وفكعي و< ناتغلامهناوةيل اوهوديدصلا

 .بلطلال لوقلا ىفةباغلاول دا لجالالا(الدجالاكللإ) لثملا اذهاوب ريضامىأ(هوب رضاملانيهانتط آم ناكرانلا بصح نم ىسع

 منودبعتام ركن |ىلاعتدل وق نا كلذو جاحللا مهأدةم هوصخلادادشدل(نومصخموق (115) مهلب ) لطابلاو ىملانيب زيملا

 ىرءبزلا نبا نأالاءالقعلا

 هللا ءالكىأر امل هعادع

 عم مومعلاهجوهظفلالمت#

 مهمانصًاهيدارملا ناب هماع

 اغاسمةلمحلل دجوري_غال

 ربغ دو.ءم لك ةطاحالاو

 كلذ ىف حقوتو ةرباكملاو
 هللا ىلصةنالوسر رقوتف
 هنع باج أ ىتح ٍلسو هيلع
 ىسعام (وه نا) هير

 فاعلا راسك (دبعالا)

 ةوبنلاب (ه-يلع انمعنأ)
 (ليئارسا ىبلالثمهانلعجو)

 هي ةربدع هانريصو

 ليئارسا ىنبلرئاسلا لثملاك
 كم انلعحل ءاشن ولو (

 ىأ(ضرالا ف ةكئالم

 جاجزلاهلاقاذك متمالدب

 اناعملم والا عماج لاق و

 لدبلا نعم نمووكلدي

 ىكتوفلخم (نوفلخي)
 ةك-الملافلخوأ ضرالا

 اس رد ىنعإ (كموقاذا) هانا ىراصنلاةدابعب مسوهيلعةللا لص هللا لوسر لداجوالثم يسم نب ىسع

 نآالاانمدي رباماد# نانولوقي ل يقو حرفو حايصوجيحض مط عفترب ىأ(ن والص) لثملا ن.ىأ(هنم)

 (وه مأريخانتط 7 أ اولاقو) ماللاوةالصااهياعم<ىم نب ىسعىراصنلا تدبعاك اطاه ذختنوهدبعت
 معزباولاق ىنعملاو ىسيع ىنعي وهمأ ىنعم ليقو انت كرتنو هعيطنو د دبعنف لسو هيلع هللا ىلصا د# نونعي

 ىةكئاللاوري زعوىسيععمانتط ؟نوكس:ناانيض ردة نحنفرانلا فهلا نود نمديءاملكن اد

 دارملانأاوساعدق ولطابلابةم وصخ ىأ (الدجالا كل) لثملا ذه ىنعي هوب رضام) ىلاعتهنلا لاق رانلا

 نعم لطايلابىأ(ن ومصخ موق مه لب ) مانصالاءال اوه مهج بصح هللا نود نم هنو دبعت م ويتناول أوق نم

 اوتوأالاه_لعاوناكىدهدعب موقلضام ملسو هيل عهللا ىلصةللال وسر لاق لاق هعىلاعتللا ىضرةماما ىلأ

 لاقو ىذمرتلاه برن ومصخ موقمهلبالدجالا كلهوبرضام ملسو هيل عندا ىلصةللالوسرالت مل دولا
 ىأ(هيلعانمعت ا دبعاالا) ىسعام ىأ ( وهنا )ىلاعتلاقف ىسعرك ذم حي بي رغ نس>- ثيدح

 ريغ نمهقلخ ثيحءاشيام ىلع هللا ةردق هب نوفر عي (ليئارسا ىنما) ةربعو ةيآىأ (الثمهانلعجو )ةو ناب

 ةكنالم كنمال دبا نلعجو مان كل هالءاشنول انعم (ةكم الم)ةكم لهال باطخلا ( ؟تمانلعجلءاشنولو) بأ
 مهضعب فاح ليقو ىت وعيطيو ىتودبعيو ضرالا نورمعي ؟تافلخ نون وكيىأ (نوفلخ ضرالاف)
 ىخضرقةرب رهىأنع(ق) اهم رقدب لعب ةعاسلا طارسشا نمهلوزن ىنعي (ةءاسلل ل ءل ) ىسيع ىنعي ( هناو) اضعب

 كح عم نب كيف لزنب نأ نكشويلهديب ىسفن ىذلاو لسوه.لعهللا ىلصةنلالوسرلاق لاق نع ىلاعنهثلا

 نأدوادىنأةبا اورو دح اهل قيال ىتحلاملاض يفي وةب زحلا عضي وري زخلا لقي و بيلصلارسسكيفال داع

 لجرهنافهوفرءافدوم أر اذاف مكيف لزانهناوىن ىسبع نيب و ىنيب سيل لاق )سو هيلع هللا ىله هللا لوسر

 مالسالا ىلعسانلا لتاةيف لاب هبصي/ ناو رطقي هسأر ناكنيترصمم نيب لزني ضايبلاوةرجا ىلا عوب سم
 ثكملاجدلا كالهمو مالسالاالااهاكلملا هنامز ىف هتلا كااهيوةب زيللا عضإ وري ز مما لّتقتي و بولصا| قديف
 فرك لسوهيلعهللا بص هتلالوسر لاق لاقهنع (ق) نوما ىلا هيلع ىلصي و فوت, متةنس نيعب رأضرالا ف

 ةنسولجو 265 رباك كمافبي ؤذىلأن بالاق كتم كمأف ةياور فوك: كماما اوم نبالزئ اذا متنأ

 سدقملا تيب ىئأيف لاجدلا اهملتقب ىتاا ىهوةب رح هديب و ىسيع زن, هنأ ىو ربو ٍإ_سوهيلعللا لص يبن
 لقي مث لسو هيلع هلا ىلص د ةعب رمش ىلع هفلخ ىلصي و ىمسيعهمدقيف مامالا ارح تيفرصعلاةالص ىف سانلاو
 ىأهناوةبآلا نعم ف ليقو نمآن ءالاىراصنلا لتقي و سئاكلاو عيبا برو بيلصاارسكي ورب زانخلا

 لاقو اهفن وكشنالىأ(اهن رتغالف)اطاوهأواهطاوحاب كرب واهمايق لهب ىأةءاسالءا نآرقلا ناو
 (مكدصي الو ميقتسمطا ارمص) هيلعانأىذلا ىأ(١ ذه)ديح وتلا ىلع ىأ( ىف وعبتأ او )اها اوب ذكال سامعنب|

 ىا مكنم اندلول كتم انلعجلار ومالا بئاجمت ىلعانةردةلءاشنولو ليقو اضعب مهضعب
 نأ اوماعتلوةرهابلاةردلابانزيت |وفرعتل لف ريغ نم ىتنأ نمىسع اندلواك مدالوأ كفلخ اك ضرالا فكنوفل ةكنالملاجراي
 لعل سابعنبا ًارقو ةعاسلاع جيدي ليام ىىسع ناو (ةعاسلا لعله ناو) كلذ نعلاعتم ميدقلا وماسجأ نمالادلوتتالءاسجأ ةكئالملا

 بوقعي و لهسامهيفءايلإبو (نوعبتاو) كشلاوهوةهب رملا نماهيف نكشنالف (اهب نرتمالف ) ةعاسلل لءلهلوزن ناو ىأ ةمالعا اوهوهعاسلل

 ١" هيلا ةوعدأىذلااذهىأ (ميقتسم طارصاذه) هلوقينأ مل_سوهيلعهللا لص هللا لوس .را يم وهو أىلوسروأ ىعرشو ىادهاوعبتاو ىأ



 ىداث(نوع رفىدانو) هبنوفيالو ناميالابدهعلا نوضقني (نوثكن مهاذاباذعلا مهتعانفشك اماف) هبنونمؤم (نودنيملاتتا)

 ىل لأ .وقايلاق)هلاعقوم وهث !دنلالح مهلعج (هموق ىف) هعطقب سعأ اذا ٍصالاريمالا مطق كل اوقكىدانفايدانم ص أوأ طبقلاءامظعهسفنب

 راهنألل ةفطاعواولاو ىلانج ىف ىدب نيب ل قو ىرمهق تحن نم (ىتحت نم ىرت )ب رااهمظعمو لينلاراهنأ ىأ( راهنالاهذهو رصم ثازم
 ديشرلا نعو' دتبمللر بخ ىرجتو ةراشالا مسالة فص راهتالاو اد تبمة راشالا مساو لاح للواولا اوأاهنم لادا ىلع بصن ىر يو رصم كلم ىلع

 لاقاهفراشامافاهيل| جرف اهيلو هنأ رهاط نيهللا دبع نعوهئوضو ىلعهمداخ ناكو بيسحلاا هالوف ىديبع سخأ اهنيلواللاق اهأرقاملهنا

 قوق (نورصبتالفأ) هنانعىنئفاهلخدأ نأ نمىد:ءلقأىط ةنناورصم كلمىل سبلأ لاق ىتح نوعرفاهم رختتفا ىلا ةب رقلا ىهأ
 نم) ىلا-هذدو ريخانأ ىفأ ارقتساو دنع تنثأ لاق هنأك ةزمطاولب ىنععبة_طقنم مأ( ريخانأمأ) هرقفو ىانغو ىسوم فعضو

 بوقعي رصفح (ةروسأ هيلع قلأ )الهف(الواف) ةقرلا نمهب ناك املمالكسلا (نيبيداكبالو) ريقحفيعض (نيهموهىذلا اذه

 ضوعور,واسأنمءايلافذح )١998( 2 راوسلاوهوراوسأ عجري واسأوةروسأ ع جةرواسأ مهريغراوسا عجل هسو
 للا (فهذوم)) ءاتا اهتم در 00 0 تت

 كلذفاونمؤي لف مهنع ف شكفهب رىسوماعدف نونمؤل ىأ (نودتهملاتنا) انعهفشكنأهلأساف باذعلا |
 د ىلع نورصي و مهدهعنوضقني ىأ (نرحت تدلك اماف) ىلاعتو هناحبس هلوق

 يب راظناردارأ اذا اوناك راهن ىنعي (ىنن نمك رجضراهمالاذهو 0 تا وة نو عرف ىدانو) مهرذك

 هوقوطراوبد وسؤال تاكا ل تسسسارا
 ءاجوأ) 2 رثك ًالوقىلعفطءف رج سلو( اناا 0 يلم: دشو يمظعفا(ن ورصبتالفأ)

 (نبن 0 ةكضالل 1 (نيهموهىذلا اذه نم) ريخانالةف ادتبامنو رصبت مان ورصبت الؤ هز احر امذاه يؤ ليقو نب رسفملا

 ا... . .. || ةيعاقاوةناسل ف تناكىتلاةةثلامالكب حصخي أ (نيبيداكيالو) ىسومىنعيريقح فيعضىأ

 "ل ان لأ ةردقالالاهبدريولو ىعديامف هقدص ىلعل دن ىلا هنجح نيبب داكيالو هانعم ل قوالوأ هلع ناك ال كلذب
 يس اوغدهراسناو اودوساذااوناكمهناليق (بهذ نمةروسأ) اةداناكناىأ (هيلعوالاف) مالكا ىلعهل
 الهنوعرفلاةفهندايساةلالد كلذ ن وكي بهذ نمقوط:هوقوطو بهذ نمراوس هوروس الجر
 2 ا عَ ١ 0 0 7 0 35 4 5 ع
 لولا ٍمكرعس ل ىا (نينرتقم ةكئألا اهعمءاجوأ) هتعاط ب | ديس ناكنا بهذ نمةروسأ «يلعىءومبر قلأ

 ها 0 ىأ ا لهجلاو ةغم ىلع مهلج ليقوالاهج ميتال لاوع (هموق) 3 3 رف ىنعي تو 6 ع 2 3 2 00 1 1 5 0 (فختساف) ىلا عت هلل لاق عقل سم أ ىلعهنونيعي وهقد_هبه4نوده_ثياضعب مهضعب نراقب نيعباتتم

 اموقاوناك مهناهوعاطاف) ||| “ !(انوفسااملف) هبمهفختساامف نوعرفاوعاط أ ثيح ىنعي(نيقسافاموقاوناك م هنا) ىسوم بيذكسن ىلع

 00 وفسأ املف) هللا ناسفرو ف مهدعب نمءىجحينل ةظعوموةربع نيضاملا نيمدقتملاانلعج ىنعي (نب رخ اللالثموافلس
 00 هللا ىلص ىنلا عم ىرعب زلا نب هللا دبعةلداجم ىفةبآلا هذه تازن سابع نب لاق (الث ميس نب برضا و)

 ( نيعج أ مهانقرغاف مهنم ا 8 1 8
 © د : نودمعنامو مناىلاعتهلوقلز املكلذو السلاو ةالصلاه_ءلع سم نب ىسع ناش ىف ٍلسو هيلع
 فسانم لوقنمغسا نس 5 2 م 1 5 )َ 3 0
 دقدت ثااذا اى لت || ىرعب زلانبهللادبع برضالوةبالا ىنعموءايننالاةروسىفهرك ذمدقتدقو مْ هج بصح هللا نود
 ميحصع اك ا ل ل تح 4قصُتل)

 افلس مدخو مداك ف لاس عج (اغلس مهانلعف-) مونع لحال نأ انماقتت اوانباذع مط لكي نأ اوبجوتساف ىداءملافاوطرفأ مهنا هانعمو

 نوعرف موق لثم كلم لاقي ولائمالا مهببرضن ل ثم اريسمارئاسناشلا بيحاثي دحو (الثمو )فاس ذق قرف ىأ ف ياس عج ىلعو ةزع
 مهناينال مهبهوزنو مهباقع ل ثم قاقحتسا ىف مهب نودنقي رافكلا نمنب 0 اللة ودق مه انلعف هانعم و مه دعل نأ( نس ا الل)

 هللا نود نم نو دبعتامو كن |! شي رق ىلع لسو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر رفا (الثمميىمنب بر ضال و )هب نوب دحبالثمو مطاعفأ لثع

 تسلأةلاقف مالا عي و كت الو كل اوه مالسلاهيلعلاقف مآلا عيب مات الوانل ةصاخ أدممابى رعب زلا نبا لاقفاوبضغ ماهج بصح

 انممطت قبس نيفلا نا ىلا عن هللا لزناف مسوهيلعهللا ىلص ىنلا تكسو اوكحضوا اوحرفف مهعمانتط آو نحن نوكن نأانيضردقف رانلا ىف

 هيلعمتلا لصمتنالوسرلداجو مهتطآلالثم بيم نبىسع ىرعب زلا نبإب رضا و ينعملاو ةبآلاهذهتلزنو نودعبم اهنعكئلوأ ىنسحلا
 هاياىراصنلاة دابعب لسو



 نعوهقحب ؟هايق نعوةمايقلاموبهنع (نولئست فوسو)كتمالو (كموقلو) كلفرسشل ( كلركذل) كيلا حوأ ىذلا ناو( هناو)
 لسرلا لاؤسب دارملا سبا( نودبعي ةط [نج.رلا نود نمانلعج السر نم كلبق نمانلسرأ نم لئساو) ةمعنلا هذه مر كش نعو هل ؟ميظعت
 اصفوارظن هافكو ءايبن الا للم نمةامىف طق ناثوالا داب عت ءاج له مهالم نع صحفلاو ,هئايدأ ف رظنلا نغزاجم هنكلو لالا ةقيقح
 ةجاحال ةيفاك اهسفن ىفةبآلاهذهوان اظل سب لزني ملامهنلا نود نم نو دبعي مهمابهيف هللا ابخ او هيدي نيبال ق دصملاز جملا هللا باك ىفهرظن
 لهأ مهوانلسر نم ممل سهانعم ليقو لأي لو كك..ثي لذ مهلسهل ل بقو مهماف ءارسسالا ةليل ءايبن الاهل عجج مالسسلا هيلعهنأ ليةواهريغ لا
 لاؤسلااذهىنعموءايبنالالأسهنأكف مطأساذاف لسرلابتكنعهنوربخامناو )١١8( حل. الاوةراوتلا ىأنيباتكلا
 مهنا ناثوالاةدبعار ب رقتلا

 ءادأو هقح نع ىنعي(نولمت فوسو كموقّاو كلإ) مظع فرمشل ىأ( ركذا) نآرقلا ىنعب(هناو)لاضلا
 تلزن ىتح ئشب ربخ0 2 دعب ىمالا ذه نللثساذا ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا سابعن/ا ىوروهركش ل لطابلا لع
 لازيال سو هيلعهئلا ىلصهتلالوسر لاقلاقرمع نبا نع(ق) شي رقللاق لس اذا كلذ دب ناكغةبآلا هذه 7 وباانلسر ىلعو ص
 نالوقي لسوهيلعهللاىلصةللالوسر تعمسلاقةب واعم نع(خ) نانثامهنم قيام شي رق ىف ىمالا اذه هللا ف صهاوسر لس 6
 برعلا ,هموقلاليقو نيدلا اوماقأام<هجو ىلع لاعتهلاهبك الاد امهيداعيال شب رق مالا اذه || دقلو)_هلوقب سو هيلع
 0000 ل ركل يب سحالاف صخال فرست كلاذب ص تخت مهتقلب لرتذا رمش ىلنرفلاو || تان يسوم انلسرأ
 ىنعي كموقلاو ةمكحلاوةوبنلا نمةتلا كاطع امه فرش كلذ ىأكلرك ذل بقو مشاهىنبلو شيرفل || فا لاقفهنالمد نوعرف
 لئساو) ىلاعت لوقو هقحب مايل نم كمزلي معو نآرقلا نعنولئست فوسسو هب ىلاعتهنلا مها دهام نينمؤملا || (نيماعلا بر لوسر
 نولؤسلااالؤه نمءاماعلا فلتخا (نودعي ةط [نجرلا نود نمانلعجأانلسر نم كلبق نماداسر أن م || وق دنع هبهوباجأام
 نمءدلوو مذكلل ل جوزعهللا ثعب ٍلسوهيلع هللا لص ىبنلابىرسأ لل هنعةياور ىف سابع نبا نعى ورف نيلاعلا برلوسر ىنا
 نمدمحاي سلب, رب_جهللاقةالصلا نم غرفاصلف مهم لصف مدقتت داي لاقو ماقأ ملي ربج نذاف نيلسرملا || اماف) هلوق هيلع دفوذم
 ىرهزلا لوقاذه وتيفتك !دةلأسأالاسو«يلعهنلا ىلصىنلالاقف ةبآلاانلسر نم كلبق نمانلسرأ |[ وهو (انتايآإب مهءاج

 لوقلا اذهىلعف لسن لو كشي فم هلأ نا ىم أ وهب ىرسسأأةليا لسرلاهل عججاولاق دز نباو ريبج نب ديعسو | ةنيبلاراضحابهايا مهتبلاطم
 هانعم نب رسفملارثك ألاقو لسوهيلع هللا ىلص ىنلابىرسأ ليل سدقملاتيبب تلزنةبآلا هذه .هضعب لاق || ةيآلازارب اوهاو_عد ىلع
 ديحوتلابالا لرلا مهتءاجله مالسلاوةالصلا مهيلعءايبنالا مهلا تلسرأن يذلا باتكلا لهأ ىنمؤملس || (نوكحضياهنم مهاذا)
 قنعمو لتاقمو نسحلاو ىدسلاو كاحضااودداتقودهاحوه-:عتاراورلارثك اق سابع نءالوقوهو نؤزهم واهنم نور خس

 ىلاعتهلوق © لجوزءهللاريغةدايعب باتكالو لوسر تأ: مهنا شي رق كرشملري رقتلا لاوسلا مالا || اذاوارحساهنوم سواهم
 0 مهاذانتءاب ب مهءاجاملف نيملاعلا برل اوسر ىنا لاف هنالمو نوعرفىلااذناب ابىسومانلسرأ دقاو) املك تلو رهو اجامل

 مهانذخأ اد)اهلبقىتلااهتي رق نم ىأ(اهنخأ نمربك أىهالاة نان ممهيرئامو) نور خسي ىأ(نوكحضي لك للام نال

 تالالدو تائاهذهتناكف سمطلاو مدلاو عدافضااو لمقلاو دارجلاونافوطلا اونينسلاب ىأ ( باذعلاب 0 را

 لبق هنأك اذا لحم ىف

 انتاب اب مهءاج اماف

 نع ىأ (نوعج ريمهلعلا) اهلبق تلا نمربك ًأةدحاو لكتناكو مطابا ذعو مالسلا وةالصلا هيلع ىمومل
 لماكلا ماعلا ىأ (رِحاسلاهيأايإ) باذعلا اونياعامل مالسلاوةالصلا هيلع ىسوملىعي (اولاقو) مهرفك

 اهعأايءانعملبقو ةح ودم ةعنصواهظعاما ء مه دنع ناكر رحسلان ال اربقوتوامظعتهل كلذاولاقاناوقذاحلا
 6ك انما ناانا كيلا هدهع نعانتر بخ ام ىأ (ك دنع دهعامب كب رانلعدا) هرحسانيلغىذلا 0 لال 1 2 01 0 اموال هكمس تقو اًوحاف

 0ث 8 5 سسسس1س31س1س لا هاف يعم
 تاَذَعلا نم مظعأهفحاللا نأ ىلع ل دي ماظالار هاظوةداعلا ضقن ىفاهابق تناك ىتلااهتبحاصواهتنيرق (اهتخأ نم
 كا او لكن اوخاامهلاقب سانلام الكهيلعو هيف ناوافتي ن دك الوريكلابتافوص هوم نون ام الكل ا ذهمدا ارملا لب كل ذك س يلو ةقباسلا

 مهيلعانلس رآوتارهلا نم صقنو نينسلابنوعرف لآ انذخ أ د_ةلوىلاءتلاقام وهو (باذعلابمهانذخأو) رخآلا نم مرك اامسهنم
 هبألي رحسلا لعامهميظعتارحاسرهاملاملاعلل نولوقياوناك (رحاسلاهيياولاقو) ناميالا ىلا رفكتلا نع(نوعجري مهلعل) ةنآلانافوطلا

 ةكواهتكو تعبنا نينك اسلاءاقتلالتطمق_ساماففلالا لبق اهعوقولة-وتفم تناك اهنأه-هجوو ىتاشفلأالب ءاطا مضب رحاسلا

 نم كدنعدهعامع واةوبنلاوهوك دنع هدوعب وأةباحتسم كتوءدنأ نم كدنع هدهعب ( كدنعدهعامب كب رانلعدا) اهلبقام



 وأوشعياشعليقهبةف آالو ىثعلارظنر ظن اذاو ىشعي ىشعليقهرصب ىفةفآلا تلصحاذاهناامهنبب قرفلاو شعب نمو ةىرقو (شعي نمو)

 هنا فرعي ىأهرك ذ نع ماني نمو مضلابةءارقلا ىنعمو ىمعكب مهلوقل نر قلاوهو (نجرلارك ذنع) متل نمو حئتفلابةءارقلا قعم

 هعموهف هيلع هطلسن امهنعةللا ىضر سابع نب | لاق( نب رقهل اوهفاناطرشهل ضوقن ) مهسفن أ|متقيقساو اها ودجوهلوقكلهاحّتوهو قحلا

 نيشاعلان وعنمل (مهنو دصيل) نيطايشلا ىأ( مهنا او) ناطيشلا هن رقي م هيلعم واد نم نا ىلا ةراشا هرفو ىصاعملا ىل عيا مكة :رخآلاو ايندلا ىف

 ىثاعلا ى اركبف اريغفارعدحاولا ىلع(انءاجاذا ىتح)اعومت امهيلاريمضلا عجر» نازاخ هسنج نم مهيمن اطيشهل ضي ةدقو ىئاعلا سنج

 برغلاو قرم ادب ري( نيقرمثملا ) 9 دعب كسب وىب) تيلايهناطيشل (لاق) هني رقوىئثاعلا ىأ ,هريغان آ اج

 نارمعلا لقاك لغف رز ص سبام
 8 8 5 2 ع :

 قرشا ادعيدارملاونارمقلاو 1 0 : , هاجاديعةللا بح أ اذا لاق لسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر نأ ن امعنلا نبةداتق نعو# نسح ثيدحلاقو

 رم 0 ةرب رهىفأن ع(م)ب: رغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر ءاملاهميقس ىمح مدح |لظياك ايندلا نم
 مان و ب . 1 : 1 5 4 . :

 ا 7

 نآرقلا نعهرهظلويليقو هباوثدريلوهباقع فخ لف ىأ( نجر لارك ذ نعل ضر عب ىأ ( شعب نموا)
ل نب زب ةفراغيال ىنعي (نبرقهلوهف)هيلعهطلسنوهيلاهمضاو اناطيشهلببسن ىأ (اناطيشدلي رص ع

 ىمعلاه

 ىدمللا نع منو عن ىنعل (ليبسلا نعمهودصيل) نيطايشلا ىنعي ( مهناو) ىدطا ىلعهناهيلا ليخ و

 هني رةلرفاكلا (لاق) ةدحاوة|سىفالعج دقوهني رقورفاكلا ىنعي ةينثنلا ىلعان اجكئىرقوهدحو
 مكر ألا ىلعامهدحأ مسا بلغف برغملاو قرشملا نيبام دعب ىأ( نيقرسشملا دعب كندي و ىني تيلإب) ناطيشلا
 قرشموفيصلا قرسشم نيقرمثلابدارأ ل يق ونار معلار مور ك/ىنالو نار مقار مقااو سمشا/ لاقي

 ىمكنا) متكرشأ ىنعي( متماظ ذامويلاكعفني ناو) رانلا ىلا اربصي ىتحهقرافيالف نيطايشلا نمهني رقب
 رافكلا نمدحاو لكنالأ يش ك.:عففخالوباذءلا ىف كارتشالا معفنيالى نعي (نوكرتشم باذعلا

 ىنعي( نيبملالضىف ناكنمو ئمعلا ىدهتوأ معلا ٌمِهَسن تنافأ) رفكلا ىف نيكرتشم منك مباذعلا ىف

 كتتيك نب ىأ( كب نيهذتاماف) لجو عهلوق«نونمؤبال مهنأ ب اذعلا ةملكم يلع تقح نيذلا نيرفاكلا
 نمىأ (مهاندعو ىذلا) كتايح ىف ىأ(كنَ ٍرثوأ) كدعب لتقلابىأ (نومقتنم مهنمانافإ مهبذعن نأ لبق

 ةممقتنادق وكم كر مشم مههدا ارأ او مهانب ذعاذمش ىتم كلذ ىلعنورداق ىأ(نوردتقم مييلعاناف) باذعلا

 ادهوهنافودعب وأهنايح لاحاما مهنمهل ماق:الاه دعو هنال |سو هيلع هلا ىبص ىنلل ةيلستلا دقي اذ هور دب موني

 هتمأىفةديدشةمقن مسوهيلعهثلا ىلص ىبنلا دعب ناكدقو هتمأ ف نوك< امهب ىنعليقو نب رسفملارثك ألوق

 ةمقنلا قب أو هنيعهب رقت ىذلاالاهتمأ فري ملوهب بهذو لسو هيلعهللا ىلصهيدن لجو ز عفتلا مرك | نكسلو

 : ىلاعتهللاهضبق ىتحاطسنماكحاض ىؤ راف هدعب هتمأ ب صيامى رأ ملسوهيلعهللا ىلص ىنلا نأ ىوروهدعب

 م الا هنع ليمجال يقسم نيد ىلع ىأ (ميقتسم طارص ىلعكن!) نآرقلا ىنعي ( كيلا وأ ىذلكسمتساف)
 ليقوهيف مهام مظعل بج ' مقتسم ند يلغى ا( مقتسس ءارص ل ارو اع ا

 مك ارتشال نوكرتشمباذعلا ف <نالرادتعالاوأىندلا اذهكعفنيالو ىأرمضم لعافلا ( عبار  (نزاخ) - 16 )
 دقف نم ىأ ( ىمعلاىدهتوأ) لوبقلا عمسد قف نم ىأ (مصلا عمست 0س افآ) مسكلاب نا ارق نمةءارقددي وب ورفكلاوهو هيفسف

 ىةليقثلانونلا اذكو طرشالا د يكون نا ىبعام تلخد (اماف) لال ذا ىلع تومي هناهنلا لعف ناك نمو ( نيبملالض ف ناك نمو ) رصبلا

 كتب رن 0 رخآلا ف ماقتتالا شأ(ن ومقتنم مهنماناف) مهنم نين وملارو دص ىئشنو مها عك ارصنن نا لبق كنيف و ىأ (كب نيهذن)
 عمست تن اف اهلوةب لالضااورفكللا فةميكشلاةدشب مهف هونورداق(نوردتقم مهيلعاناف) ردب موب كنيفوتن نالبق (مهاندعو ىذلا

 لمجاو نآرقلاوهو (كيلا ىو ىذلاب) كسمتف ( كسمتسن نيتي آلا كب نيهذنامافهلوقب5 .رخآلاوايندلا باذعب ,هدعوأ مةآلا مصلا
 هلجوعال ىذلا نبدلا ىلعىأ (ميقتسم طارص ىلع كنا)هب

 مويلا معفني ناو) تنأ
 مماظحصذا (متماظ ذا

 قبيل نإ-بتوكرفكى أ
 ىف ةهبش دحالالو كلا

 ذاونيملاظ منك مكنا

 ىكنأ) مويلانملدب
 منا(نوكرتشمباذعلا
 ةيلعافلا ىلع عفرلا ل ىف

 مكك ارتشا كعفنب ناو ىأ
 منوكوأ باذعلا ىف

 ناك مباذعلا ىف نيكر ا

 باقلابيط؛ىولبلا موي
 ءاسنخلالو_ةكايندلا ىف

 ىلو> نيك ابلاةرثك الولو

 ىسأتلابهنع سفنلا ى :زعأ

 مهي-ؤيالفءالؤهامأ



 ناكنم ميظعلا نا اوفرءب لوهاجاذولاماذ ناكن م ميظعلاباودارأو ىقثلادوع_سم نب ةورعفئاطلا ميظعب ود ريغملا نبديلولا ةكم مظعب

 ةؤبنال ملصإ نم رايتخا ىفمومكحت نءبيجتتلاو ليهجتلاب ل قتلا راكن الل ةزمه او :وبنلا ىأ (كب رتجرنومسقي مهأ) اهظغمتلا دنع

 اكوأةوبنلا فيكف قزرلاوهو مهبل نودالاةمسق ل عجن ىأ (ايندلا ةويا ىف ) ,هقازرأوهوهب نوشدعيام ( مهتشيعم مهندبانمسف نحن)
 ءاتنغ ا وءايوق أ ضعبلاانلعج ىأ(تاجردضعب قوف مهضعب انعفرو) ءاشأ نم ةوبنلابصخأأ !ذكسف قزرلا فض عبلا ىلع ضعبلا تلضف
 ءارقفو ءافعض ضعبلاو ىلاومو

 مهطاغشاىف مهورخسنيو

 . مهتاوح ىف اضعب مهضعب فرصيل (ايرخساضعب مهضعبذختيل) امدخو 115(2)
 فتئاطلاو ةكمامهو نيتي رقلاىدجا نمداجلاو لاملاريثك ميظع في رسشلجربالا قيليال في رش ميظع |

 نبةبتعليقو فئاطلابىقثلادوعسم نبةورعو ةككةريغما نب ديلولا ليق ميظعلا لجرلا اذهىاوفلتخاو
 فئاطلا نمو ةكم نم ةريغملا نب ديلولا سامع نب !لاقو ف ئاطلا نم ىقتثلا ليلايدبعن ةنانكو ةكم نم ةعيبر 3 7 1 0

 ةلاسرلا حيتافم مهيدياأءانعم (كب رةجر نومسقي مهأ) مهيلعادر ىاعت هللا لاق ىنقثلا ريم نب بيبح 5 1 0

 مهاونوكي نأ مهمكحنو مهضارتعا نم بمجنلاو مهليهجت ىلع ا دلاراكنالاهيفواؤاشثيح اهوعضيف || ( تلي دتجرو) هلامجاب
 نكن ىأ(ايندلاةويحلاف مهتثيعم مهني انمسق نحت ) ىلاعتلاقفالثما ذط برض مثةوبنلا مال نب ربدملا || امو هللا نيدوأ ةوبنلاىأ
 افيعضاذ هواي وقاذهواكوامباذهواكلاما ذ هواريقفاذهواينغاذهانلءفدابعلا نيب توافتلااذهانعقوأ || ب املا فزوفلا نمهعبتي
 ىف ضارتسعالا نعاوزاذافانئاضق نع جورخلا ىلعالوانمكحرييغت ىلعر دقي قاما نمادحأن امل ام (نوعمجيامريخ)
 ضعب صيصخت ىفانمكحح ىلع ضارتعالا ىلع نور دقي فيكفاهنلذواهتلق عمايندلا لاوحأى انمكح [اينادلا ماطح نمءالؤه عمجي
 انش نمةلاسرلابانيفطص| كل ذك ان ثاكضعب ىلع مهضعب انلضف[كىنءملاوةلاسرلاوةوبنلا بصنم اندابع |[أاهرغصوا..ندلا ىم للقاملو
 ايندلاةاقرر قيام هفدرأ

 نأالواو) لامتف هدنع

 لكف مهنيباني وسانناواىنعي (ايرخساضعب مهضعب ذختتيل تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو ) ىلاعن لاق
 لاحداسفوولاعلا بار ىلا كلذ ىضفي د ئنيحوهريغل ارخسم مهنمدحرصيملواد> ا دحأ مدخ 0لاوحالا

 نوكييف لمعلابءارقفلاءارجالا مطاومابءاينغالار خستفاضعب مهضعب مدختتسيل كلذانلعفانكلواين دلا | (ةدحاوةماسانلا ن روك

 كللاباضعب هلا مهضعب كلع ل بقو ملاعلا ماوق ملف هإ معب اذهو هلام اذهف شاعملاببسضعبل مهضعب || اوءمتج نا ةهارك الواو
 ايندلاناللاومالا نمرافكلا عم ىأ(نوءمجبام ) نينمؤملل ىنعي (ريخ) ةنجلا ىنعي (كب رتجرو) أ «.اعاوقبطي ورفكلا ىلع
 سانلانوكين أ الولو) لجوزءهلوقق ني دب آلادبأ قيت«_ةج-روهللالضفو ضارقتنالاولاوزلا فر. ىلع | ايندلا ةراقمل (انلم)
 ةعسىرافكلااوأر اذا هيف نوبغربورفكلا لع نوعمتجيفارافكم هاك اوريص, نأ الو ىأ (ةدحاوةمأ || نجرلاب رفكينمل) اندنع
 نحرلاب رفكينملانلعبل) ىلاعتهلوةوهو عنتالةديفملا بابسالا رثك أرافكسلا تيطعال قزرلاوريم لا نم || 'ةضف نمافقس مهتويبل
 نوقتر بو نودعصإ ىنعي( نورهظيا مياع) ةضف نمتاجر دو دغاصم ىنعي (جراعمو ضف نمش مهبول نور هظياهبلع جراعمو
 (افرخزو نؤكتاهاع) ةضف نماررس مطاناعجلو ىأ (اررسو) ةضف نم ىأ (اباوبأمهتوُمسلَو)اهيلع اهياعاررسواباوبأ مهتويبلو

 ةويحلا ٌعاتمال كلذّلكْناو) ئشلكنمةنيززلا فرنزلا ل قو بهذلاوهوافرنز كلذ نمانلعجو ىأ | نعمل ىأ (افونزو نكست
 دنعةرخآلاو) باهذلاولاوزلاةعيرساين دلا نال ىضقن, مثاليلق كالذب عتمتسي ناسنالا نا ىنعي (ايندلا | دعاصمو افوق سرافكلل

 هللا بصلوسرلاق لاقدعسز؛لهس نع * ايندلا اوكرتنيذلا نيقتمالهصاخةنجلا ىنعي (نيقتملل كب رأ] .._.ءاهياررسو اباونأو
 ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرت أءامةب رسثاهنمار فاك :سامةضوعب حانج نزتةثلا دنعايندلا تناكول سوديلع [] ىكاؤر زل انلعجو ةضف
 هللا له ةئلا لوسر عماوفقو نيذلا بكرلا ف تنك لاق روف ىندجدا دش نب دروتسملا نءوبيرغنسح أ ىرخزلاو ين لكومةنيز

 01 ب ياطير لاقل خب لل ةسزتيعأل نصر ةنيزاو يحن
 ىذمرتلاهبرخأ اهلها ىلعةاشلا هذه نمةللا ىلع نوه اين دلا ن اف لاقهنلا لوسراياهوقتل اهنا وه نماولاف اس رجالا ل

 لاقو نملامشالدب مهتويبل ةضف نم لح ىلعافطع بصنف بهذ نماهضعب وةضف نماهضعب ىأ فرشزو ةضف
 حوطسلا نورهظي جراعملا ىلع نور هظي هيل عىلالعلا ىلا دعاصملا ىهو جرعم عج جسراعم او دب زيوورمعوب أو ىكم سنبل ىلعافتسر فكي نال

 مصاعريغا 1 رقوهبى :رق دقوايندلا ةايحلا عاتمالا كلذ لك اموىأالا ىنعبالو ةيفاننا(ايندلاةويحلا عاتمامل كلذ لكناو)اهنولعي ىأ

 كبردنعإ)ةرخآلا باوث ىأ (ةرخآلاو) .ايندلا ةايحلا عاتل كلذ لكناو ىأةلصامو ةيفانلاو ةغفخم ا نا نيب ةقراغلا ىه ماللا نا ىلعةزجو

 كرشلا قت نإ (نيقتملل



 اولاقواضرلا ةئبثلإب اودارأمهتأان دنعةبآلا ىنعمو نوب ذكى أ (نوصرغالا مهنا لعنم) لوقملا (كلذيمطام) هلوقب مهداقتعاو

 كلذ مطامهلوقب مهاعىلاعتهناد رف كل ذب ىضردقف كلذ لعفيلذاورارطضاورهق عماهتدابع نعانعنل وأ اننب وقعل كل كلذب ضرب لول

 : امهنعاربخ لاقاكد اقتعا نعاولوقيل ثيح مهلهج .وهيف ىلاعتةثنا مهبذك افاداقتعاوا دج االءازهتسالومتا!ذهاولافوأ ةبآلا لءنم

 ىلاعت هنلا لاق كل ذكو نيبملالضىفالا منن أن اهل اوقبهللامهب داك ءازهتسا كلذاولاقا ل نكلو لصالا ف قحاذهو همعطأ نا اءاشيو ل نم
 مه رايتخباوأعف ايف مط ةجحةئيشملا اواعجو داقتعا نعدول اوقيامهءالن وبذاكل نيقفانماناده شي هنهاولاق مثلا ل اوسرل كنادهشناولاق

 لبق نم (هلبق نماباتكمهانبت [مأ) مهياعىلاعتةنلادرف كلذ ىف نب روذعم مهسفن أ اواءجو هتثيشمب هولعف وش ىلع مهيقاعيالهتلا نأ اونظو
 ناهيفإباةكمهانبت !مامهقلخ او دهش أ هربدقتر يخأتو ب دقت هيف ليقو نواماعن وذ (نوكستسهبمهف) اذه طوق لبق نموأ نآرقلا
 ىلعانءابآ اندج وانا) مط قالا عمسلا ثيح نمالولقعلا ثدح نمالو نايعلا ثيح نمالاهم ن روكسمم مط ةخال لب (اولاق لب ) ثانا ةكنالملا

 مهران ؟ىبعاناو) دصقتى أموت 051١١ ىتلاةقي رطلاةمالافدصقلاوهو مالا نم ىهو م_هان دلقف نيد ىلع (ةمأ
 8 3 لا ؟”؟©/ياز فتشت بتا>!”> 7 طاا_اا_ ”ا”(+(+(” + +(؟+؟+؟!(بتططببب,

 0 00 ن نرد اا )ن وص رحالامهنا) نول اوقيايف ىأ (لعنم كلذي هلام مهيلعاد ر لاقل

 يارا كلذكو) ما 0 هللا تانب مهناو ثاناةكنالما ناطق ف نوبرذكي يقر اهتداسباسىظواا مهوقىف

 0 واق لب هيفامي نوذخ أي ىأ(نوكسمتسم هبمهف)ةئاريغاو دبعي ناب نآ ارقلا لبق نيك (هلبق نمإباتكا
 ىأ (اه 0 رتملاقالا) نيدكيممهسقنا اواعج مهنا ىنعي (نودتهم مهراث 0 د) .ةلمو نب دىلعىأ (ةمأ لشاب ا
 ٠ || نماناسر اامكلذكو) ىلاعنهلوقتب ةلاقماهذهلاق دق مهريغ ناربخ ام ةقجر يغ نم مه ديلقتو مهاب |عابتإب
 3 ذلا اه هم 7-2 03 5-5 50 76 ع . . - « ع 3

 2 [ىلعاناو ةمأىلعان ءابآ ان دجو نا )اهو اسؤرواهؤاينغأ ىأ(اهوفرتملاقالاريذن نمةب رق ف كلبق
 ”رظبأ ةمعنلا مهتقرتأ " 0 : 1

 اريشلالا ورم دبو | نابقينأ ابا (5 ب اديلع دجوا.م) بوصأوه نبدي ىأ (ىدهابكتتجولوألق) مهبىأ (نودتقم
 تاوهشلاالان ويح الف لاق ل ا 2 قاع راك لك دططلاو ان ا د . ؟اعانا | ض

000 ذاو) ىلاعتهلوق ُُه (نيبذكملا ةبقاعن دك رظن مهنمانمقتن تثرورف هب ملسر | :انا اول (
 

 : : هللا نمالا نوديعتامأربتأانادانعم(قرطف ىذلاالا نودبعنام) ءىرب ىأ(ءا ارب ىتنا هموقوهيبأل ميها ارب
 اندجوانالهقيلكتوىدلاإ| © 2 : : 0 ا
 1 ١ 7 0 ىهواهب ماكنت ىتلا ديحوتلا ةلكميهارب ا لعجو ى أ (اهلعجو) هني دىلا ف دشري ىأ( نيدهيسهناف) ىنقلخ ىذلا
 0 0 مس || مهلعل) هديخوتىلاوعدي وىلاعتةللادحوب نم مهيفلازيالف هنتي رذ ف ىأ (هبقع ىف ةيقابةلك) هناالاهلاال

 هدهو ( نودتقم مه ا 00 َ
 هيلعةنلا لص 0 نيدلا اذه نوعبتبةكم لهآ لعل لمقو مهنمدحو نمءاعدب عجرب مهنم كر شأ نم لعل ىآ (نوعجرب

 0 0 .١ . || ةكمراف كى نعي(ءالؤه تعتم لب ) مالسلاو ةالصلا هيلع ميهارب| نيدى ا كر شلا نم هيلع مهام نوعجريو
 ياش (لاق) 12 ا قحلامهءاجىتح) مهرفك ىلعةب وقعلاب مهلج رم ِح مم يا ا ا 1 1 ةكل عتب وقعلا يلساع اكو ةمسنلاورمعل | دلاناضلل|

 )ّ ةلاسرلا نيب ليقو ماكحالا مط نيبي ىأ (نيبم) لسو هيلعةللا لص ديو ه (لوسرو) مالسالا ليقونآرقلا ا

 د 0 لق 0 لك اوصعواوب ذك لياولع في لفهوعيطي نأ ماعنالا اذه قح نمناكو تازجتملاوتايآلا نمهعما ياهحضوأو

 دجوامم ىدها كتب | 0 0 تردد رعبا نخل( و دع اودوهوارس سوك 0 كن ند | علق (نورفاكهناناورحسانهاولاق) تارقلا سل( طا صءاال و كلستمل ف 0
 0 بصنمةوبنلا بصنماولاق مهناهانعم (مظع نيتي رقلا ن٠لجر ىلع زآرقلااذه لزئالولاولاقو) لجو | |

 ىدهأو ىدهأ و هاجبانتثج ناوانئابآن د ىلع نوتبانانا (نورفاكمن ملسرأامبانا اولاق) نانا نيد نم ىدهأ ندب كتجولوكءاب
 لاقذارك ذادىا(وقوةيالمعا اربالاقذاو نيب ذك |ةبقاع ناك فيك رظناف) مهرا ريم قعاوهحيسا ا. كانوا (مىانيعتلا ٠

 ىنعملاولدعموقولد عة صاول دع لج رلوفن5ثنؤماورك ذملاو عجل او نانثالاو دحاولا هيف ىوتسي ردصم وهوءىرب ىأ (ءاربىتا)

 ةيادطا ىلع ىنتبش (نيدهي_سدناف) قرطف ىذلا نكل لاق هنأك عطقنمءانثتسا (قرطفىذلاالا نود_عتامم) لدعتاذولد_عوذ

 ىف (هبقعىف ةيقابةملك ) فر طف ىذلاالا نو دبعتا مارب ىتناهلوق ىهواهم ماكن ىتلاديحوتلا ةلكم السلا هيلع ميها اربالعجو (اهلعجو)

 لب ) ميهاربال ججرتلاو مهنمد>و نمءاعدب عجرب مهكر شأ نمل عل( نوعجري مهلعل) هديحوتىلاوعدب و هللا دحوب نم مهيف لزب /فهتيرذ
 ناطرشلاةعاط وتاوهشلا عابتا اورعندا|باواغشو ةلهملباورتغاف ةمعنلاو رمعلا ىف دم اب ميها ارباب قع نم مهو ةكملهأ ىنعي ( مهءاباوعال ٌوهتعتم

 امريغ لقريذنلا ىأ ص محو

 نم لجر ىلع) هب ةناوتسا هيف (نآرقلا اذهلزنالول) لطابلا, نيمكحتمهيذ (اولاقونورفاك هباناورحس اذ هاولاق) نآرقلا (قملا [١
 اونعو فئاطلاوةكم ناشي رقلاوام”دحأ نم ىأن اج رملاولْوالاامهنم جر“ هلوقكن بتي رقلا ىدحا نم ميظع ل خر ىأ ( مظعنيني رقلا



 3 كر نوك ال نأ نش وهقنعت قدناواهتثولاهنم طق سفهذْط نرقم ىفا لاقفالا زهك “رحت ال ةفان ىلع لح 2 و ةبآلااذهانل

 أوقد لصتم (ًازج ءدابعنمهلاواعجو) هئاضق نمت لف نمريغللاىلاتلفئموةلاحال كلاههناهدنعلمأتيو رامتعإلل ليذذلتلاو هزنتلل

 1 اولاق ىأًازجهدامع نمفارتعالا كلذ عمهلاولعج دقو هب ن ةرتعياضرالاو تاومسلا قلاخ نعم ملأس ألو ىأمهلئس ناو

 ناله دوي رهاظةمعنالدوجل (نييسوتكلا نانا نا) داجوركب وبأ ًازجهدلاولاز رجدلولا ن وك مهنماضعب وهلا زج مهولعف هللا

 ابيدكتو ,طاليهحراكذ الا ةزمطاو ذْدتا لب ىأ (نينبابك افصأو تانب قاخيا م ذختامأ) لكن ار فكسلا ل أر فك اورفكميلادلولا ةبسن

 الثمهلوإءجىذلا سنملاب (الثم نمر برضا يمهدحأرشباذاو) ىلعالا مطو ىندالا ةلزئملاهسفناراتخاهنأ اوعدا ثيح مهنأش نم
 ادوسههيجولظ) لاول سن نمالانو يب الدوا نالللل هوه .فبس نمل بدق هن مهنسب وهنأ زج ةكن ل لءجاذانالاهشأ

 ههجودب راو مثغاتنب كل تدلو دقهل ليةاذام ظدحأ نأ مطاح نمو سنملا اذه 6 ( هيلااوبسن مهنأ ىنعي (ميفكو هو

 000 ا ااا ااا ااا اتت راع راق والظلم

 ىنععلواظلاوبركلا نم
 ىأشنب نموأ) ةروريصلا
 ريغماصخلا ىفوهو ةيلحلا

 لاقاذاهدمع نم_كي كب رنا لاق تك عين ىأ نمهللالوسرابت اقف تاعفاك لعف ملسو هيلع للا ىلص

 ىلاءتهلوق 8 ل ل

 اذه (تانبواغا هذا, ا هيلع لاننا ئادوجج ىأ(نيمروفكل ناسنالانا) اوّسناوا 0 2

 مهدحأ رشباذاو نينبلاب) مصاخ أى( افصأو) تانبلاهسفنل مكب رذلالوقي خيب وتوراكت ا ماهفتسا ١ 1 لا نجرالل عج و اىأ (نيبم
 ىنعملاودلاولا سنج نمالا نكي الدلولا نالاهبش نجحر ال هاج ىذلا سنجلابىأ (الثم نجر البرضامعأ| .٠ ده نمدلولا نم ةفصلاهذ ه٠

 | وهواف_ساواظيغههجودد رو مغا تنب كل دلو دقه ليقاذ |مهدح نا مطاح نمو تانبلا هيلا اوبسن 2ك 6-0 0 0 5-50 5 م ع <« ' | مط 4 :

 0 0 0 ١ , ا || فيفري ىاةيللاقفاشش

 0 000 0 ذاوهوةمعنلاوة: زلا
 ةارملاتلاقف ىتنال!هيف تدلو ىتاا هنا ما تدد رحبف ىثنا هلدلو 1

 للا دلال لال تسأل ردح ىلا ما ا
 .ه 1 5 . 1 : - 2 0 .٠ 0 0 0 0 0 ريغناك لاجرلاةاراجو

 دف ع * اامدد 0 تنضل كل ذو نهار هد لل

 1 لا و ل ل افا لاا اا اهلعة جلا ىتانوالاةأرملا

 اهاقءةلقواطاح فعضا كلذو ة>>ال (نيبمريغ) ةمصاخملاىأ ا(ماصخلا فوهو)هلوقوهورخ 5 اهجوب قتاشنلالمخملا 1

 اونن ًاواومكحو ىأ (اولعجو) اهيلعةحلاب تماكتالا امتدح م اكس نأدب رتفةأ سات ملكت املق ةداتقلاف ىلعف بياعملا نممهنزلا

 |ةهواوقلخ نيح مهقلخاورضح ىأ (مهتلخاودهشأائانا نمرلا) دنع ”ىرقو(دابعمهنيذلاةكئالملا) كلذ نت نأ لجرا

 ىأ (نولثس در ناتج باعتدال لع( 0 0 3 ١

 ءاشولاولاقو )ةرنسآلا فاهنعنولثسي اا ف 2و انا 1

 لاق كل طبانمهاضرلاهابا انتدابع ىلعانتب وقع لج كد ملاعاو ما ذصالا ليقوةكن الملا ىنعي ( مهاندبعام نجرلا

 نموىوقتلاس ايلب نزتييو
 واىنعملاو لحما تبوصنم

 ةيلخلا ىف اشتي م نماواعج

 لجوزعهلل تانبلا ىنعي
 0 ااا سس م 1

 هللا اوبسنوداولاهللاىلا اوبسن مه كالذو تارفك ثالثمهرفكى ف اوعجدق ىب رب ىأ صفحو ىلعو ةزجاشني

 مهنا اولاقومه ومس ىأ (انانا نجح رلادامع مهنبذلاةكئاللااواعجو) مهاوفختساف نيمركملاةكئالملانم هولعجو نيعونا| سخأ هيلا

 نيبداضتل دانعلا لهأ عمج جاب اىف مزلا وهو دب عج دابعلاو ناكمو لزتمال ةناكمو لزئم ةيد نع ىأ ىاشو ىندمو كم نجرلا دنعث انا

 كلذ لعىلا م هرطض» مهن! ناف لعلام طوق دنتسي نأربغ نم كلذ نولوةيمهلا ىنعب موب مهنا ذهو (مسهقلخاودهشأ) دالولاوةيدوبعلا

 اودهش ىتلا( مهتداهش بتكتسالةدهاشملا ع نءاد دك ع يعل عاش ةوزعلا بجو ربخ نعهباوطاحأالو لالدتسابهملا اوقرطنالو

 ىةيآلاهذهر هالظب ةلزدعملات ةاعن ةكن 1اس رجا اةوااوتةوزدي يعواذهواهنع(نولثسي و) ممنون أ نم ةكئالملا ىلع اهم

 ثيح مانصالاةدابعكرتمهنمءاشامورفك- -لامممءاشللا نأاوعدا رافكلانافنا.الاءاشامتاورفاكلا نمرفكلا أ شي 1ىلاعت هللانا

 مطوق مهيلعدرىلاعن هللاو مانصالا ةدابعانمءاش نكلواهتدابع نعانعنمل مان صالا ةدابعكرتا نم ءاشول ىأ مهاب دبعام نججرلا ءاشولاولاق



 ةرمتسم ةيضام لاح ةباكح ى نذزبنسياوثكألا عن نم يال) كمدقت٠ نملاانلسر السر نم اريثك ىأ (نيلوالا ف قىن نم

 هنال نيفرسسملا ريمضل وزي مع 03 (انطب مهنمدش اكلعاف) هموقءا ازومتما نعمل سوهيل عهتلا ىلصةثلا لوسر ةيلست هذ هو كلذ ىلءاوناكىأ

 00 ومربغ ىف نآر دل 0-0 (نيلوالا لثمىضمو) 00 سرك فرص

 0 0 نركب يا !لعج ىذلا ملعلازب افلا ني ارقي شرات

 ىلصينللةيلستهيفو كب كموقءازهمتساكىنعي (نؤزمهباوناكالاىن : نم مهيتأيامو نياوالا ف ىن نم
 ىنعملاو مهتفص ىأ (نيلوالا لثم ىضمو) ةّوَق كموق نم ىوقأ ىأ (اشاطب مهنمدش أ اكل هاف) لس وهيلعةلئا

 لام ل م«بكزغي نا اور ذحياف م-هلبق ناك نم كالسم بيذكتلاورفكلا فاوكلس شي 0
 قاخنم) كموق دم ايت لأس نألو ىأ (مهتلأسنأاو) لجوزعالوق و وقعلاو ىزاا نم نيلوالاب

 هماعوهتزعباورقأوامهقلخ ىلاعت هللا ناباورق أ مهنا ىنعي ( مهاعلازب زعلا نهةاخٌنلوقبل ضرالاو تاومسلا

 رك ديهسفن ىلءالادىلاعتأ ادتباممهلهج طرفل ثعبلا ىلع هنردقاو ركنأ اوهريغاو دبعكلذب مهرار ةاعمو

 ناك الواهمعافتنالا نكميةنك اسةفقاوهانعم (ادهم ض رالا كل لعج ىذلا) ىلاهتلاققف هتاعونصم

 نا | لعجو ) قاخال ةحارلا نماهبفام ةرثكسلاداهمضرالا ىمس كإ ذلف ىصلا ةحا رع

 ردقب ىأ (ردقبءامءامسلا نملزن ىذلاو) مرافس ىف م دصاقم ىلا ىنعي (نودتهتكلعا) اق :رطىأ

 هذهانييح أ كىأ (اتيمةدلب) رطل, ىأ(هبانرسشناف) ,هكلهأ ىتحح ون موق ىلع لزنأ الهيلا م<.تاجاح

 فانصالاىأ (اهلكجاوزالا قاخ ىذلاو) ءايحأ «روبق نم ىأ (نوجرخت كل ذك ) رطلابةّتيملاةدلبلا

 ة-يجوزلاو دادنالاودادضالا نعهزنلادرفلاوهو ج وزوهف ى اعتهللا ى وساملكنا لبق اهلكعاونالاو

 روهظ ىلعىأ (هروهظىلءاووتسآل)رحبلاو ربلا فىنعي( نوبكرتام ماعنالاو كلفلا نم كل لعجو)
 اولوقتو) رحبلاوربلاف بكر ماريخستب ىنعي (هيلعمتي وتسا اذامكب رةمعناورك ذب م) ماعنالاو كلفلا

 ىلا انا او) نيطباض ليقو نيقيطه ىأ (نينرةمهلانك امو)اذهانل لاذىأ (اذهانلر خس ىذلا ناحبب_س

 ملوهيلعةللا لص ةللالوسر ناامهنعهللا ىضررمع نبا نع ( م) داعملاف نوفرصن ىأ (نوبلقنملانب ر

 اذهانلر خس ىذلا ناحبسلاق مث ان الثربكو حبسو ىلا عت هللا دج ر غسالاجراخهريعب ىلع ىوتسا اذا ناك

 ىضرتاملمعلا نمو ىوقتلاو ربلا اذهانر فس ىف كلأانامهللا نوبلقنملانب رىلاناونينرةمهلانك امو
 نم كب ذوعأ ىف مهللا لهالا ىف ةفيلخلاورفسلا ف بحاصلاتن ا مهألا دعب انعوطاوا ذهان ر فس نّوه مهللا

 نوبئاتنوبنبانهيفدازو نطاق ع جرا ذاوداولاو لاملاو لهالا ف بلقنم اءوسو رظنملاةب اكورفسلاءاثعو

 ةب اكلا تاقتااءوسورظنملاةب اكوهتقشموهن دشوهبعت ىنعي رفسلاءاثعوهلوق نو دماحانرل نودع

 نعلاموألهأ ىف هنزحاب فداصي وأابيث.ك اني زهرفس نمدوعينأكلذو عجرملاباقتملاونزحلا
 ىفهإ جر مضوامافاهيكريا ةبادب ىقتأ دقو هنعى اعتةنلا ىض ربااط ىنأ نب ىلع ده ثلاقةعيب رن ىلع
 اناو نين رقمهلانك امواذهاذلر خس ىذلا ناحبس تنده لاقاهرهظ ىلع ىوتسسااماف هلا مسب لاق باكرلا

 ىسفن تماظىنا كناحبس لاق متيم ثالثرإك ًاهسدا لاق مث تارم ثالث هني دجلا لاق منور نملانب نأ

 هللالوسرتيأر لاق كاكحض م ني-_:مؤملارب_مأابتلقف كححض مثتنأالا بونذلار ف_غيال هناف ىلرفغاف

 قاخنم) نإ
 ا

 (البساهيف كل لعجو) 7

 (نودتمت مكاعا) اقرط

 مرافسأىفا ل يكل

 ءامعامسلا نملزن ىذلاو)

 هعم لسن رادقع ) ردقب

 دالبلاهيلا جاتحب و دابعلا

 لو دعانبيحاف (انرمشناف)

 معارابخالا ىلا ةبباغملا نم
 ةدلبهب) دارماب بطاخلا

 كلذك )اتيمدي ري(اتيم

 مروبق نم (نوج رح

 ةز-ح نوجر ءايحأ

 ميلعلا ىلع هقوالو ىل_عو

 فقودقوهتفص ىذلانال

 ريدقت ىلع ماحوبأ هيلع
 فاصوالاهذهنالىذلاوه
 رافكلال وقم نمتسل

 جارخالا نوركشي مهنال

 فيكف روبقلا نم

 نوجرُع كلذكنولوقي
 راكنا ىف مههلعةجح ةيآلا لب

 قلخىذلاو) تعبلا

 اهلك ) فانصالا(جاو زالا

 كلفلا نمككل ل_ جو
 (نوبكرنام ماءنالاو

 اوبكر لاقي هنوبكرتىأ

 هتوبكر امروهظ ىلع( هروهظ ىلعاووتل)هنويكرتليقفةطساوب ىدعتملا ىلع هبّوقلةطساوريغب ىدعتملا بلغف ماعنالا اوبكرو كلفلا ف

 اناو) فيعضالةني رق نوكيالبعصلانالهني رقهدجو هنرقأةقيقحو هقاطأ اذائشلا نر قألاقي نيقيطم(نينرقمهلانك امو) بوكرملا

 مسوهياعةتلا لص ىنلا نعوةزانحاوهواهنم مهبكسمرتشآاين دلا بك سم مهم وكردنع نوركذي ليقداعملا ف نوعجارل (نوبلقنملانب رملا

 ركو نوبلقنم هلوقىلا اذهانل ر خس ىذلا ناحمس لاح لكىبعهتلدجلا لاق ةبادلا ىلعى :وتساا ذاف هنلا مب لاق باكرلا فهلج .رعض واذا ناك هنا

 رخس ىذلا ناحبساولاقواوبكراموق نا كحد ميحرروفغل ف رن ااهاس يمواهارجهنلا مس لاق ةنيفسلا ف بكر اذا|ولاقواثالث للهواثالث



 اهضعبءايشلوانني ن امبالا ليقو باكا كل ذبالاع نك, مهيلغلزغي باكل نإب زغيال ناك اذا هنال باتكملاب نام:الاالو وأ هعئارسش ىأ 0 8 0 0 : 05 ٠
 نكتاو) جولابهبسكىتح لع هيف ناك ام كلذو لقعلا نود عملا هيلا قي رطلاامهب ىنعف عمسلاهيلا قي رطلااهضعب ولقعلاهيلا قي رطلا

 لدبي (هللا طارص) مالسالا( ميقّت_سم طار ىلا )هب ئرقووعدتل(ىدبتل كناواندابع نمءاشن نمهب ىدهنارونإ) باتكلا ىأ(هانلعج

 باوصلاب لعأتلا او ميعذلاب دعو ميجا ديعووه( رومالاريصت هللا ىلاالأ) اكل مواكلم( ضرالا ىفام وتاومسا| امه ىذلا)

 نيبملا باتكلابمسقأ ( نيبملاباتكلاوم>) دي ميحرلا نجحرلا هللا مسي لع 6 )٠ «ةيكمةيان ونامنو عست فرخزلاةروسإلم

 ىردت تنك امهانعم ليقف نينمؤماوناكةّوبنلا لبق ايدنالا نأ ىلع مهقافت | عمةبآلا هذه ىفءاماعلا فل خا 0 و ن رقلا وهو 00000 2 تت اتت لاا
 هليلدةالصلا عضوملا انهىفناالاةي زخ نبا ن ءقحسا نبد#لاقو هكلاعمونامالاعئارسش جولا لبق 3 5 (مانلعجانا)

 هللا لص ىنلا نال ىلاعن نب رارقالاوه ىذلا امبالا هب درب و كنالص ىنعي كنا عيضيلمتلا ناك امو || 26 ار هالانأ
 ىلععذاملك أ ايالوىزعلاوت اللا ضغس و رمتعي وجح وىلامتهنلادحوب ةوينلا لبق ناك مسوهياع 5

 نكلو) هيلا ىجولا دعبالا هنيد عئارسش ل نيبنت لو مالسلاو ةالصلا هياعميهارب نيد ىلع دبعتي ناكو بصنلا 7 9 0
 هبىدهن) ىلاءتهلوقوهوةلالضاا نمهب ىدتبمهنال نآرقلا ليقو ناالا ىنعي سابع نب !لاق (ارون ءانلعج 0

 (هلا طارص) مالسالا نيدلا نعي( ميقتسم طارصحلا) وعدتلى أ (ىدهتل كناواندابع نم ءاشن نم || يرو 0
2010 

 رومأ ىنعي ( رومالاريصت هللا ىلاالأض رالا فامو ت اوم. ىفامهل ىذلا) هدايعاهعرش ىذلاهللا نيد ىنعي
 : دي ا : / نإبأ ىذلاوأ ني ربدتلل

تكرارسأ و مدارك ملع 'ىلاعتو هن احبس ةللاوءىبملا بقاع و نسحلا بيثيف ةرخآلا ىف قئ الخلا
 هنا

 قرط نمىد-طا قرط

 ثالثوةنآ ا ا روسو جاتحنام لكنابأو ةلالضا

 فرحت امعب رو فال 1 ةثالثوةلك 7+ نوئالثو ةنايدلاباوب أىفةمالا هيلا

 6 محرلا نجرلا هلا مسي ىكل (نولقعتكلعل)
 ةلالضلا قرط نمىدطا قرط ناب ىذلا نار قلا وهو بات كلاب مسقأ (نيبملاباتكتاوم>١) لجوزعهلوق ىهناو) هيناعم اومهفت

 ىأ( انلعجانا ) ميلا كاوحو نا ربدتلل حضاولا ىنعي نيبملا ليقو ةعب رشلا نمةمالا هيلا جاتحام ناإبأو ||. ناو (انيدل باتكلا|مأ
 (نولقعت كلعلابب نرعانار ة)هانلزنأ !ليقوهانفصو ليقوهانيمسليقوهاننن لقوا ر ءباتكلااذه انريص ىف هللادنع تبثمنآرفلا

 قلخاملوأ سابع نب لاق ظوفحما حوللا ف ىأ(باتكللا مأ ىف )نآرقلا ىنعي (هناوإ) هماكح أو هيناعم نعي يي وقعا حوالا
 ىأ(انيدل) باتكتلا مأىف هناوأر قمه دنعباتكسلا ف قا نأ دي رباع بتكي أم صافإلا لجوزعقلا حولفدجم نارقوهلب

 نا ىنعملاو هتلزنمول ءوهفرسش نءربخأ (ميكحىلعا) ْظ ةوفحلاح والا ىفىلاعت هللا دنعتدثم نآرقلافاندنع دا ىمسو ظوفحم

 م ىأ أمكح بتكلا عيج ىلع ىلءليقوف, رش عيفرى ىلعلان دنع هناق نآرقلابةكم ل هأ ايمي ذك تتنثىذلا لصالاهنال
 ىدولا نع كرتنف أ انعم (احفصرك ذل كت ءبرضنفأ) ىلاعت لوقو نالطبلاوداسفلاه يلا قرطتال لقتتهنم بتكلاهيف
 هلوقوهو نامجالا متكرتوكرفك ىف متفرسأ مك ألجأ نم اهننالو مىمأن الف نآرقلالازنا نع كسمنو باتكلا ما خسنتستو
 نآرقلا |ذهناكولهللاوةداتق لاف كلذ لعفن ال ىن :ءلاو (نيفرمماموق) مكن الىأ (متكنأ) 58 ةزدجو لع فالارسك

 ا ا را
 ليقو كن ع نيضرعم ىأ نيخاص#_ايانرك ذب <ةعبرضنفأ هانعمليقو هللاءاشأموأ ل 0 00 7

 انلسرأو) عرفك ىلع مبقاعنالف <كرتنف ل يقو نوظعونالو نوع دئالفايط كتعركذلا ىوطنف أ هانعم 06 2 0
 000000 آ رس آذآ آذآ#آآ آ آ آ حجل ل١1“ حرم 4

 ل

 برض مطوق نمزاجا ليبس ىلع ينعم دوذنوركذلا <نع ىحنفأ (ركذلا منع برضنفأ 1) ةغلإ,ةمكحوذ
 نم

 نم مدقام فال_خ ىلع مالا وكب «نالاراك_: ارك ذل نع برضنف كلمه هريدقن فوذح ىلع فاععلا افلاو ضوحلا نع بئارغلا
 ْ ْ ىلعهللوعفم هنأ ىلع بص: 0 اذاهنع حفص نمر دصم (احفص) هبجاوعاوامعبأو هواقعيلاب رعانآ ارقهإعجو باتكلاهلازرا

 1 | ا مامعتب 000 يعارض نال ا تاز مازاد رتل لازن اك تحلزمنفأ ينم

 ا ةلالضلا ىف دحلا نب زواجيةلاهجلا ف نيطرفم(نيفرسساموق) كلذبإاعوهو قح 0



 ناوى مملاو ظفللار ابتعإبح رف ديحوتو امهوحنورقفااو ضرملاكءالب (ةئيس مهبصت ناوإلاماجالر طب (اهمح رفا) ةصوانمأو ةعسو ةمعن
 موسوم سنجلا اذه نأ ىلع لح سلر وفك هنافلقب مو( 3 وف كن انالاناف) مهيصاعمببس (مومدب أت مدقامي) قعملارابتعإب مهبصت

 نارفكهبدي راليقاهطمغب ومعنلا ىسشي وءال_لارك ذيهنأ ىندلاونارفكلا غيابلا اروفكلاو راغك مولظا ناسنالا نا لاقاكمعذا نا ارذك

 (مهجدزب وأ روك ذلاءاشي نلبييواثاناءاشي نم بومءاشيام قاع ضرالاوت ا اومسلا كلم هلل )'ىملاعت ةئلإب رفكلاهب دي رألقوةمعنلا

 هناو ثالملا ىلا ءتهل نا كلذ عبتااهد ضب هتباصاو ةج رلاناسنالاةقاذارك ذامل (امةعءاشب نم لعب واثاناو انارك ذ) مهن رش ىأ

 لعجح واعيج نيفن_هلاباضءب تر دلإب اضعب و ثانالاباذعب صخيف ءاشيامدالوالا نمهذايعا بهم ودار ف يكءال_بلاو هيدتلا مسقنإ

 المؤاشيام لعافهنأم الكا قايسنال روكذلا ىلءال اوأثانالا مدق وهلدلوبال ناك اذا مقعل جر كا ذكودلتالىتلا مقعلاو امتع ضعبلا
 هدمت برعلا تناكىذلا سنحلا ىليلو مدقتلاب جاو مهالاو مه ا!ناسنالاهؤاشي الامة ج نم ىناللا ثانالارك ذناكف ناسنالا هؤاشنام

 01 0 5 ناسنالا ناف)هثيبدخالاسعالا نم ىأ( مهيدي تمدقام )ل طحق ىأ (ةئبس مهبصت ناواهمح رف ) ةحصلاو
 ربخاتلاو ميدقتلا نس فرصتلا هل ىنعي( ضرالاوتاومسلا كال مهل لجوز ءهلوقإ هياعىلاعت هللا ةمعن نم مدقت ال ىأ(روفك

 نك م نهيدةتنأ فرعو ىأ(اثاناءاشي نابهب) هتداراو هكلم ىفهياعضرتعين دحر دقيالىأ (ءاشيام قاخ) دب رباع امهيف

 ضتقمل نكساو نيالا 3 عمج ىأ (اناناوانارك ذمهج ِر وأ) ىتأهلدل اويالفىأ( روك ذلاءاشي نا بهي د) ورك ذ هداونالف
 اماناو انارك ذ لاقف رجا | ةالصلا موماععايبنالا فاذه ليقود لوهلدا وبالف ىأ (اهقعءاشي نملءج و) ثانالاوروك ذلاهكدلويف .

 ءايبنالافتلزن لسبقو لأ ىنعي روك ذلا ءاشي نمل به وناتنب اهلدلوامنارك ذهلدلوب ملاطولىنءياثان اء امشي نا بويهلوقف مالسااو
 بهوثيح مالسلا مهباع || هلدلو ملسوءهيلع هللا لصا د ىنعياثاناوانارك ذ مهجوزي وأ ىثنهلدلوب ل مالسلاوةالصا !هيلع ميهاربا
 اثانأ بيع شو طولل ان هوامطدلوبملمالسلاوةالصلاامهياعىسعو ىحنعياقعءاشي نم لعجب وتانب عب رأو نينب عب رأ

 دمحلواروك ذ ميهاربالو || قا نادب ربامىلعىأ( ريدق) قاخاع ىأ (ميلعهلا) سانلا عيج ىف ةماعةيآلافالا وليثعلاهجو ىلع

 اروكذ اسوهيلع هللا ىلص هيلع هللا ىلص ىنمالاولاق دوهبلا ناا-طوزن ببس فلق (ايحوالا هللا هماك,ن أرمشبا ناك امو) ىلاعتدل وق ©

 ىسيعو ىحيلءجو اثاناد || ىمومر ظني لاقف هيلارظنو إ سو هيلع هللا لص ىسومهلك اك ايبن تنكناهيلارظنتو هللا ماكسنالا سو
 نيميقع ماللاامهاع ىأراك ماطالاب وأمانملافهيلاج .وب ىأايحوالا هللا هماكي ن أر مدبل ناك امو ىاعت هللا لزب اف ى ل اعت هلل! ىل

 (ريدقإل ئث لكب ( ميلعهنا) ىأ (با ءارو نم دأ) رحبلا ىفهفذقت نأ ىسوم مأ تمطأ موو وهوه دلو عيذب نا مانملا ف ميهاربا

 ناك ام و وت لاك ىلعرداق 8 الملا نم ىنعي(الوسر لسريوأ) مالسلاو ةالصلا هيلعىس وم ماك امكهاريالو باجي ءارو نم همر
 0 مل (رشبل ةيالاهذهوءاشيام هللا نذايهبلا لسرملاىلالوس راك وب ىنعي (ءاشيام هنذإب ئجويف )هريغو ألي ريجاما
 الانا هملك نأ) نكلا هروسف قاعي هلا عاج نا ختان حوا ل ا باجءارونمالا ارضية

 وراك ماذا ىأ (ايحو اكو ىأ(كلذكو) لجو زعهلوقي هلاعف أ عيج ىفىأ ( ميكح) نيقواخما تافص نعى (ىلءهنا) مجتنلا

 مانملا ا راف تع حاو را ارث. درب نيابع ات كلام نماحو را ر راسلنا

 ا (نامالاالو)نآرقلا ىنعي (باتكلاام) جولال مق ىأ (ىردت تنك ام) لي ربج ليقوةجرليقو

 رصب ناريغ نم مالسلا هيلع ىسوم عمس|كهنلا نمام الكعممسي ىأ ( باخ ءارو نموأ )دولا عذب مالسلا هيلع ميها ارب ماكو هو جوءايبنالا
 عماسلا ناهب دارملا نكس اوباخلا نم ماسجالا ىل_ءزوجعام هسيلعزو جال ىلاعت هللا نال ىلاعتهنلا باج هيدارملا سيلوهماكي نم عمادلا

 ةك-'الملاةطساوب لسرلا ىلا جرأأك ايحوليقوهيلا كلا ىأ (ىجويف) اكلمل سري ىأ (الوسر لسرب وأ) ايندلا ىفةب ؤرلا نع بوجحم

 الاسراىتعم فلس رين أن اللاملاعق وم ناعقاو ناردصملسر» ناواي>و ومهتتسلا ىلععايبنالا ممأ ماك امك اسن ىاالؤسر لكك 2 و
 الس ىموأ با ءارو نماعمسوأايحومالا ادح أ ماك, ناحصامو ريدقتلاو مهبونج ىلعوهل اوقكلاحلا مق وم عقاو فرظ باح ءارو نمو

 لسري وأ ليلخلارايتخاوهوالوسر ل سري ناو باخ ءارو نم عمسين ا اوأ ىسوب نابالاهنلا هماك, ن أر شبل ناك اموىنعملا ن وكن أز روحو

 هلاوقأ فبيصم ( ميكح) مناميالفرهاق(ىلعدنا) ولا نم(ءاشيام) هللا ن ذاب(هنذإب) لسري وه وأرب دقت ىلع عفانعفرلب جويفالوسر

 ىوأامدي رب (ان ىمأ نماحور) كال ذكءاحب ( كيلاانيحوأ) كلانفصواموأ تاق لسرلا ىل انيح وأ5ىأ(كلذكو) ضراعيالف هلاعفأو ٠

 (ناميالاالو)نآرقلا (باتكءااام) كيل! ف فاكلا نملاحةل+ا(ىردنتنك ام) حو هرب دسجلا ياكم هني دف هب نوي <قلحلا نالءيلا



 نيذلا (نيلاظلا بح الدنا) مظعلا ىفاه سم ساقيال ةمهسم دع( هللا ىلعهرجاف) ءاضغالاووفعلاب همصخ نيبو هندي (حصأوافع نكف)
 رصتتا نلو) افع نمالا موقي الف مقيلف لل | ىلع :رجأهل ناكن مةمادقلا موبدانمىداني ثيدحلا فراصتت الا دح نوزو احين يذلا اوأ مظلانؤ دبي

 بقاعملل(ليبس نم مهياعام ) هظفل نود نم ىنعمىلاةراشا( كئلواف) لوعفملا ىلاردصا | ةفاضا ىلع ل ظام دعب هم (هماظ دعي

 نودسفي ونواعي واهيف نوربكستي (ضرالا ف نوغبسو) لظلاب مهنؤ دم (سانلا نوماظي نيذلا لعل يبسلااءا) تحاعلاو تاعللالو
 ريصلاىأ (كلذنا) رصتش لو( رفغ و )ىذالاو لظلا ىلع( ريص نمل و) ةْلا اوةعبتلابليمسلا رمسفو ( ملأ باذعمطكنل وا قحلا اريغب)

 عجارلا ف ذ_حو هكرت ىف ص خرتيالو هسفن ىلع لقاعلا هبج ون نأىنبنيامموأا,باابدن ىتاارومالا نمىأ(رومالا مزعنمل) هنمنارفغلاو
 تامالعنمهراكملا ىلعربصلاديعسوب أل اقومهردب ناونم نمسلام_طوق "٠ ١) نم فذ حامموهفمهءالهشم ىأ

 000 ب ىلع ريم نق هاشألا

 0 : ا 5 : 0 ا 1 رح مو هبدصا هو
 0 ل اضرلا لاح ىلاعت هللاهثروأ

 رجأ هللا ىلعهل ناك مدانم ىدان ةمايتلا موب ناك اذا نسا لاق( هللا ىلع هرجاف) ماظل نيبو هنببوفعلابىأ مع تاسعا َنيعوَج

 نلد) ماي نودي نرتلا سابع نإ الق نيام عك ةيالادذه ارث نمل وهيقإف قبلا مئهسفن ىلا ىلاعت كلا هلكو

 ةبوقعب ىأ (ليبس نم مهملعام) نب رصتنملاىتعي (كئاؤاف) هاياملاظلا لظدعب ىأ (هماظ دعب رصتتنا نمو) ءاوكش هعفنت م

 ىأ(قحلاريغب ضرالا ف نوغبي و) لظلا,ن ودبي ىأ (سانلا نوماظي ن يذلا ىلع ليبسلااهنا) ةذخاؤمو || نمىو نمهلافهللاللضي
 كلذنا) هللاظ نعزواجن( رفغو) رصني ل ىأ( ربص نملو ميلأ با ذعمط كئلوأ ) ىداعملاباهبف نولمعي ليدحأ نم هلا (هدعب

 اهب لجو زعةللا يمأىتلاةديجلار ومالا مزع نملراصتتالا هكرت ىنعي( رومالامزعنل) زواحتلاو ربصلا ىأ هللا لالضا دعب نم هّمياده

 41 نموفكتو هانا
 ةمايقلاموب(نيماظلاىرتو)

 نيح (باذعلا وأرامل)

 نولوقي ) قيقحتال ىذاملا
 (ليبس نمد ص ىلا ل-ه
 ىلا ع وجرلا مهب رنولأسي

 مهارتو) هباونمؤيل اينذلا
 رانااىلع (اهياعنوضرعي

 اهلع لديبانعلا ذا
 نالئاضتم ( نيمشاخ)

 م-هقحلب امم نب رصاقتم

 ىلا (نو رظني لذلا نم )

 (ىفخ فرطنم) رانلا
 ىرئاك ةقراسع فيعض
 0 0 ودها ل 2 وم ةمايقلامود مهماهأو مهسفن ا اورمسخ نذلا نرسسءاخلا نااونم[نءذلا اقوال فمسلا ىلار ظني روصملا

 ىنعي (هدعب نم ىلو نمهلاف هلا للضي نموإل ام زعمت باوثل| ىفةبغرلاف باوثلا هربصب ىتؤيإ رباصلا نا لدقو
 موب ىنعي (باذعلااوأراملنيملاظلاىرتو) هباذع نمهعنمي وأماياهنلا لالضا دعب هيأ ده ىلي دحأ نمهلام

 ىٌ(اهياعن وضرب مهارتو) اين دلا ىلا ةعجرلا نولي مهنا ىنعي (ليبس نمد سم ىلا له نولوققي) ةمايقلا
 كلارظنلانوق راسي ىنعي ( ىخ فرط نم نو راغذي) نيعضاوتم نيعضاخ ىأ(لذلا نم نيعشاخ) رانلا ىلع

 مهبولقب رانلاىلا نور ظني ليقول ذلا نم فيعض ىأ فخ فرطب نوراظش لِمقو مهسفن أ ىف ةلذواهتماف دوخراتلا

 ناب ىنعي (مهسفنأ اور نيذلا نب رساخلانا اونمآن يذلا لاقو) فخ باقلاب رظنااوايمعن ورشح مهنال

 نيملاظااناالأ) ةنيلا ىف مهريغلاو راصنإبمهباهأ اورسخو ىنعي( ةمايقلا موب مهيلهأو) رانلاىلا اوراص
 ىلا لوصو ىأ(ليبس نمل ف للا للضي نموهللا نود نم مهورصنءايلو أ نم مط ناك امو مقمباذعف

 ىنغيهنلا ىاداوبيج أى أ( مب رلاوبيجتسا) ريخخا ق رط مهياعت دّةسا د قف ىبقعلا ىف ةنجلاواين دلا ف قا

 ةمايقلا موب وهو هعفدىلءدح ار دقيال ىأ (هللا نم هلد مال موب ىنأ,ن أل بق نم ) مسوهيلعهللا ىلصادت

 نم ملامو )توملا نمل قو باذعلا نم صلخم نممكلام ىأ (ذئموب أحلم نم <لام) توما مودوه ليقو
 (اوضرءأناذ)أ يش كل امعأ نماوركنت نا نوردقنال ىنعي راكنالاريكذلا لبق ول ع (ريكن

 الاكيلع سيل ىأ (غالبلاالاكيلعن) مطامعأ فحتى أ (اظيفح مهياع كاناسرأا )ةباجالا نعىأ

 ىنغلا ىنعيسابعنبالاق (ةجرانمناسنالا انقذأ اذااناو) لسو هيلع هللا لص ىنال ةيلستهيفو غالبلا
 ه--ة>ت-!-ْْ-لببتتتتتت بت بتببببيبرببرببتب يب 7تب_ بثبات 792١

 ةحملاو

 7 0 اي حا ا ا هباذغنود نم (هللانود نم مهوؤرصنب ءايلوأ نممط ناك امو) معاد( ميقم

 ا محام دعب هللادد ,ريرال ىاد سمالب لصتي نم (هللا نمهلد سمال) ةمايقلا موب ىأ ( موب ىنأ,نأل بق نم) هيلا اعدام ىلا هودبجأ )8 1

 / | ١ نمصلخم مل سبل ىأ د نم جلامونئموبأجلم نمكلام) هدر ىلعدح أ رد-ةبال وب هللا نم أي نأل بق نمىأ قأيب وأدب
 0 كانلسر اف نامالا نعاوض رعاناف) راكئالاريكشلا ام كتامعأ ف ئاخ ىف نودو» هومقرتق|اميايشاور كنت نانوردقنالو باذعلا

 أ ) رانم) دحاولاال عجادارملا(ناسنالاانقأذ اذاانا و) تاعف دقوةلاس ,رلا غيلبتالا كيلعام( غالبلاالا كيلعنا )ابيق ر (اظيفح موءاع



 ةئيفسلا ىهو هن راج عج (راوجلا هناي نمو) بلحاذا ب اذعلا نع مفدي رصات (ريصنالو)ةجرلابلوتم (ىلو نمهللا نود نمملا

 ىندم حابرلا(جيرلا نكسي اشي نا) لاب لاك ( مالعالاكر حبلا ف) لصولا فورمعوب أو ندم مهقفاو بوقعي و لهسو ىكم نيلاحلا ف ىراوجلا
 لكل ىأ هنامعنل (روكش) هئالب ىلع (رابص لكل تايآل كلذ فنا) رحعبلا ارهظ ىلع(هرهظ ىلع) ىرجتالتباوث (دكاور نللظيف)

 نكسي ىلع فطعوهف نوكله (نهقب وبوأ) + هعنلروكشهتعءاط ىلءرابصو أ زب هفصنوركش فصن نافصأ نا-الافصلخم نمؤم
 لخدأامئاو اهيلعى :زاحالف (ريثكن عفعي وإ) بوثذلا نم(اوبسك اب )اهفصعب نقرغيف اهفصعي وأن دكربف حعيرلا نكسي أشينا ىنعملاو

 لياعت ىلع فطعبصنلإب( معي و) مهنعوفعلا قي رط ىلع اسان جمني واسان كلومأشي ناو أ ىنعملا نال_مزج مزج ثيح قاببالا كح وفعلا
 نم مطام) فانئتسالا ىلع فطع ى اشو ندم لعي واهعف دواط اطب ا ىف ىأ (انتايآ ىف نولداحنيذلا) معي ومهنم ميل هريدقت فوذح

 اونمآنيددالقبأوريخ)باوثلانم 2 )١٠8( (هللادنءاموايندلاةويحلا عاتف ئئث نم متيتوأا هن ) هباذع نم بروم (صيحم

 5 1 0 ى)ةرايسلا ىهو نغسلا ندي ( را اوجلا هنايآن .و) لجوزعهلوق ف( ريصنالوىلو نمهتلا نود نم كلا
 ىف ءاقلاتءاؤ طرشلا ىرجت ىلا ىأ(جرلا نكسياشي نا) | ءوهف برعلا دنع عفت سم عيت لكو روصقلاكى أ ( مالعالاكر حبلا

 ةيناثلا فالح اهماوج ىرك الرحب ار هل ىلعىأ (هرهظ ىلع) تباون ىأ(دك اور) ىراوإلا نفسلا ىنعي( نالظيف) نفسلاب

 "تا ) ناتبوب دأ)ءاغ لا قركشت وةدشلاف 0 نم را (روكش رابص لكل تايالكل

 ا 1 و راصاذانرقلاب ن دا نيذلا لعب ىنعي (سع نط ولدا نيرذلا لعب و) اهياعبقاعيالف قدمت نيسهنع للا ضر | رد دنع (نت نعش و) بوندلا نااهبكرتنسك اه ئىا(اودد انو نواس ل

 7 70 || ىأ (ايندلاةويحلا عاتف) ايندلاةنيز نم ىأ( ئيث نم متتوأاهف) هباذع نءبرهم نم مهام ىلا عت هثلاىلا

 فاعع (نوبتتي ني. ذلاو) ىقعملاو )ن واكو ترمه ر ىلع واونمآنيدذلل أو ريخ ) باوثلا نمىأ (هللادنعامو) داعم اداز نموه سيل

 كد اوننا نبيل ىلع أ اريخباوثلا نمهتلاد نعام ناكى لات هنلاىلااراصاذافاين دلا ةايحلا عام ىف ناي وتسي رفاكلاو نمؤملا نا
 ى 0 كلذهبشوةقرسلاو انزلاو لتقلاكمتب وقع مظعت بن ذ لكونعي (مئالارئابكن وبنتي نيذلاو) نمؤملل قو
 سنا اذه نمرئابكلا | ظيغلا نومظكىنعي( نورفغي مهاوبضغاماذاو) لاعفالاو لاوقالا نمهحبق مظعام نعي (شحاوفلاو)
 نعوةزجو ىلع مالاريبك || ةطورفملاىنعي (ةواضلا اوءاقأو)هتعاط نم هيلا مهاعدام ىلا هوباجأ ىنعي ( مهمرلاوباحتسا نب ذلاو) نوءاحو

 مالاربكح سابع نبا هيلعاوع.تجلامىأرب نودرفنالو نولعكبالو مطودبامف نو رواشتي ىنعي (مهنب ىروش مهيمأو)
 (شحا اوفلاو) كرششلاوه مظلا ىنعي (ىغبلامهماصأ اذانيذلاو نوقفني مهانقزرامو) مهر أ دش را اودهالاموقر واشنام لبق

 وهف هحبق مظعام ليق | نيفنص نينمؤملا ىلاتدللا لعج دز نب لاق دعت ريغ نم ىهملاظ نم نومقتتني ىنعي ( نورصتتي مه) ناودعلاو
 (اوبضغاماذاو) انزلاكةشحافأ|| نم نورصتنيفنصو نورفغي مهاو.ذغاماذاو ىلاعتهلوقوهو مهرك ذب أد بف مهاظ نم نوفعي فنص

 مه) مهايند رومأ نم ||| اهردقاذافمهسفنأ اولذبنأ نوهركي اوناكىخنلا مهاربالاقوةبآلاهذهىاورك ذ نيذلا مهومهملاظ

 ءاصخالامهىأ )ن اورفغي 7 مويلع اوغبوةكم نمرافكسلا مهجرخ أنيذلا نونمؤملا مهءاطعلاقوهيفسللءارغاوفعلا نا ليقواوفع

 الاخ نارفغاب ةياعرب ةطورش مراصتتالا ةعرسش نا ىلاعن هلا نيب ممهملظ نماورمصنت | ىنح ضرالا ف ل جوزعهللا مهتكم

 1 0 1 ليقةوةروصلا فام ههماشتل ةئيس نكي من او ةيدس ءازخلا ىمس (اهاشم ةئيسةئيسءا ازجو) ىلاءتلاقفةلثامملا

 تازن ( مهم رلاوناحتسا نيذلاو) نو رصتني مهول شمو دن ةااهذطهءلا نورفغي دانساو ) عبا 0 (نزاخ) 27 /

 مهىمأو) سجخ!تاواصلا اومتأو (ةولصلا اوماقأو) هوعاطأو هباونمآنابهلاوباحتساف هتعاطوهب نا الل لجو زع هللا مهاعدراصنالا 2
 ايتفلاكردصم ىروشلاو ,هىمأدشرالاودهالا موقرواشنام نسما نعو هيلءاوعمتجيىت> ىأرب نودرفنبال ىر روشووذ ىأ( مهني ىروش

 نورصنق.ىامهماظ نمي نومقتني (نورص:ثب مه) رظلا (ىنبلاممءاصأ اذا نيذلاو) نوقدصتي ( نوقفني مهانقزرامو) رواشتلا ىنعع
 راصتتالا ىلعاو د_حا ناو قاسفاا مهيلع ”ىرت>يف مهسفن أ اول ذ, نأ ن وهركي اوناكو نو دمء.الو مط ىلا عنةللاوإ_هجام ىلعراصتتالا ىف
 لاقفراصتتالا دح نيب مثد و عيطم لكوةنن عيطموهف مدىلو ناكن ا لتقلا ف ف 2 مفةنلادح كلذ ف زواحلوهقحذخأو رصتتان منال

 لوالا نك: مواهنالوهب لزنت نمءوستاهنالوأ ءوسلا ةازاحتاهنال ةئبس تيمسامن اوالةين اثلاو ةقيقح ةئيس ىلو الاف( اهلثم ةئيس ةئيسءازجو)

 اذا بح هنأ ىعملاوهيلابودنهوفعلا نأ ىلاةراشاةئبسةبناثلاةيمس: ىو ًااهريغل ةنسح تراصائ اورارضااهنال ةئيسة يناثلا تناكسل
 ةدايزريغ نماهلثملباقتنأةءاسالاتلبوق



 ىأ(هتحررشنيد) اوطنق ئرقو(اوطنقام دعب نم) مصاعوىاشو ىفدمديدشنلابو( ثيعلالزني ىذلاوهو) بلغأورثك ًاطسبلاعمو

 دارأوأةبآلاهذهدارأ!ذا اورطملاقفسانلا طئقو طحقلادّتشاهنعمتلا ىضررمعل ليقو بصخلا نمهب لصحامو هعفانمو ثيغلا تاكرب
 قلخ)هنردق تامالعىأ(.5نمو) هتعاط له هدمح كلذ ىلعدوم +! (ديجلا) هناحابىلوشيىذلا (فولاوهو) ئشلكف هتجر

 تاومسلا ىف (امهيف) يلا فاضملاو ف اضملا ىلعالمارورجيداعوف ىم نوكينزوجيامو قرف( ثبامو)اءهمظععم (ضرالاو تاومسلا
 مي :ونب لاقي كهضعبباس: < .ناكناو روك ذملا عي ىلا ئيشلا بسفيإ نأزوجي نكلاهدحو ضرالا ف نوك:باودلا(ةباد نم) ضرالاو

 قوهام اودي ر عاش مهيف

 ىىقدخغنأ دعبالو

 نودميت اناويح تاومسلا
 ىلع ىبانالا ىئماهيف
 ةكئالمللنوكوأ ضرالا

 اوفصوف ناربطلا عم ىشم
 ىسانالاهب فصواكسندلاب

 موب(ميعج ىلءوهو)
 (ريدقءاشياذا) ةمايقلا

 ع راضملا لعل .خدتاذا

 لاقىخاملا ىلع لخدت

 ىشغياذا ل يللاو ىلاعن هللا

 (ةبدبصم نم ميباصأ امو)

 7 اهفإ)هوركمملأو مغ

 اهومتبسك ةبانجك ىأ( ميدي

 تبكام يلع ةبوق#
 ىلع ىاشو ىتدمءافلاريغب

 تبسك اهب وأدتبمام نأ

 ىنعم ني ضتريغ نم هربخ
 ءافلاتنثأ نمو طربشلا

 طرمشلا ىنعم نيدضت ىلعف

 حلملا نمج رخام او ناجرملاوؤاؤللاامهنمجرخىلاهتهلوقهنمو هذان نءذنفنت )٠١5( 

 هفكافةدابعلا نمبابلا ىنلأ سي نم نينمْوا| ىدابع نمناوهنمهلدبالو هنءاسمهرك أو توملاهركي نمّوملا
 هدسفالهنرقفأولو ىنغلاالاهنامعا لصيال نم نينمناا ىدابعنمنآو كل ذهدسفيف بيع هلخ ديال ن اه نع
 نينمؤملا ىدابع نم ناو كلذهدسفالهتينغأولو رقفلاالاهناعا خيال ن !نينمؤملاىدابع نمناو كلذ

 :أأ| ولو يشل دا هناعا لساال نا نينمؤل | يدابعن «ناو كلذهدفالهتمقسأولوةددلاالا هناما لصيال ن 1

 زعهلوق#هدانساب ىوغبلا هجرخأ اريبخ ميلعىفا م م واقب ىماعب ىدابع سعأر ,دأىلإ كلذ هدسفال هتحضأ

 سبح ليق ركّشلا ىلا مط ىعدا كالذو هنم سان ذلا سشي ىأ(اوطنقامد»ب نم ثيغلالزني ىذلاوهو) لك
 لا ترا نال هوتنف رطل ورع قا لزنأ مم ”اوطنق بت نإ سسوس لح نعال هللا

 وهد) بصخلا| نههب لصحاموهعفانمو ثرغلا تاكرب طسب ىأ (هتجررشني و) متأاةدكلادعب ةمعنلا

 قاخمهنأيا نمو) هتجحر ماسقأ نم قاما ىلا لصوب ام ىلع دومحملا ىأ (ديجلا) هتعاطلهال ىأ (ىلولا

 زوج فيك تاقنآاف( ةباد نم) ضرالا وتاومسلا ف ىأ(امهيف) دج وأى أ(ثبام :و ضرالاو تاومسلا

 ةكئالما نون لمتحف ضرالا ىلع هيفحلا ىهملاةغالا ف بيدلا تاق ةكئ الملا ىلءةبادلا ظفا قالطا
 اعاونأت اوما ىف قاخىلاعت هللا نأ ل هيل. ةو ناسنالاهب فصوب كبد دلابن و ةصويف نارباطلا عم ىثم

 امو) ل جوز عهلوقوؤ ةمايقلا موب ىنعي(ريدقءاشياذامهعج ىلعوهَو) نان الا بيب دنوب دي تان او خا نم
 ماقسالاو عاجوالاوحن ةهورك-ل|لاوحالا ىئاصملاهذ_همدارملا )م ديأتبسك امفةبيصم نم مكباصأ

 ىصاعملاوبونذلا نممكيديأتبسك ام امف بئاصلا نمكلذري غو قءاوصااو قرغلاو ءالغلاو طحقتااو

 هديب ىسفن ىذلاو او سو هيلعنلاىلصةتلالوسرلاق ةبالاهذه تازنال سامع ع نبالاق (ريثكن عاوفعبو)

 دانساب ىوغيلا قور درك هتعمل ودعي امو تن ذبالا رع جالتخلالو مدق ةراعالودوع شدخ نمام

 اهمانثدح هللا تانك ىف ةيالضفإب مربخأ الا هع للا ى 7 ذربااط ىف أن ىلعلاقلاق ةليحسس ىف أن ءىلاعثلا

 ىعاب وكل اهرسفأس وريثكن عاوفعي واكد تيس ايف ةمدصم ١ نممياصأ أو لسوهيلعهنلا ىبصةثنالوسر

 قش نأ نممرك ةتلاو كدب أتيسك اهفايندلا فءالب الب وأب وةعوأ ض ص نم ىأةبيصم نم مكب اصأام

 ةبكس ع نمامةمركعلاقوهوفعدعب دوع نأ ن نم لح لاف اين دلا ىف هنع هلا اتعاموةرخألا ىفةبونتعلا بلع

 تاع نع مال لا لا ١ مول لاقو خسانتلاب لوي

 ّ ( متك امثيح ىتوزجتنال ىنعبإب ره(ضرالاف)نيتئافب أ(نيزجع من ؟امو)ةثياطخ اهبهنع طحو || ل ةلا اه: هلبق اهيلع
 مح نم ىأ (ريشكن عاوفعي و) وهو قايسلاو قايسلاب نيفاكلابةصوصخمةبآلا اناقو اوملأت
 هباستك اببئاصلاو نكفلا نمهيلا لصوام ناملعي4 نمءاطعن | لاقوةب وةعلاب مهلجاءيالف سانلا نمريثبك نعوأ هلع فئاعيالف بوبذلا

 . هتعاطىف هتايانجو ناو" لكف تايانجلل مزالمدبعلادءاحنب دمت لاقوءيلاهب رناسحا فرظنلا لاق ناكرثك أهالوم هنعافعام ناو

 فتئاصملا نم عاوناب هنايانج نمهدبعرهطي ةللاو هوجو نمةعاطلا ةبانجو هجو نمةيصعملا ةيانج نال هيضصاعمل هشانح نمرثك 1

 نال نآرقلا ىف نينم ؤملل ةا جر أه ذههنع ىلاعت هللا ىذر ىلع نعو ةوطخ لوأ ىف كلط «_ه-روهوفعالولو ةمايقلا فهلا أ هنءففخيل
 امو) بئاصملا نم بلع ىضقام نيتئافب ىأ (ضرالا ف نب زحتمب مت امو دوعيالافعاذاوايناث بقاعبالة يم بقاعاذامي نكللا



 بونذلا كرث ىلعةع زعلاقدصوه ىلا نع و هتك كوض لكلد. ءاكملاوةرصعملاةوالحاهمةذ أك ةعاطل اة را ىص سفنلاةقاذاو ةيصعملا
 ىلاةمومذملالاوحالا نملاقتنالاوه لهس نعو 5 ذدنعس اقلا ىبذلاةوالح دال ن اوههريغ نعو بويغلا مالعىلا بلقلاب ةبانالاو

 0200 نءاوفعيو) هللا ن ودامت ضارءالاوهدينجلا نعوةدوم !لاوحالا
 هللاءاشاموأ شطعلاو رحل دتشا اذا ىتحاهبطفهتاحار تبهذ دقو ظقيتسافةمون مانفهسأر عضوف هبارشو

 هتاحاراذاف ظقيت ساف توله دءاس ىلعهسأر عضوف تومأ ىتح مانافه-يف تنك ى ذلا ىناكم ىلا عجرأ لاق

 ةزافملاوةالفلاةبودلاهداز وهتلحارباذه نم نءٌوادبعلاةِب وتباحرف دشأ ةللاف هب ارمشو هماعطا يما عم دنع

 نم نمؤملاهدبعةب وتب ح رفأ هلل إو هيل عةنلا ىبصةثلالوسرلاق لاق هنعوللاعنهللاىضر سن أن ع(ق)
 احرف دشأ هلل إ_سوهيلعةنلا ىلصهللالوسرلاة لاق هنعإإ كلوةالف ض رأى هلضأ دقو هريعب ىلع طقس 8 دحأ
 سياافهبارشو هماعطا ما ءوهنم تلفن اف ةالف ضرإب هتلحار ىلع ناك كدحأ نمهيلا بو: نيحهدمعةب وتب
 مث اهماطخذخافد دنع ةمئاقاهم وهذا كال ذكوهانيبف هتاحار نم سي ًادقاهلظ ىف عجطضاف ةرجش ىئافاهنم
 لاقىدارملالاسعن؛ناوفص نع * حرفااةدش نمأطخأ كب رانأ وىدبعتنأمهللاهح رفةدش نم لأق

 علطتملام قلغي الب وتللاماعنيعي_سةريسمهضرعاباب ب رغملاب لعج هللا نا لس و هيلعةللا ىلدهللالوسرلاق

 لاقو ىذمرتلاهجرخأةيآلااهناعااسفن عفني الكب رتايآض عب ىناي موب ىلا«تهلوق كلذوهلبق نم سمشلا
 ةبون لب ةيلجوزعهللا نالاق ملسوهيلعةنلا لص بلا نعام هنعةللا ىذر رم نبا نعو حيفص نسح ثيدح

 ناهنعهللاىضر ىرعشالا ىمومىفأ نع(م)ب, رغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر أر غرغي لام دبعلا

 راهلابهدب طسيو راهنلاءىسمبوتيلليللابهدن طسبي لجوزءهنلا نا لاق | سو هيلعةللا ىلص هنلالوسر

 اهوحبيىأ(ت'ايسلا نءوفعيو) لجو زءهلوقولامب رغم نم سمشلا علطت ىنحليللاءىسمبوتيل
 (تاخحلاصلا اوامع واونمانيذلا بحت و) هياع مهي زاجيفرشوريخ نه ىنعي(نولعفتام معي و)اوباتاذا

 هوعدذ|تاحلاصلا اول عواونمآن يذلا بيحب ودهانعم لمقو هتعاطل مهاعدامف ىلاعتهنلا نو ئموملا بي ىنعي

 نالاقوهنمالضفت مطامعأ باوثىوس ىأ(هإاضف نممهديزب و) اونمآن بذلا تبثيو سابع نب لاقو

 (ديدشباذعمطنورفاكلاو) مهاوخاناوخاىفلاقهلضف نم مهدد زيرو مهناوخا ىف مهعفشي سابع
 ىلاانرظنانا كالذو ةبآلا هذه تلزن نيف ترالا نب بابخ لاق (هدابعل قز رلانلا طسب واو لجوزءهلوق#
 هللا عسو ىأهدابعاق زرلا هللا طسب ولو ىلا عت هللا لزناف اهانينمتف عاقنيق ىنب و ريضالاو ةظي رق ىنب لاومأ

 دعبابك موةلزنمدعب ةلزخم مهباط مهمغب سابع نب !لاق(ضرالا ف)اوةعواوغطل ىأ (اوغبل )هدابعل قزرلا
 ىضتقم ىلا عجرةردقلاو غلا دجواذاف عبطلاب ربكستم نانالا نا ليقو سلم دعب اسيلمو بكس م
 عمىنبلا نا ليقو عضاوتلاو ةعاطلا ىلا عج رف ٌرسكنار قف وو وركموةدش ف عقواذا اوريكتااوهو هعبط

 ناكمنالآل ًةدقافتناك اذااهنكتارسشلا ىلا ةلئام سفن نالرثك أ ىنغااو طسبلا عمو لقأر قفلاو ضبقتلا
 لزني نكسلو) نايغطلا بجي لاملا نادجو ناتبثف رثك ًارشثلا ناك اظةدحاو تناك اًذاوُلقاَرشلا

 ملاعىلاعت هنا ىنعملاو ( ريصب ريبخهدابعب هن ا) ىلا عتهلوقوهوهدابع اصللر ظن قازرالا ىنعي(ءاشيام ردقب

 ىو رام كلذ ىلع ل دب م هملاصم قفو ىلع مهقاز رأر دقيف مهرومأبقاوعب ومهعئابطب وهدابعلاوحاب
 ىلناهانم لجوزعفللا لوق,لاق لجوزعهثلا نعل, ربج نعلسو هيلعهنلا ىلص ىنلا نع ثالام نب سن أ
 ءاد أل ثع نمؤملاىدبعىلا برقتامو درا ثيالا بضغي !ىاايلوال يذغال ىئاوةب راح, ىتز راب دقفايلو

 ارصب واعمسهلتنكهتببحأ اذافهبح أ ىت-لفاونلابىلاب رقت. نموا ىد بعلازيامو هيلع تضرتفاام
 ىدبع حورضبق فى ددرت هل ءافانأ ئيث ف تددرتاموهتيطعأ ىناًأسناوهتبجأ قاعدنا ادي ؤمو ادب و

 ناوفعي ك ثاانوداموهو (تاايسا ١

 لعبو) ةبوتالب ءاشي
 قوكءاتلاب 6 ولع_فةئام

 ةءوتلا نمىأ ركبىفأ ريغ

 هيلع فةوالو ةم_صعملاو

 ىنعملالاصتاو هيلع فامعال

 اونماآنيذلا بريحة سلا 2(

 مهد زب وتاحلاصلااوامجو

 هوعداذاىأ (هل-ذف نم

 مهاطعأو مهءاع دباح سا

 1 مهدازو اوبلطام

 كلوقك لعفلا ديكوتل

 ريدقتلاو مظعتسا و مظعت

 بيجتسإ وهانعم ليقو
 نءماللا فن ف نيذلل

 اذامهتبوت لبقي نإبا/ مهءاع

 مهت ايس نعوفعي واوبان

 لاق ل او
 هنامهد |نب ميهارإ نعو

 الفهوعدنانلإبام هللبق
 لفك اعدهنال لاق بان
 مظنورفاكلاو) هويبحن

 ةرحالاف (ديدش باذع

 (هدابعلقز رلاهنلا طسبولو)

 اوغبل) اعيج مهانغأولىأ
 وهد ىنبلا نم(ضرالا ىف
 كاذ ىلءاذه ىغمل ىأ لظلا

 ىنغلا نالا ذه ىلعكاذو
 لاح كو ةرشثأم ةرطبم

 1 اح

 ريدقتب(ءاشيامر دقب) ورمعوب أو كمفيفختتلاب (لزني نكلو) ضرالا فاوربكتل ىاربكلا وهو ىنبلا نموأ ةربع نوعرفو نوراق
 ولو طسب و ضبقي و ىطعي و عنب و ىنغيورقفيفهتمكح هيضتقنام مطر دقيف مطاوحأ لعإ (ريصب ريبخهدابعب هنا ) اردقواردق هردقلاهي

 لف أر قفلاعمىنبلا نا كشالو لبلقوهف طسبلا نودب ىغبي نمو ىنبي نم ىلع طسلا نم ىرتامداوكلط مهرقفأولواوغبلاعيج مهانغأ



 نسد) اصلا لمعلاو ةءاطلإب هيلا كك رقفةلوسروهللا اوبحننأالا ىأىلاعن هللا ىلا ب هرقنلا ىف رقلاليفو بارق مهني وهللالوسر نيبالا

 رهاظلاو مهيف هتدوموهنع هللا ىضرركبىفأى تازن لسوهيلع هللا لص هللا لوسر ل ؟ىفةدوملا اهناىدسلا نءةعاط بستكي (ةنسح فرتقي
 نمهلوقك افعاذت ىأ (انس>اهبفهلدزن) ىف رقلا ىفةدوملارك ذبيةعاهرك ذلايل وأالوانتةدوملالوانتتاهماالا تناك ة:سح ىأ ىف مومعلا

 هللا نا) ةنولا ىلا وأ ةن حلا ىلادوعإ ربمضلاو ىرمشدلاكردصموهو ىنسح”ىرقوةريشك دا 1 هر ل اذ

 هللاةفص فر وكشلا ليقواهباعلماحةب وتلل لب اق ليقوهلضفب عاطأ نمل ١ )9*٠١( (روكش) هوطب بن ذأ نمل (روفغ

 0 0 ل دا دمعالا وع ةرامعىلاعت

 اهءاوثةيفوتو ةعاطلاب
 رجأ نم متلك سام لق ىلاعنةنلال ارناف نييدنلا نمهناوخابهقحلي نا ىلاعت هللا بح ًاهورصنو راضنالاهاوآو

 ىبرقلا فةدواالا ارجأ هيلع <-لئسأاللقهلوقا ةخ.سانةبآلا هذه تراصفهنلا ىلءالا ىرج أن الو هف
 1 : مأ) بائملا ىلع لضفتلاو
 0 ا تلوم ىح صرب هالا ده حش كوتلاو لدعلا ن نوسطاو كلاما ةنعهيلاو هللاىل_ءىرتفانولوقي

 ةيالاهذه خسن ىلاريصماز وجالف فاسلالوقوهو نبدلاضئارف نمهب راقأةدوموهنعىذالا ف كو لسو 1 2 ١

 : ل : ىنعمو ةعطقنم مآ (
 نسحلالوقوهوهتعاطب هيلا اون رقتتوهللا داو نال لفرح لوقةيالا ىنممف نابع نإ نةىور د تيوتا يقةز مل

 ىلاءتهلوقو و اصلا لم_علاو ةعاطلابهلاددوتلاو ىل اع هللا ىلاب رقتلاالا لو قي هللا ىلا ىف رقلاوهلاق 0 وكلا لطف ا

 بونذال (روفغللانا) فيعضتلابىأ (انسحاويفهلدزن ) ةءاط ب ستك,ى أ( ةنسح فرتق: نمو)

 هللا لع ىرتفا) ةكمرافكلوقي لب ىأ (ن واوقيمأ) اهفعاضي ىتحلامعالا نمليلقللىأ(روكش)

 ىلء ىرتفاهناو ب ذكعلا ىلا هلثماوبسني نأ مهناسل ىلع ىرجو مهءولق ىف عقبأ انعم مط خيب وتهيف (ابذك

 ءارتفالاىلاهلئماومسن نأ

 مظعاو_هىذلاهللا ىلع

 كلا اوبسني نأ مناسل ل عىرجو وقف عقيأ انعم مط خيبوندبف (اذك | نإ اهنفنأو ىرقل
 قيال ىت-ربصلاب كبلق ىلع طب رب ىأ (كباق ىلع معهللا اشيناف) بذكلا عاونأ حبق ًاوهوإبذ هللإ (كبلق لعمغماأشي

 ىرتفاولهنأ مهربخاف 2 ] امدنآ ار ا وقو مهاذا كيلع ىلع طب رب ىأدهاجم لاق

 هللاو لطابلاهنولوقي امن أى اعت هللا هربخ أ( لطابلا هللا مع و ) ةبآلا هذه فهن ربخ أ امهب لعفلاب ذك هللا ىلع مهاذا ىلع رباب كبلق

 الا ار هيلع كلئسأاللقتازنا سابع نبالاق(رودصا!تاذب ميلعهنا) مالسالاةلكىلعأو مهلطاب || د٠, 00

 ةالصلا هيلعلي ربج لزتف هدعب نمدب راقا ىلعانشح نأدي رباولاقو ئمثاهنمموق بولق ىف عقو ىفرقلا ىفةدوملا هللا حميو) مه ذكت
 هلوقلزتف قداص كن اده_كانافهللالوسراي موقلا لاف ةيالاهذههنلا لزن أو هومهتا مهنا هربخاف مالسلا دأأ وهو كرشلاىأ ) لطابلا

 هتعاطلهأوهءايلوأدي ريامهتعهللا ىضر سابعنبالاق(هدابعنعةب وتلا لبق, ىذااوهو) لجوزع || ف هوطعمريدغا دتبم مالك
 دبعلا نيب ةيصعملا تناكن اف بنذ لكنمةبجاوةب وتلاءاساعلا لاق هعاهمكحوةب وتاارك ذ ف لصف لع لطابلاوحت نال متي ىلع
 اهلعف ىلع مدني نا ىفاملاو ةيصعملا نع عاقي نااهدحأ طو رش ةثالثاهلف ىدآى < قاعتنال ى اعن هنلا نيب و وعل ل رشا قافح رك

 حصتمةئالثلاد_حأدقف ناوةبوتلا تدك طو رشلاهذهتاصحاذاف ادبأاهيلادوعيالن أ مزعي نأ ثلاثلاو 1
 1 4 00 0 1 راركتهليلد قلطم دعو

 ق> نماربي نا عبارلا طرشلاو ةيالثلاهذهةعب رأ اهطو رشف ىذا قح قلعتت ةيصعملا تناك ناو هنن وب قحيو عفر وىلاعتهثلا مسا

 العفو ين تاعاطلا ىلع لابقالاوالءفوةين ىصاعملا نءلاقتتالاةب وت! لبقوةب وتلا طو رسثهذهفاهيحاص طخلا فواولا تطقسانناو

 ىنأ نع 2©)] ةدومحالاوحالاىاةموم ذملالاوحالا نملاقنتالاةب وتلا ىرتستلاهللا دمع نبللهسلاقو عديو ىف 21 -

 ىهيلا بوت او هللار فغتسال ىناهللاولوق سودءيلعةنلا لصةللالوسر تعمسلاف ةضدنلا وسرد ارك اق ابمءاعدرمدلاب ناسنالا

 سانلااهبأاي سو هيلعهنلا ىبصهنلالوسرلاقلاق زم اراشب نب رغالا نع( م)ة سم نيعبس نمرثك !مؤيلا ل1 الا حل

 هللا لص ةهللال وسر تعمسلاق دوعسم ن' هللا دبع نع َق ةىص ةئام مويلا فهيلا بوت ىتاف ثلا ىلا اونو أن 1 1 3 5

 0 0 2 6 : -ةًانامدعدم ف هسم
 هماعطاهيلعهتلحارهعمةكلهمةب ود ضرأ فلزن لجر نم نمؤملاهدبعةب ودب ح رفأ هل لوقي سو هيلع رهظيو (قحلا 5 9

0 . 

 . هبارشو كلذهللا لءف دقو مالسلا هيلع هيبن ناسل ىلع هباتكن ملزن أب (هتاماكب ) هتبشيو مالسالا

 . لبقيىذلاوهو) كلذ بسح ىلعرمالا ىرجيف مهرودصو ك اردص ىفا ميلعى أ( رودصلات اذب ميلعهنا) مال_سالارهظاو مهلطاباحف

 نععجر,ناةب وتلاوهنعهتذب اوهنعهتلزعىأ هنعهتلبق لاقي وىلوبقأدبم هتلعجو هنمهنذخأ اذا ئشلاهنمتلبق لاقي (هدابع نعةب وتلا

 هللا ىضر ىلع لاقوهفي رط ىلع ىضقتلا نمدب نكي ل ق> هيف دبعل ناكن اد دوءيال نا ىلع مزعل اوامهيلع مدنأإب بجاولابلالخالاو حيبقلا
 ىفاهتيب راك ةعاطلا ف سفنلاةباذاوملاظملادر وةداعالاضئارفلا عييضتلوةما دناا بون ذلا نم ىضاملا ىلع ناعم مس ىلع عقي مساوههنع



 باذعمط نيكرمشملا ناو( ميا ب اذعمطنيملاظلاناو) هب وقعلا مط تلاوأ نينمؤلاو نب رفاكسلا نيب (موندب ىضفلا) ةمايقلا مون وكي
 وهد) مهرفكءازج نم(اوبسك نس ا اراد ع الا

051) 

 باذعمط) نيكرشملا ىنعي(نيملاظااناوإايندلا ف كنوبذك,ن يذلا باذعنم غرفاىأ (مهنب ىضقل)
 ىأ (اوبسك ام) نيفثاخ نياج .وىأ (نيةفشم) ةمايقلام وب ىنعي ( نيماظلا ى رز :رخآلا ىف ىأ ( ميا

 تاحلاصلا اوامعواونمآن يذلاو) مه عقا ومويسكء ازج ىأ ( مهم عقا ووهو) ةشيبخلالامالاو كرمشلا نم

 اهبتاحلاصلا اوامعواونمآن بذلا صخ كال ذافةنجلا عاقب بيطأتاضورلاهذهنال (تانجلا تاضورفف

 ةلبقلا لهأ نم تاحاصا!اول.عنيذلاءالؤه نو دوه نمل ىهتاضورلاريغلزانم ةنجلا ىف نأى ع هيدنتهيفو

 ةنجلا معن نم 1-1 ذىذلا ىأ( كالذريبكلا لضفااوه كلذ)ةمار ىلا نمىأ( مهب ردنعنؤاشياممط)

 0 أاللق )لجو زعهلوقو (تاحلاصلا اوامحواونمآ نيذلا«دابع) هب تر ىذلا)

 نعلئسدهن امهنعهلاىضرسابعنبا نع( خ) (ىبرقلا فةدوللالا) ءازجىأ (ارجأ) ةلاسرلا غيلبت

 يا ل ىف رقريدج نإ ديعس لاف ىف رقلا ىفةدوملاالاهلوق

 ةبارقلا نم كتبي و ىنياماواصتناالالاةف ةبارق مويفهلوالا شي رق نم نطب نكمل )سو هيلعهئل  ىلص
 بهذهيلاو ىجراواصتو قودوتو ىتبار ةاولتغس نب ىف رقلا ىفةدوملاالاهلوق ىفا ضي سابع نبا نعو

 هيلعهنلا صا د+تاوبقرالاقركبابأن أر مج نب نع( خ)كاحضلاو ىدسلاو لتاقمو ةمركعو ةدانقو دهاج

 لهألءقو مهنع ىلا عت هللا ىض ر نيسحلاو نسحلاوةمطافو ىلع ل ءقفهتنا ارقىاوفاتخاو تب لهأىف سو

 مالسالاىفالو ةيلهاج ىفاوقرتفي ل نيذلا باطملاونب و ماهونب مهو هب راقأ نمةقدصاا مهياع مرت نمهتبب

 ىدطاهيؤهللاباتكامط وأ نيلقث كيف كرات ىنا لاق !سوهيلعنلا ىبص هلا لوس رن مقرأ نبدي زنع(م)

 ىنهللا رك ذأ ىتبب لهأو لاق هيف بغرو هللا بات كى لع تف هباوكسم تساوى عت هللا باتتكب اوذفن رونلاو

 نءهؤاسن لاقهتبب لهأ نمهؤاسن سيل أدب زايهّتبب لهأ :رم نيصح هللاقف ىتب لهأ ىف هللا رك ذأ ىتبب لهأ
 رفعجل آو ليقع ل او ىلعل ؟مهلاقمه نمو لاقهدعب ةق دل هيلع تمرح نهب لهأ نك-لوهتبب لهأ

 نمهريغو مالسلاهيلعح وب ةصقىفهلوقاز وجال جولاوةلاسرلا غيلبت ىلعرجالا باغتلق ناف سابعل 1و

 ىلعرجالا بلطز وج الهنأ ىف عازئال تلق نيملاعلا بر ىلعالا ىرج أن ارجأ نم« ياعم<لئسأاموءايبنالا
 متم باطً الءانعم لوالا ناهجو نمه_:ءباوجلاف ىف رقلاىفةدوملاالا هلو نءباوجلا قب ةلاسرلا غييلبت

 رعاشلالوق هنمورجاب سيل ةقيقحلا فاذهواذهالا

 بئاتكسلا عارق نملواف نهم # مهفويس نأر يغمهيف بيعالو

 ناك اذاو بجاو سم نيماسملا ناب ةدوملا نالو مهيف ح دموه لب بيع موف سلف مهبيعاذ هناك اذاهانعم

 ارجأ هيلع لتس ال لق هلوقف ىلوأ لس ويلعتتلا ىص ىبنلا تبي لهأ ىف ناك نيملسملا عج قح ىف كلذك ش
 مهتلص هرمهتد ومتناكف مهتارقهتبارق نال ةقيق+لا فاوجأ تسيل ىف رقلا ىفةدوملا ىف رقلا ىفةدوملاالا
 ملئسأال ل قدل اوقدنع مالكلامتو عطقنمءانثتسالا اذهنأىناثلاهجولاو ةةبلارجأ النا تنثف مط ةمزال

 مهوذؤنالف كتارقمهنيذلاىتبارق ىفةدوملا كرك ذأ نكل ىأ ىنرقلا ىفةدوملاالالاقف أ دّب ا مئارج أ هيلع

 ملسو هيلعهللا ىبص هللا لوسر نوذؤي نوكرشملا ناكو ةككتازئ اهمال كلذو ةخ .وفمةبآلاهذهنا ليقو

 هنيددملا ىلارجاهاماف هجرةلدو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ة دوم اهي مه سماف ةبآلا هذه ىلا ع هلل لزئاف

 ةعاور ناك (تانجلاتاضورف

 ةعقب بيطأ نمؤملا ةدج

 مط) اهه نأ او اهبف

 دنع (مهبر دنعن ئاشيام

 نؤاشبال فرافلاب بصن

 ) ريبكلالضفلاوهكالذ)

 (كالذ)لياقلا لمعلا ىلع

 رش ىذلا) ريبكلا ىأ

 ورمعوب أو مرش ( لل
 نبذلاهدابع) ىلعوذزجو

 (تاحلاصلا اوامعو اونمآ

 او-نم[ن يذلاهدابعهب ىأ
 راتخاوهلوقكراجلا ف ذو
 فذحم همو-ة ىسوم

 هلوقكلوصوملا ىلا عجارلا

 الوسرةللا ثعب ىنذلا|ذهأ

 ىتني |نوكاستلالاقالو

 ارجأةلاسرلا غيلبت ىلع دمح
 (هيلعك<كسأاللق) لزن

 الا ارجأ) غيلتتلا ىل-ع
 زوج (ىلرقلا ف ةدوملا

 الصتم ءانئتسان وكن أ

 اعطقنمنوكي نأزوجحب و
 طق ارجأ ملأسأال ىأ
 اود ون نأ ؟لأسأ كل

 هيلع ملاسأال 21تاَرق

 نأ اوهواذ_هالا | ارجأ

 نيذلاىتبارقلهأ اودوت
 مهوذؤتالو ؟تبارقمه

 ىنرقلا ةدومالا لقبإو

 اواعج مهنال نر قالة دوملاوأ

 ماللاك ةد وما]ةلصب ف تسيلو هلو ىبح ناكم مهو مهبحأ دي رتديدش بح مهيفىفوةدوم نالفل ؟ىف ىف كلوقك اطهارةمو ةدوملل اناكم

 اهيف ةنكمتمو ىف رقلا ىفةتباثة دوملاالاهريدقتو سيكلا ىفلاملا كلوق ىفهب فرظلا قه: فوذحم ةقلعتم ىهاءاىنرقلل ةدوملاالاتلفاذا

 تبجو نيذلاءالؤه كتبارق نمةللالوسراب سيق تازناملهنأ ىو رو ىب رقلا له دارملاو ةبارقلا نم ىرشبلاو قلزاكردصم ىف رقلاو

 شي رقنوطب نم نطب نك, مذا ىلعاوح هتالو ىفوذ ذؤنالو كيف ىنبا ارقل ودون نأ الاهانعم ليقو امهانباوةمطافو ىلعلاق مهتدومانيلع



 هباستاموأق دصاب (قملابإ) باتكسلا سنج ىأ (بانكلا لزن ىذلاهّللا) ةرخآلا ف(اذي دش باذع مطوإ مهرفكب (بضغمهبلعو
 كي رديامو) مالسلاهيلءحون نمز ىف هلْزن أن ازبملا نيعوه ليقو ةلزن اهبتكى هلزن أ هن ألدعلا لا ازنا ىنعموةب وستلاو لدعلاو (نازيملاو)

 ةعاسلا بارتق|ةيسانمهجو وثءبلا لب وأت ىفةعاسلاو ةعاسلاء ىجدارملاو ىردنال تنأو كنم بي رقةعاسلا لعل ىأ (بي.رقةعاسلا لعل
 اوامعاف طاصلا لمعلاوةب وستلاو ل دعلاب؟سعأ ليقهنأكف طسقلاب ني زاوملاعضوو باسملا موب ةعاسلا نا نازيملاو بتكلالازنا عم

 (نوقفشماونمكن يذلاو)ءازهتسا(اهب نون ءؤبال نيذلااهبلكتسإ) كلاعأ نزوو كب اسح موب كئجافي نأ لبق لدعلاو باتكاب
 امهنمد>او لكن الةحالملاةارامملا (ةعاسلا ف نوراع نيبذلا ناالأ)ةلاحمال ناكل ( قم اهنأن وماعي وا طوط نولجو (اهنم) نوفئاخ

 لالض ينل )هيحاص دنعامىرع

 اهعوقو ىلع ةنسلاو

 هناىف-عدهشن لوقعلاو
 هللا) ءاؤحراد نم ديال

 لاص.اىف (هدابعب فيطل

 نمءالبلافرصو مفانملا
 وهوأهك اردافطابهجو

 لصوت دقو مهم ربلا غيلب 584

 وهل يقو مهعيج ىاهرب
 هماعضماوغلاب فلا نم
 و اهما> متارلا نع مظعو

 رثس وف قانم ار شنب نم

 وفهع نعوذعي وأب لالا

 الاس
 ةقاطلا نودقعاطلا هفلكي و

 هتايلوابفطل دينجلا نعو
 هنادعإب فطاولو هوفرعف

 نمقزري) هودججام

 نمقزر عسوب ىأ ءاشيإ

 هيقهتحلصم لعاذا ءاشر

 ىدابع نمنا ثيدحلا ف
 حلصيال نم نينمؤملا

 هنرقف ولو ىنملاالا هناميا
 نمناو كلذ هدسفال

 نم نيسنمؤملا ىدابع
 عينملا(زيزعلا)ئث لكىلعبااغلاةردقلارهابلا( ىوةلاوهو) كلذ هدسفالهتينغأواورقفلاالا هنامبا حلصيال

 باتكلا لد دقوىلاعتهللاةردق نمدعبتسمريغةعاسلا مايق نال قا نءء(ديعب )* ٠ ١)

 ىلع متشملاباتكتلاىأ( قحلا,باتكتلالزن أ ىذلا هللا )5 :رخآلا ىف ىأ(ديدشٍباذعمطو بضغ مهماعو

 لاقةي وستلاو فاصاالا ةلنازيملانالانازيملدعلا ىمسلدعلاىأ (نازيماو) ماكحالاو لئالدلا' عاونأ
 ىأ( برق ةعاسلا لعل كي رديامو) سخيبلا نعى هنوءافولاب ىلاعتهنلا ع امهنءةنلاىذر سايعنا

 ابي ةكتاولاقف نيكرشملا نم موقدنعوةعاسلا رك ذ اسوهيلعهللا لص ىنلا نأ كلذو بي رقاهئاينا تقو
 نيبذلاو) ةين ؟ريغاهنا مهنمانظ ىأ(اهبن اونم وبال نيذلااهم لجهة سي) ىلاعت هللا لزناف ةعاسلا نوكست ىتمهل

 نيذلاناالأ) اهمف كشالةبت ا اهناىأ (قطااهنأ نوماعي واهنم) نوفئاخ ىأ ( نوقةشم اونمآ

 فيطاَتلا)لجوز عه هلوق (ديعبلالضىااهيف نوكش,ليقو (ةعاسلا ف) نومصاخي ىأ (نورام
 0ثيحرجافااو ربلاب فيطل ليقو قيف ا ومهم ى>سايعنالاق مهبلاناسحالا اريثكى أ (هدابعب

 لكقحف ماعناربلاوناس>الاناىنعي (ءاشي نمقزرب) ىلاعتهلوق هيلع دي مهصاعتاعوج اوكتلهم

 هقزربن أةللاءاشي نئوهف حور ىذورفاكو نمؤم نم ىلاعت للا هقزر نم لكف هنمدبالامءاطءاوهو دابعلا

 ةيصمكسيلا عف د ملهنا ىناثلاو تابيطلا نموكق :زرل عج هنأ امهدح نيوجو نمقزرلا فهفطل لبقو

 ثرح ديرب ناك م)عفادبالو بااغيالىذلا ىأ(زب زعلا) ءاشيام لكىلع .رداقلا ىأ( ى وقلاوهو) ةدحاو

 ةدحاولا فيعضتلاب ىأ (هثوحىفهلدز:) ةرخآلاهلمعب دري ناكن مىنعملاو ةرخآلابسكىأ (ةرخآلا
 تاعاطلاو تاريخا ليبس لمهستوهتناعاوهقيفوت ىف د, زنانا ليقوةدايزلا نمىاعت هللاءاشيام ىلا ةرشع ىلا

 مسقوردقام ىأ (اهنمهنؤن) ةرخآلا ىلعاطارث ماين دلاهامعب دب رب ىنعي (ايندلا ثرحدي ريناكن ءو) هيلا
 لاقلاق هنعللاىضربعكنبىفأ نع « اطلمعيمهنال ىنعي (ببصن نمةرخآلاىفهلامو) اسونم هل
 ةرخآلا لم هنم ل عنف ضرالا ىفنيكسملاو ةعفرلاو ءانسلاب ةمالاهذهرمشب مسوهيلعهللا لصةللالوسر
 ه-جرخأو ةتسلا بتكعلا نهدحأ ىلا هز ياو لوصالا عماج ىفهرك ذ بيصن ةرخسآلا فهل نكي ملاين دلل

 اوع رش ) نيطايشلا ليقو مانصالا ىنعي (ءاكرش) ةكمرافكى عي (مطمأ) ىلاعتهلوق 0 هدانساب ىوغيلا

 مئارمشلا كلت نا ىنعي (هللا»نذايملام) مالسالا نيدريغان,دمطاوعرشسابعنالاق (نيدلا نم مط

 ايندلل لمعلاو ثعبلاراكناو كرمشلا مهاوي ز مهنا كلذو هب سمأ ىذلا ىلا عت هللا نيد ف الخ ىلعاهرساب

 ةمايقلا موب ىلا مهنع با ذعلاريخأتب قادما نيب كح هللا نا ىنعي (لصفلااةملك الولو) اهريغن وماعيال مهنال

 ىضقل

 فيعضتلاوأ هاف قيف ودل ( هل رح ىف هلدزن ل ازاجماث 'رحةطافلاهب ىفتبامم لماعلا لمعي أم ىعس(5 رخآلات رح ديرب ناكنم) بلغيالىذلا

 اهنمايش ىأ (اهنم هنؤن ) ةرخآلاب نمئوبلو ايندلل وع ناكنمىأ (ايندلا ثرحدي ري ناك نمو) ةرخآلاو ايندلا هبلان ناب وأ هناسحا ىف

 بيضايندلا فهلوةرخآلا ىف طق بيضنهلامو (ببصن نمةرخآلا ىفهلامد) هيغتبي وهدي ريامالهل مسقىذلاهقزر وهو ضيعبتلل نمنال

 ليق (ءاكرسث مط مأ) ب املا ىفهزوفوول مع ءاكز نمهددصب وهام بنج ىلا كلا ذب ةناهتسالال هيلا لص, موسقملاهقزر نا ةرخآلا اع فرك نيرو
 ةطاامط مأ نءدلا نمةللا عرشام نولبقيأ» ريدقتر امضا م الكلا ف او ماهفتسالا لال ةلداعملا ىه ليقو ءاكرش ملأ لب رب دقتو ةعطقنملا ىه مأ

 لصفلا نإبةدعلا الولو ىآءازجلا ليجأتب قباسلاءاضقلا ىأ(لصفلا ةماك الولو) هب مايل ىأ (هللاهبن ذ أي ملام نيدلا نممهطاوعرس)



 ديحوتلا اوهللا نيدةماقا نم( هيلامه وع دنامأ) مهيلع ق شو ,وياع مظع ( نيكرمشملا ىلع 21 )باذعتف رفلاوةجح .رةعاجلافاوق سفتتالهنعفطلا

 لهأ ىأ اوقرفتامو) هتعاط ىلع لب ةي (بيذي نم هيلا ىدهموءاشب نم)دي دسنلاو قيفوتلاب نيدلاىلا (هيلا) عمجبو بلتحي (ىتجيللا)
 مالسلا مهيلع ءايبنالا ةنسل أ ىلعهيلع دعوت يما ولالضةقرفلا نأ اوءاعن أ دعب نءالا ( لعلا مهءاجام دعب نمالا) مهئابن دعب باتكلا

 ( مهنبي ىضقل ) مهدعومةعاسلا لب ىهد ( ىمسم لجأ ىلا كبر نم تق, سةلك" الولو) قحريغب ةلطتسالاو ةساي رالابلطوأ دسح ( مهنييايغب)
 هللا ىلصةللالوسر دهعىفا وناكن يذلا باتكلا لهأ مه (مهدعب نمباتكلا اون روأنيذلاناو) اوفرتق:ام مظعلاوقرتفا نيحاوكلهال

 مهءاجامدعب نمالاباتكعاالهأ قزفنامو ليقوةبي رف لخدم (بي صم )ناميالا ق> هب نونمؤيال موباتك نم (هنم كش ىفأ) لسوهيلع
 ةنيبلامهتءاجام دعب نمالاباتكسلا  (هب4) اون نيذلاقرفتاموىلاغتهلوقك_سوهيلعهللاىبإ ص ننال وسر تعبي علا

 نا علا زيرو ]نب ذلا نو رز. صل ا ب 1
 نوكر رسشملا مه مهدعب نم

 تكل نآرقلا اوثروأ

 باتكلا ل كررت

 (كلذاف) ليجئالاوةاروتلا

 الوقرفتلا كلذ لج" الف

 بعشت نمهببس ثدح
 ىلا (عداف)ابع شرفكلا

 ليلحتدارأ ليقواج اهنموةع رش كن ءاناعج لكس ىلاعت للا لاق ةوافتم ةفاتخاهئافاطاوحأ بسح ىلعمالا

 هللاث عبي /ليقو نهي رحت ىلع مج هنافتاوخالاو تانبلاو تاهمالامب رحتليقو مارحلا مب رحتو لالحلا
 ةماقإب مهلكءايبنالا هللا ثعب ليقو ةعاطلاو ةين | دولاب ىاعت هلل ارارقالا اوةاكرلاءاننباو ةالصلا ماقإبد اصوالا ايدن

 ناوالاضفروديحوتلا نم ىأ (هيلا مهو ع دنام ناكر شملا ىلء زبك )ةقرفلا كرثوةءاجاوةفلالاو نيدلا

 هتعاط ىلع بقي ىأ (بيذي نمهيلا ىدهيو)هدابع نم ءاشي نم هني دل ئطصي ىأ (ءاشي نم هيلا ىتجيمللا)

 ىأ (معلامهءاجام دعب نمالا) باتكسلا لهأ ىنعي سابع نبالاقو ةفلتلا نايدالا لهأ ينعي (اوقرفتامو

 الواو) ملسو هيلع هللا ىلص دجت ىلع مهتمايغي ىليقو ىخبلل كلذ اولعف مهمكلو ىأ(ممنب يغب )ةلالْضةقرفلا نب
 ةلملا ىلع فالتئالاوقافنالا |( / ِ 70 0 0 : ١ ( مهني ىضقل) ةمايقلاموبىلا ىنعي (ىمسم لجأ ىا) مهنعباذعلاريخأت ىفىأ(كب ر نمتقبس ةملك
 (يوز رهام دووملا ىنعي عا اوثرمأنيلانارإايندلا فنيباذككلا تا كتل لزال ر نيب ىأ

 ايلادو_ هدلا لعواب لح || صدت م !نمىا(هنم كاش قلو ةلاخحا مهالا نملبقو ساينخا دعب نميعأ (عاست ل
 3 هل سماك( ترمك) ىأ 0 0 ا ا 0 ابيب رس تي يح مرو ودا مو هيل ءةللا
 ةفلتخلا(مهءاوهأ عبننالو) يضر ا هات لالا ل هللا ىصوام ىلا

 انيتنمآ لقو) ةرطاملا عبتتالو) ا ىذلا نيدلا ىلع تلاعأ (ة ساو ةيغيدحلاهلا لع فاح 3

 ىاب (باتكيم هللالزتنأ ل (تانت مشار اه تةقو) نا (مهءاوهأ
 استانا نأ مص بانك ترمأ سابع نبا لاق( مكندب ل دعال ت صمأو) ضعبب اورفكو بتكلا ضعبب اونمكن يقرفتملا نال كلذو
 سوا للا عيجفف م نعل هنا ويراد !ملعفيحأالزا
 نيقرفتملا نالةلزنملا تكلا ىلا مكر روان ردهللا) ىلا مك" حنو متمصاخت ذا مكحلا فتي لدعال ليقو
 اورزغكو نسيب اود د| || كا( ) اهلمسب ىزاج لك فالس تضل نار ازد سو سم
 10 00 1 || لجدزعءأوق © (يملاباو) اننا لسفاداعلا فعأ (اةيبعمجلا) ةموصخ بيجتالز منو نولويوهلوقكض حرب || "تي نكي مفةوعدلاب مو لاتقلاب مويه ذ الاتقلاةب بةخوسنم ةبآلا هاهو ( كني واننيب ) ةموصخال

 1 0 مكين لبقانيبن رجب اكل بقانباتك اولاقدوهبلامهليقةنلا نيدف ن ومصاخ ىأ (هللا ف نوجا نيذلاو)
 مهكئلوأ هلوقىلا ضعبب ل 0 0
 ترضون نورا اوماساف ىاعتةنلا نيدل سانلا بابجتسإإم دعب نم ىأ(هلٌب يس |امدعب نم) مهتموصخ هذهف <تمريخ نحف
 محلا ف (يشي ل دعال مهب ردنع) ةلطاب مهتموصخىأ (ةضحاد,هْنخ) لسوهيلعهتلا ىلصديبن ةزجممروهظل هنيدىفاواخدو
 نوك نزوح وندى وك ند؟-!هلوقكوه( ملام أ ملوانلامعأانل) هديبعاناكىأ ( مب روانب رهللا) ىلا مكاحتف متمصاخت اذا

 ةجاحالفهب نيجوجحم ترص ورهظدق قحلانال ةموصخال ىأ (مكتيواننيب ةخالإلانلامعاب نود خاؤتال متتاوك<لامعابذخاؤنالاناهانعم

 لصفل عجرملا (ريصملاهيلاو) ةمايقلا موب (اننيب عمجم هللا )هت ا ذهو هت ا ذ_هدروب نيجاحتملا نالاننيب خم داربإال هانعمو ةجاحلا ىلا

 اولخ دو سانلاهل باجتساام دعب نم(هل بيجتساام دعب نم) هنيدى نومصاخ ( هللا ف نوجاحي نيذلاو) ؟تمانل مقنيواننيب لصفيف ءاضقلا
 ىراصنلاودوهملاناك ارافك متاهيادعب نموكن ودرب ولباتكلا لهأ نم ريثك دوهلوقك ةيلهاجلا نب دىلامهودربل مالسالا ىف

 هؤاعد مالسلا هيلع دمحم بيجتتسا|م دعب نه لبقو قحاب ىلوأو مكنمريخ نحف كين لبقانيبنو كب اتكلبقانب دك نينمؤملل نولوقي
 مهب ردنعإ) ةجعاهنا مهمعزل ةهبش تناكن او ةجحاهامسوةلطإب( ةضحاد مهتيع ) ردب موب نيكرسشملا يلع



 لبقو مهرشةباغ كى عجرأ (بين هيلاو) نيدلاءادعأ ديكدر ىف( تاكو يلعبرهتلا )تيك خلا (ىلذ) نيلطبلل ةبقاعمو نينمؤملا
 تاومسلار طاف) هريغو حورلا ةفرعك م عأَنلا اولوقفهماعىلا بل قي رطالو <فيلكتتب لصتتال ىلا مولعلا نمهيف فالحلامكنبب عقوامو
 نمواجاوزأ) سانلا نم م. سنج نممكل قاخ (مسفنأ نم مل لعج) فوذحئ |دتبمرب+وأ مكاذ رابخ أدح أ هنأ عهعافترا(ضرالاو
 وهوريدتلااذهىف (هيف) مهرثكو مهب قلما هللا ًارذلاقيكرثكي (5 ؤرذيلاجاوزأ اهسفن أن ماضي ماعن الل قاخ و ىأ(اجاو زأماعنالا
 ندعملاو عبنملاك ريب دتلا اذه لعجهيالهب ىلعهيفريتخاو لسانتلاودلاوتلامهاناومهروك ذ نيب ناكىتحاجاوزأ ماعنالاو سانلا لعج نأ

 ناليق ( ئئشهاثكسل) لقعيالا برغلا ىلءعءالقعل !نوبطاخن!هيفايلغم ماعنالاو نيبطاخا ىلا عجرب م ؤرذيف اريمضلا اوريثكتلاو ثبلل

 ىلاعتهلوقك عيثوهكسيلهريدقتوةداي زلثملاليقو ئوشوإثمسياهريدقتو لئاعلا ف (9,8) ديك ًاتتترركهيبشتلاةملك
 ميميا-ت-----)م)م)ْ)ْ)ْْلل با ا-ببببسبسسسسا / س7 علمي

 3 3 5 هع ةلد 3 سو هيلعةنلا ىلسهللالوسر ىلا هيفاوك احتل يقوةنلا ىلا هماعلبقو بيلا ليزي ىذلا ل صفلاب ةمايقلا موب |[ 0 0 .٠

 نيفلتخلا نيب كح ىذلا ىأ (هللا <لذإ) هتموكح ىلع هريغةموكحاورثؤنالو ى اعتةنلا كح نمهمكح نال لكلا فاك لصجتلاو

 تاومسلار طافت اههملا لكى مجر ا هيلاو ىأ( بنأهيلا أ عيج ىف ىأ( تلكوت هيلع فر )هللا 1 1
 اومسلار طاف) تاه لكف عجر دلاوىأ(ببن اهيلاو ) ىرومأ عيج تا( ا ا ] ناوح لفات ابثا ناك ة دايز

 ىلاعتهندا نالوكسفن أن ملاقامن اولئالح ى أ(اجاوزأ) منج نم ىأ( مكسفنأ نم مل لعج ضرالاو ل
 عراك ليقوكفلخىأ(مورذب ل اثاناوانارك ذافانصأ ىأ(اجاوزأ ماعنالا نمو) مدآعلضنم ءاوحقاخ | نير 0
 مهروك ذنب ناك ىتح لسن دعب السن ليقو جاوزالاوك" ذمدقتدقدنال نطبلا ف ليقومحرلا ف ىأ (هبق) || ل نداوشبمسمنال ين
 باج بلغهنأالا ماعنالاو سانلا نم بطاخلا ىلا عجريك ؤرذي فريمضلا ل يقو لسانتلاودلاوتلا مهئاناو || أ 000 000
 هلئكسل) عوزتلاب راك, ى أهب ك3 رذب ىءابلا ىنعبىف ليقو ماعنالا نمءالقعلاريغ ىلع ءالقعلا مهو سانلا 1 لحبلا
 تاق نافريظن هل سيل سارع نبا لاق ئيشهلثم سدل هزاح ةلص فاكسلا ليقو ئشوهكس ما ىأ ةاصلشملا ( عوش 0 0 0

 قرفلا افلثلاتابث !ىضتقي ضرالاو تاومسلا ىف ىلعالا ثمل هلوىلاعتهلوقو لثما نن ىلعةلادةيآلا هذه ||. 6* 20 قير
 ا ال تلك دلل ةفدهإلا نعت را ا تاتسلا نتي فاي واسس ن وك ىلا لولا ناو || 0 تم سنام هونت
 00001 للا تلو لوو ل لم ىلاعتو هنا جيس دنا ذل ول انعم روكي وأ سابع نبا هلو || 1 ل د سنع وقت

 300 5 : 5 رف عمق ةناككلا

 امهندب قرفلا لصحونيترالا ىنعمريسفتلا ]دهم رهظدقف دحأ هيفهكراشيالو هإثمهريغل سدل ىذلا ىعالا 00 0 ١

 0 7 3 0 20 0 1 تب -5 ن
 ىا (ضرالاوتاومسلاديلاقمهل) تارسصبملارباساىأ (ريصبلا) تاعوملارراسلى أ( عيمسلاوهو) 5 : 0 0

 ءاشي نا قزرلاطسب.) ىلاعتهلوقهيلعل دب تابنلا ىنعي ضرالا فورطملا ىنعي تاوم سا ىف قزرلاحسيتافم 58 0 78

 نم ى أ(ميلعئوث لكبهنا)ه ديب قزرلا حتافم نالءاشي نم ىلع قيضي و ءاشي نم ىلع عسوب هنأ ىنعي (ردقي و 2 5 <

 501 0 0 ناتبقتعم نانرابعامهناكو
 انيدىأن بدلا نماحضاوامقي رطمكل نسو نيب ىأ(نبدلا نم ككل عرش ) لجوزعهلوق# قيبضتلاو طسبلا ||" 7

 . . 0 5 . 2 ل 3 5 - 5 35 0 ع ا ددحاو ىنعم

 ىعملاو عئارشلا باع ءايبن الا لو هنا ىنعي (احوت هيىصوام) ىلاعت هلوقوهوءاينالاهتنك ىلع تقباطت 0 0

 0 0001 ليما ناتط وم هاذي هبايصو امو) مالسالاعئارشونارقلا نمى1( كيلاانيحو أ ىذلاو) ادحاواندد# ا,كاياوهانيصو دق 0 8 ن“
 عئارسشلا باص او ءايبنالا رباك ا مهمالرك ذلابةسجلاءارينالاءالؤه صخاسبا (ىسيعو ىمومو مههاربا ا
 هلوقبهإسر نم مالعالاءالؤههيفكرتشا ىذلا عورسملارسف مثمزعلا اولوأوةريثكلا عابتالاو ةمظعملا || 1 7 0
 هلسروهبتكب وهب نامالاوهللا ديحوتوه نيدلا ةماقابدارملاو (هيفاوقرفتتالو نيدل !اوميقأ نأ) ىلاعت ا ية
 0 ااا واقوال موتا | يو اهوستسا ا فلا د1 ل لأ مام را دل ١ رمادا ةطاطم سلام لى 0 6ع نا 0 ع 21 5-5 3 2 دولا ع ةرامع
 مالا عيد (ريصبلا) نذأالب تاعومسملا عيل ( عيمسااوهو) هلل ثمال نمو لثمهل نميف اذه لمعتسا كا ذكسف
 ءاشي نل قزرلا طسبب) مزلا فم (ضرالاوتاومسلاديلاقمهل) هلل ثمالاك هلةفصالهنأمهوتيالثلامهرك ذهنأكوةقدحالب تايئرملا

 هيفوإسر نم مالعالاءال اؤهكرتشا ىذلاعورمشملاريسف من مالسلا موياعءايبنالا نمامهنبامو دعو حون نيد نيدلا نم كل عرش ىأ(ىسعو

 ع 0 اويفم نملرلب تبعت اوميقا ن لنحت :داحاهنموةع رمش كتم ا نلعج لكل ىلا ءنهني' لاق ةفل ةاوناف عئارسشلاهب درب لوا ماسم هتماقاب

 ىضر يلع لاق نيدلا اوفا ةءالو (هيفاوقرفنتال د)نيدلاةماقاوهلبقف عو ررشملا كلذامو لبق هناك ف انئتيسال ا ىلع عف روأ هيلع نيفوطعملاو

 2 اح



 نوردعتس , وهلوقكمهنمنينمؤلل ىأ (ضرالا ف نا نورفغتسو) هتمظع نم ورام اء وضخ (مج و ةمع نوت ناو

 نيبجمتمةعاطلا نم مهالوأام ىلعه ني دماحتافصلا ن مهيلعزوجالا_عهنوهزني و هللانودحوب وأهتاوطس نم مهيلعافوخاونمآن يذال

 لهأ نعي نأم-مبر ىلا نوبلطيوأةملكلا كلن نماؤربت نيذلا ضرالا له أ ىنمؤا نورفغتسي وىلاعتةللاطخخسسل مهضرعت نماوأرامب

 ظيفحكهللا) ادادن او ءاكرشهل اواعج ىأ (ءايلو أ هنود نماوذخت نيذلاو) مهل (ميحرلاروفغل اوه هللا ن الا ) باقعلاب مهلجاعيالو ضرالا

 0010 اهيلع مهب زاجيف ئئاهتمهنوذيالمطامعأو مطاوقأ ىلع بيقر (مهيلع

 | نواصي ليقو هلالجص قيليالا عهنوهزني ىأ (مهبردمحبنوحبسةكت الملاو)ادلو هللا ذا نيكرسشملالوق نم

 هلرفغتست نا حتسإالرفاكسلا نالرافكتلا نودنينمؤملا نم ىأ(ضرالا ىف نا نورفغتيو) مهبر سما

 ل ناالابلطةطساوبف نب رفاكلا ق-ىفامأ ضرالا ىف نم عيب ن روك نا لمتح ل يقوةكنالملا
 مهت اي نع .زواجتلابف نينمؤملا قح ىفامأو باقتعلاب م جاجاعيال ن ار افغتسالا نمدارملان وكن المح و

 روفغلاوه هللانإالا) رفاكلااو نمؤملا هيف ل_خديف مطقزرلا لاؤسوه ضرالا ف ن ١ مهرافغتسا ل يقو

 ىلاعتهلوقف ةلماشأ| ةماعلا ةج راهم نا واهولأس ىتلا ةرفغملا ىطعي ى اعت هنأ ىنعي ١ (ميح .رلا

 مطاوحأ ىلع بيقرىأ (مهيلع ظيفحلللا) ادادن ًاوءاكرشهلاواعج ىأ (ايلوأ هنود ماو نينلاو)

 لثمو ىأ (كلذكو) رذنتن أاهغا مهب ذخؤت ىتح مهم لكوت مل ىأ (ليكوب موملع تنأامو) مطامأو

 ىرقىنعي (اطوح نمو) اهلهأدارملاو ةكمىنعي(ىرقلامأ رذنتلايب رعان ارق كيلا انيحوأ )انرك ذام

 هيف ىلا عتو هناحع. دما هتك ةماكحلا ول وهو عما مويب مهر ذنتو قأ (عجلاموي رذنو) اهلكضرالا

 كلذدعب مثقاكدنا عملا ف كشالىأ (هيفبيرآلإ) نيضرالا لهأو تاومسلا لهأو نبي رخآلاو نياوالا

 ىخر صاعلا نب وره نبهلنا دمع نع (ريعسلا ف قي رفوةنملا فى رف) ىلاءتهلوقوهو نوقرفتي عجل

 نورد أل اقف نإبات.كهعموهفكىبعاضب اق موبت اذ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرانيلع جرح لاقامهنعةلل |

 ماحرالا فافطناورقتسي نأ ل_بقو بالصالا ىفافطأ و رقتسي نأ لبق مدع ومه رباشعو مهئاباءامسأو
 قى دلللاةمةئايعلا موي ىلا ميلعمتبا نم اجلا وس صم انالو رف دنا تلو نود مهذا

 اورغت شين ألتفت دعو هالا نع مبا اعامس ارراتلالهاءايسإبنيملاعلا بر وساع ا

 !اودد_سو اواهتلاقاذا لمعلا ميفف ور عنب هللا دبعلاةفةمايقلا موبىل مهيلع ىلاعتللا نملاجا مهم

 ريعسسلا ف قي رفوةنيللا ىف قيرف لاق ملمع ىأل مج ناوةنجلا لهأ لمعبهل متخح ةنجلا بحاص نافاوب راقو

 نبال (ةة ع وكم ميلف و و هدنسم ىف لبنح نب دج أ هجر خأ ى عت هللا نمل دع

 مالسالا نيدفىأ (ةروعاخب نك تكلا مالسالاةلم ىلع ليقو دحاو نيد ىلع سابع

 مأ) باذعلا نم مهعنمبىأ (ريصنالو) با ذعلا مهن ل مفدي ىأ (ىلو نم مطام) نورفاكلا ىأ (نوملاظلاو)

 0 ”يكىلوودجنكيلووه سابع الات( لاحت الو ثود نمو رافكملا نسي(

 نوكيال نموايلوذخ.تبنإب قيقحلاوهفةفصااهذهب نوكي نمنا ىنعي (ريدق ئث لكى لعوهو قوما حي
 محو هيف ىضقب ىأ ( هللا ىلا همك-ذ-) نيددلا ىمأ نم ىأ ( يش نم هيف متفلتخاامو) ىلوب سيل ةفصل اهذهب

 ديك مبع) دخل( تااس)
 ضوفمالو مبيلع لكو 1

 تناامتا مهرمأ كيلا

 (كلنكد) ا
 (كيلاانيحوأ) كلذلثموأ | «-

 ىنعموىلا ةراشا كلذو

 هللانأ نماهلبق ىتلا ةبآلا
 تنألب تنال مهيلع بقر
 هروىعملا اذهنالرذنم

 لوعفموهوأ هبتك ىفةللا

 (ايب رعان ارق )انيحوالهب

 ىأهب لوعفملا نم لاح
 نارقوهو كيلا هانيحوأ

 (ىرقلامأر ذنتل) نيب رع

 تيحدضرالانالةكم ىأ
 فرشأ اهنالوأاهتحت نم

 مألهأ دارملاو عاقبلا

 نم (اظوح نمو) ىرقلا
 (عمجا موبرذنتو) برعلا
 ق' الخل انالةمايقلاموب

 (هيفبي رال) هيف عمتجت
 لاقي هل لحال ضارتعا

 انكم رد داك هئر ذا
 .ىرقلا مر ذنتا ىدعدقو

 رذ:ت:ولوالالوعفملاىلا

 ىناثلا لوءفملا ىل جلا موب

 ىقيرفوةنجلا فقيرف)
 فقيرف مهم ىأ (ربعسلا

 ةمأ مهلعجل للا اشولو) قئالما عج موب ىنعملا نال نيعومجمللريمضلاوريعسلا ف قيرف مهتموةنجلا ( عبار - (نزاخ) - 79

 عنان (فق نم وفا) توتال و( مركي ى أ (هتجر ىفءاشي نم لخ دي نكلو) مهلكنينمؤم ىأ (ةدحاو

 هللاف قحءايلو أ اودارأ نادا اوسىلو لكراكن ادعب ليقهنأكر دقمطرش باوجلءافلا( ىلولاوهةئلافءايلو أ هنود نماو ذدتا م ا)عفاد(ريصنالو)

 نمنودايلوذختي ناب قيةحاوهف (ريدقْئ ث لك ىلعوهو قوملا ىو هو) هاوس ىلو اله دحو ىلو تن أب < ىذلاوهو قحلاب ىلولاوه
 باتكلا ل هأ نمرافك !|هيف <.ةفااخام ىأ نينم قؤمللإس .وهيلعةللا لصةللالوسرل وق ةباكس (ىننمديف مقلتخاادو) ىلعر دقبإال

 نمهسيف نيقحلاةباثاوهو (هللا ىلا) ضوفنم هيف فلتخلا كلذ كح ىأ(همكف-) نبدلارومأ ن نم ىمأ نمهيف مهو من مفلتخاف ناكرشملاو



 نامهفكموأءربدقتهنملدب (ديهشئثلك ىلءهنا) هلوقو فو نحل وعفملاو لعافهنا ىلع مفرلا كب ربعضوم (كبربفكيلوأ)
 هنوربسس مهسفنأ ىفو قافآلا ىف ندا تايآرا هظا نمدوعوملا اذهناهانعمو ئثلكىبعكب رةداهش مهفكن لوأ ىأديهش ئث لك ىلعكب ر

 هناالأمهب رءاقلنم) كش. (ةيرمىف .هناالأ) ديهش علك ىلعوه ىذلا ب.ةلالاعلب زنت نآرقلا نا كلذ دنع نونيتيف هنودهاشيو

 مهبرءاقل فرت صو هرفكى عمه ء زاحيفةيفاخ هياعقحئالفاهنطاوبو اه رهاوظواهلي_دافتوءايشالا لمح ملاع ( طيح ئن لكب

 اقيفلت صعيهكلافلاخةباتك (قسع) نم (م>) لصف (مي>رلا نجرلاهللا مس ) د ةلآ نوسجو ثالث ىهو ةيكمىروش ةروسإ##

 ىوبباكلا كلذ لثموأ ىولا كلذ لثم ىأ (كيلاجوبكلذك ) ةدحاوةنآ (85) ح>صعيهكوناتناهنالواهتاوخاب

 أ رد قيال ىنعي قالا هنأ مط نابقب ىتحةعنصلا عي دب وةمكتحلا فيطا نم ىنعي مهسفن |فو تايتلاوراهمالاو 0 1 (كلبق 25 2 2 نذلا ىاو كيلا
 - : ا 6 00 51 8 .6 د 2 0 م ةرل 1 3 37 مس و 3

 هللا دنع نمنآرقلانأدهشي ىندي(ديهش ئش لكى لع هنأ كب ربفك موأ) ىلاعن هللاالا ءامشالا هذه ىلع 0 60 كلف

 ئثهنع بيغيالد هاش هناو ديحوتلا ىلع مطهننااهحضو | ىتلاةريثكسلا لئالدلا مهفكي لو لي ةوىىلاعت 0 .
 نءةروسلاهذههتنمضن 3 أم

 كيلاهننا جوأدق ىتاعملا

 روسلا نماهريغ ىف هل.
 قنعي كالبق نم كلا هاحواو

 هللانا ىنعملاو هل سريا
 نآرقلاف قاعملاهذهررك

 ةبوامسلا تكلا عيجف

 غيلبلاهيبنتلا نم اهيفامل
 نءوهدايعل ميظعلا فطالاو

 امهنعهللاىضر سايعنبا

 باتكب حاص ىن نم سل
 قسعومحب هيلا جوأألا
 ىكمءاحلا حتفب ىوب
 هذه ىلع هللامساعفارو

 ىوب«يلعلدام ةءارقلا

 ىوملانملاقالثاق ناك
 بلاغلا( زي زعلا) هللا ليقف

 بيم (ميكلا) هرهقب

 عيمجملاعىأ( طيح ئملكب هناالأ) ةمايقلاو ثعبلا نء مظع كشف ىأ ( مهب رءاقل نمد ىمىفمهناالأ)
 هباتكرارس ا وهدارع لعأهللا اواد دع وش لكىصح ًاواماع ءيمث لكب طاح اطهباهمال ىتلا تامولعملا

 © قسع م> ةروسريسفن +

 تازثتايآ عب رأالا سابعنبا نعىك>وروهجلاو سابعن بلوق ىفةيكمىهو ىروشلاةروس ىمستو
 تاذب ىلاعتهلوقىلا هدابع هئلارسشدب ىذلا كلذ ىندملا نماهبف ليقوارجأ هيلع < ا سأ ال لقاطوأ ةني.دملاب
 ةلامامو ةنآنوستو ثالث ىهو ليدس نمهلوقىلا نورصتتني مهىغبلا مهءاصأ اذا نبذلاوهلوقورودصلا
 معأ ىلاعتةنلاو افرح نونامثوةينامنو ةئامسجو فال ةثالثوةلك نوت سو

 د ميحرلا نجحرلا هللا مسب ل

 رملاو 0 الاكوز عطقب او قمع مح فور عطق ملضفلا نب نيسحلا ل ئس (قسعم>) لجوزعهلوقف
 قسعمح نالهربخ ىسعوأ دتبم مح ناكفاهرئاظن ىرجبت رف محاولئاوأر وس نيياهمال لاقف صعيهكو
 صعيهك قاوفلتح/لب وأتلا له أن الل قوة د حاوةبآعطقتم ىلا اهتاوخأت دعو نين تدع

 لاقفال_ءفاهاعجو فورا ازيح نممهضعباهجرخاف مح ىناوفلتاو ىجهتلا فورحاهنأ اهتاوخأو
 ق هانس س هماع ع هدجم م هماح ح سايعنبالاق وولص ىلع قسع تب و ىضق ىأ مالا مح اها

 برح ح ليقورداق نم فاقلاو سودق نم نيسلاوزي زعلا نم نيعلا نا ليقواهب لجو زعهتلا مسقأ هنردق

 س مهدصقي شي رقاودعع موقىلا موق نملوحت. كلم مزي زعلااهيف لذي وليلذلااهبفزعي شي رقىف
 دوروملاهضوح ءاحلاف ل سوهياعهللا لص دم نأش ىف اذه ليقوهقلخ ىفهللاةردق ق فسوب ىنسكن ونس
 هب رقو دومحلا ماقملا ىفهمايق فاقااودوهشا اهؤان سنيسلاودوجوملاهزع نيعلاو دو دمملاهكلم ميلاو

 ىلاعت هللا لاق كل ذلف قسعمحديلا جوأ دقوالا باتكب حاص ىب نم سبل سابع نبا لاقو دوبعملا كاملا نم
 نبذلاىلاانيحوأ كبيغلارابخأ كيلا سون كل ذكماذعم ليقو ( كالبق نم يذلا ىلاو كيلا ىسوب كل ذك) 57 0

 تاومسلا داك: ميظعلا ىلءلاوهو ضرالا ىفامو تاومسلا ىفامدل) ىلا تلا قفهكلم ةعسوهسفن فصو 0 10 3 مكتحاززعلا الافق حب نم ليف لاومنس ف (مكشا) لمذا زلالا) كلبق نم | تمير يلي دب

 ليقو ىلاعتلا.اطع نمايل ىلا قوف ةدحاو لكرطغنت قو نيضرالاقوف نمىأ (نهقوف نمنرطغتي || ..رب و(. نادك
 نم هتمظءعو هللا نأشواع نم نرطفتي ن دكيهانعموركب وبأو ىرمهب نرطفني نققشتي (نوقوف نمنرطفتي) ىلعو عفان

 نمراطفنالا “ىدتبب ىأ نهقوف نم ىنعموهنم نرطفتي تاومسلاد اكن هلوقك | دلودل مهتاعد نم ليقو ميظعلا ىلعلا هلوق دعب هئيجت هيلع لدي

 تاومسلات حن نبذلا نمت ءاجاهنالر فكلاةماك مممتءاج ىتلا ةهجلا نم نوتحت نم نرطفت. لاقي نأس ايلا ناكو ةيناقوفلا نوهتهج

 نم نهئوف نه ليقو نهتح ىناا ةهجلا عد نهقوف ىنلا ةهجلا نم نرطفني ن دكي ل يق هناكقوفلا هج ىفةرثؤم تلعخ كلذ ف غاوب نكد

 ءامسلا تطأ مالسلا هيلع لاق ةكسنالملا نمتاومسلا ىلعامةرثكسا نققشتي ليقو نيضرالا ىنعي هنال ضرالا ىلا ةعجار ةبانكلاف ضرالا قوف

 ديحاسو 3 اررأماف كلمهيلعرالا مدق عض وماهيفام طمت نااط ىتحراطأ

 "ب عيديج رس

 تن اس يل يل لا 0 د 70ج ب حجج جب“ ٠7ج و

 ل



 عب رفتوكنهيفو معز نبذل قاكرش نإ اوف ىهنايبو مهمعز ىلعهسفن ىلا مهفاضأ ( قاكرسش نإأ امهيدانيموبو) كل ذريغو يقلاو نسحلاو

 نأالاهب .لعاج ىدع ىلا مال رابخ الاانا ماعلا ةذاعاو كلل هناا نكزال تعنلوا اا وكانربخ أل يقو كانماعأ ( كانذآ اولاق)

 انمام ىأ(ديهث نمانمام) هوماعأ مهن ًاكف مهسوفن نمهماعاذل هنالةلطابلاةداهشلا كلت دهشنالانانآلاانب واق نم تماع كنا ىنعما نوكي

 قاهثورصببال مط 1مهنع تاضو مهنعاواضم منالمه دهاشيد_>أ نمانماموأ كل دحوموهنمالاانمامواكب رش كلل ناب دهشي مويلا دحأ
 (لبق نم) نو.دبعب(نوعدياوناك اموهنع لول هلا نمانيلااوفاضأا يدهش ديهش نمانمام ئأءاكرم هلا مالكوه ليقو خب وتلاةعاس

 (ريخلاءاعد نم)ةمئاقةعاسلا نظأاموهلوق ليلدب رفاكسلا(ناسنالا) لال (مأس:ال) برهم( صحم نم مطامإ)اونقيأو (اونظو) ايندلا ف
 ريب ع نم(سؤيف) رقفلا (رشلاهسمناو) لوعملا ىلا فيضأو لعافلا فذفريمل|هئاعد نمر دقتلاو ةمعنلاو لاما فةعسلا باط نم

 رسكشيو لءاضتيف سأيلارثأه يل عرهظي نا طونقلاوري ركسنلا قب رط نمولوعف ءانب قي رط نم نيقي رط نمهيف غلوب ةجرلا نم( طونة)
 موقلاالاةناحر ر نم سأ يب الهنا (ة0) ىلاعتهلوق ليل دب رفاكلا ةفص | ذهوهحور وللا ل ضف نمءاجرلا عطقي ىأ
 انقذ نالوارو قالا تحس سم ا تشتت
 : 0 5 هني .اغاماوةدملا هنولوقبإ ام ئش ىف مز جاو عطقلا مهنكعالف نومجملاو ناهكلاامأ اوهيلادرب ,ىذلاهماع نمناكف

 0 1 (مهيداني موبو)دح ًاهيفهكرشيال ىذلاهب , عوطقملا نيقبلارعره اتت رعو ته الدوا ظءاعد|

 نيكرشملا ىنعي (اولاق) ةطآآ اهنأن وعدن نبذلا ىأ (قاكرش فل لوقيف نيكرشملا ىااعت هللا ىدانب ىأ

 مانصالا نماؤريت باذعلااو أرامل كلذواك, رشكل نأ دهشي ىأ ( ديهش نمانمام) كانماعأىأ (كانذ)

 هوقو برهم ىأ (صيحم نم مطاماونظو) اين دلا ف نودبعي ىأ(لبة نمنوعدياوناك اممهنعلضو)

 ىنغلاو لاملاوهوريملاهب رلأسيلازيالىنعي (ريخلاءاعد نم رفاكلا لّالىأ (ناننالا مأسيال) ىلاعت

 دعب ةحصب هنءانجر فاذاو

 قيض دعب ةعسوأ ضم
 قءاذهىأىلاذ_ه لاق

 همح وتس ١ ؛ال ىلا _ٍص 6 0 : 5 ع 6 0 0 مع
 ر,نمىأ(سؤيف )ر قفلاوة دشلا ىأ (رمشلا هسمناو) ةحصلاو

 4 3 5 : ىف 34 1 نالو)هتجر نمى |(طونق ) ىلاءتهنلا جو

 3 ور م هع 5 6 51 0 25 | 1 95 ا 2 3
 لوزبال ىلا ذهوأر ب لامعأو نإ ( نم ) و ١ نم ) ىنغو ةم واربح ى ) ةجرمانقذ < 5 1 وقيل هياص اءالب وة دش داعب ىا ةسم ءأا ص كك : ةئقاع ١ هانين اميا (انم هانقدا
 7 : (ىل رى لا تعجر نآلو ) ثعبلا نم نيتي ىلع سلو ىأ ( ا ةعاسلا نظأ امو ) ىلمعب هقحتس ةسأىأ (ىلاذه

 ا ا مكىنعملاو ةنجلا ىأ ( ىنسحلله دن ءىلذا) ىل رىلاتددرو كلذ ىلع ىمالا ناكن اف ىأر فاكسلا اذه لوقي

 نول اهنظأامىأ ىواسم ىلع مهنفقونل سابع نب لاق (اوامعامباورفكن بذلا نأينتاف :رخآلا ف ىنيطعيسايندلا ف قاطعأ
 ىآ(ىرىلا تعجر نأاو ) هسفنب بهذ ىأ (هبناحىأنوض رعأ ناسنالا ىلعانمعن ا اذاو ظياغ ب اذع ن٠ مهةيذنلو) مهامعأ

 ىلنا)نوملسملا لوقياك رافكلد#ايلقىأ(لق) ريثك أ (ضب رعءاعدوذف)ر ةفلاوةدشلا ىأ( رشلاهسماذاو) مظعتوربكتو
 (ىسحال) هللا دنع (هدنع قاقشفوه نمّلضأ نم) هوم دتج ىأ (هن متر فس ؟ م) نرقلا اذه ىنعي ( هللا دنع نم ناكناا مت :ًارأ)ةكم

 ىنسحلااةلاخاوأ ةنحلا ىأ سابع نب الاق(قافآلا ىاننإبامهب رس ) نم لضأ د> الف ىنعماو هنعديعب قحال ف الخ ف ىأ (ديعب

 ةمعنلاوةماركلا نع وهقافالا فليقو ردبمويمهبلز زنام ليقو ضا مالا وءالبلابىأ ( مهسفنأ فو ) ةيلاخلا مالا لزانم ىنعي

 لع[ لك رسلان 0 مط نيبقب : ىتح) ة ةكم جفوحو مهسفنأ فو نمل مل او سو هيلع هنلا لصان لعدالبلاو ىلإ: نم حتفيام

 اورفكن يذلا ننال اندلا دومه ساد 2-0 ؛ليقوهللا دنع نمهنانآر هلا نيبني ليقو مالسالا نيد عع ( الا

 مهنريخنلف (اوامع اهم راجشالاو موجع اورمقلاو سمشلا نه ضرالاو تاومسلاراطقأ ىنعيقافآلا ف لقو ى اعتةنلا لبق نم

 اذه (ضرعأ ناسنالا ىلءانمعن أاذاو) مهنعرتفيالدبدش (ظيلغباذعن «مونقيلنلو) باذعلاةبجوملالامعالا نماوامعامةةيئقح

 نعد عابتو (هبناحىأنو) هركش نع ضرعأو معنملا ىف ةمعنلاهترطبأ ةمعنبهللاهباصأ اذا ناسنالا نايغط نمر ابرض

 لوقهنموهسفن ةلزئم لزب هتهجو ئلا ناكم نال هسفن عضومهبناج عضوب نأ هقيقحتو مظعتو ربكستو هسفنب به ذوأ هئاعدو ارك ن

 ءاعدو دف ) رةفلاورضلا( رسشلاهسماذاو) هسفنب ىأنولاقهناكفهناذوه-سفن نودب رب نزيزءلاه بناح ىلاوهتهج ىل تتكياتنتلا

 مكمارجالاةفص نموهو هماودوءاعدلاةرثكل ضرعلاريعتسادقو عرضتلاولاهتبالا ف ذو ءاعدلا م اود ىلع لبقأ ىأريشك (ضيرع

 وذوربلاىف طونقو أ موق فف ىئانلاو موق فلوالا نال ضرع ءاعدودف هلوق نيدو طونق سويف هلوق نيب ةافانمالو باذعلاة شلال غلزاعتلا

 نأ ارقلا (ناكنا) فوربخأ ( منبأ أرأ ل ق) ىلاعت تنءاعدوذ متصلا نمطونقو أن اسال, ضي رعءاعدوذب اقاب طونقور حملا فضي رعءاعد

 مطاحلانايب 0 هب قاقش حلوخ نع ر لوق عر هناالا نم (لضأ نم ( هللا دذع نمهنأتدجج م(هب متر فكم ننلا دنع نم)

 مالسالاوأ نارغلا ىأ( قحلا هنأ مط نيبتي ىتح) ةكم تف (مهسفنأ افو) ا رغواقرشدالبلاحّتف نم (قافآلا ىفانتابآ مهم رنس) مهتفصو



 ٠ 2010 4 31 2. 0 14 . 0 / 2 ل
 باقعوذوةرفغمودل كب رناهلوفوهلوفملاو كلبق نملسراللافام لثمالاّللا كل لومي امن وكي نأزو< ومهمادعال( ميل باقعوذو)

 كناكو ل مهباوج ىف ليقف مهلا ةغلب نآ ارقلا لزن الهن ولوقي مهتنعتلاوناكمكلا ةغلب ىأ (ايمعأتا ارق) ركذلاىأ (هانلعج واو) ميلأ

 ةزمطاو صفحربغف وكن اتزموم )ف رعو ىمعأ 0 اتنعناهمهفن ىتح برعلا ناساب تنيجىا (هناباتلصفالولاولاقل) نوحرت ب

 ىذلا ىمعالاو ةمهفتسمةدو دمة دحاو ةزمهم نوقابلا ىف رعهيلا لس وأ ىف رعلوسروى معا نارقأ اولاقو اورك_الىنعي راكنالل

 ىأ ىلعهللا تانآن ا ىندملاو حي صفريغوأ ناك احييصف مهلا ةمأىلابوسنم ىمجتلاو برءلاوأ ملا نم ناكءاوس مالكم هفيالو حصفنال
 نوكيفان ارق ناكل ملا ناسلب هلزت او لهن ىلعةراشا هيفو مهءاوه أ نوعبت. امناو قحال نيبلاطريغمهنالاتنعتماهبفاو دجو مهتءاجةقي رط

 (ىدهاونءآنيدذلل) نارقلاىأ (وهلق) ةيسرافلابأرقاذاةالصلازاوج 85( قهنعهللاىضرةفينح ىنالاليلد

 2222 2 2 آآآ (ءافشو) قحلاىلاداشرا
 ااا اورو ير عهاوق و تنال قاع رصأ نى( لأب اقعوذو) كب نمو با كلا يرو داما فان

 ةيب رعلابهنايا تنيب اله ى أ( هناي تاصفالولاولاقل ) بر عل | ةغلربغب ىأ( ايم ان ارق) سانا ىلعهؤرقت ىذلا نينلاو) ٍض ص كشلاذا

 اذ_هانازتولاناةبآلا ىنعم ف لبقو اميمع ألزنملاوامب رعهيلعلزنلا نوكي فيك اولاقل ,كلاةغلب باتكلا (رقو مهناذا فنونمؤي
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 اولوةينأمطوق حصاو برعلا مولا ىلا ىمتلا مالكا لزت فيك اولوقي نأ مط ناكل ميلا ةغاب نارقلا 1 1 3 ِِ

 هنومهغيمهو برعلا ةغلب نارقل | اذهانلزت املاناوهانعع طيحتالو همهفنالانالرقوانناذ[فوةنك ؟ىفانب ولق || 3 نا“ 3 : 0

 لخدي ناك مسو يل عهتلا ىلصةللالوسرنا ليقو رقوانت اذكى وةنك أ ىفانب واقاولو ةب نأ مهنك<فيكسف ىقعاوتما تيانالوع قا

 راسي هماعبامنا نوكرسثلالاقف ةبيكفابأ نكي ايم أي دوهبناكو ىرضخا نب ىماع مالغراسب ىلع نيل 0
 ىنعي (وه) دمي (لف) ةبآلاهذهيلاعتةنلالزئاف ىنماعي هللاووهلاقف ادع لمت كنالاقومديسهب رضف || ملاذ ا ف نونمؤبال
 ليقو كشااو كرسشلا ضم نمبولةتلا فا ىأ (ءافشو) ةلالضلا نمىأ ( ىدهاونمآنيذال) نآرقلا هيفنآالاممص ىأرسفو

 عاتسانءاومصىأ (ىمعمهيلعوهورقوماذ ىف نونمؤيالنيذلاو) ماقسالاو عاجوالا نمءافش وهو نيلماع ىلع افطع
 عمسإملديعب ناكم نم ىعد نم نا كى أ (ديعب ناكم نم نوداني كئلوأ )هب نوعفنذي الف هنعاومعو نآرقلا عفرلاو !شفخالا دنع زباح

 ىسومانبت ادقلو ) نوعمسال ثيح نم نوداني مهناكدب نوظءوبا مهعافتتاةإة ىفءالؤه كل ذكمهفيرلو نو ونال نيكلاوور دقو
 ىأ(كب ر نم تقبس ةلكالول و) كباكى كموقفاتخا كب ذكموهب قدصف ىأ(هيف فلتخاف باتكسلا ||| كعرثد مهناذ اقوه

 كشف مهناو) مهك الها لجعو مهباذع نم غر فل أ( مهنبب ىضفل) نآرقلاب نيب ذكسملا نع باذعلاربخأتى 1 ا 0 3 5: ا ل 5 1 ل . 5-0-7 ١ دلع 0
 ءاسأ نمو ) هسفنل هإ معو هناا عفن دوعي ىأ( هسفنلفاحلاص لمع نمإ) كق دصو كب انلك نم ىأ( بي صص هنم (وهو) ردوه4منم م

 ء ىلا ريغ ب ذعيف ىنعي (ديبعلل مالظب كب رامو) اًضيأهسفن ىلع دوءيهرفكو أ هنءاساررضى أ (اهياعف (ىمتمهياع) نارقلاىأ

 ىلاعتةنلاالا ةءاسلا مايق تقو عياله ليق لئاساهنعلأس اذا ىنعي (ةءاسلا لعدربهيلا) لجوزعهلوقو || كئلوأ) ةهبشو ةماظ
 وهسايعنبالاقو اهتيعوأ نم ىأ (اهماك أن مةرمنمج رختامو) كلذةفرعمىلا قاال ل.دسالو (ديعب ناكم نم نوداني

 نوكىتمو هناعاسولجلا مايأر دق عي ىأ (هماعبالا عضتالو ىثن !نملمحتامو) ٍقشنين لبق ىرفكلا مطوبق مدعل مهنأ ىنعي

 ئثلكن مث دهام ٍلعهيلادرب كلذ كف ةعاسلا لعهيلادرياك ةبآلا ىنعمو ىثا م ًاوهل جارك ذو عضولا

 كلذ ؟وهيف ببصيفالوق فشكلا باد أ نم حاصلا لجرلا لوققي دقتلك ناف ه ريغو جاتنااو راملاك
 نوداني مهناكمهعافنتاو
 نارقلاب نامالا ىلا

 نوعم سال ثيح نم
 ناكف مهضعب لاقق ( هيف فلتخ اف باكل ىسومانبنا دقلو ) ءامسالا حبقاب ديعب ناكم نم ةمايقلا ىف نوداني ليقو ةفاسملا دعبل

 رافكلانآ د(مهنا او)ايندلا ىف مهني ىضقل كالذال اواو مود! | كلذ ف لصفتتاموصخلا ناو ةءايقلاب ةدعلا ىهةقباسا|ةماك-!|ليقو لاصئتسا

 ىندم(تارغنمج رحتامو) كلذ معلا لقي نألؤسملا ىلعب<ىأ هيلادرباهمايق لعىأ (ةعاسلا لعدربهيلا) ءىسملاريغبذعيف

 ةنونالاو ةروك ذلاو مامعلاو جادحلا نمهلاوحأو هناعاسو لسجلا مايأد دعب هبملاعوهوالا عضاو مضوالو لماح ل الوةرم جو رس نم



 ىلاعن هثادوحسلاامط دوحسلاب نودصقب مهنأن ومتزب وبك اوكلا مهتدابع ف نيئباصلاكرمقلاو سمشلل نودهعساوناكممئماسات لعاو

 عمدبع نم ناف ناكر ثمريغ ني دحوماوناكو نو دبعنهايأ اوناكن اصلا هنئاهجو مه وجس ا ودعت اويماوةطساولا هذه نعاوهنف

 ىعل اونولعال (نومأسالم هوراهنلاو ليالابهلنوحمسي ) كل الملا ىأ(كب ردنعنكلةاو دك نال هللا باع ن وك, الدرب غلا

 مدعي ال ىلاعتهنلا ناف مهنأشو مهعدفاصلاخةللاهجو مهدوجسسب او دصقتب نأ اوسم ًاوةط_بساولاالا اوبأو هاو سم ًاماولثتعلواو ربكشسا ناف

(30 
 وهبك اوكلادذط مهدوحس نأ نوم زب وبك اوكلاورمقلاو سمسا نودح ساوناك اسان نا ىنعي

 ايلا نع ىلع ذل دس طياسولاهذ_طدودعسا| نعاوهنف ل-جوزءفلل دو

 مهو راهنااو ليالابهلن وصبسإ)) ةكئالملا ىن ىنعي ( كب ردنع نبذلاف)هللد ,وحسلا نعىأ (او ربكتساناف)

 نولءالو نورتفب ,الىأ(نومأ بال
 ناهجواموءاماعال نالوقاهيفدوجسلاعضوم فوةوالتلادوجس ُتازع نمةدحسسلاهذهو 6 لصف 3#

 هاكحو نسحلاو دوعسم نبا لوق وهو نو دبعتهايا متنكن |ىلاعتهلوق دنعهناامسدحأ ىفاشلا بادحال

 هلقن كل ذكو ىنفاشلا باه أ دنعحصالاوهوىناثلاو هلبق ةدح.لارك ذ نال دجأو ةفينح ىنأ نع ىنفارلا

 هاكحو ةداتقو بيسملا نب ديه سور نباو سابعن,!لوقوهو نومأ سال مهوىلاعتهلوق دنعهنا ىنفارلا
 ءانلا اهيلعانلزنأ اذاف ةعشاخ ضرالا ىرت كن أهنإيآن مو) مالكلا منيه دنع نال ةفينح ىفأ نع ىرشختزلا
 ىأ(نودحلي نبذلانا) ىلاعتهلوق# ( ربدق ئ لكى بعهنا قوما ىحلاهايحأ ىذلا نا تب 0
 انني ابنوبذك,ل قو طغللاووغللاو ةيدصتلاوءاكملابليقانتلدأ ىف ىأ (اننانآى) قحلانعن وايع

 وه( رانلاف قا نغأ) لهجىفأ ف تازنليقديعووديدهت (انياعنوفخال) نوقاشي ونودناعيو
 نونمؤي نبذلاورانلا فنوقليانتانآى نودحلب نبذلا ىنعملا( ةمايقلا مويانمآى أي نم مأربخ) لهجوبأ
 ديدهت ىمأ (متئشاماوامعا) رساينب رامعليقو ناهعليقوةزجوهليق ةمايقلاموبن ونمآ اننإب أب
 (مهءاجال رك كلباورفكنيرذلا نا)اهءلعمكب زاجف ملا راععلا أ( ريصإ ن وامعتامبهنا) ديعو 7

 مهرفكبنوزاجي رك ذاباورقكنبذلا ناهريدقت فوذحم هنأ امهدح ناهج نانا ذا
 لاق )ب زعباتكلهناو) قامتلاقفركسنلا فسوق ذأ مديسب اكن م دوداني كول باوج كان

 هزعأليقو هتضراعم نعاوزع قاما نأ كلذو ريظنلاميدعلازي زعلا ليقو ىلاعت هللا ىلعمي ركسابع نبا

 ليق (هفلخ نمالوهيدينيب نملطابلاهينأيال) ىلاعتهلوقوهواليبسءهيلا لطابلا دجيالفهعنم ىنعبةللا
 هيدي ناب نم لطابلا هيت ًايفهنم صقني نأ نم ظوفحم هنا ليقو هريغي نأ عيطت_سالف ناطيشلاوهلطابلا
 نم بي ذكتلا هيت أيالليقو ناصقنل او ةداي زلا لطابلا ىنعم وكب اذه ىلعفهفلخ نمل طابلا هي :ًايفدازب وأ

 نماليبسميلا دجالو هيلا قرطتيالل طابلا ن أ هانعم ل يقو هلطبيف باتكه دعب ء ىجحالوهلبق ىتلابتكللا
 نمي زتن) رخأتامفالونامزلا نءمدقتافربخأ امل طابلا هينأيال ل يقو هيلا لصيىتح تاهجلا نم ةهج
 هيلعةنلا ىلص هين ىلاعت هللا ىزع مث مهيلعممعن بسب هقلخ عيج ىلا ىأ(ديج)هلاعف أعيج فىأ (مكح

 نيل سول ليكدتا دز بيدكتلاو ىذالا نم ىأ( كللاقيام) لجوزءلاقفوايا مهي ذك: :ىلع لسو

 نلىأ (ةرفغموذل كب رنا)تبذك اكاوب ذكو كاللاهتب اكوحاس كالبقءايدن الل ليق دقهن |ىنعل (كلبق

 يقرا ا نعراهنلاوليللابهنوهزني نيذلا نوب رقملادابعلاهلو صال خالابادجاسوا دياع

 ةماركلاو ةناكملاو يئلزلا

 اندنعةدحتللا عض ومو

 ىفاشلادنعو ن مابا

 نوديعت د_:عةللاهجر

 نمو) طوحأ لوالاو
 ضرالا ىر: كنأ هنانآ

 ةريغم ةساب ( ه«شاخ

 ريعتسافللذتلا عوشقلاو
 تناكاذا ضرالا لاخل
 اذاف) اهيفتابنال ةطخ

 رطملا (ءاللاهيلع انلزنأ

 تابنلا,تكرحن (تزتها)

 نا) تخفتا 6 دد)
 قوملاى-هحلاهايحأ ىذلا

 ) 00 ىلعدنا

 ثعبلا ىلع ارداق نوكيف
 نودحتلب نب ذلانا])ة :رورض

 نعنوليع (انناناف

 نمطااانتادأىف قحلا

 اذاد+ ور فاحلادحلا لاقي

 رفك ةماقتسالا نع لام

 لاحل ريعتساف قش ىف

 ةدوحلمتناك اذاضرالا
 قفارحن الل ريعتساف

 نع ناآرقلا تانال ا

 ةماقتسالاوةحصلا ةهج

 نوفخال)ةزج نودحلب
 م رس ا

 اوفزسوديفاو طاب محرفكل هال نآرقلب( 5 باو رفك يلا )هاك راجيف (رسب وانا +بلا) دعوا ابو دبل

 باتكلهناو) ضارتعاامهنيامو ديعب ناكم ن «نودانب كئلو أ وأ نوكلاهوأ نوب ذعي ىأ فو ذح ناربخو مهءاج نيح (مهءاجا1 )هلي وأ"

 ميك نمل زنت)هوجولا نمهجوب ىأ (هفلخ نمالو هي هب نيب نم) ضقانتلاوأ لي دبتلا( لطاب لاهيتأيال)هللاة يام ىم عينم ىأ( زب نزع

 نم ,هبوفرافكح لسرا/لاقاملثمالا (كلبق نمل سرل/ ل يقدقامالا) كموقرافك كللوقيام (كللاقيام) دمحال قدعتسم (ديج

 هنايبنالةجرو (ةرفغموذاكب رنا)ةلزنلا بتكسلا فةنعاطلاو ةيذؤملا تاملكسلا



 وأمالسلا هيلعهب اد وأهلا دقتعم و مالسالابارخاغث ( نيما لا نم ىتن !لاقو) اصااخ (ااص لمعو) دي> وتلا ىلا عدهللا لوسروه هتدابعولا
 ىناتتوافتمةئيسلاوةدسلا نا ىنعي ( نسح أ ىهىتلاب عفدا ةئيسلا الو ةن حلا ىوتنالو) هللاىل'ةاعدلاوةاد_طا يجو نون ذؤملا

 لجر كيلاءاس أو لاككنا دعأ ضءب نم كيلعد را اا وا ند كضراعا 0 َس ن1 ىه ىلا ةنسحلاب دق اههسفن

 دب نمهدلو ىدتفتف كدلو لقب وأهحدمتف كمذد نأ لشم كيلاهتءاسا ناكمهيلا ع نسحت نأ نسا ىه ىتلاوهنعوفعت نأةنسحلاف ةءاسا

 امو) لاقم كللةافاصم ميجا دلولا لم قاشملا كودعى اقنا كلذ تلءفاذا كناف ( ميج ىلو هناك ةوادعهنيب و كنبب ىذلا اذاف) هودع

 ىهىنلاة اى اه ذه قلبأم و ىأ(اهاقلب

 قفو ريخلجرالا ( ميظع
 امناو ريما نم ميلظع ظل
 نسح أ ىه ىناب عف د لقي

 لاقل ئاقريدقت ىلع هبال

 عفدال اقف عنصا فيكف

 ليقو نس>أ ىهىنلاب
 ىنعملاو ديك الل ةدب نمال

 ةئسلاوةنسملا ىوتسال

 اذ هىل_عسايقلاناكو
 عفدالاقي ناريتسفتلا

 نك-او ذبح ىه ىنلاب

 عضوم نسحأ ىهىتلا عضو
 قغلبا نوكيل ةنسحلا

 نمنالةن_سحلاب عفدلا

 هيلعناهىنحلاب عفد
 نبانءو اهنوداع عفدلا

 امبع هللا ىذر سابع

 دنعربصلا نسحأ ىهىتلاب

 لهجلا نع لاو بضغلا
 رسفوةءاسالا دنعوفعلاو

 نقلل وعون او ئلابطللا
 ةنملا نود ظح ملفعام هللاو

 اضس قاف تل زن لمقو

 وما ودع ناكو بوح نا
 مسوي ءاغ هللا ىبص ىنال

 اماو) ايؤاص» الي راق

 ند ع هناكناسفالا غزني ناطيشلاو سخن 5 عز :«ناطم ثلا نم كنغزس

 اذنلا

 قب ا ذؤملاف تاز ةنآلاه ذه ىرأ ا 0 2

 ةالصلا مهيلعءايبن الاةوعدىلوالا < بنام ل اعن هللا ىلا ةوعدللو ةبآلا هذه ىف ل-خادوهف قرطلا نم

 ةبترلا « ءايننالاريغل قفتتل ةبترالاهذ هو فيساإب و نيها اربلاو جلاب وتارزكلإب ىلاعتةلنا ىلا مالسلاو

 ءاماعو هللا تافصب ءاماع .وةللابءاماع ماسقءاماعلا و طقف نيهاربلا اوججحح اب ىلاعت هلا ىل  ءاماعلا 5 :وعدةيناثلا

 نبدفاواخ دي ىتحرافكسلا نو دهاج مهف فيساا. ىلاعت هللا ىلا نب دهاجلا ةوعدةلاثلا ةبترملا هج هللا ءاكحاب

 امملاص ل معو هتعاط ىلا و ىلاعت هللا ىلا ةاعد اضي أ مهف ةالصا | ىلا نينذ ولاةوعدةعبارلاةيترملا د هتعاطوتللا

 حراوجلاب ن وكي مسقو ىلاعن هللا ةفرعموهو بول هل! لام أ نم نوك« محق نيم_سق ىلع اصل! لمعلا لق

 لاقلاق لفغم نب هللا دبع نع( ق) ةماقالاو ناذالا نيب نيتعكر ىل_داخلاص لمعو ليقوتاعاطلارب اسوهو
 نلةثلاثلا فلاقوةالص نيناذأ لكنيب ةالص نين اذ لكنيب ةالص نين اذ لكني لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر
 لاقو ىذمرتلاودوادوبأ هجر دربالةماقالاو ناذالا نيب ءاعدلا لاق هنعهنلا ىذر كلام نب سنأ نع ءاش

 باقلاداقتععاهيلا مضي لب طقف لوقلاهنم ضرغلا سيل ليق (نيماسملا نمىننالاقو) نسح ثيدح اذه

 بضغلاو ريصلا ىنعي 1 فوت الو كات لوف م هد , ظفلتلا عم مالسالا نيدهماقب دقتعيف

 محلا وبضغل ادن عرب صاابه سمأ سايعن. |لاق (نسح ا ىهىتلاب عفدا) ةءاسالاووفعلاو لهملاو حلاو

 تاز لقبي رق قب دص ىأ ( ميج ىو هناك وا دع ندب وكنب ىذلا اذاف) ةءاسالا د هيفا ورواد

 ىلصىنلا نيب وهنيب تلصح ىتااةرهاصملابهتوا دعة دش دعب نيمأ سلل نال ثيح كإإذو برح نب نا ةسىفأ ف

 عفد ىهوتلعفلاوةل_ صحا هذه تاي اموىأ (اهاقايامو) ةبارقلابامج مال_سالاباي داو راصف ل_سوهيلعمللا

 ا ماقتنالا كرتو ظيغلا ظكوش ادشلا عرجتوهراكملا لمح ىلع ىأ ا لا ةنسابةئيسلا

 هلت بجو نمالا اهاقليام ىنعي نجلا مظعلا ظاا ل_يقوباواوربها نم ىأ( مظع ظ-وذالااهاقليامو )

 0 هثعبي ىأهسخني هناكنافالا غزاي ناظيشلاو سخنلاهبش غزفلا (غ زب ناطيشلا نم كنغزنياماو) ةنجلا

 أ ىأ (ةئلب ذعتساف) نسح أ ىهىنابعف دلا نمهب تيصواسمناطيشلا كفرمص ناو ةبآلا ى :ءمو جذي الام ىلا

 ٠ لئالد نمو ىأ (هناكنمد) ىلاءتهلوق هم كلاوحاب( مي ءاعلا) كتذاعتسالىأ( عيمسلاوههنا)هرشث نم

 أ ىأ (رمقلالوسمشالاو دجسنالرمقأاو سمشلاو راهناوليللا) هتننادحو ىلءةلادلا هتمكحو هتردق

 || ىذلا للاودحساو) ميظعتلا ةياهن نعةرابعدوحسلا نالامطدوحسلا ىنبنيالف نارخسم ناقواخامهنا

 ا . 11 10 سا هلق اهل راهنااو ليللا قااخهللا اوه ميظعتلاو دوحسال قدتسملا ىأ( نوقلخ

 عب

 ظحوذالااهاقليامو) ريصلالهأالا(او 1 1 هسا حس

 0 | تيصواسع ناطيشلا كفرمص ناو ىنعلاودإي وسنلو ًاردصل ابن اطيشالافصو غزا كاغزتباماودد رأ وأ أه دج دج ىلع قام اغزان غزالالعجو

 ْ | نمو) ناطيشلا غب :(ميلعلا ) كنذاعتسال (عيمتسلاوههنا ) هعطنالو كل. ءاح ىلع ضماوهرسث نم (هللابذعتساف) نسحأ | ىه ىتلإب عفدلا نم

 0 ريسب امهصاصتخا ىف( رمقتلاو سمشلاو ) موسقم ر دق ىلعامهمواذتو موأعم دح ىلع امهيقاعت ىف ) راهئااوليللا) هتينادحو ىلع ةلادلا (هنتيآ

 1 ١ (نودبعتدإلا مكن نهقاخ ىذلاةفاودجساو) امهعفانم ترثكن او ناقواخعامهناف( رمقللالو سمشالاو دجسنالإ) ررقمر ونوردقم

 ْ نع رب واهتي رب مالقالا لوقت ”ثانالاو أ ىثنالا مح لقعيالام ةعاجج <> نال ارمقلاو سمشلاوراهنااو ليالاوأ تاب الل نهقلخ ىربمضلا



 مهني زجنلو) مهرك ذ تحناو وطنبل ةماعادر فكن يذلاركك ذب نكعلوةصاخو غلاب مط نب سمألاو نيغاللاءالؤهاورفكن بكلب ذي زي نزوح
 نوكين أب وأوسالاىلاةراشا كلذ (هللاءا دعا ءازج كلذ ) رفكتلاوهو مطا_عأأ و سأ ىلعةب وقع مظعأ ىأ( نوامعياوناكىذلا أوسأ
 ىأ(داخل اراداهيفمط) فوذح ادتبمربخوأءازحلل نايب فطع ( رانلا) ةراشالاه ذه ميقتستىتح نوامعباوناكىذلا ءازجأ اوسأربدقتلا

 انناب باوناكامب) ءازج كل ذباوزوج ىأ(ءازج)اهنيعب رادلا ىنعتتن أورو رسلارادرادلاه:هىف كللوقناكدل ل اراداهسفن فرانلا

 نيذالا)ورمم وبأس التخالابورككو بأ و ىاشو يَمدقت دفن ىف اولافاكةرمسكا!لقثل ءارلا نوكسب و(ان راان راورفكن يذلا لاقو نودحح

 ىلاعت هللا لاق ىس او ىنج نيد رض ىلع 60 ناطيشلا نال(سنالاو نحلا نم )انالضأ نيالا نيناطيشلا ىأ (انالضأ

 ىن لكلاب كل اكو و0 ص ل ص حي ا اح حس

 سنالانيظايسش اودع
 تحت امهلعن ) نجلاو

 نمرك ذىذلاىأ (كلذ) كرشلاوهوايندلا ف ىأ(ن وامعيا اوتاكئىذلا)أ أوساب ىنعي ( أوسأ مهني زحنلو

 مطلاقتناالةماقالاراد ىأ (داخئاراداهبف مطرانلا) لاقتفءازجلا كلذ نيب مث(هنلاءادعأ ءازج) باذعلا

 0 ل ل ا
 انيا يطال ضاءازجرانلا ىف 0 0 _- 1 تلج رك يا 0 ننال

 تا رار كنا نا) وكيل سابع نإ لاقو راج للا ردا فى( مار افىأ تاما ا

 1 نأناسنالالاكقيقحتلا لهأ لاق (اوءاقتسا مثئلاانب راولاق نيذلا نا) لجوزعهلوق جو انمإبا ذعدشأ

 م) ديحوتلب اوفطن ىأ || نزلا ناهلوقب ةراشالاهيلاو ىلاعتهّا ةفرعمةينيقيلا ةفرعملا سأر وهب لمعلا ل جالهناذ ملا فرعب
 ىلعاوتبثم (اوماقتسا أ ناروالا قرط ىلا لئامريغ طسولا فامقتسمناسالانوكحب ناةحلاصلالامحالاسأروهتلاا

 0 قب دصااركبوب أل ئس ةحلاصلالاسمالا ف نوكنق ديحونلاو نبدلا سمأ ىةماقتسالا نوكسنف طي رفنلاو
 كا هنعىلاعتةنلاىضرباطخلا نب رمعلاقو أيشةللاب كرشتال نالاقف ةماةّسالا نعهنعىلاعتةنلا ىضر
 00 3 اوماقتساهنع ىاعتةللاىضر نامئعلاقو بلعثلا ناغور غورتالو ىهناو ىمالا ىلع يقتستن ا ةماقتسالا
 0 ْ 3 0 4 نليفو سابعنبالوقوهوضئارفلا اودأهنعىلاءتهّللا ىذر بااط ىنأ نب ىلع لاقو لمعلا ىفاوصاخأ

 اوبن ةيرلاو اهيث نواوقت . || ى-شاالاهلاال نأةداهش ىلعاوماقتسا ليقو ه._طاعماوبنتجاو هتعاطب اوامعف هللا م /ىلعاوماقّتسا

 ومجرور رو | (كتالل ميعلتتت) ةناقتسالا قزرافانب رثنأ مااا يلا اعز ادارتط
 رمح نحو ناثوالاة د رح ىلا | تسول دع نيام 203 نواس ىرسشنلا ليكو مهرو.# نموا لا و
 اوضو رراعتع هلا ىشر لإ دف ل ل بس نس ءانومدت ف اوذا اال لادوات اول

 م ىأ تاعتلا 0 انافاونزحتالو مكب ونذ نماوفاخحتال يقوهلكك لذ ىف مكفاحناناف دلوو لهأ نم متفاخام ىلعىأ (اونزحن 1

 ل مايل وأ نحن (ايندلاةويحلا ف مكعمانك نحن ةظفحلا مهل اوقتليقو :زامحاوكراصنا ىأ عوايل وأنت ىضر نابع نو اوفي. يرعب وز دعاك اللا هطلوشىأ( ةزالزآ نس نواعرن مترا ل
 نمىأ (مكسفنىهتشنام) ةنجلا ف ىأ (اهيفكل او) ةدجلا اولخ دنىت-كةرافنال (ةرخآلا ف)

 وهي زغلاو لي زنلا قز رلزغلاواقز رىأ (الزن) هنونمتىأ (نوعدناماهبفكلو)تاذالاو تاماركسلا

 لزألا ىرجية ب راجةبآلاهذهىفةروكذ ملاءايشالا هذه لكىناعملا له لاق( ميحر روفغنم )فيسضلا
 الوق نسحأ نمو) ىلاعتهلوق و ةماركلاو فاطلالا نمدعب ا كنظافلزنلا اذهىطعأ اذامب ركلاو

 هلاال نةداهش ىلا سانلا اعد سو هيلع تلا ىلصةللالوسر وه ليق ى اعت ندا ةعاط ىلا ىأ ( هللا ىل اعد نمي

 هنعةللا ىضر ىلع نعو
 نعو ضئارفلا اودا
 ةينافلا فاو دهز ليضفلا

 ليفوةيفابلا ىفاوبغرو
 رارقلاةماقت_.الاةقيقح

 ءاهاو (اوفاختال) هنابهاص أو ةإيقثلا نم ةففخو أ ىأ ىنعع (نا) توملادنع (ةكئاللامماعلزنتت) رارقالادعب رارفلاالرا ارقالا دعب .

 هعوقول ق>لب مغ نزلاوهو ركملا عقوتل ناسنالا قحلي مغفوحلاف متفلخام ىلع (اونزحتالو)هيلعن رومدق:اماوفاكالىأ نأشلا اريمض

 لاقواين دلا ف( نو دعوت متنكىتلا ةنجلاباو شن ام) هوقوذن نلف مغ لكن م نمالاى<لبتك هللانا ىنعلاوراضلوصحوأ مفانتاوفنم |[

 نايصعلا نم ناك امىلعاونز نال امنامبالا بلساوفاختال نأ ن ادبالاحا ورالاةقرافم دن ءةم-رلاةكمئالم مهياع لزتتتت ى ذمرتلا ىلع نب دمت

 ةاصعلاءانرق نيطاي_كلا نأ 5( ةرآلا ىفوايندلا ةويحلا فم ؤايلوأ نحن)نامزلا فاس ف نودع .ون مكى لا نانجلا لوخدباورشبأو |[ ل“
 نونمت (نوعدتاماهبف كلو ) ميعنلا نم(مكسفن أ ىهتشناماهذ كل د)نب رادلا ىفمهؤابحأو نيقتملا ءايلوأ ةكسنالملا كإ ذكسف مهنا 5 14

 (هللا ىلااءد نمالوف نسحأ نمو )ه4 تمعن ( ميحر روفغ نملام نموأ ةفوذحلا ءاطا نم لاحلا ىلع هباصتت او فيضل اوهو لب زغلا قزروه (الزن) 37



 ..سيلانقطت نا ىنعملاو ناويحلا نم( يم لكقطنأ ىذلاةللاانقطنأ الق) ميلعاهثداهش نم مهمظاعتا (انياعمدهشمل مهدواجل اولاقو)
 مكن داعا ىلعوت صلوأ<ئاثنا ىلعرداقوهو ( نوعجر :هيلاوةىملوأ قلخ وهو ) ناويح لك قاطن |ىلعر دة ىذلاهللا ةر دق نم بكد
 ةواح الو كراصأ الو ءاعدهشي نأ نورتتست ةنكامو) هئازج ىلا م«عوجرو
 3 ع 0 نا ةفيخ كلذ ؟راتكسا ناك اموش حاولا باك" ل

 نعل او)الصأعا ازحلاو ثعبلاب

 ملذو) ملامعأنم

 نفظلاكلذو (مكادرأ

 لذ دك كلهأىذلا اوه

 ىذلاوربخ مك نظو أدتبم
 3 ادرأو هتفص عب رب منظ

 مكادرأر ملذ نم
 نم متحب_صاف زربخلا

 اوري ص ناف نيرساخلا

 مو ربصلامهعفني ملاوريسصي

 قءاونلا نمهب اوكف
 اوبتعتس ناو ( رانلا

 ناو (نيبتءملا نم مهاف

 اولاس ناو نايدخرلا

 عوجرلاوهو ىبنعلا

 اوبتعيمل هيف مهامئاعؤج
 مو ىبنعلا اوطعي /ىأ
 (مطانضيقو) اهملا اواع

 لاقي ةكم رمل انر دق ىأ

 ىأناضيقنإب وثن اذه
 هك امل |ةضياعلاو نلثم

 (ءانرق) مهيلءانطلس ليقو
 نب رقهلوهفاناطيشهلضيقن ندرلارك ذ نع شءب نموهلوةك ند رقعج نيطايشلا نمانادخأ

 دنع بحاو ناطيخلابنورتتست منك نا ىأ ( مد

 نيدحاج متنكلب ميلعاهتداهشب نيملاعريغ منك منال

 هللا نأ نظل ترتتساا نا ك_:كلو (نولمعتامم اريثكر عبالنلا نأ متنظ 00

 ىنافلوقيف لاق ىل لوقيفلاق لظاا نم فرجت لأب رايل وقيل جوزعهب ردبعلاةبطاخم نملاق ٍلعأ هلوسرو
 نيبتاكسلا ماركلاب وابيسح ك_لعمويلاكسفنب قكلوقيفلاق ىنمادهاشالا ىسفت ىلع مويلازيجأال
 ادعب لوقيف مالكلا نيب وهندب ل“ مهلامعإب قطنتف قطن اهئاضعاللا هي وهيف ىلع متي ف لاقا دوهش كيلع

 انيلعمدهش م مهدواملا) رانلا ىلا نور نيذلارافكسلا ىنعي(اولاقو) لضانأ تنك ن كنعفاقحسو نك

 دعب مث داعأ م ك_ةطن أو اين دلا فة يصل وأ كف لخ ىذلار داق نادانعم ( عيش لكى طن أىذلا هتلاانقطن أ اولاق
 مليقو (نوعجرتهيلاو ىملوأ ك_فلوهو) ىلاعنهلوقوهو حراوجلاو ءاضعالا قاطن |ىلعرداق توملا
 نم سل هنالمقو نوعجرتهيلاوةىصلوأ كفاخ وهوهلوقب أ دتب امن ئت لكى طن ىذلاهلوق دنع مالكتلا

 الو عمس يلع دهشي نأ) نونظنهانعم لو نوفختست ىأ )من ورتتسن متلك امو) دواحلا ب اوج

 ميلعدهشتاهأن ونظتالو ؟حراوج نمءافختسالا ىلعز وردقتالكن ١ ىنعملاو (8د واج الو ؟راصبأ

 هللانانولوقي رافكلا ناك امهنعهللا ىذز سابعن الاق(ن ولمعتامماريشك عيالنا نأ متلنظ نكلو)

 تيبلا دنع عمتجا لاق هنع ىلاعتهنلا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع (ق) رهظيام لعب هنكلوانسفن ام رعبال

 ىلاعتهللا نا نورت ما اال وابل تت و نارتو اىثرقونايفقت

 عمسهنافانرهجاذا عمس ناكنارخالالاقوا ةيفخأن ا عمسالوانرهجاذا عمسي رخآلا لاق لوقنام عمسي

 متتنظ نكلو مكدواجال ومكراصب أ الو كعمس يلع دهشي نأ نو رتمتست منك امو ىلاعت هللا لزئ افانيفخأ اذا

 هلوقوو ةيمأ نب ناوقدوةءدد رنايشرةلاهانتخو ليلايدبعوهىقثلا ليق نوامعتا مئاريثك لءيالهشنا نا

 مكلهأ ىأ ) مادرأ)ن قامعتامتا اريثكم عيال للا نا <نظ ىأ ( مب 0 متنظ ىذلا تظ كل ذو ) ىلاعت

 رانلافاوربصي ناف) ىلاعتهلوقب مطاح نعربخ أ م(نب_رساخا نم مت>بصافإ) رانلا ف كح رط سابعنبا لاق
 بيجأوهباةعلبق ىذلاوهبتءملاوىتعاا اوباطي واوض رتسيىأ (اوبتعتسينا د( نكسم ىأ( مطى 0

 ةرخآلا ىلع .هورث ؟ىتحاين دلا ىمأ نم ىأ(مهيديأ نيبام مطاوني زف) ,هواضأ ىتح نيطايشلا نم ءارظن ىأ
 ةيضاملاةحبقلام طاع امطاو:سح لق 0 راكبا د لالا مهوعدفىأ (مهفلخأم د)

 مهناسنالاو نجلا نممهلبق نمت اخ دق ) ماعم ىأ(ماىف) بجو ىأ(لوقلا موباع ق-و)ةلبق:ىملاو

 اوغلاونآرقلا اذطاوعمسنال) شرق رشم ىنعي(اورفكن بذلا لاق ) ى اءتهلوقه (نب رساخاوناك

 ادم متيأراذا ضءب ىلا ىصوب مهضعب ناكتاودالاةرثكوهو طغالا نم« يفاوطغلاو سامع نبا لاق (هيف

 ءاكللايهيفاوغلاو ليقو لوقبامهيلع طلختي ىت> مالكلا اورثك آل يقورعشلاو زجرلابهوضراعف أر قي

 اديدشإبا ذعاو رفكنبذلا نقي ذالف) هنءارق ىلعا د ىنعي( نوبلغن لعل ) ههجو فاوحيص ل يقوريفصلاو

 مهني زحنلو

 امو تاوهشلا عابتاواين دلا ىمأ نم مهدي. نيباموأ اهماعنومزاعمهامو مهلاسعأ نم مدقتام ىأ (مهفلخامو مهيدبأ نيباممطاوني زف)

 ريمضلا نم لاخلا ىلع بصنلا هلو معأةاج ىف ( معأ ىف ) باذعلا ةماك (لوقلا ولع ق>و)باس>الو ثعبال ن أو ةبقاعلا ىمأ نم مهفلخ

 ليلعتوه(نب رسا>اوناك مهنا سنالاو نا نم)ةكملهأ لبق (مهلبق نمتلخدق) مهأةلج ىفنينثاك لوفلا مهماعقح ىأ م-ويلع ىف
 ا ا وزار (نوبلعت معلا هفلوعلاو) ةكرقاذا(نآرقلا اذطاوعمستالاور فكن يذلا لاقو) مهاللو مطريمضااو باذءا مهقاقحتسال

 / (اديدشإباذعاور ف. كنبذلا نقيذنلف) هتحننئاطالىذلا مالكلا نم طقاسلاوغللاو هنءارق ىعاوبلغتوميلعاوشوشن ىتح موهفمرعسغ

 0 م
5 



 هللاانلف كحضام نور دب ل_هلاقف كك>ضف لس .وهماعهللا لصةللال وسر دن عانكل اق هذع ىلا ءت هللا ىضر

 لعاولوتساوأ مارجالا مظعو ةوةلاوهو مظعتلاهب نوقحتسيالا#:اهلهأ ىلعاويفاومظعت أ (قحلاريغب ضرالا ىفاوريك_:ساف داعاماف)

 ةرخصلا علتقي ناكلجرلان أممتوق نم غلب ومظعقلخو لاوطماسج أ ىوذاوناك (ةوقانم د شأ نماولاقو) ةيالولل قاقحةساريغب ضرالا
 مه و ئيش لكى عر داقهنالت ردق مهنمعس وأ( وق مهنمدشأ اوهمهقلخ ىذلا هللا نأ ) نايعلا ماقمم .وقياما ءاوماعي ملأ( ورب اوأ) هديب لبحلانم

 3 اهودج مهنكلو قحابنا نوفرعباوناكىأ اوربك-ةساف ىلع فوطعم ( نود جانا. اياوناكو) هرادقابءايشالا ضعب ىلع نورداق

 ربركتاهدربةدشإ قرة دراب وأي رصلا نماهب وبه توصت ىأ ردرمصت ةفصاع( اريد يا < رمويلعانل سرافإ ةعيدولا عدوملا حجم

 سو هوا دعس دعس ضيقن اسحن سحنو عفانوىرصب و كمت اسحن مهيلعتامؤشم ( تاسحن ماي ىف) روبدلا اها ليقدربلاوهورصلا ءانبل

 ءاعب رالاىالا موق بذعامو ءاعب رالا ىلا لاو شرخ ىفءاعب رالا نم تن اكور د_صع ف صووأ لعذ ىلع ةفصوأ سن ففخ اماذ سامو
 لءفلوقتمىزخ باذعلاقهناكباذعلل فصو هنأ لعل ذلاوهو ىزخلا لاب اذعلا فاضأ (ايندلاةويحلا فىزخلا باذ-ع مهقيدنا)
 مهفصو نم غلب أى زاب با.ذعلا فص وو ىزاجلادانسالا نهوهو (ى :زخأو :رخآلا باذعلو) هلوقهيلعلدب وءىسلالعفلادي رتءولا

 رحدنلاءاجر ىلعاهو ديعىتلا (89) مانصالا نم( نورصنبال مهو) رعاشرعشهلورعاشوه كيلوق نيبام ناَتشفهب

 مف راب 6 و امأ اد) مط

 نحناولا قف باذعلابمهددهادوهنا كل ذو(ةوقانم دشأ نماولاقو قا اريغب ضرالا ىفاو ريكتسافداعاماف) حييصفلاوهو ءادتبالا ىلع
 ها م ءأاكأ(اد رو اوأ) مهماعاد ريلاسهنلا لاقل اول مايجي :وذاوناكو انت و لضم اتع تأ علا عقل :ردقن

 ) مهانيدهف) ا انيماعى!(ارصرس ا عرعر اعنا نو دال ماوباكوةوقمهنمدش اوه مهقلح ىذلاةفاا نا اح

 اير اا لكلا تمار فصاعلاوريدرصلا جرلا هوبا ذعاهنم عي رافةيناع جرلا نا ليقءدزاتلاجارلا ترو لا ديدش

 اني مهانبدهف 0 ل راليقتاب راذلاوت الس 0 0 ىهوةج 0 دا فصاقلاو

 اوحتساف) درا ىل ليقو نشا ا (تاعلا ل اي | هاف ماخلق 2 ردق ىلعع 9 نم

 (ق ماا 4 رلامهيلعتبأد 2 نينسثالا نرطملا مهنع لجو ز عةثلا كسم آل يقو هيف رصصبب داكس الر ئاث بارتو رامغتاذ

 1 را را ل ريكتسافهلوقل لباةمكلذو ناوطاولذلاباذعىأ (ى ردات ادع يعدل رطمريغ نم
 ةقعاص مهتنخاف) ن امبالا ةرخالاباذعلو) انا نايل ىف ناوألار يزف كيلر ا تلا (ايندلا ةويطااكا ندع

 باذعلاةيهاد(بادعلا ١ سامع نبإلاق( ماني ديف دزعاماو راو ادسملا نم نؤبتحالك 1( نورض الاعو] ةناهادشا ى ( ىزخأ

 هباغضو ناوملا(نوملا) || رفكلا اوراتخا'ىأ (ىدملا ىلع ىععلا اوبحتساف ) رشكلاوروخلا ىلع ساتلل دلير ئدطلا لك
 هنمهلدب ًاوأةغلانم تاذعلا كرشلا نمىا (نوبسكساوناك ام) ناوطا ىذ ىأ(نوطلاباذعلا ةقعاص مهتذخاف) نامعالاىلع

 0 0 95 و5 ليتعم نما نحو جاع عدارتت 0 ا كرشلا نتي (نوفتياوناكواونمان ااا

 مهكرشوغر 0 مطوأ س حيل يقو نومف دي نوكانيىأ (نوءزوب مةفرانلا لا هناء دعا و ىلاعتهلوق

 خيشلالاقو ميبماعمو || « مثنى أ (مهدواجو مهراسباو مهعمس مهباعدهش]) رانلاىدي(اهؤاجا ذأ ىتح) فاو حل
 رك ذاملمتحي روصنموبأ || سس نع(م) مهامح نم نسلالات مك امبقطنتحراوجلاناهانعم(نولمعياوناك امب) مهجورفليقو

 انيباكنييبتلا ةيادطا نم
 اورقعو كلذ دعب اور فكم ني. دتهماوراصف مهيفءادتهالا قاخ لمح و ( عبار - (نزاخ)- ؛؟)

 ناييلاىنعب نوكي قالا ىلا فاضملا ىدطاامافءادتهالا ل عف قاخو قيفوتلاو نايبلا ىنعمب نوك«ق لالا ىلا فاضملاىدهللانالةقانلا
 ليص# ىنعع ىدتهافهتب ده كل اوقه_لعليلدلاو ىدطاهيف تاءج هتيده كلوق ىنعم سدلأت لق ناف هيف فاشكلا بحاص لاقو ريغال

 ردع مط قبب لو مهللع حاز اف مهنكمهنا ىلعةلالدلل تاقةدرجلاةلالدلا ىف هلامعتسا غاس فيكتف عدتراف هتعدرلوقناك اطوصحو ةيغبلا
 هبهذمفااخ هنالءاد_ةهالا قا هرسفي نأ نم نكسمالهنالا ذهب لحما مناواهيضتقي واهبجوبام ليصحتت مويف ةيغبلا لصح هناكف
 رشح مون و ) ىدطا ىلع ىمعلارايتخا 6 روق اوناكو) ةقعاصلا كالت نم ىمعلا ىلع ىدطا او راتخاىعأ (اونمآن يذلاانيتو) دسافلا

 فقوت سي ىأ مهر ى لع مطوأ سدح (نوعزوب مهف) بوقعيو عفانءادعأر شحن نير آلاو نيلوالا نمرافكلا ىأ (رانلا ىلاهنلاءادعأ
 ةدب ضامواهترضاو راد (اهؤاجاماذا ىتحإ هتففكىأ هتع زو نمهلدًاورانلا لهأ ةرثكن عةرابع ىهر مهيلاون مهب قدحلي ىتح مهةباوس

 مهراصب أ ومهع.سمويلع دهشإ) اهنمواخخ نال هجوالو مهيلعةداهشلا تقو نوك«نأةلاحالراذلا مهميجت قوناديك أتلا ىنعموديك احل

 جورفلا نعةيانكي هليقو مارح ةسمالعدولجلاة داهش (نولمعياوناك ا: مهدولجو



 8/6 ةففخوأىأىمع(نأ)
 (ةكتالملزنالانب رءاشولاولاقةللاالا اودبعت) الناب ىأ (النأ) ,هدالب لعن ورمباوناك اًشيرق نال 4 ادعت نم

 ىوغبلا ىور (نورفاكدب ماس رااماناف) لسرلاءالؤه لدب ةكسئالم لزنال اخ ةودانب رءاشول نع ىأ(اولاقنناالااو دبعتال)
 متسقلاولف دم سم انياعسدتلا دق لهجوب أو شب رق نم “الما لاق لاق للا دبع نب رباج نع ىلعثلا دانسإب (انب رءاشوا) موقلا
 دقلةللاو ةعيب رنبةبتعلاقف هىعأ نمناييانانأ ْهماكفهاتافرحسلاوهناهكلاورعشلابالاءالجر || *شكلوعفف لسرلالاسرا
 هيلاجرخاءافءانافكل ذك ناك نا ىلع يف * امواماع كلذ نمت 4ءورحسلاو ةناهكلاورعشلا تعمس ةكئالم لزاال) فوذح

 ناف انءانآ للضتوانتط 1 م شن مف هللا دبع مريخ تن أبلطملا دبع مريخ تن أ مشاه مريخ تن اداب لاق (نورفاكمب ملسرأاماناف

 ةوسنرشعكانجوز ةءابلا كب نكن اوت ءقباماسئرتكفانت. ولأ كلان دقءةساب رالكبام ناك || مساورسثب متتأ اذاف هانعم

 هللا لوسروك دعب نم كبقعو تنأهب ىنغتستام كلانعج لاما كب ناكناو شيرق تانب ىأ نم نهراتخحت مب نمؤن نلاناف ةكئالم

 ميحرلا نجرلا نمل زغت مح لسو هيلعفتلا ىصةنلا لوسرأ ارق ركام 5 0 ار ملسرأهلوقو 3

 ىلعةبتعكسمافدوُن :وداعةقعاص لم ةقعاص < رذن ألقفاوضرءأ نافىلاعت هلوق ىلا هتانآتلصف باتك لاسرالاب رارقاب نسل

 هللاو شي رقرسش ماب لهجوبأ !لاقف مهنع سبت>او شي رقىلا جر + /وهلهأ ا ىلا عجرو محرلاهدشانو هيف لد طر وع م
 هيلا اوقلطنافهيلاانب اوقلطنافهتباصأةجاح نمالاكاذاموهماعطءبع أ ود ىلاًبصدقالاةيتعىرنام || وعرف لاقاك مكمن هيفو
 انعج ةجاح كب تناك ن اذهماعط كبعأو د ىلا توبص كن اال انعكس حام ةبتعان هنلاو لهجو لاذ لسرأىذلا مكلوسر نا

 ىأ متاع دقل هتلاولاقوا دبأ دمت ملكيال مسقأ و ةسبتع بضغف د ماعط نع كينغيامانلاومأ نمكل امبانافمطوقو نونجن مكيلا
 الو لايك الوردتب وهاي هتلاو يب ا اف ةصقلا هلع تس صقو هتلئ ا ىنكلوالام نشب رقرتك نم | باخ نورفاك هب مئلسرأ
 هندشانو هيف تكسماذدوةوداةقعاص لثمةفعاصإبر ذل قفاوضرعأ نا لانا وفى ةروسلا ًارقو رباسلو اصودوط مهنم

 هل 1 باذعلا كبلز نأ تففن بذكي ميش لافاذا ادمن أ متاع دقو فكي ن أم -رلا || كا ا عدنبذلا ءايننالا
 هللا ىلصةللالوسرو شي رقىدان ىف سلاجوهوامون لاقاماعا ديس ناك ةعمد رن' ةرتع نأ تثدح ىظرقلا اشي زقناىورمهبنامالا

 انملبقيولءل ارومأ هلع ضرءعأوهماك افدجت ىلا موقأ الأ شي رقرشعمايدحسملا فهدحو مسوديلع ةعيب رنة بييفاوتح

 نورثكو نوددزي لسو هيلع هللا ىلص دم باص نأ اوأروةز> ملسأ نيح كلذوانع فك, وهمطعتفاهضعت 0 ا ناكو

 كنا ىخأن ايل اقف لسوهيلعهللا ىلص هنا لوسر ىلا ساج ىتحةبتع ماقف هملكو هيلا مقف ديلولأاب ىلباولا - هننالو و
 مهمعاج تقرف مهظع سعب كموق تيت أدق كناو بسنل ا ىف ةناكملاو ةريشعلا ىف ةطسبلا نم تماع ثيحانم 00 0

 رظننارومأ كيلع ضرعأ ينم عمتسافمسُهإآ نم يضم نم ترفكو م ,متللات ديعو م_ممالحأ تبفسو 0 قوهو» :ط
 نم كلانعجالامهب تئجاهب دي تاتا تنكن اأن باي لاقف ديلولابأاب لق لسوهيلعهنلاىلصلاقف اهيف || "ماع ارش هباجأالا ايش
 هارتاشر كب ىذلا ا نا انيلع كاندوسافرسث د رتتنكناوالامانرثك 1 لوك ىح انلاومأ كا ا
 دوعوداع هفقعاصىللثم

 بلطملادبع ىنىرمعل <ناف كرذعنق كردصوهب شاجر عشا ذهلعاوأ بطلا كالانبلطهدر عيطتسنال
 ابا تغرف دقأ لسو هيلعمتلا ى ص هللا لوسرهللاق غرفاذا ىتح د هيلعردقتيالام ىلع كلذ نم نور دقت

 باتت ميحرلا نا نا لا ران كو زعفاف لاك ىت عمتسا اة لاق من لاقتتلإلا

 ىتحهنم عمت سإاهيلعادمتعمهرهظفاخه دي قلو تصن أةهشعاهعمساماف أر قياهيف ىضم مث هنأبآت لصف

 ىلاةبتعماقف كاذوتناف ديلولاابأاب تعمسأ لاق مدح فةدجسسلا ىلا لسو هيلعةننا ىبص هللا لوسر ىبوتنا
 اولاق مهبلا ساجامافهب هذ ىذلا هجولاريغب ديلولاوب أ ؟ءاجدقل هللا ف احن ضعبل مهضعب لاقف هباعحأ

 تالا ةهدئاتق

 ناةفاخ بثوو هبق ىلع

 رعكلاور سلا قرع

 الو حاس وهامهللاوف
 رطل الا كرر الو رواتب وعام طقرإ كم تعمسانوتناوال وف تعمس ىلا قارو لاق ذيلؤلا )ا: كءاروام 4 تا
 ىذلاهلوقل وكيل هللاوف هولزةءاوهيفوهام نيب ولجرلا اذ هنيباولخ شي رقرشعماي وعيطأ شي رق 01 ا :
 1 : 0 2 اللاقفةلكدنم تمهفاعأ

 لاقفدوموداعةقعاص نمرك ذام نيب منيملاعلا بر نمدنا اوماعتلهنهاو اماف)



 دارأاب ىلعءامسلا ىلاعت هللا داجا نعزاحوه (نيعئاطانب:أاتلاقاه ,ركوااعوطايقتا ضراللواهلاققف ناخد ىهوءامسلاىلا ىوتسام)

 قلخ دعب ناك ءامسلا قاخ نأ هنممهفي وىناثلا أدتباولوالا لك اهنأن ودب رباذكل معى لاىوتسسا ملاذكن الف لف برعلا لوقت

 ةرمشع ةريسم ىف ةنس فل ةريسماهضرعواطوطةرهوج ىلاعت هللا قلخ ملول اقهنأ ه-:عوامهنعهللا ىضر سابع نب !لاقد» وضرالا .

 دب زلا لف ءاملا قوف ماقفدب زعمتجاو عفترافاهيلعرانلا طباستب ناخداهنمراثمثتب رطضاو تب اذف يهاب اهبلارظنف ةنس فال
 كلذىناتاكوامدارأم اتد_جووءهيلعاعنتع مقامه :وكنادارأ هنأامهاثتماو نايتالابضرالاو ءامسلا م ىنعموءامسناخدلاو اًضرأ

 قلخ دق نال نيمويب ءامسلا لبق ةقواخم ضرالا ناينالب سمالا ىفءامسلا عم ضرالارك ذا ناو عاطملا مالا لعف هيلعدر واذا عيطملار وملاك
 ىتبني ام ىلعاين: نأ ىنعملافاهاحد 219 كلذدعب ضرالاولاقاكءامسلا قاخ دعب اهاحدمث ةوحدم ريغالوأ ضرالا مرج

 ءاأ 311 , ل

 000 نئرملا نك ليقءاخل اراك ناك نامل كت ( نان هولا قاخ ىلا دمع ىأ (ءامسلا ىلا ى وساع) ْ
 داير ك0 تيرس را ماعلا تاو قا نايك رات اي رالاوتاومسلا قلخلبق
 ةسقماءاماب ىتئاو كلهأل نام اياب اا 'هقلفخوالا شوب ماين قلتو ال مرا

 نايتالا_ ةمو, طاف قل نابر عش ماها د كلذ دعب ضرالاو لوك عاملا قات ليك ناكنترالا و رعشمةبالا هذه تلق
 مك عوقولاو ركل ءامسلا ىاخ مالوأ ضرالا ىاخ ىلاعت هناروهشملاباوجلا تلفامبتب عيا تفاكس تدل ضرالا

 ايضرم هلع ىنأل وقت قلخ ىلع مد_قم ءامسلا قاخ نا لاق ن أوه ررخاب اوجواهدمو ضرالااح دءامسلا قلخ دعب 8 * اهدعي
 نايبل اهركوأ اعوط هلوقو طغف ني وكنلاوداحالا نعةرامع قاخلا سيلو نيموب ف ضرالا قاخةي.. الإ ىنعم نوكي اذه ىلعف ضرالا
 اذه ىلعفءامسلا ثادح ا دعب نيموب ف ضرالا ث د< نأ ىضق ىعملا نوكيفاضيأر ب دقتلا نع ةزايعوهلب

 هالعفاوأهباكت ص ا.ايتثا ىأ(اه هاك و ااعوطا.تنا ضرالل واطلاقف) ةقيقحلاب معأللا اولاكثالالوزي
 افا كيج هنرد قرب" :

 تحن نا لوقت اك لام || هانعم ( نيعئاطانت انلاق) عوطلإبانتباج افاهركهالعفتىتح كلذ ىل امكن + الاواعوطاكت سم امالعفا ليقو
 تئشانه نلعفتل كدب ||| اج .رخأ امط ىلاعت هللا لاق ليق لقي نم ىرحم علا فامهاوجأل |وةلابامهفصواماف ناعئاطانيف ا ىانتأ

 وأاعوط هنلعفتلو تيب أوأ || قشف ضرأ,تنأو كموجنو كرقو كسم ش ىبلطافءامسايتنأامادابعلا طاصاعفانملا نماهكيف تقلخام
 لاحلا ىلعامهءاصتن اواهرك || نهقلخ نم غرفو نه نهمتأى أ( تاومس عبس ندهاضقف) ىلاعن هلوقو ُة كتاينو كرام ىجرخوكراهنأ

 نماهتاخءامس لك ىف قلخ سايع نبا لاق (اه سما ءامس لكف ىحوأو) ةعاو سجل ا امضو (نيموبف)

 نمدارأامءامس لكىلا جو ل يقوى اعتهنلاالهماعي الامو دربلا لابجور اصلا نماهمفام قلخو لاقو ةكئالملا

 نيتهركموأ ناتعئاط ىنعع

 ىلع ناتعتاط لقب ملاعاو

 ىلع تاعئاط وأ ظفللا لأ سيباصماكقرسشت بك اوكيىأ (حيباصع) ضرالاىلتىتلاىأ (ايندلاءامسلاانيزو) ىبهنلاو ىمالا
 تاومسامسهنال ىنسعملا لأ ىث(كلذإعمسلانوقرتس نيذلا نيطايششلا نمءامسللاظفح بك اوكلا ىنعياهانلعجو ىأ (اظفخو)
 نلعجامل نبنال نيرا ملعلاوذردقلا لاكىلاةراشاهيفو هقلخ ىأ( ميلعلا) كلم ف ىأ(زي زعلاريدقت) هقلخو هعنص نمرك ذ ىذلا

 نيفصووتابيجو تايطاخم ىأ(مترذنألقف) نانيلاا ذهدعب نامعالا نعنيكر.كلاءالؤه ىنعي( وضرعأناف) ىلاعتهلوق 0

 لكم كلا عرللا ءاجذا ) ع لك هليل ةقعالاو مك الهلئماك هى( دو: داعغقعاص لثمةقعاصإ) كتف
 0 ل ل

 م دعب نو ىنعب(موفلخ نمو) مابا ا اولسرأ نيذلا لسرلا ىنعب (مهيديأ نيب نيو دوغ داس تن

 1 نيقلخ كتاف نيتار.قلا نيتاهصخا او اصودوهاومهيلا اولسرأن يذلا لسرلامهو مهءانا ىلا اولسرآ نبذلا لسرل

 (تاومسعب» .) هلوقبارسفمامهم .ماريمض نوك, نأ زوجيبو سنحالع امسلا نالءامسلا ىلا عجرب ريمضااو« امهاضقناتدورسمامهملعو «

 (اه سم ًاءامس لكف داو: ةعحلاو سدجلا موي ىف( نيمويىف)زييعلا ىلعىناثلاو لاحلا ىلعلّوالا ناتاومس عبس ىف نيبصنلا نيب قرفلاو

 اهانظفحو (اظفحو ) بكاوكب (جياصع)ض رالا نمةبب رقلا(ايندلاءامسلاانب زو) كالذريغو نارينلاو ةكن الملا قاخ نم هرب دواهيؤ هب سمأام

 اذه دعب نامبالا نع (اوضرعأ ناف) رومالا عقاومب ( ميلعلا) بولغملاريغبلاغلا (زب زعلاريدقت كلذ)ظفح بك اوكلاب ةقرتسملا نم
 نم لسرلا مهنءاجذا دومثو داعةقعاص لم )ران هعم دعراهلص ًاوةقعاصهنأكر مقولا دب دشإباذع(ةقعاص) كتفوخ( كن رذن أل قف) نايبلا

 ميقا تاتو نم هوردلا نحل ندر رءالاالا مهنماوري لف ةليح لكمهيفاوامعو بناج لك نم مهوتأ أىأ(مهفاخ نمو مهي دبأ نيب

 ةرخآلا باذعو مالأ نم مهلبق



 ةاكرلا بوجوب نونمؤيال(ةاكزلا نونؤيال ن يذلا نيكرششملل ل يوو) كرشلا نم (هورفغتساو) ءاعفشلاو ءايلوالاذاخحنا نم ناطيسثلا
 ةاكزلا عنمل عجامناو ( نورفاكم ه) باقعلاو باونلاو ثعبلاب( ةرخآلاب مهو ناميالاوهوءايكزأهب نونوكيام نولعفيالوأاهنوطعيالو
 قدصو هتماقتسا ىلع ل يلد ىوقأ كلذف هللا لبس ىفهلذب اذافهحور قيقشو هو هلام ناسنالا ىلا ءوشلا بح نال ةرتسآلاب رفكلابانو رقم
 ةاكزلا عنمبالاةفينحونب تدنراامو مهتميكشتنالو مهتيبصعترقف ايندلا نمةظملبالا مهب واق ةفلؤملا عد خامو هت وط عوصنوهتبن

 تازن ليق عوطقم ( نونممريغرج أ مط تاح اصلا اوامعواونمآنيذلانا) اهعنم نمدي د_ثفيوختوةاكز لاءادأ ىلع نينمؤملل ثعب هيفو

 ( نيموي ف ضرالا قا ىذلاب نور فكستل كلن أ لق) نول معياوناك امح صك بالا مطب تكة عاطل نعاوزمع اذا ىرطاو ىنمزلاو ىضرملا ف
 ىذلا ( كلذ)اهابشأ اوءاكر :( ادادنأهلن واعجتو) لعفلةظ+ ىناهقل < نأدارأ () ولو ةاناللاولعت نينئالاو د>الا

 نبذلا نيكرشملل ل. وو) كر شو مكب ونذ نم ىأ(هورفغتساو)هليبس نعاوايم الو هتعاطب هيلا اوهجوت 0
 نم مهسفن أن ورهطبال ىنعملاو سفنالاةاكز همالةنناالاهلاالن ولو قي السابع نبالاق (ةاكرلا نوتؤيالا وجولا عيمج قل

 ريغرجأ مطتاحلاصلااولميواونمآن يذلا نإ) توملادعب ثعبلا,نودحاجى أ (نورفاكمهةرخآلابمهو) (اهتوفنم)تب اونا امعأنوكربال ليقو نوقدصتيالو هللاةعاط ف نوقفني الهانعم ل_قو كلهاهنع فل نمو اجئاهعطق ى ادد) ضر' ف (اف نف مالسالاةرطنق ةاكزلالاةيابجاواهناينانوريالوةضورفملاةاكزلبنورقيال ل يقوديحوتلاب كرشلا 00
 ا ع داوي لع نودعردف لدقو صو قنم ريع ل دقو عوطقمري سابع ن لاق" (نونع 0 0

 اهيملاطا ةرهاظ لامحل 0 0-0 را و ءاوزعاذا ى رماد نزلاويض 0 0060 0

 ا ا 3 ىل اعن هلل رفسو ض ص هنع هإغشف دعا 0 0 لاقت لاقت ا اك ام طاصكهلىلاعت رك كو اطلاع ملا راك ابج لاو ضرالا ن ارصبيلو

 ظ امهدح أن يركنم نينبش مهنعركذوزاكن الا ىنعع م اهفتسا (متتنألق) لجوزعهلوقو ميقم حي يفك هللاوهو كسممىلا ةرقتفم

 (ادادن أهل نواعجتو)امهيناثو (نيموب ف ضرالا واخ ىذلاب نور فكتل ) ىلاعت هلوقوهو :ىلاعتةللإب رفكلا 1 0 ا

 | وه ىلاعت هنا عم ماعت هللادا دن أ :-سيسحلا مانصالا هذه لعجز وجب فيكى نعملاوهلدا دنالا و ءاكرشلا تايثا رولا 000 8

 أ قحسملا مهقلاخو نيملاعلا بروهىأ( نيملاعاا بر كلذ) نينثالاو دحالا ىنعي نيمو فض رالا قلخ ىذلا 0 1

 || ىأ (اهقوفنم) تاوثالابجىأ (ىساوراهف لعجو) رح او بشحللا نم ةنوحنملا مانصالاالّةدابعلل 0 فايف 2
 || راحبلا نماهيف قلخاموهواهيفةلصاحلا تاريخا ةرثك ضرالا ف ىأ (اهيفكراب و) ضرالا قوف نم 1 5 1 0

 | فمسق ىأ (اهتاوقاهيفردقو) هيلاجاتحام لكو تاناويا فانصأ قاخوراّملاو راجشالاو راهنالاو 1 0 4
 || ةراجتلابضعب نم مهضعب شيعيل ىرخالا ف هلعجرلامةدلب لكفر دق ليقو مئاهيلاودابعلا قازرأ ضرالا ||" 0
 | رثاس كل ذكور طق لهال كمسلاورطق لهالةرذلاورنسآر طق لهالر لاو ضرالا نمرطق لهالربلاردقليقو || 0 0 1
 || ردقو ىلاعتةنلا لاق ضرالا ف تاوقالا عضو ىلا عننا نال ةكرب فرح اراك ةعار زلا نال بقو تاوقالا ن6

 أ امسونيموي ف تاوقالار دقو نيموب ف ضرالا قاخن نيلوالا نيمويبلا عمى أ( مايأةعب رأف) اهناوقأاهبف || 0
 [| نلع اوسمانعم(نيلئاسا ءاوس) ركذلا فلوالا ىلعرخ آلا در مايأ ةعبرأتراصفءاعب رالاموب وءانالثلاموب 0

 أ تاوقالاو ضرالا تقل 8 لأس نملاباوج ناصقتالوهيفةداي زالءاوس مالا اذكهف ىأ كلذ نع لأس 0 0

 1 ّع ىرجأواهنالريدقتلا اذه نم دبالو رمشعةسج مت ى أ ةريشع ةسج ىف ةفوكعلا ىإاو ةرمشع

 || تاومس عبس نهاضقفلاقمث مايأةعب رأى اهتاوقأاهذ ردقو لاق م نيم وب ضرالا قاخ لاق نال مب ًاةينامتتناكلرهاظلا ىلع

 ءانالثلا مويلابجلا قلخو نينثالاو دحالا موي ضرالا قاخ ىلاعتهّنلا ناتي دا ىفو رس عضوم ىف مايأ ةتس فهلوق فال_خ نوكيف نيموي

 رمقلاو سمشلاو موجنلا علا موي قاخوءامسلا سيما موي قلو مية رآكلتف بار حلاو نارمعلاوءاملاورحشلاءاعب رالاموب قلخو

 ةعيرأ ىف ىأمايالاةفص بوقعي(ءاوس) ةمايقااهبف موقت ىتلاةعاسلا ىه ]يقةعجلا موب نمةعاسرخ ”ىفمالسلاهيلعمد[قلخو ةكنالملاو

 ْ قاعتم(نيلاسلل) لاخلا ىعوأءاوتسا ىأءاوس توتسا ىأردصمل ىلع ءاوسامهريغءاوس ىهىأدب زب عفرلابءاوست امان تاب وماسم مايأ

 رأس ع نم لجالر صحلا!مذه لق هناكفوذحعب داذاسو ت دوقلا بلطي الكنالاهبلا نيجاتلاواط نيبلاذطلا لجالتاوقالااهيفردق ىأر دقب

 1 اهيفامو ضرالا تقلخ 8 ىف



 امو مهنبقاع ءوساوماعو قحلابمهءازهتساو مهلهجاو ارامل سرلا ىألسرالح رفلاوأ (نؤزهتسيهباوناك اممه.قاحو) هلوقهيلعل ديو
 كف مهتازهتساو مهلهجءازح نب رف كلاب قاحو هيلعدتلا اوركشو عل !نماوتوأا عاوحرف مهئازمساو مهلهج ىلعةب وقعلا نم مهقحلب
 نأ مقتسر مو حصي لف ىأ(انس اب اوأر امل مهناميا مهعفني كي لف نيكرسشم هبانك امبانرفكوهدحوةئلابانمآ اولاق) انباذعةدش (انسأب اوأر
 ناوعفنال ب اذعلا لو زندنعنامالا نأ( هدابعفتاخ-ةىتلا) ةدك ٌؤلار داصملا نمهوحنو هللا دعو ةلزنع (مللاتنس) مهناعأ مهعفشي

 نيبتي نكلو ناو ل كف نورسءاخ نورفاكل او نامزللراعت_سناكم كلانه (نورفاكلا كلانه وا لسرلا فذ ككلزان باذعلا

 نايبلاك م هلسر مهتءاجاملفو مهنمرتك او ناكهل ,ةةحيقن مهنعىنغأ اف نأ ت ايآلا هذه ىف تآ افا !فدارتةدئافو باذعلااوناعاذا ممنارمسخ
 اورفكف لاق هناكمهتءاجامافهلوقل عبانانسأب اوأراماف ءارقفلا ىلا نسح ملف فورعملا عنف لام لاب زقزر كلوقكم منع ىنغأ | فهلوقلريسفتلاو

 مسوع 0 لعأتلاو هللا سأب اوأر ال مهنامال عباتهعفني كب فكلنا واونماانسأباوأر اماف

 فوذعأ دتباوبخ ل تناك فورحلل ديدعتتلءجناورب (لب رت دتبمناكةروسالمساهتلعجنا (محإ) :«محرلا نحن
 (باتك )هتتفص ( مح رلا نمحرلا (مي8) 2نم)أدتيملي زنتوأ فوذحمأ دتبمربخوأر بخ دعب ربخوأ لب زنت نمل دب باكو

 تزيم (هنأيآت اصف ) هربخ : - . : 1-6
 نايف زماع لشو لو خوف هنومجريوهيوعدلام ليعاتاع كلذ ئمساتدلا لاوحا مينا ل ل ناد
 لاثمأو ماكحأ نم ةفاتخم ( نيكر شم هباكاعانرفكوه دو ةئلابانمآاولاق )انبا ذعى ا(انساب اواراماف نؤزهتسهباوناك ام مه. قاحو)
 0 ةنلاةنسنا ىنعي (هذابعف تل دق ىلا هنلآتنسانساباواران مهناعا عفش كيرف ؤ اال 2 0 ا 9 . 1 . معي

 28 رعاتآر ق) كلل ذريغو اداراذا مهنا هسا كلذ مروج ةيلاوعر سمايل اع و دال لا

 صاصتخالا 0 لدن رادلا باهي ىأ(نورفاكلا كلانهرسخو ) باذعلاةنناعجدتع ينام تدك

 _-هم ذب راىا جدملاو يي ا 31 5 /1 مل 9 ا الا هباكرارسأو مدارع لعأ ىلاعتو هناصيسةللاو باذعلا ىأر اذا هنارمسخ نيبق. هنكسلو تقو لكى رساخر فاكسلا
 انارقلصخملا ا نود رأ ىهوةيكم ىهو حيادملاةروسوةدجسلاةروس ىدسنو تاصفةروسربسفةن وع

 دك افرح نوسجوةن النو فال .؟ةنالثو ةلكن هوعستو تسو ةنامعبسو نأ
 تاضىالاخ نس ا لا ل ١
 ا[ ف هتوك لال افدناتا ا را مح .رلا وجحرلا نم لي 0 0 0

 توب ىلإ ايرع 0
 تابآلا نمم_هيلعلزنام ىأ(نوعمس ١ مهف)هنعىأ (مهرثك اص 0 ا 0 1 تورك قرع ةوناىأ 00 3 01 0 5 1

 )ّ 0 0 مهفيال نمةلزنع كنملوبقلا كرتىنانا ىنعملاو لوقتامعمسالفممصئا(رقواتان 1و0 مائ1ةيلاو مقل |

 يك تى دب وأ ري ب | ك (لاف) لوقتام ىلع كقفاونالفةللىزساحو ندلا ف فالخ ىأ( باج كنيداشي نمو) عمسالو
 هلال 2 0 (ىلا وب) عتمدحا اوكى 00 هرشيان اعاد( لقؤاش دىلعى ا 3 ا
 رهظالاو مطهناناتلصفوأ .ً ل1 ل : 1 | ىأ (هيلا اوميقت ساؤدحاوولا هااعا) عضاوتا ا ىاعتهنناهماع نحل لاق :وعدام ج ىأ
 )ن اوعمسيالمهف مهرثك اص رعافل ان رقلناتةص(اريذنواريشب) برعم وتل انئاك ايب رعان ارق ىأهدعبام ودب امل هكا وكينأ
 ىفان واقاولاقو)هعمسي مل هناك_فهاضتقع لمع ملو هل-بقي لهنكلوهعم د دقلو ىإوق عم_بب لف نالف ىلا تعفشت كلوق نم نوايع د
 كنبب واننبب نمو) كلوق عامسا نم عنميلقث ( رق وانناذ[ىفو)ديحوتلا نم (هيلاان وعدا اغا ءيواكا منعا (ةنكأ
 هنعاممصاهم ناكمل مهعامبأ جواهمفدذوعن نم عنم ةيطغأ رفلغىناهناكمداقتعاو قمل لبقت نعمه واقوبنا تاليثعهذهو رتس (باج
 هوحنوأ لبج نماعينمازجاحو ا رتاسابا هيلعوهامو مس .وهيلعةللا ىبدهللالوسر نيب و هيلع مهام ومهنب نأك نينيدلا ةنيدج للا دعاخ 2
 نمةداب زةدئافو ك] سم لاطب | ىف نولماعانن !اذ م أ لاطب »ىف ل_عافوًانني.د ىلع (نولماعاتنا) ك_نيدىلع(لمجاف) قارئالو قدا

 ىنعملا ناكل باجي كندد واش ليقولواهيف غارفالباجملابةبعوتسسم كنتهجوا ذنوج ةطسونللاةفاسماف كنمأدتباوانم أدّتباباجلا نأ
 مط لاق هنأ ههج .ووةنك أىانب واق مط وةاباوجاذه ( دحاوهلا حطام ىلا وب ملثم شيلات 500 نيتهجلا طس ولصام ايان
 ىوي ايفو ىعابن اك.يلع بجو وبن تحصاذاورسشبانأو ىلا ىدوأب نوبت تحصف نود ىلا ىد أدقو كل ثمرشبا انعاو كلع تشلالا
 م؟للوسيامىلا ناتفتلمالوالامئالوانيمب نيبهاذريغةدابعلا صالخاو .ا..ي> .وتلاهبلااروتساف(يلا اومبقتساف )د اودلا سها نأ لا



 ةعبسلا (منهج باوبأ اولخدا) م-طلاقيف ناثوالاةدابعو كرمشلاوهو قحلاريغب حرلاو ح رفلا نمكل ناك امسبسب (نوحرمت
 نع( نب زيكتملا ىوثم سئبف) دولا نب ردةم(اهيف نب دلاخ) موسم ءزجس مهنم باب لكل باوبأأ ةعبسا ى اعتةنلا لاق كل ةموسقملا
 ىنعم ديكو تلة دب نصامو كل رن نافوإصأ( كن رئاماف) نئاك (قح) رافكلاكالهإ(هللادءونا )دمي ( ربصاف) متهج قحلا

 انيلاف كنيفونتوأ مهدعن ىذلا ضعب ) كمرك أىنمركتاما نكلو كمرك ًاىنهركد نالوقتال كارئالأ ل عفلابنونلا تقم كلذلو طرسشلا

 كانفردب مويلتقلاوهو باذعلا نم مهدعن ىذلا ضعب كبررئاماوهريدقتو فو ذح ك:» رث ءازسو كنيفوتتب قاعتم ءازجلا| ذه( نوعجري

 انصصق نم مهنم) مهما ( كلبق نمالسر السر أد قلو) ماقتتالادشأ مهنم مهتذنف ةمايقلا موب نوعجريانيلافر دم موب لبق كنيفونت ناوأ
 ىلع نعو سانلارتاس نم فالآ ةعب رأو ليث ارسا ىب نم فالآ ةعب رأىن فال ةينامتهتلاثعن لبق (كيلعصصقن نم مهنمو كيلع
 باوجاذهو (ةللانذإبالاةب ابقاينألوسرا ناك امو) نآ رقلافهتصق رك ذن1 نميوهفدوسأ ايبن ثعب ىلاعت هللا ناهنع هللا ىضر
 نإبىفنبأنفهنلا نذابالا ةب-امقاينأ هنس دح اول ناك امو لسزلا نماريغك انلس رأدقتا (88) ىنعيادانعتإلآلا مهحارتقا

 نا ل د ل 5->-١-آ35 7-0 1 هنوحرتقتام ةب اب ىقآ
 ىوتمستبفاهفندلاخ) ةعبسلا نمي (مهج باوبأاولخدا) هبنوحرفتونولاتحتىأ (نوحرم | ىذا ما ءاني نئالا
 0 ُو ناميالا نعىأ (نبريكملا صم ًاءاج اذاف]) هب نابنالا

 لبقىأ (كنفومدا) تاكو تادنلا ردوا ( ىرعت ىلا ضعي كتي رامأف ) ءاذغالا ىلع دارت وهوةمايقلا موب ىأ(هللا

 قهلاحوهريخ ىأ (كيلءانصصق نم مهنم كلبق نمالسرانلسر أدقلو نوعجر يانيلاف) مه كلذ لحب نأ ا .
 .0- 0 0 م .٠ 00 كا 2 0 مح ر -

 اتا ءاطعأالا دحأ,هنمسباوهنمنيقابلالاسكلزك ذن/دأ (كيلعسصقنم نممهند) نآرقلا | وج نيو يسرق
 ةيلساذدهواو ربصف كيلع ىرجامب راقب مهياع ىرجامواهنفدوب ذكو هموقهلداج دقو تازوكمو تايا كلانه 2 1 1

 (هللا م ءاجاذاف ) هن دار اود ماب ىأ( هللا نذإبالا ب" .ابىتا,ن أل وسرل ناك امو سو هيلعةنلا ىلص يبب:]
 تايآىف نولداحبنذلا ىأ (نواطبملا كللانهرسخو )لدعلاب ىأ( قحاب ىضق) ممالاو ءايبنالا ني ءداَصق أ ]| 2 0

 نولك اتاهنمواهنماوبكرتل ماعنالا <ل لعج ىلا هللا ) ىلاعن لوقو مطدب دهتوديعو هيفو ق-ربغب هللاإإ 0: 6 9 هال 7 1 1 1 10 || نلالا اوصرتفا نيكل

 (مرودص ىفةجاح اهيلعاوغلبتلو) اهنا بل ا داهراعش ا واهرإب وأو اهفاوصأ ىف ىأ (عفانماهيف كلو (لج ىئاهلإ اذ
 ربلا فلبالا ىلع ىأ( نولمحت كلغلا ىلءواهياعو ) 5<تاجاحو مكرافسأ ىف دلب ىلا دلب نمكلاقتأ لمحت ىأ ( ماعنالا كل ) قلخ

 تايآلاهذه نا ىنعي (نوركنتهنلاتانآىأف )هر دق لئالد ىأ (هنانآك< رب و) رحبلا ف نفسلا ىلعو اهنمو اهنماويكرتل) لبذلا
 اورظنيف ضرالا فاورب_بيزفأ) ىلاعتهلوق ف هراكنا نكمي اهنمئيثس بلف ةرهابةرهاظ اهرك ذىنلا || اوبكرتلىأ ( نولك ات
 مهروصقو مهعناصم ىنعي (ضرالا ىفا اراث آو ةوقدشأ ومهمرثك أ اوناكمهلبق نمنبذلاةبقاع ناكفيك | اهضعب اولك أو اهضعب

 مهناعمراوبلاو كالطا نيدرمتملا نب ركءذلاءالؤهةبقاعن أ اوفرعا ضرالا فارطأ ىفءالؤهراسول ىنعملاو || ىأ ) عقانم اهيف 6 5

 ىنغأئش ىأىأ(ن ومسكبأ اوناك ام) مهعفش /ىأ(مهنعينغأاف)ءالؤه نمالاومأ اواددعرتك ًااوناك اوغلت او )راب والاوناملالا

 ثعبن نلمطوقوهلدق(لعلا نممهدنعامب )اوضر ىأ (اوحر ف تانيبلاب مهلسر مهتءاجاماف) مهبسك مهنع (مكرودصوف ةجاحاهيلع

 ناو (نولمحت كلفلا لعو) ماعنالا ىلعو (اهيلعو) ومالا نمهيلان وجاتحاماهيلعاوغلبتل ىأ
 ىأو هلدادنع نمتسيلاهنا( نو ركنت هللا تايآى اف هنايآ م ريو) رحبلاوربلا ف كلفلا ىلعواهيلع نكلو نولمحتالاهدحو ماعنالا ىلعىأ

 وحن تافصلاريغءامسالا ف ثنّوملاورك ذملا نيب ةقرفتلا نال ل يلق هنلاتايآةبأف كلوقو ةضيفتسملا ةذالا ىلع ت ءاجدقو نوركنتب بصف
 اددع(مهتمرثك ًاوناكمهلبق نم يذلا ةبقاكناكف يك اورظنيف ضرالا فاوريسيملفأ) هماهمال ب رغأ ىأ ىف ىهو بي رغ ةراجوراج

 امياوحرف تانيبلابمهلسر مهتءاجاملف نوبسك اوناك ام) ةبفانام(موهنعىنغأا )ل عنامواروصق (ضرالا فاراث او)اندب (ةوقدشأو)
 مهتءاجاماف نولفاغمهةرخآلا نع مهواين دلاة ايها نمار هاظ نوملعي لاقاك اهرب دب مهتفرعمواين دلاروماب مهماعدي رب (لعلا نم مهدنع

 اهماؤزهتساواهورغصوايبلا اوتفتلي/تاوهشلاوذالملا نع فلظلاو اين دلا ضفر ىلع اهثعبل مهماع نم ئدعب أى هو تانايدلا مولعب لسرلا
 لعاورهصو» ,وعفد هللا ىوباوعمساذاوناكم هاف نيب رددلاوةفسالفلا لع وأهباوح .رفف مهماع نم دئاوفلل باجأو عفنأ لعالهنأاو دقتعاو

 دا ارملاوأ نب ذهب نم ىلااذب ةجاحالف ن وبذهم موق نحن لاقف هيل! ترجاهولهلليقو مالسلا هيلع ىسو؟ حمض هنأ طارقس نعو مهماعىلاءايدنالا

 نيح يمهد نيحرف ىحولا لع نمهباؤاجا و تاشيلاب اؤرزهتسا لاق هناكب ءازهتسارهنم كد ح رفرلعلا نمل برلا دسنعا ياو حرف
 ا
 ا



 نيلئاقءاي رلاو كرسشلا نمةعاطلا ىأ (نيدلاهنيصلخمإ) هودبعاف (هوعدافوهالاهلال ماوه نيلاعلابرهنلا كرابتف كبر هنلاكلاذ)
 هيلع هنمرافكتلا بلطالو نيملاعلا برهن د ا!هرأ ىلع لقيلفهنلاالاهلاال لاق نمامهنع هللا ىضر سايعنبا نعد (نيملاعلا بر هنلدجلا)
 ىولاولقعلا ليقونآر قلا ىه( ىف ر نمتاذيبلا ىنءاجا لهنا نود نم نوع دتنيذلا دبعأ نأ تيهن نا لق)لزن ناثوالاةدابع مالا
 رصتقا (الفط جر خم قاع نم مةفطن نم مث بارت نمل <لصأ ىأ(مكتقلخ ىذلاوهنيملاعلا برلإ) داقنأو ميقتسأ ( مس نأ تمأو)
 ركب و(اخويشاونوك-2مث) كلذ كواوغابنل<يقبي مهريدقت فوذحم قاعتم (مدشأاوغلبتلمث) سنجل نايب دارملا نال دحاولا ىلع
 ةانعم 0 ا برهللا كرايتف كب ردا عك<اذ)ب اودلا قزر ريغ نمب رشم او لك ملا نمهدايعل ىلاعت هللا قاخاموه ليق او-فليتلو) ةخوخي ملا صصص ص لبق نموأدشالا غولب لبق نم 000 ىأ(لبق نمفوتب نمك:مو) ىثعالاو ى حبو داجو ىلعو ةزجو م زا *ل|
 اوغلبتل كلذ لعف.و || اعانتمات .ومي نأ عند« ىذلا ىلع كلذ لمح نأ بج .وفوهالا جال ىأرصحلاديفياذهو ( ىملاوه نيالا
 تقوو هو ىمسمالجأ ىلاةراش|هذهودب ريال لاعفلاكر دملاوه ىملاووهالاةلماكلا ةايلا,فصوبال ىذلا ىلاعت ثلا وهوانن ثمان

 نيصاخم هوعدافوهالاهلاال) هلوقب هينا دحولا لاكىلعهبن تافصلاهذه ىلعهبن ام وةماتلاةردقلاو ماتلا علا

 اهرثأ ىلع لقيلفهلاالاهلاال لاق نم سابع نب !لاقدو د اوهوءعداف ىأ (نيلاعلابرتدجملا نردلادل

 نأت سمأو ىن ر نمت اندبل | ىنءاجا- هللا نود نم نوعدن نبذلا ديعأ نا تيهن ىنالق) نيملاعلا بر دجلا ظ

 م-ةلخ ىذلاوه)هلوق هم كلذ لو مت, ن أى لاعت ةنلاد مر فك-لا ىلا ىعد نيح كللذو (نيملاعلا برل لسأا

 نم ىهوةفطنلا نم قاخمهنالب ارت نم قاخ ناسن لكن المت ل يفز مدامكحلص أى ( 01 نم
 اوغلبتا مالفط جر مقلع نم مةفطن نممث) بارتلا نمتابنلاو تابنلا نمةيذ غال اوةيدذغالا

 ةلاح ىهوةياوفطلا ثالثهما نطب نمهجورت دعب ناسنالابتا يمن أىنعي (اخويشاونوك-:] مكدشأ
 قوتي نم كك :ءو)ةخوخيشلا ىهو كلذ دعب صقانتي مث فعضريغ نمدشالالاكغلبب نأىلاةداي زلاووعلا

 ىنعيهنوزواجتالادو دحاتقو ىأ(ىممالجأ) اعيج أ (اوغابةاواخيشريصي نأ لبق نمىأ ( لبق نم ا

 ةلادلاةرهابلاةردقلا نمةبيجتل!لاوحالاهذهىفام ىأ (نواقعتمكحعاو) توملاىلاةارحلا لجأ ظ

 ةفلكر يغ نمهنوك,ى أ ( نوكيف نكهللوفيا افا رمأ ىضقا ذاف تو ى<ىذلاوه) هنر دقود ديحوت ىلع ظ

 هتردق ىلعةلادلالاعفالا نمرك ذامرراسوةنامالاوءايحالا ىلءهتردق لاكن م كلذ لكو بعنالو ةاناعمالو
 ىنولداجي نيذلاىلارتأ) ىلاعتهلوق و هعرسأوئثن روهأ ناك !يمأىضقاذارادتقالا نملاق هناك ظ

 باتكلاباوب ذكنيذلا) ةيردقلا ف تازن ليقو قملا نيد نعىأ (نوفرصي ىنأ ) نآرقلا ىنعي (ةللاتايآ |
 ىلالغالا ذا) ىلاعتلاةفهب مه دعوأ امفصو مثدي دهتوديعو هيف( نوماعي ف هوسقانلسرةبادلسرأ و ظ

 مهبدقوت ىأ(نو رحسي رانلا فمثلا ف) لسالسا| كلتب نور ىأ( نوبحسي لسالسلاو مهقانعأ
 مهرث لف مهاندقق ىأ (انعاوأ_ضاولاق) مانصالا ىنعي (هتلا نود نم نوكرمت متنك اهنيأ مه ليقمث) رانلا |

 تعاض ليقورضي و عفنب ا شوعدن نكن /ليقواهتدابعاور كن أ مهنا لق (ًايش لبق نموعدن نكت لب) |
 ىأ(مكلذ) ءالؤه لضأكىأ (نب رفاكلا هللا لضي كل ذك ) ايش لبق نموعدن نكن ملاناكفاطانت دابع

 منك اع وقحلاريغي ضرالا ف) نو رشثاتو ن ورطبت ىأ(نوحرفت متنك امب) مكبلزن ىذلا باذعلا

 ةمايقلا مويوأ توما
 ىفام (نولقعت مكاءاو)

 وه) جل او ربعاا نم ثالذ
 ىضفاذافتيعو ىحيىذلا
 نك هللوقي امافارمأ
 هنوكنامتاف ىأ (نوكيف

 رثمأ) ةفلكريغ نماعي رسم
 تايا ىف نولداح نيذلا ىلا

 ل (نوفرصي ىناهللا

 قةروساا هذهىف لادحلا

 نأزاخ عضاوم ةنالث
 وأماوقأةثالث ىفنوكي
 ديك ًاتللوأ فانصأ ةئالث
 (باكلإاوبذك نيذلا)
 السرااع د) نآرقلاب

 بتكلا نم (انل_سردب
 لالغالاذانوماعيفوسف)

 فرظذا (مهقانعأ ىف

 انههيداراو ضام نامز
 نالان هو لايقتسالا
 تناك الةلبقت لارومالا

 مهقانعأ ىفربخلاو لالغالا ىلع فطع (لسالسلاو) لابقت_سالا ىلع ىنءلاودجوو ناك ام ظفلب اهنعرب_عاهماع :وطمىلاعت هللارابخأ ىف

 ه الماذار ونآلارحس نم (نورجسير انلا ىفمث) راحلاءاملاف نور( ميجا فنوبحسي) مهقانعأ ف لسالسلاو لالغالاذا ىنعملاو

 نوكرشتمتنك انين زخلامطلوقتى أ( مط ليقمث) مهفاوج اهم ةأولم رانلا, نور وجسم مهو مهم ةطيحم ىهفراتلا ىفمهتاءاذعمو دوقولاب

 نيبتىأ(ايشلبق نماوعدن نكن لب ) مهم عفتنن الو مهارئ الفان ويع نع اوباغ(انعاواضاولاق) اهنو دبعت ىلا مانصالا ىتعي ( هللا نود نم
 لضيكلذك ) اريخدنعرت لف هتربخاذا ئشب سيلوهاذاف ئئئانالفنا|تبس> لوقت ايش مهتدابعب درعنانك اموأيش اونوكس مهناانل

 رااس لضي نيل داجماءالؤه لضا !كوأ اوف داصتي ملةطآلا مهتبلطو ةطآلا|وبلطول ىتح مهتمْطآ نم مهلضي مهنع مهتط [لال ض لدم( نب رفاكلاةئلا

 منكامو حار يغب ضرالا فن وحرفت تنك اع ) كبل زن ىذلا باذعلا ىأ( كل ذ) نبدلا ىلعةلالضاارايدخا مهنم معنيذلانبرفاكتلا



 نا) ةدئازةلصامو نورك ذي ال_قارك ذنىأ فوذحر دصم ةفصاليلقو مهريغ ءاتو ءايب وف اوك نب ءاّب نوظعنن ( نورك“ دتاماليلف)
 سانلارثك أن كلو ةصاخءانفلل قلخا قلخ نوكيالثل ءازج نم دبالهنال اهيف بارع سيلو اهني نمدبال (اهيفبيرال ةينآلةعاسلا
 هلوقءيلعل دب ونآرقلاىف ريثكةدابعلا ىنعمءاعدلاف كب: (ىل بجتسا) ىقودبعا(ىوعدا مب رلاقو) اهبنوقدصيال (نونمؤبال
 امهنعهللاىضر سابع نبا نعو )سو هيلعهتنا ىلصةبآلاهذهأ ر قو ةدابعل اوهءاعدلا مالسلاهيلعلاقو(ىنداوع نعنوريكتسي نيذلا نا)

 ورعوبأو كمن واخ ديس ( منهج نواخ ديس ل مكحاطعأ ىنواس ليقو ديحوتلابةدابعلل مةدابعلابءاعدلل ريسفتا ذهو 1 ارفغأ قودحو

 ىذلاهللا) نيرغاص(نيرخاد)
 هفقيقحلا قفراصالا نال

 ليللان رقوراهنلا لهال
 لاحلاب راهنااودللوعمملاب

 الوعفموأ نيلاحان وكي لو
 ةلاقملا قل ةباعر امهط

 ىنعي نالباقتم امهنال

 ىدؤيامهنمدحاو لكن ال
 ليقولهنالو رخالاىدؤم

 هحاصفلات تاف هيفاور متل

 ولوىزاجادانسالا فىتا ١

 ةقيقحلازيقتانكاس لبق
 فصوب ل يللا ذازاجلا نم
 الأةقيقحملا ىل_عءنوكسلاب

 جاسليلمطوق ىلاىرت

 هيف حيرال نك 06

 ىل ءلضفونا هللا نا)
 لضفلل لقي مو (سانلا

 دارملانال ل-ففتلوأ
 لحب نأو لضفلاريكشت
 ل_ضضفهب زاونال الو

 ةفاضالاب نوكيامنا كلذو
 سانلا رثكحأ نكل 9

 ل ةبلو (نوركشبال
 ىتح مهرثك 1 نكي و

 نالسانلاركذ رركشإل

 اهمايقف كشال ىأ (اهيفبيرالةيتآلا) ةمايقلاىنعي (ةعاسلان!نوركذناماليلق) نووتسإال

 هيفارصبمىأىزاجلادانسالا نموه (ارصبراهئااوه.ذاونكسنل ل يللا <للعج 2 (45)

 مب رلاقو) ىلاعتهلوق م توملادعب ثعبلاب نوقدصيالىأ(نون.ؤيال سانلارثك ؟نكلوإلميجيو
 .لعج ءاعدلابةدابعلا نع .ريعاماف ؟لرفغأ او كبن أ ادكبجأى ريغنودق و دبعا ىأ( ل بحتسأ قوعدا

 وهءاعدلاربنملا لعلوقي لسو هيلعهنلا لص هللا لوسر تعمسلاقريشب نب نامعنلا نع ةباحم:سا ةبانالا

 نب رخاد منهج نولخ ديس ىتدابع نع نوربكشس نيذلا نا ركل بجتسا ىنوعداىكب رلاقوأر ق متةدايعلا

 هللالوسرلاق لاقه_دعهللا ىضرةرب ره ىفأ نعو حيمحص نس> ثيدلاقو ىذمرتل اودوادوب هجرخأ

 كلامنب سن أن عبي رغثيد_>لاقو ىذمرتلاهجرخأ هيلع ب ضغيهنلا لأسي ل نم سو هيلع هللا ىلص

 نمهللا ىلع مرك أخت سل لاق مل_سوءهيلع هللا لص ىنلا نعهنعو ىدمرتلا هجرخأ ةدابعلاذع ءاعدلالاق

 نانالاوع ديدقو ؟ل بجتسأ ىف رءدالاق فيكت لق نافس رغب د>لاقو ىذمرتلاهج رْخأءاعدلا

 ءاعدلار يغب لوغ_همدال هباةووعدبال نو ءاعدلا ف صالخ الا اهنم طور سم هلءاعدلا تاق هل باجصتسيالف اريثك
 ناك طورشلاهذهسءاعدلا ناك اذاف محر ةعيطقه يف نوك الن أو ناسن الل ةحل هم ءاعدلا,ببولطملا نوككنأو

 لوسرلاقلاقهنعهللا ىضرةربر ه ىنأ نعىورامهيلعلديهلاهرش وب نا اماوهلاهادك. نأ اماف ةاجالاءاقيققح

 رخدب نأ اماواين دلا فهن هلل كن نأ امافهل بيحس الا ءاعدب ىلاعتهللاو دب لجر نمام ملسو هيل ءةثلا ىلصةنلا

 هللالوسراياولاقل جت سب وأ مح ةعيطقوأ مئاب عد, لاماعدامر دقب هب ون ذ نم هنعرفك«نأاماو ةرخآلا فدل
 وهءاعدلا ليقو بي رغب دح لافو ىذمرتلا هجر أ ىلب اجسااهف ىف رت وءدلوقيلاق لكك سب فيكو

 نولخدي_س) قاعد نءليقدىديحوت نعى أ (قدابع نعزوربكتس نيذلانا)لاؤسلاو ركذلا
 لصحنل ىأ(هيفاونكسنل ليللا سل لعج ىذأاهللا) لجو زءهلوق#و نيلياذ نإ رغاص ىأ( نب رخاد هج

 ما وح ىف فرصنلاةنكمهيف ل ل صحت: ىأ(ارصبمراهنلاو) نوكسلاو مونلا ببسب هيف ةحارلا كلل
 زيمملا لذ ىأ(مكب رهتلاك-اذنوركشييالالسانلارثك أنك اوسانلا ىلع لضفوذا هللا نا) ؟تامهمو
 هذه عماملاوهىأ (وهالاهلالئتلكقلاخ) مكب رتاوهدح اهيفهكراشيالىتلا ةصاخل|لاعفالإب
 قافىأ (نوكفؤتىاف) كلذ ىفهلكب رششالهنأو اهلكءايشالا قاخوةيب وب رلاوةيطالا نم فاصوالا
 هللا تاي اباوناكن بذل كفؤي) كل ذك ئالدلا مايق عم ما نع متكف أ 5ىأ(كلذك ) قا نعنوفرمدت
 توملادعب وةايحلا لاح فالزنم ليةواهماعاورقتسنااشارف ىأ(ارارق ض رالا ككل لءج ىذلا هللا نو دحح

 نبالاقكفقلخ نسحاف كقاخ ىأ (كر وص نسحافعروصو) ةبقلاك اع وف صمافقسىأ (ءانب ءامسلاو)
 (تابيطلا نم فز رو) هيفب لوانتي مدان باريغوم ديب لوانني و لك ايالدةعمامئاق مدآن با قاخ سابع

 ليق ناسنالان اهلوةكهنوركشيالو هللا لضف نورفك,نيذلا مهمهناو مهمةمعنلا نار فكل اصيصخترب ركتلا اذهىف

 وهىأةفدارتمرابخأ ( وهالاهلاال ية لكقلاخ كب رهّللا) راهنلا وليالا ككل قاخىذلا (مك-اذ) رافكمولظاناسنالاناهلوقوروةكل

 ىلا هندابع نعنوفرصتهجوىأ نمو فيكف (نوكسفؤن ىناف) ةينادحولاو ئتلكقلخوةيهالاوةبب وب رلا نم فاصوالا ةذط عماجلا
 ىذألاهللا)اوكسف أ[ككفأ قملا بلطي ملواهلماني موهتلا تاب ابد نم لكىأ(نو دحمجهنلا تاب اباوناكن يذلا كفؤب كل ذك ) ناثوالا ةدابع
 ناسنالا نمةر وص نسس> اا ناوبح قلخيل لبق (مروص نسحافكر وصو) <فوفافقس(ءا :ءاملاوا)ا رقتسم (ار ارق ضرالا كا لعج
 تاذيذللا(تابيطلا نم <قزرو) مئاهبلاكنيسوكتم مهتلخ ل ليقو
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 ىذلاىف عقيلف م.كلذ كردأ نف ةقرحر انفءا.هنأس انلاىريىذلاو درابءافرانهناسانلاىرب ىذلا

 مس وهيلع ةنبا ضن كوي لا ناعم فعلا حرا رهىلأن ع (ق) دراببذعءامهنافران هنا ىرب

 اهنالوقيىتلاف رانلاو :نحلالاثعع ىج هنادروءأهناهموق ىن هبث دحام لاجدلا نعائيدح مندحأالأ

 هللا لصهنلا لوسر دح ل أس املاق ةبعش نب ةريغملا نع( ق) هموقحونرذنأك مدن قاورانلا ىهةنجلا

 نوهأوهلاقءامر ,منوزبخ لبج هعم نا نولوقي مهنا ت علا كرضيامى لاق هناوهتلًأس ام لاجدلا نعل سو هيلع

 هللاوفهنمأنيلف لاجدلا عمس نملاق لسو هيلع هنا ىلصهنلا لوسر نا نيصح نب نار مت نع كلذ نمةنلا ىلع

 تاهبشلا نمهب ثعببامللاقو تاهم- ثلا نمهب ثعبب اى هعبقيف نمؤمهنأ بسحب وهو هيتأيل لجرلانا

 ةكمالا لاجدلاهؤطيسالاد لب نم سيل لاق إس و هيلعهنلا ىلصهنلالوسر نأ سن | نع( قل دوادوب أ هجرخأ
 اهلهإبة ني دملا فجرت مثةخبسلا لزنيفاهنوسر حب نيفاص ةكئالملاهيلعالااهماقن نم بقن سدا ةنب دملاو

 هللا لص هللا ل وسر نا هنعىلاعت هللا ىضرةر , ره أ نع م) قاانمورفاكل كلا جرخيف تافجر ثالث

 لبقههجو ةكئاللا فرصت مثدحأر د دلزخ ىتح هم دملا هتمهو قرمشملا لبق نه حيسملا أي لاق سو هيلع

 لاقٍرسر يلعب نكس لوشرا نا ل قيدصااركب ىفأ نع كلهم كانهو مأشلا

 ىدمرتلاهج وأ ةقرطملان اجلا مههوجو نأكماوق أ هعبقي ناسارخاطلاقي قرسشملاب ضراب جرلاجدلا

 امو) موملع ةلفغلا ةيلخأ عبي ٍل-سوهيلعهللا لص ةللالوسرلاق لاقهنعىلاعتةنلا ىضر سنأن ء(م)ب رغ نسحب دحلاقو

 ريصبلاو ىمجالا ىوثس قمالوسر تعسسلاةىراصالةيراب نوح نعتسلابلا هلع نوعبسناوسأ دوج نمل

 اوامجو اونما نيذلاو || ييدلا لاق مي نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ دل بابب لاجدلا يسم نب لقي لوقي ٍلسوهيلعةللا
 ال (ئسلاالو تاحلاصلا | نصى قملا هذمللة خخ لاجدلا ةصق فت دروىتلا ثدداحالاهذهضايعىخاقلالاقىو ونلا نيدلا ىح

 ةدئاز ىذلا ت تيملاءايحا رمت ارودقللا نم ءايشأ ىلعهر دقافءدابعهب ىلاعتهنلا ىلتب|هنيعب صخش هنو هدوجو

 رطمت نأ ءامسلاه ىعأو هلضرالازونكع ابتاو هرانوه-ةنجوهعم بصخلاواين دلا ةرهزروهظ نموه تق
 دعب ىلاعت هللاءزجمي مثهتنتفو ىلاعت هللاةردقب كلذ لكعقيو تبنتف تبنت نأ ضرالاو رطمتف

 تبثيو مالسلا هيلع ميسم نب ىسعملتةي ود م لطب وفريغالو ل جرلا كلذ لتق ىلع ردقيالف كلذ
 لطبأوهركنأ نأ 00ج لاو نيث دحلا عيجوتسلالعابعتما ذه تبان لوما

 فمه ريغوةيمهجللا نمهيقفاومو ىزتعلا ىفابجللفالخوةلزتعملاضعبو ةيمهجلاوأ جراوخا نمم سمأ
 اهنأ اومعزو اط قئاقحال تالايخو قب راخاهنأ اومعزاهبىتأي ىتلاءايسشالا نكلو دوجولا حي هنأ

 قيدصتلاك هعمام نوكيفت ةوبنلا عدي لهنال مهعيج نم طلغاذهو ءادنالاتازههم تهاضلاقحتناكول

 صقنو هبفثود-هلالئالددوجووهلاحةر روصباط بذكمهاوعد سفن ىفوهو ةبب وبرلا ىعدب أ: اوهل

 لئالدلا, نطو هينيعنيب بوتكملاهرفكب دهاشلاةلازا نعوهنيع ىف ىذلار وعلاةلازا نعهزعوهتروص
 ! ةميظعهتنتف نالهتنتف نمافوخوأ قمرلا دسىف ةبغرةقافلاوةجاحلاةدشل سانلا نم ماوععالا هب رتغيال

 الو هب نورت_ةيالف قيفوتلا رهأأامافهتنتف نمءايدنالا ترذحا ذطو بابلالاريحتو لوقعلا شهدتادج

 تاقهلوقةريصبالا كيف تددزاام هيبحمئهلتقي ىذلاهللوقي ا فطوهلاحراعلا نم مط قبس ا ل هعمامب نوعدخي

 ىلع نوهأ اذ ه هانعم كلذ نمهنلا لع نوه وهلاق ءامرهنو زبخ لبج هعم نا نولوقي مهناهنلا لوسراي

 هلهئلاوإ_عجامتا لب مهب وا ةلاكسكشمو نينمؤمللال ضمه دي ىلع لجو ز عفنلا هقلخ ام لعجب نأ نم ىلاعن هنا

 نم عش هعم سل هنأ هانعم سيلو ني-ةفانملاو ني رفاكلا ىلع ةجا تثتو اناا اونمآنيذلادادزيل

 لجو زعهلوق © ملأ ىلاعتهللاو درابءامءرانو راندؤاه ار انو ءام هعمنا ثيدحلا ىفتبثهنال كلذ

 ىأ (هىسملاالوتاحلاصلا اوامعواونمآنيذلاو) ملاعلا اولهاجلاىأ (ريصبلاو ىمعالا ىوتسيامو)
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 ( عابد تن دالك



 نأةداراوأةساب روكلم

 كنود ةّودلا مط نوكس

 هياعلدب و ايغل وادسح

 انوقبساماربخ ناكولهلوق
 تايآلاعفد ةداراوأ هيلا

 (هيغلابب مهام) لادجلاب
 ربكلا بجوم ىفلابب
 مهتدارا قلءةموهوهاضتقمو

 ةّوبنلاوأ ةسايرلا نم

 ذعتساف) تايآلا عفدوأ

 ديكن م هيلا ئيجتتلاف( هللا
 كيلعىبي و كدسح نم

 كلا (عيم_لا وهسهنا)

 ٠ (ريصبلا) نولوقيو لوقت
 وهف نولمعي و لمءنامم

 قلخ نمربك أضرالاو
 مهتلداجمتناكال(سانلا
 ىلع ةام_ثم هلنا تانآف

 لصأوهو ثعيلاراكنا

 اوجحاهرادمو ةلداجلا

 نأب نب رقماوناك مسهنال

 ىلءردق نمنافائةتااخهللا

 نكلو) رد هتناهم

 (نوماعيال سانلا رثك 1

 نوامأتيال مهنال

 ْ ٍ م١
 لإ ىتلابب ىنعي (ةيلاب هام هلم و ركل ندعو دجال كب ذك ىلع هاج ام سابعا لق
 مهاموهوبلغي نأ عمطو لسو هيلع نبا بص دج ىلعربكالا م هرودص ىف ناهانهملءقو ريكلا كلذ ىضتقم

 نونعيدواد نب حيسملا انبحاصن | إو هيلعهتلا نص ىدللاولاق مهن ؟كلذودوهيا ف تلزن ليقو كلذ ىئلاب

 نم ىأ(ةنلابذعتساف) ىلاعت هلل|لاقانيلا كالملادرب و 0 دا ءاطاس ماظن .زاارخلا ف جرحي لاجدلا

 تاومسلا قلخلا) .لجوزعهلوق ُُة مهاعفأب ىأ(ٌريصبلا) مهاوفالىأ (6 رس لا د

 هللانانورقمممنأ !ينءملاو توملا دعب مهتداعا نم ى 1(سانلا قاخ نمريك ًا)اهمظععم ىأ (ضرالاو
 ,توملادعب ثعبلاب نورقيال يكف سانلا قل نمز ودصل)ىفرظعأ كلذو ضرالاو تاومسلا اخ ىلاعن
 اهقلاخ ديحوت ىلع كل ذب نولدتسيال يح نوماءيالرافكلا نا ىنعي (نوملعيالسانلارثك 1 نكلو)

 دوهيلا ىنعي نوماعيالسانلارثك أنعلو لاجدلا قلخ نم مظعأ ى أس انلا قاخ نمربك أ !ىنعم موق لاقو

 لاجدلا ىمأ ىف نومصاخحم نيذلا

 قلخ نيباملويي 0 لا اوسرتعمسلاقةورع نب ماشه نء(م)6لاجدلارك ذ ىف لصف

 ىضررمع نبا ن ء(ق)لاجدلا نمةكو وش مظع ًاوةنةفربك ًاءانعملاجدلا نمربك أ !قلخ ةعاسلا م ايقىلا مدآ

 ىنالو ةئفاط ةبنعاهناكىنعلا نيعلاروعأهنالاةفلاج دلارك ذ ملسوهيلعفللا لص ىنلا نأ امهتعىلاعتةنلا

 لاقف لاجدلارك ذم هله أوهام هللا ىلع ىنثافسانلا ىف لس وهيلعمتل ا ىبص ىنلا م اقلاقوهنعىذمرتلاودواد

 لا را رصف رشلأ دال توق هوذا اقدلا و ياعو ةوكرشأ قا

 هيلعةنلا لص هللا لوسرلاقلاق هنع هللا ىضر سن أن ع(ق) روعاب س دلهننا ناوروعأ هنن وماعت هموقل

 121 2 نيبو مروعا سكب , رناوروعأ هناالا ب اذكلاروعالاهتمأر دنا دقوالا ىن نمام لسو
 تاق , راصنالادي زي تنب ءامسأن عإ_سم لكهؤرقي نر ىجمهن مر فاكه يذيع نيب سل ةباو ر فو

 ءامسلا كس ةنس نياس ثالث هبدي نيب نالاةفلاجدلارك ذف ىتب ىف سو«يلعةنلا لصةننالوسر ناك

 ءامسلا كس ةثلاثلاو اهتابن ىباث ضرال اواهرطق ىئلثءامسلا كسي ةيناثلاواهتامن ثلث ضرالاواهرطق ثلث

 هنأهتنتف دشأ نمو تكلهالا مئاهبلا نم سرمضالو فلظ تاذ قيال, هلك اهتانن ضرالاو اهرطق
 وحن ناطيشلاهل لممتمف ىلب لوقيف لاق كب رى رعت تسل كاب كل تييحأ ناتي ًارأل اوقيفىفارعالا أي

 ناتي أر ألوقيفهوب أت اموهوخأتامدق ل جرلا ناب و ةمس ا همظع أ واغورض نوكسنام نسحأكولبا

 متتلاقهيب أوحنو هيخأ وحن ناطيشلاهل لثمتيف ىلب لوقيف كب رىنأٍ عتتسلأ كابأو كاخأ كل تييحأ

 ىتمحلب ذخأو تلاقمهثدحامم مغو ماههاىف موقلاو عجرم هتجاحلا لسوهيلع للا ىلصةننالوسر جرح
 هجييجح اناذ جانأو جرن !لاقلاجدلارك ذبانت دف تعلخ دقل هللا لوسواي تلقف ءامسأ ميهملاقف بابلا

 عوجن ىنتح هزبحت اهفانيمع نمهنلاباةللاوهللا ل وسراي تلف ءامسأ تلاق نم م لكىلعىتفيلخ ىن رنافالاو

 لاق تلاقاهنعةياور فو سيدقتا اوحيبستلا نمءامسلا لهأ ىزجام مهب زحبلاقذئموب نيئمؤملاب فيك-ف
 مويلاكة عج اوةعجلاكر هشلاو رهشلاك ةن-سلاةنس نيعب رأضرالا فلاجدلا ثكمي مسو هيلعهثلا ىلص ىننلا

 لوسرايانلق لاق لم مص ارطضاكمويلاو

 لوسرايالةم ذه ؟ماياكهمايأر اسوةعمك مونورهثكموبوةنسكم وباموبنوعب رألاق ضرالا ىف هئبلام هللا
 ضرالاىفهعارساامو هللا لوسراياناقهردقهل ور دق اللاق موبةالصهلا فكن ةنسكىذلا مويلا كاذف هللا

 الاف هكا ةروس جاوف هيلع قيلف كتم كردأ نفع« نع دواد ىأةباور فو جرا هنر ذتسا ثيغلاك لاق

 بابدنع 0 رديف قشمدق 0 ا دع / فد وهتنتف مكر ةراوج ]

 ىفءاجىذلاوهدنس ىوغبلاهجرخأ ثيدحاذهرانلا فةفعسلا م

 ىذلا



 ضوعنب ونتلا (اهيفلك انا اوريكس نيذلا لاقرانلا نمل از (ابيصن انع)ن وعفاد(نونغم مت 5ألهف) مداخعج مدع اعابنأ (اعبن

 لاق 5 رانلارادلا له او ةنجلا ةنجلا له ل خد أن ابمهنبب ىضق (دابعأ | نيب مكح دق هللا نا) داحأ نعدح ا ىنغيالاهيفاناك انا ىأهيلا فاضملا نم

 ارعقرانلادعبأ ىهماهجن !لمتحيو اعيظفتوالي وجت مهج دف الات :زل لقب لام اواهلهأ بي ذعتب ماوقلل ( منهج ةنز+خر انلا ىف نيذلا

 ىلاعت هللا نممهب ر .ةةدايزلةوعد بوجأ كئلوأ با ذءب نالكوملا ةكسئالملا لعلف مهاغطأو رافكتلا ىنعااهيفور عقلا ديعب مانهجرثب مطوق نم

 مطاخيب ونةنز را ا ىأ (اولاق باذعلا ن ه)ايندلا نم موب ردقب (اموبانعففخي ب ر اوعدأ) مونمةوعدلا بلطي رانلا لهأ وهدمسعتاذهلف

 1 1 اولاق ىلب ) رافكلا أ (اولاق) تاز ركل (تانيبلا سر ةصقللر يفت( كينأت) هلوقو ةصق كن لوأ ىأ (كتنملوأ) ةليوط ةدمدعب

 هللالوقنموهوزالطب(لالطف (1/8) الاني رفاكلاءاعدامو) كناعدلةباجتساالو نأ (اوعداف) مهساككبم ةنزدلا

 نوكين ألمت و ىلاعت 5 2 1
 : لك انا) ةداقلاوءاسؤ ,رلا ىنعي(او ريكشسانءذلالاقرانلا ع نمايسصنانعن ونغم منت الهف)ايندلا فىأ (اعبت

 ناح ىنعي (رانلا ف نيذلا لاقو) مكيلعوانيلعىضق ىأ أ( دابعلا نيب كح دقهنلا ناإ) مت أو نحن ىنعي (اويف

 ميبنأ ان كترلوأ 1/0 :زاخا ىنعي (اولاقّباذعلا نمام .ربانعف فخ ر اوعدا منهج ةنزمإ) باذعلامهلع دتشا

 ىأ(ربصاف) ىاعتهلوق هت (ٌبابلالا وال ىرك ذو ىده) ,هئايبن أى لعةلزنما بتكلا راس ليقوةاروتلا
 3 ١, لاعقلا يأ تخسن ىلكلا لاق كئ ادعأ كالهاو كني دراهظا ىف ىأ (قح هللا دعو نا) مهاذأ ىلع داي

 ليقو مالسلاوةالصلا مهيلع ءايبنالا ىلءاهزوجي نم لوق ىلع ا ذهورئاغصلا ىنعي (كبن ذلرفغتساو) ريصاا

 (ٌةكالا) بم واقىفان ىأ (مهرودصفنا) شي رقرافكىنعإ ( مهاتأ ناطا سريغب هللا تانآىفنولداحي

 قفاونمآ نآلاوانلسر
 موق موي وايندلا ةايحلا

 ايندلا فىأ (داهشالا | متأىنعن (اوءدافاولاق) كلذباوفرتعاىأ(قياولاق) لسرلاءى عدعب كل ارذعال نعي (تانيبلاب لس 7
 فمهيلكي هنأ ىنعي ل ىنعي (لالضىفالا نب رفاكلاءاعدامو) ىلاعتّسا لاق باذنلا ين ءففخالهنااوملع هئالكل وعدنالانا

 رفظلاو ةخل اباعيج نب رادلا سابع نبالاق (ايندل ةايحلا فاونمآن يذلاواناسررصننلانا) لجوزعهلوق © مهعفني الو لضي ولطبب

 فاوبلغناو مهبفلاخ ىلع نو روصنم مهق مط لصاخ كلذ لكوةرخآلاو اين دلا ىفءادعالا نم ماقتتالاب ليقو ةخلابليقورهقلاو ةيلغلاب

 نيياحالاضعب ايندلا رصن اكمهنم ما-قتثالاب مهءادعأ كلهأو مها داع نم ىلعر هقلابهئلامهرصن دقو ةرانم_هفلاخ نم ىلعةخلاب

 ةبقاعلاو هللا وم اناحتما ||| موقيمويةمايقلا موبمهرصتنو ىنعي (داهشالا موق مويو) افا نيعبسهب لتقدناف لتقاملاب رك زانبى حب
 صتقتب نم هللا حيي و مط نيلاظلا ممحاة ا 0

 ت1 ب مح 2
 0 را ير ىنعي (باَكْلا ليئارسا ينانثردأو) وا 1 ءوماثدت انقل منهج ىنعي

 لوقتاكرورجاوراجلا عضوم

 مويلاؤ سمأ كنف

 دهاش عج داه_ثالاو لوقيءايبنالا ىلع :رباغصلازوجحال ن «دنعوةّومنلا لبق هنمر دصام ىلعل يقو لضفالاو ىلوالا كرت ىلع ىنعي

جر دهدب زبا إو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلا عت هللا نم ديس دك
 دي رب باعصأو بحاصك عماج نال كلذوه دعب نمد ريغلةنسريصتلوة

 0 يالا ةظفحلا < بونذلانمةب وتلاوهو مدقملوالاو ىن,ذيامبلاختشالاو ى.ذبالامعةب وتلا نيمسق ىفةروصحس تاعاطلا

 ةزعلا بر دنع نودي لأ لس ليقو الص ىايبالامع كبر مزن ىأ (كب ردمحيعسو) ىلامتةلوقوهو تاناطلاب لاغتشالا ف اثلاو
 بيدك ابةرفكلا ىلع 9 ذلانا) س+ل!تاول.ظلا سابع نبا لاقورجفلاةالصو 0 راكبالاو ”ىشعااب) كب رلاركاش

 ىب ىلع نو ده ةظفحلاو

 (ةنعللا مطو ) عفانو ىفوكع فنيل مه رذع لبقيالى أموقي موب نمل دب اذه (مير نيام دو ماده نعىزارلاءانلإب موقف

 نم نيردلا باب فهن ىئأام عيج هيدي ري(ىدطا ىسومانث اد قلو ) اهمانعوهو ةرخالارادءعوس ىأ (نادلا هللاةجر نمدعبلا

 دعب نمباكلاانكرتىأسنج باكل نالروب زلاؤ ليجئالاو | ارونلا ىأ (باكلا ليثا ارسا ىنانت ”روأو) عئارم كاوةاروتلاو تازكملا

 ىلع( ربصاف) لوقتعلا ىوذا (بابلالا ىلوالإ) لاا ىلعوأ هلل وعفملا ىلع امهءاصةناوةرك ذو اداشرا ( ىرك ذوىده) اذهىلا اذه

 بذا ى أ( كبن ذار فغتنساو) قح كتلكءالعاو كنز صن نم ىدعوهب قبسامن ا ىنعي ( قحةللادعونا). صصغلا نم كموق كعرجبام
 هللا ناحبسلق ليةورصعلاور جفا انالصام“ليقوهيلعءانثلاو كب رةدابع ىلعمدىأ (راكبالاو ىئءلابكب ردم حبسو) كتءأ

 مدقتلاةداراوهو مظعت ( ربكالا,هرودصفناإ ناربخ نال هيلع فقوال (مهانأ ناطلسريغب هللا تانآىف نولداحب نيبذلانا) هدمح و

 لك اهتحنةوبنلا نال كيهنو كنصأو كدب تحناون وك مهمدقتت نا ةغيخ كتايآ او عفدو كوداءاذهلف مهقوف دح أن وكسال نأو ةساي رلاو



 نملدي وه( هللا رفكأل ىتوعدئرانلاىلا ىثوعدنو) ةنجلاىأ(ةاجنلا ىلا ؟وعدأ) ورعوبأ او ىزاج ءايلأسمفب و (ىلام موقايو)

 معلا نب دارملاوهتني وب ربىأ(لع هبىل سلام هب كرش :ًاو) هلدادهو قي رطلا ىلا هاد هلاقياكهلد اعدوا ذ كىلاهاعدلاقيلوالا ىتوعدت

 رب ركسنو ى اعتوهنا>بسةنناوهو ( راغغلازب زع زعلا ىلا ؟وعدأانأ او)اطا معي نأ حمصي فيكملاب سيلا وهلاب سلام هب كر شا ولاق هناك واعملا قت

 . لخادىاثلا نالىناثلا نود كاثلاءادنلا فواولابءىبو نو عرف ل نم هناوهموق مهناهيفوة|فغلا ةنس نءظاقبال او هيبتا د زاءادنلا

 فامعم ناو ق> ىنعب لعف مرجو هموق هيلاهاعدا-ادرال نيب رصيلادنغ (مرجال) ثلاثا| فالح هلريسسفتو لمحملل ناب وه مالكى ع

 ةوعدهل سيلهيلا ىنوغذدبامناهانعم (ةرخآلا ىفالوايندلا فةوعدهل سيلهيلا ىنوعدنامنأ) هنوعد نالطبإ بجوو ق> ىأهل_عافهزيح

 قحلايد وعملا قح نمىأ طقهسفنىلا

 ةيدوب رلاىعدن الو كلذ

 ةباحعتسا هل سدل هانعموأ

 ةرخآلا الوان دلا ف ةوعد

 تاعج ةباحعةسم ةوعدوأ

 اطةباحساالىتااةوعدلا

 لعفلا ىمسم ةوعدلا

 هلوق ىفءاز+!بهيلعىزاجما

 هيلاانعوجر نأو(هللا ىلا

 نأو ( نيفرسملا نأو)

 ضو باز

 53 د(ىرمأ) ٍلسأو
 : ولو قدم ءايلا

 _ هوكعون مهنال (هللاىلا)

 هاقوف) مط ف مطامعاب

 (اوركءام ت ايس هلا

 اومهامو 0 دبادش

 01 ل رس ءرفل 000 0

 مهلتقاذا فيسلا ىلع ىراسالا مامالا ضر ءلافب؟تمهقارحا الع كب ءو(اهياعنوضرءي)هربخأ أدتيمو أر اناا وه ليقف باذءلا ءوسأم

 ايشعواودغنوكن زوجي و مهنع سفن وأرخاس نوب ذب نأاما كلذ نيبامفوزاتلاب نوب ذعي نيتقولا نبذه ىف ىأ (ايشعواودغ) هب

 ىلاوهوعدبالهندابعكاوهيلا نوعدناموهتءاطىلا دايعلا وعدي نأ 0/80

 ةاجينلا بج .وب ىذلا ناميالا ىلا ءوعدأأ انا انعم (رانلا ىلا ىنوعدتوةاجنا١ ىلا يوءدأىام موقاي و) ريتقت

 0 كرشأوةللاب رفك ال ىتن وعدت) لاقف كلذ هرمسف من :رانلاب جوي ىذلا كرمشلا ىلا ىن وعدت م اورانلا نم

 نيباملو قحلا هلاللاكب رش هاعج لقعي فيك هلاب سلاموهلا هيلا ىتوعدن ىذلا نا لعأالىأ ) لعدب ل نسلاع

 هماقتنافىأ( زب زعلا ىلا يو عد انأو) هلوقب ناسعالا ىلا مهوعدي هنا نيب َُك ثااورفكلاىلاهنوعدي مهنا

 هل سيل) منصلا ىنعي(هيلا ىتوءدنامنا )اح ىنعب (مرجالإ ديحوتلا لهأ ب ون ذا ىأ (رافغاا) ركن

 ةوعدهل تسل لدقو ةرخآلا ىفالواين دلا فدحالةوءدةباحتساهلت سل ىتعي (ةرخآلا ىفالواين دلا فةوعد

 نمأربتتةرخآلا فو اهتدابعىلاوعدتالوةّيب وب رلا ىعدنال ءان_هالا نال ةرخآلا ىفالواين دلا ىفهندابعىلا

 ىعي( نيف هرسملانأ و) هقحتس هقحتساع الكوى :زاجيف هللا ىلا انعج ىم ىأ (اىلاندعنأ وز اهمداع

 ركذلا كفنيال نيح باذ- ءلا متنياعاذاىأ (؟للوقأامنوركذتسفر راتلا باعصأ مه) نيكرشلا
 ىنعب (دابعلاب يسب هللا نا ) مهني دهتفلاخم ودع .ون مهنا كلذ وللا ىلا ىرضأ درأ ى 1(ةنداىلا ىرمأ ض وذ 8

 ِت ايسةئاداق وف ) ىلاعت هلوق كالذو هيل ءاور دقي مف» ولطف مهنين نم نمؤملا ج 0 نم قحلا معي

 ظ ل ازن ىأ(قاحو) يطبق ناكو مالسلاو ةالصا|هيلعى وم عفاجم هنا ليقرمشلا نمهباودا ارأامىأ 6 ركاب

 1 العز وضرعي رانلا) ىلا هلوق كلذو ةرخآلا ىفرانلاواين دلا ف قرغلا ىنعي(باذعلاءوسنوعرفل )| (

 ْ ىلعنوضرءيدوسرويط فاوجأ ف نوعرفل حاورأدوعسم نبالاق ءاسمواحابص ىنعي (ًايشعواو دغ

 ليقو » ةعاسلاموقتىتح مكازانمهذهنوعرفلآ اايلاقيو راذلا ىلا ورتو و دغت نيت م موي لكرانلا

 || انذاعأربقلا ب اذعتابثا ىلعةبآلاهذهبلدسيواين دلا تءادامايشعو ةركب راذلا ىلع فاكل كح ور ضرعت
 تاماذا كد نالاق لسو هيلعفشا ىلص لنآ لوسر نأ ر مي نءةنلا دبع نع (ق) هم هركو نع هنم ىلاعت هللا

 لهأ نفرانلا لهأ نم ناكن او ةنجلا ل هأ نف ةنملا له نم ناكن اى ةعلاوةا غلاب دعقم«يلع ضرع

 | ةمايقلا موب مهرقتسم نع ىلاعت نلاربخأ مث مالا و اوان كن كدعقماذهلاقي رانلا

 (بانلادشأ) نوعرقلا اياولخدامطلاة.ىأ(ّنوعرفلآ [ اولخدأةعاسلا موقت موب دز ىلاعت لاقف

 ىأ (نوجاحتيذاو) ىلاعتهلوقواوقرغأ ذنماهب نوب ذعي اوناك ىذلار يغباذعلا نم ناول أس ابعن با لاق
 | ملانكانا اوربكتسا نيذلل ءافعضلا ل ا فلما رومصتخذاكموقادجتاب ركذاو

 (اعبت

 فلخو صفحو ىلعو ةزجو ىندملاخدالا نم (نوعرفل .ةاواخدأ) ماهج ةئزخن لاقي (ةعاس رس دل ادعم اونا 2 ةرابع

 ١ ربقلا ب اذءىلعل يلد ةبآلاهذهو مهج ب اذعى أ (باذعلادشأ) نوعرؤفل ”اياولخدا مطلاقيىأ اواخدا مهريغو بوقعي و

 ا ملانك )ءاسؤرلا نبا وربكتسا نب ةلءافعشلالوةيفرانلا ف) ههصاختت قوز ذاو (نوجاحي ذاو)



 باجي ماعد دجال هنا متنظو مرغكىلء مق ىأن اهرب ريغ نمكسفن ا دنع نماككح (الوسر» دعب نمهثلا ثعبب نل متل كلها ذا ىتح)

 نيذلا) هن :دى كاش بان م هنايصع ىف فرس لكننا ل_ذيلالضالا|ذه لثم ىأ (بات سم فرسسموه نءةللال_ضيكلذك ( ةحلا

 ريغب ) اطاطب اواهعفد ىف (هللا تاياىف) هر | دحومي ريال هنال جو هو هنمعلا ةنازاجو فرحا د نملدي (نولداب

 ريمضلاوهانعم ىلع لدبلا لمف اظفل دح ومو ىنعم عجوهو فرسموه نم ريمضربكل ءافواضغب مظع ىأ (اتةمربكم هانأ) - (ناطلس

 نبذلالادجهري دةتربكف ريمذلاه يلا عجري فاضم فذح نمهجولا اذهىفدب الوءادتبالا ىلع ن كلا عفرين ازوجي وهظفل ىلعهيلا عجارلا

 باقلا فصوا اوورمعوبأ نب ونتلابباق (راوجر بكشم باق لكى عال عبطي كل ذك اونمآنيذلاد_:عوهلادنع) اتقمربكن ولداحب

 الهجوأهموق ىلعاهبو مت( نوع ءرفلاقو):|+ اوه مئآلا ناكناوهبلق مث ؟هنافهلوةكوهو نذالا تعم .لوقناكامهعب م هنالربجتلاو ربكشلاب

 لاقيهنمودعب ناورظانلا ىلع (ا/ال) ىالىذلارهاظلاءانبلا حرصلا ليقوارصق ىأ (احرص ىل نب! ناماهايإ هنم

 0 5 0 ا 00 ىلعل )رهظاذا عيشلا 00 اا ا ا

 : : ةخر بغ ملا * لا لبس ىلع كالذاولاقامناوة ا؟يلعد دج الهلنا نا منظوه رفك ىلع 3 1ىا
 نام طوق سيلوددعب نوت ًاينيذلاءايبن 3 :الا بي ذك: فاساسأ مط نوكيل كالذاولاق لبهيلع ناهربالو غلبأ) وريمعوبأو ىاشو 1 تاكا ع

 هد_عب نمةلاسرا سي ذكتوهامناواهفاوكشد_ةوفيكف سوبةلاسرلاةيدصت الوسرهدعب نمةللا تعب

 ىىأ(باتسمإ) هنايصعو هكرشىف ىأ( فرسموه نم هللا لضي كل ذك ) هتلاسرل بي ذكشلا ىلا مومضم

 هللا تانآلاطب ىف نول د احين يذلا ىنعي باتر ملا فرسمالريسفنا ذه ليق (هللات انآ نولداجي نبذلا) هنيد

 هللا دناتمقم) لادجلا كلذىأ (رثك )اننا نم( مهان أ) ناهرب وةجر يغب ىأ ( ناطلسريغب )بي ذكستلاب

 هريزول ىنعب( نوعرفلاقد) لجو زعهلوق © ( رابج ربكم بلق لكى عةفلا عبلي كل ذك ونعم يذلا دنعو ْ

 صحصقلاةروسىف هرك ذم دقت دقو دعل ناو ند رظانلا لع ىنالارهاظءانب ىأ (احرص ىل نبا ناماعلا

 قاو ىسومهلاىلا علطاف ) ءامسلا ءامسنم اهباوب ًاواهقرط ىأ (تاومسلا بابس ب ابسالا غلب : أ ىلعل)

 اهنملدب أمن (بابسالا
 هناةناباو اهتأشا اميخفت

 بابسأ) امظعا سمعأ دصقنإ

 اهقرط ىأ (تاومسلا
 اهملا ىدؤيامو ا اوبأو
 وهف ْئمىلا كاد'املكو
 هوو ءاشرلاك هيلا بيد

 صفح بصنلاب (علطاف) نعدصووهلمعءوسنوءرفل نز كل ذكو) ىريغاب ره نالو تي وى دب امف ىأ (ابذاك ) ىسوم ىنعب ( هنظال

 اهيشن ىجرتلا باوج ىلع دصو ىأ حتفلاب دصو ءىرقو ىدطا لينس نع ىلاعت هللا هدص امهنعةلثاىضر سابعنبا لاق (ليبسلا

 مفرلابهريغو ىتملاب ىجرتلل || راسخ ىفالا ىس .وم تايآلاطبا هديك اموىأ |(ٌبابت الا نوعرف ديك امو) ليبسلا نعسانلا نو ءرف
 هلاىلا) غلبأ ىلع افطع هدهاما يدان دلل رطىأ(داشرا | ليبس عك دهأ نوعبتا موقاي نم ءاىذلالاقو) ىلاعت هلوق كالهو

 هيلارظناف ىنعم او( ىسوم ىنعااو لوزتال ىنااىأ (رارقلار اد ىهةرخآلا ناو) عطقنت مثةدماهبنوعفننب ةعتم ىأ (عاتمايندلا ةويحلا

 ىو ىأ (هنظالففاو) نيفراعلا ضعب لاق ىنافلا ٠ نمريخقابلاوةمادةيقابةرخآلا ناو اهيفةعفنمال4_ضرقنمةناف ايندلان ١

 ىريغملاهلهلوق ف(يذاك) | ناف فزحايندلاو فيكف ينال نماريسخةرسآلا تنافي فازت رسال رادالا حل
 نيبزتثا كلذ لشمو ( كل ذكو) نمراهيفادلاخ ماهجهؤازف كرشل !لمع نمهانعم ليق (اهلشمالا ىز< الذ ةئيس ل2 نم) قا, بهذ ةرخالاو

 نوعرفل نيزإد ملا كلذو ةنجلانولخدب كئلواذ نمٌؤموهو ىثن ا وأرك ذ نما اص لمع نمو) اهردقب ب وقعلادؤا از ىصاعملابلمع

 نع و ريغبايص قزرلا مهيلع بصإ ليقو 0 , 1| نمةنجلا فن وطعي ايف مويلعةعبتال ىأ (باس->ريغباهيف نوقزرب

 مه نيزو هلوةكهتسوسوب ناطيشلان زماوادودصهسفنب وهوأ ادصهريغىأبوقعي و فوكداصلاحتفب و مقتسملا (ليبسلا
 كالهونارسخ (بابتفالانوع :رق ديك امد)ن روهمعي مهف مطاع أ مطاني زهلثموىلاعت هللاو أل يدسلا نعمهدصف ملام ناطيلا

 همدش ضن رعن هيفو ىنلاض يقن وهو (داشرلا لبس مكدعأ) لهسوبوقعي ويم نالاخلا ىف قوعبتا (نوعبتا موقاب ن نماىذلالاقو)

 (عاتمايندلا ةويحلاهذهامنا موقاي)هلوقباهنأشريغصتوا ندلا مذب حشتفافاهرسف مالوأ ألجأ ىغلا ليبسهموقو نوعرفهيلعامن ١ حرصتلاب

 رك ذم (رارقلارادىهةرخآلاناو)ةلوقب رقتسملاو نطولا ىهاهن :ا نيب وةرسآلا ميظعتب ىنثو نقفلا عبنمورمشلا لصأ اهيلادالالافريسي عنك

 رك ذ نم اح اص لمع نمواهلثمالا ىزجي الف ةئبس لمع نإ هلوقب فازي امل طشني و فاتي امم طبشبامهنم لك ةبقاعواهن حو امبس لاسمعالا

 نيتوعدلانيبنزاو مثرككو بودي زي وىرصب وىمنولخدي (باسحريغباهيف نوقزريةنإلانول_د ذي كئلواف نمٌؤموهو ىتنأوأ
 . هلوقب رانلاهتبقاعىذلا دادنالاذاختا ىلا ههتوعدو تانج همر ىذلا هللا نبدا هنوعد



 نا ىنعي(انءاج نا هللا سأب نمانرصن نك) رصم ضرأ ف( ضرالا ىف) 5. فك نملاحوشو نيلاع )نب رهاظ مويلا كلا اكل موقاب)

 الو ؟ءاج نادب < !ةقاطالهنافدب ا ذعى أننا سأبلاوضرءتنالو كفن ىلع كسمأ اودسفتالف مهوع : رهقو سانلا تولع دقو ريصم كلم ككل

 (ىرأ مالا م<رأام نوعرفلاق) هيف طمهاسموهب مهحصني ىذلا نأب م يماعيلو ةبا را تي انا ءانرمصش:لاقو دحأهنم عن

 ليبسالا) ىأرلا اذهم (مك-هأام) ب باوصريغهنولوقت ىذلا اذهوهإتقالا بوصتسأال ىنعيهلتق نم ىرأ امبالا ىأرب ميلعريشأامىأ

 .هيلقو هناسل نا ىنعي 0 01 الر سر دلو باوصلاو نءللعأا مالا كما عأاموأ حالصااوباوصاا قي رط (داشرلا
 رشتس لهراعشتساالولو دادتي ناكهنكللو مالسلا هيلع ىمومةهج نمديدشل!فوخللار عشت سم ناكدقف ب ذكد قولو قيام ىلءنائطاوتم

 بازحالا ى اهفاضأ ل هنالمهمايأ لثم ىأ (بازحالا موي لثم ميلعفاخأ ىفاموقاين *1ىذلالاقو) ةاراقإلا ىلع الا فقي لوا دحأ

 001 كرام مورعلناك مهتم تح لكنا ستلبلب (مهدعب ن م ني.ذلاودوموداعو حون موقبأدلثم)هلوقب م هرسفو

 ديالوهنعنورتفيالومهنمامتادايئادكلذنوكوىصاعملارئاسوبيذكتلاورفكلا (16) نم مهلمس ف مه ؤدءالؤهبأدو

 د 222
 - موقان) لجوزعاوتو مب ر نم تانيبلابق ءاج دقوةللا ىف رلوق نأالجر نواتقت ؟لاقو 05 قىافاممفىد 0

 سأب نم انعنع ىأ (انرصني نذر صم سرا ىأ ضرالا فنيبلعىأ (ضرالا ف نبرهاظ ويلا كلل 2 2م د ارح لثم ةناضضا ٌ 2 5

 ىلاعت هللا ب اذع نم عنامال هناف ىنل ا لتقو بي ذكتلابهللا با ذعلاوض رسال هلل ىنعملاو (انءاجن اننا ناد تاع قاتل زخ
 لل.دسالا ا ىسفنل ىأ (ىرأامالا)ةصصنلاو ىأرلا نم ىأ(م< رأامنوعرفلاق) 3 لحدا + ريشا امو) لوالا لثم

 اذ هنوعرف ىلعدرنوءرفل اند ءؤمناىلاعتةتل اح مثىدطا قي ر طيب االا !وعدأام ىأ (داشرلا دب رياموىآ (دابعالاماظ

 بازحالام هوي لثم كيل اعف اخأ ىتام .وقاب نمآ ىذلالاقو) هلوقب هلبق مالاب لحام هب لكن أهفوخو ْ الكلا|| مهذعيفهدابع ملظي ن أنا

 هوقحتسا منالالدع ناك

 هلوق نم غلب وهو مطاسعب
 دييبعأل مالظب كب رامو

 ةدارا ىلا لعج ثيح
 نعد _-عا نموركتم ل-ظ

 ناك هدايعلام لظ ةدارا
6 

 ريسفن و كعل او دعب أ لظلا نع

 نأمطدي ريال هنإبةلزتسعملا

 له نالديعب اوملظي
 لجرلا لاقاذا اولاق ةغللا
 اا رمق لا ها تخلوا راالوانعم كلامو راالزخ ل

 مهاتأ !ىتحبس ككل | ىلعةماقالا ف م-متداعل ثم ى 1( مهدعب نم ند ذلاو دو«وداعو حون موقب لم

 موب كياع فاخأىفا موقاب ور مهيلعةحح |ةماقا دعبالا مهكاهمال ىأ(دابعللا ماظ دي 1 هللاامو ) ب تاذعلا

 اضعب مهضعب ىداني و مهمامإبس ان أ لكميف ىعديهنالدانتلا مويةمايقلا موي ىمسةم ايقلا موي ىنعي (ذانتلا
 ةواق_ثلاو ةداعسلابه«بف ىداني وةدملا باك ًارانلا باح ىداني ورانلا باخ ةنلا ب امص ىدانيف

 ىداني وادب اهدعب دعس الة واقش قش ن الفن نالفوا دب اهدعب شيال ة داعس دعس نالف نب نالف ناالأ

 اؤرقا مؤاه نمؤملا ىداني ليقو تومالب دواخرانلا لهأاي و تومالب دواخ ة نجلا له يتوملا جذي نيح

 برهورفن اذاربعبلا دن نمرفانتلا موي ىنعيدانتلا موي ليقوهيباتكت وأم ىتتيلاب رفاكسلا ىداني وهيباتنك
 نوءجريفهيلعافوفصةكئالمااودجوالار اطقالا نمارطق نون ايالفابر هاو دن انلاريفزاوعمساذا ىمنا كلذ

 هللا نم ككلام) رانلا ىلا ب اسما فقوم نع نيفرسصنم ىأ( نيرب دم نولوت موي) هيفاوناك ىذلا ناكملا ىلا

 فسوب ىنعي(فسوب ك ءاجدقت او) هب دهم ىأ (داه نمهلاف هللا للضي نمو)هباذع نم مكمصعي ىأ(مصاع نم
 راهقلادحاولاهللا مأربخ نوقرفتمباب رأأهلوق ىنعي( تانيبلاب) ىسوم لبق نم ىأ( لبق نم) بوقعي نبا

 رن وعرفوهليقو ىسوم نوعرفوهفسوب نوعرف نا ليقوايبن ةنس نب رمشثع ف سول مهيف ثكملبق

 ىف نيك اشاوقب مهنا ىنعملاو هلكي رسمثالمدحوهللاةدابع ع نم سابع نب لاق (هبكءأ اجام كشف مازاف)

 هنوبث

 ١ راثلا باخصأ نجلا باهصأ ىدانو فارعالا ةروس ىفىلاعت هللا ىحاموهولادلا ىلعةيآلا هذ هرخو ءايلا ىلع لدن ةرسكلا نال. نسسح

 0 اهفذحو لصالاوهءايلا تايثاو نيلاخلا ىف بوقعي و يم ىدانتلاةمايقلا موي ىأ (دانتلاموي م؟يلع فاخأىنا موقاي وز هلوقب ةرخألا

 ثالةذاعسدعءسانالف ناال ا دانم ىدان ل- قو فارعال باص ىدانوةنجلا باص ًارانلا باخ ا ىدانو 9 قشانالفناالأ دب أ اه دعب

 - (مصاعنم)هلاباذع ن * . (هللا نم كلام) رانلا ىلا باسحلا فقاوم نع نيف رصنم( نب رب دمنولوت موب )ادب ًااهدعب دعس الةواقش

 ١ نب مئارفأن بف سوي ليقو بوقعي نب ف سوبوه (تاندبلاب لبق نم فسوب كءاج د قاو) دش ىم (داه ن مهلافةللا لاضن نمو) عفادو عنام

 ١ فسوب ناب مهي ورخآ ن وعرف ليقوهنمز ى ار مع فسوب نو ءرفوهىسوم نوعرف نا ليقو ةنس نب رمثعايدن مويف ماقأ بوقعي نإ ف سوي

 ٠ نيك اشاولازتلواويف مككسشف (هب كءأجا كشف مازاف ) تازجتملاب ىسوم لبق نم مك آنأ
 ب



 مه مهنااماهياو هموق ىلع اهم وميىسوم لتقأ نور ذهل وف ناكودب رهنوعد نموه-:مهفوخ طرق ىلع قد_ص دهاش(هب رعديلو) هلوقو

 هنودبعياوناكو هيلع مت اامريغين أ( مني دلدبي نا هإ_تةأ لنا (فاخأ ىفا) ع زفا!لوه نم4_سفن ىفامالا هفكي ناك اموهن وفك نذلا

 مفروءايلا شفي مهريغو صفحو ىرصب وقدُملادلا ب ضنوءايلامضب (داسفلا ضرالا ف ) ىسوم ( رهظينأوأ) مان_دالانودرعي و
 كلهم و شا اعملاو بساكملاو ع رازاالطعتتو نمالاهعم بهذي ىذلا جبال اولئاقتلا ض ,رالاىفداسفلاو لدبي ةقفاول ىلوأ لوالاولادلا

 ًارقوهبي سب نآفلا نمرهظيامبك ايند يلع دسفي وأ هنيدىلا ك<توعدب كني د يلع دسفي نأ فاخأ ىنا لاق هنأك اايضوال_ةقسانلا
 ىنا)هموقلولتق ثيدح نم نوعرفهارجأ اف عم_ءامل(ىسوملاقو) اعمم ايندووكنيدداسف فاأىناءانعمونأو ةف وكلا لهأريغ
 لكوتلاياومصتعي وهذايعةللاباوذ وعيفهب او دتقي نأ ىلع مط ثعب , روهلوق فو(باسحلا مويب نمؤيالمكتم لكن مكب ر وى ربت ذع

 ربك ايدارأو غلب أن وكيف ض رعتلاةقب رطىلعن وكبيلو ةربا.+ا نمهريغو نوعرف هنذاعتسا لمشةلربكشم لكن ملاقوهماضتعاهباع

 لجرلا ف عمتجا ذاهنالب احلا مويب نمياللاقو هماظ طرف ىلعو هبحاص ةءاند ىلءلذ أ وراكتسا حبقأ هو قدعلل ناعذألا نرعرابكدسالا
 كرتي لوهدابعو هللا ىلع ةءارجلاو (/ه) ةوسقلا بابسأ ل مكشساد قف ةبقاعلابةالابملاة|قوءازولاب بيدكشلاو ربكتلا
 لدبين آف اخأىنا)انمهعنميفائيلاه|سرأهنا معزي ىذلاهب رىسوم عديلو ىأ(هب رعدياو) هؤلتقفهباوج تذ 20013127017 س2 52525175-255 71717 ب5ِتبتئبئبر555د

0 0 

 ماعد 0( 0 كلذب ىنعي (داسفلا ضرالا فر هظي ناوأ) هيلع متت أ ىذلا مني دريغي نأ ف اخ نوعرفل ومي ىنعي(كتيد

 0 ورمتول ىنعي( مب رو ربت ذعىنا) لتقلابن وعرف دعوت ل ىنعي( يسوملاقو) هريغةدابعوهلي دبتو نب دلارييغت

 نمءنمؤم لجر لاقو) نعةللاهناص نأ مرجالف هيلع دمّعا اوهللاب ذاعتسا نإبالاةدشلا عفد ىف تأ, م مالسلا وةالصااهيلعىمومنا

 مع نبا يطبق ناك لق ليئارسا ىنب نمناكل يقو طبقلا نم ناكل يقو نوعرف مع نبا ناكل يق (هناميا مكن وعرف ل 1 نم نمؤم
 ارسىسوعب نما نوعرفل || م ليد زحنمؤملا اذ همساناكو نوعرفل ؟نمهناع تكن مؤم لج رلاقوةبآلا نعم نوكيا ذه ىلعف
 ةف ص نوعرف لآ نمو || (لوقينأالجر نولتقتا) بيبح ليقولب ربجهمساناكق حسا نبا لاقوءاماعلارثك أو سابعنب دنع
 ايليئارسان اكل يقو لجرل نمتانيبلاب؟ءاجدقو)هلوقو ديحوتلاىلاةراشاوهوراكنا ماهفتسا اذهو(هللا ىف ر)لوشي نالىأ

 ةاص نوعرف لآنمو || هيلعفابذاككب.ناو) هقدص ىلعل دبا. مءاج دقو ىنءلاو ةزملاراهظابهتوبنرب رقتىلاةراشاهيف )ب 7
 لآن مهناميا مكى أ متكيل ضعب عبصإ) هومينكحف ىأ (اةداص كيناو) هيلع هبذكلإب ودوعيامنا كلذ ؟رضبالىأ (هيذك

 قاس هيكشاو ناوغرف هناك هانعمو اهاص أ ىلع ضعب ليقو ق داصوهوهومتلتق ناك د دعي ىذلا بصي هانعمل يق (مدعب ىذلا
 وأ ليبرخوأ بابح وأ توبا تسلا» لول ىذلا ضعب كبيصي نأ هقدصفاملف أجاجتحالا قب رطىلعهلاق
 -لوالار هاظلاو لي زح 24 0 فرسء.وه نم) هنيدىلا ى !(ىديمالا نا) لكلا

 (لوقيناالجرنولتقتا) || مضو هيلع#تا لس هللا وشرب نوكرسقلا عصاستشا نع ضاعلا نإ 23 ت5 ” 51| اننبلاقف هبا لص هللا لاوس رت نوكرس للا عصام لشن رع كاش نب هللادبعتلاسلاق
 هللا لصةنلال وسر بكن ذ خاف طيعم ىفأ نب ةبق ع لبق أ ذاةيعكسلاءانغب لو« يلعتلا لص هللا وسر

 هللا لصةللالوسر نعهءؤدو هبكسعذخافركبو ب أل بقافا دب دش اقنخ هقنخو هقنع ىف هدوم ىولو سو هيلع
 راكنا اذ هولوقي نال

 ليق هناك ظ ا

 هدحو هن رالاطي أ كب روهو (هللاىفر) هلوق ىهو قحلاةلك الا اهباك-ترا ىف ةلع كلامو ةم .رح سفن لتق ىهىتااءاعنشلاةلعفلا نوبكترثأ
 وهوةيب وبرلاهيلا بسن نمدنع نم تانيدي نكلوة دحاو ةنيدي هلوق حيحمصتل ارض لهنأ ىنعي( ب رنمتانيبلاب)لاحةلجا (مءاج دقو)

 واالهناف ميسقتلا قب رطن مهيلعجتحا ( مدعي ىذلا ضعب كب صياقداص كي ناوهب ذكهيلعفاب ذاككي نا او) هب فارتعالا ىلا مطل جاردتسا

 لكلقي ل رب اذ علا نم دعي ىذلا ضعب كيصياقداصكي ناودهاطختالوهبذ كلاب وهياعفاذاككيناف اقداضوأ بذاك ن وك, نأ نم

 لكلا ةباصا ىنن هيف سيلوهل مهميلستىلاب رقأ وها ءاذ فاصنالا قيرطلاكواسو مط ارادملوقلا قداص ىن نمدعو هنا عمّ دعي ىذلا

 ةرخآلا اوايندلا باذ_عمهدعو ناكو كك اله كلذ ىف و لجاعلا ب ذعلاوه وم دعيام ضعي كبيصي نأهقدص فن دوكم املقأ مطلاق هناكسف

 (باذك )دحللزواجم (فرح سوه نم ىدهالهثلا نا فيرشم لكلاب ضعبلاريسفتواضي أل يبقلا اذه نم قداصلا ىلع بذاكل | مدقتو

 هللاهادها لبا ذك افرسسم ناكولذا هنم نوصاختتف هكله أو هللا هلذخاباذك اف رسم ناك نانا ىنعملاوةلهاجلا باب نماضيأ اذهو هناعدا ف

 نوءرف هب ىنيوهو ىسوم فرسم اب ىنعهنا مهوأ ل يقو تانييلابهدضعاساف ةوبنلاب
 ححصم ىرئامسنلا فو ليقز حان. دياب طخةخسن فو عبطلالصالاب اذنك ل مب زح هلوق م



 فمر نال ةمااسلا عج مظاكلا عجامنا اواهبامصأ ىلع ل اوي بولقلا نملاحوهواهسأر دْسةب رقلا مظكن م مهرجانحب نيكسمي(نيمظاك )
 نالةءاطلا نعزاجوهو عفشي يأ ( عاطن عيفشالو) قفشم بح( ميج نم) نب رفاكلا (نيملاظالام) القعلا لاعفأ نموه ىذلا مظكسلاب

 ناوهراحجناو بضلا ىنهبدب رب ر>ءجنب اهب بضلا ىرئالو 5 هلوقىفاك ةعاطلاو ةعاذشلا نندارم او كةوف نملالا نوكتالةقيقح ةعاطلا

 ىنعمب ةيفاعلاك ةنايحلا ىنعي ردصم ( نيعالاةنئاخ معي )ةتبلا عفش مطن وكن امهللاو ىسحلا نعفةعافشلا نودةعاطلاءافتنا ظفالا لمتحا

 ركفتي م ةقراسمةوهشب ةيبنج أى ار ظني, نأ أوهل.يقوةنايخو ةنامأ نمهرسستامو (رودصلا تا مو) لحالام ى ار ظنا قارتسادارملاو ةافاعملا

 لثمهناتآ كي ريىدلاوههلوق فوهرابخ ن مريخ نيعالا ةنئاخ لعب وهلك الذ لع للاو هنرضح نمهنركسفو هر ظنب لعيالواطاسج ىف هبلقب
 نع كلذلا دعبف عاطي عيفشالوهلوقىلا قالتلا مويلاوحأ رك ذدرطتسا ثق التلا موب ردديلهلوقب للء دق حورلا ىتاي نكسلو حورلا قلد

 اذهو وثب ن روضقبال مهنا او( ئشب نوضقيالهنود نم نوع دب نإ ذلاو) لدعلابالا كحال هتافص هذهىذلا وىأ ( قحاب ىضقي للا او) هتاوخأ

 معي هلوقاري رقت( ريصبلا عيم_كاوههنلا نا) عفانن وعدت ىضقيالوأ ىضقيهيف 2 (1/8) لاقيالةردقلاف صوبالامنالمه مكهت
 0000 قام .ونيسعالا ةتتاخ

 (نيمظاك ) اوحيب رتسي واوتو ميف مههاوفأ نم جرختىهالوا نك امأىلادوعت ىهالفرجانحلا ىاريصتىتح [] مل ديعوو رودصلا
 مهعفشاب, رق نمىأ (ميجج نمنيلاظالام) هنعباقلا قبض ىت_كانزسوافوخ نيثلتم نيبو 2 كر دالك

 5 0 5 0 د ّء 5 رمل 3 هدام بسلا

 لحم الام ىلارظنلا ةقراسم ىهو اهنت اي ىأ( نيعالا ة:ئاخ ملعب ) مويف ىأ( عاطي) مط عفشي ىأ(عيفشالو) 3
 ىأ( قملابىضقيهللاو) بواقلا تارمضم مع( رودصلا امو )هنعهنلا ىهناملنيعالارظنوهليقو | © * 7 20 1
 0 ل نوعدبا«صدرعنو هيلع .
 ئفىل-ردقتال وايش هتالاهنال ( عوشب نوضقبال) مان_دالا ىنعي ( هنود نم نوعدي نيذلاو) ل دعلاب ب الو عمست الاهناو دن

 ناكفيك اورظنيف ضرالا فاورب_سيملوأ) ,طاعفإب (ريصبلا) قلل |لاوقالىأ(عيملاوههللانا)
 هريغل 000 اا ا و ل 1 اور تبق ضرألا

 مط ناك امومهب ون ذيهللا مهذخاف) مهتوق مهعفنت ف ءالؤه نمةوقدشأاوناكرافكلا نماوضم نيذلا ناذ نناوناكنبناا:تقاع ناك

 مهلسر مهتأت تناكمهناب) مهبكزن ىذلا ب اذعلا كلذ ىأ(كالذ) باذعلا هع مفدي ىأ(قاو نمهنلا نم || 0 ارى (م ل

 ناطلسوانتاب ابىمومانل سر دقاو) لجوزعهلوق (باقعلا دب دش ىوق هن اهلل مهذخافاورفكسف تانييلاب 0 نمل سرا اوبدك
 1 نوعرف ىنعي (اولاقان دنع نم قلاب مهءاجاماف بان كرحاساولاقف نوراقو ناماهو نوعرفىلا نم (ةوقمهنمدشأ مهاوناك (

 لتق نع كسم أدق ناكنوعرفهاللوالالتقلاريغلتقلا اذهليق (هعماونمانذلاءانبأ اواتقا) هموقو || قي ناهقحو "لصف ه
 || اويحتساو) لتقلا مهيلعا اوديعأ ءانعف مهبلعل تلا داع أ مالسلاوةالصلا هيلعىم وهتمياماقنادإ اولا || ر_ثأنأالا نيتفرعم نيب

 ديك امو)هترهاظمو مالسلاوةالصلاهيلع ىسوم ةعباتم نع ثلذب مهو دصيلءاسنلااويدعتسا ىأ (مهءاسن هنا ىفةفرعملا ع راض مسهنم
 مهبقيحيوالطابمهديكب هذي ىأ(لالضوالا) مطايتحاو هموقونوعرفزكمامو ىأ (نب رفاكلا || ىو ماللاو فلالا و ديال
 ةصاخ ىف ناكهنالاذه نوعرفلاقاعأو ( ىسوم لق قورذ) هئلل ىأ(نوعرفلاقو) ىلاعت هللا هدب ربام اراثاو) ىاشؤكنم هارح

 اولاق ليقواقداد ناكهناهبلقب دقتعي نم موف ناك هنال هاتَق نعهوعنمامناو ىسوم ل3 نمهعن« نمهموق

 ! نعاو زعواقداصاقحم ناك ةماعلا تلاق هتلتق ناوانر حسب لغي ناردقي الف فيعض رحاسوها اف هلتقنال

 ىف اوريلوأ) رصبت

 انوصح ىأ (ضرالا 00

 روجر بج هللامهذخاف) اروصقو

 هباوج هللا ب اذع نم مهيقتي عش مط نكس لو ( قاو نمهندا نم مط ناك امو مهب ونذ ببسب مههقاع(مهب ونذب
 اذا (باقعلا دي دش ) ئوث لكىلعرداق (ىوقهناةنلامهذخافاو رفكفتانيبلابمهلسر ىويتأتتناك ) مهناببسبذخالا ىأ (مهناكلذ)

 اومسف (باذكر رحاس) وه(اولاتف نو راقو ناماهو نوع :رفىلا )5 رهاظ جو (نينم ناطلس و عستلا (اذتاب ب ىتومانلس رأدقلو )ب قاع

 .. ىذلاكلتقلا مهيلعاوديعأ ىأ (هعماونمآن يذلاءانبأ اواتقا اولاقاندنعنم) ة .وبنلاب ( قحاب مهءاجاماف )ابد _كوارحس نيبملا ناظلسلا

 هللاءاضةذفن د ممعىنغأافال دأمهلتقاو رمشاب مهنا ىنعي عايض(لالضىفالا نب رفاكل اديك ام و) ةمدخلل (مهءاسناويحتسا د( الوأ ناك

 هداعأ ع قو دق هناب سحأو مالسلا هيلع ىس .وم ثعبااف نادلولا لتق نع دة نو ءرف ناكو ىناثلا لقتل |ذه مهنعىنغياف هوفاخ نمر اهظاب

 فو رذإ هثلل (نوعءرفلاقو) اعيج نيتركلا ىف عئاضهديكن ا لعامو مالسلاهيلعىسومةرهاظم نع كلل ذب مهدصي هن ا هنمانظواظيغمهيلع

 ساناا ىلع ةهبشلا تاخد هتلتق اذاورحاسالاوهامو كلذ نم لقأوهو هفاخت ىذلاب سبل مطوقب هوف كوت: مهاذا ناك (ىسوملسقأ
 ' بخهيفناك نكدلور>س وهاموتانآهبءاجام ناو ىن هنأ نقيتسادق نوعرف نر هاظلاوةخلاب هتضراعم نمت زع كنا اودقتعاو

 كلالططاب لمجاعي نا هر قب مهنا ف اخي ناكن كل اوهكلم مده. ى ذلاوهدناب سجأ نمل تقيال يكف ئثنوهأىءامدلل اك اغسالاتقناكو



 ىلعيلاف ءارورحل ع جرحا ل ةداتقلاقواذه نمهتالا كحال طوقاو ذخأةيرورحلا ناكل قو ءؤازدحيالف هناطلس ميلا (ريبكملا) ٠ ٠
 (هنايأ ك< ريىذلاوه) لطاباهبدي رأى ح ةلكمنع هللا ىض رىلعلاقفةننالا كحال نولوقي ىأ نومكسحملال_ٍقءالؤه نمهنع هللا ىضر

 قزرلا ببسهنالارطم(اقزر) ىرصب و م فيةختتلاب و(ءامسلا نم ل لزني و) اهوحنو قعاوصلاو قربلاو دعرلاو باحسلاو حرلا نم

 نيبينملل لاق مث ضعت الوركذ يال دناعملا نافهتلا ىلا مجرب وكرشلا نمبوتب نمالاهللا تاي ابريتعيامو ظعتبامو (بينينمالارك ذتبامو)

 تاجردلا عيفر) مند ىلع سيل نم ّكءادعأ كلذ ظاغناو( نورفاكلا» هرك ولو ) كرسشلا نم( نيدلاهلنيصاخم ) هو دبعاف ( هللا اوعداف)

 تاجردلاعيفرىنعموفوذادتبم 2 (1/#) رابخاوأ كبر ىذلاهلوق ىلعةبت صوههل اوقلرابخأة ثالث (حورلا قلي شرعلاوذ
 20 ا 00 لا ا تششسئيسسسااابسابريبببببب22232322221222 2 22ه ا سلخ دق ح72

 3 ردوفا 0 بئانعىأ (هنايآ مب رب ىذلاوه) لجوزعهلوق#و هنمربك أالىذلا ىأ (ريبكلا) هنم ىلعأال ىذلاىأ
 وأةلزنل!بايندلا 2 5 قازرالابب سوه ىذلار املا ىنعي (اقزرءامسلا نمل لزني و)هتردق لاكى لعل دن ىنلاهتاعونصم

 وذوةنجلا ق طزانم مقا 3 0 جيجا ادا عر تاع اا كال سي

 ىذلاهشرع كلام شرعلا تاجردعفارىأ (تاجرملا خقت) ىلاعتهلوق (نورفاكلاركواو) دا (نيدلاهل

 افاطم هقلخ تاومسلا(قوف تافص ف هتمظعب عفترلاوه ى اءتوهناحعبسهناىأ ع فترملاءانعم ليقو ةنجلا ىفءاسلعلاو ءايلوالاو ايننأل

 هتمظعل اراهظا ةكيالإب || امو دقلاخىأ (شرعلاوذ) هيلاءارةف قامت لكوهاوسام لكنع ىنغتسملا هتينادحوو هلاكو هلالج
 هتك!« ىف هئانغتسساعم لكتف ةردقلالاكىلعميبتتلا ل[”نايردوستلاو اج الا عع اهنا تا ل هنكاقلا

 2 ا ءاشي نم ىلع) هلوق نم ليقو سماب ليقوهئاضق نم سابع نإ لاق («سمأنم) حاد رالبنادبالاامحتاك مالا هيلع ليرد ب حوزاوم] حاس نان سدرءامد ىلا لن ىتبا( ورا ىلا زىوتاة ردا اى

 نم(هىمأ نم)بولسقلا موبو هو قالنلا موي ى دولي لسو هيلع هللا ىلص ىنلار ذنيل ىنعي(قالعلا موي ريل )ءاينالا سنتا !

 لعالم ماب وأ» سمأ لبا ||| نم دوبعماد نو دباعلا قتلي ليقو قلامساو قلقا قتل ليقو ضرالالهاومامشلا لان تك حل
 هيلع قالى ىتهنلا نا تاق ناف مهطاوخ ا ومطامعأ نءىأ ( ئوشمهنم هللا ىلع ىحال) ئن مهرتسيال

 ناطرحلاب اورتتسسا اذاايندلا فنومهوتءاوناك تاقمويلا كلذ صيسصختهجواف مايالارئاسفف عيش

 هدامع نم ءاشي نم

 قلملاوأ هللا ىأ (رذنيل

 00 ىلا فاسكن الاوز وربلا نم نورئاص م .ويلا كلذ ف مهو ,طام أ هيلع ىو مههاررإل ىلاءتهننا نا بخلاو
 ٍ د 2 01 هويلاكلذ فلجو زعفنلالوقي ىأ(م ويلا كلا ناين دلا ىهنومثوتزاوناك ام ل.ثماهبف نومه وتباللاح ظ

 0 8 0 8 قاخلارهقىذلاىأ (راهقلا _-اولاهنن)ل |وقيف ىلاعت هسفن بيف هبيح د ح ًاالف كآلملا نمل قلخل اءانفدعب أ

 0 تاق را رخآلاون 3 ءالارضخا دال مت ول :
 نورك تولوا ف : ثيحا فاي وراوتي نوير راهتلابتاولاديياج

 مرر سفن لكىزجت مويلا) اين دلا ف هواوقيمل ثيحةمادنلاوراغصااو لذلا ل يبس ىلع هنواوقي رافكلاو ىقعلا

 مويلا كلذ ف نونمآقلخلا نا ىأ(مويلا ٍلظالا)هنءاسابءىبملاوهناسحاب نسحلا ىزجيىنعي (تبسك اهب
 باسح نعال ا :(باسحلا ع رسهننانا) ا سيل ى اءتهننا نال ظلا نم

 ةفز [تيم_سةمايقلامويىنعي (ةفزالام وب مهرذب او) ىلاعت هل اوقع دحاو تقو ىف مهلكق لح ابساحيلب :

 فوحلا نماهنك امأ نعلوزتاهنا كلذو (رجانحلاىدإ بول هااذا) بي رقوهف تآوهام لكواهتقو بر قتل ْ

 نورهاظ (نوزرابمه
 وا!لبج نم عوش مهرتسإل

 ىلع ىنالإءانب وأةكأ

 نم ىأ (ئئمبنمةنلا

 بيحب مهبيجدحأالنيح كلذ ىلاعتةطالوقيىأ (مويلاكلملانمل) مطاوحأومطامحأ ( عبار - (نزاغ) - ) ٠١
 لوقيفدانم ىدانيليقو مويلا اذهىف كلملا تبث نلىأ نالولدمي مويلا ص تني وت ولي قال ارهقىذلا ىأ( راهقلادحاولاهند )هل ]وقبهسقن ٠

 كلا! ناررقامل(باسحلاعب رسهتلانا مويلا ٍلظال تبسك اج سفن لكىرجت مويبلا) راهقلا دحاولاهنارمشحملا لهأ هبيجيف مويلا ثالملا نا
 مالظب سيل هنالهنم نومأم لظاا ناورسشوريخ نمايندلا ف تلمع تبسك اب ىزجت سفن لكنا هو كلذ جئانت ددعمويلا كلذ ىف هدحو هلل .

 (ةفزآلا موبمهرذنأو) نيبسادا عرس أ وهو دحاو تقو ىف هلكقلخلا بس ا حيف باس> نَع باسح هلغ شيال هنال ءيطبي ال ب اسحلا ناو ديبعال
 يتصاتفاهراقم نع مهسولق مفر ىنعي قتارتلا ىأ( جانا ىدلبولقلاذا) ةف زآلا موب نملدبب واهم رقاىأاهفوزالاه.ت يمس ةمايقلاىأ

 احق يةيواوسفشيفاهخشوملا عجوالراوو هيف جرخت خالف مهبل



 ءازج أ (تاآيسلا,هقو) كدعوب ىنتنأ كتمكح بجوموةمكحلا نعايلاخ ايش لعفتال كتزعو ككلم عم تن أو بلغيالىذلا كلما ىأ

 (نوداني اورفكنيذلانامظعلاز وقااوع) باذعلا عفر أ ( كلذوهتجر دقفذئوبتائيسلا قت نمو) رانلاباذعوهو تاييلا

 ربك أكسفنأ هللاتقلىأ (مكسفن أ كتقم نمربك أهنلاتقلل) رانلاةنزخ مهيدانيف مهسفنأ اوتقمورانلا اواداذا ةمايقلا موبىأ
 ىرشخزلا دنع لوالاتقملاب (ناجلالا نوع وعدتذا) باصتتاو ضغبلاد شت قملاو ةصاهرك ذب ىنغَب_ساف مسفنأ مكتقم 1

 هلوبق نوبأتف ناميالا ىلا <نوعدب ءامدأ :الا ناكني_-رفكلاوءوسلابةرامالا سفن اتقمبهللاناكةمايقلا موب مه لاقي هنأ | ىنعملاو

 تقمنمريك أنآلاك اياهنلا تقلل هانعم ليقو نهاوهمكعابنإباهيف متعقواذارانلا ىف مت أو مويلا نهنوتقمتامدشأر فكسااهيلع نوراتختو

 لعفب بوصنمذاهريغو مولعلا عماجلاقوللعت نوع دتذاواضعب كضعب نعلي وضعبب كضعب رفك,ةمايقلا موب وهلوقكضعبل كضعب
 هريخور د صموهوأد_ةبمهللات قل هلوق ناللوالا تقلا, بصّش الواو رفكف ناالا ىلا اوعد نيح هللا مهتقمعب ىأهنلا تقل هيلعلد ١رمضم

 نالهتلص ف نوكئثهب قلعت, نازح هنع ربخ اذار دصملا نال نوعدتذا ىف لمعي 7/5 الف سفن تقم نمربك

 هبنذوي هب قولعتي امو
 فالتخالىناثاابالوهناصقنب

 ناك ةنجلا قولهإب عّمج ااذاف ةنجلا مهولخد ألاقيف مهو ىلمعأ تندكىنال اوقيف كلمعاوامعي لمهن لايف

 1 ون ىلا ةدسافلالامعالا نعمهنوصت نابت ايسلا تاب هل و)هتذلوهرورسالك 1

 0 ىلاعتهلوق 1 هلال<و هتمظعدن ىلا لوقعلا لصتالكيلم راوج ف عطتنبالعذا ممن 55 2

 اوناعو مم * ايسمهماعتضر ءنيح مهسفنأ اوتقمدقورانلا ىف مهوةمايقلا موب ىأ (َنوَداَنُ اورفك امتدلا ف نا.عالا ىلا اوعد

 نامالا ىلا نوعدتذامهتسفنأكيتقم نمرك 0 ايندلا فك اناىأ (هللاتقل) مطلاقيف باذعلا نورصتتف(نو رفكتف)

 ىضرس اع نءالاق (نيتئاتسحا اونا" ةدناانمم اان راولاق) كب باذعلا لولح دنع ويلا ىأ (نورفكتف َّ راولاق) كر

 مهايحأمت اهتمدنال ىلا ةتوملاهتامأ مئايندلا فىلاعندنلا مهايحاف مهب ب الصأ اناومأ اوناك امهنعهللا : 1

 0 اوم ممول دلاىفاوش اوس ليقونانابسو ناتوم»:اهفةمايقلا وب ثعبلل

 1 0 ا لما دلا نم ىهىنلا ىلو الا ةايحلااماف ثعبلل ةايحلا م 0 نجع مهقلح نيستتامالاب كارو

 مث ايندلا ف ىوالاةنوملاىهو نيتتوموةمايقلاةايحواين دلاةايح ىهونينايحرك ذل بقو ءالبلا ماسقأ ||| ل. ايتاغلو ًالمأ انوع
 5 رانا رح (ان 1 ه1 د نوم ا ال 6 01

 ناحصو م6 ٍِ

 (نيتنئاانتبيحأو نيتنثاانتمأ

 نيت ءايحاو نيستتاما ىأ

 مالك اذه تاما قرا ا لو دا نم) دانل ناحبس لاق نأ معاك

 اذطوهيلا ليبسالو جور الف ىنعلاواريحتو اللعت كالذاولاقاء او جوردا نم طونقلاوسأيااهيلع باغنمأ| 5-0
 ةضاوعبلا مسح رعض نزح

 نا 0 » رع 0 ادوكل "ني 0 باوبا »اج ةمن سلو ليفلا مسجربكو
 هلال ل_.ةاذا ىنعي مترفك ل ايرانلا ف دواخلاو تاذع دهو جورخلا ىلا ليبسالن أ را

 (ىلعلا ناك حافإ) ك ارمشلا كلذاوقدصت ىأ (اونمؤت) هريغىأ(هبكرشيناو) كلذمتركسن ًاهنلاالا 5 0

 ىا فرصدقف نإ زياطادح أعناصلاراتخا اذافدحاولاع ونصملا ىلع نازراجربكلاو رغصلان أه يف

 متنكوهلوقهيلعل ديو ثعبلا ةيناثلا ةءايحالاو اين دلا ىف ىلوالا ةءايحالا نيتءايحالاب وهنموإقنكه نعهفرص لعؤ رخل زئاجلا نععونصملا
 هنومدعب ربقلا فدؤايح !لوالاءام>الاولاوسالءايحالا دعب ربقلا ىفهيناثلاو اين دلا ىف ىلو الا ةئ وللا ليقو يحي م كتيع م ايحافاناومأ

 ءاشنالا ىلع ر داقوهاك ةداعالا ىلع رداقهللا نأ اوماع مهيلعارر كت دقءايحالاو ةنامالااوأر امل(انب ونذ انفرثعاف)' ثعبلل ىناثلاو لاؤسلل

 ءىطبوأ مي رس ج وردا نم عون ىلا ىأرانلا نم (جورخ ىلا لهف ) مهيصاعم نم هعبنامو ثعبل ار اكن! نم اهوفرتقا ىنلا مهبون ذب اوفرتعاذ

 اريخ كلذ نولوقيامناوسأيلا هيلع بلغ نم مالك اذهوهيلاليبسالو جورخالف كلذ نود عقاو سأيلامأ طق (ليبسنم) صلختنا

 ليسا ناوتبف م أىذلاه<لذ ىأ (اونمؤتهب كرمشي ناومترفكهدحومهلل !ىعداذا هنا كلذ )هلوقوهو كلذ بسح ىلع ب اوجلا ءاحاذطو

 دربالف هنأش ( ىلعلا) دمرسلاب اذ لب يلع كح ثيح (هنلكحلاف)هبشلا ردي داما اوهللا ديحوتتب عرفكب بسب طق جور ىلا كل
 هواضق



 : شرعلاةلج نا ىورورهاظهداسفورانلا باحالةفص ةكناللاةداس نو و ركلا مهو اوح نيفاحلاو شانلا نيلماح ىنعي( 4 وح نموا
 اودغي نأ ةكنالماعيجج سم أ ىلاعت للان ثيدحلا فو مهفرط نوعفربال عوشخ مهو شرعلا تقون دق مهسؤرو ىلفسلا ضرالا ىمهلجرأ
 نيللهمهب نوفوطي ةكالما نم فص فل, وعبس شرخلا لوح ل قو ةكئالمارئاس ىلع م-طاليضفت شرعلا ةلج ىلعمال_اباوحو ريو

01/1) 

 فلأ موي لك شرعلا ىسسكب وماعفلا نيئالث عرسملاريطلاناقفك ةيناثلاةمماقلاو شرعلامئاوق نم
 لاقو ةالف ىف قلك شرعلا ىناهلك ءايشالاو ىلاعت هنلا قلب رم قلخ هيل ار ظني, نأ عيطت الرونلا نم نول

 ةعاظ ب اتجورون باهجو ةماظ با#نورون باخ باج فلأن وعبس شرعلا نيدوةعباسلاءامسلا نيب دهاجم
 هبنيفثاطلا ىنعي (هلوح نمو) هلوق ع ضرالا لهالةلبقةبع<-| نااكءامسلا لهالةلبق شر علا ناليقو |[:

 ةكئالملا نم ص فلأ نيعبس شرعلا لوح ناهبنم نب بهو لاق ةك:الملاتاداسمهو ن و ركلا مهو

 ءالؤهربكوءالؤه للهاضعب مهضعب لبقتسا اذافءالؤهرب ديو عال وه لبقي شرعلاب نوفوطي فص فلخ تنص
 ريبكناوعم ساذاف مهقتاوعىلعاهوعضودق مهقانعأى ل مهمدبأ مايق فدفاأ نوعبس مجءارو نمو
 كريغهلاال هللا تن كلج أو كمظعأام كدمحب و كناحب ساولاقف مهتاودأ اوعفر مهايلهتو كئلوأ
 ةكبناللا نم فصفلأةئام ءالؤهوءالؤه ءارو نمو نوعجاركبلامهاكق لخلاو ربك الاتنأ

 ريسم مهدد جحانج نابام .رنألاهحبسيال ديمحتب حبسالا دحأ مهنم سيل ى ريسلا ىلع ىنعلاا اوعضودق
 لوح نيذلاةكئالملا نمل جوزعهللا بجتحاو ماعةئامعب راهقتناعىلاهن ذأ ةمحيش نيبامو ماعةناهلث

 باجي نيعبسورون نماباج نيعبسو ةماظ نماباجيخ نيعبسو ران نماباجت نيعبسب شرعغلا

 اباجح نيعبسو رضخأ دجرب ز نماباخت نيءعيسو رجأتوقاي نم ابا نيعبسو ضيبأرد نم
 ىلاعت هلوق و لجوزع هللاالا هماعتالامو درب نمابات نيعي_سو ءام نم اباتخ نيعبسو لن نم

 ىلع معنملاوههناب فا ارتعالاوهديمحتلاو هلال قيلبالامعىلاعتةنلا نوهزني ىأ .(مهبردمحب نوحبسي)

 نوحبسي هلوق مدق تلق ناف هلريظنالوهللثمالوهل كب رسثال دحاوهناب نوق دص ىأ(هبنونمؤب و) قالطالا 1
 هندنافتلقهب نونمؤي وهلوقةدئافاف ناعالادعبالاحيبستلا نوكمالو هب نونمؤي وهلوق ىلع مهب ردمحب

 هلاكوةلاجوهلالج بجح مهنعابجت# لجوزعهللا ناك املوهيف بيغرتلاو هلضفو ناعالا ف ثىلءهيبنتتلا
 كل كدمحب ومهللا كناحبس نولوقي مهنمةعب رأةينامت سرعلا ةاج بشوح نب رهشلاقهب نا:الإب مهفصو
 كنز دقدعب كوفع ىلع دجلا كلك دمحب و مهللا كن '>بس نولوقتي مهنمةعب رأو كءاعدعب كماح ىلع دجلا

 اذهل يقمطةرفغلاىلاعتهنلانولأس أ (اونمآن يذل نورفغتسيو) مدآىنب بونذ نوري مهناكولاق
 الوأ مهنم اذه ردصاملفءامدلا كفس, واهب دسفي نماهبذ لعجت أ مطوقا لباقمةكئالملا نمرافغتسالا

 هلرفغتس نا ههركيء وثب دحأ ىف ماكت نم لكى لعب جيف مهريغل هيبنتلاكوهواين انمطرافغتسالاب هوكرا دن

 ىلع هيبنت هيفو ئيث لكك ماعو كتجر تعسو ىأ (اماعوةجر ئن لكتعسو)انب رنولوقي و ىأ (انب ر)
 نيذللر فغافإ)اولاق لجو عهتلا ىلع ءانثلااوم دقاملفءاعدلاببولطملا لبق هله وهاج ىلاعتهنلا ىلع ءانثثلا مدقت

 شغأو كس الما نينمؤمللهنلادابع حصن ف رطملاق(ميججاباذعمهقو) كني دىأ (كليبساوعبتاواونات

 مهجاوزأو مهما آن ملص نمومهتدعو ىتلان دع تانج مهلخدأوانب ر) نيطايسشلا مهنينمؤملل قلخلا
 ىتجوز نبا وىدلو نبأوىأ نيأو ىبأ نيل اقةنجلا نمؤملالخداذا ليق( ميك ازيزعلا تن أكن !مهتاب رذو

 نوزكبد نولاهم مهقتاوع ىلع
 فل ةئام مها ارو نمو
 ناميالا اوعضو دق فص
 دج مهنمامإ لئامشلا ىلع

 جبسالامبجبسي وهوالا
 (نطبس) ا
 نيذلا اوهو ادتبملاربخ

 عم ىأ (موبر دمح)
 ىلعلدت ءاياا داود_ج

 ةلدجلابم هحيدست نأ

 هندن افو (هبنونمؤيد)
 شرعلاة | ج ناب انماععم
 ةكنالملا نم هلوح نمو

 ,هدمح نوحبس نبذلا
 فرشراهظانو_-نمؤم

 بيغرتلاوهلضفو نا الا

 ,غفءايبنالا فصواكهيف

 هلوقبربخلا لامعأ نقعاكو

 نامالا ضف كلذ نإباف

 هلوق ف بسانتلا ىىوردقو

 نورفغتسيو)هءنونمؤبو
 ليقهناك (اونمآ نبذلل

 نورفغتسيوهب نونمؤبو
 ليلدهيفو مطاحلثم ىف نمل |[

 ناميالا فكارتشالانأىلع

 ئشىعدأ نوكينأ ب
 نلوةهقفشلاو ةحيصنلاىل

 وواسع طا 625117 7115-- طلل 5 22270 سانجالا ت.:ءابت
 ذا ىنعملا ف ئثلكاعسو نا فال امه معلاوةجرلاو (اماعو ةجر ئيث لكتعسو) لاح فودحلا اذهوانب رنولوقيىأ (انب ر) نك امالاو .

 زيبعلا لع نيب وصنماجرخأو لعلاوةج .رلا بح اص لا لعفنلا دنسأ نابواصأ نع مالكسلا لب زأ نكلو كماعو كتجر ئرث لكعسو لسالا

 قيرطىأ(كاليبساوعبتاو) | علاو ةجرلاوك دبسانتلب وتلا مهتم تماعنيدذلا ىأ (اوبان ني دلل فغاف ) لعلاوةجرلابهفدو ىف ةغلابم

 ىلع فمع ب دن عضوم ىف نم ( مابا ن مح لص نمو مهتدعو ىلا ندع تانج مهلخداوانب ر ميج باذع مهقو) هيلا توعدىذلاىدم ا .
 (ميكحازب زعلا تنأ كنا مهتايرذو مهجادزأو ) مهب آن محلص نمت دعووممتدعو يعم اوم تدعو فوأمهلخداو يمه



 اهيف مصاخعام (اورفكنيذلاالا هللا تايآىفلداجام) عج رمل( ريصلا هيلا افنأتسمنو<ناأزوجم ولوطلا ىذلاضيأةفص (وهالاهلاال)
 اهلكشملح واهسبتلم حاضيالاهيؤلا جلا |اماف قل اهباوضح د يل ل طابلاباولداجو هلوق ىف كلذ ىلع ددق واطراكنالاو اهببيذكتلاب

 غيزلا لهأدرو اهيناعم طاشتساو

 نيملاسةح لاب ساكملاو

 فيكن يد م ادع كلا

 نءذلا م ماك

 تكلهأ مهلبق تبذك

 موقمهلبقتب ذك )لاقف
 (بازحالاو) احون (حن
 لسرلا ىبعاوب زحن نيذلا ىأ
 دوعوداعمهو مهوبصانو

 نم) مهريغو طول موقو
 حوت مودع نم( مهدعب

 هذه نم (ةمألكتمجو)

 حوت موق ىه ىتلامالا
 مطوسر.) بازحالاو
 هنماونكمتيل (هوذخأيل
 ريسالاذيخالاو هواتةيف

 رفكلاب (لطابلإباواداجو )

 (قسحلا هباوضحديلإ)
 (مهتنخاف) نامالا هباولطببل
 ىنعيصفحو ىكهرهظم
 تادف م لح او صو ا

 ذأ ةدارا ىلع مها 1
 مهتبقاعف مهتذخأ نا لس ,رأا

 (باقع ناك فيكف (

 6 :اف ىأب وقعي ءايلابو

 مهدالب ىلع نورع
 انهو كلذرثأ نوناعتف

 بيلا ىنعم4يفرب رقت
 تملك :تنقح كلذكو)

 (اورفك نيذلا ىلع كبر

 ىاشو ىندمكب رتاملك

 نا راك لغ بس بويول كا ليشمعأ كي ةلك نتاع سا

 (007 ةقفانلا تاراجتلاب(دالبلا ف موباق:كررغيالف) هللا ليدس ىف داهج مظءاف اهم
 ا اولا تانكص) فرع ءااوهعأ (وهالاهلاال) هبحاص ىلع هتدملوطت ىذلا ماعنالا لوطلا
 مصاختام ىأ (لداحبام) ىلاعتهلوق هَ رْخآلا ىفهيلادابعلاريصم ىأ ) ربصملاهيلا) هريغاهمفصوبال

 نات ةيلاعلاوبأ لاق (اورفكنيذلاالا) راكنالاو بي ذكسنلإب هللا تانآعفد فىأ (للا تايآ ف) حجاحي و

 نبذلاناوهلوقو اورفكنيذلاالاهنناتايآىف لدا امىلاءتهلوق نآرقلا ىف نولداح نءذلا ىلع امهدشأام

 لاق مسوهيلعهللا ىلص ىنلا نعهنعىلاعتهنلا ىضرةرب رهىنأ نعوديعب قاقش ف باتكسلا ىف اوفلتخا
 نعهببأ نع بيعش ن ورمع نعورفكن ارقلا فءارملالاقودوادوب هجر خر فكن ارقلا ىف الادجنا

 باتكاوب رضاذهبكلبق نكن مكالهام لاقف نوراهءاموق 1 وهيلعفللا ىبصةنلا لوسر عمس لاق دج

 هولوقفهنم متءاعاف ضعب نهضعباوب ذك :الفاضعب هضعب قدصي باكل الر أ اه او ضعبب هضعب لجو ز عقلا

 هيلعهللا ىلصهللالوسر ىلا ترج اهلاق صاعلا نب ورع نب هللا دبع نع(م)هلاعىلا» واكف هنم متلهجامو

 بضغلاههجو ف فرعي )سو هيلعفللا ىلص هللا لوسر ج رف ةنآىافلتخا نيلجر تاوصأ عمسفاموب ملسو

 تاراج:تتلل(دالبلا ف) مهفرصت ىأ(مهباقتكررغيالف )باتككلا ىف مهفالتخاب لبق ناك نم كاهاملاقف
 ' ىأ(مهدعب نم باٌرحالاوح ون موق مهلبق تبذك ( باذعلا مهىمأةبقاعناف مهرفك عماهبف مهتمالسو

 لاق (هوذخأيلم طوسربةمأ لك تمهو) حوت موقدعب نم بذكسلاب جايب: !ىبعاوب زين. ذلارافكلا

 اواطيسل ىأ (اوضحديللطابلاب) ١ اومصاخىأ (اولداجو) هو رسايل ليقو هوكلهم وهولتقيل سابعنبا

 دا حا اعل الحلا نزم مهب تاز أىأ(باقعناكفيكنفمهتذخأف) لسرلاهبتءاجىذلا (قحلاهب)

 تبجو ىأ (تق>- كلذكو) الام ايم سل أ مهاب ىناقع ناك ف يكف هانعم ليقو لسرلاب

 كموق نمىأ(١ ورفكن بذلا ىلع) تقح ةبذكملا مهالا ىلع ب ذعلا ةملكتبجواكىأ (كبرتماك )

 ةعل رأمويلاش .ةرعلاةلج ليق( ش ”رعا| نولمحب نيذلا) لجو زعهلوقو )ر اذلاباعحأ) مهناب ىأ (مهنا)

 | مهو ةينامتذئموب مهقوف كبر شرع لمح و ىلاعت لاقاكرخأ [ةعب + رابىلاعت هللا مهفدر ًاةمايقلا موي ناك اذاف

 كلم لك2 ناثي دخلا فءاجولاعوالا ة رود ىلع مهو لجو عفتلا نم مهب رقل مهلضفأو ةكئالملا فرشأ

 ةفاخههجو ىلعاهنم ناحانج ةصنج أ ةعبر أ مهنمدحاو لكاورسسن هجوورون هجوو دس أ هجوو لجر هجو مهنم 1

 ديجلاو ديمحتلاو حيبتلاريغ مالكمط سيلءاوطا فامهم وفه. ناحانجو قعصيف شرعلا ىلارظني نأ
 | لفسأ ىلا مهدح أ بءكنيبام شرعلاةإ-> سابع نب |لاق «وءامسىملاءامس نيب اك مهيكر ىلا مهفالظا نيبام

 مهحعيدسلا مهزج ىكاتاوملاون روضرالاو نيضرالا مون فرمهمادقأ نا ىوربو ماعقث اسج ةريسمهيم دق ش0
 برسودقح وبست ومال ىذلا ىلا ناحبست ,وكلملاو ثالملاىذ ناحبس تور حلاو ةزعلا ىذن احبس

 مهفرطن ا رخ مهسؤرو ىلفسلا ضرالا ىفمهلجرأ نا ليقو حورلاوةكسن الملا
 نمافوخ دش اهيلتىتلاواهملنىتاا نمافوخ دش أ ةعياسلاءامسلا لهأو ةعباسلاءامسلا لهأ نماف وخدشأ مهو

 لجوزع هللا ةكئالم نم كلم نع دحأ نأ أى ن ذأ لاق إسوهيلعهللا ىلص ىنلا نعربأج ىورواهياتىنلا ا

 :أ| هنا ليقف شرعلاةفصامأو دوادوب أ هجرخأأ ماعةئ عبس ةريسم هقتاعىل هنذ اة محش نيبام نأ شرعلاةلج- نم |
 ةمباقلا نيبام نالاقهناهدج نعهيب أن عدت نب رفعج ىورواقلخ تاقولخلا ملفعأ نموهوع ارضخةزهوج 0

0 

 0 د0 كالهابجو 1 لا ليلعتلا مال

 شرعلا نولم<نبذلا)راصل لصوولهنالرانلا ىلع فقولا مزايورانلا بام نم مهنا



 ههه سسشستا

5 

 (نيفاةكاللل ىرتو) ةنجلا ندا ىف(نيلماعلاوجأ منف) ءاشي ثيحهتذج نمارقموأأوبتمذخ يف ىأ ًاوبنيف ةجاحلا ىلعةداي زوةعس
 هلياءاش ثيح ىلا شرعلا لوح نمم-هفوفحءادتبا ىأةباغلاءاد_:بال نموؤهلوح نم نيق دحم ىأ (شرعلالوح نم) ةكئالملا نم لاح

 ب رسود حوبسوأر بك ًاهتنلاوهننا الاهل الو هلل داو هناا ناحبس نولوقب ىأ (مه ردمح) نيفاح فريمضلا نملاح (نوحبسي) : 1

 111١أ01010||0|1772710)/

 لدعلاب (قحلاب) رانلاو ةنجلا لهأ نيب وأمالاوءايبن الا نيب ( مهني ىضقو) فيلكتلا لاوزل دبعتلا نودذذلتال كلذو حورلاو ةكنالملا :

 ناكو نيللاعلاب رهللدجلانأ مهاوعدر آو لاقاكمط هللا دعو تواطوخ د نيحار كش ةنحلالهألوقب ىأ (نيملاعلا ب رهتددجلا ليقو)' ْآ

 نمؤملاةروسؤلب امهنعهللا ىضر سابع نبا نعةيكماهلكع بسلا ميماوحلاو صزلاو ليئارسا ىنةليل لك أرقي مسوهيلعفللا لصةنلالوسر
 قدمرسكلاوحتفلا نإب وداجو ىحن وفاخو ىلعوةزج ةلامالابه دعب امو ( مح ) دي مي>رلا نجحرلا هللا مسب ةنآن ونامنو سجس ىهوةيكم

 ٠ ,زعلاهنلانم)باتكسلالب زنت 2 (58) انهى أ(باتكلالي زنتإ) مظعالاةللا مساهناسابعنب!نعو ميخفتلابمهريغو 0)
 ا ل 1 1 7 تطسابالال7ا7 ل ل

: 

 (ميلا)ل 5 0 ( سئرعلا كوخ نم, نيفاعتكتنالملا يت ىدملا كتل اون ىأ(نيلماعلاوجأ منف)
 وهف بذكو هب قدص نع نالداما عفو دكا كح اذه ليقو(مهب ردم<ن ودبس )<بناوجو هتفاح نيطيح نيقدحم ىأ ا
 ةراشبو نيكرسشملل دي دوت ||." ليقو) لدعلا رانلا لهأو نجلا لهأ نيب ىأ (قخايمهني ىضقو) وبلا كلذ الت
 (بذلارفاغ) نيلبوتل هللدجل |هلوق ىف دجلاب قال ارك ذهللا أدتب |ليقو مطهثلا دعو منيح ار كش ةنا لهأهلوقي ىأ ( نيملاعلا بر

 نعمل ]ين ذرتاشأ ىلعك لذ هبنف مطزانم ىف نيقي رفلارار قتساوهو ىمالاوتتا ىف دجلاب تخو ضرالاوتاومشلا ا 31

 ةبونلباق(بوتلا باقو) هناتكرارسأو هدارعلعأ ىلا عتةئلاو هتمتاخو سعأ لك ةءادب ف 0

 (لوطلا ىذ) نيفلاخما ىلع ةنانونامتو سج ىهواه دعب ىتلاو هللا تايآى نولد اج نبذلا ى اعتهلوقامهو نيتيآريغل بق ةيكمىهو | بالا ديدشإ) نيرا هانت روس يسن نيل محةروسريشا»
 نا هللا كر ل ا ةعب رأوةملكن وعستو عستو ةثامو فلأو

 لكلا نعىنغلا ىذوأ يفرش وه نيبف تيعراب رك الريصإ اللا ىلظ وح لتكن ارقلا بح اص ل_ةمنالاقهنع ىلاعت |
 رك نا هما يل ا لا نمت بع لاقف تاثمدتاضور ىلعطبهذاهئم كتي "0

 نايت رفا لاق سابع نءا نعونآ رقلا فمج ل ؟لثم تاثمدلا تاضورلا هذه لم ناو نآرقلا مظع لمالك

 هللاالاهلاال لوقيال نمل سئارعلا ىمست محل [نكم هاربا نب دعسلافو نيبف ١ ظ اا ديد شتا لو وأ اأن اتاضوردف تدقو محل 1 تعقواذادوعسمنإالاقويماومانآرقلا بابلو بابلئغ لكن |
 ني فورح نو محو رلا لاقينمو عقمالا فاو محامهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (مح) لجوزعهوق بوالاوبوثلاو بوتلاو « ميحرلا نجحرلا هللا مسب لع

 لا ىلا لوطفلاو ميلاونانحو مكحو جوديجو ميلح هئامسأحاتتفا انللقوتر روسلل مسا محليق وةعطقم نجح لامعا
 اريكتتواي رعت تافصلا هذه رئتاسىأ(بذلارفاغ) تامواعملا لكبىأ (ميعلا) را ند نقورماقلا كااغلا ىأ 6 زعلاهنلا توتا ىو رو نو | نمباتكلالي زات) نئاكوهام ىضق ىأءاحا مضي تسمانعم مح ليقو نانمو ديو تلا
 ا هلااللاق نمببوتلا لباقوهتلاالاهلااللاق نإ بنذلارفاغسابعنبالاقةب وتلا ىأ (بوتلا لباقو) بنذلا

 بوتلا لباقو يذلا رفاغ | لصأو معنلاو لضفلا ىذ ليقو ىنغلاوةعسلا ىأ(لوطلا ىذإ) هللاالاهلاال لقي مل نمل (باقعلاديدش) هللاالا ٠

 ديدشامأو هماودو كلذ تو.ثدي رأامتاوةيقيقحريغاهتفاضا نوك:هلاصفنالاريدقت ف نوك:5نيلعفلا ثودحامهبدر. لهنالناتفرعف
 ريغلادب ًااهلكن اب تن 3[فراعملاه ذه نيب ةركنلاهذهتدجوالليقولدب وهليقفةركن نوكتفهءاقعدب دشربدقن ىف وهف باقعلا

 ناو تاعاطلا نم ةعاطالاهبتكييف هتبوت ل بغي نأ نيب نانححر نيب بئاتلا بن ذمل عما ةدافا ىهو ةتكنل بوتلا با ,اقوقواولا لا داو فاصوأ ْ

 هلليقف ماشلا لهأ نمدي دش سابا ذالجردقتفا هنعهللاىضررم نا ىورولوبقلاوةرفغملا عماج لاق هناكب ن ذب /ناكب ون ذال ةءاحاهلعج

 ىلا مح مي>رلا نمحرلا مس رحال لئن انس كل نات اهيناكل ارلاقفبارشلا اذهىفعباتت

 لوق» و اهذرقي لعج ةفيحصلاهنتأاماف ةبوتلابهلءاعدلابهدنع نم سمأ مئايحاص د دحت ىتح هيلا هعف ددالهلوس .رلاقوباتكللا متخوريسلاهلوق
 اوعنصافاذكه لاقد سعأر < غلباماف تبون تنسحو عوزنلا نسحاف عزن م ىكب ىتحاهد درت حربي لف هباقعقرذحو ىلر فغب نأ هللا قدعودق

 هيلع نيظايشللانا ربا وكالوببام زوجين أت هاوجاردوتفد حبة ١ 5 ياذا.



 2 نكلو)انيلءاولتوان ون أ( ىلباولاق) ةمايقلا م وبال اراذلامطوخدتقو وهو اذه مكتقو ىأ (اذه كم 0 و را 35 و

 نيلاضاموقانكو انتوقشانيلعتبلغانب راولاقاك انلامعأ ءوسب مهجن“ المألهنلاةملك انيلع بجو نكلو ىأ(ن رفاكلا ىلع باذعلا
 دواخلا ني ردقمىأةردقملاج (اهيف نيدلامهجباوبأ اولخداليق) لالضلاو رفكلاوهو باذ علا ةماكل بجوملا مهلمعاو ركن

 هلثمهيلا فاضموأ سنجلا مالب فرعم مسااهلعاف سمب و سب لعاف نيربك-لاىوثم نال سنحاال هيف ماللا ( نيربكسملاىوثم سئبف)
 دارملا(!يعزةنجلاىلامهب راوقتانيذلا قيسو) منهج نير يكن لاىوثمسثبف ”(14)  هريدقت فوذحت مذلب صوصخم او

 هنأل 3 ١

 ىهو( نب رفاكلا ىلع) تبجو ىأ(باذعلا ةملكت ةح نكلورلباولاقاذه وكم ىراقل <تورذتي وير 0

 ىوثم سئبفاهيف نيدلاخ متهجباودأ اواخذا ليق) نيعجأ سانلاوةنملا نم مهجن المأل ىلاعتهلوق ناوضرلاوةماركلارادولا
 ظفلب نيقي رفلا نعربعتلق ناف(! مز ةنلا ىلا مهم راوقتا ني.ذلا قيسو) لجو زعالوقو ( نب ر بكت ا

 ع 2 5 0 فرشو 1 :لعفب اك
 ريسالابل عفياكفنعلاو ناوطاب باذعلا ىلا مهدرطرانلا ل_هأ قو ب دارملاتاقامهني قرفلاا ف قوسلا 0 0

 7 ع 3 , 0 ا 2 - ع : . . 0 نم

 ءراطاوكا اراهعلا ن وعتاب ينال يك |ىص قوس ا 0 انفال لا يفاوا (اهؤاجاذاىتسحإ) كول

 | كاعد يحول ع
 ةدئازاها اهدح اهوجو هيفتلققرفلاافواولا فرح دازانهوواوريغب تدةرانلا له 'ىفلاق تلق ناف ا 0: | ةلخاو

 فدذحواهيلا مهي ل بق ةصتفم تناك اهنا نايبلواولا ل خدافاهماوب أت حدف دقو هزاجلاحلاوباواهنأ ىناثلا 0
 7 07 6 1 0 اهءازجناالا ةيطرشلا

 نكشه انإ كلذ قدمك! ةيووابللا مجم لبق ةقلغم تناكم نهج با ونآنانانيلكوالاةنالافواولا ||| .-.ي .. 0...
 1-2 7 7-5 7 2 2 5 0 هنالفذ-ااو فوذحم

 ناك قلغماهو ار اذارانلا لهآو كالذب حرفا اور ورمسلا مط لصح ة>ةفماهءاونأ اودجوواهؤاحاذ|ةنا اله تاو ةهكعق

 ماهجباوب أن الكانهتصقتن و ةينامتةنل|باوب أن انايبلانه واولا ت ديز تلاثلا من اوهو لذ عون كلذ

 هباوج نياف طرشاهؤاجاذا ىتح تلق ناف ةينا.ةوةعبس لوقت ةعب_ىلا قوف امفواولابفطعت برعلاو ةعبس

 نكميال ثيحىلا لأكل ىف غلب هنا ىلع دي نأ ف ذحلا نمدوصقملاو فوذح هنااهدح أ هوجوهبق تلق
 نبدلاخاهواخدافدريدقت ثااثلاواو ريغب يلع مالساهتتزخمطلاقوهلوقوه باوجلا نا ىناثلا رك ذ
 لكنم ةمالسلاباورشب أ ىأ (مكيلعمالساهتتزخمهلاقو ) هيلع مالكلاةلالدلاهواخدفذف-اهواخد
 ةنجلا نيب ةرطنق ىلءاوسحرانلا اوعطقاذا ليقو ماقملا <! باطهانعمسابعنب لاق ( متبط) تافآلا

 ئشهنا ل_عهفذح لدف

 اذاىتح هريدقت جاجزلا

 اهءاوب أت حتفو) اهؤاج

 يلع مالساهنت زخ مهلاقو

 0 0 ا : 00 (نيدلااهواخ داف متبط
 مييلع مالسمباحصأو ناوضر مطلوقيف ةنجلاواخ داوبيطواوب ذ هاذا تح ضعب نممهضعب صتقيفرانلاو || نال وواخ :ىنف اهدا و
 اودجو اهيل اوهتا اذافةنجلا ىلا اوقيساذاهنعهتا ىضر بلاط ىنأن ىلع لاقو(نيدلااهولخداف) متبط أ لوو يو يلد ءداكلا

 0 را ا سول لسا نانيعا يت ند رخل رعت ما دن اهؤاجاهؤاجاذاىتحموق
 دجلا اولاقو) نيدلاخاهواخ داف مبط ؟يلع مالس نولوهتةنجلا باوب أ ىلعةكمالل ا مهاقلتتوهنطإب رهطيف
 لاح اؤيبشت ءاشناك اهبف فرصنت ةنجلا ضرأ ىأ( ضرالاان روأو)ةنجلابىأ (هدعوانق دص ىذلا هل

 هعس فصول ال هنح مهتمدحأو نول هريعناوممهدح ا اوش لهوءاشن ثيح :عما3 1 20 ا ا عم
 0 372 3 ولى باوب أ ليقو اهءاونأ تق

 مهدنعف اهءاونأ تحتفو

 اذا ىنعملاو فو حم اهؤاج

 هيلع هللا صدمت ةمأن ا ليقو هريغمىلا جاتحالوءاشي ثيح هتنج نمأوبتيفةجاحلا ىلعةداي زوانسحو أ[ "20 00
 0 ال ا دجعالا مهل ميك
 لجوزءهللالاق اهنم لضفامف مهدعب مالا لزنتماؤاش ثيحاهيف نولزنيف ممالا لبق نجلا نواخ دب لسو كوب انا هناي لو

 ملف لاق هناكواولابع ىج كا ذلف باونالا مط ةحّتفم ن دع تانج ىلاعت هلوقلاهحتف مدقتف ةذجلا

 نيئيبخاونوكستملواين دلا ىف نيبيط مهنكى أ جاجزلا لاقواياطخلا ثبخ نم متر هطو ىصاعملا سن د نم متبطاهماوب أت حتتف دقواهؤ اج اذ | ىتح

 - ىوثمو نيبيطلار اداهنال ةراهطلاو بيطلا نعاببسم ةنجلالوخد ل_ءجو ماقملا <ل باط سابع نب! لاقو تئابخ بامحأ اونوكس:لىأ

 (هدعو انقدصىذلاهللدجلا اولاقو) اهتفصب فوصوماط بسانمالا اهلخ الف ذق لكن ماهييطو سن د لكن مهنا اهرهط دق ني رهاطلا

 مك اهيفمهفرصت قلطاو اهكواماواعجواهوكلم ىأاهوئروأ دقوةدجلا ضرأ(ضرالااذثرواو) ىقعلا ميعن نمايندلا ىفاندعوام انزجنأ
 تصونال ةذج مهنمدحاو لكل نوكيىأ(ءاشن ثيح ةنجلا نم) لاخ (ًاوبتن )هيف هعاسناو ثري امف هفرصتو ثراولا لاحاهيبشت نؤاشي



 مه ليقو توللا كلامو ليفارساو ليئاكيمو لير بج أ (ةللاءاش نمالا ضرالا ف نموتاومسلا ف نم تام ( قعصفروصلا ف خفنو)
 هيف خفن مةدحاو ةخغنروصا| ىف خفنو ىنعملا نال عفرلا لح ىف ىه(ىرتسأ هيف خفن مث) ةيناب زلاو كلامو نيعلار واو ناوضر وأ شرعلا ةاج

 تاهجلا فم هراصب أ نوبلقي (نورظني مايق مهاذاف)ن اكمريغىف اهرك ذب ةموا_عم اهنوكتلواوياعىرأةلالدإ تف ذحاهناو ىرتسأ ةخفن
 اهنأ ىلءروهجلاوثعبلل ةين اثااو تو ملل ىلوالا نانا ةخفنلا نأ ىلعةيآلا تادو ,هيفهنلا من ورظتني وأ بطخ هأجافاذا توهبملارظن
 ("31/) ةداعؤللةثلاثلاوتومللةيناثلاو عزففروصلا ىف خفن ولاقاك عزفلل ىفلوالا ثالث

 0 نورابجلا نبأ كللاانأ لوةي مئاهطسب وهعباصأض بقي وهللاانألوقي ةباور فو نو ربكتملا نبأ نو رابجلا
 لفسأ نم كرحتتي رينملا ىلا تر ظن ىتح كلم اانأهعباصأض يقي و هللاانألوقي ةباور فو نو ربكملا نبأ

 موب ضبقبهللا نا ىراخبالو لسمظفل |_سوهيلعثلا لصةللالوسرب وه طقاسأ لوقأ ىنا ىتحدنم ئه
 هنعةللاىضرةري رهىفأ نع (خ) كللاانألوقب و هنيمت اوما نوكستو نيضرالا ةمايقلا

 لامشلا نال لامث ني ديلا ةفص نم لجو عهئلا ىلا فاضي امف سيل ىناط+لا نامل سوب أ لاق ضرالا كولم نب.

 فرقوتلااهمءاج ةفص ىهاء|ةحراحلاديلا ىنعمان دذع سدلو نيم هيد. اتلكىور دقو فعضلاو صقنلا ل#

 ةحيحصلاةروثأملا رابخالاو باتكلاانب ىهت !ثيحىلا ىهتننواهفيكنالو تءاجام ىلعاهقلطن نحنف

 هنوالت هريسفتف هباتكى هسفن هرهللا فصوام لك ةنييع نب نايفسلاقوةعاجاوةنسلا لهأ بهذما ذهو

 عزفلا نما ونام ىأ(ضرالا ف نموتاومساا ىف نم قعصفر روصلا فخفنو) لجو زعهلوقهيلعتوكسلاو

 هللاءاش نمالا نسا لاقوءانئتسالا اذهريسفتل ملا ة روسى مدقت (هللاءاش نمالا) والا ةحدفنلا ىهو

 نم ىأ( مايق مهاذاف ) ةيناثلا ةحسفنلا ىهو ىرْخ اة سم (ى 1 ا( 1 روصلا فىأ( هيف خفن مث) هدح .و هللا نعي

 لاقارهش نوعب رأاولاق تدب أةرب رهوب ألاقاموب نوعب 0 اولاق نوعب رأ نيتخفنلا نيبام ٍلسوهيلعةللا ىلص

 لقبلا تينياكنوتبنيفءامءامسلا نم لجوزعهللالزني متي أل اقةن_سنوعب رأ اولاق تيب ا ةرب رهوبأ

 ىلاعتهلوق و ةمايقلا مو قاخلا بكر, هنمو بنذلا بعوهو د> او مظعالا ىلبي الا يشن اسنالا نم سلو
 ىنوراضياف هقلخ نيب ءاضقلا لصفل ىلاعنو كرات برلا ىلح ب نيح كلذ و(اهم ررونب ض نال كفر وز

 عضور ) ةمايقلا تاصرعضرالا.داراواهب رل دعب ليقو وصلا م ءوبلا ف سمشلا ىف نوراضي ال كهرون
 ىو لا اذهل نم قلما عيج لامع هيفنال ظوفحملا حوللا ليةولامالاباتتكىأ (باتكلا

 لسرال نو دهشي نيذلا ىنعي سامع نبا لاق (ءادهشااو) هم أ ىلعءادهشاونوكسيل ىنعي (نيينلابعجو)

 مهو) لدعلاب ىأ (قحلابمهنيب ىضقو) ةظفحلا ىنعيل يقو لسوهيلعتتلا ىلص دي ةمأ مهوقلاسرلا غيلبتب
 تماعامباوث ىأ (تلمعام سفن لكتبفو د ) مهتانسح نم صقنبإل امهم ايسفدا ازرالىأ (نوماظيال
 ىاعتهلوق ُُه دعاك لاا يتناك ىلا جانحال لاف و ةناحعمس هنأ ىنعل )ن واعفياع لعاوهو)

 لو لع هس لكلا رثأ ىلع مهضعباج اوف أ(! يمز لافي نعاقوس ىنعي ( منهج ى ا اور فك نبذلا قيسو) ١

 لاقو) ةقلغم كلذ لبق تناكوةعبسلا ىنعي(اهما اون آت صفاهؤاج اذا ىتح) ةيصزاهت دحاوةقرفتمتاعاج

 تت عع فواخر عن نسم 1 قل ر لا

 رونب ) تءاضأ(ضرالا تقرشأو)

 قيرطب هلدعب ىأ (اهبر
 كالملل لاقي ةراعت_ىالا

 قاف آلا تقرسشأ لداعلا

 ايندلا تءاضأو كلد_هب

 تملظ الاقي اك كطسآب
 لاقو نالفروع دواحلا

 مالسلاوةالصلا هيلع

 ةمايقلا موبتاماظ لظلا
 ضرالا كا هما ةفاضاؤي

 رشنب ثيح اهني زن هنال
 اهيف بصني و هلد_ع اهيف
 0 وهطسق نيزاوم

 ىرئالواهلهأ نيب قحاب
 لد_ءلا نم عامتبال نيزأ

 مامالالاقوهنم اطرمعاالو
 زوج ةللاهجر روصنم وبا

 هبرونيفاروت هللا قانا
 هتفاضاو تفقوملا ضرا
 صيصختتلل ىلاعت هيلا

 عضوو) هللا ةقانو هللا تدبك

 فئامض ىأ ( باتكلا
 قتك | هنكلو لامحالا
 حودلاوأ سنحلا ماب

 (نييبنلابع ىجو) ظوفح ا

 غيلبت نع مهر مطأسبل

 مهموق مهاجاامو ةلاسرلا
 ليقوةظفحلا(ءادهشلاو)

 مكرظلا نب ةبآلا متخ (نوملظيال .هو) لدعلاب ( قاب ) دابعلا نيب (مهذيب ىضقو ) نامزلا كلذ لهأ ىلع نو دهشي نامز لك فراربالا مه :

 هلوقريسفتةبآلا هذه ليقو دهاشالو باتكريغ نم (نولعفيامب لعاوهو) هءازسىأ(تلمعام سفن لكتيفوو) لدعلاتابئاباهحتتفا

 امافينعاقوس( منهجىلا اورفكنيرذلا قيسو) ريخ نم صفنيالورسشىف دازي الر شوريخ نهتامجام سفن لكتيفوو ىأ نوماظيال مهو
 اهذاجاذا ىتحإ)ض عب رثأ فاهضءب ةقرفتماجاوفأ ىأ لاح( | سم :ز) لتقوأ سد> ىلا اوقيساذا ناطاسلا ىلع نيجراخ لاو ىراسالاب لعفي .

 ملًأ)اهلهأ بي ذعتب نواكوملا ةكن الملا مهو مهج ةظفح ىأ (اهتتزخ مط لاقو) ةعبس ىهو (اهب اوبأ) فوك امهيففيفختلاب (تختف ٠

 تايآكيلعنواتي) مدآىن نم (مك_:ملسرعكناب ١



 ' اورفكن يذلاوهباب ئافوهقلاخةتلاف ضرالاو تاومسلا ىفّئش لكنا ىلع هيلبامب وأ اهياع نوزجيامو اهيذ نيفاكملا لامعأ نم ئه لع نع

 تاوعسلا ديلاقم له/وقريسفت نع سوديلع هللا ىدص هللا لوسرن امنع لس ليقو نورساخلا مهكنئلوأ كلذك سعال نوكي نأ اودقغو

 هللابالا ة وقالو لوحالو هللا فس وم دم وهنلا ناحبسو ربك هللاوهنلاالاهلاالاهري سف: كلق د اهنعىنلأسام ناهئعايلاقف صرالاو

 دحمي واهبدحوب تاملكلاهذهُهّنل نا اذه ىلعدإب وأتوب دق ع لكى بعوهو تعب وىحب ريما هديب نطابلاو رهاظلاو رخآلاولّوالاوهو

 نورس هنا مه كئلوأهديجمتو مديح .ون تاكو ةنلاتإب باور فكن يذلاوهباص أ نيقتملا نماهم ماكن نم ضرالاو تاوم.لاريخ حيتاغم ىهو
 ديعابهئلاريخفأ بصتتاو ىندم ىفو مأت ىءاش لصالا ىلع ىننو صصأت كم ىفو سمأت ( دبعأ قو ىعأت هلهاريغفأ) كئابآ نيد ىلا كاعد نم (لق)

 (كلبق نم نيذلا ىلاو كيلا ىوأ دقاو) هللاديحوتب ( نواهاجلااهمأ)نايبلا اذه دعب ك ىماب دمعأ ةلباربغف أ هانعمو ضارتعا ىو ىضأتو

 ىلع تكرشأ نال لاقااو (نب رساخلا نم نأ وكتلو)ك دب ىلا( كب حاكم أ نأا) مالسلا مهياعءايننالا نم

 مسقلا ةئطومىلوالا ماللاوهل_:م كلبق نم نيذلا ىلاو كلمع نطبحيلت كرشأ نأ كبااىوهانعمنال ةعاج مهلا جوملاوديحوتلا

 نابىلاعتهماع عم مالكلا !اذهحصا ناو طرسشلاو مسقلا ىفاوج ىنعأ نيب اوما دسم داسب اولا اذ هو باوحلا مال ةيناثلاو فوذحما
 اهضرفحص. تالا او ضرفلا ليبس ىلع هنالو هريغهيدارملاو مالسلا هيلع 33) ىنلا باطخلا نال نوكرشرالهإسر

 مهفصوف هّنبا نيد ىاهوعد شي رقرافكن |كلذو (نواهاجلااهبأ دبعأ و هللاريغفألق) 3 0 0000 0 0 ا ا ع د 6 ا قىريغتمعلاط نأ لبقو

 كيلا جوا دقلو) را ىلا و هنا مهدت عطاعلا لجبل دلانآل لمجلاب ىد نطبحيلرم 3

 : وسر عم تاطخا غو كرشلا ل يقهتامعىذلاىأ ( كالمع نطبحيا تكرشأ نثل كلبق نم نيذلاىلاو هللا لب )رسسلا نم كنبو

 .هيفو 0 اعلا تلا كر ودق نال ربا هيدا راو و هيلع هنا ىلص هللا نم هبهو ىمأ ام در( دبعاف

 هوقو كل منال ىأ( نب كاش نم نكو ةبعافنلا لب نب رساخلا نم نتوكتلو) هريغل كيده دبعتاللاقهناكمهتظآةدابع

 هتمظع نعربخأم ف هريغهباوكر ش :أ نيح هتمظع ق>هومظءام ىأ (هردق ق>هللا اوردقامو) ىلاعت نالب هتدابعب كو صمأام

 (نوكر ريشي انج كاع "و هناحبس ةنيعبتاي وطمتا ردسفلا اوةمايقلا م دات او رالاو) لاقف || فذق هللا ديعاف ىديع
 بو كلعشإ ىسفتلإ ل اوس ركاب ريع ءادجلا# تعش ىف رد قيمنا دع وعاد م لو طرا

 عبص |ىلعراونالاورحشلاو عسبص | ىلع لابجلاو عي | ىلع ضرالاو عبص | ىبعءام_لا عضيدتلا نا 5 اضوع ل را

 قحدللا 0 د داعش لع لوضر كتشف كلان لوقيم عبص أ ىلع قاحلارباسو (نيرك اشلا نم نكو)

 هللا ىلصةتلا لوسر نا هيفو نهزهي من عبص أ ىلع قل ارئاسو عبصأ ىلع ىرثلاوءاملاوةياور فو هرد-5 نم كيلع هب عنأام 0

 23 8 ارو كاره امرت 00 ا ا ص 0 2
 ؟ادإ تقيس ثالهح 5 ||

 هردق قح هلل اوردق و

 نبأ كلمات الوقي هات نيضرالا رطل نيكل نورا كلملاا الوعي من 5 0 و + ومظعأمو

 نورابجلا ىفهردقوهتفرعم قحناسنالاهفرعاذا ءايشالا نم ميظعلا ناك املوهريغةدابعىلا كوعدذا
 ضرالاو) لاقف لييختلاة قي رط ىلع هنأشةلالجو هتمظع ىلع مههبن م“ هردق قح هللا اور دقامو لبق هم. ظءت قحهمظءعهرب دقت قد هسفن

 . ىلع فيقوتلاوهتمظعري وصتهعومج و هتلمج وهاكهنذخأ اذا مالكلا اذهدارملاو (هنيعت اي وطمتاوم.لاو ةمايقلا موب هتضبقاعيج

 ' ' هلوقواعيجهلوق كل ذا دهشي بسلا نوضرالا ضرالابدارملاو زاجمةهجوأ ةقيقح ةهج ىلا نيملابالو ةضبقلاب ب اهذربغ نمريغال هلالج نك
 اذاضرالاو ىأل احلا لع بوصنماعيجو رب-هلا هت ضبقواد_ةبم ضرالاوةغلابمال ضتقموهف ميظعت عضوم عضومانالو تاومسلاو

 ىنعمدي رثا ذك ن مةضبق ىنطعا لاقي وفكلابضوبةملاراد_ةملاةضبقلاو ضبقلا نمةرملاةضِبقلاو ةمايقلا موب هّتضبقةعمتج تناك

 عم نيضرالا نا ىنعيةدحاو ةضبق نهضبقي هتضبق تاوذ ىأهتضبقاعيج نوضرالاو ىنءم او لمتحم نيينعملا الكو ردصا!بةيمست ةضبقلا
 ةدقةلك ابالا ىنتالى أن امقلةلك ًاروزحلا لوقت دحاو ف كب ةضيقاهضبةيهناك هناضبق نمةد_حاوةضبقالا نغلبب ال نهطسب و نهمظع

 دضوهىذلا ىلا نمتاي وطملاو ةدحاو ف كيهضبقب امرا دقماهتامحنيضرالا نا ىنءلان الر هاظف ةضبقا| ىنعمد رأاذاوهنالك أ نم

 0 رامالو مادبا ورب وهنيعهي وطي نأ لجسلا ىواطةداعو بتكسلل ل_>سلا ىطكءامسا|ىوطن موي لاقاكرسشنلا

 اموهتمظعو هنر دقه ذه م دعبأام )ن وكر مشيا عيلاعتوهب امس اهمنفي نأ مسق أ هنالهم.سقب تايذفم هنيمج تاي وطمليقو هيردقب

 ءاكريشلا نمهبلا فاضيامم هالعأ



 لوقتوأ) ىترخسلاح ف تطرف ىو خاسانأو تطرفلاقهناكلاا ىلع ب صنلا تنك ناو ل<واهلهأ نمر خس ىت>ةئلا ةعاط عيض ناهفكي
 رفاكسلا اذهىلاعتةللاهجرروصنموب أ مامالا خييشلا لاق كرشلا نوقتب نيذلا نم ( نيقتملا نم تنكلا) ةبادطا ىفاطعأ ىأ (ىفادههنلانأول

 ىدطااناطعأوةباد_هللهتلاانقفوول نولوقيك اني دطةند انا دهول ._هعابتالاولاق نيذلاةرفككلا كئل اوأ اذكوةلزتعملا نمهللا ةيادهب فرعأ

 لصاحلاواو ددهممل مهنك-) قيفوتلا مهاطعأو مها دهلب نولوقتب ةلزتعملاوانقفوبملوانل ذفن ةياوغلاوةلالضلارايتخاانم لعنكل اوهيلاك انوعدل

 نكمامدعب قحلا هعيبضتو باذءلاهبايدتسا ناكو ىوغو لضهطعب ل نموةمصعلاو قيفوتلاوهو ىدتها كالذ ىطعأ نمافطاهللادنعنا

 ىتأيآ كن ءاج دق ىلِ ) نيدحوملا نم (نينسحلا نمنوك اف) اين دلا ىلا ةعجر (ةركى نأول با ذعلا ىرت ني-لوقتوأ ) كل ذل هايصحت نم

 ليبسوةباوغلا نمةبادطا كل تنيب و ىتايآ كن ءاج دق ىلب لوقي هنافهيلعةنلا نمدر ىلٍ ( نب رفاكلا نم تن كو تربكتساواهب تبذكف

 هلوبق نعت ريكةساوهتعي ضو كلذ تكرت نك-)و لطابلا ىلع قل ارايتخاوةباوغلا ىلعةبادطارايتخا نم كتنكمو لطابلا نم قحلا

 ىلب وكلرذع الف كالبق نم عيبضتلا ه١ ءاحامتاف هه تىصأام دضب تلغتشاو ىدطا ىلعةلالضلا ترثآآو

 نر ركاز ا نآول)انايعىأ بادب يحد ا( هكرعلاىأ(نينتلا نمنع زتفاطو داك ل قاد متل نال ىمدا | كأ (قادحتالالوترأ) اهلعب رتسيوستاةءان يضواتكياق سؤ ا

 رسل نإبلب واق دعوتها يا (نيحا نمنوك 3 ايندلاىلاةعجر ىأ (ةركىل

 ل و 006 تلقى (اهبّتب ذكف) نآرقلاىنعي (ىنايا كتءاجدقىلا) ىلاعتهلوقوهو لطا,للعتلاوةلئازراذعالا

 ا شارل ع رةةمايقلا موب وثني رفاكلا نمتنكو) اهبنامالا نءتربكت ىأإ |(تيتز هللا نمتسيل
 موب و) باوط | ىضتقااغ انلعفانئشناانيلاءامشالانولوقي نيذلامهلبقو اكي رشوادلوهل نأ او.عز ىأ (( هللا ىلعا وبذك نبدا

 70 1 ًاراسل فلا داوشوه لق :(ةدوسممهضوحو) لتي
 ةداطإ ع راع ع يس ازافع 0 زوفلا كا مهي دؤن ىتلا ب وغصو (ا لع | قيما (هتنا) كراون نينا وجنب د) لانة ال نععأ(نيربكتلا
 0” || تاومسلاديلاقمهل) اهظفح مئاقلا وهف هيلاةلوكرماهلكءايشالا ناىأ (ليكو شلك عوهد ): رخآلاو قنوةيلادلولاو كيب رششلا ايندلافنوكب وأ كاكوهام ىأ (ئيثلكقلاخةنلانونزحرهالو) هدركملا مهيصيالكأ (موسلا
 (مههوجو )هنعتافصلا ساءقريغ لع ديلقالبقو عئاتغم ل مخالع ءاع ا اوضرالاوت ا اومسلا نءازخ حيتافمىأ ) 526

 ةلجاوربخ(ةدوسم)ادتمم زجارلا لاق برعم ىسرافوه لبق
 لاخلا ىلعسصالا لح ىف

 2 ديلقاباهتلغ 1 اءيلو « دب رغ:توصب كيدلااهذؤي
 ةبؤرنمىرت ناك نا 5 3 ! 0 2

 هللاوه اهىمأأربدمو ٌئازخلا ظفاح نالةياكسلا باب نموهو اهظفاحو اه يم كلامىلاعت هللا نا ىنملاو

2 
 ةؤر٠مناكنا 1

 ل نيرذلاو) تابنلاضرالاديلاةمورطملاو قزرلاوةجرلا نازح تاومسلا ديلاةمليقواهديلاقم كلع ىذلا
 لزنم (ىونم : يب ىف || ل جدزعاوق# (نورساخنامهكتلوأ) ةرهابلاةرهاظلاهنإب اباودجىأ (تاتإ اي اوراق

 نيذلا) حور ىجني و (هللا ىجني و) تريكتساوهلوقىلاةراشاوه( نإ رركتلا] ) عبار ل (نزاخ) - 4 (

 دكا 1222 « رفظوهب لفأ ١ اذاادكب زافلاعي مهحدافب ( ميرامعزو تلاع (اوقتا

 مهتاحنم بيس وأ ىزح مه واقالو ىذ أ مهنا دبس ميال ىأمهنعنزحلاوءوسلا نب مهيجنني ىأءوسلام ع الليقف مهتزافم امو ليق هنأك

 سابعنباريسفاذ طوجاصلا لمعلا مهتاجعنمببسو حالقلا م ظعأ نمةاحذلا نالهنمةاحن :مىأ ب اذعلا نم ةزافمم مهنبسحتالف ىلاعتهلوق نم

 لمعأ |ىمسي نأ ز وجب وةنجلا لوخدوهو حالفلا ببس اصلا لمعلا نال مهحالف ببسي روع وةن_سحلالا الاب ةزافملاام_منع هللا ىضر

 ريغ وكم هنازافعىئاثلا ىلع احلا ىلع بصنلا هلو فنأ اتسم م الكهناللوالاريسفتلا ىلعمه سعالل لحال واهيسهنال ةزافمه_سفن ىف هل

 امهيمأ كلاموهىأ (ضرالاوتاومسلا ديلاقمهل) ظفاح(ليكو ئيث لكىلعوهو) ةب ونثلاو ةلزتعملا ىلعدر( يش لكقلاخةنلا) صفح
 حيتافملاىهوكلملاديلاقمكلينالفم طوق هنموا هديلاقمكاعىذلاوهاهسعأربدمو نازل اظفاح نال ةباكلا باب نموهوامهظفاحو ٍ ١

 هلوقب لصتموه (نورساخلا ,هكئلوأهللاتاي اباورفكن يذلاو) ةيسرافاهلصأ ةماكلاوأ اهظفل نماطدحاوال ليقوديلقا اهدحاو

 الفدبلع نميهم وهف ئش لك قلاخ هنأب مهنبب ضرتعاو نورساخلا مهاور فكن يذلاو مهتازافمب نيةنماهللا ىجننب يأ اونا نبذلا هللا يجنب و



 هليلااوب بو ( مب رملا اون أو)

 باقعلالوزن لدار
 لزنأام نسحأ اوعيتاو)

 هلوقلثم (مكب ر نم كيلا

 لو-ةلانوءمتس نذلا

 نمهلوقوهنسحأ !نوعبتيف

 باذعلا ميت ابنأ ليف

 ىأنورعشتال متأو ةّمغل

 نوافاغ مت 0 ٌوجفي

 ام وش الاكناك

 6 اوقتنأ)> هافغ طرغل

 اغا (سفن) لوقت المل

 ضعناهمدار م1|نالتركن

 رفاكلا سفن ىهو سفنالا

 سفنداري نأزو- جيو
 اما سفنالا نم ة ةزيم

 وأديدش .ركفلاىف جاحلب

 نازوج و ميظع ب تاذعب

 0 'ريسحاي) ريثكتلادارب رب

 ماكستملاءاب نم لدي فلالا

 1 ىرقو
 ىلع ىاترسحاب و لصالا

 ضوعم لاو ضوعلا نهب عج

 (تطرفام ىلع)هنم

 ةب رد_صم امو ترصق

 ف) تح رامع ىفاهلثم

 قوأأهللا سمأ 2 تع

 قوهتاذ قوأهللا ةعاط

 هلنارك ذى هللادبع فرح

 لامن تاكل بكل

 هبناحو نالف بنج ىانأ

 فاخلا نيل نالفو 00

 ىف طرفاولاق ا تبول

00 

 ةباكلابانماذهو هقح

 ىفىمالا تنأاذا كنال

 منا(نورصننالمادعلا كيتا, ن أل بق نم)لمعلاهلاؤصاخأوهل(اوماساو) (15)

 ناهنعهللا ىضر ىر دخلا دعس ىبأ ن نء(ق) بنارع غنس>- ثيد> لاق ىذمرتلاهجرخأ !ىلاسإ الو اعيج

 ىتافد , ونهل ل هلأسي جرخ مانا سنا نيعستوةعست لتق لجلي ارسا ىف ناكلاقرسوءيلعةنبا لصون

 توللاهكردافاذكواذ. كب رقتنالجرهللا قف لأسي لعجوهإةقفال لاق ب ون 7 نمىل ل هلاقفهلأسف امهار

 ىب رقتنا هه ىلا ىلاعئ هللا ىجواف باذعا|ةك المو ةجرلا ةكئالم هيف تمد +افافوحدردصب ١-0

 مسلو ىراخلا ظفادل |رغةفربشب هذهىلا برقأ دجوفامهنباماوسق لاقو ىدعامت نأهذهىلاهللا جوأ اوا

 ةئامدد لمكفوإ:ةفاللاقذَةب , وت نمهل لهفاسفن نيعستوةعست لتقالجر ناهل لا ةفهاناف هار ىلع دفلاق

 3 اوحب نمو معن لاق ةب ون نمهل لهف سفن ةئام لق هنا لا ةفملاعلجر ىلع ل دف ض رالالهأ لعأ 1نعلأس مث

 را دلع كاجاتلا نو دعب 2اناايع افا ةكواننك ضرا نا قاطناةبوتلا نيب وو هبل

 ةكئالمو ةجرلاةكم المهيف تمصةخافتوملاهانأ !قب رطلا فصن ناكاذا ىتح قلطن افعوس ضرأاهءاف كضرأ

 ةروصى كلم مهات ًافام_شباماوسقلاقوىدعامت نأ 05 مه ىلا وىف رقت نأ هن هىلاهننا جواف ب كاد

 ضرالا لاك ًاءودجوفاوساةفهلوهف ىندأ ناك امهم لاف نيضرالا نيباناوسع لاف مبني هواعؤ ىذا

 هياعهللا لص ةهللالوسرلاق لاق هنعهللا ىضرةرب رهى أن ع (ق) ةجرلاةكتالمهتذبةفدار اىذلا

 توملاهرضحاماف طق ةنسح لمعي /ةياور فو طقاريخ لمعي /ةياور فوهسفن ىلع ل لدحر ناك لسو

 هب ذعامإباذعىن ذعيا ىف رىلعر دق نأللاوف جيرلا ف فورذ ونحط مثىفوقوحاف تمانأ اذاهينما لاق

 كلجام لاق ف متاقوهاذ اف تلعفف هنم كيفام ج!لاقف ضرالا ىلاعتهنلا عاف كلل ذ ده , لعؤ تانالفا11

 سو هيلعهللا لص ةنلالوسر تعمس لاقهذعو كلذبهلرفغف كتفاخملاقو ًابراي كتيشخ لاق تعنصام ىلع

 ىربلاز ريال د ملا ناكف دهم ةدابعلا فرخ آلاو بن ذمامهدح؟ ناباصتمن الجر ليئارساىنب فناكلوقب

 لاقفاميقر ىلع تثعب أىبروىنلخ لاقفرصقاهللاقف بن ذىلءاموبهدجوفرصقأ هلل وقيف بن ذى عرخألا

 كرامتي رلا لاقتف ناملاعلا ب ر دنعاعمج افامهحاورأ هللا ضبقف ةنهلا كل دءاللاقوأ هللا كلر غب الهللاو

 هباويهذارح الإ لاقو ىتجرب ةنحلا ل*داف هذا! ف ذلإلاقوار داق ىدب ىفامىلعتن“ 7 ًادهتحال ىلاعتو

 لب لق انعدوادوب ًاهجرتأ هنوخكاو هاين دتقب وأ ةماكب هللاو ءاكتةرب صوب ؟لاقرانلا ىلا

 كك لك شإإ تردغ ىوجرو ققوع دام كنا مدآ نبا سرع لاق لوقي م

 ىنتتيأ كن ًاولمدآنباايىلابأ أالو كل ترفغىتر فغتسا مثءامسلا نانع كب ونذ تغلبول مدآ ناي ىلإبأ الو كنم

 ءامسلا نان ءهلوق ىذمزتلاه جرح أةرفغماهبارقب كتبنالأي-ثىفكرشتال ىتيقل مئاياطخ ضرالا بارق

 لجوزءاوق و اه الم براقيام وه فافلا مضيض رالا بار قواهنم ثأل نعام رو تو نشل ناعلا

 نألبقنم) ديحوتلاهلاوسلخ أى أ( هلاوماسأو) ةءاطلاو ةب وتتإبهيلا اوعجرا ىأ (م“ ردا اوسن 09

 هنال نآرقلا ىنعي ( مكب ر نم ميلا لن :أام ن ->ًااوعبتاو)ه:منوعنمال ىأ (نورصنتالمباذعلا مكيتأ 5

 حيبقلارك ذنارقلا ف لزنأهنافهتيصعماوبنتجاوهللاةعاطاومزلا نسل |هلاقام ىلع ةبالا ىنعمو نسح هلك

 اعلا عام وتشللا فرع اومروتاو بحلارك ذوهيف بغر الثل نودالارك ذو بنجيل

 ىأ (سفن لوقت نأ )هنعنيلفاغىنعي( نو رعشنال مت ًوةتغب باذعلا كيان ألبق نم) خونملابلمعلا
 (انرس 2 سس نوه نال اوريصت نأ ف وخ ليقو لوقت” ن ًااورذحاواوردا.هانعمليقو لوقت الثل

 ترصقام ىلعىأ ( هللا بنج ىفتط .رفام ىلع ) تافام ىلع نزاحاو ماهغالاريسحتلاو ىزحاب وىدنابىأ

 ىترصقامىلءهانعم ليقوةللات اذ ىف تهيضام ىلع ليقو هللا قس ىف ل دقو هللا يمأ ىف ىل قو هللا ةءاطىف

 هناكب وهنا ندب نيئزهتسملاىأ (نب رخاسلا ع 0 ل توست ارا رداقلا نا تنك ناوإلا نامت تااضرللا ىدؤي ىذا بناجلا | ىلا هت هننااضر ىلا ىّدؤي ىذلا بناحلا

 هلوسرب و هلجال ىألجرلا ناك-١ لجرلا ىلص! نأ نا كرمشلا نم ثي دحلا هنمو هيف هتنب' أد قف هزيحو لجرلا ناكم

 ملةداتق لاق نيئز تسلا (نب رخاسلا نا تنكناو) لسو هيلعهللا ىلص دمت ةَوبنبر ارقالاو»دّيحوتوهو هللا نإ رطىف طرف هانعم جاجزلا لاقد

 ج72 ا عسا



 2 ْ : ةئيسةثيسءازجوهلوقكح اودزالل 2 (*م“*)  ةئيسةثيسللاءاؤج ىمسوأ مهبسك ت”ايسءاؤب ىث(اوبسك ا مت ايسماضأف)
 ةكمرافكدعوأ مْباذءااوهواهؤازج ىأ(اوبسك امت آيس مهباصاف )أ يش باذعلا ئم .رفكلا ىغااف ىأ|إ

 مهعج سم نال نينئاغب ىأ(نب زم مهامواوبسك امت آيس موبيصيس ءالؤه نماوملظ نيذلاو) ى اعتلاقف
 ضيشرو راقي ىأ ( ردقي و)ءاشي نلقز هرلاعس وب ىأ(ءاشي ع نلقزرلا طبي هئلا نااوماعي لوا ) ىلاعتةننا ىلا

 اوفرس أ يذلا ىدابعإيلق) ىلاعتهلوق ُُة نوقدصي ى 1(نونمؤي موقل تايآل كلذ فنا)ءاشب نمل

 ناةيآلاهذ- هلوزن بيس فامهنءةلنا ىضر سارع نبا نعىور ( للا ةحر نماوطنقتالمهسفنأ |ىلع

 مل سوهيلعةللا ىلصهللالوسراوت ًاقتامراااوكيتاواورتك ًافاونزواورثك افاواتق كرم كاله أ نماسانا

 هللا عم نوع د.النيذلاوتازنف ةرافك انل معا لن ابانربكول ىسحل بح ةيلا وعددو لوقت ىذلا ن اداب اولاقف

 لفك ازنواناصحا هانز وانام :امهكرشل دبي لاق تانسح مهن ينس ةلل ]للم . كئاوافهلوقىلا رن رخكآاطا
 ثعب لاقاضيأس ابعن | نعو ىاسنلاه .جرخأةللاةجر نماوطنقنال مهسفن اىلعاوفرسأ نذلا ىدابعاب

 0م عزد تن 1 كنيدىا فوعدب فيكهيلالسراف مالسالا ىلاهوعدب ىئثحو ىلا لسوهيلع هللا ىبص للا لوسر

 بان نمالا ىلاعت هللا لزنافهلك كالذ تلعف د ةانأوباذعلاهفعاضياماث أ قا نزوأ كرشأوأ لتق نمنا

 هللا نا ىلاعن هللا لزناف كلذ ريغ لهف هيلعر دقأ ال ىلع دب دشطرسثاذهىشحولاةفاح اصالمح ل معو نماو |[

 الم ىلرذغيأ ىردأ الفةهسش ىف دهب ىنارأ ىشحو لاقفءاشي نم كلذ نودامرفغي وهب كرش نأ فغبال

 مسافءاخا ذه عن ىشحولاقفهللاةجر نماوطنةئال ةهسفن أى عاوفرسأ نيذلا ىدابعايل قى اعت ثلا لزناف ||

 نءرفنو ذيلولانب ديلولاو ةعيب رىبأ نإ شايع ف تايآلاهذهتازن لاقام_منعهللا ىضر رم نبأ نعو
 موقا دبأ ال دعالوافرصءالؤه نمهللا لبقيال لوقنانكفاونتتفافاوب ذءواونتف مئاوءاسأ دقاوناكنيماسملا
 هادي هنعفللا ىضر باطلا نب رمعاهبتكف ةمآلا هذه ىلاعت هللا لزن :اقوراوت دعو لدعل © داوكرت مئاوماسأ

 نبا نعو * اورجاهواعيجاوماسافرفنلا كلو ىلاوديلولا نبد_لولاوةعيب رىنأ أنبا شايعىلااهبثعب م

 ىهرالا انتانستح نم ئث سبل لومتوأ يرن سوه يلعدتنا سعت لوز راح اتا اًضِي ؛ًارمع

 ىذلا اذهامانلق ةبآلاهذهتل رتاسلف كلامجأ اواطمنالولوسرلا اوعيطأو هللا اوعيط تلزن ىتةلوبقم

 ةبآلا هذه تازنف كالهانلقاهنمأيش باص نماني ار اذاانكف لاق شحاوفلاورئ ابكت اذلةفاناامع لطب

 اهنمبصي /ناوهيلعانفخ كلذ نمأيش باصأ نمانباكأ نمانيلراذاانكو كلذ ف لوقلا نعءانففكسذ

 اهريغورئابكسلا ب اكتر اوهليق مومذم لعف لكى دحااوزواجن ىأ مهسفن ىلع اوف رسسأ هلوقوهلانوجر أيش
 هللاركم نم نمالاوللاةجر نم طونقلاو هللا ةدجر نماوسأينالىأهللا ةح .ر نماوطنقتال ش-اوفلا نم
 نوكياهرهاظ ىلعةبالاهذه لج تاقناف (ميحرلاروفغلاوههنااعيج بون ذلار فغي هللا نا) رئابكسلا نم

 ىصاعلا نظي نأ ز وجال هنأ ىلع هيبذتلااهنمدارملا تلق نكمب ال كل ذواهيلع مادقالا ىفاقالطاو ىصاعملابءارغا

 لاز بات ىتموالاةاصعلا نمد الذاهنلاةجر نم طناقوهف كللذ دقتتعا نم ناف باذعلا نمهل صاخال هنأ
 ترفغ#ب وتلا توب ائاذاىأاعيج بونذلار ف غب هللا ناهلوق ىنعفةجرلاو ةرفغا | لهأ نمراصو هياقع

 ردقب هب ذعءاش ناو هنعافءوهلرفغءاش ناف ىلاعتهنلا ةميشم ىلا لوكوموهف بوش نأ لبق تام نموهبونذ
 رفغي ى اء هللا لعلف بواطم باقعلا فوخو دح ل كىلعةبجاوةب وثلافهتجروولضفب ةنجلاهلخ دي ملهي ونذ
 معأهلاو كلذ دعب وفعي مب ذعيهلعأو اقلطم

 صاقاذاف دحسملا ل خ دهنأ هنعهللا ىضردوعسم نبا نعىور د ةبآلاب قلعتت ثيداح أرك ذ ذف لصفإلم

 ىلعاوفرسأ نيذلا ىدامعابلقأ أرقم سانلا طذقن م لاقفهس ًارىلعماقفلالغالاورانلارك ذ دب وهو صقنب

 هللالوسر تعمس تلاقدي زب تنب ءامسأ نع 5 اعيج بونذلار فغي للا نا هللا ةجر نماوطنقتال مهسفنأ

 ب ونذلار فعي للا ن اهلا جر نماوطذقتال .يسفن أى لءاوفرسأ يذلا ىدابعايلقلوقي اسوعيلع هتلاىلم ||

 (او#لظ نبذلاو) اهلثم

 (ءالؤه نم) اورفك

 كموق رشم نم ىأ

 (اويسكامت ايس مويصيس

 باصأ ملثم مهميصيس ىأ

 مهدبدانص لثقف كنئاوأ

 قزرلا منع سبحو ردبب
 امو) نينس عم ساوطحقف

 نيتاغفب (نيزهثكمه

 مططسب مثهّنلا با ذ-ع نم

 ليقف نينس 00 اورطف

 هللا نأاوماعي م وأ) مط

 ءاشي نا قزرلا ط_سبي

 ليقو قيضيو (ردقيو
 نا)توقلاردق ىلع هلعح

 (نونءؤي موقل تابآل كلذ ف
 هللاالاطسابالو ضر اقالهناب

 ىدابعا لق) ل-جوزع
 ءايلا نوكسو (نبذلا

 اوفرسأ) ىلعوت ١ زو ىرمد)

 اهياعاون> (مهسفنأ ىلع

 قضاسملا قى ف ارتسالا
 (اوطنقنال) اهيفولغلاو
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 ةللالوسر نعو هنعدهللا

 1 سلع للا نس
 بوركسلا عئاظف فشكب ( ميحرلا) بون دلا متاظعرتسب (ن ,وفغلاودهنا)ةيآلا» ذهباويفامواين دلا فن أب حأ ام



 نبا نعو هللا ىلا نيكرسشم | ىنلا نمةك اح هذهليقو ةلالضلاوىدطلا نم( نوفلتديفاوناك امف كدابعنيب) ىضقت (م2تنأ)

 هنءهللا ىضر نيسحلا لقب ربخأهنا مالكا ليلق ناكو مثيخ نبا عيب رلا نعواهاوس بيجأالا اهدنع ىعدف ترق ةنآف رعأال بيسملا
 عضي وهرخ فهسلجب مسو هيل علا ىلص ناكنم لتق» رب |ىلعلاق هناىور وةبآلا نهر ةواواعؤ دقو أ ه[لاق نادا ازاف ملكتي نآلا اولاقو

 مهادن و ةمايقلام وبإ) هتدش(باذعلاءوس نمهباودتفال)امىلادوعتءاطا (هعمولثمو اعيج ضرالا فاماوماظ نب ذال ن أولو ) هيف ىلع هاف

 اهوبسحالامعأاوامعليقو مهسوفن هب نوث د كالو مهئابسح ىف طق نكس ملام هباذعوةنلا طخسس نم مطرهظو ( نوبست<اون وك«ملامةئلا نم
 هل ليقف هنومدنعر دكسنلا نب دم عزجو ءايرلالهال ليوءايرلالهالل ب ولاقفاهأر قهنا ىروثا نايفس نو تيس ىهاذاف تانسح
 ىتاا مطامعأ ت'ايسىأ(اوبسك امت ايس مطادبو)هبستحألامهنلا نمىلو دبي نأ ىشخ أ انافاهالتو هللا باتك ن مةنآ ىشخ أ, لادتف
 ام) طاحأ اوم-هبلوزنو (مهبقاحو) كلذباقع وأ مسهياعةيفاخ تناكو مطاع أ ف ثا ضرعت ني ح مهب_سكت ايس وأ اهويسك

 ءازجريغىلع كاطعأ اذا ىناوخ لاقيالضفت هانيطعأ ىأ (هانلوخاذاماناعدرضناسنالا سماذاف) مهتزهءازج (نؤ زهتسهباوناك
 بسكلا» هوجول نم لع ىلع وأ ق اقحساو لضف نم فام اطعأس ىف ا ىنم( لعىلعهتبتوأا هن الاق)اذاباوج نالهيلع فقتالو (انمةمعن)

 .ةمعنلا نمأيشانمةمعنهلوق نال ىنعملاىلا ارظنةمعنالوهوهتبتوأفريمضلارك ذ )57(  2 امناو ىدنع لعىلع نوراق لاقاك

 ةماس ىفأ نع( مإ) نيدلا ىمأ نم ىأ(نوفلتخ هيفاوناك امف كدابع نيب كن تن أ) علا لاكو ةردقتلا لاكي ريا 7 م
 اذاهنالص تفي مس .وهيلعةنلا ىبص هللا ىن ناك خش ىاب اهنع ىاعت هلا ىضرةشئاعتلأس لاق نج-رلا دبعنب| 2 ١ ال ةلوصوم

 تاوم.لار طاف ليفارمساو ليئاكيمو لي ربج بر مهللالاق هتالص متفاليللا نم ماقاذا ناكتلاقليالا نم ماق ىذلان تالا
 نمهيف فاتخا 1 فد هانوفلت+ هيفاوناكا مف كدابعنيب كحنتنأةداهشلا او بيغلا اع ضرالاو ىعلب) لع ىلعهتيتوا

 اعيج ضرالا ىفاماو ءاظ نبذل نولو) لجوزعهلوق غو ميقتتمطارص ىلا ءاشت نم ىدبمت كنا كن ذإب قحلا لاقدن اكهلراكنا (ةنتف
 نيح مطرهظ ىأ (نوبستحياونوكيرلامهتلا نممطادب وةمايقلا موب باذعلاءوس نمهباودتفالهعمهلثءو || ال ةمعنلا نه كاناوخام
 مهنا ىنعملاوت ايسوطتدبف تانسح مطنا اونظليقو ةرخسآلا ف.بلزانهنأ اوبستحيلاماوثعب |[ ءالتباىأةنتف ىهلب لوفت
 نبدمح نأ ىورواوبستحيلامةنلا نم مطادب اهملعاوبقوعاماف مانصالاةدابعب ىلاعتهنلا ىلا نوب رقتياوناك مأ ركشنأ كل ناحتماو

 تاايسوطادبو) بستحأ نك ًالامىودبي نأ ى شخ لاقف كلذ ىف هل يقفتوملادنعع زجر دكنلا || اننؤم ريمخلا ناك ورفكت

 ا اممهب)لزن ىأ (قاحو) ىلاعتةتلاءاياوأ لظو كرشلا نممطامعأىواسم ىأ (اوبسك امأأ دتبم| ثن أت غاس ةنتف ىنعأ
 هتيتوأاهالاقانمةمعن) هانيطعأىأ (هانلوخاذامئاناعد) ةدشىأ( رضناسنالا سماذاف نؤزهتسي || ةنتفوهلب ةئرقو هل جال

 ةمعنلا كلتىنعي (ةنتف ىهلب) هدذعتنلا هماعربخ ىلع قو لهأهلىنا لعلاعتةنلا نمىأ (لعىلع ها
 ىلاعتهللا نم جار دتسااهتاىنعي (نوماعيال ,هرثك أ نكلو) ةيلب و ناحتماوىاعتةنلا نمجاردتسا || م ا حرك

 (نوبسكياوناك ام مهنعىنغأاف) ىدنع لع ىلعهتبتوأ اا لاقهناذ نوراق ىنعي (مهلبق نم نيذلا طاق دق) |" ىرمء ف ىبسلاوةنتفاجنا
 3 هلوق نع ةببسم تءقوهذهناواولابةروسلا لوأ ىفاهلثم فطُغ وءافلابةبآلا هذه
 هركذب زأمشا نماعدرض مهدحأ سما ذاوةطآلارك" ذب نو رهشبتسي و هئلارك ذ نم نورغمشي مهنا ىنعم ىلع تزأمشاه دحوةلارك ذاذاو
 ءاعد نم ضارتعالا فام تلقهندب وهنبب ضرتعملا دكؤي نأ ضارتعالا قح تاق ناف ضارتعا ىالا نما مهنيبامو» ذب ريشتسا نم نود
 مهراشب ساو مه رازتمما رات الدكا انميظعلا دءولا نمهبقعام 5 كدابع نيب حت تنأول اوقوهللا نم مايدب ر ملسو هياعهنلا ىلصل |وسرلا

 ناولو هلوقو تنأالاةءارواهذهلثم كيلعنؤرتج نيذلاءالؤه نيب و ىنب مككالب راي لق ليق هناكمهتط[ن ود هما دشلا فهلا ىلا مهعوجرو
 هعم هإثمواعيج ضرالا ىفام نيملاظلاءالؤط نأولو ليق هن أكهب مهتينع نا ةصاخ مهاياوأ ماع لعج ناملاظ لكل او مطلوانتماوماظ نيذلل
 دعقودب ز ماقوحنواولاباهياعتفطعفاهلبق ةاج تبسان ةاججالا ىهامو ةببسم عقن لف ىلوالاةبآلاامأو باذعلا ءوسب مهيلع كح نيحهباودتفال
 اجتلارض+سسماذاف للاب رفاكدي زلوقت مر هاظ بيبسنا ذهف هيلااجتلا رضهسماذافهنلاب نموب ديز لوقت كنا ةببسماهعوقو نايب وورمت
 دق) ءاجنلالا فاببسولعج فن اميالا ماقمهرفك م يقمعيلا نمؤملاءاجتلا هللا ىلااجنتلا نيح .رفاكلا نأك ةاهم كتئيجي ءافلابءىبجتف هيلا
 اهبنوضارهموقو ىدنع لعىلعءتبتوأ هن الاق ثيحهموقو نورافىأ(مهلبق نم نيذلا) مع ىلعهتيتوأااهلوق ىهوقلاقملا:ذه(اطاف

 اهنمنوعمجباموايندلاعاتم نم (نوبسكي | اوناك اممهنع ىنغأاف) اهلثم نولئاق نونة يلام مالا ف نوكين از وجب واهولاف مهنأكف



 ىويوةكرح اوةايملااهعم ن وكت ىنلا سفنالا ىهواهضبشيو اهيفوت_ب ىأس فنالا فوتب ل قو لهب. رض تقوىلا (ىمسم لجأ
 متانلاو سفنلااهعملاز تلاز ولذا ةايح ا سفن الزييْعلا سفن ىهمانملا ف فودتىتلاف اولاقريي ملا سفن أ ىهواهمانم فت ىتلا سفنالا
 نبا نعىورو ماناذاق راف” ىتلا ىهوزيبّعلا سفن ىرخالاو توملا دنع ق رافت ىتلا ىهوةايحلا سفتامهادحا ناسفن ناسن | لكسلو سف

 سفنلااهيىتلا ىهحورلاو رييغلاو لقعلا جم ىتلا ىه سفنلاف سمشلا عاعش لثم عاعشامهنبب حورو سفن مدآن با فامهنع هللا ىضر سابع
 كل دبف دسجلا فاهعاعش قبب و مونلا دنع حورلا جرح لاق هنعهللا ىضر ىلع نعوهحور ضب قيراوهسفن هللا ضيقديعلا ماناذاف كرحتلاو

 دعب تأراموةقداصلاايؤرلا ىهف ءامسلا ىف مئانلا سفن تأرام هنعوةظاح نم ع رسابه دسج ىلا حورلا داعمونلا نمهسبفنا اذافايؤرلاىرب

 - نأهللاءاشامآهنم فراعتيف مانملا ف ةلتتاومالا حاورأوءايحالاحاو رأن ا رببج نبديع_س نءوةبذاكى هذ ناطيشلااهنةليفلاسرالا

 حاورأ نأ ىورواهئايحة دم 3١ ءاضقن | ىلا اهراسج ىلا ىرخالا لسربو توما اهيلع ىضق ىتلا كسميف فراعتي

 :ادنع جرعت نينمؤملا - 1 : 0-3 ع
 مون / 50 0 قبتو سفنلا ج رن مونلا دنعفاحو رواسفن ناسن الل نا يقواهتومتقو نأ, نأ ىلا ىأ (ىمسملجا
 1 ذره فنا اذافاب ؤرلاىري كلذبف دسملا فاهعاعش تب ومونلا دنع حورلا ج رحن بااط ىنأ نب ىلع لاقو حورل 0000 هبقثا اذافاي ٌؤرلاىري كلذنف دسملا فاهعاعش ٍةدد ومونلا دنعوسورلاج رحت ااط ىف نب ىلع لاقوحورلا

 مار هاط مهنم نكي ل نمو حاو رأل سرأوهدنعتاومالا حاو رأى اهتهنلاكسمأ اهداسج أ ىلا ع وجرلا تدارأاذاف ىلاعتهتلا ءامثام
 0 0 هللا لوسرلافلاقهنعىلاعت هللا طررب رعىفانع(قلاماباة دم اش !نيح يل ااه داك ل 0 ب

 الا 7 _ٍ 1 لاوقي م هراعهفلخامىر ديال هنافهرازاةاخادبهشارف ضفنيلف هشارف ىلا ؟دحأ ىو ااذا ٍلسو هيلع ثلا ىلص
 سراواه اسماو<< انو

 كدابعهب ظفحنا ع اهظفح افاهتلسر أ ناو لهجر اف ىسفن تكسم أن اهعفرا كب و ىنج تعضو ىف ر كمسإب

 توللاكلم# افوتيلقهلوق نيب واهتوم نيح سفنالا فوت للا ىلاعت هلوق نيب عجلا فيكت او ناف نيحاصلا

 وهتوملا كلموىلاعت تلاوه ةقيقحلا ىفىونملات لقانا سر هتفوتت وملا 5 دح ا ءاجاذ ا ىتحىلاعن هلوق نيب و

 ىلع (تايآل) لجأوا
 موقل) هساعوهللاةردق

 0 اذافن دبلارباس نم حورلا ن وعزت: ةكتاللا نمدونجو ناوعأت .وملا كلل و ىلاءتهنبا نذإب حورلل ضباقلا

 ما)ند 0 متانلا سفن قون نأ كلذ وثعبلا ف ىأ(نوركفتي ع وقتل تايآل كلذ فنا)ت ,وملا كال ماهضبق موقلهلا تغلب

 شي رق دكا لب .(ادذكا لأ كفا كلاما قاتلغتل يح انتر دق لعاليلذ كلذ نا ليقو تعبلا لعل فوت دس لا
 3 4 دمج اي( لق ) مانصالا ىنعب (ءاعفش هللا نود نماوذختامأ) ىلاعنهلوق قاهنم لس .رناملاسرا اوحاورالا نم نم) راكنالل ةزمطاو

 0 39 ط 00 اوناكنإ ومهن 'و دبعت جن | ىأ (نولقعيالو) ةعافشلا نمىأ (ًايشن وكلعال) ةطاآلاىنعي (اوناكولوأ)

 0 اولاق نيح م وهدنالىلو أهتدابعب لاغت_ثالاناكف هنذإبالا دحأ عفشيالىأ (اعيجةعافشل !هلللق) ةفصلاهذهب
 1 -ٍ دال كلمالى١(ضرالاو تاوم.سلاكلمهل)هدابع نمءاشي ناةعافشلا فنذ اي وهو ةقيقحلا ف عيفشلا

 نوكاعالاوناكولوأ لق) نار تع ىر(كراتسا كالا دا ىلاعت لوقو ةرحال اى ىأ(نوعجر هيلام)هاوسامهف

 0 (ن واقي الو ...٠ .. .)) ب ةكلازامشا اذا ل يق(ةرخ ال, نونمؤيالنذلا بواق) تربكتسا ليقوديحوتلا نع تضبقت] تابعت
 .ه ل 2ث امس 2 11 7 ا 2

 (م تالا هللق) هسفن فصو (ةداهشلاو بيغلالاع ضرالاو تاومسلارطافمهللا ل3 ) لجو زعهلوق و للوتيفهجولا ىلع

 اذاهنالاعرج ةعافشلاهنهلوقاري رقت (ض رالاوتا اومسلا كلمهل) لاحلا ىلءاعيجج بصنت او هنذابالا ةعافش دج |عيط يالفاهكلام .وه ىأ

 نوعجر هيلام'مويلاضرالاوتاومسلا كالمهلداتعمهيليامب لصتم (نوعجر هيلا مث) اطاكلامناكك الملا نمةعافشلاو هنكتامملاهل ناك
 ركذلاهللادرف اذا ىأهدحوهلوق ىلع ىنعملارادم (هدحوةنهازك ذاذاو) :رخآلاواين دلا كالم لذ هلالا مويلا كلذ ىف كاملا نوكيالف ةمايقلا مون

 هلهارك ذموتط [ىنعي (هنود نمنيذلارك ذاذاوةرخآلا,نونمؤيال نيذلابواق)تضبقناو ترفن ىأ (تزأمشا) مهنط ؟هعمرك ذن)و
 راشبتسالا لبافتدقل ومهنطآلايفن هيف نالاو رفن هل كب رشثال هدح ىضعلإلا هل 9/نيقاذاو اهممهناتتفال (نو رشبتس ,هاذا) 17 3 وا مهعم

 امن ولت نازازْكمشالاو لاهي وههجوةرشب هل طسبنت ىتحارو رس بلف ”ىلت؟نأزاشبتسالاف هباب ىف ةباغامهنمدسحاو لك ذازارئمشالاو
 تقواٌوجافهنود نم نبذلارك ذتقوهريدقتةأجافملا اذا ف لماعلاوهرك ذاذا ف لماعلاو«هجو ميدأ ف ضابقنالارهظي .ىتحاظيغو

 ةينالعلاورسلا (ةداهسشثلاو بيغلاماع) ءارفلاو دربلاهلوةياكف صوب سيلورطافايىأ :(ضرالاو تاومسل ار طاف مسهلل لق ) راشبتسالا :

 3 ع

 هنذابالا دح اد دنع : 0



 هيفوهثا دعأ نم مقتني( ماقتنا ىذإ عينم بلاغب 26 3 زب هللا نسل لضم نمهلاف هللا دهع ئءوداه نمهلافهللالاضينمو) اهانأ كبيعل

 تاومسلا قلخ ىلا عن هللا ناب نور ةم نائوالا مهتدابع عم م- نب ٍلعأ 5 ” مويلع مهرصنب و مهنم مط مقاني ناب نينمؤملل دعو و شير قل ديعو

 ىوسءايلاجتفب (هللا ىفدارأ ن اهلل نود نم نوعدنام متن رف أل قهنلا ناوقيل ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهئلأس نألو) هلوقب ضرالاو

 نهلهالامهوحنوأ ىنغوأ ةنص (ةج رب ىذا ارأوأ) ىنعهت دش تاعفاد 0 رض تافشاكن هله) كلذريغوأأر قفوأ ض سم ) رضب) ةزج

 نائوالاةرعمهوفوخ مسهنال مهنو دهسفن ىفة لماما ضرفو ىرصب لصالا ىلع نب ونتلابهتجر تاكسمو» .رضتافشلك (هتجر تاكسمي

 ا(" له ةجرب وأرضبهبمتررقأ ىذلاملاعلا قلاخىندارأن افرب رقتلادعب مطلوب هدو تلاوه ملاعلا قااخ نابالو أ مهري ناب مماف اهليبختو

 هيلعهنلا ىبص ىنلا نا ىوري ( نولكوتملا لكوتي هيلع) كتائوأ ةرعملايفاك(هللا ىسح ل ) ىاعت هنيا لاق مهمف-أاماف كلذ فالخ ىلعنو ردقي
 نم نيذلا كنوفو+ وهلوقدعب ثننأتلا ىلع ت اكسبو تافشاكل اقام اوهللا 6 ىبسح لق لزنفاوتكسف مطأس سو

 7727_2277 لج نهو ثانا نهنال هنود
 لبخ مهنم كنديسصيلوأانتطا تشن ءنفكتل اولاقو نائوالاةرضم رو هيلعشا لص ىنلا اوفو مهنا هيقر داس ىرغلا وحلا

 هكلم ىف عينم ىأ 6 زعب هللا سيل لضم نمهلاه هللا دهن موداه نمهلا ف هللا لاضي نمو) نونجوأ لق) 3 2

 ناىنعي (هللانلوقيل ضرالاوتاومسلا قاخ نممهنلأس نألو) هئادعأ نم مقتنمىأ (ماقنتا ىذ) وحدا 0
 ةرطف ناف ق'الخلار وهج دنع هيلع قفتم كالذو ميكحلاماءلارداقلاهلالا دوجوبنورقم نيكرم كلاءالؤه اباع م ألا كلا ىلع

 ةوادعلا نم مكحتهجو ملعتادوجوملاعاون أ نماهيفامو ضرالاو تاومسلا بئاعلمأت نم نافرعلا اذهةحصب ةدهاش قلخلا ع
 قالت تالق نود نا نوادبعيام ناب هلع عع نا هناا ءىعأ مميكعردأق عادتبا نماجنا كلذ ةناكملاواهنم متتكمت ىنلا

 هللا ىتدارأ نا) مانصالا ىنعي (هللانود نم نو ءدام مت ًارفألق) ىلاعتهلوقوهو رض عف دورس ب بلج

 تاكسمم نهله) ةكرب وريخوةمعنب ىأ (ةج.رب ىف دارأوأ هرض تافشاكن هله )ءالب وةدشب ىأ( رضب

 لق) سو هيلع لص هلوسر ىلاعتةنلا لاقفاوتكسف كلذ نع. سوهيلعهللا ىلصونلا مطأسف (هتجر

 اولمعا موقايلق) نوقئاولا قي هياعىأ (نولكوتملا لكوتيهيلع) ىدامعاهيلعو ىتقثوهىأ (هّللا ىسح
 هبت م امذ ىأ (لماعفا) عبي ٌنقتوديب دهم م وهو ك ديكو عركم عاونأ أىفاو دهتجاىأ ( ؟<دتناكم ىلع

 متادىأ (ميقمبا ذع هيلع لحب وز متأوأانأىأ )هب زخم باذع هينأب نمن ريس و فلا نم

 قلخلا ةفاكدبىدتهماىأ ( قلاب سانلل) نآرقلا ىنعي(باتكلا كيلعانلزنأانا) فيوختوديدهتوهو
 هتلثاضلاب راي (اهلكر جاما رت نمو لات دهت دنا جر ىأ (هسفنلف ىدتها نف)

 ىاعتهلوق ْه لاتقلا يأ اب وسنم|اذهليق مهنعذخ ات لو مهب لكون /ىأ(ليكوب مهيلعتن ا مو) هيلع

 توموهواهاج اءاضقن اواهاك ًاءانف دنعاهضبقيف ىأ(اهت :و٠نيحت)حاو رالاىأ (سفنالا ف وتب هللا)

 لكلو رييقلاو لقعلاا همن وكيىنلا ىهو مونلا دن ءاهافوتي ىلا سفنلاو (اهمانمىف تميل ىتلاو)داسج الا

 تريعتساف ناكملا ع

 راعتسياكىعمال نيعلا نع
 ام*و نامزاثيحو انه

 ىلعىأ(لماعفا) ناكملل
 راصتخالل ف ذحو ىتاكم

 ديعولاة دايز نم هيفاخو
 دادزتهتلاح ناب ناذيالاو
 ىلاعت هللا نالدوق مويلك

 يلا ئرتالأ هنيعمو هرضا

 نم نوماعت فوف)ةلوق
 لحزهي زخيباذعهيتأي

 ىرخالاسفنلاوةايحلااطاو زبلو زنوتوملا دنع ةقرافتوةارحلااهم نوكن ىتلا ىه سفن ناسفن ناسن | فيك( 0

 اهملع ىضفىتلا كسمف) سفنتلا اهطاوزبلو زيالو مونلا دنعمقر افتىنلا ىهوزيبقلااب نوكيىتلا ىه ارتست كحد ل

 ىلا) اه دسج ىل| توللاامياع ضقتب ل ىتلا س دريىأ(ىرخ لسريو) دسج ىلا اهدرب الف ىأ( تو اندلاف يعاب: ميله ا) اه |!تولااهاع ا|سفنلا الا اه ااهدرءالفىأ(تّوال

 لجا هتايلوأ نمزي ا ةلاعلا نإ تيح نوت غو ورع كاذف باذعلاو ىزخلا مهانأ اذامهنال ةرخآلاو

 داجور كيوب أكتاناكمرانلا باذعوهو متادب | ذعوردب موب وهوهلز خيب ا ذعىأ ميقكبا ذ علا ةفصهي زخم وها دعأ نم ليلذ لذي و

 ةيصعملا ىلعةعاطلارايتخاىلا مممعاودىوقتفاورذنب داو ررشبيل هيلا مهتجاح لجالو مهلجال(سانلل) نآرقلا (باتكلا كيلعانل ازياانا) ش

 مهيلعتن أامو) اهرض دقفةلالضلاراتخا نمو (اهلعل ضيا اف لض نمو) هسفن عفن دقف ىدطاراتخا نف (هسفنلف ىدتها نفقحلإب)

 بلس نأوهواهتتامااهيفوتو ىهاكلهجا سفنالا (اهتومنيحسفنالا وتب نا )هلوقب مييلعريدقلا ظيفحلاهنابربخأ مث ظيةحب (ليكو
 قولا نيمئانال اهبشن مانت نيحاهافوتي ىأ اهمانم ف تنم ىتلا سفنالا فوتيو (اهمانم ف تكل ىتلا او)ةك اردةساسحة يح هب ىنهأم

  ةزجىضق (ىضقىلا)سفنالا (كسميف) ليللاب؟ افوتيىذلا وهو ىاعن هلوقهنمو كللذكو قوملان اك نوفرصتيالونو زيال ثيعح

 ىلا)ةمئانلا(ىرخالاٌل سرب د ةيحاهنقو اهدربالىأ تلا (تول اهيلع) ىلعو



 ويس يس ب مومو وع ب فومسإسا ل مونرو جنس ع

 َّ كي

 اننط أ عابتألا لوفتهتحلئاطالاب نورذتعي ودائغلا فاوجلف ةوعدلا ف تدبتجاواوب ذكلف تغلب كنابمهيلعتنأجتحتف (نومصتخم
 اماف ناوخا نحنوانةتموصخام نيعجأ مهنعهللا ىضرةباحصلا لاق نومدقالاانئاب آو نيطايكلاان:وغأتاداسلا لوقتو انءاريكوانتاداس

 ىلا ىرتالأ ل ّقالاوه هجولاو موني ىتلاملاظملاوءامدلا ىف كلذوةلبقلا لهأ ىف تاز ةيلاعلا ىفأ نعوانتموصخ هذهاولاق نع هللا ىضر ناهعل تق

 هلا اع بذك ةموصخلا مهني نوكنت نيذالريسفتو نايبالاوهامو هب قدصو ق دصلابءاج ىذلاو لوقو ( هللا لع بكن م ظأ نف) هلوق

 ةالصلا مهمل ءايبنالا ىنعيو دابعئرقو )سو هيل عهنلا ىلص| دجت ىنعي (هدبعيفاكبهنلا سبلأ) لحجوزع

 كالذو (هنود نمنيذلاب كنوفّوعو) مهاداع نمرسش ىلاعت هللا مهافكسف ءوسلاب مهموق مهدصق مال او

 صدمت هبءاجاموهوةنيعبي (64) 2<قدصلاوهىذلا مالاب (قدصلا,ببذكو) هيلا كي رشلاودلولاةفاضابهيلعىرتفا
 (مءاجذا) لسو هيلع هلل 2 و

 ا د دعب ةموصخل |انياع نوكأ هللا لوسرايربب زلالاق نومصتختكب ردنع ةمادقلا

 0 0 ...٠ || يصاموتعمطا ضر رمع نبا لاقو حي نسح ثي دحلاقو ىذمرتلاه جون ديدشل اذا مالا نالاقف مذ
 0 نومصتختكب ردنعةمايقلا موب منا م نيباكلا لهأ ىفوانيف تلزن ةيآلاهذه نا ىرئانكورهدلا نمةهرب

 0 ذيبيمب مامهاوأ يور اهنابتةرعف فيسلابضعبهوجوب رضيا:ضعب تيأر ىتح دحاوانب اّدكو دحاوانذيدو مصتخ فيك انلق

 له أ لعفياكلطاب وقح هذها ف دحاو انيدثو دحاواتنيدو دخاوانب رلوقئانكلاقةيآلاهذهىف ىر دخلا ديعس ىف نعو تلزئانيف

 0 لا هذهتلزئال لاق ميهاربا نعوا ذهوه منانلق فويسلاب ضعب ىلءانضعب دو نيفص موي ناك املف ةموصخ ا
 ا .هلعاوالن اع كاشف ناوخا ندر مه كا اولقنومصتخت مب ربتعةناتعلاو وب ؟تامنةيآلا ْ

 قالب اوب ذكر نإ وى | نهي + ةماظمم دنع ناك نملافوسوميلعشا لس ىنلا نأ نشا ضرع راحت
 ا هتماظم رشم مع نا ردالو راثيد ن وكيالن البق نمم وبلال لايك رع

 ساس قدما داب قاري | دنا حان رحدأ نع (,) هلع تاخ است ايسر تاس اوكي
 هك ءاج مل سو هيلع هللا لنص 0 0 اواذه ف دقو اذه مشتق ىف ايوتاك زو مامصو ةدلص ةمايقلا ار ل
 ىسومبدارأ اكمعبت نمووايا 0 0 0 3 ورافع ريل

 انيتادتلومل وق ىف ةنوقومابأإ| .(ىونم مهجف سلا) هلاةلسرلب لق نارى( قص تما اك رش ا
 وم تال 6 نبال هب الس فاو ( 4 قابضو ى دق هام ىقااذإا ىلاهتلوقو (نب رفاكللا) ماقموةلزنم

 ىلاعتلاقاذلف نودتيم هنا ل صفق لوضررع هب قدصو هلال هلالي ءايب سو هيلعةللا لس ةن| لوسروه داع

 (نوقتمامه كنلوأ) هب داون ارقلابءاج مالسلاءالشلا هلع ريع خوض ا وار قاحلاىلاهغلباضي ا لسو هيلع

 ىلع نعىور جايزل لاو || كب ىلا بق دصو مسوي اعف صفت لوسر ق دصلارءاج قا ليتو  وع سف لل
 لاقدنا هع هللاوشرأ || 1 بح سو اقلاع هاج فلا ليتر توسل و
 ا ا هناوقايس نذلا وقمع او دانك نايلا 006 ناو ل نارقل !لغاقدصلاب ءاس ىلا لك

 لقتال م 8 رار 3 هتك نمىأ( مب ردنع نؤاشيلأم مللإ) كارلا! وقتا نبدا ىأ )ن وقتملامهكنئلوأ)

 وعدم ريو ةرخل يلع هفاسيدأ الهى وس نارك طاق ف (نسلا از
 ةلمتفل مر نقلا هلوقعقاهي واسم مهم زجحالو مطاعفأ نساحمب مهب رزجبىأ (نوامعياوناكىذلا نسحاب مهرجأ مهم زج و)

 قدصلابءاجىذلا نا ىورو

 ري و ب بج ص رت رب ل يي ا ب ١ ل رمل

 هللار فكل نينسحملاءا ازجج كلذ مهب ردنعنؤاشياممط) ديعباذو رك ذلا مدقتريغ نم لعافلارامضاوأْرباجريغاذو ىذلارامضا ىعدتسي

 ربغ نم هضعب وهامىلا ئيشلاةفاضا نم نسحأ وأو سأ ةفاضا (نولمعياوناكىذلا ن_سحاب مهرجأ مهب رع واول_عئذلا أو سأمهنع

 اهرب رقتو ةيافكلا تايثا ىنعم ديفاف ىنلا ةلك ىلعر اكن الا ةزمهثلخ دأ ( فاكبهنلا سدلأ) ناو م ىنبلدعأ جشالا كلوقك ليضفت
 (هنود نم نبذلاب كنوفوخيو) نيئزهتسملاكانيفك نا لثموهو نينمؤملاوءايبنالا ىأى عوة زج هدابع إسوهيلعهللا ىلصادت ىأ(هدبع)

 اهترضم كيلع ىشخئاناو انتل كاب نأ فاحكانا مسوهيلعهنلا ىلص هنا لوسرلتلاقاشي رق نا كلذو هن ود نمةطا اهو دخت ا ىتلا ناثوالابيا



 ' نإ رقلبق نم(مهلبق نمنيذلاب ذك )<بكى أ (نوبسكن متك امإ) لاب و(اؤقوذ) رانلاةئْس لوقت ىأ (نيماظلا ل يقو)
 . مهنمأم نماوجوف ذأ نونمآمهانيي اهنم مهبتاب رسشلا نأ مطابب رطخيالو نوبسنحال ىتلاةهجلا نم (نورع شيال ث يح نم ب اذعلا مهاناف)
 (ريك أ :رخآلا باذعل وايز فلا ةوبحلا ف) للا با نع نم كلذ وحنو ءالملا ولةقلاو فسحلاو خسملاكراغصلا اولذلا (ىزياهّللا مهقاذاف)

 (ايب رعان ارق)اوظعتيل (نورك ذي مهلعل لثم لكنمنآرقلا اذهىف سانللانب رضدقاو)اونمآل (نوماعياوناكول) ايندلاباذع نم
 قءاجلوقناك ةدكؤ ملاح

 اهقتسم (جوع ىذريغ)
 ضقانتلا نسم ائيرب
 امقتسمل قب إو فالتخالاو

 هيف نوكسإل ناب راعشالا
 جوعلابدارملا ليقوطق جوع
 (نوقتي مهلعلإ كتنشلا

 الثم هللا برض) رفكلا
 ءاكرشهيف) لدب (الجر
 نوءزانتم(ن 0 اشتم

 (اماسالجرو) نوفلتخمو
 ةءؤلماذ ضلاولسربسم
 هلصولخاذىأ (لجرل)

 وب أو يم املاسةكرسشلا نم
 له) هلاصلاخ ىأو ,رمع

 وهوةفص (الثمنايوتسي

 ىوتست له ىنعلاو
 امناوامهالاحو امهاتفص

 ىلعْزييعلا فرصنقا
 ”ىرقو سنجلانايمادحاولا

 ىذلا (هللدجلا) . نيلثم

 مهرثك ألب)وهالاهلاال

 هب نوكرشدف ( نوماعبإل

 دوبعمو رفاكلا لثمهريغ
 ءاك رشدهيف كرتشا درعلهب

 لكو فالتتخاو عزانت مهني
 هناىعدي ممم دسحاو

 هن وبذاجتي مهف هدبع

)68( 
 . || نءآوهنك باذعلاءوسههجوب قتي نخأةبآلا ىنعمو هقنعو هيدي ىف ىتلا لال غالل هنعاهعفد قيطبال ههجو
 .ايندلافىأ(نوبسكت متتك )املإب وىأ(اماوقوذإ) ةنزاخا مظلوقت ىأ(نيملاظلل ليقو) باذعا! نم
 .ثيح نم باذعلا مهاناف) لسرلا اوبذك ةكمرافك لبق نمىأ (مهلبق نم نيدلا ب ذك ]) ىصاعملا نم
 ةوياىف)ناوطاوباذعا!ىأ (ىزخلاهللامهقاذاف) باذعلا نمنو:هانولفاغمهو ىنعي( نو رعشيال

 نآرقلا اذهى سانالاني رضدقلو) ل_جوزعهلوقو (نوماعياوناكواربك أةرخآلا ب اذءاو ايندلا
 هتضراعم نعءاغلبااوءاحصفلازعأاحيصفىأ(ايب رعان ارق) نوظعتيىأ( نورك ذنب مهاعل لثم لكنم

 قولخريغ ليقو سبل ىذريغليقو فاتخرب غسابعنب لاقوضفقانتلا نعاهزنمىأ (جوعىذريغ)
 قلاخي سيل نآرقلا نا نيعباتلا نم نيعبس نعةنييع نب نايفس نع ىكحو سنن بكلام نعكلذ ورب و
 ىلؤالا ةيآلا فرك ذتلاميدقتىفةمكحلاامتاقناف بيذك-لاورفكلا ىأ (نوقترمهلعل) قواخمالو
 ئشلاىوف ىلع هقوو فرعورك ذناذاناسنالا نأرك فلا دقن ببس تلق ةبآلا هذ هىف ىوقتتلا ىلع

 أ (نوسك اشتمءاكرشهيفالجرالثمةنلابرض) ىلا عتهلوق و ه:مز رتحاوهاقنا هانعم طلتخاو
 ًاباسالجر و) فاصنالابىضربال سانلل فااخلا تاما ”ىبسلا سكسشلاو مهقالخ أ ةئبس نإ وفلتخم نوعزانتم

 لجر ف نولوقتام مط لقوالثم كموقل دماب برضاو ىنعملاو عزانمالو هيفهل كب رشالهلاصااخ ىأ (لجرل
 ىتش نهمىفهنوبذادعّب مهوه دبعهنا ىع دي دحاو لكعزانتو فالتخا مهني ءاكرشهيف كرتشا دق كوامم

 قوهناجاح ىفدمتعي مهأ ىلعو هتمدخ ىضري مهيأ ىردبإاله ىمأ فريم وهف هنوعفا دي ةجاح مط تنعاذاف
 ىافهناحاح ىف همداخ نيعيديسلا كلذو صالخالا ليدس ىلعهم دح دحاو كلا! لسدق كوامرخآل جر

 ىذلا نمؤملاو ىتشةطاد معي ىذلار فاكلل ىلاعتهنلاهب رض لثم ا ذهوانأش دج والاح نأ نب دبعلا نبذه
 ديعي ىذلار فاكلالاح نم علصأو نسحأأ !دجاواه ا دبعي ىذلا نمّؤملا لاح ناكفهدحو ىلا عنهللا دبعي
 لاقةفصلاولاحلا ف ناي وتسيالى أر اكن !ماهفتسا اذهو (الثم ناب وتسيله) ىلاءتهلوقوهو ىتشةط1

 دحالاد>اولاهنناالاهلا الهنا تدثاملليقو نب دوبعملا نمهربغ نودهدحو هلكدجلا هلل ىأ (للدجلا) ىلإعت

 لب) تالالدلاهذهروهظو تانيبلاهذهلوصح ىلعةللدجلالاق ةرهابلا لاثمالاو ةرهاظلا لئالدلاب قمأ

 ىأ( تيم كنا) ىلاعتهل اوق و هلك رسثالهدحو ىل اعتةنلاوهةدابعال ىكسملا نأ ىأ(نوماعيال ,هرثك أ

 ربخاف هتوم لسو هيلع ةللا بص هللا لوسربن وصب رتياوناكم هنا كالذو نوتوهس ىأ(نوتيم مهناو) ت ومس
 مكسفن أ ميلاوهسفن هيدن ىلا ىذ ليقو ىتافلابىئافلا ةنامثو صب رثلل ىنعمالفاعيج مهمعي توما نا ىلاعتهنلا
 3 ردع ةمايقلام ويكتام ) قولادادع ف يكنافءايحأ متتكنا او نوتيم مهناو تيم كن ا ىنعملاو

 مون |متلزنامللاقريد زلا نب هللا دبع نع مولظملاوملاظااو لطبملاو قمل ىنعي سابع نب |لاق (نومصتخت

 حدملا لعبصنوأ اديكونانافاوأالجررك ذتفالقاعاناسن اواحلاصالجردب ز

 ةعفانقلا
 تومةسىأ(تيمكنا) عمتجهبلقو دحاو همهف داو ديسهل دبعب نمؤملاو عازوأهبلقو عاعشهمهفهقفر سمتلي نموهقزر بلطي نميو

 لقعت تنك نات رسفدق كنودفهتيموتيمريسفتىلأستو ورمعوبأ دشن أل يالا لاقتوملاهب لح نمفيفختلابو (نوتيم مهناو)

 توملا ناربخافهبوم ل_سو هيلع هللا ىلهللالوسرب نوصب رتاوناك لمحي ربقلا ىلا نم الات ملامو *« تيمكلذف ح وراذن اكن ف

 ناكوهامنال ق اوملادا دع ىف مهايا او كنا ىأ سفن أميل ىبن وهسفن هيدن ىلا ىن ةداتق نعو ىتافلاب ىئافلا ةنامثو صإ تال ىن_عمالف مهمعي

 كب ردنعةمايقلاموبإ) بيغااريمض ىلع بطاخاربمض بلغف مهاياو كنا ىأ ( مكن |من) ناكيق نا كف



 ينال .رركمو دد م ىن هع ىنشم حجاب اتكت عن( ىناثمإل كلل ذريغوز امعالاو ةمكسلا او ظعولاو نايبلاو قدصل| ىفاضعب هضعبه شي (اهباشنم)

 نوكنالاهريغو ةرركملاصصقلا نالاوماشتمةنوكل نايب وهفهظعاوموهديعووهدعووهيهاونوه صاوأوهماك> أو هئابنأو هصصق نم

 كارتالأ هتلج ىه ئشلا ليصافنو ليصافت تاذة|جباتكلا نال جلاب دحاولا صو زاجا-اولميالف ةوالتلا ف ىنثبهنال لقو ةبءاشتمالا

 ىعلاو(مهب رن وش نيرذلا دواج هنم) زامشتو برطضن ىأ( رعشقن) ماكحالاو ,رابخالاوىهنلاو ىمالاو

 نمدارملاليقو فوخلاو ل جولاو ديعولارك ذدنعناسنالا داجف ثدحيزيغت ىهوةرب رعشق مهذخأت
 ليق ىلاعت هارك ذل ىأ (هتنارك ذ ىلا مهمواقو مهدواج نان م) همر نوح نبذلا بولاق ىأبولقلاا دواجلا
 مهدواج تنالةجحرلاو دعولا تانآت رك ذاذ اوهنل نيفئاخا دواج ترعشقا باذغئاو ديعولا تانآت رك ذاذا

 نبس ابعلا نعىورءاجرلا دنع نيلتو فوحلا دنعر عشقت مهدواج نا ىنعملا ةقيقح ليقو مهب واق تنكسو
 هبوت ذهنع تتاحن ىلاعتهنلا ةيشخ نمدبعلا اجر عشقا اذا سو هيلعهنلا ىلصهنلال وسر لاق لاق بلطملا دبع

 نورايسلا نيفراعلا ضعب لاقرانلا ىلع لامن هنلاهمرخةباورىفواهقروةسبايلاةرحششلا نعتاحتتن اك
 اذ هةداتق لاقواوشاعلابجلاماعنملاج مطحالا ذاواوشاطلالجلاملعملا .اورظناذ هنا لالج اديب ىف
 م-طوقع باهذب مهتعنب لو هللارك ذي مه واق نأمطتو مهدواج ر عشقت ن اهب هللا مهمعن ىذلا هلأ ءايلوأ تعن

 تاقلاق ريب زل نبةورع نب هللإ دبع نع ىورو ناطيشلا نموهو عدبلا لهأ ىف كالذامنا مويلعنايشغلاو

 سو هيلع هللا ىل_صهللا لوس .رباحص ا ناكفيك امهنعى ا هتهنلا ىضر قيدصلار كب ىنأ تذب ءامسا دج

 هللادبعلاق مهدواج ر عشقت نو موني عأ عمدل لج و زعم يتعناك اوناكتلاق نآرقلا وملعئرقاذا نولعفي

 ميجرلا ناطيشلا نمةئلبذوعأ تاق هياعايشغم مهدحأ ارحنارقلا مهملع '”ىرقاذامويلااساننااطتلقف

 ءىرقاذاهنا اولاقاذهلابام لاقف طقاس قارعلا ل هأ ن ملجرب صام معى اعن هللا ىضر ر.ع نبا ناىودرو

 لخدب ناطشاانارمع نبا لاقو طقسن امو هللا ىثخنلان|رمعنءالاقف طقس ةلنارك ذ عمسو أ نأ رارقلاهيلع |[

 نوعرصي نيبذلا نب ريس نبا دنعرك ذو م-وهيلعهنلا لصد بامصأ عينصا ذه ناك اممهدحأ فوج ىف
 نارقل!هيلعأرق أرقي اد راطسإب تدب رهظ ىلءمهدحأ دعي نا مهني وانني لاقف نآرقلا م-ميلع ”ىرؤاذا

 تنرقمفوحلا ٍبناج ىفالوأاهدحودواجلا ترك ذ4 تا3 ناف قداصوهفهسفنب ىر نافهرخآىلاهلوا نم

 ديعولاتانارك ذ نمدواجلا ترعشقابواقلا اهل ىتلاةيشملا ترك ذاذاتلق ءاجرلا ىفايناثبواقلا اهعم
 انيلةري رعشقلاب ومهم واق ىفءاجر ةيشل باول درسا ةجرلاو ةفأرلا ىبعد ص ىنبمو هلهازك ذاذاوةلدو لواىف ||

 فوحلاو تاذلاب بواطمريحلا نال فوج! ماقم ىفاهنم لك لا ماقم ىفةفشاكملاناليق 1 مهدواج ىف

 (كلذ) دلحلانالوباقلاهيلان ًامطاءاجرلا لص>اذاودل+لاهنمرءثقا فوخللصحاذاو بواطع سيل

 هردص هنت ىذلاوه ىأ (ءاشي نمهب ىدهبةللاىده) ثردحلا نسحأوهىذلا نآر تلا ىأ

 هلوقهي دهم ىأ (داه نمهلاف) ةيادطالوبقلايفانمايساقهبلق لع ىأ( هللا للضي نمو)ةياده الوبقل

 هبىري ل يقورانلا فههجو ىلعر يليق (ةمايقلاموب)هتدشىأ (باذءلاءوسههجوب قتي نغأ) لجوزع
 هقنعىلاهادبةلواغمرانلا فاسوكشمهبىرب رفاكل اوهليقوههجو رانلاه ست عش لوافاسوكسنمرانلا ىف

 ( علب - (ننان) - 8)

 هيلع ةاماحموهل ةناقومرب# فراملا ة قتيناكىذلاهجوبالارانلا قتتي نادلأ ادهني الفهققنعىلا'هادد » ةلواغم قلي

 ديعولاو دعولارك ذهيف ىنثي أ (قاثم) اضعبهضعب قدصي و نسحلا ىفاضعب هضعب هبشي ىأ(اهباشتم

 ىلعاهحهوواهرذهقنع ىف ىهوةرخصلا كلت ىفرانلا لعشتف ميظعلا لبحلا لثم تب ربكن مةرخص هقنعفو

 بوصنموأت ارركم ظءاومو

 مك اهباشتم نمزنيغلا ىلع
 انسحالجر تيأرلوقت

 هيزاثمةهماشتم ىنعملاولئامث

 كردةو ب رطضت روش

 نوشحي نيذلادواج هنم)

 دل ارعشقا لاقي (مهب ر
 [ديد شاضبقت ضيقتاذا
 اوعمساذا مهنا ىنعملاو

 هديع 0 0 ل ارقلاب

 0 ءءاصأ

 ا اوم_هدواج

 نم نمّؤملادلجر عشقا
 هب ون ذهنع تتاح هللا ةيشخ

 ةرجشلا نع تاحتباك
 نيلتمأ ( اهقروةسابلا

 ركذ ذىلا موبداقو مهدواج
 تانآت _ ذاذا ىأ(هللا

 مهدوأجتنال ةجرلا

 ناكاماهنعلازو مهمواقو
 ةرب رعشقلاو ةيشخ لا نماهم

 ىعفهنمضتا ىلابىد-عو
 ليقدن اكل ابدعتم لف
 ةئيلدتلا كك ذقلاتنامطا

 ىلعرصتقاوةطيقئمريفغ
 رك ذريسغنم ةتئارك ذ
 تفسر نآل هدد ]

 لابلاب رطخ) هللارك ذ
 ترك ذوامحرافؤر هن , وكلا

 نمشتيهرك 0 0 واقلا اهب تن 0

 5 00 ا

 رانلا ىف قلي ىذلاوهي 1ع ةتاس ارعاهنالهبجواه قب ,نأ بلطوودي + هليفتسا فواعل رموز لادا نادال هانعموهن دشن اذعلاءوسو



 مطل اكو وم ردصمةةادعو مايل فيلا اظزانم تحت 3 راب الخ نمى ا ف ةرغ نيقتملا و

 عيبا 0 :راجوكلاسوانويع(ضرالاقعيبانيإلاخداف 2 (65) (هكلسف)هللاهمسقي مث ةرخصلا

 000 ا اا ا سحر لا نا
 ىأ (ةينبم فرغاهقوف نم فرغمط مهم راوقتا نيرذلا نكسلإ) هدلوو بطابأ دب ربامهنعةنلا ىضر سابع ةف طرا فو كرما

 (داعيما هللا فاخالةتلا د_عوراهمنالااهتحن نم ىرجت) اهمنم فرأى هلزانماهقوفوةعيفرةنجلا فلزانم ءاداب(هبجرختمن) عييانيل

 نع «:عىلاعتةللا ىذر ى ردخلا ديعسىفأ نع © هفلخالا دعولزاذملاوف ,رغلا كالتةئلأ م هدعو ىأ هتائيح (هناولفلتخاعرزإ)

 كوكل وءارتياك مهق :وف نم فرغلا لهأ نوءارترة نجلا لهن الاق رو ا 0 را

 اهغلببال ءايبنالا لزانم كل:هللالوسراياولاف مهنيبام ل ضافتل بر ةملاوأ قرسثملا نم قفالا فرب اغا ىردلا أر فاتضالا ضاع

 ىأقفالا ف قابلا ىأر باغلاهلوق نيلسرملا اوقدصوةتلاباونمآلاجر هدب ىسفن ىذلاو ىلب لاق مهريغ كلن يعول ممتن وربعشو

 ءاملا كلذ لخ دأ ىأ (هكلسف ءامءامسلا نمل ارنأةللانأرتملا) ىلاعتهلوق 5-0 رغم اوأ قرشملا ةيحان ىف ارق تع (حسم)

 ىعشلالاق دسهلا ىف قورءعلكضرالا ف ىراجتو كلاسمو اياكروانويعىأ (ضرالا فعيباش)) هنيسحنو هتواضت ع (ارقصم

 رضخ ا رغصأ ل ثم ىأ (هناولأ الت اعرز) ءاملابىأ (هبجرخ ع )لزنءامسلا نف ضرالا ىفءاملكو اناتذ (اماطح هلععمن)

 (هانتف) سيب ىأ (جيببمث) بوبحلاعاوتأرئاسوريعشلاو ربلا لثم هفانصأ ليقو ضيبأو رجأو || تتفنامماطخلاف ارسكتم
 (بابلالاىلوالىرك ذا كلذ ىفناإارسسكتماناتف ىأ(اماطح هلع حمار فصم)هترضنوهترضخ دعب ىأ || , كلا يرسل
 هبلق ىلع ىلاعتةنلا عبط نكق لا لوبقو (مالسالل) هعسوىأ(هردصةنلا حرش نغأ)لجوزعهلوقف || لازئا ىف (كلذ ىفنا)

 دوعسم نب نعىلاعثلادان_سابىوغبلا ىورةباد_هونايب ونإقي ىلع ىأ (هبر نمرون ىلعوهف)دتييرلف || ىركذلإ) عرزلا جار خاوءامل
 هللالوسرايانلقهب ر نمرون ىلع وهف السا هردص للا حرش نأ لسوهيلعهللا بص هللالوسرالتلاق اريك ذل (بابلالا ىلوال

 ةيانالا لاق كلذ ةمالعاه هللا لوسرايانلق سفناو حرسشناباةلارونلا ل داذالاقدردص حارسشنا فيك || نمدبالهنا ىلع اهينتو

 رك ذ نم مم واق ةيسافللل ب وف) توملالوزن لبق توملل بهأتلاورورغلا راد نع ىفاجتتلاو دوام ارادىلا نااككالذ ناو ميك عنام
 لوصحل بيسوهو هتلارك ذ نعباقلاوسقيفيكت اق نافباقلا فلمن ةبالصودوجةوسقلا (هللا || 07-3 نع
 سفنلا نا ليقوهب نامالا نع مهواق تسقهي نوب ذك,نبذلا ىلءةناارك ذ ىلتاماكمهناتلقةبا دطاورونلا نخأ) ٍلياستو 0
 ةوسقالا اهدب ز,الةتنارك ذلاهعامسناف ق1 !لوبق نع ةددعب رصنعلاةر دكر هوجلاةشمخ تناك اذا ||[ ©“ .وىأ(هردص هللا حرش

 دي زيالاهعامسد_:عنينم لا بواق نيلي نآرقلا كل ذكسف حلما دقعي و عمشلا نيلب سمشلار ك ةرودكو ىدتعاف ( اسوا زدت
 ىلاعتهللا بضغامو باقلاةوسق نم مظعأ هب وقعب دبع برضامرانيد نب كلاملاف ةوسقالانب رفاكلا 0 ل

 ىلاعت هللا ىضر قيدصلار كى أ ىفةبآلا هذه تازئليق (نيبملالض ىف كئاوأ )ةجحرلا مهن عزنالا موق ىلع 0

 ىنأفو لبو هيلع لم هلل اوسر ىف ليقوهدلوو بط ىنأ فو ةزجو ىلع ف ليقو فاخ نب ىنأ وهنع 30 0 1
 امهدحأ نيهجولثي دما نسح اهنوكو نارقلا ىنعي (ثيدحلا نسح الزنهللا) لجوزعهلوقغو لهج لهث ليقف ح سفن 0
 | وه سيلوهغاب اوهلؤجأو مالكلا حصفأ نم نآر قلا نالف لوالااما ىنعلاةهج نمرآلاو ظفللا ةهج نم 00 0

 . || وهو ىئاثلا»جولام وهب واسأ ىف لكسلا فلاخ عونوهلب لث اسرلاو بطخلا سنج نمالورعشلا سذج نم 3 1 0 1
 ||| ىلع ل متشم فال _:خالاو ضقانتلا نعهزنم باتكهنالف ىنءملالجال ثيدحلا نسحأ نمنآرقلان وك ا 3 1

 اباتك ) رالاو ةنبلاو ديعولاودعولا ىلعوةريتكل !!بويغاارابخأىلعو نيلوالا صصقو نيضاملاراخأ لس وهف )تولآ لوز

 هيلق اسقفهبلق ىلع عبط نكى دتهافهر دص هلا حرس نأ ىنعلاو ريب وناس 6 رنهرون
 7 اجماشتم

 وأمهدنعةلا 7 ذاذاى أةللارك' ذ لجأ نموأهتلارك ذ دكر : نم ىأ (ةطارك ١ د نم)هيلعل دب ( مه واق ةيساقلل لي وف)هوقنال فذخ

 مس وا ا لا ما اعلا ا ع



 وهكلذالأ) هلوقىفةعاظفلا ةباغب مهناريسخ فصودقلورانلاىلااوراصف مهولض أ مهنال (ةمايقلا موب) مييلهأ ا ورسخوى | (مهيلهأو)
 ةنحلاب اول دبتسا مهنال كلذو نيبملابهتعنو نار مسخ لا فر عوريخلاو ادتبملا نيب لصفلا طسوو هيبنتلا فرحة | اردص ثيح (نيبملانارسحلا

 مه.ةطيحرانلا ىأنإ 'رخآلا لاظىهورانلا نم قابطأ (لاظ مهنت< نمورانلا نم) قابطأ(للظ مهقوف نممط) تاكرد تاجردلإبو اران

 املاوضرءتتالو(نوقنافدابعاب)هيهانماوبنتحوهباونمؤيل (هدابعهبهللافر2) للظلاكلذوىأباذعلا نمفصوىذلا (كلذ)
 اهيفنأالا توجحرلاو توكللملاكنايغطلا نمت ولعف نيطايشلا(توغاطلا اوبنتجا نيذلاو )سفن مهرذ> مرانلاب مهفوخ ىطس بجو
 (ههة) توغاطلا نوكل نيطايشلاو أن اطيلا ىلع تةلطأ نيعلا ىلعماللا ميدقتيابلق

 ٍ الزنم ناسن لكل لعج ىلاعت هللا نا كلذ و سارع نب !لاق (ةمايقلا موب ) مهم دخو مهجاوزأ ىنعي (مهيلهأو

 ناكورانلا لخ دىلاعن هللا ةيصعمب لمع نمو هل لهالاو لزنملا كلذ ناكىلاءن هللا ةعاطب لمع نفةنجلا ىفالهاو

 لوخ دب سفنلا ناريس ل قو هلزنموهله او +_سفنرسفن ىلاعت لنا ةعاطب لمع نمهريغل لهالاولزنملا كلذ

 ) رانلا نمللظ مهقوف نم مط نيبملانارسس + اوه كلذالأ) هلهأ نيب وهدد قرف نابل هالا نارمسخورانلا

 تاهل عيج نمم-«برانلا تطاحأ ل_يقوداهمو شارف ىأ (للظمهت<نمو) تافدارسو قابطأ ىأ

 اهنالرانلا ىفهتحترخالةإظ نوكي رانلا نمهتحنىذلا نأ ىناثلارخآلا ىلع نبد_ذلاد_- أمس قالطا

 لجالاهمسابت يمس ةرار+اوءاذبالا ىفةيناقوفلاةلظال ةهماشم تناك |ىلةيناّتحتلا ةاظلا ن أك لاثل ا تاكرد
 اوفاخةرخآلا قرافكلالاحاوعمساذامهنالنينمؤملا ىأ (هدابعهبهللافوخي كلذ) ةهماشملاوةلثامملا
 ىلاعتهلوق هم نوفافنىأ (نوقتافدابعإ) ىلاع:هلوقوهو ل جوزعهللةعاطلاو ددحوتلا اودلخاف

 ىلاعتهللاةدامعىلا اوعج .رئأ (هللاىلا اوبان ا واهو دعب نأ) نائوالا ىنعي 6 ,وغاطلا اوبنتجا نيذلاو)

 ءانئلافايندلا ىفامأة رسال قوات دلل قى (ىرشبلامط) هريغةدابع نمهيلعاوناك اماوكر بو ةيلكلاب

 رسولا موا ا اوربقلا فعضولا دنعو توملا لوزن دنعو مطاعأ اصب مويلع

 لصحت فقاوملاهذه نم فوم لك فةنجلا فوةنملالوخددنعو طارصلاز اوجد نعو باسحال فوفولا

 ىنعي (لوقلانوعمتسي نبذلاىدابعرشف) نا<رلاو حورلاوةحارلاوريم ا نم عونب ةراشبلا مط
 راصتتالا نارقلا فرك ذىلاعتهنلاناودوهب نولمعيفهب نوسعؤيام نسحأ ىأ(هنسحأن روعبتيف )نأ ارا

 هنلاىضر سابع نبلاقو نس>هلكهنال نآرقلان وعبتيفم الكلا نمهريغو نآرقلا نوعمتس ليقو متازعلا

 نب د عسورب زلاو ةحلطو فوع نب نجرلا دبعو نامعهءاجهنع ىلاعتةنلاىضر قيدصلار كبوب أ لسأأملامهنع
 لوقلانوءمتس نيذلاىدابع :رشيف مهيف تازتفاونم" افهنا؟اب مهرب اددول أسف دب زن ديعسو صاقوىنأ

 نبدي زمهو هللاالاهلاال نولوقيةيلهاج ا ىفاوناكرفن ةثالثىفةبآلا»نهتازن ليقو_هنسح أن وعبتيف
 ولوأمهكئلوأو) هديحوتو هندايعىلا ىأ (هللامهاده نيذلا كئلوأ) ىسرافلاناملسورذوبأوورمع

 باذعلاةلكل يقورانلا ف هناىلاعتةنلا )ع ىف قيس سابعنبالاق (باذعلا ةلكديلع وح نف ب بلالا
 نبالاق«يلعردقنالىأ (رانلاف نمذقنتتنافأ) ىلإب أ الورانلا فءالؤهلبقو مهجن ًالمالهلوق

 ىهوتاغلاماهمفواردصم

 نيعناكر دملابةيمستلا

 نأو نايغط ناطيسلا
 ناف ةغلايم ءانب ءانبلا

 ةع_ساولا ةجرلا توجرلا

 طوسملاك لا توكلملاو

 صاصتخاللوهو بلقلاو

 ناطيشلاريغ ىلع قاطتالذا أ
 ةئرقو عج اانههاهيدارملاو
 (اهودبعي نأ) تيغاوطلا

 توغاطلا نملاّمشالالدب

 (اوبانأو ( اهتدامع ىأ

 مدل هنلا َلا) وعجز ١
 ةراشبلا ىه ( ىرشبلا

 ةكالما مهاقلتت باوثلاب

 رشبف) نورسش< نيحو
 نوعمتسي نيرذلا ىدايع

 اوبانًاواويدتجا نيذلا مه

 ىلع ةانالاوبانجالا

 رهاظلا عضوف ةفصلا هذه

 ندا ف ادام ا

 صاصةلاوحناهن_دح أ نوعبتيفهللا صاوأ نوعمتسوأ نآرةلانوعبتيف هريغونآرقلا نوعمتسوأ اباونرثك .أوهللاد_دع برقأ
 هللا مهاده نيذلا كئلوأ )هاوسامت ف كيو عمسام نسحاب ث دحيفواسمو نسا هيف موقلا عم ثيدحلا نوعمتسي وأكلذوحنو وفعلاو
 هيلع قح نم مالكلالصأ ( رانلا ف نمذقنتتنافأ باذعلا ةلكديلع ق-نفأأ) مطوقعب نوعفتنملاىأ (بابلالاولوأ مهكئلوأو
 ىلع هلمعللاطوأ ىف ىتلاءافلا تلخد مث ءازجلا ءافءافلاوراكن الا ةزمهاهيلع تلخ دةيطرسشةاج هذقنت تنافأ بجو ىأب اذ_ءلا ةملك
 هانعموةدحاو ةاجا ذه ىلع ةبآلافهذقنت ىأ ريمضلاعضومراناا ف نم عضو وباذعلا ةماكةيلع ق- نف مهسمأ كلامتنأ ا هريدقت فوذحم

 *هءريع صو

 رانلا لهأ نم هناهملعيف ينبسو هئلاهاضأ نم ذقنين ا دحر دقي ل ىأه ذقن: تنافهنموجني ب اذعلا ةلكهيلع قح نأ



 نوننقيال ئمولعلا نونتقي نبذل مظععاردزاهسيفو لماعريغلمعيال نمل_ىجهناكهدنوامعي ونوءاعيىأ (نوماعيالنيذلاو نوماعي
 كلذ كلهاجلاو ملاعلاىوتس.الاكىأ هيبشتلاهب دي رأ اواءاماعلا ,ه نيتناقلا لعج ثيحةاهجهنلا دنع مهفاين دلإب نونتفي متاهيف نونتفيو
 دنعءايالب (اونمآن يذلا دابءايلق) لوقعلاواوأةللا ظع وب ظعتب امنا ىأ با عمج (بابلالاولوأ رك ذئيامنا) ىداعااو عيطملاىوتيال
 قاعتي فوايندلا ف تناوعاطأى أ (ةنسحايندلاهذهفاونسحأ نيذلل) هيهاون بانتجاوه سما وألاثتماب (مب راوقتا) رثكالا
 ةنسح ىدسلاهقلعدقو فصوثالةنسح ىأةنجا لوخد ىهو ةرتسآلا ىف ةنسح مهلفاين دلا هذه ىفاونسح نبذل اهانعمهمسحالا ونسحاب
 ةيفاعلاو ةحصلاب ةن:ح ار سفف

 فن ونكمتنإال مهاب اولتعا

 ىلعرفوتلا نم مسهئاطوأ
 نافمط ليق ناسحالا

 هدالبوةعساوةللاضرأ

 دالب ىلا اولوحتف ة 0

 ءايدنالاب اود_تقاورخأ

 مت :رحاهم ىف ني-حلاصلاو

 اودادزيلمهدالب ريغ ىلا

 ةعاط و مهناسح ا ىلإ |اناسحأ

 قوباما) مسهتعاط 0

 ةقرافمىلع (نورااصلا

 ىلءومهرث اشعو مهناطوأ

 صحغلا عر نماهريغ

 ةعاط قايالبلالاةحاو

 مهرجأ) ريما داي دزاوةنلا

 سابع نبا نع(باسحر يغب
 ىدتبءال امهنع هلئاىذر

 الوناسمل تاسع هلا

 رجالا نملاحوهو فرعي
 ترمأىنالق)ارفومىأ
 ديعأ ناب (هللا دنعأ نأ

 ىأ (نبدلاهلاصلخ) هللا

 نبدلاصالخإب ترمأ

 لوأنوك نال ترمأو)

 كل ذب تسمأو ( نيملسملا

 ىةقبسلاهل صالخالا نا ىنعملاوةرخآلاواين دلا ىف مهقباسو مهمدقم ىأنيملسملا لوأ نوك نال جال

 مهسفن أ ورسخ نيذلا نير ساحل نالق)هلوقب رجزلا لاكنيب مث خيب وتلاودب دهتلاورجزلاهنمدارملا لب | يمأ

 تادهاجلا بإب نملمعلا نال لعبه .و لمعلإبةبآلاةلا مف |ليق وىوزخ اة في ذحوب نوماعيال نيذلاو
 (بابلالا ولو ركذتيامنا)هلضفوهل ىلع كلذ ل دنا سن اللالصح اذاف ةباهملاوهو تاغ شاكملا باب نم علا

 ايندلاهذهىفاونسحأ نيذال) هيداعم بانتجاو هتعاطب ىأ(مكب راوقتاونمكن بذلا داب ءابلق ) ىلاءتهلوق
 هللا ضرأو )اين دلاهذه ىف ةيفاعلاو ةحصلا ليقوةنجلا ىنعي ةنسح لمعلا اونسح أ و اونمآ نب ذال ىنعي (ةنسح

 ليقو ىصاعملاهيفرهظي ىذلادابلا نمةرجطا ىلع ثحهيفو ةكم نماواحترا ىنعيسايع نبالاق (ةعساو
 بلاط ىفأن ب رفعج فتلزن ليقو ةشبحلا واهم ىف تلزن ليقو هنم بر وملف دلب ىف ىصاعلاب ىمأ نم
 (باسحريعي مهرج أن ورباصلا فوبامنا) اورجاهواو ربصوءالبلا مهبلزناملمهن:داوكرتي ل ثيح هباصأو

 قؤيهنأىورو ايثحمط ىئعهنافنورباصلاالاانزوهلنزوب واليك هللاكي عيطم لكلا ط ىفأ نب ىلع لاق
 لهأ ىنعيىتح باسحر يغب ابصرجالا لع صيو ناويد مطرسثن.الو نا زيم مط صني الفءالبلا لهأب

 لجوزعهلوق و لضفلا نمءالبلا لهأهب بهذا ضي راقملاب ضرقت مهداسج أ, نأولاين دلا ىف ةيفاعلا
 نالت ىمأو )ايش هب كرش ال ى أد يحوتلاهلاصاخ ىأ (نبدلا هلاصاخم هللا دبع أ ن أت سمأ ىنا) دمتاب (لق)

 لمعب اين اه ىعأمثبلقلا لمع نم .و»و صالخالا,الوأ هىمأ ل يقةمالاهذه نم ىأ (نيملسلا لوأن روك

 سانلالوأوه ناكف غلبملاوهو و هيلع هللا ىصلوسرلا نمالادافت_سنالىاعتهنلا عئارسشن الح راوجلا

 وهف كلذب قا هريغ نأ ىلع هبنيل ىمالا اذهم مسو هيلع هللا ىبدهلوسر ىلاعتو هناحسس هللا صف اهيفاعورمش
 هللا ىلص ىناللاولاق شي رق رافك نأ كلذو( ميظعم وب ب اذع ىف رتبصع نا فاخأ ىفالق)» ريغل بيغرتلاك
 ىلاعن هللا لزنأ افاهمدخ اف كموقو كدجو كيب أ ةامىلارظنت الأ هبانتيتا ىذلا اذه ىلع الام |سو هيلع

 هنوبن بصنمو هتهاز نو هتراهط ف رشو هردقةلالج عمهنال ىصاعملا نع ريغلا زج .زةبالا ىنعمو تايآلاه ذه

 ىراركستلا ىنعمام تاق نافذ( ىنيدهل اصلخدبعأهللا لق) كاد ىلو أ هريغف ىصاعملا نمار ذحافئاخ ناكاذا
 نالراركت سيلا ذهتلق ىنبدهلاصلخ دبعأ هللا لقهلوق ىفو نبدلاهلاصاخم هلا درعأ نأ ت مأ ىنا لق هلوق
 صخ نأ يم هنإب رابخاهنا ىناثلاو صالخالاو ةدابعلاب ناينالاب ىلاعتةللاةهج نهرومأمهناب رابخالا لوالا

 هلوقو رصخلا ديفبال هللا دمع نات ىمأل |وق نالهنيدهلاصاخ هريغادحأ دبعيالوةدابعلاب» دحو ىلاعت هلل |

 سيل (هنود نم متمشاماو دبعاف) هلوقب هعبتا مثهريغا دحأ دبعأالو دبعأ للا ىنعملاورصخلا ديف دبعأ هلل |

 مهيلهأو
 امدح أف طع حعصف نيفلتخ ا ةلزئمالزئامهيتهج فالتتخالف قبسلابىناثلاو صالخالا عمةدابعلاب مل والافاتباس ناكصلخأ نف نبدلا

 مالسلاهيلعهلاولاق شب رقرافكن أك لذو كابا نيدىلا ع وجرلاب كاعد نمل (ميظع موي ب اذعىف رتيصعنافاخأىنالق) رخآلا ىلع

 صخيهنابرابحا ةبآلاهذهو ( ىنبدهلاصلخ دبعأهللا لق) مهيلعادر تازئف ىزعلاو تاللا ن ودعي كموق تاداسو كدجو كسأ ىلارظننالأ

 اهفايناثوهتايثاو لعفلا سفن ىف عقاوالوأ مالكلاف صالخالاو ةدابعلابرومأ م هنابرابخا ىوالاوهريغنودهنب دهلاصلخ هن دابعب هدحوتلل|

 دقف كنابآنيدت فلانا مالسلاهيلعهلليقوديدهتىمأاذهو (هنود نم مث شاماودبعاف) هلوق هيلع بتر كل ذاوهإجال لعفلا لعفي

 رانلا ىفاهك الهاب(مهسمن اا ورسخ نيذلا) هبابسأوههوجول نيعماجلا نارسحلا فنيلماكلاىأ (نبرساخلانالق) تلزنف ترسخ



 ملركشلا ضرب ىأ(مكهضري)اونمؤتف(اوركشن ناو) هندارابناك ناوىلاعتهللااضرب سل رفكلا نال ( رفكلاهدابعل ىضرءالو)

 داجرو ىحي ريغ مصاعو ماشهو مان عابشالا نودب ءاطا مضي هضري ىلعو كم عاب اا ,ةنجلا هيلع كبت ف5 زوف ببسهنال

 اهبكئينيف) عوجر كب رءازجىلا (معج موكب رول مث)ر خب: ذبدح اذ خاؤيبالىأ (ىرخ أر زوةرزاو رزتالو) هضر مهريغو

 سماذاو) بولقلات ايف (ه0) ( رودصلاتاذب ميلعهنا) اهماع مي زاحيوأ ملامعإ مربخيف (نولمعت منك

 قيجوباوه (نابنالا |[ دس 0 يا ا ل
 0 رفاكلوأ ىنعي (رفكلاهدابعا ىضربالو) ىلاعت هندا لاق من منع ىنغ ىلاهتةننا ناف هيلع اورصاواور ف كولف نيملاعلا

 هدايعل ىضربال سابع نبا لاقرفكلاهدابعا ىضربالهنأالا رفكهرضيالو نااهعفني ال ناك ناو ىلاعتهنأ

 اظفللا فاماع نوكي ذه ىلعف ناطاس مهياع كل سبل ىدابعن ا مويف ىلاعتةنلا لاق نيذلا مهورفكلاب نينمّؤملا
 ىضخرباللاقو مومعلا ىلع موقهارجأو هللادابع ضعب دد ر.ةهللادابع اهبرشيانيعهلوقك ىنعملا فاصاخ

 زاحب ضارعالا ف سلو
 اعجار(هيلاابينمهب راعد)

 ا ري غرفاكلار فكاولاة فا سلا لوقوهد باو رفكين أ هدابعل ىذربالةنآلا ىنعمورفكلا هدابع نم دحال
 لير نا ع رفكألا حدجبل ىلاعت تلاوه فب هيلعءانثلاو ئرشلا حدم نءةرابعاض رلا نال تدارابناكنا اوى اعت هلل ىذ سم

 ك0 اضرلاوةدارالا نيب قرفلا ناب دقو هيلع ح دءالوهب ىضربال دقودا ارأامالاهكلم ىفنوكيالوهيلع ىشرالو

 ذاب رينو (ربق نأ دنت (كخأ دذد دز دزالو) بعجين( شرب) هوعيطتكب راونؤن او ركشت ند
 ىعباموهيلا عرضت, ناك تاذماعلا) ايندلا ف ىأ (نولمعت منكاى-ةبنيف) ةرخآلا ىفىأ(معج ىممكب ردا م) هناي

 وك ذلاقاخامو 0 اعجارىأ (ابينمهب راعد) ةدشوءالب ىأ (رض ناسنالا سما ذاو) ىلاعتهلوق ف بولا فا ىأ(رودصلا

 ىدلارضلا ىسنو أ قتالاو ىنعملاو(لبق نمهيلااوعدب ناك ام) كرن ىأ ,(ىن هنمةمعن )هاطعأ ىأ (هلوخاذا م) هباميغتسم (ميلا)

 هفثكىلا هللا عدب ناك نيد نعدرب ىأ(هليبس نعل ضل مانصالا عب (ادا دنا لعجو)هفشكصلا ةناوعديناكىدفارضلاىسن

 الاثمأ (ادادن هلل لعجو) (رانلا باعصأ نم كنا) ثلج أ ءاضقت اهلا :دلا ف ىأ (اليلق كر فكبمنمت) رفاكلااذطىأ(لق) ىلاعتهللا

 وبأو ىكملضيل (لذيل) ليق (تناقوهنمأ) رفاكل ك ىف ماعوه ليقو ىوزخ لا ةفي ذح ىلأ ف ليقوةعيب رنبةيتع ىفت زن لبق

 نع) وعلل وأو رع عنق : ةرآلا ىنعملبقو تناقوه نمر يخادا دن أ لل لعج ىذلا دزاجم ليقو تن :اقريذ وه ن . هيف

 (لف) مالسالاىأ (هليبس رمعو رك ىبأ ف تلزت سابع نب الاق ةنجلاباخأ نمتن ؟تناقوه نمايورانلا بانصأ نم كن كر فكب

 ديدي ضعأ (عتم) داي وهو تناق لكى ةماعةيآلا ل قو ناماسور اسود وعس ايف تزل و نامعف تازناهتأرمع نبنعو
 7 ةىأ (البلق كرفكب ) || ءانآ) هيلعبجيام مئاقلا تاقلا ليقو مايقلا لوطو نآرقلاةءارق تونقلار عنب لاقو ةعاطلا ىلع مقل
 باح نم كنا) ايندلا ||| ليللامايقحبج رب ىلع ليل دهيفو ةالصلا ف ىأ(امماقوادجاسإ» رختاوهطسووهلّوأل للا تاعاسىأ (ليللا

 (نمأ) اهلهأ نم ( رانلا منو مطا عمجت ليلا ةماظ نالوءاي رلا نعدعب ؟نوكيفرتسأ ليللا نال تالذو هنم لضفأ هناوراهنلا ىلع

 عفانو 5يهفيفختلاب“ئرقإا بولطملا ىلا عجرةيج راد الاوحالا,لاغتشالا نءاغراف لل ةلاراص اذاوءايشالا ىلا رظنلا نعرصبلا

 هزم لاحدى دع ةزجو همايق نوكيفةس-ارلا ةنظمو مونلا تقو ليللا نال ليقوهلىلصي نم ةفرعموذالصلا ف عوشخل اوهو ىلصالا
 كل نايف دنالا ةرفغلال يق (هبرةجروجري و5 ةرخآلا) فاخيىأ( رذحيإ رثكأ أهيف باوثلا نوكسف سفنلا ىلع قشلأ
 لع هريس ديد ءاجرلاماقم ف لاقوىلاعت هيلار ذا فدي مف ةرخآلا رديف ذوخلا ماقم ىفلاقدنا ىهوةدئافهيفوةنلا ليقو

 اشم ول نا ىئورام !ذهدضعي و ىلاعت هللا ىلا بسن ن اوك 1 أءاجرلا بناجن ىلع لدي اذهوهب رةجر وجرب و

 نيالر ده فون فيكهللاقف توملا فوهو باش ىلع ل خد سو هيلعهنلا ىلصىنلا ناهنع ىلاعتهنلا ىضر كلام ن سن نع

 000 1 تناقوش) ديع اق ىف ناعم ال لس .وهيلعةللا لص هللا ل وسر لاقف ىف ونذ فاخ ًاوهنلال اوسراةئااوج .رألاق كد

 7 نك الر | نيذلاك :وتسي لهلق) ىدذمرتلاهج رح آف احا هنمآوهنم وج ربامىلاعت هلئاداطعأالا ع نطوملااذه لثمف
 ري 2 يي ا
 نوماعيال نيذلاو ٌنوماعي نيذلا ىوتسي لهل قهدعب هلوقوهإبقرفاكلا ىرك ذىرجوهوه مو فذحا اوهلل مختل

 تلدوةنحلاىأ (هب رةجروجرب و)ةرخآلابانعىأ (ةرخآلارذحي) تناقىريمضلا نم نالاح (امئاقوادجاس) هناعاس (ليلا ءانك 0

 انمأن وكيد دحز واج اذاءاجرلا ملم ىفهريصقتل هباقعر نحو ولمتال هتججر وجرب ءاجرلاو ف وحلا نيب نوكين أب جين مؤللا نأ ى لعةبآلا

 نورفاكلا موقلاالاةللا حور نم سأيب.الهنا لاقو نورساملا موهتلاالا هللاركم نمأي الف ىلاعتةهنئالاقدقواسايا نوكيمدحزواجاذا فوخلاو
 نذلاىؤتس له لق) ه دحام دحأ ازواحيالنأ بحيو



 موبنكوهل ذك هنكلورفكللاهرايتخا تفوهنيعيالو ىدهللهقفوبال ىنعب رفكلار اتخيهنأهماع فوه نمىدبالىأ (رافكب ذاكوه نم
 ىأ(ءاشيام قا امم قطصالا دلو ذخ ين أهللادارأول)هلوقب مهيلعاجمتهبقعا ذو هللا تانب ءايلوأ هنلا نود نماوذحتا نم ضعب ىف مطوق
 نمهيلا اويسنامنخ أ هن وكن أ نعهتاذ» زن (هناحبس) نؤاشتو متن أن وراتخحتامال ءاشيام قاحا_مراتخال نونظنام ىلعدلولا ذاخن از اجوأ

 راهقدالوالاوؤ زحتتلا نعلاعتمدادعالا مامضنا نعى ريتمدحاوهنأ ىنعي( راهقلاد حاولا ةللاوه) هلوقب كلذ ىلع لدودالوالاو ءايلوالا

 رخآلا ىلعنب ولملا نمدحاو لكري وكستو ضرالاوتاومسلا قا لدم ءاكرشوءايلوأ هك نوكيى أف مهتطاءايشالا نمو ئث لكل بالغ
 دحاو هنأ ى بع ماعنالا قاخوةدحاو سفن نممهددعةرثك ىلعسانلاثب وىمسم )67(  لجالامهيرجو نير ينلار يخستو

 ا ا ل ل ا ل رى رز تلاشلل نات كذاشل
 دارادأ) ىلاعت نانو دةطالا ذاك تا (ىانك راهش لا مارد (بذكوم نتللدبدل تارسلا نا رق

 (هناحمس) ىلاعتلاقف هسفن هز م ةك-الملا ىنعي (ءاشيام قا امن) راتخالى أ( ىنطصالادلو ذخستي ن أهلا ليللار وكي قلاب ضرالاو
 | دلوالوهلكي رشالىذلاهكلمىفىأ (دحاولاةنلاوه) هسدقةراهطب قولي الامعو كلذ نعله زان ىأ 05 وك وراهنلا 1

 راهنلا ىلعليللارّوك,ق حلا, ضرالاوتاومسلا قلخ) ىلاعتهلوق ف ةردقلا لماكلا بلاغلا ىأ(راهقلا) 1
 امدحأ نمصقن,ليقو رخآلا ىبعامهدح !لخدب ليقواذها ذه ىشغي ىنعي (ليللا ىلعراهلا اروكوأ| . 4 ٍْ 0 ع 2 م ١ فعللا, كشلا الا

 7 18 تا هم ر و
 6 ىك .ولليللا فداز راهن ْنمصعنامور 4 : زل نمص 0 0 ىنملاواهرّوكوةسار لع هي ناضمنلا دينمو زسللا قدازرابا|* ةئاموراهنلا قدازلمللا مم صقناف حالا دب : 2

 رخالا ىلع امهدح اركب نامظع نار كسعراهنلاو لبللا ليقو ةعاسةرمثع سجس ةداب زلا ىهتمو تاعاس نايتس كال
 00 ١ : 0 3 ل ل | تيعيامم مد حاول ن
 ةمايقلا مون ىلا ىنعي ( ىمسم ل جال ىرج لكرمقلاو سمشلارخسو) امطرهاقامهماعرداقةردقب كلذو 0 1 طاذارخآلا

 0 1 0 - دءااءامثالاو 1 مي 1 ٠ 01 ا 0 -. 9

 اهنملعجمث) مدآىنعي (ةدحاو سفن نمك<فلخ) ناسحالاو لضفلاو ةجرلا ممظعرافغهنا عم ةردقلا

 راهنلا ىلع ل يللا وكستو ضرالاو تاومسلا قاخ ىفهتردق تاي ؟ىلاعتةنلارك ذا وءاوح ىنعي (اهجوز

 (جاوزأةينامن ماعنالا نم كلل لزنأو) ىلاعتلاققف ناويحلا قاخرك ذبهبقعنانالا قلخرك ذيهعبت أم

 هوجو لازئالاريسفت فو فانصالاهذه نم ىننالاورك ذلاجاوزالإبدارملاوزعملاو متغلاورقبلاو لبالا ىتعي

 وهو ءاملابالاموقي الت ابنل اوتاينلابالا شعيال نا ويلان ال يقو ءاشنالاو ثادحالا ىنعع انههنا ليق

 قتقاخ فانصالاهذهلوصأ ناليقو ماعنالاهب شيعت ىذلاءاملا لزت أر بدقتلا ناكف ءامسلا نملزني
 هعبتأم ناسنالا قاخ لص ى لاعت هتلارك ذامل (م_:اهمأنوطب فكقاخ) ضرالاىلاتلزنأ من ةنجلا
 اهتاوتاهمالا نوطب ىفةقواءاهنوك ىهو ناويحاو ناسنالا نيب ةك رتشمةلاحرك ذب هبقع ماعنالارك ذب
 ةفطن ىنعي (قاخدعب نماقلخ) قاما رباس ىبلءناسنالا فرمثلو لقعي نم بيلغتل _ناهم أن وطب ىفلاق
 باصلا ةماظ ل يقو ةميملاةماظ و محرلا ةماظو نطبلا ةءاظ سابع نب |لاق (ثالثتاماظ ىف)ةغضم مثةقلع مث

 نعهيغام هيمللع فل

 اذه نأوأرادبالا حاطم

 اعباتتمارورك اذهىلعركي

 راوك أعباتتب كلذهبشف
 رثأ ىلءاهضعب ةمامعلا

 سمشلا رخسو) ضعب
 لجألى ري لكرمةلاو
 ةمايقلا موب ىأ (ىمسم

 بلاغلا (زي زعلاوهالأ)
 هلاال)هريغلالىأ(كللاهل) كب رءايشالاهذه اخ ىذلا ىأ (مبرهتلا كلذ ) نطبلا ةماظو محرلا ةماظو نم 00 قعرداللا

 اذهدعب قملا قيرطنعىأ (نوفرصتىأف) ىلاعتةثلاالامهدوبعمالو املا اذه قلاخالىأ(وهالا 0 0

 مفدو ةعفنلارجهقح ف عنتميف قالطالا ىلع قاما نع ىنغىلاعتهنال كلذواررمضء سفن نع عف ديلوأ اعفن نانا سن لارجيل نيفلكلافقح امانا ني ( متع ىغمتانافاور فكن نا ) لجو زعماوق ف نايبلا || سنا
 ميج نع ىنغهنًانرك ذا. تبثف ناصقنلا نعمزتمىلاعت هلل اواناصقن كللذ ناكلاجا < ناكولهنالو ةرضملا امهرب دع نم افربيتعاو

 . ع 6 (ةدحاو سف نم مقلخ)

 نيملاعلا قلخ متر ذلاكهرهظ نم مذآ ةيرذ جرح !ليقهاريصق نمءاوحى |( اهجوزاهتم لعجمن) مالسلا هيلعمدآىأ

 تابنلإبالا شدعئالاهمالوأ اطزن أم مالسل هيلع مآ عمةنجلا ىفاهقلخوأ نسحلا نعلعج أ (ماعنالا نم مل لزنأو) ءاوح كلذدعب
 ماعنالاةروس ىف نيب اكزعم او نآضااورمتبلاولبالا نمىثن اورك ذ (جاوزأةينامت) اطزتأهن اكفءاملالزن ادق وءاملابالاموقيالتابنلاو

 قلخلا مامن ىلا متةغضم مثةقلع مت ةفطن ( قاخ دعب نم اقلخكناهمأن روطي فكل ) رتوودرفوهفدرفنا اذافرختآهعم دحاول مساجوزلاو

 هلال كاما هلكب رهللا)وهدهنال اوعفمهذهىذلا (كلذ) - رلاو نطبلاو بلصلا ةماظوأ ةجشملاو م-رلاو نطبلا ةماظ ( ثالث تاماظ ف)

 منام نع( متع ىنغهللا نافا اورفكت نا)هلوقب مهنع ىنغمنأ نيب مهريغةد ابعىلاهتدابع نعوكب لدعي ف يكف (نوف رصن قأفوهالا

 نامالب ؟عافتناورفكلإب؟ررضتلهبلان دروجاتح مناو



 مهريغو قاحاانأى أرب ىلعوأ نم قملا ىأءادنبالا ىلع ىلءريغ فوكمفرلاب( قحالاق) ىئاشو ىرصب وكن ماللارسسكبو (نيصلخلا
 مسقلا نيب ضارتعا (لوقأق حلاو) ن لم الهباوجو بصتت افءايلا هنع ف ذح ىنعياذكن لعفالةئلادل اوقكهب مسقم هنا ىلع بصناإب
 وه ىذلا قخحاوأق لاو عمتلا نادل اوق ىف ىذلا لجوز عهمسإاما ق+ايدارملاو قا الا لوق أ الوهانعمو لوقا, بوص:موهو هياعمسقللاو هب

 ىأ(نيمجأ) مدآقي رذنم(مهنم كعبت نممو) نيطايشلا مهو كبنج نم(كنم مهجن المال) هبهماسقإبةللاهمظع ل طابلا ضيقت

 نمانأامو) ىوللوأنآرقال ريمضلا(رجأنمهياعكلئسأاملق)ادح أ مهنم كرتأال ن يعج أ نيعباتلاو نيعوبتملا نم منهج ن المال
 ةوبنلا لحتت| تح ى دنع سيلا« ايعدمالواعنصتم طق نومتفرءاموولهأ نماوسلا-«نواحت ون اوعنصت» نيدذلا نم (نيفاكنلا

 ىلصاةللالوسر نعومهغلب أاناف )و (1١ ىلا جوأ نياقثلل (نيلاعلل)هللا نم( 0 ذالا) نآ ارقام( وهنا) نارقلالوقتاو
 فا ووزع ايس وال ضالاصلا5[02----

 2ع 6 0
 ّْ : 8 1 : 3 هل ْ

 نملعتاو) !هيالاملوقي و ا نم نارا نااوعتللاى ل (نيفلك 1 نمانامو) لج ىا(رجانم)ةلاسرلا غال لانيال اعتز و هفو ف ||"... سال) مداخن نم نك نيج أ هن كعب نكو) كتير تو تست ىل[ كنس نم عزاني تامالع ثالث - وي خ اوق نأ ىأ(لوقأ حلاو قمل افلاق نيماخل

 نآرقلاىنعي ( وهنا) ىراخبلا ظفل نيفاكستملا نمانأ ا مووجأ ن مهيلعم<لئسأ ام لق سو هيلعهنلا ىلص وكس ةوديعولاو دعولا .ىم || مب حلاعنةناناق لعاهنلالعيالا ل لوي ن أعلا نءناف لعامل اليف لير نموديلعيظ فايت ةيفانودآر دنا أبت (ءأبن || 000 فدوعسم نب لانك دلاةقورتسس نع (قز بسد تست
 ربخىأ (هأبن) ةكملهأايمتت أ ىنعي (نءاعتلو) نيعجأ قاخالىأ(نيلاعلا) ظعومى أ( رك ذالا)
 العوم ىمأر هظاذا كلذي لعب نمليقو ةمايقلا موب ليقو توم ادعب سابعنب!لاق (نيح دعب) هقدص

 موب وأت وملا دعب (نيح
 متخةمايقلا موي وأردب 3 2 : 2 :

 اهحئتفا اك, ذابةروسلا رارساو هدارع لع |ىلا عت هللاو نيقيلا ربا كيتايتوملادنع مدا نب نسحلالاقو تومل' دعب هماعت ام نمو

 قولا هتياورك اب || : *«صزلاةروسريسفتال هباتكا
 قعر كرا هر ليقو ثيدحلا نسح ًالزنهنلا ىلا عتهلوقو مهسفن | ىلعاوف رس نيذلا ىداب عاب لق ىاعتدل اوقالاةكعتلزي

 1 1 ص دمت ايآث الثاهيف ليقو ثي دحلا نسح الزنهنلاهلوق نعاض وعول راوقتا اونمانيذلاىدابعايلق

 (ميحرلا نحرلا هنلامسب) ||| ان وعبسو سمج ليقوناتثثا ىهو نور عننالهلوق ىلا مهسفن 'ىلعاوفرسأ نييذلا ىدابعايلقهلوق نم
 ىأ (باتكلا لي زتن) فرحأ ةينامثو ةئامعستو فال ؟ةعب رأوةماكنوعبسو ناتتئاوةئاموفلأو

 نم)ءربخ أدتبم نآرقلا 1 ب راكم ا
 للادنع نملزن ىأ 6 نمالىأ (ميكحلاز ب زعلاهللا نم) لي زنتنارااوهوباتكلا اذه ىأ(باتكلالي زنت) لجوزءهلوق

 فوذمحتم ادتمري_خوأ ]|| للالا) ةعاطلاىأ (نيدلاهلاصلخم هللا دبعاف) ئيشريغلالطابهلزنن لىأ ( انا, باتكدلا كيلاانل ازنأانا) هريغ

 ريغو أ لب زنتل اةاصراجلاو || نم صلاجلا ىنعي ل يقوةنلاالا صال نيدلا قحتسيبالل بقو هتلاالاه!النأةداهش ىأ (صلاخا نبدا

 هريدقت فوذحأ دتبمريخ (مهديعنام) مانصالا ىنعي (ءايلوأ )هللان ود نم ىأ(هنود نماوذختا نيذلاو) ىهاونلا بانتجاو ىماوالا

 انح باتكلاربؤ جاده | فاخر كلغ نم مل ليقاذا اوكا ككذؤاب رقع (,قزالاىلانوبرشبالا) حشا اوك
 انا) هرييدىف (ميكحلا) ريىأ (ىدببال هللانا) نيدلا ىمأن مىأ(نوفلتخيميف مهابف مهني محبشا نا) هدنعانل عفشتو تسمن (ررضإت لأ 30

 (نيردلاهل) لاح(اصلخت هناا دبعاف) باتكلا ام نايبل ىناثلاو ب اتكتلل ناونعلاكلوالا نالر اركب سيلا ذه ( قاب باتكلا كيلا انلزنأ
 اصلخم أر قب نأ هعفر نم قحو مفرلاب نبدلاةىرقواصلخمب بوصنم نبدلافرسلا ةيفصتو دسيحوتلابءاي رلاو كرمشلا نم نيردلا هلاضحمم ىأ
 ةداتق نعورارسالاو بويغلا ىلعهعالطالردك ةبئاشلكنمةعاطلاهل صلحت نابهصاصتخا بجو ىذلاوهىأ (صلاخلا نيردلاهلل الا)
 هرب دقت ربخلا فو ذح أ دتبموهو ةطآىأ (ءايل اوأهنود نماو ذتا نب ذلاو) مالسالانسحلا نع .وهنلاالا هلاال نأ ة داهش صلاخلا| نيدلا

 امف) نيكرمشملاو نيملسملا نيب ( مهني محب هللا نا )ابي رقتىأردصم(قلزةللا ىلاانوب رقيلالامهدبعنام)نولوقي مانصالااو دبع نيذذلاو

 مه.دبعن اماولاق مانصالا نو دبعن سلاف مطاولافاذاف هتلااولاق ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهاولاف اذا نوملسملا ناكل يف (نوفلتخي هيف مه
 ىدهبالةنلانا) نيقي رفلا نم نيعزانتملا نيب ةمايقلا موب كحيهنلانا ىنعملاو فز هللاىلا انوب رقيلالا



 لعاج ىنالاقو (نيط نمار مشب ىااخ ىف ةكنئالمال) كلم ناسل ىلع ىلا هن لاق نيح مدان أش ف ىأن رومصتذا نملدب (كب ر لاقذا)
 هيلاهفاضأو هتقلخ ىذلا ( حور نمهيف تخفنو) هتل دعو هتقلخ تمت اذاف( هنن. وساذاف)اهيف دسفي نماويف عجن اولاق ةفيلخ ضرالا ىف
 هل)او دجسا ىنءملاو ضرالا ىلعاوطقسا ىأ عقب عقو نم م أ(اوعقفإلا فنتماساس> هتلءجوهتبيحأ ىنعم او هللا ةقانو هللاتدرك اصرصخت

 ةطاحالا لك (نوعجأ مهلك ةكنالملادحسف) ةيحتتلا ةدجس ناكوأ هلة دحس ناكل يقو عضاوتلا ىلع دب ءانن ناكل يق ( نب دجاس

 دوحسلا نعمظعت (ريكتساسيلباالا) تاقوأ ىف نيقرةتمريغد>اوتقو ىف مهعيج مهرخآن عاود جس مهنادافاف عامجالل نوعجأو
 ىأ(ىديبتقلخامل) دوجسلا نع كعنمام ( دجست نأ كعنمام سيلب !ايلاق) سمالاءابإب نب رفاكلا نمراصو (ن رفاكلا نم ناكو)
 سشابت ىلا لامعالار ثاس ىلع ني ديلا لمعلا باغ هديب هلامع أر ثك ساب, نب ديلا اذ نا سم دقو ىناطحلاماظعاو ىرمال الاثتمةطساوالب

 قرف قبب ىتحوخفن كوفواتكوا كاديهللانيديالن!ليقىتحوكادبتامسام  (ه.) وهبلقلا ل عىل يقىتحامسريغب
 هتلمعا اذه كلوق نيب

 هللاو هيلع ةمصاخلا اغفل قالطا نسح بسلا انهلفةرظانملاو ةمصا#غ !همشي كلذو باوجولاوس
 ىأ(هتي ٌوساذاف) مدا ىنعي ( نيط نمارمشب قلاخ ىلا ةك-المال كب رلاقذا)لجوزعهلوقو لعاىلاعت 5 00 8 5 2 1 : كاديه لحام م
 ت اه 0 5 ىإ|إ -؛٠٠ 3 5 01 ا وق هرمو
 هللا تيك في قنا ليدس ىلع كالمةف اضاهسفن ىلا حورلا فاض 1( حور نم هيف تخفنو)هةلختمعأ ا 20 5 انيدبأ

 را ءاضفلا فءوضلاناب رس ناسنالا ندب ىف ىرسسإ ىسدق ف رشرهوج حورلا نالوهللإةقانو

 تماظعت أ (تربكتسا)«ةلختيلون ىأ(ىديب تقلخاملدحست نأ كعئمام سالب |ايلاق نب رفاكلا

 ماهفتسا (تربكتسا)

 نم تنكمأ) راك

 : , / تةفوتولع نم (نيلاعلا

 كنوكل دودسلا نعت ريكتف نوريكشي نييذلا موقلا نمىأ (نيلاعلا نم متنكم ا)هلدوحسلا نع كسفنب مأنآلاتربكتسا لبقو

 فيكفهلدجسا نا حقين اكل ف ريشلا ىفدلاي واسم تن.كول ىنعي (هنمريخان ألاق)هلوقب سلب !باجاف مهنم نعمتك

 لضفأو نيطاا نم ف رشأرانلاو( نيط نمهتقلخوران نم ىنتقلخ) لاقفهنماريخهنوك نيب متهنمريخانأو ريخانألاق) نير يكتسملا

 تاث مانوهام كح لس نيطلاو هب عفتنيال ىذلادامرلاىلارانلال امزالس ايقلا ف سيلب اأطخاو هنم || هتقلخوران نم ىنتقلخهنم

 رانلا نا به ليقو لضف او دامرلا نمريخ ةرمثملاةرجسشلا اوناسنالان ا مولعموةرمثملاةرحشلاو ناسنالاك ]1 ناكول ىنعي (نيط 0

 لكن عراعهنكل بيسن هي رسل جر ل ثم كلذو صاوخ لضفأو ا نمريخ نيطلاف ةيصاخب نيطلا نمريخ |[ هت دحلان نماقولخم
 كلذ نمل ضفأ نوكيف ماع اضاف هنكساو بيسنب سيل لجرو دحاو«جوب هناجر بجوب هب سن نافةايضف فيكف ىل ثم قولختهنال

 كلذواهيف ناكىتلاةقلخا نم ليقوءامسلا نمليقوةنجلا نمى' (اهنمجرخافلاق)ةريثك تاجردببيسنلا أ هنال ود وه نم دحتسأ
 ىأ( ميجر كناف) هتبنارونوهنس> دعب حبقو دوساف هتقلخ ىلا عتةاريغف ةفلخاب رختفاو ربحت سيلب نال || نيلملا نلغترانااو نيط نم
 راركستلا مزل ةنعللا كل ذكو درطلا ىنعمبمجرلا ناك اذا تاقناف (نبدلا موب ىلا ىتنعل كيلع ناو ) دورطم 11

 ىو ىوالا نم ةناثلا

 ىر#ران نسم ىنتقلخ

 نايبلا فطع فولطعملا

 ةجرلا نمدرطلا ىنعم ىلعةنعللا لمحو ءامسلاو أةنحلا نمدرطلا ىلعمجرلا لمينا قرفلاتلق قرفل| اف

 عاطقنا ىضتقي نيدلا موب ىلاهلوقوةياغلاءاهتنال ىلاةلكتاقنافراركتلا لازو قرفلا لصحو غلب أ نوكتف
 ةئعللا عمالدب زةمايقلاموي ناك اذافايندلا ف هيلعةيقابةنعللا ن اهانعمتلق نيدلا موب ىجت دنع هنع ةنعللا

 كنافلاق نوثعبي مويىلا قرظن أف برلاق) هنعتءطقتن !اهناكفةنعللا كلذب ىسفيام باذعلا عاونأ نم

 نيصاخلا انسح ناك امدعب حبقو ضيب أن اك امدعب دوساو هتقلخ هتلاريغف هتقلح رختف, ناكهنالاهبف تنأ ىتلا ةقلخلا نموأ
 هتك المهب ىمأهثلا ناهنعلزو نيط نم قاخ نادجسسب نأ سيلب اريك: دورطم ىأ موج ىم (مجر كناف) اينار ,ون ناك امدعب لظاو
 ريدا لك. نم ىداعب ا ىأىدمءايلا فب (ىتنمل كيلعن ا اد) ٠ سمأك ارتب انوعلماموج ىمراصفد مال امظعتوهناطخل الال_جاهسمأ اوعبناو

 نيددلا موب ناك اذافاهدحواين دلا ىف ةنعالا هيلعن اهانعم نال عطقنت م نيدلا موب اهتياغهتنعا نا نظيالو ءازجلا موب ىأ (نيدلاموي ىا)

 ىلاعت هللا لاق دقو مطقنت فيكواهمنا اوأريغىفهيلع ن وكس: نأ ىو اذةجرلا ناوأ ىف ةنعالا هيلع ناك الو ادارفنالا مطقنيف باذعلااهبن رتقا

 (مولعملا تقولا موب ىلا نب رظنملا نم كننافلاق نوذعبب موب ىلا ) ىناهماف( قر ظنافبرلاق) نيماظلا ىلع هنداةنعا نأ مهنب نذؤمنذاف

 نيعمهلل ادع مولعمهنأ مولعملا ىنعمو هئاؤجأ نم .زجةخفنلا تقووه ىذلا مويلاهم وب وىوالا ةخيفنلا هيف عقت ىذلا تق ولا مولعملا تفولا

 مهنم كدابعالا) هرهقوهناطلس ىهو هللا ةزعب مسق أىأ (نيعجأ مهني وغال كنز ءبفلاف) رخاتبالو مدقتيال

 | مهنم كدابعالا نيعجأ مهم وغال كتزعبف لاق ) ىلوالا ةخفنلا ىنعي (مولعملا تفولا موبىلا نب رظنملا نم



1:5 
 ا ا ا

 لاقوئذمرتاا هجر أب رغملاو قرسثملا نيبامتماعفاهيفو نيترملا ف كيدعسو كيبل تلف ةياورىفو ماين

 مدرع يح اح
 تاففصلا ثيداحأ نمهلاثمأ نو ثيدحلا اذ_هىفءاماعلاو د ثيدحلا اذه ىنعم ىلع مالكلا ف لصفإلا

 نمهب ناعالاو ليظعتالوهيبشتال اوفريكت ريغ نم ءاجامم راما ف السلا به ذموه وامه أ *نامهذم

 « ريصبلاعيمسلاوهو ئشءإثك سبل ى ات هنلا نابداقتتعالا عمدلاثمأ نعوهنعتوكسلاوهللب وأتريغ

 اذه قييبلا لاق لوقنفهدانسا ىلع ماكستت ثيدحلا ىنعم ىلع م الكل لّبقو ثي دلالي وأتوه ىناثلا بهذملا
 نجرلا دبع نعجالخلا ن دلاخ نعرباج نعد زين دز نعدمخ نربهزهاورفهدانسا ف فاتخ ثيدح

 ريثكى أن ب ى تح نع ةئلا دبعن مذهجهاورو اس وهيل علا له هللا ل وسر بادحأ نم لجر نع شئاعنب

 هللا ىلص ىنلا نع لبج نب ذاعم نع ىماع نب كلام نع ىرضحلا شئاعن' نجحرلا دبع نع مالس نب دب ز نع

 ىكسكسلا نبا نعمالسوبأ وهو روطمم.دج نعد» ز نع ى حين ع ىمعلا فاخ نب ىسومهاورو مسوهيلع
 مانملا فلاقهيسحأهيفلاقو سابعنب | نع ةبالق نع بوبا بأ هاورو كل ذريغهيف ليقو ىماخ نب كلام نع

 هلىرضحلا شئاعنب نجرلا دبع ىراخبلا لاق سابعنب | نع جالا نب دلاخ نعةبالق ىنأ نعةداتقهاورو

 هنوبث فو فاءضاهلكقرط نمىور دقو قويبلا لاق ةيؤرلا ث يد وهو هيف نود رطضي مهنأالا دحاو ثيدح

 ناككلذ نا ىلع ديامامهبفو فاخ نب ىسوم ةباور منةنلا دبع نب مضهج ةباورهيف قي رط نسحأو رظن
 ىلاعتو كرابت ىرابلا ن وكن أزوجنالو كر لاوهروصملاو بيكرتلا ىهةروصلا نافدل»وأتاماف مانملا ف
 ىلاعتوهناحيسهيلا كلذ ةفاضازوحالو ةداضتمت ايطاوةفلتخةروصلا نال ةروصهل نوك ناالواروصم

 نيهجو لمت<ةروص نس أ ىفىل رىناتأهلوقفروصملاةئرابلا قااخخاوهواروصم نوكينأ لاحّتساف
 ىلاعتهللا ناانل هيب رعت كلذ ةدئافوهتب ور دنعانسح و الاكوالاجسهد از هناك روص ىسح فانا وامه د
 قاشلاهجولا « هلقثو ولاة دشل كلذ دعب عقو رييغتلاا اوه راهي ؤر دنع هتروص نسحو هتقلخ نز

 لابقالاو هيلع ماعنالا نم هتافص نس ىفهارهنا ىنعملاو ىلاعتهللا ىلا كلذ عجري وةفدصلا ىنعيةروصا| نا
 لي هنأ هانعمو ليج هنا ىلاعت هللا تافص فلا ةي دقو لالجالاو ماظعالاو مارك الابهاةلتهناوديلا لاصتالاو

 ةروصلا نسحنوكيدقو ىلاعت هللا ةفص نسح نم كالذف مارك الاون اسحالا نم عون كلذو هلاعفأ ىف

 الو ىهتنمالىتح ةعفرلاوزعلاو وا_هلاوءاي ربكلاوةمظعلا ىف ىهاذتلا نمةيلعلا هنافصىلا عجرياضيأ

 هب رقي ؤردنع ملسوهيلع هللا ىلصدف راعم نم ديازتامانقي رعتاذ هىلعثيدحلاىنعمنوكي وهءارو ةباغ

 صقتنلا تافص نعدههم زنتو قاخلاهبش نعد دعب قهتاهت وهئاي ريكو هتز عوهتمظع نعربخاق لجوزع

 اهدرب تدجو ىنح ىنتتكن يب ةيدي عضوف ٍلسوهيلعةنلا ىلصهلوقو « ريصبلا عيمسلاوهو ئنش هلثك سيل هناو
 اذ هىلع هانعمنوكيف برعلاةغل ىف عئاش كلذوةجرلاو ةنملاوةمعنلا »لاب دارملان اهلي واتف ىف دث نيب
 درب دجو ىتح دحأ هفرءيالامهفرعوهباقرونوهردص حرش ناب هيلع هماعن اوهايا ىلاعتةثلا مارك !ب رابخالا

 ىلاعت هللا مالعاب ضرالا فاموتاومسلا فام اعفهردص حرمثوهبلقر ونال كلذوهبلق ىفةفرعملاوةمعنلا

 هناذ تافص ىلعالو ىلا عت هللا ىلع زوج الذا نوكف نك هل اوقينأ أيشدارأ اذا هيمأ امتاو هايا
 كلذ ناو مانملا ىلع ني دحلا|فلج ا ذاو هيلع ثيردنا لجو ههمزنتب قول ا وها ذهو صقتنو أ ةرشابموأ ةسامم

 فلجوزع“ئرابلاة ب ور و'ليوأتلاىلا انبةجاحالو ضرغلا لصحولاكشالالازدقف مانملاف ناك
 مهو ىلعالا الملا ماصتخا ببسو ىفارال ةجرلاو ريهلاوةراشبلا ىلع ل اد ةنسملا تافصلا ىلع ماسلا

 :تارافمك لاصحلا هذه ت رمسو لصف اهمأ ىف ثيدحلا ىف ةروك نملالاصخلا ىهوتارافكلا ىف ةكنالملا
 درومدروهنالةمصاخت هامساعتإو مزال مساب وشل ةيمسن باب نم ىهفاهلعاف نع بونذلار فكس اهنال

 ( مبار  (نزاغ) - ا/)

 ىواامهانعمو نيبمرب دن انأ

 ماللا ف دكر ادن اللالا ىلا
 لعفلا ءاضفإب بصتاو

 ىلع عفتري نأز وجي و هيلا
 اذهالاىلا حج ونام ىنعم

 الو غلبأو رذنأ نا وهو
 سمعو ام ىأ كلذ ف طرفأ

 سلوهدحو ضالا اذهالا

 امنارسكبو كلذريغىل

 الا ىأةباكحلا ىلع دي 0

 لوقأناوهو لوقلا اذه

 الونيبمريذنانأافا مل

 ابنلا ليقو رخآ ايش ىمدأ
 ءابنالا او مد[ ص صق ميظغلا

 دحأ نم عامسريغ نمدب
 هللا ىضر سابع نبا نعو
 نسحلا نعو نآرقلا م

 ”الملاب دارملاو ةمايقلا موب
 ةصقلا بامحأ ىل_ءالا
 سلباو مدآو ةكئالللا

 ناكو ءامسلا ىفاوناكمهمال
 نومصتخذاو مهنيب لواقتلا

 ىنعملا ذا فوذحمب قلعتم
 للا مالكب لع نم ىل ناك ام
 مهماصتخا تقو ىلعالا



 هلثمهب اذعىلعد» زي نأ اوهوافعضاب| ذعمهت ”اةانولض ا ءالؤهانب رهلوقدوحنوب ف عض ذا هانعمو ) رانلا فا عاضم ىأ (افعضإباذع هدزف

 نبذلا لاذرالا نم (رارسشالا نم) ايندلا ف(مهدعنان.ك )نيماسملاءارقف نونعي (الاجر ىرنالانلام)ةرفكلاءاسؤراريمضلا (اولاقو)

 ماهفتسالاةرمهمورارسشال نموه دعن انك لثمالاج .راةفص هنا ىلع مصاعريغ قار عرابخالا ظفلب (ب رخس مهانذتا) ى و دجالو مهفريخال
 لصتموه (راصبالامهنع) تلام(تغا ازمأ) لضفللاو فلخو ىل عءوةزج-و ىفدماي رخس مهنم راخستسالا فمهسفنأ | ىلع راك هنا ىلع مهريغ

 ىمهارنالانلام ىأ انلامهلوقب

 ل_هأ نم اونوكينأ نيب
 . مهىمأ اومسقاهيف مهو مهارئالفان راصب مهنع تغازأ لب اهيفاوسبل مهئاكرانلا (18)

 .ىعافأو تارح سامعن' !لاقرانلا ف باذعلا هيلع فعص ىأ(رانلا فافعضإبا ذعهدزفالانل هنسوهعرش ىأ

 فىأ (مهدعنانك الاجر ىرنالانلام) رانلا فمهو .هفا 2 مهديدانصو ش. رق رافكىنعي(اولاقو) 0 ا

 مهومسا او ناماسولالب وب.هصوبابخو رامج ل ثم نينمؤملاءارقف كلذب نونعب (رارمثالا نم )ايندلا 0 يك
 اواخداذارافكلا!نا ىنعي (راسبالامهنعتغاز مأي رخس مهاندختا) ينيدفال_خ ىلعاوناكمهمالارارعأ || ( كلذ نا) موناكم مهيلع
 اول ديلاب روخس را ا دل اوه يرزالا ل ءاولا ف مهم نور تسي وناكنيتلااهنف اوريلفاورظن :رانلا (قخ) مهنعانيكح ىذلا

 نكل و راثلا ف مهمأ ادانهم لبق ةواواخ د نإح مهر ملفا .راصب أىأ ًاراصبالا مهنعتغا ازفاهواخد م ًاراثلا انعم ا

 مين الفاندلا ل يععب زتانراصأتناكف ف لعأ ال نحنوانماريخاوناكم أه انعم ليقوانراصبأ ع نءارصدا وام ناب ميراوعاطد نا

 هامسامتاو رانلا ىف ىأ ) رانلا لهأمصاخت) ىلاعتلافقف كلذ نيد مث (قحل) رك ذىذلا ىأ(كلذنا) اي أش || لبهأ مصاخت) وه لاقف

 ةموصخلا بابنم مكبابح ىمال متن لب ةداقللعابنالا لوقو مهبابح مال عابتالالةداقلالوقنالامصاخت || مهواقت هبشالو (رانلا
 ىنعي ( د>اول ةئلالاهلانمامو) ف ومن ىأ(رذناناامنا) ةكمكرسشا دحتابىأ ( لق) لجو زعهلوق © لاؤسلا نم مهنيت ىرجنامو

 ىلعلديامبهفدرأمثفي وختلاو بيهرتلاب راعشاهيفو بااغلا ىأ (راهقلا)هكسلمىفهل كي رشثال ىذلا || نيب ىرجب ا باوجلاو
 ةيب رتل رعشيإبرهنوكف (رافغلازي زعلااءهنيامو ضرالاو تاومسلا بر ىلاهنلاقف بيغرتلاوءاجرل امصاخت هامس نيمصاختملا
 (ميظءأبنوهلق) محري و تمظعناو بوئذلار فغي هنأب رعشيارافغهنوكودوجلاو مركنلاو نا _د>الاو || بح مال ءاسؤرلا لوقنالو
 قدص نوماعتف هيف نوركضتال ىأ (نوذرعمهنعمتن 0 ةمايقلا ىنعي ليةو سابع نباهلاق نآر قلا ىنعي من الب مهعابتالوقو مث

 ذا) ةكسئالملا نعي (ىلعالا ”المإب لعن مىلن اك ام)ىلاعتهتلا نم جودالاهماعأ لهب تئجا ناو قون ىف || باب نم مكبابح ىمال
 اهيفدسفي نماهبف لعجنأ اولاق ةفيلخ ضرالا فل عاج ىف ىلا هنةنا لاق نيح مدآ ناش ىفىنعي (نومصتخ || لواقتا| ىمسف ةموصخلا
 اهيفدسفي نماهبف لعجتأ مهوق ببس اومصتخاةكتنالملا نالاقب نأزوجيفيكت اق نافءامدلا كفسي و || كلذ ىلعهلاشالامصاخت هلك
 كلذو باوجولاؤس كانه ىرج هنا كشال تلق نكسمتالو قيلتال ىلاعتهتلا عمةمصاخماو ءامدلا كفسيو ةكمر رش دحتإب (لق)
 امنا ىأ(ىلا ىحوب نا)ةمصاخملا ظفل قالطا نسح ببسلا !ذهلفز الا ز اوم ةاعوهو ةرظانملاوةمصاخلاهبشب || الاانأام (رذ_تانأ اها)
 هنوناتام كل نيب أو هر دن أ ىنان أ ةاالا ىنعي ( نيبمري ذنانأ ف االا) ىلا ىلاعت هللا نم جحوب ةمصاخن اذه تماع باذعكردن أر ذنم لوسر

 الادهلا نمامو) ىلا هت هللا

 نب دناك<-! لوقأو (هللا

 نأو هللا ديحوت قحلا
 هللا الا هلال نأ اودقتعت

 ةروص نسحأ ىف ى رىانأ لسر اكتتا لمت لوس رلاقلاقامهنعهللا ىضر سابع نبا نعهنوضتحتو
 ىتح ىفتكنيبهدب عضوفلاقال تاق ىلعالا' الما مصتخ ميف ىرد: له دج ايلاقف مانملا ف لاقهب أ لاق
 مصتخم ميف ىر د: لهد#ايلاق ضرالا فامو تاومسلا فام تماعف ىر< ىفلاقوأ ىندث نيباهدرب 0
 ىلا مادقالا ىلع ىثا أو تاولصل دعب دجاس اق ثكملا تاراغكسلاو تارافكسلا ىف من تلق ىلعالا“ دلملا

 0 1 ا 00 ا 0 2 م كيرشالو دنالب (دحاولا)

 ا ب ر)ئث
 . ه1 اك ل ك1 داش ل 3 2 امو ضرالاو تاومسلا

 ماين بقاعاذا باغبالىذلا (زي زعلا) هلك ملاعلا فةيب وب رلاو كلما (امني

 نشرعبال( مظسابنز 1ك ”دال الهنا ناوار نت الوسر قو 00 :ابن اىذلا اذهىأ(وهلق) هيلاأجتلا نم بونذل ( رافغلا)

 جتحا( نومصتخيذا ىلعالا" المإب لع نم ) صفح (ىل ناك ام) نولفاغ (نوضرعمهنع متنأ ١)مةلفغلا دب دش لفاغالا هلثم نع

 وهواوماعي لام لعىف سان || هكءلسي ىذلا تب رطلا كاسي ملوهماع مئطق لع نمهبهلناكام سعأ مهماصتخاو ىلعالا الملا ن ع هب ”ىنبام نإب

 امالىأ (ني_بمري فنان أ اال ىلا وبنا) ىلاعتةتنا نمىولابالاهل لهم لكلذنأ لعف بتكلا ةءارقو معلا لهأ نمدخالا

 4ث ون ةدعصأوج



 ليج باين دلا ف نو رك ذب ىنعإ عج ىم نسحل كلذ عممط ناوا دبأ هب نورك ذيل -يجرك ذو ف رشا ذهىأ (ب ام نسحل نيقتملل ناو
 نملاح (ةحتفم) ب ام نسح نملدب (ندعتانج)لاقف عجرملا كلذ نسح ةيفيكنيب ثليلج بر ةرفغم ىلا ةرخآلا ف نوعجرب و

 ةحتفم ل عافاهنابباويالا عافت را(با اوبالامط ) لعشلا ىنعم نم نيقتملل ىف ءاهبف لماعلاو ل_عوه ون دع كا رعماهعال تانج

 نملدب ىهوأد وج ألوالاناالا اهباوب وأ مط ىأ ىوأملا ىه مجم نافهلوق ف ف ذح مف ذة اهنم باوبالا مط ةحتفم ىف وذ كياعلاو

 ةحعتفم لماعلاو مط ىفرورجلا نملاح (نيئك-تم)لامشالا ل دب نموهو باوبالا ىهةحتفمهريدقت تانجاريمضوهو ةحيتفم فريمضلا
 نهفرط ن ريدق ىأ (فرطلا تارسداق مهد_:عو) لوالابءافتك !فذفريثكب ا دو ىأ (بارثوةريثكة هك افباهيفنوعدبايف)

 دحاو تقو ىف نهسم بارتلانالإبارث أ نيمستادللا ناكتث أنار قالا نيب باحتلا نال مهتانساكن هنانسأتادل( با ارثأ) نهجاوزأ ىلع

 عاطقنا نم (ذافن نمهلامانةزرلاذهنا) .تامعامب سفن لكى زجن مويل ىأ( باس لا مويلإ و رمعوب أو ىمءايلإب و (نود_عوتاماذه)
 نيغاطلل ناو) 00 اذهوأ )117 | اد ىمالا ىأ فو ذا دمملاو ريخ( اذه راشالا ل ماعلاو قزرلا نملاجةل+او

 0 هيل يس يب ب77 تا
 10 0 ا رايد م ام نسحل نيقتلإ ناو )هب نورك ذن ليج ليقو فرش ليقو رك ذ
 8 ,(ايتداصإ) .. || ؛ماوبأحتفتليق (باوبالامطةحتفمن دعت انج) ىلاعتلاقف كلذرك ذمةرخآلا فهيلا نوبل ةنيو

 بارشوةريشرك ةهك افاهبف نوع دياويف نيثكستم) قلغنا ىححتفنااط لاقي ىمالاب لب ديباط محةفريغب مدط مهتحتامهبش (داهملاسئبف)

 ليقو ةنس نيثالثو ثالثتانب نسلاوبابشااو نانسالا تاي وتسم ىأ(بارتأ ف رطلا تارسداق مهدنع و

 نيئمّؤملل ل يق ىأ (باسحلام ولن ودع وباماذه) ندسا>:ءالو نرياغترالو نضغابش. الت ايخ ادم

 عاطقتن اودافن نمهلام متادىأ (دافن نم هلامانقزرلاذهنا) نوقتملاهب دعوباماذهليقو نودعوناماذه

 (نيغاطلل ناو) هانرك ذىذلا مالا ىأ( اذه ) ىلاعندل |وق هو هناكم ىفهإثم داع ئشهنم ذخأ اك متادوهلي

 ىأ (اهتول_كيمتهج) ىلاعتلاققهشي مثهيلا نوعجرب عج مر شا ىنعي (ب امرشلا) نب رفاكسلا ىنعب
 راخلاءاملاوهو مجاذهدانعم (قاسغو مجهوقوذيلفاذه) شارفلاىأ (داهلاسئبف) اهنواخدب

 ديدصلاو مقل نمل يس اموهليقواهرحرانلامهقرحئاكهدربب مهق رحرب ر همزلاوه سابع نبا لاق قاسغو

 ىذلا داهلب رانلا نم

 اذه مانلاهشرتفي

 (قاسغو ميج هوقوذيلف

 قاسغو ميج اذه ىأ

 ميجوأدتبما ذهفهوقوذيلف
 ىلع طع قاسغوهرب_خ

 ضارتعا هوقوذيلفريملا
 ىعملاو نكملادرابلاوهليقو ماهج ىف نيعقاسغلا ل قو ةائزلا جورفو مهموحلورانلا لهأ دواج نم

 فانتم ىأ (جاو زأ) قاسغلا او ميجا لثم ىأ (هاكش نمرت و ) هوقوذيلف قاسغ و ميجا ذه

 مهدعب لخد مترانلا اولخداذاةداقلا نأوه سابع نبالاق ( كه ءمحتقم ج وفاذه) باذعلا نموخأ

 ليقمتأاغ :وقلخ داكاهولخ اد ىأ ارانلا عم محتقم عابتالاةعاج ىنعي جوف اذهةداقلل ةنزاخاتلاق عابتالا

 عابنالاى |( .حابح ىمال)ةدادتلا تلاق عماقملا كلت نمافوخ مهسفناباهوم>تقي ىتح عماقملاب نوبرضي مهنا

 ( مبابح مال متألب)ةداقللعابتالالاقىأ (اولاق) نحناهانيلصأك اهولخادىأ (رانلااولاص مهنا)

 ىنعي (انلهرمتمدق متتأ) ةعسوابح رتبت أ ىأالهسواله أ وابح مم لوقت برعلاو ضرالا مكب تبحرالىأ

 مكتاعدب باذعلا|ذهانا متم دق متت اهانعم ليقو انا هوه عرشو البق رفكلاب نأ دب متن أ ةداقلل عابتالا لوفتو

 هوقوذيلف!ذ هب اذعلاوأ

 ميج وه لاف أدتا مل

 ةزج ديدشتلاب قاسغو

 قاسغلاو صفحو ىلعو

 فيفحتلاو ديد شتلاب

 لها ديدص نم قسغيام
 نيعلا تقسغ لاقي رانلا

 ليقو اهعفد لاس اذا
 نا مس (١نهانل مدق نمانب ر)عابتالا ىنعي (اولاق) منهجرا رقلارادسئنف ىأ ( رارقلاسئبف) رم

 نمزخأتاقوذمو ىأى رصب رخأور وك ذملاباذعلا لشم نم (هلكش نم) رخآق وذموأ رخآب اذن _عوىأ (رخك و) هدربب قرح
 دقفيثكعجاذه (مكعممحتقمجوفاذه) ابورضنوكيناز وجي هنالزخآلةفص (جاوزأ) ةعاظفلاوة ثلا ف قوذملا اذه لكش
 عم مهضعب نيغاطلا مالك ةباكحهذهو ةدشلاةمحقلاوةدشب ئثلا ف لوخدلا ماحتتفالاو تبع ىفرانا | لخدىأرانلا مكعم محتقا
 ىلع م هنمءاعد(مهابح ىمال) باذ هلا ,هعم نومدتقيف ةلالضاا مهعما اومحتقانيذلا مهعابتأ جوغلابدارماوا ذهن ولوقي ىأ ضعب
 وعدم نايب مهب وءوسلاءاعدىفالهيلع ل خدت مئابحر كدالب تبحروأ !ةيضالدالبلا نمابحر تينأ ىأابح م هلوعدن نا لوقت مهعابنأ

 مهعابتأ ف ةرفكلا ءاسؤرل نزلا مالكوحّتقم ج وفاذه ليقو ميلعءاعدلا مهباجيتسال ل يلعتوهواهولخ ادى (راذلااولاص مهنا) مويلع
 هبم وعدىذلاءاعدلا ىأ(مكب امد صال متألب) عابتالاى أ (اولاق) ةنزخلا مالكملك اذهليقو ءاسؤرلا مالكرانلا اولاص مهنا مهب اا

 (رارقلا سشبف) ؟ءابنإبانر فك هيلا انوةوعدككن !ىأمهلصلوأباذ هالربمضلاو (انلهومتمدق متنأ) هلوقب كلذاوللعودب قحأ مت ًانيلع
 اذهانل مدق ومان رالعامتالاىأ( اولاق) رانلا أ



 نمةضبقامهنءهللاىضر سابع نبا نعو كلذريغو ناكر وأ شدش> نمةريغهةمؤح (ائغض كديب) ضكرأىلعف وطعم (ذخو)

 هايااهتمدخ نسهلاهيلعو هيلع عش ن وهاب هنيع هللا لاخر ب اذا ةئام هنأ سما نب رمضيلهض سم ىف فاح ناكو (ثنحتالو هببرضاف) رجشلا

 تءابليقوهردص ج رف ةجاح ىف ةبها ذ هيلعتأطب ااه هني ف ببسلاو ةئاملا نم دحاو لكبورسغملا بيصن نأ ب ب وةيقاب ةصخرلا هذهو
 قكلهجرتساوهبام هللا ىلااكشدق مثءالبلا ىلع( ارباص) هانماع (هاندجوانا) ماقاذا مال_ىلا هيلعب ون قلعتماتتاكو نيفيغرباهشاؤذ

 ىلعةفيخ ءافشلا بلطي ناكم اللا هيلع هنا ىلع هللا ىلا ىف ازحو ىثب وكش اك امالسلا هيلع بوقعي لاق دقفاعزج ىم:ال هنا ىلا ىوكشلا

 قبيل نأىلاسمأ غلب دقف ةعاطلا ىلع ةوقل ةداراوهب ىلتباامل-ث#ىلتب الل ايبن ناكولهنأ مها! سو سوي ناطيشلا ناكش يح ةذتفلا نمهموق
 هدعب نمو ميهاربافعج نفل (بوقعيو قحساو مهاربا) عمان دبع(اندابعرك ذاو باوأهنا) بوبأ(دبعلا معن) ناسللاو باقلاالا هنم

 تيلغىديالابرسئابتلامءالارثك تناك املو ان دبع ىلعهتي رذ فطع منهل نايب فطع هدحو مهارب اف دحو نموان دابع ىلع نايب فطع

 مط ىدي ا الءامذج لامعلا ناكوأ ىدبالابت سشابملا هيف تأ تالالمعناك نا ومو ديأ 5 تامعا متاذه لمعلك ىف ليقف

 كوأ) هلوقدرواذه ىلعو

 3 9 00 , ىأ (راسبالاو ىدبالا
 ىهاتفافهعماهريص نس> هللا ر كشف طوس 5 | سما بر ضي نأ ف لح دق ناكو (ثنحتالودبب رضاف) ةرهاظلا لامجالا ىلوأ

 0 رمل رخيفراغص دوع هل ا خا ناب هرم اورمالاهل لهسواهم رض | نيس ةطإبلا ركشلاو
 حاب ر ىف نب ءاطعو سابع نب !لاقدب وماعهناامهدح !نالوقهيفال مآ ةصاخبوبال كلذ هوهنيع ىف ثنحب لامعأ نوامعبالنيذلا

 ناحر وأن اديعوأ شيس> نم كفكءلمىأ (ائغض كدب ذخو) رئاصبلاولوقعلا ىوذا3 ءوموهف

 هبرضواوعمؤ- طوس امد د, عبرضي نأ ف ا- نمفءاهةفلا فاتخاو دهاجهلاق ب وباب صاخهناىناثلاو ىنودهاج الوترنألا
 ةدحاوةب مذهب رضضاذا ىفاشلاوةفين-وب ألاقو رببال دجأو دعس نب ثيللاو كلام لاقفةدحاوةب رضضاوب راينا نر الل

 ىذلاءالبا ىلعىأ (ارباصءاندجوانا) ةبآلا هذه مومعباوحتحاو ريدقفةد-ح ىلع طوس لكدباصاف 52 ف كانتا قد
 مهربصرك ذا ىأ(بوقعيو قحساو ميهارب ان دابعرك ذاو) ىل ءتهلوق و (باوأ هنادبعلا من ) هبهانيلتبا :

 ربصف هرصب باهذوهداو دةفب ىلتبا ب وق عب و ربصف لوق ىف يذل عجيسأ قحساو ربطفرانلا فقل مهارباف
 دارملاليقوىلاعتهّلل ةفرعملاف ىأ( راصبالاو) لكلا وغلا ىلوأس ابعنب!لاق (ىدبالا ىوأ)

 : ناسن اللورصبلابك ار دالا نءوديلاب لمعلا نعامهم ربعف تاك ار دالا ىوق أر مهبلاب ولا.ءالا رثك ديلا
 ةوقلا عر دصيامفرسشأو ىلاعتهللاةفرعمةيملاعلاةوقلا نعرد_ديام فرس أو ةيلماعو ةيلاعناتوق 1

 مهانيفطصا ىأ (مهانصاخأ انا) راصبالاو ىددنالاب نيتوةلا نإتاه نعرب_ءف هندايعوهّتءاط ةيلماعلا 00 9 0

 ىرك ذ مط سيف ةرخآلا ىرك دب مهانصاخ هانع«ليق (رادلا ىرك ذةصلاخب) نيصلاخانل مهانلعجو || 2" 0

 نوردقال نبذلاىنمزلا

 نذلا لوقعلا فواملاو

 هيفو مسط راصبتسا ال

 ا 0 : : : . 1 | هللا ند نارصمدلا
 اوناكل ةو اهارك ذوةرخالاب < مهان_صاخ اواهارك ذواين دلا بح مه ولق نمانعزن ليقو اهريغ 1 00 -

 ليقو باقلاىف متادلا فول اوهو ةرخالا فوخاوصاخ أل .ةو ىلاعتهللاىلاو ةرخآلا ىلا نوعدب . م6 رك حبب ريو
 نينكمتم مهنوكع ملمأتلاو
 ىلاعتهنلا مهراتخا نب ذلا نم ىنعي ( رايخالا نيفطصملا نملان دنع مهناو) ةرحالا فام ل_ذفان مهانصاخأ (مهانصلخأ انا) 0

 مهركذاىأ (لفكلا اذوعسلاوليعمساركذاو) رادك الاو ساندالا نم مهانفصو ةوفص مهذختاو نيصلاخ انل مهانلعج

 ميلعىتيىذلاىأ( رك ذاذه) لجوزعهوق ف ( رايخالا نم لكو) مهقي رطثالستل ربو مهلضفب | ةصااخ ةاصخم (ةصانخت)

 0ك لدبلا ىلع حلاو أ ىهو أ ىنعارامضإب عفرلا وأب صنلا لح ىف ىرك ذ( رادلا ىرك ذ)اهبف بوشال

 َ ةرخآلار ادلا سانلا نورك ذيمهاناعج نإب نيصلاخانل مهاناعج ىنعي ءرخالارادلاا:هراذلاورادلا ىرك" ذب مهانصاخانا قعملاو ةصلاخ نم

 ' ايندلاىرك ذنوسني وهللاىلا عوجرلاوةرخالارك ذنو رثكب مهن اهانعموأ مال_سلامهباعع ايبنالان دب دوهاك ايندلا ىف مهنودهزبو

 ش فاضمردصمىرك ذريغوى رك ذنوكنت# لاخلا نالهنيديامىلا عيذلاةفاضا نم ىهو عفانو ىتدمةفاضالا ىبعرادلا ىرك ذة _مااخع

 3 مهنأ ىلعرادلاى رك ذم تصاخ نإب ىأ ل ءافلا ىلا ةفاضم ىهف صولخ ىنعع ةصلاخ ليقورادلا ىرك ذمهصالخإ ىأ لوعفملاىلا

 ١ سيلفهبمهصلخأ دق ئماذهوايندلا ف ليج اءانثلارادلا ىرك ذل يقوريغالرادلاىرك ذمهمهاارحآم هم رادلا ىرك ذنوبو شيال
 ١ ءانب نيب نم نب رادخلا (نيفطلا نالاندنع مهناو) ايلع قدص ناسل مطاناعجوهلوق هب وقي هب نورك ذبام لثعايندلا ىف مهريغرك ذب

 ١" ىلعل خد فير عتلا فرس ناك(عسيلاو لءيمسارك ذاو) تيموأ تيم عج ف تاوماكفيفختتلا ىلعريخو أر يخ عج( رايخالا) مهسنج
 1 رك ذا دهرايخالا نم) مهلكو ىأهيلا فاضملا نع ضوعنيونتلا (لكولفكلا اذو) عسي



 ىرجن ريمص نملاحوهو عز ءزتالةبيطةنيل (ءاخر) ناماس صاب( هيمابإ)يرلا نملاح(ىرجنإل رفعجوبأ حاب رلا (جيرلاهل انر خسف
 هلانرخس ىأحيرلا ىلع فطع (نيطايشلاو) باوجلا طخافباوصا!باصأ لوقت برءلاودارأودصق (باصأ) ىرحت فرظ (ثيح)

 لواآوهوواوللا جارح الر حبلا فه نوصوغي وىأ(صاوغ و) ةينبالا نمءاشامهل نوني اوناكنيطاي_ثلأ نملدب (ءانب لك ) نيطايشلا

 لدبلا كح ىفلخادءانب لك ىلعفطع (نيرخآآو) نيطاي_ثلا نءصاوغوءانب لكهلانرخسو ىنعملاو رححبلا نءْوا اؤللا جرخ سا نم

 ىمسوديةلا دةصلاوداسفلا نع فكلاو بي دأتال ل سال لاو دويقلا ف ضعب عم مهذعب نيطايشلا ةدرص نري ناكو (دافصالا ىف نينرقم)
 كلملا نم كانيطعأ ىذلا( اذنه كقلطأ د قف كافج نمو كرسأد قف كرب نمه:عهللاىضر ىل:لوقهنموهيلع معنملل طابتراهنال ءاطعلاهب

 فالح مثأي ل عنم ناو رج أ ىطعأ اذا ناكوءاطعلا نع( كسمأ اوأ) ءاطعلا ىهو ةنملا نوتئشامهنم ادعاف( نامافانؤاطع) ةطسبلاو لاملاو

 (588) داك الاريثك اجانؤطءاذهىألاحوهليقوانؤاطعب قاعتم(باسحربغب) هريغ

 سو هيلع هللا ىلص ىنأ| نع« عننا ىضرةربر ه ىنأ ثي د> نم نيحببحصلا ىف ىوراكهبضتُع نمل ا

 ىلاهطب رأ نا تدرافهت نخاف ه:مهللا ىننكماف قالص ىلع عطقيلةحرابلا ىلع تافتنحلا نم امي رفعنا لاق

 ىنبذي الاكلم ىفبهو ىلر فغا بر ناملس ىحأ ةوعد تركذف له يلا او ر ظن" ىتح دجسملا ىراوس نمةنراس

 ةفصاعب تسل ةنمل ىأ (ءاخرد ماب رج جي رلاهلانر خسف ) ىلاعتهلوق و اًمساخ هب ددرف ىدعب نم دحال

 ريوعسنلا اذهو ا هرصح ىلعر دقي

 نم ىل_-_ءنئكماف انؤاطع

 نطادملا . دشح
 نم كسمأ_أ قالطالاب

 قاثولا ىف 0 تل

 هلناو) كلذفىف كلع

 لماعلاو هلربخاو نا مسا ينازل ىتحهلاور خس دويقلا ف نيدودشمىأ(دافصالا ف نينرقم) نيطايشلاة د ص مهو نب رخكآهلانرخسو ىأ (ب' ام نسحو ىنازلا دنع (نبرخاو) رصبلا نهؤلؤالا جرختسا نملوأوهور>بلا نمي اللا نوجرختسي ىنعي (صاوغو)
 ةمعن دحأ ىلع اعتءندا عن أم نا لاق تكسمأ مفال اوتيطعأ مف كيلع جرحال ىأ(باسحربغب) تُدش اندبعرك ذاو) ربخلا دنعف نمم ىأ( كسماوأ) تش نم ىلا نسحأ ى أ (ننماف)انؤاطعاذههلانلق ىأ(انؤاطعا نه) دافصالا ىف مهنرق
 ىنعي نيطايشلا سمأ ىفا نه ليقو ةعبتهسيلع نكس مل طعب ل ناورجأ ىطعأ ناهدافناماسالا ةعبتهيلع الا

 لمعلا مسهنم تئش نم سدحا ىأ ك سم أو أ هنع لفن مهنمتئش نم ىلع نامافانؤاطع نيطايثلاءالؤه

 نم لدب وه (بوبأ
 (ذا) نايب فطعو أ ان دمع

 06 رىدان )هنملامشا لدي : م ْ 0
 ذل 8 يس ._. || ىسيقأ هب رىدانذا بويات دبعرك ذاو) :لسجوزعهلوق © ةرخآلا فهياعمب ماا ىدعبتأ ايئدلا ف قأب (ىسم ىقأ) هاعد هيلعهب معن أم ىلاعت هند ار كدا (ب "ام نسحو ىئازلاند_ةعهل ناو هاطاعتت مف كياعةعبنال قاثولا ف ليقو

 ْ! 3 مه نا 1 ِء ّ 0 علا
 0 !و ٍ . 3 (ضكرا) بوبأ ةصق تم دقت دقو دسجلاو لاملا ف كلذورضض ىأ(باذعو) ةقشم ىأ (بصنب ناطيشلا

 بتلاغع هن ةسم هلأ 0 . ع 2 01 "ا 2 نا
 ا ة(بصنب نالت كا) ةوطخ نيعب رأى شم مثهرهاظب ناكءاد لكبهذف لعفف همم لستغي نأ ىلاعتهنلاه ىمأ (دراب ل ستغما ذه)

 3 ل * 3" || لضفتلا ل يبس ىلعهعم كلذا:لعفاكا ىأ(انمةجر مهعم مهلثمو هله اهلا نيهوو بارشو) لجو زعهلوق كلذ# سيمد 4م , 1 5 2 :١ م : 7 0 1 هنطاب ف ناكءاد لكبهذف 4: برشف ىرخ ب ذ_عءام نيع تعبنف ىرخأ ة يم ضرالاهإ جرب ضكرذ
 لصأ ىلع بصنب بوقعي ركشف هرضانفشكو هنعهانلزأ متر بصف هيل ءءالبلاانطلس ىنع (بابلالا ىلوال ىرت ذو) موزالا ىلعالةجرلاو رو بصق بصا

 دارأ ليقو بصولاعاونأ نم هيف ىساقي ناكامو هضرمدي ري (باذعو) ةق_ثااوبهتلاوهو دحاو ىنملاو# ةريبهردصلا
 فشكي كلذ هيفك,ن أى هللا ىلاًاجتلاف عزجلاو ةعاركسلا ىلعهبرغي وءالبلا نمه لزنام مظعت نم هض ىمىف هيلا هب سوسوب ناكام
 نأن'طيشاا هيلا ىتا ليقف هذعل آسف مه د> ًادنراف نينمؤملا نمةثالثهدوعي ناك هنأ ىورو ليجلاريصلابهدرو هعفد ىف قيفوتلاب وأ ءالبلا

 ةلزالب تاحردلا عفرل هللاءالتب اوأهنعءتكسفار كتم ىأر وأ عئاجو راجواهلك اف ةاشعيذ هنأ هثالب ببس فرك ذو نيم اصااوءايبنالا ىليال ندا

 برضا ىأ كلجرب ضكرا4لاقف مالسلاه لعلي ريجءيلاانلسرأ ىأ مالسلا هيلع بوي أهب بيجأام ةءاكح ( كاجرب ضكرأ) هنمتقبس .
 كنطابأربيفهنمبرسةوهبلستغئاماذهىأ (بارشودراب ستغماذه) ليقف نيعتعبنفاهم رضف ةيباملا ضرأ ىهو ضرالا كلجرب

 مهلثمو هله هلانبهو و) ىلاعتهللا ن ذاب هنطابو هرهاظ نمءادلا بهذ ىرتخالا نم برمشوا مها دحا نم لستغاف ناني عهل تعبن ليقو كر هاظو ْ

 ىكوأربكذ تاوهل ةد-ر لل تناك ةبطا ىأامط لوعفم ( بابلالا ىلوال رك ذوانمةج ر)مهلثمدازو مهئايعابىلاعت هللامهايحأ ل بق (مهعم
 ءالبلا ىلعربصلا فمهبغر ربصلا نمهيلعهبانمعن ا اوعمساذا مهنالبابلالا



 ردي رم (هييسرك ىلءانيقلأو)
 ناكوةنس نن رشع ةنتقلا

 نءا هلدلو هنأ هتنتف نم

 شاعنا نيطا.شلاتلاقف

 هلا نم كلفت
 هلبحتوأ هلتقن نا انليبسف
 السلا هياعن املس كلذ عف

 ةباحسا| ىفهوذغي ناكف

 ريطاستلاة يضم نماقوح

 هيسركى ءاتيم هدلو قلاف

 مناف ه-:لز ىلع هبنتف
 ىوروهب ر ىلع هيف لكوتي

 هيلعنلا لص ئنلا نع
 نفوطال ناماس لاق سو

 ةأرما نيعبس ىلع ةإيللا

 ىأت ن-ونم ةدحاو لك

 هللا ليبس ىف دهاجيس راغب
 فاطف هللاءاشن القي لو

 ةأسماالا لمحت ملف نيبلع

 لجر قب تءاجح ةدحاو

 عوف هيسركى بع هبء ىف
 د# سفن ىذلاو فهر ىف

 هللاءاشنا لاقول هديب

 اناسرف هللا ليبس ىفاو دهاجل

 نم|ىوردامامأو نوعجأ
 ناطيشلاو ماحلا ثددح

 ناملس تدب ىف نئولاةدامعو

 ليطابأ نف مالسلا هيلع

 ىلرفغا برلاق) دويبلا

 مدق (اكلم ىل بهو

 باهمدسا ىلعر افغتسالا

 ءايدن الا ةداع ىلعاي رج كلما

 مدقتىف مالسلا مهيلع

 لاؤسلا ىلع رافغتسالا

 الو لهتيال (ىتشيال )
 (ىدعب نمدحال) نوكي

 ناكو !ادس>الدل ةزجهم نوكيلةفصلاهذهملأسامناو ور#وب ًاوىدم ءايلاحمفبر :قوداكا

 وي
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 نطب رب وةفغرابامهادحا ناملس عابف هيت مسداطعأ | ىبسم ًااساقدموب ردص ناملسهل لمع دقو نب دايصلا

 نحل يلا ات دو لا فروع قوهلعجو هذخافاهف وج ىف هم اند ساق وشدل ىرخالا

 نمةب وتلا هظأوهكلمى ا عجرفهر ادى ثدح ناك املهيلع لخدناكىذلا فرعو هبلءسانلا ل بقأو

 ىرخاب هيلعدسوةر خص فوج ىفهإ>دافهن ىتاف هو ذدخأ ىتح هوب

 دعب كللموةنس نب رسشع كلمامدعب ناملس نأ ليق هللا ىلا عجر(بانأمثادسج) هكسلم

 ةرخصب هون أ: نا نيطايشلا مأو هبنذ

 مالسلاوةالصلا هيلع ناملسةنتف بدسىف ليقو « رحبلا فهوفذقفهب ص أ مث صاصرلاو دب دحلاب اهقثوأم
 بحاف ةموصخ نالف نيب وهنبب جن ااموبهلتلاقف همتاخ ىلعاهنءأي ناكوهدنعهئاسنربأ تناك ةدارج نأ
 متاحا طقس نقتفا ال ناهلسن !لقو مدقتاموحناورك ذو عنهلوقب ىلتباف لعفب مو من لاقفهل ىضقت نا

 ما او كلذ نوتفم كن !لاقف ف < ءاناف ةنتفلاب ن املس نقياف هك-لم هيف ناكو طق سف د ىف هداعافه هد نم

 ناهلسر فف كيلعهللابو:. نأ ىلا كتريسب ربسأو كماق «موقأىناذ ايئاتةهللاىلارفف كدي ىف كسامتال
 ةعب ر أ هتربسب ناهلس كلم ف ف دآم اقافد دي ىف تبثفد دب ىف هعضوف متالا فصآىط عأوائان ىلاعتهنلا ىلا
 متاح اداعأ و هرب رس ىلع ساجو هكسام ىلا عجرف هيلع باتو هكلم ناولس ىلع ى اعت هلا در نا ىلا دور مشع

 سانلا نعناهلس حمّتح لاق بيسملا ن ديعس نعىؤرو هيسرك ىلع قل ىذلا دس وهف تبثفهدد ىف

 رك ذدوىلا عنهللاهالتباف ىدابعروم أ فر ظن" ملف مايأ ةثالثس انلا نع تبجتة> اهيل ا ىلاعت هللا حب واف مايأ الث

 هلقنام حصيال نيفقحلا نمهري-غو ضايع ىضاقلالاقءاباناطيشلا ذخأ اوماخلاثيد_- نم مدقتاموحن

 نيطايشلا ناو همكح فرو+لابه-تمأ ىف هفرصصتو هكلم ىلعهطيل ستوهب ناط. ثلا هيبشت نمنوب رايخالا

 ببس نا نوققحلاهيل!ابهذىذلاو اذه لثم نم ءايدنالا ىلاعتهننامهءدقواذه للفم ىلع نوطاسيال

 هيلعهللا لصةللالوسر لاق لاق هنعىلاءتهللا ىضرةرب رهى نأ ث ير د_> نم نيعيحصلا ىفداجرخأ امهتذتف
 هبحاص لل اقف ىلاعت هلا ليبس ىف دهاحب سراغب ىقأتن ولك ةأ ما نيعست ىلعةليالا نفوطال نابلس لاق لسو

 ماو لجر قب تءاج ةدحاو ةأ سماالا نهنم له مفاعيج نيياع فاطفهنلاءاش نا لقي لف هللاءاشن | لق

 ةأىماةئامب نفوطالةباور فو نوعجأ اناس رف هللا ليهس فا ودها هللاءاش نالاقوله دب ىسفن ىذلا هللا
 هتب وقع ىهو هيسرك ىلع قا ىذلا د سجل اوه قش نر لقال نال ق كلملاهللاقف

 ثيدحلا ف حصا ىثتسي نا ىسن ليقو ىتملا نمهيلع بلغو صر ا نمهقرختساال ننسي ملهنال هتنحنو
 نيطايشلا تعمتجافدلو هلداوهناهيسركى بعقل ىذلا دس+ابدار 1| نال قو هيف هدا ىصوهنلا سعأ ذفنيل

 ىصماف نابلس كلذب )فدل بخت أ دلو لّمقن ن انليبسف ءاللا نم كفنن مدلول شاع نا ضعبل مهضعب لاقو

 كلذ قلأ ذاهنامهم ضعب ىف ل غتشموهاغني.ف نيطايشلا نمافوخ با>سلا ىف هيب ربناكفهلمه بادسلا

 هب ر رفغتساف هئطحل هبنتف كلذ فهيلع لكوتر لو نيطايشلا نم هفوخ ىلع هللا هبتاعف هي سرك,ىلعاتم هدلولا
 بان أل يقواموب ناعب رالادعب هك-لم ىلا عجر ىأ( بانل دسج هيس . «لعانيقلاو) لجوزعهلوق كلذه
 ىأ( ىدعب نم دحال ىنيذيالاكامىلب هو )ةرفغملاهبرلأس ى'( ىلرفغابرلاق) هلوقوهورافغتسالا ىلا

 هاتر نم هىضماهف ىنمهتبلساكى ريغ هيطعتو ىرمع ىفاب ىفةينبلسنال لق ةوىدعب نمدحال نوكيال

 لقبمل تاقاين دلا ىلع صر+لاودسحلاب رعشم ىدعب نم د>ال ىغيذيالن اولس ]وق تلق ناف (باهولاتنأ ]

 اذهو ىرخ اة ىم ناطيشلا هيلعطاسيال نأ كلذ ىف دق ناكن كاواهم ةسافن الواين دلا بلط ىلعاصرح كلذ

 ىلعةلاد ةزكمو هتوبنل ةئآواماع نوكيل كلذ لأس ليقو هكلم ىلع ىو سا ناطيشلا نالاق نم لوق ىلع
 اكلم ناهلس ناكل يقوهيفهدازوهيلاهك-امدروهءاعدىلاعت هللا باج |ث يح هنن ون لوبق ىلعةلادوهتلاسر

 صرد,الاوهك الاءارب اوقوملا ءايحا ىسعو دي دل | ةيالابدواد صخ امك ةيصاخ ص نأ ب > ا هنكلو

03 

 لاسف

 باهولا ثأ اكنا) تاداعلا قرح ىتح ةز كم نكمملو نيطاي لاو رلاه تر خس كال دياعداماف نيطايسشلاو حيراا هلرخس مكلذ لبق



: 

 اهب أ ىلا ترظن ىتحا طهولثف ايش هنمر كذنال ىتحاهراد ىفاهيب ّةر وصا طاولثءلاقف نيطايشلا ن املس

 ج رخاذاتناكمت اهسلب ناكىتلاهبايش للا م رالهنأالا هتيعب

 لكى ح ورتوهك- هد اهعم ن دحعسي وهلدح تفاه دي الو ىفهيلاو دغتاهراد نم ناماس

 ناكوهلاقيدصن اكو و ايخربب نبفصآ كلذ غاب واحامص ناهي رأ كلذ نم ئشب ملعيال ناملسو كلذ لثم ةيشع

 ىنايلاقف هاتأفايئاغوأ ناباسار ضاح لخدهتوس نم ئثلوخددارأةعاسىأناهاسباو:أ انعدربال

 10 ذأتوملالبقاماةمموقأ نأ تيبحأ دقو باهذلا ىنم ناحدقو ىرمعذفنو ىمظعقر و ىنسربك هللا“

 مه صر يثكن منول ياوناك امضعب سانلا لعأو مهيف ىماعب مهيلع ىنث وى اعت لل ءايدن أ نم ىضم نم
 لك ىلع ىو ىلاعتهللاءايدنأ نم ىضم نمرك ذفابيطخ موي ماقف سانلا ناماسهل ممف-لعفالاقف

 8 كل هلم قكتكك نك املاقف ناماسىلا ىهتت |ىتح هب ىلاعت هللا هإ_ضفامرك ذو هيفا ىن

 كرغص ىفىلاعت هللاه ,ركنام لكن ع كدعبأو ك ارغصقف كسمأكحأو كرغص ىف كالضفأو كرغصيف

 ت 7 ذفدآ ايلا ةفءاعدهراد ناماس ل خداصاف ايصغ علم ىتح كلذ نمهسفن ف ناماس دجوف فرصنا
 ىتركذاساف مه سمعأ نم لاح لكىلعو مهامز لكفاريخ هيلع تينثاف ىلاعتةنلا ءايبنأ نم ىضم نم

 ىرعرخاىفنث د> أ ىذلااف ىربكف ىرمأ نمل ىوسا + تلد ,خ_ص ىفاريخ ىلع ىنن» تاعج

 كرادفلاقىرادفنامل-لاقف ةأرصاىوهىف ا امص ناعب رأذنم كرادىديعر هللا غنا

 هرادىلاناولاس عجرم كفاب عيش نعالا تاق ىذلا تلقام كن |تفرعدق نوعجار هلا اناوهللاناف لاق

 راكبالاالاا طزغيالب ايث هواه. ىتافةريهظلا بايدي م ملاه ديالو وةأرملا تلات بقاعو متصلا كا ذرسسكسق

 ضرالا نمةالف ىلا ج رخ ماهسبلف مدلا تأ. دقة مادي اهسم مراكب الاالا اهل غي الوراكب الا الااهجسسنيالو

 ىلا الل ذن هءايثىفهب كعمودامرلا كلذ ىلع ساج ىتح ىلاعت هللا ىل ايئات لبق أ مثهل شر ففدام رب يم أوهدحو

 هرادىلا عجرم ىبسم اىتح ةموز كإ ذك لزب زف راد ناك اع ردغتساإ ووعددو كب هيلااعربضتو ى اعن هللا

 ىتحاهد_:عهئاخ عض طوهناسأ نمةأ ىماةباصادارأو اءالخا ل->داذا ناك ةنيمأ اطلاقي.دلو مأهلتناكو
 ناطيشاهانافهبه ذم لخد مت اهدنعامون هعضوف هعاخ ف كلم ناكو رهاط وه وال اها سعال ناكورهطس

 ىتح ج رخ مهدي ىفهلعفسهايإهتلوانف ةنيمأ ىماخلاقف ًايشهنمركننال ناملسةروص ىفدرام ارخص همسأ

 تريغت دقو ةئيمأ قاف ناماسج رخو سناالاو ناو شحولاو ربطلا هيلع تفكعو ناماسرب رس ىلع سلج
 ءاجدق تب ذكتلاقف دواد نب ناملسلاق تنأ نمتلاق ىمتاخ ةنيمأابلاةفدار نملك دعي هر
 ىلع قي لعؤ ج رفن هتكردأدق هتئيطخ نأ ناماس فر عفهك-امرب رس ىلع سلاجوهوهمئاخ ذخأو ناملس

 اذ هىلا اورظنانولوهت: وبارك اه يلع نوةحيفدوادنبناما_-انلوقيفليئا ارساىنن رود نمر ادلإ

 قوسلاب اال ناتي ا ىلقش ناكفر جلا ىلا دمع كلذ ناملس ىأر اماف ناملس هنا م ءز,لوقي ئشىأ نونا

 كلذ ىلع كف اهلك ًايف ىرخالا ىوشي زفر يع ملص لة وب لكان وطعب و

 هتلاو دعمكحاو ركل يئارسا ىت ءامظعو فص[ ن امث هراد ىف نثولا دبعي ناك امة دعاحا ص نيعب 1

 معناولا منيا رامدواد نبا << فالتخا نم متيأر له ليث ارسا ىنب رمش ماي فصال ا ةف ةدملا كالت ىف ناطيشلا

 مهين العو سانلا ةماعىانر كن أ امد ىمأ ةصاخ نم نر كدت أله نطأساف هناسن ىلع ل خد أ ىتح قواهما لاقتف
 الواهمد ىفانمةأ سما عدبامدشأ نلقفانر كن اا مدواد نبا نمنتر كسنأ له نكح ولاةف هثاسن ىلع لخدف

 ىلع ناطيشلا طاسل ىلاعتو هناح مس هنن ناك ام نسحلالاق نوعجارهيلااناو هللان| لا فف ةبانلا نم ل سمعي
 ةماعلا فا مدشأ ةصاخلا ىفاملاقف ليئارسا ىنب ىلع ج رخفصآنا مب هولاق لسو هيلع هللا ىلصهيبن ءاسن
 ضعب اهذخ اف ة؟مس هتعلبف هيف ماه لا فذقفر دبلاب م مثهسلحم نعناطيشلاراطأحابص نوعب رأى ضماماف
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 نعريخلا بح تيبحأالاةف)
 ىلاءت هلوقك ترث ىنعمب

 ىلع ىمعلا اوبحتساف
 ىلع عع نعو ىدملا

 اهناك اري ليخا ىمسو
 ريحا قلعتلريوخا سم
 مالسلا هيلع لاقأك اهم

 اهيصاونب دوقعم لي حا
 لاقوةمايقلا موب ىلاريخلا

 تلج ىنوم تببحأ ىلعوبأ
 هكورب وهوربعبلا بابحا نم
 لوعفم لام لاى أر يخلا بح

 نفح لإ تحت
 سمشلا (تراوت ىنح)
 ىلعلد ىذلاو (باجلاب)

 رو ىم سمشلل ريمذلا نأ

 ريمضلل ديالو ىشعلارك ذ
 ليلدو أرك ذىرب نم
 تانفاصال ريمْضلاوأ رك ذ

 باجحب تراوت ىتح ىأ
 اهودر) مالظلا ىنعي..!هللا

 ,اودرةك'اللل لاق ىأ( ىلع

 رصعلا ىلصال ىلع سمشلا
 ىل صوهل سمشلا تدرف

 تانفاصلا اودر وأرصعلا

 قوسلاب احسم قفطف)
 حسم لعشل (قانعالا و

 فيسلا حس ىأ احعسم

 قاس عج ىهو اهقوسب
 ىنعياهقاذعأورودورادك

 ةالصلا نع هتعنماهنالاهعطقب

 اذا هبوالع حسم لوقت

 رفسملا سمو هقنع برض
 هفارطأ عطقاذا باتكحلا

 كلذ لعفاغا ليقو هفيسب
 درلا ركشش ا ةرافك

 ليخلا تناكو سمشلا
 مانيلتب| (ناماسانتفدقلو) اهباباعاواطاناسعساو ديب اهحسسم ليقوافالتا نكي لفهتعب رش ةلوك أم

 تدبحاف جاجزلا نعاذكىب ررك ذ نعل هلا بح ترئآى أ( ىف رركذ )0

 لاقف) قباوسلاليخلا دي ريس ابعنبالاق داوجهدحاو ىرجلا ف عا ارسلارابخلاىًادايحلاامايق ىأرانلا

 ريخلااهبصاون فدوقعمهناله,تيمس ليخلار م ا,دارأو ريما بج ترثآىأ ( ريملاب+تبيبحأىفا
 ةالصىنعي (ىف رزك ذنع) هيلعتضرعمتلا لي اهنمولاملا ىنعي ريمابح ليقو ةميذغلاو رجالا

 لبج بال انالاقي راصبالا نءاهبجحامىأ (باسجلاب) سمشلات رتتساىأ(تراون ىتح) رصعلا
 (قو.لاباحسمقفطف) ىلع يخل ااود رى أ (ىلعاه ودرإ) هنار و نم سمشلا برغن ةنسةريسع فاق نود

 نب رسسفملارثك أو سابع نبالوقاذهفيسلاباهقانعأواهقوس برضي ل عج ىأ (قانعالاو) قاس عج

 ةالصلا كرثوهو بنذ نعبوتيا نكي لو مرح ىلعمدقيل نكس مل نامل_سةنلا ىن ناللاحابم كلذ ناكو
 ىلعاف_سأ كلذ ناك ذا ليحل هر قع ىلعىلاعت هللا هفنعي ل قحسا نب دمت لاقو لي ارقعوهو رخآآ بن ذب
 ىلاعت هللا ليب_سىفاهسح هناهانعم ليقواهموحلب قدصتواهح ذهن اليقو لجو زعهب رةضي رف نم هنافام

 هللا ماب لوقي ىلعاهودر ىنعم لاق هن اهنع ى اع هللا ىضر ىلع نع كح و ةقدصلا ىباهقانعأواهقوس ىوكو

 لب نبدلارفخمامالا لاق !هتقو ىفرصدعلا لصف هيلعاهو درف ىلعاهو در سمشلاب نيكو ملا كس الملل ىاعت
 ىفكل ذكهنأ كم هيد ىفهيلا اب ودنم ناكل يخلا طاب رن الوقت نا نآرقلا ظافلال قباطملا قماريسفتلا

 رك ذوا اجاب صأو لح لاراضحاب مأو سافسوزغىلا جاتا ماللاوةالصلا هيلع نابلس نا من اننيد
 رك ذنعهلوقبدارملاوهو هنيدةب وقتوىلاعتةللا صالاهب> أ اء او سفنلا بصن واين دلا ل-جالاهب> ال ىنأ

 ليخلا درب سمأ مهرب نعتباغىأ ب اخلا,ت راو ىتحاهسارججاواهعادعإب سعأ مالسلاوةالصل !هيلع هنا مى نر
 لوالار ومأ حملا كلذ نم ضرغلاواهةانعأواهقوس حمس قفط هيلا تداءاماف ىلعاهودر هلوقوهووهيلا
 ةك-امم اوةسايسلا طيضىفهنارهظي نأدا ارأدنا ىناثلاودعلا عف د ىف ناوعالا مظعأ نماهنوكلا طافي رشت

 ناك-ةهريغ نماهب ويعواهضا صو ليخلالاوحاب لعأ ناكهنا ثلاثلا هسفنب رومال ارشابب هنل ىلا غلبي
 ظفله«يلع قبطن هانرك ذىذلاري_سفتاا اذهف ضرملا ىلع ل دياماهف له لعب ىتحاهقانعأواهقوس حسع

 ةفيخسلاهوجولاه ذهاوارق فيكس انلا نمبئلاوت اروظحلاو تار كنملا كلت نم ئئانمزابالو نارقلا

 ىدب ن أل والا ماقملاناماقمانههانللوقنف هيف كلوقافهوجولاكلتبةبآلا اورسفدقر وهلافليقناف

 ار وهظانرك ذاكسمالاناهنندجلاو رهظدقو اهو رك ذىنلاهوجولا كالت نم ئشىلعل دءالةبآلا ظفل نا
 لئالدلا ناو سانلاهرك ذ مالكه نأالاهيلعلديةبآلا ظفل نابهلاةي نا ىناثلا ماقملا «يف لقاعباترنإل
 انتف دةلو) لجوزءهلوق ُُه تاياكسحل اا هذهةمص ىلع ليل دل دي لو ءايدن الا ةم_صع ىلعتمماق دق ةريثكلا

 ناهلس عمسلاق هبنم نب بهو نعرك ذام كلذ ببس ناكوهكلمبلسبهانيلتباو هانرب_تخاىأ (ناملس

 ىفهناكل ليبس هيلا سانال نكيملو نأشلا مظع كلماهمو نو ديصا طلاق رحبلارئاؤج نمةرب زج ىف ةنب دم
 جرف جيرلاهيلا بكر يامن ار حالورب ىف ئشهيلع عنتعإلان اطلس كلم ىف ناملس ىت ؟دقىلاعت هللا ناكو رصبلا
 اهمفامىى_سواهكلم لتقف سنالاو نحلا نءهدونجاهبلزن ىتحءاملارهظ ىلع رلاهلمحتة _ت.دملا كالتىلا

 ىلا اهاعدوهسفنلاهافط_صافالا جوان سحاهلثمريلةدارجاهط لاقي كلا |كلذل اتنب باصأ امفباصأو
 بهذبالهدنءاهتلزنم ىلع تناكو هناسن نم ايش همم ابح اهبح أو هقفةلقوا هْنم ءافج ىلع تماساف مال_سالا
 ىذلا عمدلاو ب هذيالىذلا نزحلا !اذهام كحب واطلاقف ناهلس ىلعكلذ قف اهعمدأقربالواهنزح

 كلد.ًادقف ناباسلاقف كلذىتزحيفهباصأاموهيفناك اموهكلمرك ذأوىنأرك ذأ تلاقأةربال
 ناتلاق كلذ نمريخوهو مالسالا ىلا كاد هو هناطاس نم مظعأًناطا_سوهكلم نم مظءأوهاكلم هبهننا
 ىهتروصىلاو ر وصف نيطايشلا ت مأ كن ولف نزحلا نمهارئام نباص هنرك ذاذا ىنكلو كلذكك لذ
 سعاف ىبسفن ىف دج ام ضعب ىنع ىلسي نأو نزح كلذ بهذي ن أت وجرلايشعو ةركباهارأاهيفانأ ىلا ىراد

 ناملس
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 اولعجامئاو اورفكن يذلا نونظموهةمكحالال ثبعللاهقلخ ىأن ونظملا ىنعب نظلا (اورفكن يذلا نظ) الطاباهةلخىلاةراشا (كلذ)

 ناوةيل ضرالاو تاومسلا قاخ نم مهنلاس نئاوهلوقلامهنامو ضرالاو تاومسلا ىتلاخهناب مهرارقا عمةمكحللال ثبعلل اهقلخ هنا نيناظ

 نالهنولوقيو كاذن ونظم مناك اواعج لطاب و تبءاهقاخ ناىلاايدؤم باقعلاو باوثلاوباسحلاو» معلمه راكناناك الهنال هللا

 ١ ورك ال 1 ١ )5١( قاخىف ةمكحلا دج دقفه دمج نفملاعلا قاخ ىفةمكحلا هيل !تةيسىذلاوه ءازجلا

 تاحلالا ا و 0

 مأض رالا ف نبدسفملاك

 (راجفلاك نيقثلا ل_هجي

 اىديدش باذع مط هللا ليمس نع نولضي نيذلا نا ) هقب رطوةلنا نيد نعىأ ( هللا ليدس نع كلضيف)

 لدعلا كرتب ليقو مويلا كللذل لمعلا مهكرتب ليقو باسلامويب نامالا اوكرتامبىأ (باسحلا موباوسن
 ليقوباةءلالو با كال سابع نبا لاق (الطابامهندبامو ضرالاوءامسا |انقاخامو ) ىلاعت هل وق ءاضقلا ىف
 ريغامهانةلخاا اونظ نيذلا مهةكمل هنأ ىنعي (اورفكنبذلا نظكلذ) ئشلالائبعامهانقاخاموهانعم

 نيدسفلاكتاحلاصاا اولمعواونمآنذلا لعجن مأر انلا نءاو ركن يذلل لي وذ ) باس>الو ثعبال هناو عش

 ةبالاهذهتازنف نوطءتامريلا نمةرتسآلا ف ىطعن امن! نينمؤمللاولاق شي رقرافك ناليق (ضرالا ف
 رافكلا ىنعي ( راجغااك ) )سو هيلعهثلا ىبصد# باك أ مهو كرمثلا اوة:1نيذلا ىنعي (نيقتملالعنمأ)

 هانلزنأنآرقلا ىنعي باتك اذنه ىأ (كيااءانلزنأباتك) ة رخآلا فءاوس نيقب. رغلا لعجنال ىنعملاو

 هيناعموةييعهلاهرارسأ فاوركتي واوريدتيل ىأ (هنانآ اورب ديل) هعفنو هريخريث_كىأ( كرابم) كيلا
 ووذىأ (بابلالاولوأ) ظعتياوىأ (رك ذتيلو) هيهاونود سما وأ ىف هعابتاهنايآرب دن ليقو ةفيطالا

 تانفاصلا ىوثعلابهيلع ضرعذا|باوأهناد.علا منناياسدوادلانبهوو) ىلاعتهلوق و راصيلاولوقعلا
 سرؤ فا ا وهو باص ام ىهنم باصاف نيبيصنو قشمد له ازغمال_كاوةالصا !هيلعن املس نا ل يق (دايجلا
 ةالصا| مالسلاو ةالصلاهيلع ناهلس ىلصف ة>:جأاطرحبلا نماليخ تناك اهناليقوهيب أن ماهثرو ليقو

 ةال_داهيذتف'سرفةث ام_ءسناهنمهيلع ضروف هيلع ضرءت ىهوهيسركى ع دءةورهظلا ىهىنلا ىلوالا

 لبقاف ىلعاهودر لاقو كلذ متغافهلةبيه كلذ ل عيملو ةالصلا تتافوتب رغدق سمشلا اذافرصعلا

 كلذ ناكو هتعاط نعابلغّتشا ثيح هناضرملابلطو ىلا عت هللا ىلإاب رق:ف._بااباهقانعأواهقوس بر ضف

 كلت ل_سن نمهنا لاقي ليلا نم سانا! ىديأ ىفىذلاف سفن اماهنم قت وانيلعام ار ناكناوهلاحابم

 ىلاعن هلوقو ءاش فد ه صاب ىرجت حي راو ع ًاواهنماريخ ىلاعت هلا هل دب أ ىلاهت هتلاهرق ءاملف ةئاملا

 رفاحلا فرط ىلعةعبارلاةميقم ٌتاوق ثال:ىلعةمئاقلا لي لا ىهليقدا +لاتانفاصلا ىشعلإبهياعضرعذا

 نمهدعقم أو بتيلفانوفص سانلاهلموقينأهرس نم ثي د-لا ىفءاجو تاقلا نفاصلا ليقو دب وأ لجر نم

 ولهنادارااوراكنالا اذ

 رافكت !!لوقياك ءازحلا لطب

 حلصأ نملاو> أ توتسال
 نمو رو قئاودسفأو

 مواهيفس ناكم هب ىوس
 ىأ(باتك)امكح نكي

 نآرقلا ىنعي (كيلا

 ىرخأ ةفص (كرابم)
 هلدأو (هنأثآ اوربدعا)

 هانعمو هب ئرقاو ريدر

 ىلعاوفقيفاهيف اوركفتيل
 نعو هباولم_ءي ويقام
 نآرقلااذهأرق-ق نسحلا

 مهإعالنايبصوديبع [[-

 هفورح اوظفح هليوأت
 (كلكلا اولوأر ل هاو) د زنوعات || ىدحا فذدحن باطلا ىبءاورب د ةاهدو :دحا وعيضو ) عبار حك (نياخر 1 (

 (باوأهنا) فو ذحم حدملاب صوصخم افهجولاب سباو دوا د ليقو ناهلس ىأ (دبعاا عن ناملس دوادل انبهوو) لوقعلا ولوأ نار قلاب ظعتيلو

 لويحلا(تانفاصلا) رهظلا دعب ( ىشثعلاب ) ناول سىلع ( هيلع ضرعذا ) ىلا عت هلنا ىلا ع وج رلا ريثكى: اياوأ هنوكداحو دع هنوك للعو

 نوكسيال هنالنوفصاإباهفصو ضكرلاب دوجيهنالداوج عج عا ملا (دايحلا) رفاح فرط ىلعىرخالاتماقأ دقو متاوق ثالث ىلع ةعاقلا

 تناكتفقواذاىنعيةب راحو ةفقاو نيدومحلا نيفصولا نيباط عمجيأةدوجلاو نوفصاباهف صو ل-يقوبارعلا فوهاءاو نا>طاىف

 ازغمالسلاهياعناءاسن !ىوروديجلا نمقانعالالاوطل دايما ليقواهب رج ىفافافخاعار.ستناكت رجاذاواهفقاوم ىفةنةمامةنك اس
 دعباموبدعقفةدنجأاطر هعبلا . نءتجرخ ليقوةقاامعلا نمهوب ًااهءاصأو هيد أ نماهثرو ليقو سر فا ب اصاف نيببصنو قسم دله

 اهدرتساف هبافامل متغاف هيلعاضر ةتناكوردعلا نء لفعو شدتعلا تب ا كا الو مفاهجر عت اود يسو كعؤيلا ىل_صام

 هيماب ىرجن حي رلا ىهواهن ماريخ هللا هلدبأ اهرقعأ ل ل يقواهلسأ نف دادحلا ع نم سانلا ىدب أ ىفاف ةثام قف هنا رهاهرقعو



 هلاىلا عدجرو (بانأو)

 ادجاس قلهناليقو ةبوتلاب

 عفربال ةلهلواموي نيعب رأ
 ةب وتكم ةالصلالا هسأر

 هعمدافربالو هنمددالاموأ

 هعمد نم بشعلات ان ىتح

 هاثلثو الا ءام برش مو

 ىأ( كلذ هلانرفغف) عمد

 ) ىنازلاندنعهل نا 8 هتلز

 (ب امنسحو) ىبرقل
 دوادإب) ةناوهو عج سم

 ىف ةفيلخ كانلعج انا
 كانفلخ.ّساىأ (ضرالا

 - ضرالا ىف كلملا ىلع

 نمث ةفيلخ كانلعجوأ
 ءايننالا نم كلبق ناك

 ليلد هيفو قحلاب نيمئاقلا
 ةن وتاادعب هلاحنا ىلع

 هيلع تناك ام ىلع تيقب
 سانلا نيب حاف ) ريغدتل

 نا هللاكح ىأ (قحلاب
 لد كايوأ ةفملخ ع

 ىأ (ىوملا عبقت الو)
 كئاضف ىف سفنا| ىوه
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 هاعدوهبح ملو' تكسفلاقاهتجوزتدقو كنأ سما ناك-1كب كلذ تلعفامنا نكلو منلاق كنعتوفع دق
 ليوطلا نيالا ادا را ادت أر ىلع بارتلا ل عجوهربق دنع ماقف هرحب لف هدوأعو هبي ف 5

 ىلع ب>ءس نيحهلليوطلا ل.ولام دوا دل ليولارونلا قلاخ ناح مس ط_سقااب نب زاوملا تعضواذادوادل

 ةمايقلا موب هيطعأ دوادايلاق ىنع فعي ل ىىحاصو فيكب .رابلاق كترثع تلقأو كءاعد تيحتّساو كءاكب

 ىل#ت هغلسإ موا ذه ىلن بأ نم برايلوقتيف ىدبع تدضرهللوقاف ءانذأ عم_سنلوهانيعرت ملام باوثلا نم

 كلذف ىف ترفغ كن تفر عدقنآلا برايلاق كك بيبفهنمكبهوتسافدواد ىد,ع نم ضوءاذهلوقاف

 ةمايقلام وب ىأ(اندنعهلنا )بن ذلاىأ(كلذهلان رفغف) عج رىأ(بانأو)اعك اررتوهب ررفغتسافهوق

 نا هبنم نب بهو لاق باتنمو عج سم نسح ىأ(ب "ام نسحو) هلاك رثلىأ (ىانل) ةرفغملا دعا

 باصأ ناكواراهنالواليلهعمدأةربال ةنسنيالث هتْميطخ ىلع كب هيلعهللا بانال' مالسلاوةالصلاهيلعدواد

 موب و ليئارسا ىنب نيب ءاضقال موي مايأ ةعب رأ ىلع ةئيطخلا دعب رهدلا مسقف ةنس نيعبس نبا وهو ةئيطحلا

 عفري و ىفايفلا ىلا ج رخيهتحايس موب ناك اذاف كالذ ىلعهنو دعاسي و«سفن ىلءم-هعمح ونيف نابهرلا

 ُ ةءدوالا ماكي ن٠ ليسآ ىتح باودلاو ربطلاو ةراخ اولابجلاهعم كمتو يس وهنوص عقر» ولابجلاىلا

 ناكاداف عجر ىسمأ اذافءاملاريطوردبلا باودو نايا هعم ىكبدف ىكبي و هتوص عفريف لحاسلا ىلا ىجع

 رادلا ل-خ دب وهدعاسي نمهرمخ لف هسفن ىلع دوادح ون مون مويلا ناهي. دانم ىدان هسفن ىلع هحوب مولا

 عقر هعومد نمش رفلا قرغنىت- ىكسيلازيالفم-هتاوصأ هعمناهرلا عفري قهسفن ىلع حونلاوءاكبلاب

 اهبحسمي وهيفكب عومدلا كلت نمدوادنخأي و ل تك نالت نا ىجبف برطخي حرفا لئماهف دواد

 هللالوسر ىلا اعوف ىم ىعازوالا نعودهلدعل ايندلا له ءاكبدوادءاكب لداعواف ىرتامرفغا برايلوقيو ههجو

 ىع ومدلا تد> دقاوءام ناطةني نيب رقلاكمالسل اوةالص'!هيلعدواد ىنيعل ثمنا مسو هيلع هللا ىلص

 ىبن أ الن أى فيكف ىترغغبرايلاقدواد ىلع ىلاعت هللا باتا بهو لاقو ضرالا ىفءاملادي دكت ههجو

 اماعطاوبف عفراف ىنعلاه دب ىفهتمئيطخ ىلاعت هللا سوف لاق ةمارتلا موب ىلا نيئطاخاالواهمنمرفغتساف ىتئيطخ

 هتئيطخ مسواو ربل سانلاا ب لبقت_سافهتحار طسإ والا سانا ىفابيطخ مافامواهاراذا ىبالاابارشالو

 دعب مالسلاو ةالصلاهيلعدواد ناكح لاق نسحلا نعوهسفن لبق نيثطاحلاب رفغتساو أ اعداذا أدبي ناكو

 ناكوهينيع عوم دب هج نمالاابارسش ب رشي الو عيطاخلا دوا دى لا اولا عت لوققي نيئطاخلاالا سلاجالةثيطخلا

 دامرلاو يللا «يلعر ذي ناكو هييعع ومدب لبي ىتح هياع كبي لازال ةعصق ىف سب ايلاريع_كلازبخ لعجم
 ليالافصن موق ةثيطحلا لبق مال_لاوةالصااهياءدوادناكولاق نيئطاحلا لك أ اذهلوق. ولك أيف

 رك ذاذادوادناكتباثلاقوهلكل يللا ماقو هلكرهدلا ماص ناك ام هتئيطخ نم ناك امافرهدلا فصن موصي و

 تناكرياتلاو شوحولا نا ليقوتعجارتهننان_حررك ذاذ اورسالاالااه دثي الف هلاص وأ تءلحتاهللا باقع

 ةوالحب كتئيطخ تبهذدواداب تااقاهنا ل قو هنءارق ىلا ىتصتال تناك لعفام لعفاماف هنءارق ىلا عمت_سآ
 كحل ذفان سماب سانلا ىمأ ربدتاىأ (ضرالا ىفةفيلخ كانلعجانادواداب) لجوز ءدل اوقّو كنوص

 ىلاعت هللا سم فلا اذا ىهتشتام ع«لفالعأ (ىوطا عبتتالد) لدعلابىأ( قابس انلا نيب كحاف) موف

 كذيف)
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 امهنعهنلا ىضر سابع نبا نع(خ)اهبف دجس لسوهيلعهنلا لص ىبنلا نأ تيثدقو ناتي ور ص ةدحيس

 نءال تلق دهاجم لافاهبف دجس لسو هياعهنلا ىلهىبنلا تي ًاردقو دوجسلا مئازع نم تسيب ص ةدحسلاق

 ىدتقي نأ سما نم مكيبن لاقفدتقا مهادهبف أ !ىتح ناماسودوادهتنر رذ نمور قف ص ىف دحسأ سابع

 هيلعهللا لص ىننلا ناس ابع نبا نع قاسنللو لسو هياع هللا ىل - هللا لوسراه دج ف دواداه دحسف مب

 ًارقلاق هنعهللا ىضر ىر دخلا ديعس ىفأ نعاركشاه دجسنؤ ةب وت دو اداه دحسلاقو ص ىفدحس ملسو

 اماقهعم سانلا دجسو دجسف لزن ةدجسلا| غلب امافربنملا ىلءوهو ص ةروس!سوهياعةتلا ىلصةنلالوسر
 ىهامتا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقفهدوجسل سانل! فوشآةدحسلا غلب امافاهأر قرم وب ىف ناك

 اؤيمح ىتعيسانلا فوشتهلوةدوادوبأهجرخأاو دجسو دجسولزنف متفوشن مكة يار ىنكلو ىنةب و
 هللا لوسرايلاقف لسو هيلعةتلا ىلص ىننلا ىلا لجر ءاجلاق سابع نبا نعو دوجسللاو دهةساو اوبهأتو
 مهلل|لوقتاهتعمسف ىدوجسلةرجعشلا تد>.سف تدجسف ةرجش فلخ ىلصأ ىناكم انانأو ةليللا ىتيأر
 «يلعدوادك دبع نماهتابقناكىنماهلبقتو ارشد ك دن عىل اهلعجاوارز واهم ىنعطحوارجأ اهم ىف بدك ١

 هربخأام لثملاقف دجس م ةدجسأأ رق |س وهيل عةنلا لص هللا لوسرتعمس سابع نب لاق مالسلاو ةالصلا
 وأ ةجاحلالاهسأر عفربالامون نيعب رأدواددج.سنورسفلا لاق ىذمرتا هجر ةرجشلالوق نع لجرلا

 لوح بشعلا تبن ىتح ىبي وهو برشيالو لك أيالاموب نيعب رأمامتادجاسدوعي ملةب وةكم ةالص تقول
 ىلتبي ىذلا مظعالا كلملاناحبسهدودس ىف هناعد نم ناكوةب وتل اهلأ سيو لجوزعهب رىداني وهو هسأر

 نيب و ىنب تيلخ ىهلارونا| قا نا عبس بولقلا نيب لئاخلا ناح. سرونلا اخ ناح.بسءاشيامب ىتاخلا
 هيلاانأام كماع قباس ىف ناكو ىنتقاخ تنأ ىطارونلا قلاخ ناحبس ىفتازث ذاهتنتفل مةأ لف سيلب ىو دع
 قلاخ ناحبس' ئيطاخادواداذهلاقيفءاطغلا هنعهثكيموبدوادأ لب ولا ىطا رونلا قلاخ ن احبس رئاص
 ىابىطا رونلا قااخ ناس بخ فرط نم نوملاظلارظنبامناوةمايقتلامويكيلارظن !نيعىاب ىطارونلا

 ةرفغملادبعلا باطي نبأ نم ىطاروذلا قااخ ناحبس نيئطاخلا مادق أل زن موبةمايقلاا موب كمامأ موقأ مدق
 رونلا قلاخ ناصبس كر انو قوطأ ف يكف كسمشرح ىيطأالان أ ىطارونلا قااخ ن احبس هديس دنع نمالا
 0 دوادلل .ولا ىطارونلا قااخ ناحبس مهج توص قيطأ فيكف كدع :رتوص قيطأ الانا ىلإ

 ثيح مهدهاشن تن أو كنود مهاياطخ نؤاطحارتتست فيك ىهارونلا اخ ناحبسهءاصاىذلا مظعلا

 ق ا ارفغا ىطارونلا قااخ ناصبس قر ذعم لبقاف ىتبنالعو ىرس لعتدق ىطارونلا واخ نا>يساوناك

 ىندتقب وأ ىلا ىف وذ نمبر كلا كهجو ب ذوع أ ىهلارونلا اخ ناحبس ىناوط كتتجحر نم ىتدعابنالو
 نيدلا موي فز ختالو نيطناقلا نم ىتلعجتالف ىتئيطخ تفرتعاو ىبون ذب كيلا تررف ىلا رونلا قلاخ ناحس
 ىطغىت> هينيععومد نم ىعرملا تبن ىتحهسأر عفربالاموب نيعب رادوادت ؟مليقورونلا قاخ ناحبس
 مو باطام ريغ ىف بيجافرصنتف تنأ مواظمأ ىستف تان امظأ عطتف تن أ عئاج ًادوادايىدونف هسا

 هلىلاعتهللازنأمثءف وجرح نم قرتحاذ بشعلا نمهلو حام جاه ىتح نزف ئشب «تئيطخرك ذة بح

 بهذا لاق دحأ لظنال تن أو فيك رايلاق كلت رفغدق ىناءادن هان دوادن|بهولاق ةرفغااو ةب وتلا

 3 هربق دنع ساج ىتح حو سملا س دا دقودواد قاطنافلاقهنم لل ةكءادنهعمسأان ا وهدانفاب روأربق ىلا

 نأ كالا سألاقةتلا ىناب كب ءاجاملاقدوادان أ لاق ىنلغقي أو ىتذل ىلع عطقىذلا اذه نملاقتفاب روأاب ىذأت

 تنافةنجلل ىت ضر علب لاقل تقال كتضرعلاق ىلا“ :مناك امولاق كيلا ىنمناك املح ىف ىو

 هن أسما تجوزت دق كنا« _تاعأال ؟تنعنلاب ىضقأ الل دع كح ىنأ معتم ًادواداي هيلا ىلاعت تلا جواف لح ىف

 سبلأ هللا ىناب كب ءاجام لاق دوا دانا لاق ىنظقي أو ىتذل ىلع عطق ىذلا اذه ن ءلاّقف هباجافدادانف عجرف لاق
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 ىلاعتةنناهصخ نم نأ لعاهيلا بسنيامو هب قيليالامع مال_بلاوةالصااهياعدوادهي زننىف ديل صفالا
 قيليال هقلخ نيب وهني ةطساوهلعجو هيحو ىلعهنمعت او هقلخ نمريثكى عهفرشوهتلاسربهمرك ًاوهنوبنب

 ضعب ىلا بسني نأز و < ف يكف هنعهب ث دح نأ ف كنتسال سانلا داحآى لا سنولامهيلا سني نأ
 هللاىضر بلاط ىف ن "ىلع نعروءالا ثرححاو بيسالا نب ديعس ور كلذءانمالا ةوفصلاوءايبنآلا مالعأ
 ىلع هب رفلا دحوهو ةدلج نإةسوةئامهتدلج ص اصقلاهب وربامىلءدوادُثي دحب <ندح نملاقهنأ هنع

 | اوريغواولدب نيذلا باكل لهأ نمنوبرابخالاهرطسام ىلا فتي ناز وجال ضايع ىضاقلا لاقوءايبنالا

 ف هللا هيلع صن ىذلاو ميد ثيدح ىفدروالو كل ذ نم ئث ىلع ىلاعت هللا صن إو نب رمسفملا ضعب هلقنو
 ىذلاوهاذهو )سم لتق ةبح ىنب نظيالو تبانربخايرو أ ودو اددصق ف سالو هانتفامتادواد نظودوادةصق

 ريغب | لجر لق ىفئيسلا ىلا عسجر ب ةصقلا لصاح نب لارفن مامالا لاق دوا د سمأ نم هيلع لوعي نأ نبني
 لاقواذه ماللاوةالصلاهيلعدوادب نظي نأ ل قاعب قيايالف مظع .ركمامح الووهتجوز ىف عمطلا ىاو قح هنزل ( هبر رفغتساف)

 فيكف ةدقلا نمهواقنامةلاحتس ا ىلع دي كل ذواهدعب وةصقلاهذهلبقدواد ىلع ىنثىلاعتهللانا هريغ | ات. ىإ (امك اررتو)

 كن اولاةاوءالقعلا هند>-متسالهم لكى سانلا ضعب نم كلذ ىرجولو مذ نيح دم نيب عقبن القاع مهو فورس دجاش ههحو لع

 00 0 راناو كسدساتتا سن يرت نيكس خش دم موقي عوكرلا نا ىلع ليلد

 انرفغفهلوقوبا أوهلوقوهىررفغتسافهلوقوهانتفام ًادواد نظو ىلاعن هلوقوهوهنم فن ذلارودص ىلع ل ددام ةالصلا ىف دوجسلا ماقم

 اهالعأو تاماقملا فرشأةوبنلا ماقم نال كلذو كلذ ىلع لدبامم ئمظافلالاهذهىف سيل تلق كلذ هل || درحي دارملا نالىوت اذا
 6 ىلاعتةئلامهيناعةي رشبلا عبط ىلا كلذ نماولزنذافاهانسأو فاصوالاو قالخالا لك ابنوبلاطيف هذهدنعاعذ اوت حلصيام

 ىنعماف لاهحالاولوقلا اذه ىلعف تاق نافنيب رقملات ايسرا ربالا تان سح ليقاك مل .رفغو كلذ || ةالصلا ف عوكرلاوةرالتلا

 ةالصلا هيلع دواد نأ ىلا ةصقلاهذه ىف مهريغوربسفتلاءاماع نم نوققحلا بهذ تلق ةبآلا ف ناحتمالا || فالح لمعلا اذهلمعي
 هيلعههبنو كلذ ىلع ىلاعت هللا هبتاعفاهينلفك او كنت أسما نعىللزن أل جراللاقناىلعدازاممالسلاو || ةالصلاريغ ىفعوكرلإ

 اماف برحلا ىف كلها روأ نق فتافهلابروأ أ ىمأن وكس نأ ىنمتدوادناليقو اين دلابهلغشهيلعركناو
 بون ذ نال كلذ ىلع ىلاعتةّنلا هبتاعف هنأ سما جّوزت مثه دنج نمهريغ ىلع عزجاكهيلع عزجمهِتق دوادغلب

 اهبلع هسفن نطوةأرملا كلت بطخدق ناك ايروأن ا ليقوىلاعتهللا دنعةميظع ىهف ترغص ناوءايدنالا

 كلذ ىلعىلاعتنلاهبناعفاي روأ كلذل متغافهنلالجل هنماهسفن تجوز فدوادا_يبظخ هنازغىف ب باغاماف

 ىف َىزعءو هلوقهجولا اذهةدص ىلعلدب ود ةأ سمان وعستو عستد دنعواهب اطخلةدحاولاهذه كرتي ل ثيح

 نيبيس دوادبتوعفاطايرو أجوزت مدقتدق نكي موةبطخلا فامهندد ناكم الكلان ا ىلءاذهل دف تاطحلا|

 دواد بنذناليقو هئاسن ةرثكع م جّوْزَتلا لع صرحاراهظاىناثااوهيخ ًاةيطخ ىلع هتبطخامسدحأ

 عامس لبقام* دحال ىضقهب دوكو نيم_صخلا بس وهاماوتأ ارملاواب روأب بس وه سل هنمرفغتسا ىذلا

 املاظهنوكبهمصخ ىلع كف هجاعن ىلا كتجتن لاو سب كماظ دهن نيمسخلادحالهلوقوهليقورخآلا مالك

 هوجولا هذه تنئفةب وتلاورافغتسالابدواد لغتشاب ا ا اذهناك امافىوعدلا د رجح؟

 هبرلأس ىأ مهب ررفغتساف) لجوزءهلوق م لعأ هللاوهيلا بسن امم السلاوةالصلاهيلعدواد ةهازن

 هانهمليقوءانحن هيفامهنمدحاو لكنالدوحسلا نععوكر لبربعادجاسىأ (امك ار رخو) نارفغلا

 «دارع لعأ ىلاعت هنداواعك ارناك امدعب ادجاسوخو

 ىلا ىلاعت ثلا هر ىتفاشلا بهذف دوجسسلا متازع نم ىه له ص ةدحس ىفءاماعلا فلتخا دي لصف 9+

 متاز بانو ألاقوةوالتلاة دس بجونالف ىن ةيوتاهناللاقةوالتلادوجس متازع نمتسبلاهنأ

 قدجأ هاا 0: .٠ الكاش عوكرلا نا ىبءةبآلاهذهبل دتسساوةوالتلا دوجس



 نا)ةرهاجلا كرتب بدالا نسد-ةأعا سم عمهيفا ارثأ مظعأ اوهبلق نمانكسم دشأو هسفن ىف مقوأ ناكدب ض ,رعملاب روعشلاىلاهادأ اذا لمأتلا نأ

 هل) ءاطلخلا نمار اريثكن اوهلوقل ةطاخلاو وةكرمشلا# :وخاوأةفلالاو ةقا دصلا5 :وخاوأ ندلا5 :وخادارل او نالربخ وأاذه نملدب وه (ىنا اذه

 ضرش ناعنتمالطاض رفوةامسمللاريوصت اذه ناك الوةأرا ا نعةبانك ةعنلاو صفح ىو (ةدحاو ةجهن ىلو جن ن روعستو عسأ

 اهينكلم (اهيتلفك ًالاقف) اهعب رالوةعب رأالا نيعب رالا نما كلامواهانطافننوعب رأكلوةاش نوعب راى لوقتاكمهفنأف ةكئالملا

 ىنبلغو(قزعو)ىبصن ىأى ذكاهلعجا (51/) امهنعهللاىضرسابعنبا نعوىديتحتام لفك أم اهلفك | ىنلعجاهتقيقحو

 0 نوعستو عمتف) بدنلاةهج ن.ءالىتقي رطو وبدىلعىأ(ىأ اذهنا)امهدحأ اقف ملكتند رادامط

 نيف ليبس ىلعاذهوةأرملا نعةكذلاب ىنكستب رعلاوةدحاوةأ سما ىأ(ةدحاو ةجتن ىلو)ةأ سما ىنعي (ةجأ

 21 ليقوامينطعأ ىأس ابع نبالاق(اهينلفكأ !لاقف ) ىتبالو جاعن كانه نكرم هنال مهفتااو هيبنتلل ضي رعتا

 تبطخ دارو ل داجلا جاحملا]| ىبس ى-عي (باطختا ف ىزعو) اهجوزئالاهقلط ىعلاو اهلفاك ىلع اولا ومضوابنع ك0
 قس ركاب والا تناك ةباغلا نا ىنعملاو هكلمةوقلىنم شامبأ ناكب راح ناو مالك- | ىف نم حصفأ هناللوفلا ف فرهقد
 ةبطخلا ف ىنبلاغئئاباطخ | هجفزت ىتنلاةأرملا جوزاب روأعمدواد مال ليث هلك !ذ_هو ىعم حلا ناكناو هدب ىف فعضل ىلعهل

 نا ا رت دواد (لاق) هلاسن ىلا دواداهم_ضفةدحاوةأ ىمااي روالوةأ ىمانوعستو عستدوادل ناك ثيحدوأد

 تلعب نا تملا نكيمو كماظدقل دوا دلاق فيك تاق نافهجاعن ىلا اهمضب ىأ (هجاعن ىلا كتتجهذ لاو كماظدقل)

 لجرةصقب دوادعماي روأ اميهبحاص فارتعادعب كلذلاقاء!ليقو كماظ دقف لوقتامكسمالا ناكن اهانعم تاقرخآلا لوق عمس

 عسن هطيلظوةد>او ةجتن هل الا) انعب ! مهضعب لظب ىأ (ضعب ىلع مهضعب ىنبيل) ءاكرمشلا ىأ (ءاطلخلا نماريثك ناو) لوقي

 ناىنعلاوزإ سامو لق, هىأ (مهامليلقو) ادح أ نوملظبال ,هناف (تاحلاصلااولمعواونمآنبذلا

 ءامسلا ىلا | دعصو كدحبض ل دوادىضقامافليلق نوماظيال نيذلا نيملاصلا
 ىأ (هانتفاما) لعو نقب أىأ (دوادنظو) ىلاعتهلوق كلذ فهالتباىلاعتهللانا دواد لعف

 امهتروص ىفالوحت «سفن ىلءىضقف ناكلملاهيلعلخداملدوادناس امعنبالاقو هانحتماو هانياَتبا

 سنأ نءىلعثلا دائسإب ىوغبلا ىورؤهب ىنعامتاهنأ دواد ٍلعف سفن ىلع لجرلا ىضق نالوقي امهواح رعو

 3 ارااىلارظن نيح لسوهيلعهللاىبصىنلادوادن الوب مسو هيلعدتلا ىلص هللا لوسر تعمس لاف كلام نب

 ناكو توااتلا ىدب نيبانالف برةفودءلاريضحاذالاقف ثعبلا باص ىصوأ ل يئارسا ىنب ىلع عظفف مهف

 لتقف شيلا هنع مزه وأ ل تقي ىتح جري توبانللا ىدب نيب مدق نموهب رصنت سب نامزلا كلذ ىف توبانلا
 عرزلا تبن ىتحا دجاس ليل نيعب رأ تكف دجسفدواد نطفف هتصق هيلع ناصقي ناكلملا لزنوةأرملا جوز
 قرشملا نيب امدعب ًاةلز دوادلز برهدوحس فلوق. وهو هّبج نم ضرالا تاك أو هسأر ىلع هعومد نم

 دعب نم لب ربج هءاف-ه دعب نم قلخلا ىفامي دحهبن ذتاعجهبن ذر فغت لو دوادفعض محرم نا بر برغملاو
 رفغإ نأ ىلءرداقبرلا نا دوادلاقف هبتم# ىذلام-طاكلر مغ دق ىلاعت هللا نادو اداب لاهقفةإ ل نيعب 51

 ىذلاىدسرلاقف ةمايقلا مودءاجاذا نالفب فيكقليعال دعها نأت فر ,عدقوهن تمم ىذا مطا ىل

 ءاشامدواد دحسو لب ربجج ج رعف من لاق ناعفالت مش ناو كلذ نع كلب كا رج لاقف دواددنع

 نادوادللقلاقف هيف ىنتلسرأ ىذلا نءدوادايهنلا تل اس لاقف مالسلاوةالصلا هيلعلي ربج لزن مىلاعتةللا

 ناف ىلاعنهنلالوقيف براي كالو هلوقيف دواددنعىذلا كمد ىل ب ههللوقيف ةمايقلا موب اكعمك ىلاعتةنلا
 دواد ناعما ةصق فريسفنلا لهأ نمهلسلا لد واقأهذهف كمد نعاضوءتيهتشاامو تئشام ةنجلا فكل

 هيحاص داراف نوعسنو

 ةمقن ىفعمطف ةئاملاةم
 جورخلا ىلعهدارأو هطيلخ

 قهجاحو هيلااهك-ام نم

 ىلع ضي رحةجاحم كلذ
 ناك امتاوهداىم غول

 هيلا# ادتلاهجو ىلع كلذ

 هلوق نم هب كح. يحيل
 لاؤس كملظد_هل لاق)

 ىتح (هجاعن ىلاك تون

 اذهو همكحاج وج نوكي
 قو فوذحم مسق باوج

 هطيلخ لعفاراكساتسا كلذ

 ىلافاضمردصم لاٌودلاو

 قعم نمض دقو لوعفملا

 اهنبدعن ىدعف ةفاضالا

 ىلا كتمكن ةفاضإب ل يق هناك

 اهذخآن ادي ران لاقهن أ ىور و مولعم هنال نار قلا ف كم هنك]و همصخ هب فرتعاام دعب رخآلا مظامنا اوباط'اولاٌواهجو ىلعهجاعن

 برضي نأ قحأ تن دواد ابلاقف ةهحلاو فنالا فرط ىلا راش و اذهو اذه كنمانب ريض كلذ تمر نا دوادلاقف ةثام ىجاعن لك ًاوهنم

 ىنبيل) باصالاوءاكرششلا (ءاطلخلا نماريثكناو) هيف عقوامف رعفادحأرب مفذرادرظن متيكو تيكت اعف تنأو اذهواذه كنم

 مهر ماهماللام (مهامليلقو) مهضعب هنمىنثت لاو سذحلا نموشو بوصنم ىنثةسملا(تاخلاصلا اوامع واونمآن بذلاالا صعب ىلع مهضعب

 هانيلتبا(مادتفاهنأ) لعلا نادي بلاغلا نظا|نالهلريعتسااغناو نقيأو ٍلعىأ(دواد نظو) هربخليلقوأدتبم .



 ىهادجوف هيلعال_خدي نأايلطف نيناسنا5 :رود ىف نيكامهيلا ثعب ى اع: هللا نا ىو را( مهنمع زفقدواد ىلعاواخد) ىلوالا نملدب(ذا)

 0 0 هكا ا 0 1

 ىلااندهاو) لادا رو 1 ةرواخرعب لطفل نر متلو( اطلطعشنالو قا كح را

 اول مالسلاهيلعدواد نامز لهأن ا ىورهذحو ق-هلا نيعدارماوهت><و قيرطلا طسويلا ان دشراو ( طارصلاءاوس
 اب رواة أسما مياشتتنب عباشت ىع ل يقفاهنع لف اهبإ انعا كلذ هدازفاهندب ىطغفاهرع_ثت_ضفنفولظ ا 7 ل ل ا نك فجر فاو ل لة لاصق يمد لا“

 اهجوزت فهن ا رما نعهللزني

 ثعب |ناهتتخأ نبا ىلادوادبتكفدواد تأ نبااي روص نب بوبأ عم ءاقلبلابةازغىاهجوزو انان> نبا قةداعط ناك تو
 ىتحهءاروعجرب نأهلل_<التوباتلا ىلع مدد ة نم ناكو تواتلا لب ةهمدقواذك عضوم قا 0 2 5 3 5 ١ هداعمهن اكو هتمحم ااذ

 اذكواذكودعىلا هثعبا نأهيلا بتكف كللذب دواد ىلابتك-ةهلح ةفف هثعبف دهشت رو أ هب دب ىلعنلا تفي 3 ١ ل
 0 دا لاو: داملا هيلع نايلس ءائ وق دواداه كورت ارم ةدعت ضقت اماف ةتلاثلاةرملا ىف لتتفهنعرف || "3 اف كلذلثع - ع : 5 : 5 9 5 0 اف ىلا"

 ىةيغردهنال كلذدوادل ض ريم لجوز ءهللان أر يغمطاحابم كلذ ناكل قو هنأ ىعا نعل لنآ لحرلا 0 ايروأة أسما ىلع نم سعتأاهن ادواد بن ذ ناكدوعسم نبا لاقه.نذ ناك اذهفهنأىماج وزتيفاي رو ألتقي نأ بحًادوادنا 2

 ىصسافاهنءهللوزنلاهلأسف
 اهحوزتف لعفف هدربنا

 از ناكهنادواد ناصما ببس ىف ليقواهريغ نمهاط ع امباهنعىلاعت هللا هانغأ دقوءاسنلا نمدايدزاو ايندلا
 ,مهيكم وهنوزك اذي ومهرك اذياموبو ليئارسا ىنب نيب كحالامو وةدايعللاموب وهثاسلاموب ءازس أر هدلا

 قدوادرمضافاين ذهيف ببصيال موب ناسنالا ىلع نأ, له اولاقفاورك ذ ليئارسسا ىنب موب ناك املف هنوكسو
 مويناك املف مصتعا ىلتب ناهنا هسفن ىفد وادر مضاف ءاسنلا ةنتفاورك ذ مهنا ليقو كلذ قيطيسمن ًاهسفن ةرثكو كتازنم مظععم
 تلخد ذا قي وهاهنبفةاروتلاةءارق ىلع ىك ًأودح اهيل ءلخ دبالن أ سما وباوبالا هيلع قلغأ هندابع ناكل ىبني ناي ل كنان

 ال10 للا نكتللار ورع هللا كعب يساري سمالا تيلي كك ارلاب ل نش دامافم دقت امو هس ذو تماس ||| .٠ د سسبل اج رلاست
 . سن أاتسااملف هعم نواصي اون اكف ةكالملا : نمهاظفاحهلزرب ىت>ةدابعلا ف دهتحلا ازاممالسلا هي 0 7 لوزتلاةدحاو ةأيما
 هسفن فلاقف ءوسلا كنع فرصنو كقفاون وكلا مجأ اص بتكن واق نولكو م متي ىابىوربخ لاق 2
 ءالزتعي نأ نيكلملا ىلا ىلاعتهنلا واف نوكيفيكلعيل كلذ ىنتو ىسفنو ىتولخو نوك أف يكىرعشتيا| | 077 كاوهةيلاغم
 ىلاعت هللا دار اف هسفن بلغ دق هنأ ا كلل كل اودع مح دقفاملف لاننا نفل ىتخالانأ رعي 0 لص ر

 نادعال ليئارسا ىنبللاقدوادناليقو مدقتاموحنزك ذوةن+لارويط نمارئاط ل سراف هفعض هفرعينأ 1 !روااهبطخ ليقو

 هتدابع مون ىف كلذو نيلجر ةروص ىف نيكلم هيل | هللا ثعبف ىلتباف هل عدبع أ هنا ليقو ىلتب اف نأةس او كتيب اا افدواد

 ا 1 ناسا 4 نيب قولا ردخاق تار هيلعاروستف سرملاامهعنف هياعالخد ناانلاف || 0 الع بطخناهنلز
 دوادىبعاواخدذا) بارحلا او روستذا مصخلا أبن كان لهو ل جوز ءهلوق كلذف ليئاكيمو لير يجاناك هناسن ةرثكعم نم .ؤلاهمخأ

 فختالاولاق) ىلع امك دأ نمامط لاقق هن ذاريغب هبارح ىف هيلعامجه نيحامهنم فاخ ىأ (مهنم عزفف لا يحلو

 تلق نافاننبب ىضنلك انج دملا نع جونو ىدعتىأ (ضعب ىلعانضعب ىنب) نامصخ نحن ىأ(نامصخ || .ةبلاةمز غلاي روأة سم
 شي راغم نماذه تلق ضعب ىلع مهب ىنببال كن الم اوامهنم ىنبلاروضت, ف يكف ناكلمامهناءجاذا ||.« دزايلل فين ابحاو
 قحلاباننيبكحاف) رخآلا ىلعامهدح أ ىنب نيمصخ تدر ىنعملاوامه دحأ نم ىنبلا قيقحتىلعال مالكا || نيمسستلا نم ىيليالف
 7077” د” 77 ب ب777 مالم/ شل نع الشق لاقف باوضلاو ىلا قب رطىلاان دشرأىأ( طارصلاءاوسىلاان دهاو) كمكح ىفرنالىأ ( ططشنالو ااا الا
 امه نيةسوةثام هن دلج صاصقلاهب وربام ىلءمالسلا هيلعدواد ثدي < دح نمهنع هنا ىضر ىلع لاقو ءاسنالا

 تا والا ملال فوط رح نمل جره دنعوزب اخ ن1 دال اىوروءايبنالا ىلع 0

 سيل مالسلا هيلعهّتصقب هللاهبرضىذلا لما هيلعل دب ىذلاو لكلا ع الكلا اذهىعامسارعلاقف هيلعاهراهظا

 لبق نم خيب وتلا ف غلب اهو كل جي رصتلا نود ضي, رعتلاو ليثعلا قب رط ىلع ءاجا_عاو سخ اهنعهللزني نأ ةأ ارماج وز ىلا هبلطالا



 لكليف ومئارمشلا لعورون زلا(ةمكت لا هانبت آو )هنوسر حب لج رفا, ن ون الثو ةثالثهبار لوح تيدي ناكل ياني وق (هكلمانددشو)
 (#سع) قالا نيب لصفلاو ماصخلا عطقو ءاضقلا ٍلع(باطخلا لمفو) ةمكحو هذ قحا قفاو مالك

 دشأ ناكس ابعنبالاق دونملاو سرحلاب هان. وق ىأ (هكلمانددشو) هعم حميد ستلابهل عيطم هتعاطلا

 نمالجر نأ سايعنبا نءىورو لجر فل نوثالثو ةتسةليل لكهبارعس رح ناك اناطاس ضرالا كوم

 هلآسفةرقب ىبصغاذه نا لاقف مالسلاوةالصلا هيلعدواد دنع ,ميامظع نم لجر ىلع ىعدا ليئارسا ىن

 ىدوادىلاهنلا ىحوأفاكسمأ ىفرظن أ ىت-اموقدو ادامطلاقف ةندب هل نكي لف ةنببلارسآلا لأ سف هدحخ دواد
 لعفن لف ىرخأ سمهيلا ج وأف تيثن أ ىت> هيلع لأ تسلواي ؤرهذ_هلاقفهياع ىعدملا لقي نأ همانم

 كلتقأن أىلا جو لجوزعهللا نا لاقفدوادهيلال_سرأفةب وقعلاهينأ:وأولتقي نأ ةثلاثلاهيلا حوأف
 ىتح لجكدال لاق هلناق هنأ لجرلا فر عاماذ كل_يفهنلا ىعأ ن ذفن الهلا اورعن دوادلاقف ةنيب ريغب ىنلتقت لاقف

 دوادهب يمافت ذخ أ كلذبف هتلّتقفاذهدلاو تلتغ!تنكىنكلو فاذلا اذهب تذخ أ امهتلاو ىنا كربخأ

 هانبت او ) هكلمانددشوىلاعتهلوو كل ذؤ هكل مهب دتشاو دوا دل كلذ دنع ليث ارمسا ىنب ةبيه تدتشاف لتقف

 نءالاقو مالكلانايب ىنعي سابع نب لاق (باطخلالصفو) رومالا ىف ةباصالاوةوبنلا ىنعي (ةمكحلا

 ركن أ نم ىلع نيل او ىعدملا ىلعةنيبلا نأوه بلاط ىنأ نب ىلع لاقوءاضفلاب رصبتلاو كلا لع دوعسم

 لصف نال يقو نا.الاودوهشلا باطخلا لصف بعكن بى نأ لاقوهب لصفني وعطقني موصخلا مالكنال
 نمل أو رخام الكف عورشلادارأ اذاد_بام أ هيلععانثل اوىلاعت هللا دج دعب ناسنالا لوقوه باطخلا
 ىأ (مصخلاأبن) دمتاي كاتأدقوىأ ( كاتألهو) لجوزعهوقو مالكاوتالصلا هيلعدوادهلاق
 ةيبجتلارابخالا نمهنأ ىلعةلالدلاانعمو ماهفتسالاهرهاظ ليقو كيلعهصصقن هلعمتساف مصخلاربخ

 اودعصىأ (بارحن ااوروستذا) عجل اود اولا ىلع عقب مهخاو ءامصخلا مالكعامسا ىلا قي وشتلاو
 بارحملا اونأمهنأ ىنعملاوةدابعلاو ةعاطلاب لغتي ودوادهيف ل_خدي ناكىذلاتيبلا ىأ بارحلا اولعو

 ءايدنالارابخإب ءاماعلافاّدخاو  مالسلاوةالصلاهيلعد واد ناحتم|ةصقةبآلا فوهالعأ وهو هروس نم

 قيليالامعمالسلاوةالصلاهيلعدوادةهازئرك ذهيف لصفب هعبتأ م نورسفلاهلاقامرك ذأسو كلذ ببسىف

 ام واهم قيليامالا اهيلا بسن الفاهالعأو بصانملا فرش ةوبنلا بصنم نال )سو هيلعهللا ىلص هبصنم
 بوعي و قحساو مهارباهئانآ ةلزنم مايالا نمامويىني مالسلاوةالصلاهيلعدو ادن اوهف نورسفملاهلاقام

 مون :لجوزعهب رةدابعلهيفواخ موي و سانلا نيب هيف ىتضقي موي مايأ ةنالثر هدلا مق دق ناك هنا كلذو

 هلكربملا ىرأ ب رايلاقف بوقعي و قحساو ميهاربا لضف بتكلا نمأر قياوف دج ناكوهلاغش أو هئاسنل
 هيلع مهارب |ىلةبااهيلعاو رب_صفاهب لتولي اليب اولتب | مهنا هيلا هنلا ىسواف ىلبق ون اك نيدلا ىقإب اهب بهذ دق

 فسوب ىلع نزحلاب بوعي ىلتباوهرصب باهذب ويذلاب قحسا ىلتب او هنب ذو دور منب مال لاو ةالصلا

 كناهيلا ل جوزعهللا جوافاضيأ تربص مهتيلتب ام لثم ىنتيلتب اول بر مال_سلاوةالصأ|هيلعدو ادلاقف

 هباب قاغأوهب ارح دوادل_خدهبقللا هدعو ىذلامويلا ناك اماف سرتحافاذكموب ىف ذكرهشفف ىلتبم

 بهذ نم ةماج ةروص فهل لدقو ناطيسشلاهءاجذا كل ذكوهامدبفروب زلا ارقي و بصي لجو

 اهذخ يله دي دفاههسح هبعاف هيلجر نيب تعقوف د_جرب زلاوردلا نماهحانجو نسح نول لكن ماهبف
 هس ول نأريغ نمديعب ريغتراطاه ذا دصق اماف ىلاعتهنلا ةردقىلا اورظنيل ليئارساىن اهم ردو

 نءتراطف اهذ أيل سهذف ةوكى تعقو ىت- تراطفاهعبتف تحن تفاه ذ_خأيلاهبلا دّتمافاهسفن نم
 ليقول ستقغتة كرب عياش ىلع نا بس ىف ةأ عار صب أف هلاهديصي نم ثعبيف عفت نيا دوا درظنف ةوكسلا
 ترصياف ةتافثلا اهنم تناحواهنسح نمدواد بك ؤاقلخ ءاسنلا لجأ نماهر فاط حطس ىلع لستغتاهار

 نيبزييملااوه لصفلاو لطابلاو
 مالكلل ليقو نيئيشلا

 لوصفملا ىنع لصف نيبلا
 لصفو ري مالابر شك
 مالكلا نمنيبلا باطحلا

 نمه«نييتي ىذلا صخلللا
 هيلع سبتابالهب بطاخي
 ىنعب لصفلا نوك, نأ زاجو
 روزلاو موصلاكلصافلا
 باطخلا لصفبدا ارملاو

 ىذلا باطخلا نم لصافلا

 درافلا او حيحعصلا نيب لصفب

 همالكوهو لطابلاو قحلاو
 تاموكسحلاو اياضقلا ىف

 تاروملاو كلملاريبادنو

 وههنعةنلا ىضر ىلع نعو
 ىعدملا ىلع ةنيبلاب مكسحلا

 هيلعىعدملا ىلع نيعلاو

 قحلانيب لصفلا نموهو
 وه ىعشلا نعو لطابلاو
 نم لوأوهو دعبامأهلوق
 ىف ماكنت نمناف دعبام لاق

 حدتفي نأشهلىذلا مالا

 اد لإ كد
 ضرملاى اجرك نأدارأ
 نيب وهندي لصف هلقوسملا
 د_عبامأ هلوقب هللارك ذ
 (مصحلاأبن كاتألهو)
 هانعمو ماهفتسالا هرهاظ

 ءابنالا نم هنا ىلع ةلالدلا
 ءامصخلا مصخلاو ةبيجلا
 دحاولا ىلع عقب وهو

 لصالا ىف 'ردصم هنال عجلاو

 امدصخ همصخ لوسقت

 فوذحمب (ذا) باصنتاو
 طئاخلاروسلاو هيلا اولزنوهروساو دعصت (بارح ا اوروست) لعفلا ىنعمنم هيفامل مصخلاب وأ : | ك احتأبن كاتأ لهو هريدقت
 دجسملاردصوأ دجسملاوأةفرغلا بارح او عفترملا



 (ءالؤهرظنبامو) بوقعي نيلاحلا ف ىناقعو ىفاذع مهباقع قح مهبقاعأ نا كلل ذل بج وفىا (باقغقكل) لق هغلباو باقعلادشأ

 نماطام) ربك الاعزفلا ش اا الا ةفتلا (ةدحارةحيصالا) بازحالا عيجىلاةر ,اشانوكي نأز وجم وةكم] هر ظشامو

 نءونامزلا نمردقلا اذهرخأتس:ملاهنقو ءاحاذا ىأ بلاحلا ىتبلح نيباموهو قاوفرادقمفقون نما.طامىأىبعوةزج مضلايو(قاوف

 ديرياهعرض ىلاردلا عجر ,ةعاسةقانلا قاوفو ةحصلاىلا عجراذا |ض رملاقافأ نمدادر .:و ع وجر نماطامامهنعةللا ىضر ساب عننا

 ىلعاولاقف ةنللا نيم ولا هللا دعو رك 3 مالسلا|هيلعهنال ةنجلا نمانظح (انطقانلالعانبراولاقو )د درنالو ىنثتال بخ ةدحاوهخفناها

 هنمةعطقهنال يذلا نمطسقلاطقلا لص ًاوباذعلاب كنولوكةسوهلوةكدت دعو ىذلا ب اذعلا نمانببصتوأ اهنمانيصنانل لع ءزرطال يبس

 كيف(نولوةيامىلعربصاباسحلاموبلبق) ساطرقلانمةعطقاهنالطقةزئاجلا (5"!1) ةفيحمهللاقيوهعطقاذا هعطقنم

 ءالؤهلاحفركف باذعلا ميياع بجو مهءايبن وب ذك 1 ةيلاخملامالاو فئاوطلا كئلوأ نا ىنعي(باقع قف- 0 8
 (ءالؤه) رظتني ىأ(رظنيامو) نيعماسا ف. وختو وجزةبآلا فو با ذعلا مهيلزئاذا نيك اسملا ءافعضلا لمحو متر باصم نم تفاك
 مهب اذعداعيم ىهىتااةحيصلا كلتناىنعملاو ع وجر ىأ(قاوف نماطامةدحاو ةحييصالا) ةكمرا ذكى نع انديعرك ذاو ) مهاذآ

 نمانبيصن ليقول وقت ىلا نجلا نمانيصنوانظح ىأ (انطقانل لم انب راولاقو) فرصتلودرت/تءاجاذأ || ىل--عهتماركو (دواد
 ترصحىنلا ةفيحصلاطقلاوانب ا كىنعي سابع نب! لاقو باذعلابهنمالاهتساثرادا نبرعضنلاهلاق باذعلا || ةلزلا كلت لز فيك هللا
 اراك انل لع ءازهتسا اولاقدلامشب هباكق وأ نمامأو هنيم هبا” قوأ نمامأف ةقاه! ىف تلزنال ليق يش لك || هللا باتعنم قاف ةريسبلا
 رئاوجلا باتكاطقل !ليقو طق باسحلا باتك!لاقيانباس- ىئانطق ليقو (باسحلاموب لبقإ) ايندلا ىف || ةوقلااذ (ديالا اذ) ققلام
 بيذك-لا نمرافكلالوقي امىلع ىأ (نولوةءامىلعربصا) ملسو هيلع هللا لص هيدنل لجوزع هنلالاق ناىلع لدا مو نيدلا ىف

 ىخرصاعلان: ورع نبةللادبع نع(ق)ةدابعلا فةوقلااذ سابع نب!لاق(ديالا|ذدوادان دبع كذا او) || هلوق نيدلاىفةوقلا ديالا

 رطغي واموي م وصي ناكدواد مايص ى اعتةنلا ىلا مايصلا بح نا لسوهيملعهنلا ىصهنن'لوسر لاق لاقامهنعهنلا |( ىلا عاجر ىأ (باوأهنا)
 ىةوقلا اذهانعم ليقوهسد سمان, و هثلث موقي و ليللا فصن ماني ناكدو دةالص هللا ىلاةالصل| بح ًاوام وب || وهو ىلاعت هللا ةاضرم

 ليقو لجوزعهلل عيطم سابع نبالاقوهركي ام لكن عب وتلاب لجوزعهنلا ىلا عاجر ىأ (باوأ هنا ) كلما ناكهناىر ديالى دلو ليلعت

 ةودغى 1(قارسثالاو ىشعلاب) حبساذاهحعيبستب ىأ (ندحبسي هعملابجلاانرخسانا) ةشيحلا ةغاب مبسم امون رطفي.و اموب موصإ

 تيدي موز ىحضلاةالصب سامع نب |هرمسؤواهءوض ىهانتب و سمشلا قرشت ناوهقارشالاو ةيشعو || موقيو موصلاد_تأوهو

 - ىهام ىرد الةبآلاه ذم يم أ تن كلاق قارشالاو ىشعلابهلوق ف سا عنا نع ىلا (انرخسانا)ليللا فصن

 ل ”ًاضوتةءوضوباعدفاهياعل د إ_سوهيلعهثلا ىل_سهللا وسر نأ بلاط ىنأتنب "ىئاه م ىتثدح ليق (هعملابجلا) انللذ

 ىف 'ىئاهمأ ثيد> نم نيدصصلا ىفهاجونأ ىذلاو تاق قارشالاة ال صهذهنا “ىناه مأايلاقف ىصغلا ردا اهراس ناك

 هتنب ةمطافو لسغب هندجوف حف ١ ل ما لسةنالوسر لا تيعذ 'ىئاهمأت لاق ىحضل ا ةالص تتيح لاا هريسدار أ |ذاهغم

 نم غرفاماف 'ىناه مايا را بلاط تن قا ه مأ انت لقه ذه نملاقف هيلع تساسف بوثب هرتست ىنعم يف (نحبس) طل

 لاق ىليا ىفأ نب ندرلا درع نعامطو ىبحن كلذو “تاه م أ تلاقبوثبافحلم تاعكر ناك قصو ماق هإسغ لا (لطتاضل

 سو هيلع هللا لص ىنلاناتلاقاهناف ةىفاه مأريغىحضلا ىلصي سو هيلع لا ىلص ىنلا ىأرهنا دان دحام لة ل و

 دوحعسلاو عوكرلا متي هناريغاهنمفخأ واهل تامكر ناك قطو لل لو اهندن لخد نمسبسستلا ثوان ل

 عاجر .ىأ(باوأهللك هع حبست يلاةعو# ىأ(5 روش !) ربطلاهلانر 5 ) ريطلاوىلاعت هلوق و الاعو يش دعب ايش لابخلا

 كآ قارشالاو ليالاىلاريصعلا تةوىشعلاو راهنلا فرط ىفىأ (قارشالاو ىشعلاب) لاح دعب

 نعو قرمشتاملو سمشلا تقرسش لوقت اهعواطا اهقورشامأو ى معضل! تةووهوءىضت ىأ سمشلا قرسشت ني->وهو قارشالا تقو

 سابعنبا نعوةيحان لكن مةعوجربطلاانرخسو (ةروشحريطلاو) ةبآلاهذهمالا ىحضلاةالص تفر عامام_,نعهللا ىضر سابعنبا

 دحاو لك (باوأهللك ) اهريث> كلذف تحب سفريطلاهيلا تعمتجاو حيبستلابلابجلاهتب واجب ساذا ناك امنع هللاىضر
 وهو با والا نالجبسملا عضومبا والاعضو و هحيبستل حبست تناك اهنالج بسم هحيبست ل جال ىأدوادلجال ريطلاو لابجلا نم

 دواد نم لكى أ ةللريمضلا لبقو هس لبقنو هدعيجسل مدي وةللارك ذرثك نأ هب داع نمت اص ع تاطوفتلا لا عوج رارثكلا تاركا

 متيبستلل عج يم مبسم ىأ ب او أ ةتبريطلاولابجلاو



 اهيلعانكردأ ىلا نشب رقةلمفوأةدحوم .ريغةثاثم ىراصنلانال للملا ىهىنلا ىسيعةل مف( رخآلاةلملاف) ديحوتلاب (اذهانءمسام

 فرشلاب صخب نأ اوركسن أ(انندب نم) نآرقلا ( ركذلا هيلعلزنأ) هسفن ءاقات نهد هقلتخا بذك(قالتخاالا)اذهام(اذهن ا انءإنآ
 ىناذعاوقوذ,لمهلب باذعاوق وذيامللب نآرقلا نم (ىرك ذ نم كش ىف مهلب) ادسح مهني نم باكل هيلع لزخي ومهفا رشأ نيب نم

 ناازخ مهدنعمأ) دئنيحنوقدديفباذعلامهسعناالاهب نوقدصيال,منا ىأذئايح دس, او كشاا نء مهمام مهنءلازهؤقاذاذاف دعب

 ضعي ةودنللاو ريش واؤاش نمتاهوفرصي وااش نماهءاودص! ىت>ةجرلا نئازخ ىكلامب مهام ىنعي (باهولازي زعلا كب رةجر

 ىذلااهعقاوماهمبددملابهاوماريثكل ا باهولا هقلخ ىلغر هاقلا زي زعلااهنئازخوةجرلا كال ع ىذلاا فاو د نع اهماوعؤرتب ومهديدانص

 ةيناب رلارومالا فاوماك-تب ىتح_ (امهنيبامو ض رالاوتاومسلا كلممطمأ) لاقف ىنعملاا ذه مش رم هةمكح هيضتقتام ىلعاهمسةيىذلا

 قئال+لاريدتانوحلصياوناكنافلاقف 069 مكمل ةياغم وبكت منءاي ريكلاوةزعلا براهبصتخىتلاةيهالاربب ادتلاو

 3 | ةىف ف 2 ا ونار ا 03 00103 00 ا ال ا
 0 00 اهنالةينارمصنلا نونعب سامع نبالاقأ(ةرخآلاةلملاف) ديحوتلا نهد« هلوقي ىذلابىأ (اذهءانعمسام)

 م ف ممم نا)هيلع مهىذلامهنيد ىهو شي رقةلمنونعي ليقو ةثالث ثلاث نولوقي لب هللا نو دحوب ال مهمناو للملاوخآ
 جراعملا ف اودعصيلف | ىيراةكلهألوقي ىأ(اذنس نم) نآرقلاىأ( ركذلاهيلعلزنأ أ) لاعتفاو بذ.5ىأ (قالتخاالا اذه

 اهبلصوت ىلا قرطلاو اللب) تلزئأامدىحوىأ (ىرك ذنمكشىف مهلب) ىلاعت هللا لاق انفرشثأ الو انربك ابوه
 صا اوربدب ىتحءامسلاىلا ||| اهتوطعي# وبدلا جيتاقم ىنعي (كب ردج رن ازخمهدنعمأ)ل اوقلا اذهاولاقالهوقاذول ىأ (باذءاوقذب

 هللا توكحامو ماعلا تاومسلا كلم مه مأ) سو هيلعهنلا ىلصدمحل ةوبذلا بهو ىذلا (باهولا) هكلم ىف ىأ( زيزعلا) اؤاش نم

 نم ىلا ولا اولزني و ىاودعصيلف كالذ نمايشا وعدا نا ىنعي (بابسالا فاوقتريلف) كلذمط سبل ىأ(امهنببامو ضرالاو

 امدنجلوقلا اذهنول وقب نبذلاءالؤهىأ (كلانهام دنج) زبجتتو خيب ون ىمأ اذهوءامسىلاءامس نم
 عيل ةريصنلا'مالسلا : ْ

 (ام)أدتبم (دنج) هلوقب ىلءاوب زعواوعمج نيذلادانجالاةلج نماشي رقناىنعي(بازحالا نم) بولغمىأ (موزهم) كلانه

 هللا ىبصهيدنلاب زعم لجوزعلاقمثردبب م_هعراصمىلاةراشا كلانهوردب موب هلي وأتءاخ نيكرمشملادنج
 ليقو كحل ا ءانبلاوذ سابع نءالاق (داتوالاوذنوعرفوداعو حون موق مهلبقتبذك ( سو هياع

 نبدوسالالاقديدش متاددنا كلذب نودي ريداتوالاتباثزعفوهلوةنبرءلاوتباثلاديدشلا كلللاوذ

 داتوالاتباثكالملظىف ةشيع عناب اهمفاونغدقاو ' رفعا

 ىذر سابع نإ نعةباور فو شطبلاوةوتلاوذ ل_يقوداتوالابتثتمهتويب نا اذهلصاو ةوقوذليقو
 تيمسوعوكلادنولا ىوقباكهكلمنودشي وه ىمأن ووقت مهنا ىنعيةريثكلا عوج او دون + اوذامهنعقللا

 0 دبولا عجدانوالا ليقو مهرافسأىف اهنودتوب واهنوب رضياوناكىتلا براضملاةرثكلاداتو ا دانجالا

 ىلاه نمفرطلك د شيداتوأ ةعب رأ نيب اقل سمه دم دح أ ىلع بضغاذا ناكفاهيلع سانلا بذعيداتوأهل

 بعاي بعالمو لابحأوداتوأهلت ناكل يقو تايحلاو براقعلا+يلعل سرب ل يقو توي ىتح هكرتيفدنو
 ىلعاوب زحن نيذلا ىأ (بازحالا ك_ئارادحرالا باكو طولموقو دومو) هيد ناد اهملع

 ةركنلل ةب وقم

 ةراشآ (كلانه) ةانحلا

 ىلاوأ مهعرادمور دب ىلا

 مهسفنأءيف اوعطو ثيح

 م-طوق نم ميظعلا لوقا

 نم سدل مال بدني نمل

 ري_خكلانه تسل هل_هأ

 روسكم (موزهم) دما

 قلعتم (بازحالا نم)

 لسرلاب ذك الالك نا) بازحالا ك_ئاوأ نم بزح شي رق كرسشم نا ىلاعت هللا لاف ءايبنالا
 كل مما

 بي رفامح موزهمةللالوسر ىلع نيب زحتملارافكلا نم دنجالا مهام ( عبار - (نزاخ) - ه)
 ىسوم (نوعرفو) ادوه (داع) احون (حوتموق) ةكملهأ لبق (مهلبق تبذك ) نو ذه هبامل ثرتكنالو نولوقيامب لابنالف

 اص موقمهو (دومثو) هيلجروهبدبفدانوأةعب رأب ب ذعي نمدتونليقو هيدي نيباه بعلي لاح و داتوأ4تناكليق (دانوالاوذ)
 دن+ |لعج نيذلا بازحالانإبمالعالاةراشالاهذهيدارأ (بازحالا كئلوأ) اميعثةضيغلا (ةكبالا باحصأو إل اط هول( طواموقو) احلام

 ماهبالاهجو ىلعُي ربختاةلهجا ىفالوأ ميمي ذكسترك ذ (لسرلابذك الالكنا) بي ذكستلامهنمدجو نيذلا مهئاو مهمه مهنم موزهملا

 عييج بذكب ازحالا نمد_>او لكن ارك ذو ل_سرلا مهو بذكللا نيب واهيف هحضواف ةيئانثت الا ةلهلابءاج مث بذكلا نيب ثيح
 هرير كنتى عيونتلاوهماهبادعبهحاضياو بيذكستلاري ركست ىف اومسمتو عد داحتال عيبا بي ذك مهنم دحاولا بي ذك: ىف نال للا

 قاقححتسإب مهيلعةلجسسلاةفلابملا نم عاون أ ديكوتلا+_جو ىلع عضولا نمةيئان ةتسالا ىفامو ايناثةيئاذئتسالاب والوأةب ريما ةل_هلاب

 ديرب موزه واد _د<



 امهقافتوامهتدش ىلعةلالدلل قاةشوةزعىفريكتتلاوهلوسراو هلل فالخ (قاقشوإ) خل ا,فارتعالاو كل ذا ناعذالا نعريكت (ةزءف

 ن«) كموق لبق نم(مهلبق نم) قاقشلاوةزعلاىوذاديعو (انكلهأم ) قما عابناورظنلا نم مهيلع بام ةزفغغ ىف ىأ ةرغف “ئرقو
 مثو بر ىلعتددب زكثنأتا !ءاناهيلعت دب ز سيلب ةهبشااال ىه(تالو)باذعلا | اوأر نيحاوثاغتساوا وعدف(ا اودانف)ةمأ نم (نرق

 بهذماذهواعيجامهزورب عنتماو ربخاوأ مسالااما اهببضتقمدحأ الاز ربب لو نايحالا ىلعالا ل_خ دن ثيحاهمكح كاذب ريغتو ديكو تلل
 كناكاهببوصنماجمنم(صانم ني> )هلوقو ناي>الا ىزنب تصخوءاتلااهياع تدب زسنحلا ةيفانلاالاهنأ شفخالا دنعوهب وبيسوليلخلا

 نم (مهءاجنأ اوبحعو) صانمني->- نيا سلو ىأ ص انم نيح نيا تالوري دقت ىلع بصنلا نأامدنعو مط ص انمنيحالو تلق
 اذهنورفاكلالاقو) ريشبلا نمىنلانوكينأ اودءبتساىنعيمهرذن.مهسفنأنم (09) كلوسر (مهنءرذنم) مهءاجنأ

 هناوج ليقوركذلا ىذ نآ ارقلاو (قاقشوت رعفإا اورفكن يذلا لب هريدقت ريخأتو ميدقتهيف ليقو مسقلا 0 ا

 هنالفيعضاذهورانلا لهأمصاخت قل كلذ نا ليقوانقزرلاذهناهباوج ليقو لسرلاب ذك الا لكنا 977
 هللاناةيالازاجورخ نو مالكك رادتل لب ل_قوةريثكرابخ أو ص صاف باوجلااذهو مسقلا نيب لاح 0و (باغ ئتلادعو 0 - 8 0 9 باح م 9 1ل 0

 0 03 6 5 -4 0 فضغللارا 1 2 3

 نعربكستوةيلهاجو ةيج ىأةزعىفةكم لهأ نماورعكن يذلا لب رك" ذلاىذنارقلاوداصب مسف[ىلاعن |[: 00

 0000110 جل 217 ار لعالم دف ةرادعو فالغ ىاقاقشو قا || يب يوب لرد
 1 ل 1 2 0 3 2 *اقا 5 2 0 ١ ' حا سلع( سمان نوح تالو) 0 الور دعاوتاعسا ىا/ارداكر را ا ا ا 0 نيس | نشل( ضانم ناع تلو ةيقنلا لوا و تادعلا لو :,دتعاوتاعتسا ىأ/اوداف)ةلاخلل/ | 225 ١.1

 اوبن ره ىأ صا ص ءلمهضعب لاق 0 تت رطماقالا اقاذاةكمرافكن اكس ابع نب |لاقرخ اتورارق ىلا ف نوكمهنلا هلا

 نيحلا سدل ىصانم نإاح تت الو ل جوزعهللالزناف صانماولاق ردبب باذعلا ,مسلزئاماف ؟رذحا وذخوا| : غلبأ 2
 لاقو) مهرذني مهسفنأ نمالوسر ىنعب( مهنمرذنم مهءاجنأ) ةكمرافك ىنعي(اوبحتو ) لوقا اذهنيح || تاور. 0 6 : 1 : 0 1 0 نادرعم مست د

 باطخلانب رم ناكالذو (اد-اواطاةطآلالعجأ) لجوزءهلوق و (باذكرحاساذهنو رفاكلا

 مهو شإ رق نمالمال ةريفملا نب ديلولالاقف نونمؤملاهب حر فو شي رق ىلع كلذ قف لسأهنعهتلا ىضر

 انف بلاطىفأىلااوشماةريغم ا نب ديلولا انس مهربك الجر نب رسشعو ةسجاوناكو فارمثالاو دد.دانصاا

 نيب واننسب ىضقتل كاست ا او ءاهفسلاءالؤهل عفام تماع دقوانريبكو انخ..شتن أهلاولاقو بلاط ىنأ ىلإ

 كموقءالؤه أ نباايهللاق هيلا ملسو هيلع هللا لص ىننلا ىتأ اماف هباعدف بلاط وبأهيلا ل سراف كيخأ نبا

 ضفرا اولاق ىنولأي اذامو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كموق ىلع ليملا لكل تالف ءاولا كنولأ ب
 كل نيدن و برعلااهم نوكلم ةدحاو ةماكىوطعت ا هيلعةللا ىلصهللالوسر لاقف كطاو كءء دنو انت

 1 هلاالاول وق سو هيلعةنلا لصةننالوسرلاقفا طاثمأ ربة ءواهكسنيطعنل كوبأ هنن لهجوب أل اققف مهكلا اهم ا

 (باجيئشلاذهنا) دحاو هلا قاما عسي فيك اد>او اا ةطآلا لمجأ اولقو كلذ نماورفنفةنلاالا 8 3 - 6
 2 ع 8 . 0 ا 5 5 . ؟ ر 1 1

 مهضعبلوقيىأ (اوشمانأ) بلاط أدنع هيفاوناكئذلامهسلجمنمىأ(مهنمالمل قاطناو) بييىأ || ل ل: 0 ااط
 اهيد اريرمالىأ (ةار ىفلا ده ناز تملا ةدابع ىلعاودبئاىأ (مي تل ؟ىلعاو ريصاو ل اوشما ضعبل 0 5

 دم باخ اةداب ز نم هارنىذل اذهنا اولاق هناك ةوق نيماسمال لصحو مسألهنعهللاىضررمع نا كالذو كلان
 5 00 0 : _ ندلا نودي ريب

 انيلع كالو نأ لسو هياعةثلا ىلص دمحميدا ربليقو ض رالا لهايدا ارليفواش دارب ئشا ل_سوهياعهللا ىلص كانتجو مالسالاىفإ واخد

 انعمسام]) نأ نب ايلاقف لسو هيلعهللا ىلص هللالوسر بلاطوب ارض تساف كيخأ نبا نيب واننبب ىغقتل

 كعدنو اذّتط ارك ذضفراو انذفرا اولاقف ىتولأياذام مالسلاهيلعلاقف كموق ىلع ليملانكلمتالفءاوسلا كنولأسي كموق ءالؤه

 اهعمتاملكرشعو اهكسطءن ىأ اريشعو مناو لاق مهلا اس مكل نيدن وبرعلااهه نوكسامتةدحاوةملكىفوطعتأ مالسلا هيلع لاقف كطاو

 باجتلاو لثمهلام بيجتلا ليقو بجتلا ىف غيلب ىأ باح ئيثلا ذه ناريصأ ىأ ادحاواه اةطآلا لعجأ اولاقواوماقف هللاالا هلاالاوإوق ل اقف

 باوجلاب ل-سوهيلعةنلا ىل هللا لوس .رمهتكب ام دعب بلاط ىفأ سلجم نع شي رق فارسشثأ قاطن او( اوشما نأ مهنم "الملا قاطناو) هل لثمالام

 مه ىرجامفاوضوافتي واوملكستي نأ نممطدبال لواقتلا ساجم نع نيقلطنملا نال ىأىنععناواوشما نأ ضعبل مه-ذعب نيلئاق ديتعلا
 هئاضماب كب و ىلا عت هللاهدي ري ىأ (دارب ثا ) مالا (اذهنا كت ) ةدابع(ىلعاوربصاو)لوقلا ىنعمانمضتم مهقالطناناكف
 هنمانل كاكفناالفانب داري رهدلا بئاون نم ئشل ىمالا اذهن أو ربصلاالا يف عفني الو هلديمالف

 نم اوبك وارحاسايذاك

 كرشلا ندم اويجحمتالو

 ىوروجلجل لطاب و-هو

 نو.نمؤلا هبحرفاسأ
 عمتجاف شي رق ىلع قشو



 ليحل (نواجمتسيانب اذ عبفا) نوءاعي فوسف مهماعأوأ اوركن أ امنورعبي ف وسف اوبذ اذا مهيلارظن اوأ ديعبتللال ديعولل

 سئب وءاس نالاورذن أ نم س أ- ىف مهبم ني رذنملا فماللا او مهحابص ( نب رذنملاحايصءاسف) مهانفب (مهتح اس ) ب تاذعلا (لزن زن اذاف)

 رذن أش يحبهورك_:اقهورذنأ اامدعب م«بلزانلا باذعلا لثمتتم كا رب رسول انك لا لوزنوهليقو كلذ نايضتقي

 احاب_صاوريغي نا مهرب واغمةداع تناكوةراغلامهيلع نشفةنغب مجانغب خلثأ ى :>هراذب|ىلااوةفتلي لف مهحاصأ ضعب هموقهموجبب

 ا ًاتوةيلست ىلعةيلست وكلا :ا او( نوردبي فوسفرصبأ او نيح ىتح مهعلوو) رخآت قو فتعقو ناو احايصةراغإ|ت دمسؤ

 نمرك ذلاهب طيعالام نوريدبب مهورسب هناولوعفلابديرقتلا نعاعمنيلعفلا قالطا ىهو ةدئازةدئاف هيفوديك ًاتىلاداعيملا عوفول

 نذل
 لبق دمر ضحى أ( مهتحاسب ) باذعلا ىنعي (لزئاذاف نول ساانإ ؛اذعبفأ) لجو زعهنلالاق باذعلا اذه

 هللاىذر سنأ انع (ق)باذعلا اوردن أ نيذلا نير فاكل !!حايص سيف ىأ(نيرذنملاحابصءاسف) .مئانفب

 ةحاسان نات رخربك اةنالةةيرتلا سالو حا مرت ا هنع

 لمن رسالا ل طا «وايئدلا ف مطاوع ًارك ذىلوالا ةبآلا نمدار ل نب

 ىلا عت لاقف هسفن هزن مث (نورصبي ف وسف) مهبلزتاذاباذعلا ىأ(رصبأ 8 را اركسلالوزيلوقلا اذه

 ثداوحلاعيج + ىلءرداقا اهناوةردقلا لاكىلا ةراش اهيفوةرد- ةلاوةبلغاا ىأ (5 اا رناحبس)

 لجوزءةللا نع اوغلب نيذلاىأ(نيلسر 1| ىلعمالسو) دالوالاوءاكرمشا اذا ٠٠ نعىأ (نوفصيامم)

 ةدايملا يلا هوهريغلالمكمهسفن فالماكنوك نأ هيلا تايم ىلعأن ال مئارمش ثااو ديحوتلا

 كاله ىلعىأ (نيملاءلا برهن داو. ها دهبءادتخالاو مهبءادتقالادحأ لكىلع بجي م والف مالسلاو

 ىورالهنعاولذغيالو هباواخسالودول هن انينمؤملا ملعت كلذ ن مضرغلا|ليقوءاسنالاةرمكاو ءادعالا

 نكتيلفةمايقلا موب رجالا نمىفوالا لا يكملاب لاتك,ن أب حأ نملاق ههجوللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع نع 3

 نيملاعلا بر هنلدجلاو نيلسر | ىلعمالسو نوفصي امة ز رءلاب ركب رناح سا نم ماقاذا همالكرتا

 هباتكرا ماوه دارع لعأ لاو

 ليقو تس ىهو ةيكم ىهو ماللاوةالصا هيلع دوادةروساطلاقي و ديك ص ةروسريسفن ل

 افرح نوةسو ةعبسو فال ةثالثوةملكن وثالثو ناتنثاوةثامعيسوةنانونامو نامت

 مب رلا نحرلاهنبا مسبب إل
 روبصلاودعولا قداصو دمدلا هما حا ةةموهليقو ةروسلل مسا ليقو مسفوهليق (ص) لجوزع وقوف

 سامع نبا لاق (ركدلاىذنآر لاو ) /سوهياعةثلا لصد قدص سابع نبا ن ءوةللا ق دصدانعم ليقو

 نادمسفهللا مسقأ ص ىكاعن هلوقوهو م دقت دقهباوجو لبق مسةوهو فرشلا ىذ لي قو ناي |١ ىذ ىأ

 11 ار ملسوهيلعهنلا ىبصا د نانآرقلاب ىلاعتو

 عضوماورفكن دلال ؛ليقو (اورفكن يذلا لب )ىلاعتهلوق فوذحلا اذه ىلع لدرافكلا لوقت اك ص الاام

 (ةزعلابر كب رناحبس)ةرخآلا باذءرخلابواين دلا با ذعامهدحابدب رأل يقوةءاسملا عاون ا وةرسسملا ف ونص

 ةزعلا ىلا برلا فياضأ

 لبق هناك اهبهصاصتخال
 بءاصلوقناك ةزعلا وذ
 قدصلابهصادت+ ال قدص

 هنا داري نأ زو حيو
 وهوالاد_>الةزع نمام

 هلوقك اهكتامو اهعر

 امج) ءاشن نم رعن

 دلولا نم (نوف_سصي
 كن رشلاو ة_بدادلاو

 (نيلسرلا ىلع مال-سو)
 كعل مالسلاب لسرلا مع

 ةروسلا فضءيلا صخام

 ركذلابلكصيص< ىف زال
 بر هلل دجلاو) اليوطت
 كداكف لع (نيسلاعلا

 ءايننالا ةرصنو ءادعالا

 ىلع ةروسلا تن تامتشا
 نوكريذلا هلاقام 100 د

 ْن واسر اهاناعامو هنع 0

 ف هولوخ امو مج نم

 مويلع ةرصصنلا نم ةمقاعأ|

 هللا ىضر ىلع نءوديجاهن ارق تاعدومو مب ركلاهباتكت انمضم نعاوافغيالو هباولالو كل ذاواوقي نأ نينمؤملا ميلعتدار ماو بقاوعلا

 مالسو نوفصيامم ةزعلا بر كب رناكسهسلجم نم ماقاذا هم الكرخآ ن كيلف ةمايقلا موب رجالا نم والا لايكملاب لاكن أ بحأ نمو هنع
 ( ميحرلا نجرلا هنلاممس ) (ىف دم ت سو ىرصب عستو ىف وك هب 'نونامو ناك ىهوةيكم ص ةر روس) نيملاعلاب ,رةلل داو نيلسر ملا ىلع

 هناك هيلع ىدحلاةلالدل ب اوما فوذحم م.قلا هعبتأمزاعالا ىلع هيبستلاو ىدحتلا ليبس ىلع مهتما فو رحنم فرحااذهرك ذ(ص)

 ص ءدطحلاهدناك رول فود دسم رات ص نورك نإ زوجي وزججم مالكلهنا فرشلا ىذىأ(ركاذلا ىذنكرقلاو) لاق

 مسقأ اذا كلذ كوةهللاوءاخسااب روهدماوهاذهدي رتطاو متاحاذهل اوةناكرك ذلاىذنآرقلاو برعلاتزععأىتلا ةروسلاهذهىأ

 اورفكن يذلا لب) لاق مز ك1 هنارك ذلاىذ نآرقلاو صب تمسقألاقهناك اهب



 مطامعأع وسب مهنا ه ماع قبس ني.لارانلا باعصالا اد انولْضن تسل ىأ مالا اركب (ميجحا لاصو>نمالا) نيلضمب (نينتافب)

 هنودبعت ىذلاولوقلا اذه نولئاقلااهبأك_:اف نسحلالاقو هيل عاهد فأل |وقناكهنأ ما نالف ىلع ن الف نتف لاقي اهواصي نأ نوبجوتسي
 هيلع تبجوأ نمالا نيلض؛ منت أم ليقورانلا لخ دب ىأ مج ىلصي نأ هياعردق نمالا د- /نيلض؟ناثوالا ةدابع ىلع متنا ممانصالا نم

 (انمامو ) هانعم ىلع نولاصااو هظفل ىلع وهلم ىنعملا عومتظفللا دحوم نمو ميجا ىف ماللاو ىهنينك اسلاءاقتلالواولات و ل> و ةفاضالال

 وأ ةالصلا ىفانمادق أ تفدن (نوفاصلا ندعنلاناو)هماقمةفصلا تم أو فوصوملاف ذه هز واجتالةدابعلا ىف (مولعم ماةمهلالا) د_-أ
 امعهللانادبسهلوق نمل, قامو مهن وكن أهجولاو نولصملاوأ نوهزئملا (نوحبسملا نحتلاناو) نينمؤمال ناءاد شرعلا لو-فصن

 حصاذاف5 رفكللاولاةوهنم مهؤرب و نيصاخلا هللادابعاونثتساو كللذ نءهوهزئفهللا 0 ناحبساولاقوةزعلا برةبسانم

 ا ول راو ا ياسا نيصن) نودبستم لع أ | زر رك ناز وردنا ةداقس ةمدست .٠ ٠ > نيام ني ناشأا 0 || هللا رعىفهل قبس نمالا ىأ ( ميلا لاصوه نمالالا د- ؟نيلْضِي ىأ ا”
 ىذلللاق لي ربج نا ىنعي (مولعم ماقمهلالاانمام و) ةكئ الملا لاح نعارابخ | ىلاعن هلوق و راناا لخ ديس هناو 3 8 5 ١ هنا

 7 : 2 هوأّمن ء:هماح ٠.م اهلل

 0 1 فار سام سانا قود 2 ف لالا تالي ةكئالملا مظعماتمامو لس وهماعمتتنا 0
 0 اا الرس وال ات ددلالا كل هكتالم ارم دعمانمامو لس هيلعفتنا ىلص راناالهأ نمناكن مالا

 قابلت سديسالا سون نذوب اعددو عسرأ لس كابول عضوم | بربر اكل ة2وءاعدلاتط الاف ]سو هيلعةللا لص الا :,عرذون |ىورو حمس وأ لصن كالمهملعوالاريش عض
 ىذمرتلا هجرخأ |د_جاسهللهتببج عضاو كال مو عباصأعب راعضوم اهيف هديب ىبسفت ف او طن نا

 1 1 : 1 5 : ءالذاديبعالا ن< اموةزعإا

 ىنامُي دحلا ىنعمواه نحول بالا تاوص اللبقو باقالاّتاوصأ طيطالا ليق ثي دح نم فراطوهو

 00 : : 1 ماقمانم لكل هيدب نيب
 ىنعم ل يقو طيطأ مث نكي لن اوةكنالملاةرثابنذ دوا و لاى اهلقت ا دقدكتإللا نم ءامسلا مظل ةحاطلا نم ناش
 أضرلاو ةبحلاوءاجرلاو فو اك ةفاتخ تاماقم ىلع هللا دعي ليقوةدهاثملاو بر قلا ىف ىأ مولع م ماقمدلالا 0 0

 ضرالا ىفةالصلا ف سانا | فوفصك ى ا «تهّللا ةدابع ىف مهما دقا اوف دةكئاالملا ىنعي ( نوفاصا | نتلاناو) نوفالا نحو تالا

 هللا ىلص ىلا لي ربجربءوس لكن عىلاعت هنن نوهزتملا ليقو ىلاعت هن نواصملا ىأ(نوحبسملا نحنلاناو) || نيحبسمهتدابعل انما دقأ
 لجوزعدل اوفو نانككات ع زاكنبد وبعع وسل مهنأو عيستلاوةالصلابىلاعتهنلان ودبعت مهنا لسوهياع | دايعلا ىلع باك ن بدجمم

 ىنعي (نيلوالا نمارك ذان دنعنأوا) سو هيلع هللا ىله ىلا ةئعب لبق ةكمراغكىنعي (نولوقيلاوناكناو) لوق نموهلبقو ع

 مهانأامافىأ (هباورفكف) هللة دابعلاانصاخال ىأ ( نيصاخما هللا دابعانكعل) نيلوالا بات كل ثم!ءاتك هيلعةللا ىلص هللا لوسر

 (نيلسرملااندابعلانتملكت قبس دقلو ) لجوز ءهلوقو مط دي دهتهيف (نوماعي فو سف )هباورفك باتكعلا نيدلسملا نمامو ىنعيلسو

 ىأ (اندنجناو) ةغلابلا ةابىأ (نوروصنملامطمهنا) مهرصنب نياسرالااندابعلان دعو مدقت ىنعي ف ا هلالادحأ

 نءالاق (ني- ىتح مهنع) سرع )ل اوتف) ةبقاعأا فد رهنلا مطى 6 روبلاغلا مط ) نينمؤااانب ْ ب هلبعر دق ىلع ةمايقلا

 0000000 و 101 دوا] اب رآح ليقدردب وبلا ليقدتولا ييرابع || كاني ناسي لادةوق
 ىتماولاق كلذ دنعف كلذ ى أ (نورصب,فوسف) باذعلا مهبل زن اذا ىأ(مهرمصب 9 باذعلا مهن اينأ 1 ا

 اذه زوجالا ع هنوهزخو هللا نوح سيو ةالصا| فن وفطصي نيذلا مهناو مطامعأ

 نيذلا نياوالابتكنم اباتكى أ (نيلوالا نمولرك ذاندنعنا) مالسلاهياعهدعبم لبق شي روكرسشم ىأ (نولوقيل اوناكناو) هيلع
 رك ذلامهءاخل اوفلاخاك انفلا الو اوءذك .امانبذك امل وهلة دابعلاانصاخال ( نيصاخلهللاد اببعانكسل) ل_يجئالاوتا روتلا مهياعلزت

 ناو ماقتنالا نممه.لكامو موميذكسن ةبغم( نوماعي فوسف هباور فكسف) بتكسلا نيب نمزج موه ىذلا باتكلاوراك ذالا ديسوه ىذلا

 تقبسد-ةلو) هرخآو مه سمأ ل وأ نيب كذهيف نب داجلوقال نردكؤ مهنولوقياوناكمنا كلذ فو ةقرافلا ىه ماللاوةلوقثلا نم ةففخم

 ىنعم فتمظتتن |املاهنال تاماكى هو ةماك اهامسامباو (نوبلاغلا مهان دخج ناو نوروصنملا مط مهنا هلوق ةماكسلا (نيلسرملاان دابعلانتملك

 نءوةرخآلا ف مريلعم_هول واين دلا ىفلاتقلا محالمو جالا ماقم ىف مهو د_ءىلءمهولعب دعوملادارااو ةدرغم ةملك ملح ىفتناكدحاو

 ةاسإو مهمة د_عأق نا لصاحلاو ىقعلا فا ورصن اين دلا فاورمدني مل ناام معلا ىضر سابع نبا نعو برح ىفىن باغام نسحلا

 (ني-ىت>) مهنعضرعاف( مهنعلوتف)بااغللةربعلا وةنحل اوءالتبالا نم بوش كال ذ فيعاضت ىف عقو ناوةرسه:!اورفافلا هنمبلاغلاو

 وهو كلذ (نورهبي فوسف )ذم .وب م هاني امرصب أ ىأ( مهرصب أو ) ةكم تف ىلا وأر دن مويىلاو أ اهمذ اواهمأ ىلا 3 ىهو ةربسي ةدمىلا



 ىارلااهآرا ذا ىأ ارظانلا ىآىمىف(نوديزب وأ) ةرمضم دقن وكتف ماقتلالا لبق مويا ثعب نيذلا موقلاهبدا ارملا ( فا ةياملا هانلسرأو)

 (اونم اف) كل ذكس ابع نبا نعل قنوةديبعوبًاوءارفلا كل لاق نودي ملط هانعمدحاو ريغلاق جاجزلا لاقورثك ًاوأفاأ هب ام ىهلاق

 ىلعىةرولالوأ ىف هلثمىلعف وطعم( نونبلا مطو تاذبلا كب رلأمهتفتساف) مهاجآ قيم أ (ني> ىلا مهانعتف ) هبلسرأ اب وهب
 الوصوم مالكلا قاس مالو ثعبلاراكناهجو نع شي رقءاتفت_سابهللالوسر م ةفاسلا ام _منب تدعابت ناواقلخ دشأ مهأ مهتفتساف

 (؟9) ىلانةللاواعج ثيحاهومسق ىتلا ى ْزيْضلاةمسقلاهجو نعم اةفتساب» سمأ م ضعبب هضعب

 لظممسي نأ ن < مل ضرالا ىلع ةاطسنم تناكولوةرحشلا كالتب لظتسب سنوب ناك فاهدنع عمجيال باهذلا

 مثةمون مانف ىوقوهرعش ت نوه دّتشا ىت> ةبشعوةركب اهنبل نم برعشدة هيلا فاتحة :وتناكو ليقاهم

 لب ربج هيلا ىلاعت هللا ل سراف كبي لعجوادب دشانزح نزف. سماح هباصأو ةرجسشلا| تس دقو ظقيتسا
 ليق (فلأ ةثامىلاهاناسرأو) اوباتداوملسأدق كتتمأ نمفلأ ةثام ىلع نزحتالو ةرحش ىلعن زحنألاقو
 جرتخاماف فلأ ةامىلاهاناسر ا نكو ىنءملاو هباصأ ام هبيصي نأ ل بق لصوملا ضرأ نم ىونبت لهأ ىلا هلسرأ
 نأزو<ليقو توحلا نطب نمهجورت دعب مهبلاهلاسرا ناكل يقو ايناث مهلا عج رن أ ىمأت وحلا نطب نم

 هانعمليقو نودب زب ودانعم سابع نبالاق (نوديزب وأ)نيلّوالا موقلاريغني خم وقىلاهلاسرا نوكي
 نودي زيوأ فلأة امءال اؤهلاق مهكراذاىفا ارلاري دققت ىف نودي زيو أ ىنعللاواهلصأ ىلعوأ ليقو نودي زب.لب

 اوناكسابع نء!لاقفةدايزلاامأو لوالا سابع نبال وقوهحصالاو نيقولخ اردت ىلع كشلاف كلذ ىلع
 سو هيلعللا ىلصةنلا لوس رتل أس لاق هنعىلاءتهللا ىضر بعك نب ”ىنأ نعىو رامد دضعي وافل نب رمشع
 ثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخ ا افا نب رمشءنودب زيلاق نودب زن وأ فلأ ةئ امىلاهاناسر أو ىلاعت هلوق نع

 دعب سنوي مهبلا لسرأن يذلا ىنعي (اونم اف) افلأنيعبسليقو افلأ نينالثواعضب نودي زي ليقو نسح

 له أ دما لسف ىأ( مهتفتساف) لجوزءهلوقو مطاجءاضقن |ىلا ىأ( نيحلا مهانعتف ) باذعلاةذباعم

 نا اوعزرادلا دبع نب ةماسىن وةنيهجناكلذو(نوذبلامطوتانبااكب رلأ) خيب ونلاؤسوهو ةكم

 تانبلا نم نوفكنةسياوناكبرعلا نال لطاب كلذو نينبلا مطو تانبلاهلل اولعج ىنعملاوهللا تانب ةكنالملا

 ىأ (نودهاش مه واثاناةكتالملاانةلخ مأ) قااخال بسني فرك قولخلا نم غكحنتس ىذلا ئشلاو

 مهناو) مهمعزىفىأ (هللادلونولوقيل) مهبذكنمىأ (مهكفان.مهناالأ) مهاياانقاخ نورضاح
 عب رقتو خيب ون ماهفتساوهو ( نينبلا ىلع) عزف ىأ (تانبلاؤطصأ) اومعزامفىأ (نويذاكلا
 ناطلس كل مأ) نوظعنتالفأىأ (نورك ذتالفأ) نينبلاب لو هللتانبلا,ىأ (نومكح فيك مكلام)
 ىفىأ (نيقداص متنكنا) ةحهيف كل ىذلا ىنعي (مكباتك اونافإ)ا دلو هلل نا ىلع نيب ناه رب ىأ ( نيبم

 نبالاةراصبالا نعمهنانتجالةنجاومسةكنالملاةنجلابدارأل يق (ايسن ةنجلانيب وهنبباواعجو) ملوق
 هللا ىضر قيدصلار كب وب أمهلاقف هللا تانب مهاولاق سيلب |هنمو نجلا مط لاقي ةكسئ الملا نم ىحمهسابع
 وهليقو ىلا عت هللاةدابع ىف نيطاي_ثلااوكر شأأ مهنا بسذلا ىنعم ليقو نات اورساولاق مهتاهم أن ف هنع
 (نورضحل) لوقلا اذه ىلئاق ىنعي(مهناة نجلا تماعدقلو) ناطيشلا نمرسثلاو هنلا نمريخلا ةقدانزلا لوق

 نمءانثتسا اذه(نيصاخلاهّللادابعالا) نولوقي امه سفن ىلاعتدنلاهزن (نوفصر امعهنلا ناصبس) رانلاف ىأ

 (هيلعمتأام) مانصالا نم ىأ( نو دبعتامو ) ةكم لهأايىنعي ( مناف ) نورسضح ال مهنا ىنعم او نإ رضحلا

 قروكذلامهسفنالو ثانالا

 عمفنلا تانب ةكنالملامطوق

 ْنَط ةديدشلامبتها 7

 مهفاكنتساو مهدأوو

 انقلخمأ) ٌنهرك ذنم

 مهو ائانا ةكئاللا

 نو رضاح (نود_هاش

 ةدهاثملاب مهساع صرصخ

 مط ليهجتو مهم ءازهتسا
 كلذ اوماعي ملك مهنال
 هللا قل هوءاعب م ةدهاشم

 رابخإب الو مهم واق ىفهماع
 قبرك الو قداص
 ةانعنو | رظنو لالدخسا

 نعكلذ نولوقي مهنا

 1 0ال سق هن ةنامط
 اود هاش مهناكم-هلهج

 نم مهنا الأ) مهقلخ
 هللادلو نولوقيل مهكتفا

 ف ( نوبذاكل مسهناو

 ل را
 ةزمطا حتفب (نينبلا

 ماهفتساو هو ماهفتسالال

 ةزمش تفذدحو خيبوت

 ةزمهاهنعءانغتسا لصولا

 فيك مكلام) ماهفتسالا
 مكلااذه (نومك#
 (نورك ذئالفأ) دسافلا

 ميلعلزنأ ىذلا (مباكبا اوتاف) هللا تانب ةكسئالملا نابعامسلا نم مكيلعتل ازنةجج ( نيبم ناطلس كلا مأ) صفحو ىلعوةزج فيفختلاب

 هللانا اولاقوأ هنانب مها مهمعزوهو (ابسن) مهراتتسالةكالملا (ةنجلا نيب و)هللانيب (هنيياواعجو )5 اوعدفف (نيقداص متانكنا)
 رانلا ف نورضحن لوقلا اذ هاولاق نيذلان اةكناالما تماعدقاو (نورضحن مهناةنملاتماعدقلو) ةكئاللاهت لوف نجلا نمجوزت

 نيصاخلا نكلوهانعم نب ريضخلا نم عطفنمءانثتسا (نيصلخلا هللا دابعالا) ةبحاصلاو دلولا نعهسفن ذزن (نوفصيامم هللا ناحبس)

 كالذيءالؤههفصبىأأنوفديواو نمءانثتسالا عقب نار رع ودق عقوام نيب وءانتسالا نيب ضارتعا للا ناحب_سورا:لا نم نوجا

 هللا ىلع (هيلعإلاديج مهد( متم ميدوبعمو (نودبعنامو) ةكمل هني (متناف)هبءوفسي نأ سنار وشلل نك



 ) نيفابلاف (نبرباغلا فاز وعالا نيعجأ لهو هانيجنذا نيلسرملا نملاطول ناو ينمو ان دابع نم هنا نينسحلا ىزجن كل ذك“ انا) 03 ١ 0 0 . 0
 (نولقعتالفأ) قاطم هيلع فقولاو (ليالاب و) حابصاا ف نيلخاد(نيحببصم هيلع نورّدل) ةكملهأاب ( مذ اونب رخآلا) اكلهأ (ان يصد

 (ىتب أذ انياسرملا ناسنوب ناو مالساابدرفنم دحاو لكرك ذ نع كلذب ىنتك افةروسلار خا ىف نيلسرملا عج ىلع لس دق ىلاعنهنلانال

 ىدتبمال ث ,- ىلا برطاقابالا

 مالسلاه يلع سنوي ناكو
 اماق باذعلا هءوق دعو

 ءوامملا (نوحشملاكلفلاىلا)| زاحتاقإباهب رن ذاربغب هموق نمهب رهىمسف للطلاهيلا 679

 | هانعمو لصولابنيسايلا وا لقب نارا ارم نال ناساين ال نارقلا ل اى لاو سولت

 اطولناو) ىلاعت لوقو (نينمؤملاانداب 0 اا رك كل دك انا ينمو نمنع ابتأوسايلا
 اكله ىأ (انسمدمن ) باذعلا ىف نيقابلاىأ (ني رباغلا فازومعالا نيعج أ له او هانيجنذا نيلسرملا نم جرخ مونع باذعلار خت
 تقوى ىأ ( نيصبصم) مطزانمو مهراث 1 ىلعىأ (مهيلعنورعل) ةكملهأايىأ (مكتاونب رخآلا) يضل تعقل
 سونا د)لج وزعهل وقم «نوربتعتف ىأ(ن ولقعت ذلفأ) مرا افسأ ىفلمللاب دىأ (ليالإ وإ) حابصلا 0 ةنيفسلا بكرو
 نبالاقءولمملا ىأ( نودكملا كلفلا ىلا)برهىأ (ىبأذا) ىلاعت هللا لسر ةإج نم ىأ (نياسرملا نمل نم قباد_بعانههاولاقف
 ةئيفسلا بكر فرحبلادصقف مهنمروةسملاكج رن مهنعرخأتف باذعلاهموق دعو سنوب ناك هو و سابع نوراصلا معزي ايفوه ديس

 00 الار اقف دو لد تطقو ار راق ا3 »دبس نمور( ديعانهه نوحالل الاقف ةنيقسلا تسمو || 3 نك اذا ةتيقلانا
 ا ءافهل نانباوة أس اهعم تناكر كلا ىلا لصوا لهنا ليقو ءاملا فهسفن جزو قبآلاانأ لاقف سنوب ىلع عفت يرتب ا

 بكرملابهذو بكرملا نيب وهندب جوملا لاف اهد_ب بكريل هنأ ىما مدقف مهعم بكر ب نأ داراف بك سم لاقف سنوب ىلع ةعرقلا
 ك0 رمل أدر رف و ف رتسالا قالا خاف نت ةءاحو ربك الاذنبا تذخافىرنأة بوم تاءايبو || تسفنب حاذو قبالاانأ

 فوقو لصحرلالاو ايصاع كيف نا نوحالالالاقف تدكررحبلا ىف ةنيفسلا ت ىماماف موقلا نم ةيحان دعقو
 نمريخ دحاوقرغين الف هقرغن همهسج رخ نفاوءرتقافرهاظ ببسالو ب رريغ نمهارناوفةنيفسلا داو ةيم مهعراقف
 ىنعي(نيضحدملا نم ناكف) ع راقف ىأ (مهاسف) ى اءتهلوق كل ذف سنوبمهس جرفن اوعرتقاف لكلاءقرغ مموج
 0 فاما (توحلاهمقتلاف) ءايدنالاو سنوب ةروس ىفةصقلا تم دق: دقو ناب واغا] نيعورقملا نم ةعرقلاةهج ىلع ماهسلا

 سنوب نافةدشلا فكرك ذيءاخرلا فهلا او رك ذا مهضعب لاق ةميدقل اهتعاط#ل ىلا عنها اركثفاحلاص المع وهو) ماجاب ( ترحل 00 كلج 1 نلعب قدا طم تناك اق ىسحلا لاق ني دباعلا نم لبقو نيلصملا نم سابع نب |لاقوزك ذل همتلاف لتحول نيالا ريثكن اكو كلذ لبق لجوز تلا نب رك اذلا نمىث(نيعبسلا نم ناكهنالولف)ءيلعمالياعتىأ (ميلم | (يو بل ناتاكن)
 ناكهنأ الواف لاف كالذهل ىلاعت هللاركش توحلا نطب ىفةدشلا ىف عق واماف ىلاعت هنن ارك اذا اص ا دمع ناك 0 لخاد ملم
 تنالاهلاال هلوقب توما نطب ف حبسي ناكهناالول ل يقو (نوئئبي موبىلاهنطب ف ثبال) نيصبسملا نم ا
 ةمايقلا مويىلاهلاربق توما نطب راصاىأ نوئعبي مونىل هنظب ف ثدلل نيللاظاا نمتنكى ا كناحبس || 0 0
 دابعلالاعف أن الذب انلاوهتوحا ناكناوهسفن ىلا ذبنلا فاض نا ءانحر 1 هانت ريدر اوت 5 0 نما حلل
 ىأ (ميقسوهو) لحاسلا,ليقو تابنلاورجشلا نع ةيلاخخا ضرالاب ىأ(ءارعلاب) ىلاعتةند ةقولخع اهلك ناتناحتس تالا
 | رتل !زاملطع قرومإل ىلادق ناكل قواطملا خرغلاك ليل نموا نيناطلإ نستلا

 0 0 و( ةيشعهظفلو ىحضهمقتلا ليقو نيعب رأل يقو اموب نب ريش عل يقوةعبس ل قو نان 2 نيلحلا
 اتم ١ هو ودنه تبن لكنا ليق عرقلا :ب(نيطقي 0 7 ىكر سابع

 ن ١ و ةةلص

 بايذلا 0 نوتيلا تجف تب رثعاذاهبحاص عفرب اصلا

 َ ٌْ 1 2 0مل توحل (عارعلابهاندبنف) ةيشعهظفلوةوحض مقالا ىعشلا نعواموب نيعب رأوأ ةعبسوأ ايأ ةثالثهنطب ىف ثيلدق ةمأيقلا ىلا اريقهل ١
 اد نيح ىبصل نا مدل اورو توحلا ا (ميقسوهو) 0

 هر لا ار راسل ا نااوادا_ساوتابنراجشالا حرس أو هدنع



 فن

 كياطعأ نكلو اخ م>رأان لاق نينس سمفن لاق كلذ نم قا محرأأن أ لاق نينس تسف لاق نإللاظا اوناك

 ممعلجوز عهللا كسماف تيضردق سيلا لاقام>قت مل ىتا ضرالاو ف رلا نم كب ارمثو كماعط كلل لقب

 هموق نمايف>تسمهلاح ىلع سايلا وادب دش | دهج سانا ادهجو ردعشل اوماوطاو ةيشاملا تكل هىتحرطملا

 رفطدشلا ني:_سثالث ل يئارسا ىنب باصأ سامع نبا لاق كلذ هموق فرعدقو ناكث يح قزرلاهل مضوي

 هسموةكريلابهيفاعدو هباعدفلاق ليلق تي زو ىق-يقد نه ئشعن تلاق ماعطك د _:عااطلاقفزوجكب سايلا

 هلاح نم لجر ىف م تلاق اذه كلل نبأ نءاولاقاه دن كل ذاوأراهافام, زاوم اوخالمواةيقداهءازجالم ىتح
 ةأ سمات يب ىلا ىوآدنا مثمهنم برهفدودجوفهوباطف سايلا كلذاولاقو هوفر عفهةفص:هتفصوفاذكواذك

 رضلا ن«ىفوعفاهنبالاعدف» م تفخ أو هنو افرض هب بوطخا نب عسيلاهللاقتي نبا اطو لي ار سا ىنب نم
 نسال ربك دق س ايا | ناكو بهذ اهئيح عم بهذو همزاو هق دصودهب نماوسايلا عسبلا عستاوهب ناكىذلا

 ماها نمصعيمل نم قاخخا نما اريثكت ك-اهأ دق كن 'سايلا ىلا ىو أ ىلاعتةنلا نمت باش مال عسلاو

 امج رفلابم_طوعدا ىذلاانا نك !ىنعدبرايلاق سايل نا نوم يفرطما سا ماوطاوربطلاو باودلاو

 ليئارسا ىن ىلا سايل ءاؤ ممن هللاقف كربغةدامع نءنوعزني وهيف مهام نوءجري مهلعل ءالبلا نم هيف مه

 ىلع كنا اياطخ رحشلاو ماوطاو ربطلاو باودلاو تاهيل تكدلهوادهجراعوج متكدلهدق كن |لاقف

 لعفت م ىهناؤ نولوةنككال دف كل تباجعةسا ناف مانصاباوجرخاف كالذاوماعت نأ نوبت مث: كن اف لطاب
 اوجرأن تفصنا اولاقفءالبلا ن.هيف متن أ مكسذعج رفف ىلاعتةنلا متو عدو متعزنف ل طاب ىلع نأ متماع
 سايلا اعدفانلنلا عدافانكساه أد قانا سايلا اياولاقفءاليلا نه هيفاوناك اممهنعج رفت لفاهو عدو مهناثواب

 قافالاتقبطو مهوحن تابقاف نور ظن: مهور>باارهظ ىلع سرتلا لثم ةباحس ت جرف جرفلاب ع سلا هعمو

 مودهعلا اوضقنرضلا منع ىلاعتهللا ف شك اماف مهدالب تديحو مهئاغاو رطملا مهياع جوز عهللا لسرأمث
 مهمهحيربنا لجوزعدب راعدسايلا كلذ ىأرامافهيلعاوناك ام ثبخ أ ىلعاوماقأو مهرفكن عاوعزمب
 جرأل هبهنالو هبكر اذ ئث نم كءاجافاذك عضومىلا جراف اذكوا ذكموب رظنانومعزيامفهل ليقف

 ىدب نيب فق وىتحرالاكهنولليقو ران نم س رف لبقأ هب يمأ ىذلا عض ولان ناك اذاىتح عسبلاهعمو سايلا
 وجلا ن .هناسكي سايلاهيا|فذقف ىف مانام سايلاابعسبلادادانف سرفلاهب قاطنافهيلعب وف سايلا
 نمنءايلا ىلاعتهنلا عفر وهب دهعلار خس كلذ ناكو لي ارمسا ىنب ىلع ايا هف الخس | ةمالع كلذ ناكسف ىلعالا
 زعهللا طاسواب وامساي ضر ايكنامايسن اراصف شي رلاهاسكو برعثملاو عطملاة ذأ هنععطقو مهرهظأ نيب
 ليدرأ هنأ ماو بج آل تقف مهقهر ىتحهباورعشي ل ثيح نم مهدصةف مطاو دعهموقو كلم | بج ىلع لجو

 تيلب ىتحةنينجلا كلت ىفنيتاقلمامه امج لزن لف نمؤملا كالذ نم كلملاةأ نما اهتبصتغا ىتاةنبذحلا ىف

 هديأوهيلا جوأو ليئارساىن ىلا الوسرهثعب و عسسبلا ىلاعتو هناحب_سةللاابنوامهماظع تمرو امهموخ-

 ىحنعىدسلاى ورع سيلا مهةراف نا ىلإ اق مهبف ىلاعتهنلا كح وهنومظعياوناكو ليئارساونبهب ت٠ أف

 ماعلكىف مسوملا نايفاوي رس دةملاتيبب ناضءر ناموصي رضخلاو ساي لاقداور ىفأ ن عزب زعلا دبع نبا

 لاقذا) نيلسرملا نا سايلا ناو ىلاءتهلوق كا ذفراحبلابلكومرضحلاو ىفايفلابلكوم سايل نال قو

 كبلعب مهتذي دم تيمس كل ذاو هنو دبع مط ناك مصوهوالعإ نو دبعت أ ىنعي (العب نوعدتا نوقتتالاهموقل
 مب رهنلا) نو دبعتالف ( نيقلا خا نسحأ) ةدابع نوكرتتو ىأ( نورذتو ) نمعلا لهأ غلب برلا لععبل ا ليق
 هباونمكن يذلا هموق نم ىأ(نيصاخا هئلادابعالا) رانلا ف ىأ(نورضحن مهنافدوب ذكف نيلوالا كنابآب رو

 ل ادار ل يق عطقلاب نيسايل 1*ىرق ( نيسايلا ىلعمالس نب رخآلا ىفهيلعانكرتو)باذعلا نماوحن مهناف

 (نوةنتالأهموقالاق ذا)

 (نوعدنأ)هنلانوفاختالأ

 لعوه (العب) نودبعنأ

 ناكو بهذ نم ناكمثدل
 ةعب رأهلواعارذ نرش عهلوط

 هومظعو هناونتف ةحرا

 هنامعل راووملا ىتح

 ءاسنأ مهواعجو نداس

 كي هللاةيهع_ذومناكو

 وهو كيلعب راصو بكرف

 ىف ليقو مأشاادالب نم
 نايحامهنارضحخلاو سايلا

 ىفايفلاب لكو سايلا لل-ِقو

 راحبلاب رضخلا لكو 3

 , كله دق لوقي نسحلاو
 م”لوةنالورضخلاو نايل

 نايحامهنا سانلا لوقي

 نفعا نو رذو)

 ةدامعن روكرتنو ( نيقلاخلا

 نسحأ وه ىذلا هللا

 بر ومب ردللا) نيردقملا
 لكلا بصنب ( نيا اوالا تأ

 ورم ىو ركب ف أريغقارع

 نسحأ نملدبلا ىلع
 ءادتبالا ىلع مفرلاب مهريغو

 (نورضحن مهتافدوبذكف)

 هللا دابعالا) رانلا ىف

 :كرو)هموق نم(نيصلخا
 مالس نبي رخالا ىف هيلع
 سايلا ىأ (نيسايلا ىلع
 مطظوقكنينمؤملا هموقو

 بيبخ ابأ ىنعي نوبدبحلا
 هموقو ريبزلا نب هللادبع
 نال عفانو ىاش نيسايأ
 سايلا ىلأ مما نيساي
 لآل |هيا| ف يضاف



 ىلع لاظو سانلا ىلا نسحمو ار هاظ

 فرعلا ىلع امهصأ

 رجافلاربلادلي دقفرصنعلاو
 ام اذهو ربلا رجافلاو
 رصانعلاو عئاباتلا صم مده

 امهءاقعأىف مظاا ناىلعو

 الوبيعب ام_نملعد يمل

 باعيا.ءاءرملاناو ةصيقن

 ىلع بقاعي وهلعف ءوسإ
 : ندعال ادي تحبس
 هعرؤوهإ_صأ نمدج وام
 ىلع)انمعت أ(اننمدقلو)

 ةوبنلاب (نو رهو ىسوم

 ىن (امهموقو امهانيحتو)
 بركلا نم) ليئارسا
 نموأ قرغلا نم ( ميظعلا

 هموقو نوعرف ناطاس

 ىأ(مهانرصنو) مهمشغو
 امهموقو نورهو ىسوم

 (نيبلاغلا مه اوناكف)

 هموقو نوعرف ىلع
 باتكلا امهانبناو)

 هناس ىف غيلبلا (نيبتسملا

 امهانيدهو) ةاروتلاوهو
 طارص( ميقتسملا طارصلا
 طارمد ىهو مالسالا لهأ

 ريغم-عيلع هللا منأ نذلا

 نيلاضلا الو مهيلع بوضغأ ا

 نيرخآلا فامهيلءانكرو)
 نو رهو ىموم ىلع مالس
 نينسملا ىزجمن كإذك انا

 نينمؤملا اندابع نمامهنا

 (نيلسرملا نل سايلا ناو

 دلو نم نيساب نبسايلاوه
 ليقو ىءوم ىحأ نوره

 هيلع ىنلا سدردا وه
 ناو كلذ نم قلخ مهر ألن سايلااب لجو زعهللالاق كالذالا مط ذبالهناف ىتعاف_ثبالا ةرطق مهيلعرطخالو

020 
 انمعن | ىأ ( نوراهو ىسوم ىلعاننمدقاوإ) لجوزعهل |وق هو نبالا ةايضف بالا لئ اضف ةرثاكن م مزلباال هنا ىلع
 اوناكىذلا ىنعي (ميظعلابركلا نم) ليث ارسسا ىثب ىنعي (امهموقوامهان.<و) ةلاسرلاو ةوبنلابامهملع

 امهموقو نورهو ىسوم ىنعإ (مهانرصنو) قرغلا نم مهؤاجناوه ل_.ةو مهايا نو عرف دابعتسا نمهيف

 رينتملا. (نيبتسملا) ةاروتلاىنعي (باتكلا امهات او) طبقلا ىلعىأ (نييلاغلام-ها اوناكف)

 ىأ نب رخآلاىفامهيلعانكرتو) ةنملاقب رطىلعامهانالد ىأ (ميقتسلما طارصلا امهانيدهو)

 هلوق ُج نيئمّؤملااندامع نمامهنا نينسحما ى زر كلذك انانو رهو ىسو« ىلع مالسإ) نسحلاءانثثلا

 هفحصم قوه كلذ كو سي رداوه سايل لاقهن أ دوعسم نبا نعىور(نيلسرملا ناسايا!ناوإ لجوزع

 وهقحسا نب دج لاقوعسيلا معنباوهسابعنبالاق ليئارسا ىببءايدنأ نمىنوهني رسفملارثك ألاقو
 نار نبنورهنب رازبعلا نب صاح نب ريشب نب سايلا

 دةصقلاىلا ةراشالارك ذل

 تمظع مالكلاوةالصااهيلعىنلا ل يقزح لجو زعهللاض قال رابخالاوري_ىلاءاماعو ىدسا نبد# لاق

 لجو زءهللا نود نماهو دعو مانصالا اومصنو كرشلاوداسفلا مهيفرهظو ل ئءارسا ىنب ىف تاكل

 ىنبىفمالسااوةالصلا<_راعىسومدعب نم نوثعميءايدنالا ناكو ايدن سايلاموملا لجو زعهللاثءيف

 مهمماطبسناوليثا -اىب ىلءاهمسق ماشلا متفامل عشوب ناكو ةاروتلا ماكحأ نماوسنام ديدجتب ليث ارا

 لضأ دق ناكو بجآهمسا كلمذئموب مهياعو سايلا مهبلا ثعب نيذلا مهواويحاونو كبلعب هّتهسق ىف لص>

 ىرجعال بيطلاو ثيبح ا نا ىلعهيبذتهيفو عرششلا دو دح نع هب دعتب هسفن

 لعبهم_ساهوجوةعءب رأهلواع ارذنورثعهلوط بهذ نه مدهلناكو مانصالا ةدابع ىلع مهربجو هموق

 لعب فوج ىف لخ دي ناط لا ناكف ءايبن أ مهواعجو نداس ةئامعب رأهلاواعجو هومظءو هباونتف دقاوناكو
 مه هوعدب سادلا ناكو كبلعي لهأ مه و سانلااهنوغابي وهنعاهتوظفحي ةندسلاو ةلالطا|ةعارسشب ماكي و

 ناك هق دصوهب نمآهناف كلما عأ نم ناك امالاهب نونمويالوهل نوعم سيال مهو لجو زعقنلا ةدابعيلا

 تبصغف باغاذاهكلم ىلعاهفلختتسي ناكو ةرابجةأ سما كلل ناكوهدشرب وهدد سي وه ىماب موق سايل
 هتجو زو كل | ىلا سارا |ىلاعنوهناحبسهللا ثعبف هتلتقواهنذخافاهنم شيعت. ناك ةدنج نمؤم لجر نم

 نعاب ويل نا ام_مناهسفن ىلعىل اواساظ لق نيح هيلو بدغدق لجو زعاهللا نأامهرب_خ نأ» ىمأو

 الواهيف نيت اقلم نيتفيجامهعدب مث ةنبنإ ا فوج ىفامهكلهأ لوتقملاةثر و ىلغةندنجلاادرب وامهعيذص
 كالملاعمساماف ةنينملاو هنأ ما سعأ اود يم ىفهيلاهنلا جوامع كلملا اربخاف سايلااءاخ- ال لقالااههف نات

 هلتقو سايلا سي ذعتب مهوالطابالا هيلاانوعدنام ى راامةللاو سايلاايلاقو هيلعهم_ضغدتشاو بضغ كلذ

 لابجلا قهاوشب سايلا قلو لعب ةدابعىلا كلل |عجر واب راههنعج رخو هذنفر رمثلاب سايلا س>اماف
 رامثو ضرالات ابن نملك ايايفخ مافن اخ كلذ ىلع نينس عبس قبف فوهكلاو باعشلا ىلا ىوأي ناكدف
 فوهكسلا ىنكسو سايلا ىلع مالا لاطاماف مهنمهرتسي هللاو نويعلا هيلع اوعضو دقو هبلط فمهورجشلا
 دوهجفئاخوهو نين_سعبسد هب هيلا ىلاهتهللا جواف اعرذ كلذ قاضهموق ناو_دعلاطو لابجلا ىف

 قاخ نم قوف-دوىض رأى ىتتخو ىبحو ىلع ىنيمأت سلأ هيفتن أى ذلاعزجلاو نزحلا اذهامسايلاا

 ليئارسا ىب تالم دق ىناف ىفإب اب ىنةحل و ىتتيمت ب رايلاق ميظعلا لضفلاو ةعساولا ةرلاو ذ ىناف كطعأ ىنلس
 اهماوقواه>ال_دامت اواهلهأو ضرالا كنمىرعأ ىذلا مو.لابا ذهام سايل ايهيلاىلاءتهنلا واف ىتوامو
 لاق ليئارسسا ىنب نمىراث ىنطعاف ىنتغ لناس ايا لاقف كطعأ ىناس نك اواليلق متكن او كهابشإبو كب

 ف وعدبالا ةباحس مهملعري تالف نينس عبس ءامسلا نئازح ىنكلك لاق كيطعأ نأدب رأ ئش ىأو لجوزعفللا

 ارنلاك



 هيفزيمتي ىذلانيبلارامت>الا (نيمملاءالبلاوطاذهنا) ةدشلادعب جرفلا نمامطوخاملي وخل ليلعت ( نينسح ا ىزجن كلذك اناا

 ةنوا ىف ىىري ناكوهنم لب ةف ليباههب رقىذلا شبك! اوهسابعنبا نعو عينياموه ( جيذب هاني دفو) ةئيبلا ةنحلاوأمهري_غن« نوصلخلا

 ىوروىاذالا قةنسلا ىهو نيمسةئولا حض ( مظع) مهءانب /سانلا عذوة نست راسا ةحييب ذلا كالت تعول هنعو لمعم سا هب ىدف ىتح

 لاقفربك ؟ةللاربك أهنلا لي ربج لاق هذا هنأ ىورو ىرلا ىف ةئس تيقبف هذ ىتح تايصح عبس هامرفةرجادنع مهاربا نمبرهدهنأ

 نادال عفر نديف ةيآلاه ذهب هنعةللا ىضر ةفينحوب ا دهشتسا دقو ةنس قف دجلا هلا ربك هللا مهارب|لاقفربك اهنا وهنناالاهلاال حسيبذلا
 نباان امالسلا«يلعهلوقا مهنء هللا ىضر نيعباتلا نمةعاجو ر معن اوسابعنباو ركب ىف !لوقوهو ليعمسا حس ذل نآر هظالاوةاش يذ هءزاب

 ارخآهنلا دبع ناكوابر ةتهدلو ر خخ بذي ناةرسشع هونب علب نارذن بلطملا دمع نا كلذوهللادب هوب أ رخآلاو ليعم ساد دجامه دحاف نيصيذلا

 نعوربزلا نإ او جالا نمز ف تببااق دا نا لا لابس ىنب ىديأ ىفةيعكلا فنيط .ونماناكشيكلا رة نالولبالا نم ةئاعمادفف

 ةكعليعمسا ناك اهناوةكع قحساناكىت.و كة عك :عبزع نبأ ىمصأ ابلاقف حيبذلا نعءال_لا نبورمعابأ تاس لاق هنأ ىعمصالا

 باتكهيلع لدي و قدسأهنا موهنعهللا ىضر نيعب الا نمةعاجو سا ,علاودوعسم نب او ىلع نعوةكم«ب رداملاو هيبأ عم تربلا ىنب ىذلاوهو

 اماوهللا ليل مهاربا نبهنلا (؟) حبب ذ قدعسا نب هللا ليئاريسأ بوقعي نم مال_سلا امهماعهسوب ىلإ ب وقعبب

 ناك ناو هاني دفو ليق

 | مياذلاهلعفي|م لعفو هنكمأ اع ىتأوهدوهجيوهعسو لذب هنالاق دصم هلعج تاق عذلا هن لصحولاهقيدصت ناك
 ا ١)اب ؤرلا تق دص دقهللاق كال ذاف كل ذل مهدايةن او ىلاعت هللا ىمالامهمال_ساوهو بولطملا صح دف

 هدلو عذ نعانوفعامانا ىنعم اوه دلو عيذ نع : وفعلا هةعاط ىفهناسحار هللا هازج ىنعي ( نيذسحلا ىزجن كل ذك

 هدلو عيذب هريتخا ثيحرهاظلارابتخالا ىأ (نيبااءالبااوطاذهنا) انتءاط ىف ني:سحلا ىزج كل ذك

 هل بهو ىلاعت هنال ميذلاب || عذاذ كنباءا_فاذهل.ةف نرقأ ملمأ شبكهعمو ل» رب وهاذاف ميهارب ارظأ ليق (ممظع عذب هان دفو)) ١

 انههوهب ىدتفيل شبكلا |[ رثك ألاقهحذؤ ىنم نمرحنملاهب ىفاو مهارباهذاف شبكتلاربكو لي ربج ربكوهنباربكو ميهار باربكف هنود

 اماواحح الن ا وهو لاكشا وه ميهارب اه دىذلا شكلا سابع نب!لاقوافي رخ نيعب رأةنملا ف ىعراشكعذلا اذه ناكن ب رسفملا

 مهارب اهب ىقأام نوكي نأ || ىلاءتهنلا دنع نمهنالاوظع ىمس ل يقو نات يم للبقتدق وامظع ن وكن أهل ق-ليق مدآنب اهب رقىذلا |
 ىلعهحطب نم مالا |هيلع || هيلع طبهأ ىورالا نم سةبالا ليعمسا ىدفام نسما لاقو هنمسوهمظعل لق دباوشلا قدما 1

 ىلءةرفشاارارصاو هقش || ىزجن كال ذك ميهاربا ىلع مالس) هدعب نمرف انس> ءانثهلاندكرت أ( نب رخآلا فهيلع اكرتو) ريبث نم
 المأ حمذلا مح ىف ه-ةلح || قدسادوجوب ىأ(نيحلاصا | نم ايدث قدعساب هانرسشب و )ىلاعتدل وقف (نينمؤملا ان دابع نمهنا نينسحما

 اه جذلا مكحىف ناك ن اف | هريصوهتعاطلءازسةدقلا.ذهدعب قدسايرمس هناهاذعمو ليعمساوه حي ذلا نا لوقي نملوق ىلع اذهو

 هياع مهاربا ىدافلا

 وهءادفلاو ءادفلا قعم دهبرشب لاق سابع نبا نعىورا ذكو قد ساةوءفب انرمثي وةيالا نعملاق قساوه حيب ذلا لج نمو

 لدبب يذلا نم صيلخلا رك انوكيى أ( ق>سا ىلعو) هدالوأ ىف ميهارب | ىلع ىنعي(هياعانكراب 9 ”ىن ني-ودلو ني ناد م

 هلوق قعماف نكي /ناو هيبنتهيفورفكلارهاظ ىأ(نيبم)رفاكىأ(هسفنللاظو) نمؤم ىأ(نسح اىهتيرذ نمو)هل فن نم ءايبنالا |

 هيلعهنأ ب اوملا وحصر لوالدب وأ الصأ يذلا هنمحيصولاهق دص, ناك امن اواي ؤرلا تق دصدق . (عبار - (نزاخ) - 5 )

 شبكلا هلننابهوو مهاربا لعف ىف حدقيالا ذهو هيف ىضمتناةرفشلا عنماىءاجىلاعتهتلا نكسلو عاذلا لعفي امل عفوهعسولذب دق مالسلا
 ىذلا لحنا ناالا باث ناك مكلجا كلذ لب ضعبلا لاقإك كحال هنم خسنب اذه سيل اوهنمال دب ليعامسا سفن ىف ةقرةحلا كل: ماقمدكذ ميقيل

 ق> ىفهنم ىنتتبملا نا ىلع لا ارنمآ ىف ب طاخلا دنع ىمالا كر مسيل ء الب كلذ ناكو خسنلا نودءادفلا قيرط ىلع كلا ز<ل هيلا فيضأ

 رارةتسا دعب خسنلا امناو ةفشاكملا لاحىلاةدهاجلاوربصلاب ىلت بم عذلا ةفرعل لصاحلاءادفلابامركمهيلا لا ةبسنبانإبر قريصي نأ دلولا

 انكرتولوعفم( مهاربا ىلع مالسإ) نالهياع+مةوالو( نب رخآلا فهيلعانكرتوإ اخسنالب اتكسلا ىفءادف ىم دقو هإبقال مالابدارملا
 هرك ذ نعةيمهرك ف,ءافتك !هحرطب فختسافةصقا!ه ذه ىف قيسدقهنالهريغىفاك انه كلذك انا لةيرإو ( نينسحملا ى رج كلذك ١

 قحسادوجوب رىأءانرمثب فوذ#فاضمريدق: نمدبالو قدسا نمةردقملاح (ايبن قحسإبهانرشب ونينمؤملاان دابع نم هنا) ةيناث
 نآودبال ىن لكنالءانثلا ليبس ىلعاهدو روو ةيناثلاح ( نيخاصلا نم)ةراشدأ | الدوج .ولا لاح |قلماعلاف هبوبناردقمد-ج وب نإبىأاين

 قحسا ىلعوةدالوأ ىف مهارب | ىلعانكراب ل يةوايندلاو نيدلاتاكرب امهياءانضفأ ىأ ( قحسا ىلءوهيلعانكرإب و) نيملاصلا نمن روكا

 (نيبم) رفاك (ه«سفنللاظو) نمؤم( نسحنامهتي رذ نمو) مالسلامهياءىسيعمهرخاو بوقع. مط وأ ىن فلأ هبلص نمانجر أن اب



 (صؤؤتام لعفا تبأابلاق

 هب "ىرقو هب صؤنام ىأ
 نمهللاءاشنا ىدجتس)

 حذلا لك ) نب رباصلا

 هساللاق حيبذلانأ ىرر

 سلجاو قصاب دخِتبأأ

 كيذوأال ىتح ىنتك نيب
 الو 2 فشلا دس ١

 ىف رظنت تنأو ىنحذت
 ىنجرت نأ ىسع ىهجو
 ضرالا لا يي

 دجاسان او ىتكذا ىوريو

 ناو مالسلا بأ ىلعأر قاو
 ىلع ىكيةدرتنا 1

 نأ ىبسعهناف ل_ءفافىأ

 اماف) اطلهسأ نوك

 هللا سعال داقنا (اماسأ

 مسا ةداتق نعو اعذخو

 هلتد) هسفن |اذهوهنبا اذه

 ىلع هعرص ( نيبجلل
 ىلةنيكسلا عضو هلدمج

 عض وم لمعي ملف هقاح

 باقئاف هافق ىلع نيكسلا

 دق ميهارب ايىدونو نيكسلا

 كلذنا ىوراي ؤرلا تقدص
 ىتااةرخصااد:عناكملا

 فودحتامل باوجو ىن
 11 امانا اعلق هربدقت

 لا هانيدانو) نيبحلل

 (انؤرلا تق دصدق مهارباب

 قهبكان ىعأام تقق> ىأ

 ذل دلولا ميلست نم مانملا
 قطشامف ناك اذ

 فصولا هبطيحالو لالا هي
 امهدجو امراشبتسا نم

 مننأام ىلع امهر كو هنل
 ءالبلا 0

 هيلع ف وطعم هانيدانو هنمانلبق باوحلا راةولح دعب ميظعلا
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 همدق تنشر وهتءاط ىلعهتع زعوةللا سعأ ىلعهربص معي او ىلاعت هلل اءالد نم هن لزن اهفهدفعام لعيل» رواش

 صمالدايقنالابةب وثملا بستكي وهب سن أّسماكوهوءالبلا قلي واهنطوب وهسفن عجاريو عززجنا هربصي و
 ناكسمالا اذه نا تلق كالذ ىف ةمكحلا امو ة-اغققيلا نود مانا ف كلذ ناك تاق نافهلوزن لبق ىلاعتهنلا

 اذافةظقيلالاوحاب مر دلالاحدك أتمتة مطوتلاكمانملافدروف حوب ذلاو عباذلا ىلعةق ملا ةباهنىف
 لاق ىأ ( ىمؤتاملعفاتبأايلاق) قو ىو ءايبن الاايؤ روةلالدلا ف ىوقأ كلذ ناكن انااا ترعاظت

 ةيدملاو ليخلاذخ ئنايهشاللاق كلذب ميهاربا مأ مل هريغو قدعسا نبالاقدب ت ما|ملعفا هيبالمالغلا

 صم ؤتام لعفالاقتفهب هللاهسعأا يهرب ب عشلا ىفهنباب مهارب |الخاملف بطتحن بعشلا اذهىلا قلطناو
 ةيصعم نعل وحالهناوكربتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا ةئيشع كالذ قاعامنا (نيرباصلا نم هللاءاش نا قدحتس)

 هللا ىمالاعذخوادا.ةن | ىنعي (اماسأ اماف) هللا قيفوتب الا هللا ةعاط ىلءةوقالو ىلاعن هللا ةمصع» الا ىل اع هللا

 لاق ضرالا ىلع هعرمص ىأ ( نيبجلا هلو إل هسفن نبالا مسأوهنبا مسأمالسلاوةالصلاهياعميها ارباناكلذو

 فك ا وب رطض اليكى طابرددشا تب ًاايهنب هل لاق كلذ لعفاماف ضرالا ىلع هنيبج ىلع هعجضأ سابع نبا

 سم ع رسأو كتر ف_ثددساو نزف ىأهارتو ىرجأ ص قنيف ى د نم ئناهبلعحضتنبال ىنح كب اين ىنع
 نأتاارناو ىممالسلا هيلع أر قاف ىأتبنأ اذاودي دشتوملا ناف لعز وهن وكيل قاح ىلءنيكسلا

 ىانتنأ نوعلا عن مالسلا هيلع مهاربالاقف ىنعاط ىلسأ نوكين أى سعهناف لعفاف ى أ ىلع ىصيق درت

 عضودنامث كس نإالاو هطل ردقو ىكبي وهوهلبقي«يلعلبقأ مهنباهبد ىمأام مهارب ا لعغفةنلا ىمأ ىلع

 بر ليقأ يش عطقي ن عيطة بال كلذ لكر خاب اثالث وأ نيت صاهدح هنا ما يش كحن لف هقلح ىلع نيكسلا

 دنع نبالالامتفاولاق مالا نعد, دحلا عنموهو ة ردقلا ىف غلب أل اوالاو هقاح ىلع س احن نم ةدفص ىلاعت هللا

 ىلا عت هللا سمأ نيب وكنب لو ةقركتكردأو ىنتجر ىدهجو ترن اذا كناف ىهجول ىتيك تب اي كلذ

 ا دات لع ناكل عضو مت كلذ مالسلا اوةالصا|هياعميهاربا لعففاهنم عزجافةرغشلا ىارظن الان او

 هيلع مههاربا ىآراملاولاقهلاجر نع قحسا نب اورابحالا بعك ن*ىورواي ؤرلا تو دص دق ميهأر بااب ىدونو
 ناطيشلا ل ثمتفادب أ |دح امهنم نتفأ ال ميهارب ال 1 ذه دنع نتف أل نأل ناطيشلا لاق هنبايذ مالسلاو ةالصلا

 هم أهننا نأ مع .ريهنالاق كلذ نمهلابحدشأو هب م>رأ اوهالكتلاقهحذيلالاهببهذامةللاواللاق بعشلا

 نالا كردأ ىت-اهدنع نءناطيشلا جرفنهب رعيطي نأ نسحأ دقف الذب ىمأ هب رناكن |تلاق كالذي

 اللاق بعشلا|ذه نمانلهال بطتحن لاق كوب كب بهذ. نب أ ىردت له مالغا,هللاقف هيب أر ثأ لع ىعوهو

 عنتمااملف ةعاطواعمسف هبر هبه سعأام لعفياف لاق تالذب هىم أ هبرنالاق لو لاق كحذي نأالا دي ريامهللاو

 ناطيشلاىرال يناهنلاو لاق هيف ىلةج ا بعشلا | ذهلاق جشلااهمأ دي رتنبأهللاقف ممهاربا ىلع ليقأ مالغلا

 هللاو دعايىنع كيلا لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع مههارب|هفر عفا ذه كنب ايذب كصماف كمانم ىف كءاجدق

 اذهمناطيشلاهل ض رعمنبا عذر نأدا را مالسلاوةالصا|هيلعميهاربانا سابعنبا نعىورو ىلاءت

 بايصح عبس هامرف ىربكلاة رجا دنعهكردأ مْ بهذ ىتح تايصح عبس هامرف ىطسولاة را دنعهل ضرع

 ةعاطاا لاكهنمرهظ ثيحاي ؤرلا كلت نمدوصقملا لصح ىأ  (ايذرلا تق دصدق مهاربااينأ) لبجلا نم

 اهناوعيذيم وميذلا ىأر دق ناكواي ؤرلا تقدص دق لبق فيكت لق ناف دلولا كلل ذكو ىلاعت هللا يمال دان الاو

 ناك



 نك ' 4 271
 ةاد_غفرهش ةريسمهب راسف مأشلاب وهو مانملا فق حسا حيذ ميهاربا ىأرلاقريبج نب ديعس نعى درو

 ةدحاو ةحورىرهشريسمهب راسو هحذ شكلا عيذب هنلاه يم املف ىنم نمر حنمملاهب ىنأ ىتح ةدحاو

 بيلا نبديعسو نسحلاو مالس نبت دبع بهذهيلا اوليعمسا هنا الا لوقلاو لا. ارك ألا ثيل

 نا وحاب رىنأ نبءاطعةياورو ىلكسلاو ىظرقلا بعكن ب دمجو سن أ نب عيب راو دهاجتو ىعشلاو
 جتتحاو سو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر نع ىوري نيلوفلا الكو ليعم| ىد#ملالاق سابع نبا ءكهام

 هب رمش) نم حجذب ىمأ ىعسلاهغم غلب املق ميلح مال_غن هان :رشدف ىلا عتهلوقب قحسا حيبذلا نا ىلا بهذ نم

 هانرسشب وهلوقو قحساباهانرمشبف دوهةروس ىف ى اعتلاقاك قدحسا ىوسدلوب رشب هنا نآرقلا ف سيلو
 ةهصق قدئادشلا نم لمحتا لل ةوبنلابهرمشب اغا ىلا عت هنا ىلع ل دب يذلا ةصق دعب نيحلاصلا نما دن قدحسإب

 بوقعي باك ىفاضيأرك ذامب : و جي ذلاوه قحسا نا ىلع لدياه ,رخآو ةبآلال وأ نادانرك ذاع تبثف يذلا

 جتدحاو هللا ل ياخ ميهارب | نب هللا حبب ذ قودسا نب ةنئاة لستار وقتا نر نا اللف سويهدلوىلا

 لاف ب فا مارك ذىلاعتةللا نب ليعمساوه حسب ذلا نا ىلا بهذ نم

 دوهةروس ىف لاق ىلا عت هللا ناذاضي او ه ريغحوب ذا نا ىلع دف نيحلاصلا نماس قدسابهانرسشب وىلاعت

 بوقعي وهو ةلفاني هدعود فو قدس عذبه ماي فيكف بوقعي قحسا ءارو نمو قدساباهانرمشنف

 وهون رباصلا نم لكلفكلا اذو سي وذا ل نعم سارال وقف قس ن ودربصلابليعمسأ|ف صو ا

 قوف جيذلا ىلع ربصلا هسفن نمهاب أ دعوهنال دعولا قداص ناكهناهلوقب دعولا قدصب هفصوو جبذلا ىلع هربص ْ

 ىناىأ همالسا نسحو سا ناكودرو لا ملط ا زعلاديعنب رعلأس ىطرقلالاقو كل ذهل |

 نود سحب نكلو كلذ اعتل دوويلا نا نينمؤملاريم ًايلاق ئليعمس|لاقفهحذب ىلاعتهتباهصأ |مهاربا
 نمد مهوب قحسا هنانوعدب وهعذب ىلا متهنلا ص ىذلاوهكوب أن وكحب نأ ىلع ب رءلار مث ماي

 نمز فتيبلا قرتحا نا ىلا ليعم_سإ ىنب ىد. أ ىفةبعكلا ىلع نيقلعماناكسشبكلا فرق نااضي أل يلدلا
 ناكدقاهديب ىسفن ىذلاو سابع نب !لاقو ةبعكلاب نيطونم شيكا فرق تيأر ىبعشلا لاقرب زل نبا أ

 تلاس ىمدضالالاقو نشب ىعي نحو دقو ةبعكتلا تازيم قدم رقي قاقل شيكل لآ ارناومالسالالوأ |

 قحساناكىتم كإةعبهذ نب أى مصأايلاقف ليعمساوأ ناكق حسا ًاحيبذلا نع ءالعلانب و رمال
 لع ىلاعت ةطلاو هيبأ أعم تببلا ىب ئدلاوعر لسانك اهناةكك |

 و عبذلاةصقىلاةراشالارك ذإلم
 رشاذاوهلاقدب رشب ونيحلاصاا نم ىل سه بر لاقفهب رميهار ؛ااعدا ل نيذاملارابخ او ريسلابءاماعلا لاق

 قدسال لاقف عذلاب» ايا ىلا عت هللا عأ فببسلاوهاذه كرذنب فوأهل لية ىعسلاهعم غلب ودلو امافحيبذ

 كناب رق نبأ تب أايمالغلا اقف لابجلا نيب هب بهذ ىتحهعم قاطن اوالبحو انيكسذخ فانا رق هلل برقن قاطنا
 ناكقحسا نبد#لاقو صؤتاملهفاتبًايلاقىرتاذامرظناف كحذأ ىنأ مانا ف ىرأى نا ىنايلامتف

 نم حوري وةكمب ليقيف ماشا | نمو دغيف قاربلا ىلع لج ليعمشاو رجاهرازاذا رسوةيلعتتلا لك ا

 ةدايع رم هنق لمؤت ناك الفار وةيسفتي دخأو ىشلا عت ليشمل خلباذاىتسماشلإ لعدن تا

 كنب جذي ك سمايهنلا ناهلوقيالئاق ناك ةب ورتلاةليل ىأرهنا كلذو هحبذب مانملا ىف سم هتاموح ميظعتوهب ر

 ىمس مث نف ناطيشلا نم م ل حا اذه هنلا نمأحاورلاىلاحابصاا نمركسف ىأهسفن ف ىورت ح بص ا مافا ذه

 مويلا كلذ ىمسف ىلاعت هللا نم كلذ نا فرع جصأ امافايناثمانا | ىفىأر ىسمأاملفةب ورتلا موب مويلا كلذ

 كلذ نقيتامافر حلا موي مويلا كلذ ىمسدرحن ىلعمزعاملفتاعب انتملايا ثالث كلذ ىأر ليقوةفرعموب
 نافةرواشملاهجو ىلعىأرلا نمىأ (ىرئاذامرظن اف) كحذأىنامانملاف ى رأىنا ىنب ايلاف هنب اهب ريخأ

 ْ اهاوهيأر ىلا عجريلهرواشي تلق كلذ ىفةمكسحلا!امو ىلا عتةنلا نم متح هنا لع دق مأ ىف هرواش تاق

 ع لالا ماسلا م

 ىمس من نك ناطمدشلا

 0 املف هي ورتلا موي

 فر_هف كلذل-ةهىأر

 مول ىمس م نفثلا نمل

 ىكلذ لثم ىأر من ة هفرع

 هرحش مهف ةثلاثلا ةلللا

 رحتلا مويمويلا ىمسق
 نسم (ىرتاذامرظناف)

 الةرواشملاهجو ىلع ىأرلا

 هرواشي لو نيعلاة بؤر نم

 هتروشمو هبأرى ا عجربل
 مأع زج إيل نكلو

 ىاةزجو ىلع ىردريصي

 هبدبتو كيأر نمرصي:اذام



 اهدنعناكو (نواك 1 ءازهتسا(لاقف) رس ياخ( ةللاغإر 9 رابدالا نيل اومىأ(نب ربدههنع) اودرعاف (اولونف)

 لاقهنأكا ايفختسم مهيلعلبقاف (اب ضم هيا عغارف) لقعي نم باطخ اهب .طاخ هنا نونلاوواول عماو (نوقطنتال ملامإ) ماعط

 راجلا ىوقأ نيعلانالةوهقلابادبدثاب ريض ىأ (نيمعاب) اب راض ىأإب رض مهم رضي مهيلع غارفوأ مهب رض ىنعع موياعغارنالاب رض م رضف
 (نوفزي) ميهاربا ىلا (هيلا اوايقاف) م كاش !نديك الهللاتهلوقوهوهنم قيسىذلا فلاب س وأ ةناتملاو ةوقلاب وأ مد شأو نيتح

 نم لبقاف هرب مهضعب رار 1 ل راقت كفانا فيفزلا ف لخداذافزأ نمةزج نوفزب عارسالاوهو فيفزلا نم نوعرسسي

 ىتفانعمس مطوقب ضي رعتلا ل يبس ىلعهوباجاف نأملاظلا ناهناانتط ابا ذه لعف نءةآر نا لاقفاهرسكيه رن نمءاجمت هوحن اعربسمةآر

 5 دياب( نوتصتامنودبعتألاق)هلوقب مهءاجافاهرسكت تناواهدبعن نحنمهعجاب (9٠؟) واق مهارباهللاقي مهرك ذي

 ل رىمشا مهةسىفالاقو+_سفن ىقلأ ىلإ ال 1 ابل مهدي ىلا قع حرخ هنا ليقوعاجنالا ظ ميسا ل

 | ةواوحرا خس كرما سكاس ميههاربا ل> دف مه ديعىلا ىأ( نبي را م قدخو

 ىنعي (نولك أنالا) اهمءازهتسا مانصالال ىأ (لاقف) ةيفخ ىفةليم ( مهتط آىلا)لامىأ( غار 9 كا داس ماضل

 0 (نيهعلإباب رض مهيلع) لام ىأ (غارف نوقطننال للام مكبدبأ !نيب ىذلا م اعطلا 0 قلخو ىا

 ند الةتاتوهلوقوهو مسقلا يباب دارأ ل قو مهيلعةردقلاو: :وقلابليقو لمعلا ف لامشلا نم ىوق اهمال ىالاءفالا قا ىف انليلد
 مكلامعأ قلو كلانا
 اولاق) هريغن ودبعت مق
 (اناينب )هلجالىأ (هلاونبا

 اعارذنوالثهلوطرخلا نم

 اعارذ نورشغ هضرعو

 مهنط ابمها رب |عنصب اوريسخمأ م منا كلذو نوعرسس ىأ(نوف زي) مهاربا ىلا ىأ (هيلا اوابقاف) كم ا

 مانصالا نم مكيدباب ىأ(نوتصتامنودبعتأ) جاخلاهجو ىلع مهاربا مط (لاق) هوذأيلهيلا اوعرساف
 ليادةبآلا فر مانصالا نموك ,ابهيوامعت ىذلا قاخو ليقو ؟لمعو ىأ (نوامعتامو مقاخ ةللاو)

 رج نماطتاحهلاونب مهنا لي (ميجاف هوقلافاناينبهلاونب  اولاق) ىلا عت هلل ةقولخدابعلا لاعف أنا ىلع
 اهبفدوحرطو رانلاهيلعاودقوأو بطخلا نم هٌولمواعارذ نوسشعهضرءواعارذ نوبالثءامدلا ىفهلوط

 مل-ثيح نب روهقملا ىأ(نيلفسالا مهانلعف-) هوقرحناوهو 0 هباوداراف) ىلامتهلوقوهو || دانلاف(مجج اى هوقلاف)
 رفكلارادرجهأو ىف رىلارباهم ىأ( ىف رىلا بهاذىفا) ميهارب هي( لاقو) مهديكدرو ميهارباهتلا || هذعب ران لكليقوةديدشلا
 ضرالامدقاملفم ًاشلا ضر أو هو هيلاريدملاب ف سعأ ثيح ىلا ىأ (نيدهبس) رانلا نم هجورت رمدعبهلاق || مخ ىهفضعب قوف

 ليق (ميلح مالغب هانرمشبف )اه اص| دلو ىل به ىأ (نيمحاصل | نمىلبه بر )لاقفدلولاهب رالاس سيقما ىفهئاقلإب(اديكهبادواراف)

 ىلا عتهلوق و لحلب فصوب ىتح نسل ىف ىهتني و شيعي هناو نبا هناةراشب هيفوهربكىف مياحهرغصف مالغ (نيلفسالا مهانلعف-) رانلا

 ميهاربا عم ىىسهيعس غاب ىتح ب شام لهنا هنعو لبجلا ىلا هعم ىلا ىنعي سابع نب |لاق ( ىعسأ|هعم غلب ملف ) ءاقلالا دنع نب روهقلا

 ىنالاقو) رانلا نمج رو

 ا عضوم ىلا( ىنرىلا بهاذ

 هيلا باهذلاب ىىمأ

 ىندىفف الص هيفامىلا

 ىن-قةفوبو ىنمصعي و

 بوعي امهيف ىنيدهيس

 ةرمشع ثالث نب | ناكل يق ةدابعلا وهو ىلاعت هلل لمعلا ىعسأ |ليقو هل ىف ه: عي وهعم فرص ناغاب ىنعل و أ

 0000 ل (تعذأقأ انلا فئرأىلا يبالمو ل ليقوةنس

 نمءاملعلا فلتخاو هواعفأيش او راذا ق>ءايسنالااب ؤروهمدةفاراربإو هيا هنا أر لب لسقو

 لاقف قدساوهنا ىلع نيباتك-لا لهأ قافنا عم نيلوق ىلع هحذب مههارب | ىمأ ىذلا مالغلا اذه ىف نيمل #لا

 بعك مهدعب نمو نيعباتلا نمو سابعلاو دوعسم نب او ىلءو رمت ةباحصلا نم بهذديلاو ق>ساوه موق
 تاياورلا تفلتخاو ىدسلاو ىرهزلاو لئاقموءاطعو ةمركعو قورسسموةد'تفو ريبج نب ددعسو رايحالا أ

 ماشلابةصقلاه ذه تناكلاق قدس هنا ىلا بهذ مَو ليعمسا هنا ىورو ق>سا هنا هذع ىورف سابع نب نع

 ىزرو

 محىأو اهاح نوكيهناو لا, فصوبال ىىصلا نال ل1 ناوأ غلبي هناورك ذمالغدلولا ناىلع الث ىلعةراشبلا توطنا (مياح مالغ

 ىسينأ غاب (ىبسلا هعم غلب املف) كالذا مستسامثن. رباصلا نمهتلاءاشن ا ىندجتس لاقف عذلا» وب هيلع ضرع نيحهملح نممظعأ
 هناك اناس ن 0 قبفهياع مدقتنالر دصملاة ص نال ىسلابالو سلا دحاعمامهغولب هئاضتقال غلبب قاعتيال هعم وهحناوح وهلاغْشأ ىف هيب أعم

 نوقابلا» صفح (ىنايلاق ) ةنسةرسشع ثالث نباكاذذا اكو هيب أعملاق نم عم ىلبق ىعسلا ىلع هينر دقي ىذلا دما ىأ ى سا غلب املف لاقالل

 ةظقيلا ف جولاكىوءايدنالااب ؤروكنباعذا م انا|ىفهليقور عون ًارىزاجج امهيفءايلا حتتفب و ( كحيذأ ىنأ مانا افىرأفا)“ ءايلارمسكي

 كلذ ىف ىور حبصأ ملفا ذه كنبا ذب كيمايهنناناهللوقبالئاق ناك ةيورتلاةلياى ًارليق تؤ يم دعب ةيم ىأر هنالتأ ارلقيماعاو



 قرغلاوهو( مظعلا ب ركسلا نمل هدالوأو هب نمآن مو (هلهأو هانيحنو) نوكي ام غلب مممانمقتتاو هلاد_عأ ىلعءانرضنو ةباجالا
 برعلاوب أو هو ماسدالوأ ةثالثمالسلاهيلعحونلناكوحونةبرذ نم مهاكسانلا ةذاتق لاق مهريغىنفدقو (نيقابلامههتب رذانلعجو)
 نم( نرخآلا ف هيلعانكرتو) جوجأمو جوجأاي وكرتلاوب أ وهو ثفاي وبرغملاىلا قرمثملا نم نادوسلاون وهو ماحو مورلاو سرافو
 اهانازنأ ةروس تأرق كلوقكىكحلا مالكلا نموهو هلنوعديو اهلستهيلعنوماسي ىنعي (حون ىلع مالسإ) ىهوةءلكلا هذه مالا
 نيلقثلاو ةكنالملا فهمادأو حون ىلع ميلستلاهللا تدث ل يق هنأك اهنم مونمدحأ واخالواعيج مهيف ةيحتلاهذه تبثىأ (نيلاعلاف)
 من(نينمؤملااندابع نمهنا )انس ناكمهناب ةينسلاةمركشلا كلتب هنازاحللع( نينا ىزن كإذك انا) .هرخك نعهيلعنوماسي

 ني رفاكلاىأ(نبرخآلاانقرغأ مل) مظعتلاو حملا تافص نم ىراصقلا هناو ناميالا ل ةلالج كي ريلانمؤما دبع ناكهنابانسحم هنوك ل لع

 هللا نيد باصتلا ىلعهعياشوأ 68 نيبدلا لوصأ ىلعهعياش نم ىأح ون ةعيش نم ىأ ( مهاربالهتعيش نمناو)

 ناكو نيب ذكملا ةرباصمو 1 . 00 سام
 نافلأ ميهارباو ولاني قل ىذلا مثلا نمىأ (ميظعلاب .ركلا نموإهأ ومانيجتو ) 0 قاتلا اب نا نك
 نر اأو ةفايشو نالاقمال_لاهياعحوب هب رذ نم مهلكس انلا نأ ىنعي (نيقابلامههتي رذانلعجو) قرغلاوهو هموق

 نائم 0 نب ةرمس نعمهءاسنوهداوالاءاسنلاو لاجرلا نمه_عم ناك متامةنيفسلا نم حون جرخامل سابع

 (ه.رءاجذا) اصو دوه 2 : 8 21 : 0 3 ثفايو ماحو ماس مهلاق نيقابلا مهدت رذانلعجو لجوز ءهللا لوق ىف )سو هيلع هللا ىله ىنلا نءبذنج
 نب ةفيقلا قاتم لغتنا | |ثفايو شيجلاوب أ ماحو برعلاوبأ ماس ىرسأ ةياور فو ب رغنسح ثي دح لاو ىذمرتلاهجرخأ
 7 1 ةيناثلا ... || جوجاموجوجايو رزخلاو كرتلا اوبأثفايو نادو.اوب أءاحو مورلاو سرافو برءعلاوب ا ماس ليقو مورلا
 نر 0 1 ممالاوءايبنالا نمهدعب نميفاليجارك ذوانسح ءانثهلانيبتب أ ىأ( نب رخآلا ىف هيل ءانكرثو) كلانهامو

 نب رخآلا ف هيلعانكرتليقونيملاعلا فانم هيلع مالسىأ (نيلاعلا ف حون ىلعمالس) ةمايقلا موبىلا
 نييملاءلا ىف نسحلا ءانشلا هناسحاهلاها ازجىأ (نينسحمل ىزجن كلذك انا) ةمايقلا مويىلا هيلع ىلصينأ

 نمىأ (هتعيش نمناو) لجوزعهلوف ف رافكلاىنعي (نيرخالاانقرغامنينمؤملا اندابع نمهنا)

0 
 تاف ؟نموأ كرششلا نم

 م ّ 2 6 00
0 ٠. 

 أ ارمشلا نم صلخم ىأ ( ميلس بلقب هير ءاجذا) هتنسو هج اهنموهتلمو هني د ىلعهنأ ىنعي(مهاربال) حون ةعيش 7 0
 7 ١ ع : حي د 8 . 9 .6. 1 عا 1 8 - 000 . : اسر

 كلذدلالثم ءىجلا برضف رظنف) مكب عنصين اةرابع مدع هدوم 10 (نيل بروك 0 نلانةنا ٍ هسدتشاوسبل |

 لاق)ىلوالا نملدب (ذا) اوك مهلفاعو موجتتلا )7 نوال وعلا سابعنالاق (ميقس ىنالاةف موجنلا ىف ةرظن
 هل نوعطملا نم نورفي اون دنوءطمىأس 0 ميس بأ: موجلا ىف رات لا مالا ا ا يمس تلا نود: يريتأ || كيب نوعضي ونيبارقلا مط نوب رقب ومهمانص أ ىلع نولخدد وناكسف عمجمو ديعدغلا نم مل ناكوةدوبعم نر ناطر ل ريغاهن اف ةجخلا مهمزايل مهمانصأ ىف مه داك« ن ًدارأ هنا كلذو هيلعاور كني الثل هب نولماعتي ونوع
 امتاو اكفا هللا نود نم ةروس ىفهنعباوجلا مدقت دقو مالكسلا ضي راعم نموهو مقاستمهانعم ليقو ضي م ليقو اهظع ارارف

 مهكرمش ىف لطاب و كفا ىلع سناب مهف اكن أه دنع مهالا ناكهنال هب لوعفملا ىلعهللوعفملامدقو ةبانعلل لعفلا ىلعهب لوعفملا مدق

 نمةط نودي رتاىأالاحوأ اهسفن ىف كفااهنا ىلعةللانودةطهلوقب كفالارف مئاكفا نودي رثأىأهبالوعفماكفانوك نأ زوج و

 مكي ؛لعفياذامهب كتظافو "مك ظربلاوءادتبالابعفرامو هريغنودبعت مت أو( نيملاعلاب رب ) كنظ ئمثىأ(منظاف) نيكف [هللانود
 ايمارموجنلا فرظن ىأ (موجنلا ىفةرظنرظنف) ةدايعلاباقيقح ناكف ةقيقحلا لع معنملاهنأ متماعو هريغم دبع دقو ميقاعي فيكو

 مقسرهنأ ىلع رامبل د ساهن أ مهمهواف م وجنلا لعمهداقتعال موجنلا فرظنيهنا مها ارأو لاح فيكه سفن ىفاركفتمءامسلاىلا هرصبب

 مهديعىلا هنماوب رهفهنعاوقرفتيلىودعلان ,وفاخاوناكو مهماع ماقسالا بلغأ ناكون روعاطلاوهو مقسلل ف راش ا (ميقسىنالاقف)

 ضرعاذاالا مارح بذكلاوهتفرعبلاغتشالا سن مث قح موجعنلا معاولاقو لعفام مانصالاب لعفف دح أ هعم سيل مانصالا تي ىف هوكرتو
 ةاث ل_جرتاموءادتامالسلاب أ لثملاهنمو مقس هقنع ىف توملا نموأمقساس ى أ مالكلا نمضا ارعم مالسلا هيلع مها ارا هلاقىذلاو

 اذكنمسلقلاضي يمان لوقياك مرفكل سفنلا مقس ادا ارأواهقنع ىفتوملا نم حيمص أى ار عا لاقف حيمصو هو تاماولاقف



 ماعطلاو تأذللا نما هيفاموةنجلا معن ىأ( موقزلا ةرجش مأ) ذيبمت(الزئربخ كلذأ) همالكن ماضيأوهليقو (نولماعلا لمعيلفا دهم )
 (نيللاظللةنتفاهانلءجانا) ةماهتب نوكيسمرجش موقزلاو قزرلا نم ناكللإ,لزانلل ماقي ام لزنلاوالزنرب موقزلا ةرجش مأالزنريخ بارمشلاو
 جرح ةرجشاهنا) اوبذكفرجشلا قر حتر انلاوةرجعثرانلا فن ,وكيفيك اولاقمهنأكلذواين دلا ف مطءالتب اوأةرخآلا ف مطاباذعو ةنحم
 ةرخش نم علطامل .ريعتسافةلخنال علطلا( نيطايشلا سؤ رهنأك اهعلط) اهتاكرديلا عفن رتاهئاصغأو مهجرعق ىفاهتبنم ليق ( ميا لصأى

 مهداقتعالسانلا عابط ىف حبق سمهوركمناطيشلا نالرظنملاحبقوةهاركلا ىفهيهانت ىلعةلالدلا نيطايشلا سرب هبشواهلج نم موقزلا
 اهعلط نمىأةرجشلا نم (اهنمنولك آلمهتافإادجةلئاهرظنملاةحيبق ءافرع )8٠(  ةيحناطيثلا ل بقو ضحرشش هنأ

 117 117 11 لل راو ولا لزق ليقسراركترارورتاادتبل مذكلا || سل
 اذه (نولماعلالمعيلف) مولعمقز رمط كئلوأهلوق ىفدرك ذىذلا ميعنلاو لزنملا ىأ ( اذه لثم) ىلاعن 0 1 0

 ريخ) ميعنلا نم ةنيلا لهال درك ذىذلا أ( كلذأ) ىلاعتهلوق هو هتعاطبهدنعامو ىلا تهّللا باو ىف بيغ 0 0 عونا نم
 لهأو ركب معطلا ةهم ركةيمةثيبخةرحش موقزلاو راذلا لهأل زن ىهىتلا( موقزلاةرجش مأ) اقزر ىأ(الزن ىلع 0
 انا) رجشلاثبخأ نمةماهم ضراب ن وكن ةرحش ىهليذو ةهاركدشأى ع هنوقزتب مهفاطوان: ىلعرانلا نمل اراواطلغ (! وشل)
 لاقورحشلا قرحترانلاوةرجشرانلا فن وكت فيك اولاق مهنا كلذو نبرفاكلل ىأ ( نيملاظلل ةنتفاهانل هج بوتر اما (مخ

 000 تلا رار ر نال رقرار زري فرغا دع ناشي رقد دانصأ ىرمي رانيا || "0. 0
 دج هب كدعوباماذهفاوقزتلهجوب أ لاقفر لاو دب زل موت فانيقز ةئ راجايلاقو هتدب لهجوبأ مهلخدأف نيلا لجأ تارت لا

 : ىأ (اهعلطإ) اهتاكرد ىلا عفترتاهناصغأورانلارعق ىف ىأ( ممحج !لصأ ىف جرختةرجشامنا) ىلاعنهنلا لاق م نم هجاوبوهنجلا
 مهحبل مهباههيش مهنايعاب نيطايسشلا مه سابع نب الاف( نيطايشلا سؤرهنأك )هعواطا اعاط ىمساهرم نوطبلا نوع مهنا مىنعلاو
 نيطايشلا حبة سوفنلا فر قتساد قنا تلق هيبشنلا بو ف يكف دها شيل ئيشز ههبش دق تف نآف سانلا دنع راسوهو موقزلاةرجش نم
 حبق ىف اههبشن5 :رحشلاهذهف نيطاشلا سؤ رلايخلا ومه ولا ىفءايشالا سبقنا ليق هنأكفاودهاشي ملناو مهشطعي و مهنولعب قرح
 سقلا و سما لاق ناطيش سأر هن اكت لاقادديبقارظنم تأ ر اذا برعلاو رظنملا 0 1( نوقسالب
 لاوغأب ايناكق رزةنونسمو * ىعجاضم فرشملاو ىنلتقتأ ىيلسلا كاذب لادم
 1 1 تارا ملا يدلل ةيلل يس برولا عتابا نيطيشلابدارأليقو اهاههيشنف || موا نا م نيطابشلاسؤر ىمسنةنقنم ةحيبقةرجش نيلاوةكمنيبن ليقواهربزولوغلاباينأب علا نانسمبش || بتسوي سر
 مجلاهيلعا اونرشو م .وقزلااولك أ اذامهمالادقي ةرارر1ا دي دشءأم نم ىأ( ميج نم)اجا نمواطلخ ىأأ(ب وشل 59 7 ٍِ اهباعمطنامن) مهنوطب ئلتمت ىتحاهلك ىلع نوهركيرهتا كلذو (نوطبلااهنمنؤلاه) اهرمث نم ىأ ا
 دعب معا ىلا نود ري مهنا كلذو( مج | ىلالمهعج سم نامث) مهاب وشراصف مهنوطب ىف موقزلا ميجا باش 37 0 مهراقم

 انلسرأوىأ (نبرذنم مهيفانلسرأدقلو) لال مالا نم ىأ(نيلوالارثك ؟مهلبق لضدقلو) مهلمتلثم | ايف موقزلاةرجشملا 1 نول معي ليقو نوعرسي ىأ(نوعروب مهران ىلع مهف نيلاض مه ءانآ )اودجو ى (اوفل أمهنا) ميجا با رش و 3 9 ا
 زعهلوق نيصلختاهتلادابعالا ني رذنملاانكنلهأ فيكرظن أىنعلاو ب اذعلا نماوجن نيدحوملا ىأ ( نيصلخلا مهتاكردولا نوعجري مت كلذ هللادابعالا) باذعلا مهبقاعتناكو نب رفاكلا ىأ ( ني ردنملا ةبقاع ناك فيكر ظناف) نب رذنم السر مهيف وم ادا ناىلا

 ِ . مهءابا اوفل ا مهنا) رهاظ 00 ق) نر 1. ناراج يقرسوت لعمر ظدىأ (صوتتاداندناو) لتر

 مهايامهعابتاو نيدلا ىفءابآلا دياقتب دئادشلا كالت ىف عوقولل مهقاقحتسا لاع(ن اث ىلع مهف نيا نحن

 نعي (نيلوالارتك أ) شرق 1 الا د وك ا يسامواو
 ىأ [تيردملا باع نواس رظناف) بقاوعلامهروذ>ءايدنأ(نب رذنم مهيفانلسر أ دقلو) لمأتلاورظنلا كرتو ديلقتلاب ةيلاخما ممالا
 ىلعهنيدل هللا يفلخأ اوأمهنيد هتلاوصلخأ أو مهنماونمآ نب ذلاالا ىأ (نيصاخت|للادابعالا) اعيجاوكلهأ ىأ اورنهواورذن أ نبذلا

 | | هلوقبهموق نم سبأ نيح هاياهءاعدو حونرك ذ كلذ عبنا نير ذنملاةبقاع ءوسوةلاخا مالا ف نبرذنملالاسرارك ذا وه نيتءارقلا
 مق باوج من ىلعةإخادلا مالا (نوبيج منلف) رصتتافبولغم فا هلوق بدي رأ ليقو قرغلا نم هيجننلاناعد (حيونائادان دقلو)
 | ١ نسج ءانبجأأنا ىنعملاوماي ربكلاو ةمظعلا ليلد عمجاو نحننوبيجا منلةنناوف جونان دان دفلوهري دقت فوذح جدلا, صوصخلاو فوم



 رود طوقعلانغنال ىأ(لوغاهفالنغب راشلل)ةذاتاذوأامتيعوتذللا سفتاهنأك ةذالبتفصو (ةذأ) ساكنا ةفص (ءاضيب)
 ناركساللاقيوهل_ةعبهذاذابراشلا فزت نمنو ركس (نوفزتباهنعمهالد) هدةأوهكلهأ اذاالوغهلوغيهلغ نموهو ايندلا

 تارصاقمهدفعو) هبارثوأوإ عب هذاذابراشلا فزت أ نم مهبارش فزنيالوأ نوركسيال ىأةزجو ىلعنوفزني فوزنمو في زن

 ننام يق نونأك )نامل ةدبساوعالج ىأمانيع عج (نيع) مهريغلاافر ط نددعال نهجاوزأ ىلع نهراصبأ ترصق (فرطلا

 د م نييمستو ءاسنلا ب رعلاهمشناهم وءافصلا ف نوذكملا ماعنلا ضيدب نههبش نوصم

 نوئداحتت دنو رمي ىنعماو موياع ف اطي ىلع (نولءاستي ضعب ىلع)
6 

 ناىنعي(ءاضيب) نويعلا اهارثةرهاظراهنالا ىفةب راجرس نمىأ نيعم ىنعمو « ةذل ىلعتب ريشاسأ اكو
 مقل ىلم ماركلا تيداحا اهبابهذتف طوقعلا تال ىأ (لوغاهيفال نيب راشال) ٍوذيذلىأ (ٍةذل) نبالا نماضايب دشأ ةنوار

 نسعي ىلع مهضعب لبقيف نم عاونأ نم لضحيايندلار جو ءافخ ىف قدلي داسف لوغلا ليقو عادصالو نطبلا عجوالواهيف مئاالليقو
 م ىربانولءاسنب كلذريغوةدب رعلاوراملاّوءقلاولوبلاو سأرلاعادصو نطبلا عجوو لقعلا باهذوركسلااهنموداسفلا

 هانعمليقو نو ركسيالو مطوقع ىلع مهبلغتال ىأ(نوفزني اهنع هالو ) ةنجلار جس ىف كلذ نم ئمثدجوبالو
 ءىجهناالاين دلا ف مهباعو

 ىف رعات ىلعايضامب |! تاررائنيعالا تاسباسئئأ (فرطلاتارصات هدنعو) لاعتناق هحاو زامل ١
 امهم لئاقلاق) هرابخا نياك ( اهماظعنيعالا ناسح ىأ( نيع) مهريغىلان رظنب الف نهجاوزأ ىلع نهنيعأ ترصق نويعلا

 (ككنث كوقي نيرق ناك || نومي ةرابفلاو جرا نم شيرلبا ةكناهنالماعنلاضبدي نوهبشر وتسمنوصمىأ (نونككض يب
 فوكو ىاش نيتزمهب | ةرفسبةب وشمءاضيب ةأرملانوك-:نأوهو ءاسنلا ناولأ نسحأ نماذ_هلاقيوةرفص ف ضيبأ امنوا
 نبدلامويب (نيقدسلا نل) ىلعمهضعب لبقاه) لجو زغهلوق ُُه رو دخلا تاضيدب نهمهسن :وةماعنلا ضدي ةأرملاهيشت برعلاو

 !مارتانكو 0 ىأ (مهنملئاقلاق) ايندلا فهلاح نعاضعب مهضعب لأس ىأ (ن ولءاسنب) ةنجلا يف هنجلا له تن احلا

 (نونيدمل انثأ اماظعو أ 'ى.ناكليقواناطيشمني رقناكص لبق ثبلاركنبايندلاف ىأ (نيرقىل ناكفا) ةنجلالهأن م
 وهو نيدلا نم نويازجن || امهواذوهبهمسا نمومرخالاو سو رطقهمسارفاك امهدحأ نيكير شاناكل يقو نب وخأ ناكل يق سنالا

 لئاقلاكلذ(لاق) ءازجلا || ل كننأل اوقي) نيلجرالثم,ط برضاوهلوق ف فهكتلاةر وس ىفامهربخ لجو زعهللاصقناذالا

 ىا(نوعلطم منن أ له) ماهفتسا اذهو نوبساحبو نوب زجمىأ(نونبدمل انثأماظعولب رئانكوانتما ذثأ) ثعبلاب ىأ(نيق دصملا
 نيرقلا كلذ؟<رالرانلا 7 أنمهناوخال نمؤملالوقي ليقورانلا ا ىأ(ن روعلطم من : أله ةنجلا لهالىلاعتهلا(لاق) ىراكسنا
 .ىوك ةنحلا فنا نلكف 0 انمهيفرعأت تن :أةنجلا له لوقيفرانلا فىأةلزامفيكرظننل ىأن وءلطم متنأ الهةنحلا

 لهأىلا اهنماهلهأ رظني || هنب 08 ًارفىأ ( مج اءاوس فمك ارف) رانلاىلااهاهأ اهنمرظن ىوك ةدملا فناسابعنبالاق نمؤملا

 لهالىلاعنهنبالاقوأرانلا || تدكدقلةنلاو ىأ( نيدرتل تددكن اةئلاثلاق) هنمبناوجلاءاوتسالءاوس ئدلاطسو ىمسرانلا طسوف
 نوعلطم متتأ له ةنجلا هماعناو ىف رةجر ىأ ( ىف رةمعنالولو) هكلهأوهادرأ د قفاداسن | ىوغأ نمو ىن, وغتىليقو ىنكلهتنا

 مكتلزنم نبأ اوماعتةرانلا ىلا ايندلا ف ىأ (ىلوالاانن”ومالا نيتي نحنافأ) رانلا ىف كعم ىأ (نب رضحلا نم تنكس ) مالسالإب ىلع

 نانا لهأ ةلزاس نم [| تدلوتيفالمطةكناللالوقتفتولا عذب نيحةكتاالما جا لعأ اذهدوقيبق (نيبدمم نعامو)
 :(ةايفووسلا (مااإ | نإ ل سا ا
 (يخاوسف) شرف |( و او ال ا

 لات اذا نمت يقبأمو

 ةيفانلا نيب واهئدب ةقرافلا ىهم اللاو ناكى لع زخ د كداكى لع لخ دن ىهوةليقثلا نم ةففخم نا ( نيدرتتتدكنا هنياتلاق) اهطسو ىف

 نمتدنكل) مال_ءالاةورعب كاسمت_سالا ىف قيفوتلاوةمصعلا ىهو (ىل رةمعنالولو) بوقعي نيلاحلا ىفءايلاب و كالهالاءادرالاو
 ىلع طءللءافلا ( نيب عمم نحنامو ىلوالاا:نتومالا نيتيمب نتا هأ) كلاثمأو تن ا هنرضح  مباذعلا اورضحأ نيذلا نم( نب رضحلا
 فال ىلوالاةثوملاالا اوفوذبال ن أو هو نينمؤملالاحاذ_هنأ ىنعملاو نيب ذعمالو نيتيع نكاف نومعنم نودلخم نحن أ هريدقت فوذح
 هللا ةءهنباثدحت نمؤملاهلوقبلوقاذ هو توملاهيف ىنمىذلالاقتوا ا نم هرشام ميكحل ل يقو ةعاس كت ,وملاهيف نونمجاهفمهئافرافكلا

 هريبدقتو عطقنموأة ىمالا توغالوهريرد ةتلصتمءانثتسالاو ردصملا لع بهنانةتومو سين ءتةداي زوهلاخسيب ون نوكيلهنب رق نم مس

 لجوزعمتلا لاق م(ميظعلازوفااوذ) هيف نحن ىذلا مالا ىأ( ذهن ا هلاعي رقت هني رقل لاق ملاين دلا ف تناكدق والا ةنوملا نكل



 (نيبل'نعانتونان تنك مكن ) نيعوبتملل عابنالا ى(اولاق) نومصاختي ( نولءاسنيإ) عوبنملا ىلع عبانلا ىأ(ضعب ىلع مهضعب لبقأو)
 اونوكنمللب )ءاسؤرلا ىأ(اولاق) هيلعاننورمسفتو لالضلا ىلع اننوامحت كن 1 ىأ شطبلا مةياهي وةوقلابةفوصوم نيملاذار هقلاو ةوقلا نع

 طلست (ناطلس نم مكيلعانل ناك امو) نيئحلمريغر فكعلا ىلعهل نب راتخهنم كنك عمهنع مْتَض .رعأو ناميالا مت أ متيبأ لب ىأ(نينمؤم

 ىنعي (نوقئاذلاناانب رلوق )اعيجانمزاف (انياع قف ) نايغطلا نيراتخاموق متنكلب (نيغاطاموق متتكلب) ؟رايتخا اد كنك هب كباسن
 كلذب نوملكةم مهنال ملك ةملاظفل ىلا هب دعهنكلل و ن وقثاذل <ن |لاعتاوه ام ديعولا ىحواوانل اك هماءاةلاحتال هباذعا نوقث ا ذانإب هللا دعو

 (نواغانك اءا)ىنلاىلاك انوعدف(مك انيوغاف) كلاملةلاقلاطوق ىكحواو «ىلاملةنزاوهتمجز دةف#هلوق هوحنو مهسفنأ نع
 (نوكرتشمباذعلا ف)ةمايقلاموب(ذئموبإاعيج نيعوبتملاوعابنالاناف(مهناف) )١18( انلاثمأ اونوكتل ؟ءاوغااندراف
 مل ا يم ا م ا ضل ا ةباوغلا َْق نيكرتشماوناك اك

 00 ا ااا اذا مونلا مع يتلاو نوذاةنملسيقو نوعشاخ سابعا لق || م نب دن و
 منك مكنا) عابتاللءاسؤرلا ىندي (اولاق) نومصاخت, ىأ (نولءاسني) . عابنالاوءاسؤرلا ىنعي(ضعب ||" ا. لغمأنا ناكر لاب أ
 مط نوفل<ءاسؤرلا ناكل يقو هباننواضتام نيدلا نااننورتواننواضتف نيدلا لبق نم ىأ( نيهلا نعاننونأت : 0 7 1
 ةزعلا نعى نيعلا نعل يقوكناميابانقثوفانل متفلح منا ىنعملاو ق,اوههيلا مهن :وعدبىذلا نيدلانا 0 1 00
 قح ىلءاونوكتمىأ (نينمؤماونوكستملب) عابتاللءاسؤرلا ىنعي (اولاق) حد لوالا لوقا و ةردقلاو 0 2 ع
 انتعباتم ىلع كرهقنف5 ردقوةوق نم ىأ (ناطاس نم ك<يلعانا ناكامو) رفكسا | ىلع متنكلب هنع كل ضن ىتح و 1 6 0

 ىهوباذعلاةلكىعي(اذب رلوق) اءيجانيلعب جوى (انياع قف-) نيلاض ىأ (نيغاطاموق متنكلب) -- 0 0
 رانلا فاعيج ل ضملاولاضاا نا ىنعي (نوقئاذلانا) نيعجأسانااوةنملا نم منهجنأ“ المالىلاعتهلوق || 7 00 0
 هللا لاقنيلاض أ( نيواغانك انا)هيلعانك امىلا انوعدوىدطا نع !نالضافىنعي (ك ان وغاف) 2 0
 نبالاق (نيمرجلاب لعفن كلذك انا) عاينالاو ءاسؤرلا ىنعي (نوكرتشم باذعلا ىف ذموب مهناف) ىلاعت اوكراش) 0 0

 لاقف ديحوتلا نعمه رامكشسا,ب اذ_ءلا كلذ ىفاوعقوامنا مهنى لاعت نيب مل ءاكرسش هلل اولعج نيذلا سامع (نونحب رع
 8 َط 0 السلاهءلعاد# ن ون
 اهنمنوعنتمي وديحوتلا ةلكن ع نوريكش, ىأ (نوريكشسةنداالاهلاال طل يقاذا اوناكمهنا) ىلاعت || 22-2200 6
 م - - ١ 2006 ا . انة ا - ىلعدر (قحلاايءاج لب)

 كر.لا قنوديحوتلاو نيدلا نمولبق ن واسر هبنتأ امب أمنا هنا ىنعي (نيل_سسرملا قدصو قملابءاج (نيلسرملا قدصو) نيكرشملا
 ا 1: َ 2 3 - ١ || هيدي نيبامل اقدصمهلوقك

 (الا) بيذكتلاو ك ارمشل!نماين دلا ف ىأ(ن وامعت متنك امالا نوزجتامو ميلالا باذعلا اوقئاذلكت 0

 ةركىنعي (مواعمقز رمطكئلوأ) نبدحوملاىأ (نيصلختا هللادامبع) عطقنمءانثتساوهو نكسل ىأ

 فصو مث رظذم نسحو ةٌئاروةذل اووعط بيط نمةفصلا مواعمهنا ليقوهب نوني هنوهتشي نيح لقوا يشعو

 ذذلتلل لك وب ماعط لكواهسإاي واهبطراهاكراملا ىهوةهك افعج (هكاوف) ىلاعتلاةفقزرلا كلذ
 مهداسج نالت اوقالابةحصلا ظفح نعنونغتسم مهنالفك اوف اهلك ةنجلا لهأ قازرأ نا لية وتوقللال

 مهو) ىلاعت لاقاكميظعتلا اومارك الا عم لصاح كلذ نا مثذذاتلا لبس ىلعهنواك ايام لكف دمالل تقاخ

 ىنعي (نيلباقتمر رس ىلع ميعنلا تانج ىف) ىلاعتلاقف مهنك "اسم فصو م'ىلاعتةللا باوشب ىأ(ن امركم

 بارشهيفءانالك ا رسل ىلاهتلاقف مهب رساقسو» ا اا ىررر كئاوأ) مطقنمل

 اناكو ةحصلاظفح نعنونغتسم مهنالهك اوف هلكمهةزر نا ىنعيةحصلا ظفح توقت,الو هبذذايام لكىهوهك اوفاإب مولعملا

 ةحئارو مطب يط نماهياعقاخ صئاصخي توءنم مواعم قزر دارين ازوجيوذذلتلا هنولك ايافدبالاةقواخةمكحح ,هداسجأ نال تاوفالاب

 ( ميعنلا تانج ف) نومعنم(نومركم مهو) نكسأ هيلا سفنلاو ايشعو ةركباهبف مهقزر مطوهلوقكت قولا مولعم ل بقورظنم نسحو ةذإو
 ( ساكب مهبلع ف اطي ) سن اورورسسلل م لباقتتلا ( نيلب اقتمررسىلع) اذكو ربخدباربخ نوكينأوالاحنوكينأوافرظ نوكيناز وجي
 نآرقلا ف سأكل كش فخالا نعواسأك اهسفنر حلا ىمسنو سأكر ح ااهيف ةجاجز ال لاقي زمطايامهريغو فقولا فة زجوو رمعوبأ زمر يغب

 رهاظلا ضرالا هجو ىلع ىراجلاوهو نيعمر هن نموأ نيعم بارعش نم (نيعم نم) امهنعهللا ىضر سابع نباريسفتىفاذكو رحلا ىهف
 سم نمراهن أو يملاعتهندا لاق ءاملاىرج راهن قةنملا فى "رم هنالءاملا دبي فصوامم فصو نويعلل

 باذعلا اوقئاذل كنا)

 الا نوزحن امو ميلالا

 ةدايزالب (نوامعت منك ام
 (نيصاخلا هللادابعالا

 قدموفوكماللا حافي

 نكل ىأهدعباماذكو

 ءانثتسالا ىلعهللا دامع



 تمظعت سا ئئأ قعو ةزمتبمع لب ثعبلا نيم خرم نوري سي مهو شمعبلا مهزاكن ا نم تبجيوأ كبي: نموكاانم هه (نورخسي و)
 اذاو) بع لب دجتاي لق ءانعموأ ةعورلا هيلعز وجال هنال ىاعت هقحن ىفماظعتسالا ىنعل درف-ئنلا ماظعتسا دنع نابسنالا ىرتعن ةع وربخجلاو

 ىمدتسي (نورخنسي)هوحورمفلاقاقشناك ةزكم (ة:؟اوأراذاو) هبنوظعتيالئشباوظعواذامهنأ مهءأدو(نورك فيالاوركذ

 انكوانتمإ راكن !ماهفتسا (اَدُيَأ) رهاظ(نيبمرحسالا) اذهام(اذهنا اولاقوإلة ب رخسلا فنوغلابب وأاهمرخسي نااضعب مهضعب
 قضملاو نوثوعبم فريمضلا ىلءوأاهمساو نا لحن ىلع فوطعم (انؤاناوأ) اماظعوابارتانك اذاثعبنأىأ (نوثوعبملانئاماظعوابارت

 ىلءانمدحاو ثعبي أى أى اشو ىندمواولا نوكحسباءؤاب اوأ لطب أو دعب أ ىوئعبف مدق أ مهنا نونعيداعبتسالاة داب ز ىلءانؤاب[اًضيأ ثعبيأ
 ودقمط رش باوج ( ئهامناذ) نورغاص( نو رخاد متن أو ) ناتغلام*و ىلع عن ن روئعبت(معن لق) نوم -ةالا (نولوالا) راكنالاىف ةغلابملا ٠

 اهربخاهحض ومةمهبم ىهاعأ عوش 69 ىلا عجرالىهو (ةدحاوةرجز) الاىهاذ كيلذك ناك اذاهريدقت 3

 سو هيلع هللا ىلص هللا ىن بع ليقو كبت نم نورخسب مهوكيا مهب ذكت نم تبع ىأ سو هيلعهنلا ىلص

 مارال ىرارز || بيكا سمعنا سيقااقتف لاا
 (نورظني) ءارصب 0 هب اوأراذاو) نوظعتيالاوانعواذاو ىأ(نورك ذيالاورك داذاونورخسيو) تبل ىلا لالا (مهاتة)اهيطحاساذا | 0

 ل داما ادرس لا (نورخسنسي) رثقلاق اعنا
 طوق ة كلي لا( ا (تويرانسب مها ذافإ ميلادك صوور حلا (ةسارت مالا نورغاصىأ (نورخاد

 اذهإلةكلاملاتقورئاقلا ناي ليقوءاضغلاىا(لسفلا موباذه)ءارالاو باستا موتروسي ( نيالا عوزا دق راياولاقو ) ءايدح |ىنعي

 ىذلامويلاىأ ( ندلا مو اوكردا ىا(اوماط نذلا) اوعجاىأ(او رشمبا)ادلا قق (ن وبدكتدب ميكى دلال نسا ْ
 من رمت لهأ عم رمل لهافاهلثم عم ةفئاط لكسف مطاثم ْ رمههابشأ ىأ (مهجاو 9 ماظل كا ف ماع وهليقو

 (لصفلا موباذه)انلا عا ليقو ]لسوف هناطيش عمرفاك ل نري نيطاينشلا نم مه ءانرقىأ مهجاوزأل يقوانزلا له م
 0 د ا سلب |ليقو تيغاوطلاو مانصالا ىنعيايندلا ف ىأ (هللا نود نم نودبعباوناك ام و) تاكرمثملامهجاوزأ

 لالضلاو ىدملا قرف مهوسحا ىأ(مهوفقو)رانلا قي رطل مهوادىأ سابع لاق (ميججا طارص ىلا مهودهاف ) هدونجو
 (نوبذكت هب متتكىذلا) مطاعفأو مهاوقأ عيج نع سابع نب لاق لاؤسلل طارصلا دن ءاوسحرانلا ىلا اوقيسامل (نولؤممهنا)

 انف ن كا نأ 22 َ 1 0 'غ

 ١ ا اهفوهبسنك !نبأنمهلام نعودب لمع اذامهماع ن ءودانف | امف(س) هرمت نععب رأ نعل ئسي ىتح ةمايقلا
 در ا نا 0[ لسدتنالوسر نا سن نعهلو ىذمرتلاهجوتأ الب أاهف هبابش نعةياور فو هالبأ ايف همسج نءوهقفنأأ

 مهضعب ةرفكلا مالكنم 5

 نوكيناو مط تكلا مالك مكضعب رصنبال<لاممطاخيب ون منهج ةنزن مطلوقت ىأ (نورصانتالككلام) نولؤس مهنا مهوفقو
 نا نوما تم مويلامهلب ) ىلاعت هللا لاقرصتنم عيج نر دب موب لاق ثيح لهج ىنال ب اوجا ذهواضعب |

 ةكالمللةللاباطخ(او رشحا) مطاباوج ةكسئالم ا مالك م لصفلا م وياذهوةرفكلامالك ( عبار - )ن زاخ) - ١”

 مفرلابىرقوفطعلل ليقو عم ىنعمواولاو تارفاكلا مهءاسنوأ نيطايسشلا نم مهءانرقو مههابشاو ى (مهجاوزأو )ادرفك(اوماظ نيذلا)

 قو ىده نيدلا ىفهتيده ىمصالا نع مهولد (مهودهاف) مانصالا ىأ (هللا نود نم نو دبعي اوناك امد) اوماظ فريمصلا ىلعافطع

 ىأ (نورصاننالكلام) مهلاعف أو مطاوقأ نع (نولٌؤ سم مهنا) مهوسحا (مهوفقو )رانلا قي رط ( مخ طارصصلا) ةباده قب رالا

 ردب موب لاق ثيح لهج ىنالب اوجوه ليقواين دلا ف نب رمانتماوناك امدعب رصانتلا نعزجتلاب مط خيب وناذهو اضعب كضعب رصنبال
 اضعب مهضعب لسأبقوأن وداقنم( نوما تسم مويلامهلب ) نب رصانتمريغ ملام ىألاحلا ىلع بصنلا عضوم فوهورصتنم عج نحن

 ليلق وهو ةيماهفتسالا|مفلاتابثا.خسنلا فاذك ل اءانفأ ايفهل وق ١)



 انقلخ انأىتعملا نال ئمملا ىلع لوح .(اظناحو) ركب قاةءارقل بك اوكللاةئب زبهلص أ واهسفن أف اهنسمء اهلا تن زانغااهنال اهنسصنو د
 هناكردقمللعملالعفلا وأ نيطايشللاموجراهاناهجو سيباصماين دلاءامسلاانب زدفلو لاقاكنيطايشلا نماظفحوءاهسللةنب ز بك وكلا

 قريمضلاوةعاطلا نم ج را (دراهناطيش لكنم) اظفحاهانظفح ءانعموأ ب كحاوكتاباهائب زناطيش لك نماظفحولَنق

 ةعمس] لاقي عاملا بلطت عمسبلاون روعمسنب اص ا وركب ىف ا ريغ فوكن وعمس نيطايشلا ىنعم ىف هنال ناظيش لكل (نوعمسسالا)
 ةكئالملامالكى ا اوعمس نأ نو رد قيال مهنأو عمسالةقرتسلالاحهيلعاملاصاصتقا ادتبماعطقةمامالكن وكن أ ىغض و عمس فوأ

 هلوق فاك" اهلمر دهاو نات ف دق-اوعمسيال نأ ق بف ىنمركسن نأ كنئج ف تف ذحاكماللا تف ذخ اوعمسالثلإأ ليقو اوعمستي وأ

 نكلوهدارفن]ىلعدو د مريغ نيفرهلا نمدحاو لكن افهلثم نعنآرقلانوص بف سءتهيفو * ىئنولارضح اىرجازلا اذهمأ الآ

 6 نيب قرفلاو ركذم امهعاتجأ
 50 0 -. 4. -. . ءدلؤ -

 نا هشد_>ىلاو هثيدح تعمسو ث ددءّب هيلا تعمسو ث دحت انالؤ تعمس

 5 60 " - ديف هسفن ىدعملا
 لكنماظفحو) ةئيزلا ةباغرظن قرز أ حيطس ىلعةثل التمةقرسثمرهاو زلا بك اوكلاهذهىاروءامسلا

 : 0 ىابىدعملاو كاردالا

 ( ىلعالا الما ىلا نوعمسيال) بهشلاب نومريتاعدرمتم ناطيش لكن مءامسلا انظفحو ىأ(درام ناطيش. كاردالا عم ءاغصالاد يفي

 اوعمسامب رف ءامسلاب رقى نودعصي نيطايشلا نا كلذوءامسلا ن اكس مههنالةبتكسلاو ةكنالملا ىلا ىنعي || يب (ىلعالا السلا ىلا)

 هذهب كلذ نم هئلا مهعنف بيغلا نوملعي مهنا كل ذي نومي و سنالا مهءايلوأ ه بنو ربخيف ةكئالملا مالك نونكسي مهنال ةكئالملا

 ىأ (اروحد) ءامسلا قاف ؟نمىأ(بناجلكنم)اهبنومريىأ (نوفذقيو) ىلاعتهلوقوهو بهشلا نجلاو سنالاو تاومسلا

 000 ا 31 أ( بصاوسا ذع مط و) ةكتناللا سلا نع مهنودعبب 1 نوح نب درو
 | لا نا (تائايش) هقلىأ (هعباف) ةكتالللءالكنم] (ن (نوفدشيد) ضرالا
 نيطايشلا بهذت نأ نككفيكت اق ناذ مهيقثي هنالابقاث نيطايشلاهب ىرت ىذلا مجنلا ىمسليقوهلبخي وأ لكنم) :تهتلا نووي

 كلذ لثم ىلا نودوعي مْمهدوصقم ىلا نواصيالو مهقرحت ب هشلا نا نوماعي ثيح ىلا كتارخ ج نم (بناج
 نودوعيافاتاق

 ىلع لغي رصلا بك اركدوصقملا لين ءاجروةمالسلا فاعمط هيلا ن وا يال مهنا مهماع عم عمسلا قارتساىا 0 َش ءاعنلا

 0 رب افلح نا ةااعل شن ىازتك لهل نب(وتفتسا) ل زحل لوح 1 (اروحد) قارتسالل
 نم ىنعيانقلخ نم مألبقو اقتلخذشأ ءايشالاد ذه ىأرب رقنماهفتساوهولابجلاو ضرالاوتاومسلا نوفذقي 0 لو

مهم ونذب مهاكلهأ دقو مهالا نم مهريغ نماقلخ مكحاباوسيل الؤهنا ىنعملاوةيلاخلا مالا دردشلا وكت روحدلإ
 نمؤي ىذلااف 

 وه سيلوىلاعنهللا ىلا بجتتلاادانسا ىلع مضلاب”ىرق (تبحع لب )ءىفنيط نمليقوديلاب قاعي جزل قصإل || ىريلاو قتلا نالوأ

 لوم لا عنةللا نمبجلا اوهميظعتو ئشلار اكن | ىلع لوم سانلا نم بجتتلانالنييمدآلا نم بجتدلاك هناكف ىنعلا ف ناب راقتم

 دقليقو باوثلااهيلعبترتيف ةنسح تناكناو باقعلااهياع بترتيف ةحيبق تناكن اف ةلادحا كلت ميظعن ىلع افذقوأ نو حدب ليق

 هلت سيل باش نمىكب ربحت ثيدحلا ىفءاجاكاضرلاو ناسسالا نم نوكيدقو مذلاوراكتالا نعم نوكي | ع ا
 كشا | هساحاهع | كك تت 5 0 طونقلا 1 هلوق م اياهت 5 ِط 0 12 ماد( بطار تالع لو

 ونقلا دش أل الا هلأ نم لوقو ردد ؟طوشرجللا نام رابغولاث يدع قو ةوبم 0 0

 ليان وسسسة فدالا

 نكل همت ١ طف نعيىلاعت هللا هج كل كك ,وصلا 5 روهليقو

 قفاو
 ةعابلس .مهمالكنمأيش ذخأ ىنعيةبلسلا باس ىأ (ةقلمعا فت ١ ل لا

 ديدش طوق نماقلخ ىوقأ ىأ (اقلخ دشأمهأ) ةكمرافكربختساف (مهتفتساف )ع ىعم(بفان) مجرم ىأ (باهش) هقحل (هعبناف)

 هيلع بعصيلو ةميظعلا قالها هذه قاخ هيلع ناه نم ناو ثعبلا مهراكن الدرلا ىنعم ىلع هقش أ واقلخ بعص أو أ ةدشهقلخ فد قلخلا
 نمي ىجوامهنيام وضرالاوتاومسلاوةكئالملا نمهقئالخ نمرك ذامدي رب (انقلخ نم مأ) نوهأأهيلعرسشبلا قلخ ناك اهعارتخا
 ؟ىرقو مزالوأ قصال(بزالنيط نم مهانقلخانا) فيفختل اودي دشتلاباند دع نم مأ أرق نمةءارق هيلعل دب و مهريغ ىلع ءالقعلل ابيلغت

 بارتهنماوقلخ ىذلا بزاللانيطلا ناب مهيلع جاجتتحاوأ ةَوقلاو ةبالصلاب فوصو ميغ نيطلا نم 6

 (تبعلب) ثعبلا مهراكن ارك ذنم»ولتبامدصعي ىنعملا !ذهوابارتانك اذن أ اولاق ثيحهلثم بار: نماوقاخ نأ اوركنتسا نبأ نه

 كلبا مهببذكسن نم



 ىطعأو 4ةللارفغ#لاهجوا مدي رب سنا رق نم سيب .نآرقلا بق ناوابلف ئث لكل نا مالنلاوةالصلا هيلع لاق بوققعي نوعجرتت وف
 ثاكنااهأرق نم مالسلا هيلعلاقوهلتبضق هتجاح ماما سيأرق نم مالسلا هلع لاقوة ىمنب رشعو نينثثانآر فلا قاهاك رجالا م
 ةريقف ناك ناوةلناهسن ا اشحوتسم ناكن اوهللاهنمأافئاخ ناكن اوهنناه سل نان رعناكن اوهللاهاورأ ن امظ ناكن اوةئلا هعبش:ً اعئاج

 هنثازخ نمهنيدةللا ىضقانويدم ناكناوةللاءا دهالاض ناك اوهللاهصاخاريسسأ ناك ناوهنلاهجرخأ نحعسلا ف ناكن او للاهانغأ

 (ةيآنونامثو ناتتثا اوأىدحاوةثام ىهوةيكمتاقاصلاوةر روسإلا لعأ هللاو ةجاح لكل ىغقتو ع وس لكهنع عفدن ةيضاقلاو ةعفادلا عدتو

 )6( تايلاتلافاوجز تارجزلافافص تافاصلاو) 6 ميجرلا نجر لاةنلا مسا .

 ملاعلا رداقلا كلالا هن ىنعي(امهنيبامد ضرالاوتاومسلاب ر) ىلاعت لاقف هسفن فصو مئمطوق ىف مانصالا

 قراشملاىدسلالاق ا دحإب ىئتك افبراغملاود ارأليق(قراشملاب رو)هلوقو كي رششلا نعمزنملا

 دقت لق ناف برغم فب هرغنو قرمشم ىف مود لك علطت سمششلا ناف براغملا كل ذكواقرسشم نوتسو ةئاهلث

 ىلاعتو .هناحبسمسقأ ( ارك ذ

 واةكنئاللا فاولطب
 7 تافاصااو ةروسريسفنإلم

 ادق اتافاصلا د 5 5 0

 اهب 0 فالك ةثالثو ةملك نوتسوةثاهامنوةنآنونامو ناتنثاوةئام ىهو ةيكم ىهو
 تاوجازلافةالصلا ىف 0 7 <. ©

 2 افرح نورشعوةتسو ةثاعفامو
 نعرا اقوسباحسلا 5 .

 ؟ د« ميحرلا نجرلاةّللامسب ل
 تايلاتلاف ماطالاب ىصاعملا 0 1 .ش 2 ه

 1 34 (م)ةالصللايندلا ف قلها فوفصكن وفصي ةكئالملامهسابعنب!لاف(افصتافاصااو) لجو زءهلوق ُُق

 فصتاك نوفصنالأ ل سو هيلعةنلا ىبصهنلالوسر لاق لاق ةرمس نب رباج نع
 تا حتا مالكل فيكوانلق مهب ردنعةكئالما

 لوقوهواهريغو ةلزأملا ةكسالملامهليقودواد ىب ظفا فصا! ف نوصارتيو ةمدقتملا فوفصا| نومي لاقمهب ردنعةكسئالمافصت

 الا نيوفنب وادهاجمو | نعزسزتو ىهنت نار قلارجاوز ىهليقوهقوسنو باحسلاوجزتةكسئالملا ىنعي (ارجز تارجازلاف)ءاوطا
 اهمادقأ فاصل لاكعلا مسقدلك اذهو نآرقلاءارقمهليقو ىلاعتهل ارك ذنوات.ةكئالملا ىنعي ارك ذتايلاتلاف) حيبقلا

 تاواسلا راسو دحبتللا ف ١ رت تار قوت ارجارلاو تافاساا بر ريدقترامضاهيف ليقوءايشالاهذهبلجوزعهللا مسقأ

 تمارا تاور هذه ىلا متهتا مسقافاداواطاةطآلا لعجأ اولاق ةكمرافكن ا كلذو (دحاول كمل نا) ىلاعتهلوق مسقلا

 ا جعاصنلاو ةدبع ىلعدرلاواهبنا ىملاكواهتاوز فرس ىلع هيبنتلءايشالا ذهب مسق أ امئاو دحاول مهانا ءايشالا

 واهعئارسش تاسرادلاو هللا

 ليبس قفةازغلا سوفن
 فوفصلا فصتىتلاهّللا

 دا طلو هذه نيب عمل اهجو فيكحف برغلاو قرشلاب رلاقونيب رغملابرونإقرمثملا بر ننآ عضوم ىفلاق

 0 تكس نوح نيقردلابدارأوبرشو ىتسسلاا بيق عل ىلا حكما دق رسشلاها ا

 مفصل لضفلا ديفتف أ روزو اهلك او تاقسلا نسح,نمرونلاو ءوضلا نالبك اوكلاءوضب سابعنبالاق(بك اوكا ةنيزب) 2 ضرالا ىلا تاومسا| ند ىهو ضرالا ىلت ىتاا ىنعي (ايندلاءامسلا اني زانا) ىلاعتهلوق و بكاوكلا ا لا لل لكو قرشم ا !!ةيلع تقرت عضوملك لق ل ا
 0 ةبسانتملااطاكشأ اهتني ز ليقو سمشلا بور غ دنعةماظلاة دي دش تناكل ءامسلا ف بك اوكحل هذه لصحت
 نار مسقلا باوجو سكتلا| ىلا يلا ىف رظناذاناسنالا نال يقو اهريتغو نتعن تانب وءازوملا لكششك لكشتلا نانلل

 وهليق (دحاول ملا :
 علاطمىأقراشملا ب روامهنبامو بروه ىأف وح أ دتبمو أر يخدعب ربخ(ضرالاوتاومسلابرإلادحاواطاةطآلا لعج أمه وق باوج

 دحاو ف برغنالو ماطنالو برغم ف برغتواممم قرشم ىف مون لكسمشلا قرمثت براغملا كل ذكواقرمشم نوتسو امل يغر ندمت
 ةهج قرسشملافةهجلاهدارأهناف برغملاو قرمشملا ب رامأوامهبب رغموءانشااو فيصلا قرشمدارأ هناف نيبرغملا برو نيقرسثملا برامأو نيمو
 انيزانا ىنملاوةني زلا نملدبلا ىلعةزجو صفح (بك اوكلاةنب زب )ىفدالا ثينأتمنم برقا (ايندلاءامدااني زانا) ةهج برغملاو
 بك اوكلا نب زب لوعفملا فانونمردصملا لامعا ىلعو أ ىنع أر امض ا ىلعو أ ةني زب لحم نمل دبلا ىلعركب وبأ بك اوكلا نير زب ايندلاءامسلا
 بكاوكلا هللا ناز ناب يأ لوعفملا ىلا هتفاضا ىبعوأ بك اوكا ةئدزرب هلصأوبك اوكلااهتتاز ناب يأ ل عافلا ىلا اردصلاةفاضإب مهريغ



 ىلعوهف ىأةموصحلا نيب ( نيبم مصخوهاذاف) ةساحنلاةانقوه ىذلا ليا-الا نمةجراةرذم (ةفطن نمهانقلخاأ ناسنالا ارموأ)

 .ه.هقصلاوهل فصو مزلا فهماصخ نوكس: مث هماظع تمرام دهب تيملاءايح | ىلعهتردقر كش و هن رةمصاخم ىدصتهلوأةءاندو هلصأ ةناهم

 برغأوهف ىناا نم(هقلخ ىسنو) ىظعلاهتفب (الثمانلبرضو) ةرباكللاةباغوهو تاوم نمهءاشنار كتي وهو تاوم نمأشنم هنوكوهو
 تافرلاو ةمرلك ةفصريغ ماظعلا نم ىلباملمساوه( ميمر ىهو ماظعلا ىحب نملاق)هاباانقلخ ىأ ل وعفملا ىلا فاضمردصملا مظعلا ءايحا نم

 ثبشني اهلحت ة احلا نال بق نماهيفرثؤي, توملان ال ةسحن ةتيملا ءاظع نالوقيو ماظعلا ىفةايلا تبث نمو تنؤملا اربخ عقو دقو ثنؤيإ اذطو

 هيلعتناك امىلااهدرةبآلا ف ماظعلاءايحاب دارم او توما هيفرئويالفاهلحنالةايحلا نالبصعلاورعشلا اذكوةرهاظاندنع ىهوةبآلا هذه

 ناودؤ ازجأ هيلع خنال(ميلع) قول ( قاخ لكب وهو)ءادتبا ىأةيىملوأاهقلخ (اهأ شن أى ذل اميحلق) ساس ىح ندب ىفةبطر ةضغ
 (نودقونهنم متأاذافارانرضخالارجشلا نمل لءعجىذلا) ناك ايءديعيو )١8( 2 هعمجيفرحبلاو ربلاف تقرفت

 عئادب نمركذ م نوح دقن
 ةردذق ةفطن نم ىأ (ةفطن نمهانقلخا أن اسنالا اريلدأ) كامل اوقف ىذالا نم مهمذسلاب نونلعيام ليقو

 عم مصاختا اذه لهج نم بجكلا ىنعملاوةم .وصخلا نيب لطابلابلدج ىأ (نيبم ميمخوهاذاف) ةسيسخ يس

 هناوهقلخء دب فركسفتبال فيكو ثعبلاهراكن | ىفهتلدا جز ربي ورا. ةمصا خم ىدصتي ف يك هدأ ةناهم هر ا ءاملر نإ

 راكناىف ٍلسو هيلعهللا لص نلا مصاخ ىحبلا ف اخ نبىبافتازت ةموصخلا عدي وةرذق ةفطن نم || بارءالاهبىروتىتلادانزلا
 معن لسوهيلعهثلا ىلىننلالاسقف مرام دعب اذه هللا حبى رن اقوه ديب هّتتفف ىلب ومردق مظعب هانأو تعبلا خرلا نم اهرثكأو

 نملاق )ه مأءدب ىأ (هقلخ ىسنوالثمانل برعض .و) تابآلا هذه ىلاعت هللا لزئاف رانلا كلخ و كثعبي وأ] لك قيطاثمأف و رافعلاو

 بحجتتو هديب هتتف نيحىلابلا مظعلاب ثعبلا اراكذا الثمان برضو ىنعملاوةيلابىأ (ميمر ىهو ماظعلا حي || دجيمت_ساو ران رجحش

 (ةيملوأ اهأشنأىذلااهييحلق ) ةفطن نمق واخ هنأوهقلخلوأ ىسنوهييحىلاعتهنلانا لوقي نمم || خرملانالرافعلاوخرملا
 قاخ فيك مع ىأ(ملع)ةداعالا اوءادبالا نمىأ( قاخ لكب وهو) اهقلخأدتباوت صدوأ اهقلخىأ || ىرولا عيرس رجش
 .[| هللا ىضر سابعن:١لاق (ارانرضخالار جشلا نم كل لعج ىذلا) داعملاوأ دبملا ناخب م ئش همظاعتبال هنم جيمي تخسر
 | رانلادارأ نفةلمهملا نيعلاب رافعلا ى :رخالاو ةمجحلا ءاحخلاوءارلابخرملاا معها دحاللاةيناترحشامهامهنع || امهمم لجرلا عطقي رانلا

 امهم جرختفرافعلا ىلعخرملا قحسيفءاملاامهئمرطق؛ ناو اريضحامهو نيك ا وسلا لثم نينصغام همم عطق نيك اوسلالثم نينصغ
 نيتاهنا كلذو اهنمرثكستسا ىأرافعلاو خرملا دحمتساورانر حش لكف برعلادوقتى عت هللا نذإب رانلا ||| رسمي ناوارشح امهو

 ىأ (نودقوتهنم مث اذاف) بانعلاالا رانرجش لكى ءاكحلالاةوارانرجشلارثك نم نيترجشلا || يملا قحسيف ءالاامهنم
 سيلوأ) ىلاهتلاقفناسنالا قاخ نم مظعأو هامرك ذمنرجشلا كلذ نمرانلانودقوتف نوحدقت || ىعددافعلا ىلعرك ذوهو
 ىنعي (قالخاوهو) كلذ ىلعرداقاوه ىأ ( ىلب مهلثم اح نى عرداقب ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا 0 را
 نأ)هني وكستو ئثثادحا ىأ (ًايشدارأ اذادىمأامنا) قلام عيمجب ىأ ( ميلعلا) قا دعب اقلخ قا 0 7 0
 هديب ىذلا ناحمسف) ةلاحالدجوبو ثددعيف ىأ (نوكيف) فقوتربغ نمهنوكى أ (نك هللوقب 0

 ملعأ هللاو توملا دعب نودرت ىأ ( نوعجرتهيلاو)هيف فرصتملاو ئئث لك كلاموه ىأ(ئينلك ت وكسلم 1 5 ل 1

 ريسفن 9 ىلهسابيقعتلابونآلا ىلع نيدضاا دح ا ءارجاورشبلا ىفةايحاو توما نيب ةبقاعملا ىبعر دق رجلا ففرانلاو ءاملا عج
 امهنأش مظع عم ض رالاو تاومسلا قاخ ىلعر دق نم نأ ناب م”ىنعملا ىلعءارضخلا*ىرقو ظفالا لعرضخالاو بيرن الب اعم عملا نم لقعلا

 ضرالاو تاومسلا ى ا ةفاضالابر غصلا ىف( مهام قا نى لءراقب ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا سيلوأ) هلو قبر دق ىمانالا قاخ ىلعوهف
 تامولعملاريثكلا ( ميلعلا) تاقولخ لا ريثكسلا ( قالخ اوهو ) كلذ ىلعر داق وه ىلب لق ىأ ( ىلب )هب سدلوأدبملل لثمداعملا نال مهديعي نأوأ
 هفيلختب تانوكنملا نأ ل داحلافةلاالدوج وم نئاكوهف ىأ ث دف (نوكيف )هن وكينأ( نكهللوقيناًايشدارأاذا)هنأش (هىمأامنا)

 يلع نكلوق لقثبالاكلوقيهنأكداجيالاةعرسل ناب وهام او نونو فاكدنم ناكنأ ريغ نم نك هلوقب هداج نعربع نكلو هنب وكتو
 وهفاهرب دقت نالرب_وادتبم نمةل> اهنالف مفرلاامأو لوقي ىلع فطع ىلع و ىاشن وكيف ممتداعاو قاخلاءدتبا هللا ىلع لقثبال اذكف

 ' اولافام هيفاواوقين أ نم بيدتنو نوكرمشملاهبهفصواهيزغت( ناحسف) ن وكيف نك هللوقين أه ىمأ ىهواهلثم ىلع ةقوطعم نوكي
 البت وملادعب نوداعت (نوعجرتهيلاو) ملكك لاموه ىنعي ةغلابمللءانلاوواولا ةداي زو ئيش لكلام ىأ (ئنلكت وكلم هديب ىذلا)



 ناكنم) بوقعبو لهسو ىاشو ىفدمرذنتل لوسرلاوأ نآرقلا (رذنيل) نيطايشلا تازمه نموه ىذلارعسشلا نيب وهنبي كف نب رادلا
 مكح ىف مهو نولم أتي ال نبذلا(نب رفاكلا ىلع) ب اذعلا ةملكب جتو (لوقتل!ق<و) تاةلابايحو أب يملاكل حاغلا نال المأتم القاع (ايح
 اهانقلخ ى أ(نوكلاماط مهفإلانرغميلوت ىلعر دقي وهنا دحا نحنانيلونامم ىأ (اماعنأ اانيدب أت امعامممهطانقلخانأا اورو 7) تاومالا

 اهانربصو (مطاهانللذو) نورهاق نوطباضاط مهفوأ اهم عافنت الابن و_دتخم كالا فرصتاهبذ نوف رصتتم مهف مهايااهانكله مهلجال

 ناحبسهلوقب حبسي وةمعنلاهذهر كسشي نأ بك ارلاهناحبسةللا مزلأ |اذطواط هريخستو ىلاعت ليل ذي الولاوماعر دق. ناكنالا اومطةداقنم

 . مهو )اهجلاولك اي واهرهظاوبكريل مهاهانر خس ىأ(نواك ًاباهنمو) بكر باموهو (مهم وكراهنف) نينرةمهلاك امواده انلر خس ىذلا
 ماعنا ىلعهننا( ن وركشلفأ) بارع كلاو أب رمشلاعضوموهو برسشم عجوهونبللا نم براشمو كل ذريغورابوالاودولجا نم( عفانماهيف

 رصن (مهرصن ) هنآ ى أ (نوعبطتسيال) ىمأ مهبزحاذا مهرصنن مهمانصأ ل عا ىأ (نورصني مهلعل لهنا نود نماوذختاو) ماعتالا

 مهوذختاوأ مهنع نوبذب ومهنومذحي 6و9 ( نورضخ ) ةعيشو ناو أ(دنج ) مانص اللر افكعلا ىأ (مطمهو) مهم دياع

 هللا دنع مهو رصزيإ. ر صصص ص بسسس

 ىلع ص الاو مط اوعفشي.و

 نودعمدنج ةمايقلا موب

 ف مارح اولالحلانايبو ماكحالاو دو دحلان ابب هيفوتاجردلاو باوثلاهتوالتب لاذ و تادبعتملا ف

 ءايلاب ئرقو داي ىا(رذن:ل) نيب ذاك اءارعشلا ل ي واق أو نيطايشلا تازمه نموه ىذلار عشلا نيب و هندب

 قحبو) ركسفتيالوربدتيالىذلاتيملاكر فاكلا نال باقلا ىحانمؤمىنعي (ايحناكنم) نآرقلا ىا

 مهباذغل نورضحم مط 1 ا دا ا (انيدبأتلمعامم مهانقلخان ًااوريلوأ ) لجوزعدل اوق# (نب رفاكلا ىلع) باذعلا ةتج بحتو ىأ (لوقلا
 رانلادوقو نؤامجي مهنال هكراشب ل وهبدرفتاذاىديب اذه تلم لئاقلا لوقكا هلاثنا قدح !ةناعار نعم حال انيلوت عا

 ميز (مطوق كنرعالفإل امنا (اماعنا) وهالااهياعردقيالىتلاةرطفلاعئادبل كلذ لاقامتاو انتردقوانتوقب انلمعْليقو دحأهيف
 نم عفان ىازلار سكو ءانلا 00 من نال دابا اتا خ اال تاكناووك ذا مانالاصخ

 ل - || هانعمليقوك الملا فرصتاهبف نوفرصتياهايإ مهاكلف مهلجالاهانقلخ ىأ(نوكلاماطمهف) م ءآاهم
 10 مهتسبلوق نمو نورهأف نوط ضا مف
 ام لعنانا) مهزافجو .: ارفن نا ريعيلاسأر كلمأ الوحالسلا لجأ ال تصأ 00
 مهتوادع نم (نورمسي أهانقلخ لب اهطبض ىلع نور دقيال مآ ىنب نم ةرفان ةيشحو ماعنالا قلن ل ىنعملاو ربعبلا سأر طبضأالىأ
 مهوزاجياناو ( نونلعياموإ) مطو) منغلا ىأ(نولك اياهنمو ) لبالا ىأ ( مهم وكراسبنف مطاهانالذو) ىلا عتهلوقوهو مطةرخسمةلاذم
 ىلستين ا كلثم قف هيلع الفأ) هابل نم ىأ (براشمو) اهلسنواهدواجواهراعشأو اهرإب وأو اهفاوصأ نمىأ (مفانم اهيف
 رضحتسو درعولا اذهم موعنغأ ىأ (نوردن» مهلعل ) مانصالا ىنعي (ةط هللا نود نماوذختاو) منلاهذهبرىأ (نو ركشي
 هلانوفإ روس فق مهرصن ىلع مانصالاردقنال سابع نبالاق (مهرصن نوعيطتسال) طق كلذ نوكب الوهللا باذعنم

 ايندلا فاهنورضحي واط نوبضغي مانصالا دنجرافكلا ىأ (نورضحم دنج مط مهو) باذعلا نممهعنمو
 هنعمشقن ىتحةرخآلا ىف

 0-53 ا امكن مط عيطتستالوأزبخ مهلا وتلا
 هرمو نزلا هقهرالومطا

 ناو هنالصتدسف حتفأإ رضا دبع نموأ (نونعاد) بيذكتلا نمر عرا ضف ( ندرس ) عاب شيفكتا 3 0 : 0 1( نون 1 2 ءاملا قا
 هللا بص هنلالوسر ةيبلتهيلعو مالكلكفورعشلاو نارقلا فريثكو هو ليلعتلا مال ف ذح ىلعهإج نكمهنالأطخ أد قفر فك ءانعمدقتتعا

 ليقهناكمط وق نمالدب ح ؤتفااناكن ات لق نافليلعتامم الكوامهيلعهللاةجب .ر ىفاشلاحتفو ةفينحوبأ ارمك كلةمعئلاودجلانا ملسو هيلع

 نزحلا قلعتن أ نيبتدقف لوقللةلوعفماهلعجاذاةروسكملا عم متاقىنعملااذهتلقرهاظهداسفف نونلعيامو نورسسام لعنانا كنزحيالف
 ردقتالو لياعتلا ىنعمر دقق: نابت حتف نا لصفتف كرب دقت ىلع نارودبا ءاواهحتفو نارسكى ل ءنار وبال هقلعت مدعوألاع هللان وكي"

 كلذبطملا هيف ظعام ىعاحتافوأ ازساكهتر دق نا مةيلوعفملا ىنعمر دقتالو ترسك اذا ليلعتلا ىنعمرب دقتب لصفت كنك كدبلا ىن-عم

 كلب هنزحلانابثا سيل هنؤخ نع ىبهنلاو مهتبن العو مهرس ىل هتهماع ىلع نزحلا نع ل_سوهيلعهللا ىل_ههللالوسر ىمنالا هيفا لئاقا

 لغجو الاب امظعذخ أ نيخ فاخ نءىبأ ف لزئورخا اهطاهلل |عمعدت الو نيكر هشملا نمنئو كالو نب رفاكللاربهظ ننوك:الفهلوق فاك

 متهجكلخ دير كبد و من سو هيلعهنلا ىلصدتلا ل وسر كادقف مرام دعب اذه ىبحهللا ىرت ًادجحايل وقير و هديب هتفي



 انسكت:هرمعانلاطأ نم ىنم: هيف هملفت ىأ ( قلملا ىفإ)هسكتن نوقابلا هلغسأ ءالعأ ئغثلا لعج سدكنتلاوةزجو مصاع (هسكنن هرمءن نمو )

 دسج ىف فعض ىلعءانةلخان كل ذوامرهبايشلا ل ديوافعضةوقل لدبي راصف هقلخ
 هدشأ غلبي نأ ىلا ديازتيماذلءج مثلعو لقع نموا خوه

 علا اع لاجل عند حنس انني مانام قلخلا ىفها ا ىلا اذاف هيلعاموهلام لع ولةعبوهبوقلمكتسو

 ارفع لد ىلا درب, نمكنمو لجو زع لاقهلفسأ هالعأ لعجييف مهسلا سكب اك (١؟) ملعلا نم هولخوهلقعةلقوه دج

 ىلاهدرت ىأ( قلخلا فه سكش: هرمعن نمو عوجرلاالو باهذلا ىلع نور دقيإال ليقوهيلعاوناك امىلا أ ع نيكل

 طلت ا ا ا ف 2 راوج جت لبقو "ىلع لو أ ف ىسلاهبش رطغلا لذرأ || 00( تاتا
 ىلا لاح نم لقتتفي ودي ارتي هلعج متر ةصلاح ىف لعو ل قع نمول خوه دسج نم فعض ىف ناسنالا قاخ ىلاعت بابشلا نم مهلقني نأ ىلع

 ةباهنلا لمكستساو ةياغلا ىلا ىهتن | اذاف هيلع اموهلام لعول_ةعو هتوق لمكستساوم دش. غلب نأ ىلا لاح 9 1 مرطا ىلإ

 نوماعي و نوريتعيف ىأ (نواقعيالفأ) قاختا سكن كل ذفلوالا فعضيلا درب تح صقنب عمجر لقملاة اجر نمواتملا
 ا ا رهن ىلعر دق ىذلانأ رداقزيملاةلقو فرحا ىلا

 هانماعامو مهابي ذك: ى ل اعتهنلالزنافر عش هلوقيامورعاشا دمت نااولاق شي رقرافكن لايق (هلىنبنبارو || "دع ى ع س مط نأ ىلع
 الايمأ هانلعجاككالذهل تأتي مر ع_ثمظن دا ارأول ثيحح نم حلصيامو كلذهل له سبام ىأهلىنبنيأم و كلا مهتاكم ىلع مهخيسمي و

 رعش تيبب لثناورعش تدب هل نزني ناك ام ءاماعلا لاق ضح د أ ةهيشلاو تين أةلا نوكشل سسح الو تنك تيوتوإ ادعب مهلعبب و
 تيبلا اذهب ثقب ناك وديع تلا لص ىنلا نا نسحلا نع ىوراك ١ كش هفاجل لس ىز || نك

 رعاشلالاقاف اهنلا ىنيهنعىلاعتهنلا ىضر ركب وب لاقف « ايهاتءرمللبيشلاو مالسالابك هللا لوسران واوتباوناكو
 لل رت د نعمل بذي اطور هكا ءانماغامو هللا لور كلن ادهش ا وايعان ءرملل مالسالاو بيشلا كه 5 00

 تلاقرعشلا نم مصل ع صو ةلعشلا لس ىلا نكره لقدر اهنع ىلاعن هللا ىذر ةشئاع نعىورو 6 9 : د)لزنف

 نأهريفلةباو ر فو ىذمرتلا هج رخأ * دوز 0نمرابخالا,كيتايولوقيوةحاورنبارعشب لثميناك || ىلا طاح

 ضب ًارعشلا ناكتلاق رعشلا نم ئيثب لثقيلسوهيلعةثلا ىلص ىنلا ناكل هتلئساهنعةنلا ىضرةشئاع || رعشلا كيتا
 ةفرط سبق ىنب أت يبالا لمت لوهيلا ثيدخا 00 م
 هور درا عال كينايو و. اهل تنك امماالا كا ىدبتس ا
 تسل ىنالاقف هللا لوسرايا ذك سيل هنعهللا ىضر ركب وب أل اقفرابخ الابدو زم نم كيناي ولوقي لع 3 75 0 سيل نارا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحن هيي لاق هللا دبع نب ب دنج ثي دح نم حصدق تاق ناف ىل ىغبني الورعاشب كدي زوم مالك
 تيقلامةللال سس فو « تيمد عبصأالا تنأ له لاف هعبصأ تيمدفر خخ هءاصأذا سو 0 : نبذ ىنعم ىلع

 لاق سو ءيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنعهتلا ىضر سن أثيدح نمامطو نيحيحصل ا ىفهاجرتخأ 0 0 هي

 هرجاهملاوراصنالا مرك اذ هرخآلا شيع شيعلا نا مهل 0 8
 باطملادبعنباانأ « بذك الىنلاانأ لاق لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورو 7 د نبي

 هيلا دصقريغ نم كإ ذك قفتاهناالا هل فلكت الو هيف ةعن_دطريغ نم هب ىب ربىذلاهمالكبرمالا اذهام تلق أ[. ؛ 1 0 0 . قدا
 ر هانلعح ىاهيلط
 لخدبنوز وم مالكمها رواحو مهلئاس .رو مهبطخ ىف سانلا ت اشنا نمريشك ىف فتاك انوزومءاجناو ًّ 1 1 8

 سنج نم نآرقلا نوكينأ نان وارع_ثزجرلا نمر وطشملا دعي/ليلخلا نافكلذعمو روحبلانز ىف أ ل 39 3
 هنالرعشب سبل نجلاو سنالادب ظعب ىل اعتهتنا نمرك ذالاوهام ىنعي (رك ذالاوهنا) ىلاعتلارعشلا || 7 َك 6

 ىلتي وبي راحنا فأر قي ىواممباتكدناىأ(نيبمنارقو)هر وحفل خديالورعشلابيلاسأى لع سيل[ 7 7
 ١ ضحداةهمشلاو تت اها

 قى  همالكسنج نمالا وها فتيقلام هللا ل يبس فو « تيمدعبصأالاتن الههلوقو بلطلا دمع نباانأ ب ذك الىنلاانأ هلوقامأو

 'بطخ ىف قف قفتيإكانوزومءاج ناهنمتافتلاالو كالذ ىلا دصقريغ نم قف:!هناالا فاكتالو هيف ةعنصربغ نم ةقيلسلا ىلع هب رب ناكىذلا

 نوكسلاب تيقث لاق مالسلا هيلعهن ىلع هنمدهالو نزولا دس ةياهبحاص نالارعش دحأ اهبمسيالو ةنوزوم ءايشأ | مهتارواحمو مهاثاسرو سانلا

 . ىأ (نيبمنآرقورك ذالا) عملا ىأ( وهنا) لاقرعشلا سنج نمنآرقلا نوكينا ىف ةانو باطلا قءابلا ضفخو بنك ىءايلا حتفو
 زوفهب لمعلا ومدوالتب لانو تادبعتملا ف ىلترو بي راحنا فأر قي قوامسب اكن ارفالاوهامو نجلاو سنالاهب ظعوب هللا نمرك ذالاوهام



00 

 ور مهو بأ ىاشاففخالبج بوقعي ديد كنلاوءابلاو ملا مشب البج له بو مصاعو ىف دمدي دشنلاو ءابلاو ميلا سكب( البج كم لضأ

 (0010 اريثكا ) قاخلا ىنعم ىف تاغاهذهو مهريغ ماللا ف فحم وءابلاو ملا مضب البجو

 (اهوا_صا) ايندلا فاهم ىنعي (نودع و 7 متنا ىتلامهجهذه) راناا ع 0 وسلب اةعاط؛

 دهشتو مهيد نماك- :ومههاوفأ ىلع مت 'مويلا) ىللاعتهلوقا (نورفكست متنا "؟ امم :موبلا)اهولخ دا ىأ

 لسا مهب دكتتو مهرفكا نودحجب ونوركتي رافكلاناةبآلا ىنعم ( نوبسكي :اوناك امبمهلجرأ

 ىتلامهءاضعأن ا اوماعيل ههحراوج قطنتومههاوفأ ىلععنلا متخيف نيكرسشمانك انانب رئاونولوقيو |
 تلقناف ناسللارارقا نم غلبأح راوجلارارقانا كاذو مهياعةدهاشت راصىصاعملا لع مطانوعتناك

 لوقو ةرضاح لجرلاوةرسثاممدءلاناتلق ةداهثلجرلا قطنوام الكدملا قطن ةيمسن ىفةمكسححاام

 لاقهنع هللا ىضرةرب ره ىنأ نع( م) لعفا: هسفن ىلعرارقا لعافلا لوقو ىأر اه: ةداهش هريغ ىلعرضاخلا

 ىنو راضت لهلاقةمايقلاموبادب رىرن لهةلنالوسراياولاف ملسو هيلعةنلا ىله هللا لوس ,رسانلالأس

 سيلردبلاةليلرمقلا ةءؤر ف نو راض لهف لاق هللا ل وسرايالاولاق ةبادس ىف تسل ةريهظا!ىف سمشلاةب ؤر

 قليفلاقامدح أ ةبؤر ىف نو راضتاكالا ب رن و رف نوراضتالم ديب ىسفن ىذلاوف لاقالاولاق ةباحس ىف
 عسب رثوسأرب كرذأولبالاو ليما كلرخسأو كِجَو زأو كدوسأو كمرك ألف ىألوقيفهب ردبعلا

 قاشلاقليمث ىنتيسامك كاسنأ مويلالوقيفاللوقيف قالم كنا تناظف ,لوقيف براي ىلا لوقيف

 ىلبلوقيف عب رو سأرت كرذأو لبالاو لما كلر خسأو كجوزأو كدوسأو كمرك ألف ىألوقيف
 كلذ ل ثمهللوقيف تلاثلا قلي مث ىنتي_ناككاسن أمويلالوقيفال لوقيف قالم كنا تنظف [لوقيف براي
 اذاانههلوقيف عاطتسا امري ىنثي وتق دصتو تمصو تدلصو كال سرب وكباتك وكب تنمابرايلوقيف

 لاقدو هيف ىلع متخيف ىلعدهثيىذلا اذ نمهسفن فركفتيف كي اعاندهاشثعبن نآلاهللوقي مثلاق

 ىذلا كلذو قفانملا كلذو هسفن نمرذعيل كال ذوهلمعب هماظعو هج وه ذفن قطنتف قطن اهماظ و هج وهذخفل
 ىلع مدقنت ىأ سأر كرذأوهلوقاديس كلعجأ ىأ كدوسأوهلوق نالفاي ىنعي لف ىأهلوق هيلعفللا طخحسإ

 اهعب ر وهو متانغلا نمهسفنل شدحلا سير هذخاياموهو عاب رملا ذخات ىأعب رو مهسي ر ريصت ناب موقلا

 ةداهشباهيلعةخا يقيل ىأهسفن نمرذ- ءبل كال ذوهلوق عنرلا نم طسبنتو منقنى أن بءانب عترتاكو دد

 منو ردئل هلاقف كحضف لسو هيلعةئلا ىل هللا لوسر دنعانكلاق كلامز, سن أ نع( م)هيلعهباضعأ

 لوقيفلاق ىلبلوقيلاق لظلا نم فرجت برايلوقيفهب ردبعلا ةبطاخم نملاق لعاهلوسر وهللااناق كما
 نيبناكلا ماركحااب واديه ش كيلع مويلاكسفنب ئكلوقيفلاق ىنمادهاشالا ىسفن ىلعزي جأ الى اف
 ادعب لوقيف مالكلا نيب وهنبب ىلخمهلامعإب قطنتفلاق قطناهناكرال لاقي وهيف ىلع متخيفلاقادوهش

 هلوقاك اله ىئاقحسو نكلا دعب هلوق ىلعا دهاش لبقأال ىأزيج أ الهاوق لضانأ تنكن كنءفاقحسو نكس

 مهنيعأانبهذأ ىأ (مهيعأ لعانشمطلءاشنواو) ىلاعتهلوق ُه مصاخأو لداجأ ىأ ل ضانأ ت نكن كنعف

 اوقبتساف) مهم ولقانيمعأ كة ةرهاظلا مهنيعأ انيمجالءاشنولو ىنعملاو قشالو نفجاطودبيال ثيحةرهاظلا
 ءاشن ولو ىنعملاو مهنيعأ يم أ دقو ن و رصبي فيكى أ( نو ركب ىاف) قب رطلا ىلااو ,ردابف ىأ( طارصلا

 ءاشنول ىنعي سابعنب !لاقو د ةنيح قيرطلا نورصبب ف يكف نوددرتي ايمع هاكرو ىدملا نع مهانالضال
 ىتاف مهد_شراو رصباف ىدطا ىلا ةلالصلا نم مهراصب ًانلوحو مهميغ نع مهانيمعاف مهلالض نيعأنً قفل

 قرزانخوةدر 1 اشنولو ىنعي (مهت ام ىلع مهانخا سل ءاشنواوز نو كد ل او ورصيب

 ةيلاخلامعالا كاله مك اتأامىنعي (نولقعتاونوكت مفأ) اريثك اقلخىأ (اريثكالبجكنم الخ

 | 11 ٠ هع ط سستسع ان لطب د88 يقالناة1017 طا توم ]3201372-7--- (نوعجر: الو)اوحرب,ن أن وردقيالى أ(ايضماوعاطتسااه)اهبق حاورأالةراج مهانلعجل ليقو مطزانم
 س22 2

 وو اوةناكملا اوداَجَو ركب وبأ ا : ةراججوأ ر 0 0

 ماهفتسسا (نولقعتاونوكن مفأ

 عافتتالا مهكرن ىلع عي رقت
 ىتلا ميج هذه) لقعلاب

 اهم ( نود_عوت منك

 منك اهمويلااهواصا)

 مرفكباهولخدا(نو رفكت

 ىلع مت مويلا)اط كراكناد
 نم مهعنم ىأ ( مههاوفأ
 مهمل ًانماكتو) مالكلا

 اوناكب اميمهلجرأ دهشتو
 مهنأ ىورب (نوبسكي

 نوم_صطاخعو نودحم

 متاع هلع ديف
 مهر معو م-ييلاهأو

 نيكر شماوناك امنوفلصف

 مههاوفأ ىلع مت ذئنيك
 مهلجرأو مهمدبأ ماكنو
 دبعلالوقيثيدحلا فو

 ىلءزيجأالىنا ةمايقلا مو
 متضف ىسفن نم ادهاشالا

 هناكرال لاقيو هيف ىلع
 مث هلامعإب قطنتف قلطنا

 مالكلا نيب وه-نيب ىلب
 اقحعسو نكلادعب لوقيف

 ولو) لضانأ تنكن كنعف
 (مهنيعأ ىعانسمطلءاشثن

 0 ًاانيهذ تما

 ةيفعت سمطلاو
 ْ ا قاوعت نجس الا ٌ

 ىلع ( طارصلااوةبتساف)

 لاصياو رجلا فذنسح
 0 ل لعفلا

2 0 



 0 لاب حتيصاذاف م هونلا مطاهبفّن و دب ةعحشم .رافكلإدهاجم نعو صفح نعمزالفق 'وانعجحضم ىأ(ان دق مع نمإلاةسثنأ نم (انشعب نم

 00 لسرلا نمهوعمسامنورك ذ-:.نبرفاكلاوأ نيقتملاوأ ةكسئالملا مالك (ن واسرملاق دصو نج-رلادعواماذهالانثعب نم آولافروقلا
 دعولاب هيف قودصملاو دوعوملاةيمست ىلع نيلسرملا قدصو نم رلا دعوا ذ_هدانعموةب ردصم امواضعب مهضعب ومه سفتأهب نوبيحبف

 تناكن)نولسرملاهيف قدص ىذلاو ىأن واسرملاهقدص ىذلاو نج-رلاهدعو ىذلا اذههربدمتوةلوصوموأ قدصلاو
 . ةريخالاةخفنلا(

 متنك امالا نوزجنالوأيش سفن لظنال مويلافإ مويلا كلذ ىف مطلاقي امرك ذمثباسحلل (نورضحاين دعيج مهاذافةدحاو ةحبصالا)
 اللغش فو لغشى أ ىف لغشيف ىعللوورمعوبأو مف انو كمن وكسوةمضب وىاشو فوك ن يتمضب ( لغشىف مويلاةدجلا بانا نولمعت

 : نوهكف نائريخ(نوهك اف)رابجلاةفايضوأراندالا برضوأر اجشالا تحتراهنالا طش ىلع )+١(. راكب الا ض اًضتفاوهو فصوب
 ك0 ]| | 1 1212 1 1 2 11110100010 اا اا اا 6 ع ا ا م م م م م م م ا

 عج (كئارإلا ل ع)
 قري رسدلاىهو ةكيرالا

 ايف شارمفاوأ ةلبجخلا
 قوأربخ (نؤكس)
 كنتازالا ىلعو ربخ لالظ

 نيتخفتلا نيب باذعلا مهنععفرب ىلاعتهللانالاذه نواو قياما سابع نب الاق (اندق سم نم انئثعب نم ا ْ

 اهباذع عاونأو مهجرافكتلا نياعاذا ليقو لب ولاباوعدةمايقلالاوهأاونياعوةيناثلادعباوثعب اذاف نو دقربف || | ةكرشلا

 (نولسرملاقدصو نججرلا دعو اما ذه )ان دق ىم نمانثعب نمانلب واياولاقف مونلاك ا هبنج فربقلا باذعراص ديم 1 0 ةهاكفلا

 لوقيفان دق ىم نمانثعب نمرافكلا لوقي ل يقو كلذ ةكنالملامطتلاق ليقورارقالا مهعفنيال نيحاورقأ ||| هيلع فمع (مهجاوزأو)
 مهاذاف) 5 ريخالا ةخفنلا ىنعي(ةدحاوةحيصالا تناكنا) ن واسرملاقدصو نجرلادعواماذه نونمؤملا لظعج 3 ) لالظ 5

 نا)ىلاءتهلوق (نولمعت متنيك امالا نوزجتالو ايش سفن لظنال مويلاف) باسحلل ىأ( نورضحاني دل عيجج عقتال ىذلا عضوملاوهو

 ةفايض ف ليقو اضعب مهضعب ةراب زفليقوراكبالا ضاضتقا ف سابع نب | لاق(لغشف مويلاةنجلاباصأ || تك معلا هيلع
 (نوهك اف) ميلالاباذعلا نمرانلا لهأ هيفا ميعنلا نمةنجلا فا اواغش ليقو عامساا ىف ليقوىلاعتةنلا ةمرك ةإظ مضاو تائذو ْ

 ناك أىنعي (لالظ ىف مهجوزأومه) هيفمهام نوبجهمليقون ومان لبقو نوحرفسابع نبالاق || ةزجةءارق هليلد مارب و ٠
 (ةهك افاهيفمط) لالظلا كالت تحتءاكناووذ ىأ ( نؤكشم) لالا فررعسلا ىنعي( كئارالا ىلع) روصقلا ىهو ةاظ ع بج للظ ىلعو

 مالسإ مهينأب ةنجلا لهأ ىأن وع دبام لكنا ىنعملاو نوهتشي ونونمامىنعي(نوعدبام مهو)ةنجلاف ىأ || سمشلا نع كرتسام
 لاقلاق هللا دبعنب رباج نعىلعنل ادانسايىوغبلاورمهياعلجوزعهللا سب ىنعي (ميحربر نمالوق
 دق ل_جوزعبرلا اذافمهسؤراوعفرفرون مط عطسذا مهمعن ىفةنلا لهأ نبي |سوهيلعةئلا ىبص ننال وسر
 رظنب, ميحربر نمالوق مالس لجوزعهلوق كل ذؤ ةنجلا لهي ئكيلع مالسلا لا ةف مهقوف نم مويلع فرنشأ
 هتتكروهروث قبيف مهنعبج<ىتح هيلا نورظنياومادام ميعنلا نم ئمثىلا نوتفتلالف هيلا نورظني و مهبل

 نولوقيب اب لكنمةنجلا لهأ ىلعةكئالملا لخ دتليقو مهب ز نم مهياع ةكسنالملا است ل يقو مهرايد ىف مهبلع
 اهيأ مويلا اوزاتماو) ةيددإلاةمالثتا اوملسا اولوقيةمالسلا مهبطعي لبقو ميحرلا كب ر نم ميلع مالس ,تبك افاهيفمطإ) فنأتسم

 فرفاكل كل ناليقوةدح ىلعاونوكو نيلاصلا نينمّؤملا نم مويلااوزيواودرفناواوازتعاىأ(نومرجلا ||| نولعتفي (نوعديام مطو
 مهضعبزاتك لوقلا|ذه ىلعف ىربالو ىريالن.دبآلادبأ هيف نوكيف هبإب مدري وتدبلا كلذ لخديفاتبي رانلا لكىأ ءاعدلا نسستم
 (ناطيشلااو دبعتالنأ) مدا ىبايكصوأو كمال أى أ(مدآىبايكيلا دهعأملأ) لجوزعهلوق و ضعب نع 1 0 0 : ا ءا اس أ ا ا ام

 5( اوقف أ رو (ميقتسم ( اوعيطاىا( قو ضوه ةلرتلا دقلوال ىلا منهلوقوهنمموقأ طارصالىأ ( مقتسم طارصاذهإ) ىقودحوو ىنوعيطأىأ( قودبعأ : 2 38 6 : 5 00 هنع ىاتكش عد

 لضا مطلاقي مالسمط لاقدن اكن وءدباملدب ( مالسإ) نوقحتسالام نوعديالو ىوعدلا

 ٠ نبالاقدن وعنعال كلذ مطو مهانّهم كلذو م-ط امظعت ةطسا اوريغب وأةكنالملاةطساوب مويلع ملسيلا ناىنعملاو (ميحربر نمال اوف )

 ةدح ىلعاونوكو نينمؤملا نعاودرفناو (نومرجيااهمأ مويلا اوزاتماو) نيملاعلا بر نمإةيحتلابمهيلعنوا_خدب ةكئالماو سابع
 مونمطلوقي وادب ىريالو ىريالهيف نوكي رانلا نم تب رفاكل كل كاحضلا نعوةنجلاىلا مهب راسو نونمؤملارشحب نيح كلذو
 نم مهيف هزكر ام مهيلاهتلا دهعوهاصواذا هيلا دهعو ةيصولا دهعلا (نيبمو دعم<لهنا ناطيشلااودبعتال نأ مدآىبايمكلا دهعألأ) ةمايقلا

 قوعيطأو قودحو (قودبعانأو) مظدنيإ زو مهبااهب سوسوب اهفهتعاط ناطيشلا ةدابعو عمسلا لئالد نم مهيلعلزنأو لقعلاةلدأ

 ماقلو) هنم موقأ طارصالو ةماهتتسإ ىف غلب طاربص أ (ميقتسم طارص) نح رلا ةعاطو ناطيشلا ةيصعم نم مهيلا دهعاميلا: راشا (اذه)



 (مط ليقاذاو) ةظعومو ةبآل كن عضارءالا مهب أ دو ىأض يعبتلا ةيناثلاو ىئنل ديك أتلىلوالا نموهيلعل دي ( نيضرعءاهنءاوناك الا

(5) 

 امومعالا نممك<لبق ناك ؟ىلاعتهندا عئاقو ىنعيك<ديأ نيبامليقو اهناورت_غتالواهورنحافايندلا ىنعب
 اذاوهريدقت فو ذح اذا ب اوجوةجرلاءاجر ىلع اونوكستل ىأ (نوجرتمكلءا) ةرخآلا ىنعي < فلخ
 قدص ىلعةلالد ىأ(مهب رثايا ن.ةبآ نم مهن انام و )ىلا عتهلوق فذحل | ىلعلدب واوذ رعااوقتا مطليق

 اممىأ(مكق زراماوقفن مط ليقاذاو ) لجو زعدل اوق# (نيضرعماهنءاوناك الا) لسو هيلع هللا ىلص دمت

 متمجزام نيك اسملا ىلءاوقفنأ ةكمرافكلاولاق نينمؤملا نا كالذو شي رقرافكىف تا ازن(هللا)؟ اطعأ

 ىأ(مطنأ اونمآن يذالاور فكن بذلالاق) مهماعنأ اد مهئوزح نم ةنلهواعجاموهو كلا و مأ نم ى ا عتةلهنا

 ىلا بهذاهل لاق نيكسملاهلأس اذا ىمهسلا لئاو نب صاعلا ناكل مق هقز رىأ(همعطأةتلاءاشي ول نم) قزرنأ

 نتف مهقزرا مهقز ربنأ ةنلادارولاولاق مهنا ةبآلا ىنعم وانا همعطاف ا هعنمدقلوقي وكب ىنمىلوأوهفكب ر

 انهوهنلاهمرح نم ىطعن ال نواوقيءالخبمااهب كسقبامما ذهو همعطي ل نم مطن الف مهيفدنلا ةئيشم قفاون

 لام نمهل ضرفامفريقفلاب ىنغااوابيل نكتلوهلام ىلا ةجاحال قافن الاب ىنغلا سم واقاقحتس اال ىنغلاايندلا

 ىلعا ذ_هاولاق ل_,قو ىلاعتهللا م قفاوب نءهٌوااوهقلخ ىفهتمكحو هللا ةئيْشم ىف دال ضارتعاال اوىنغلا

 نيبأطخ ىفالا متت امدانعمو نينم ومال رافكسلا لوق نموهليق (نيبم لالضفالا متن أن ا) ءازهتسالا ل يبس

 نولوقيو) نينمؤلا باوج نماودرالرافكسلل ىلاعتهللالوق نموه ل يقو هيلع نحنام كرتوا دم مكعابناب

 نو رظنتي ىأ(نورظنيام) ىلاعتهللالاق (نيقداص متنكنا) ثعبلاوةمايقلا موب ىنعي (دعولا اذهىتم

 (نومصخ ,هو مهذخات) ىلوالاةخفنلاد» ريامهنعىلاعتهننلاىذر سامع نبالاق(ةدحاوةحصالا)
 ىىأ

 لفغأةءاسلا مهبتًأتفم_هنافرصتمىفو سااجماو قاوسالا ف نوملكت وءا لاو عيبلا نماين دلا سمأ

 نموقتلو لاق لسوهياعهللا ىلصىبنلا ناهنعىلا عت هللا ىضرةربإ رهىلأثي دح ىف حص دقواهنعاوناك ام

 نبلب لجرلا فرصنادقو ةعاسلا نموقةاوهناب وطيالو هناعيابتيالفامهنبإب وث نالجرلار شن دقوةعاسلا
 هيفىلاهتلك أمفردقو ةعاسلا نموةلوهيف قسالف هضوح طيل, وهوةعاسلا نموقتلو همعطي الف هتحقل
 هللا ىذر ص اعلا نب ورمج نب هللا دبع ثيدح نم /سأو ثيدح نم فرطوهو ىراخلا هجرت اهمعطيالف

 هعمسإ نم لؤافاّيل ىنصأالا دح  هعمسيالفروصلا ىف خفني لاق ملسوهيلعهّللا لص ةنلا لوسر نأ مهنع
 حاتنلا نمدهعلاةبي رقلاةقانلااهركو ماللاحستفب ةحقللا سانلا قعصي و قعصيف هلباضوح طولي لجر

 ايل ىتصاهلوقو طوالا نمهلصأو هلباضوح طولي كل ذكو هحلصإ وهنيط, ىنعي هضوح طيلب وهوهلوقو

 نوردقرالىأ (ةيصوتنوعيطتسالف) ىلاعتهلوق روق عمس هقنعلامأ ىنعي ىفصأو قذعلا ةحفصتيللا

 نال مهلهأ ىلا عوجرلا ىلع نور دقيبال ىنعي( نوعجرب مهاهأ ىلا الو) اوتاخ ةيصولا نعاولخعأ لب ءاصيالا ىلع
 ةنس نوعب را نيتخفنلا نيب وثعبلاةخفن ىهوةيتاثلا ةخفنلاهذه(روصلا ىف خفنو) ئشب مهلهمال ةعاسلا

 اولاق نوعب رأ نيتخفنلا نيبام ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنعىلاءت هللا ىضرةرب رهىفأ نع(ق)

 قلخلا بكربهنمو بنذلا بعوهوادحاوامظعالا ىلي الا عي ناسنالا وم سيلو لقبلا تدني اكنوتبنيفءام

 انلي واياولاق) ءايح أ اهنمنوجر خب ىأ ( نول ني مهم رىلا) روبقلا ىأ(ثادجالا نم مهاذاف)ةمايقلا مون

 ( عبار - (نزاخ) - «<)

 للاءاشي ول نم رعط أ اونمآنيذللا اورغكن يذلا لاق)ءارقفلا ىلعاوقدصت ىأ (هللا فز رامماوقفنأ) ةكمكرمشل

 سامع نا نع (همعطأ

 ناك امهنعةللا ىذر

 اورمأ اذافتةدانزةكع
 اولاق نيك لسملا ىلع ةقدصلاب

 همعطنوةللاهرةفبأ هئلاوال

 لالضىفالا متن ا) نحن
 وامطهللالوق (نيبم

 وأمه نينمؤملا لوقةباكح

 م-هباوج ة]-ج نموه
 ىتمنولوقيو) نينمؤملل
 دعوىأ (دعولا اذه

 متنككنا)ةمايقلاو ثعبلا

 نولوقت مذ (نيقداص

 نورظتني (نورظنام)
 ىه(ةدحاو ةحيصالا)

 مهذخات) قوالا ةفنلا

 ةزح (نومصخ مهو

 فيفو ءامانوك-س

 هشل-غاذا همصخ نمداصلا

 ْن وقايلاددشو ةموصخلاف

 ماغدابن ومصخح ىأداصلا

 عم هنكل داصلا ىف ءاتلا

 ةكوح لقنب ىكم ءاخلا ستقف
 نوكس واهيلاةمغدملاءاتلا

 ءايلاريسكي و ىل دم ءءاحلا|
 ءايلا عبتاف ىكع ءاخلاو

 حتفب ورسكتلا ىف ءاحلا|

 م-هريغءا1ارسكو ءايلا

 موظعل و مهدخات ىنعملاو

 مهتالماعم ىف اًضعل مصع

 ( ةيصوت نوعيطةسالف)
 (نوعجري مولهأىاالو) ةيصوت مهرومأ نمئثفاوصو.نا نوعيات الف

 عجوأن رقلاروصلاوةيناثلا ةخفنلا ىه (رودااىفخفنو) ةحيصاانوعمس ثيح نونومي لب مطزانمىلا عوجرلا ىلع نوردقبالو

 انلي واي) رافكسا!ىأ (اولاق)اهمضو نيساار سكن ودعي (نواسنب مهب رىحلا) روبقلاىأ (ثادجالا نم مهاذاف) ةروص



 بمن (رمقلاو) مؤلعم لكب ( ميلعلا) رودقم لكى عانر دقب بلاغلا (زي زعلارب دقتإ) قيفدلا باسحلاوريدقتتلا كلذ ىلع ىرجلا (كلذ)
 نورشعو ينام ىهو (لزانم) رمفلا م آو ىلعوأ هانردقربخلا:ءادتبالا لع لهسوورميوب أو عفانو ىكم عفرلاب و( هانر دق) هرسسغ» لعفب

 راسب م نب رشعلاوةنماهلا ىلأ لهتسم اليل نم اهفربسي وتسمرب دقت ىلع« نعر هاةتبالوهاطخشإل اهنمدحاو ىف ةليل لكر مقتل |لزن: الزم

 وأصقن. ودب زيفهرونانردق ىألزانمرمقلا سفن ريدمتل ىنعمالهنال فاضمربدقت نملزانمهانر -قىفدبالورهشلاص قناذاةإءلوأ نيتليل

 هنزوو جوعاو سياذاخارمشلادوعوه(نوجرعلاكداعىت-) سوقتساو قدهزانمرخآىف ناك اذافافرظن وكيف لزانم هرب_سانردق
 فاطءنالاوهو جارعنالا نم نولءف

 ىأ(اهطىنبني سمشلاال)
 حصل الو اط لهشال

 كراش نأ) ميقتسإالو

 ىفهعم عمت>2ف (رمقلا

 ىيولخادتو دحاو تقو

 نالهروث سمطتف هناطاس

 نبريشلا نمدحاو لكل

 ناطلسفهلام> ىلعاناطاس

 ناطاسو راهنلاب سمشلا

 لالا الو) ليللاب رمقلا
 قبسيالو (راهنلا قياس
 لسيالاة ب [ىأراهنلا لالا

 نارين مهر رات د 1
 اذدهىلءىمالا لازبالو

 ةمايقلا موقت ن أىلا بينرتلا

 سمشلا نيب هللا

 نم سمشلا علطتورمقلاو
 هيف نبونتلا(لكو) اهمرغم
 ىأهيلا فاضملا نم ضوع

 سومذلل ريمضلاو مهلكو

 (نودهبسي كلف ىف) راقالاو
 انا مط ةبااو) نوريسي

 م-مايرذ (مهتيرذانلج

 كلفلاف) ىئاشو قدم
 ءولمملا ىأ (نوحشلا

 هجوأةثالث ىمهب رمقلاهيشفةرفصا اوىحناو قد مدقاذاو لولا قيتعلا ( ميدقلا) (0

 'ثيدلارهاظب ةعاجلاقف هيف نورسفملا ففاتخا ىوونلا نبدلا حب شلا لاق نيصيحصا  ىفءاجرش ًميلعلا ||
 | ىلاىرحت ل يقو علطتن أى لا شرعلا تحت رقتسا م وب لكس مْشل!َت ب رغاذالوقلا اذه ىلعف ىدحاولا لاف
 زييموهف سمشلادوحساموايندلا ءاضقنا دنعاهريسءاهتااهرقتسم | ذه ىلعوهادهتنال لص واط تقو

 باسحل اوربد قتلا كلذ ىلءسمشلا ىرج نمرك ذىذلا ىأ ( كلذ) لعأ ل اواهيف ىلاعت هللاهقاح كارداو

 لكىلعهتردقب بلاغلا ىأ( زي زعلاريدقت) هطابنتسا نعماهفالاري تت و هجارختسا نعرظنلا لكي ىذلا
 ىهو لزانمهلان ردقىأ(ل ازانمهانر دقرمةلاو) ىلاءتدل اوق و ئثلكب اماع طيحلا ىأ ( ميلعلا) رودقمءوم

 مثن بر شعلاو ةنماثلا ىلا ىلمتلاةإ ول نماهيفريسيها دعت. الاهنم لزنم ىفةإا يل لكل زن, الزنم نورمشعو ةيناسك

 نوجرعلاك داع ىتح) ىلاعت هلوق كل ذف سوقتتو قرهلزانمرخ ىف ناك اذاف صقتئاذاةايلؤ أنيتليلرتتسي

 مدقاذافلوحلاهيلعىفأىذلا مدقلاو ةلخناا نم هتينمىلا قذعلا# رامثهياعىذلادوعلاودو(ميدقلا

 كردتنأ اطىنبنيسمشلاال) هلزانمرخآىلإ هئاهتادنعهب رمقلاه يشف رفصاو سوةئو سد. و قتع

 الو) ىلاعتهلوق اوقوهوهئاضقنا لبق ةراهنلا ىلعليالا لخ ديال اوهئاضقن !لبق ليللا ىلعراهنلا لخدبالىأ (رمقلا
 ىامهدح ألخ ديال ليقو هتقو لبقامه دحأع ىجنال مولعم باسحن نابقاعتي ام ى 1 راهنلا قباس] بللا

 هبحاص امهدحأ كردأواعمتجا اذافءوضولو راهنلاب رمقلا عاطيالو ليللابسمشلا علط:الفرخآلا ناطاس
 راهن امهنيي نوكي الليلب ليل لصتتيالو دحاو كلف ىفرمقلا عم عمتجنال سمشلا نا انعم ليقو ةمايقلا تماق
 اناجانامهةيآو) لجوزعهلوق © نوريسي كلفىف ةرمقلاو سمشلاو ىأ(ن وحبسي كلف ىف لكو) لصاف
 (نوبكربام) كلفلا لثم ىأ (هلثم نم مههانقلخو ) ءوامملاىأ(نوحشملا كلفلا ىف هدالوأ ىنعي(مهتيرذ

 ناةبآلا ىنعمو مالسلاوةالصلاهيلعحون ةنيفس نوحشملا كلاب دارأ ليقو ربلا نئافس ىهو لبالا نم ىأ

 سابعلالوقهنمو مطةب رذاوناكف ةنيفسلا فاوناكن بدلا بالصأىف نيمدقالا مهءابآلج لجوزعهللا

 قرغلا هلهأو | ارمسن مجلأ « دقو نيفسلا بكرت ةفطنلب

 هلوق نوكيلوقلااذه لعفهتردق نم بجحتلا ىف غاب أوم يلع نانتمالا ىف غلب أهنالم منو دمه ٠ رذرك ذاماو

 شن ناو) راغصلاورابكلارابنالاف قراوزلاو نقلا نم ىأن وبكربام كلفلا كلذ ل#ثم نم ىألثم نم

 د أالو سابع نب لاق قرغلا نمن وجني ىأ (نودقنب مهالو) مط ثيغمال ىأ (مط: ع رصالف مهقرغت

 اذاو) مطاجآءاضقنا ىلا مهعتم وقتا مهج ربنأالاىأ ( نيح ىلا اعاتم اة رالا) ناذع نم مهذقني

 مفلخامواهاوامعافةرشآلا ىنعي كيدي نيبام سابعنبالاق (مكفلخامو ك.ديأ نيبام اوقنامط لق

 ىنعل ءابآلاو ا ركوارب فتاراجتلاىلا مهمتوثعبباوناكودإ هج مهمه نمو دالوالاةب رذلاب دارملاو
 مهبالصا فو نيم دقالا مه ءان[اهبف لح هنااهيف مهي رذهللا لج ىنعملقو مالا« يلعحون ةئيفسا ذ_ه ىلع كلفلاودادضالا نماسهنال

 ىهولبالا نم (نوبكريام) كالفلا لثم نم (هلثم نممطانقلخ و) مويلعنانتمالا ىف غلب أ نال مهنودمهتاي رذ 1 ذاع اومهتاي رذومه

 ىلااعاةموانمةجرالا) نوجنيال(نوذق:,مهالو) ةئاغاالذوأ ثيغمالف (مطخعرصالف) رحبلا ىف (مهق رغنأشن ناو) ربلا نئافس

 اموكيدب أ نيباماوقتا مهليقاذاو) هللوعفملا لعنإب وصنمامهف لجالاءاضقتن | ىلا ةأيلاب 6 اوانمةجرلالا نوذ_ةنبالو ىأ (نيح

 يمأ نم كفل خامواهايبنابةب ذكملا مءالااهمب تيلتب أىتلا عئاقولا ثم نمو أ دعب نم نولمعت مت أامم رتاتاموكب ون ونذ نم مدقتامىأ (مفلخ
 * ةرخآلا ةبوقعوايندلاةنتفوأ ةعاسلا



 نم اواك أيل نويعلا نماهفانرفو بانعأو لين نم) نيت اسب ىأ(تانج ) ض رالاىف ىأ (اهيفانلعجو) |[

 نال عيمجب لكن عربخأ ا ناو نوب +_عموأ ب اسحلل نورضحم نو ءومت نو روش مهلكنا ىنملاوهيلا فاضلا نم ضوع لك نبونتلاو
 هللا نأ ىلعل دن ةمالعو ىأربخ وأ دتبم ( مطةبآاو) مهعمج رشها نا ىنعي عامتجالا هانعمو ل وعفم ىنع ليعف عيجلاو ةطاحالا ىنعم ديفي الك
 (اهانييحأ) ىدمدب دشتلاب وةسبايلا( ميلا ضرالا )اهربخ واهتفص مط وءادتب الاب ةبآع فتري نزوح وةئيلا ضرآلاءايخا, قوملا تفس
 نامتاطمناسنج ا مهمدب رأهنال لعفلاب ليللاو ضرالا فدوت نآزوج وخاسن كلذ كوةبآ ةتيملاضرالا ن وكل نايب فانئتساوهورطملاب

 ديرأ(ابحاهتءانجرشأو) « ىنبسي مثالا بعص د قلو « هوحنولاعفالبامهفصو ف تاركتلاةلماعمالم وعفامهنايعإبل يلو ض رأال
 اذاو سنالاحالصهنمقازترالاب موقي و شيعلا مظعمهب قلعتي ىذلا ئشلاوهبحلا نا ىلع دل فراظلا مدق(نولك ًايهنف) سنجلا هب

 اهيفانرؤو بانعأو ليخت نم ) نيتاسب (تانج) ضرالاىف (اهيفانلعجو )ءالبلا لزنو كالطاريضح دقفاذاورمضلا عقوو طحقلا ءاج لق
 ريمضلاو (هرمثنءاولك يلب (1/) نوعفتتيامدربدقتفوذح لوعفملاهريغدنعو شفخالا دنعةدئاز نم (نويعلا نم

 امتاولك أيل ىأ ىلاعت هلل

 نمرُعلا نم هللا هفلخ

 هتلمعام د ) ىلعوت :زجح هرك

 هتلمع اممبوىأ (م-ييدبأ

 رطاابىأ (اهانييحأةتيملا ضرالا) ىنوملاءايحا ىلعانتر دق لاكىلعمط دن ىنعي (مطةب آو) ةمايقلا موي
 بمحلا نمىأ(ن رواك ًايهنف)امههيشأام وريعشلاو ةطنحلا ىنعي(امح) ضرالا نم ىأ (اهنمانج رخأو)

 ريغب تامه” رقوهيفاوبعت ىذلا سرغلاو عرزلا نمىأ( مهيدبأ هتلمعامو) لالإب ل صاحلار علا نم ىأ(هرمن
 راهنالاو نويعلادارأ ل يقوةلومعماهو دجو لب مهعيفص نم سيلو مهيد: ول هعتملو ىنعملاو ىننللام ليقوءاه

 قلخ ىذلا ناح.بس) ىاعت هللا ةمعن ىأ( نإ و ركشيالفأ)ةلج دو تارفلا اولينلال ثم قاخ دياهلمعت ملىتلا

 هلوق ف باودلا نمرحبلاو ربلا فءايشالا نم ىلاهنثلا ناخامم ىنعي(نوماعبالاو) ىئنالاو رك ذلا ىأ
 (نوملافم مهاذافراهنلاهنم ) طشكدنو عزفن ىأ( خل ليللا) انتر دق ىلع مط دن ىنعلإ (مطةباو) لجوزع

 ليالا نمراهملا لس سمشلا تب رغاذافاهياع ل خادراهنلاوةماظاا ىهلصالا نا كلذو ةماظلا ىف .هاذاف ىأ
 مايقواين دلاءاضقن ادن ءاه ريسءاهتتاىلا ليقاطرقتسهىلا ىأ(اط رقتسا ى رحت سمشلاو) ةماظاارهظتف

 اهتأوهواطزانملوأ ىلا عجرتم هز واجتالىذلااهرقتسم ىلا ىهتذتىتحاطزانم ىف ريست ل بقو ةعاسلا|

 ىف ءامسلا فاهعافترا ةباهناهرقتسمليقو اهرقتسم كل دف عجرت ماسه راغمدعب أ ىلا ىهتنت ىتحربست

 فوقوالواطرارةالىأ اطرقتسمال ىرحتسمشلاودوعسم ناا ًارقوءادْملا فاهطوبهةباهنو فيصلا
 ملأ ا 2. 5 - ك_طمح * .٠ 6 ١

 ىلصىنلاتلاسلاقرذوب 'هاوراهف سوه يلعهللا ىلص ىبنلا نعحص دوو ةمايقلا موبىلا !دياةب راج ىهف

 هللاىلس ىنلالاقةباور فو شرعلا تحتاهرقت سم لاقاطرةنسل ىرحن سمشلاوهلوق نعل سوه ل عفنلا

 اطلاق. فاط نذؤيالف نذأتستواهنهلبق.الف دح نأ كشورواط نذؤيف نذأتستف شرعلا ت< دحست
 زيزعلاريدقت كالذاطرق:ساىرجت سمشلاو ىلا عنهلوق كل ذفاهم رغم نم علطتف تدج ثيح نم ىعجرا

 ىقسلاو سرغلا نم مهيدبأأ

 نم كلذريغو حيقلتلاو

 را غلب, نأ ىلا لامجالا

 هسفن ىرُعلا نا ىنعي هاهتنم

 راث اه_يفوهقلخو هللا لعف

 لك مدآ ى دك نم

 انلعجو لاقاانرك نم أ[

 نم مالكلالقنف انرؤو

 قب رط ىلءةبيغلا ىلا ماكتلا
 عجر. نأ زوجيو تافتلالا ُْ

 كرتتو لمخنلا ىلاريمصلا

 اهيلا عوج ص ريغ باذعالا

 ليخنلا <> ىف اهنا مع هنال

 ةراقلك نمد قلعام

 1057 ب 9 5 كول يول د رج وو دج و صو ووو اج وج اج جعجع وم مق ص حجو س22 22 272 سم مص ممم محسص سو رع نمهداري نازوحن و

 ريغففوكت لمعاموكاذ ناكتدرأ لاقتفهل ليقف قيبلا ميل اون دلحلاىفهناكق ابو ضايب نم طوطخاهمف ةب ٌؤرلاقتانجلاوهوروك ذملا

 موهللا قاخر ولا نا ىلع ةيفانام ليقوريمْلا عم ماشلاو ةرمصبلاو نيمر حا لهأ فحاص»ىفو كل ذك ةفوك- |١ لها ف اصم ىف ىهو صفح

 فانصالا (جاوزالاق اخ ىذلاناحببسإ) ةمعنلار كش ىلع ثحوءاطبتسا (نو ركشيالفأ) هلع نوردقبالو سانلاىدبأ هلمعت

 قيبالاجارخا راهنااهنم جر (راهنااهنمخلسن ليالامهةب آو) سانلا اهماعيالء ايش راحببلاو ةبدوالا ىنفاهتفرعمىلا اوا_صونالو اهيلعهللا

 ضرالاوءامسلا نيبام لصأ نال دوس ىجنز صخ ثكنامزلا سفن ىرعيف ضيبالا صيمقلا عزنءوضلاهنع عزننوًاراهنلاءوض نم ئثهعم

 سمشلاو) مالظلا ف نولخ اد (نوماظم مهاذافإ) إظأجارسسلا باغاذاف هيف جرسأ لظم تيبكس مشلاءوضهضعب ىستك اف ةماظلاءاوطا نم
 رأ ةريسم عطقاذارفاسملار قتسعهبشةنسلا رخآ ىف اهكلف نمهيل| ىهتتتردقمتقؤماط دخل (اطرقتسمل) ىرحن سمشلا مهةيآآو (ىرحت

 ايندلاءاضقنا دنعاهيمءاهتالوأ برغم اوهوان:ويعىفا م ىف موب لك اهربسسم نماط دحل



 (ىرطف ىذلا دبعأال ىلامو ) لاف ءالؤه نيد ىلع تن وأ اولا ةف لس .رلاىأ(نود_ةهممهوا)ةلاسرلا غيلبت ىلع (ارجأ ىلتسيال 2
 طرسش (رضب نجرلا ندري نا) مانضالا ىنعي(ةطادنو دل نمفوكنيتزمج(ذختأأ) ةزج ىلاموكعج سمهيلاو (نوعجرتهيلاو) ىنقلخ

 ىفا) تدختا اذاىأ (اذافا) بوقعي نيلاخلا ف فوعمساف قوزقنالوهوركم نم )ن وذةنال اوأيش مهتعافش ىنع نغنال) هباوج

 ىأ (نوعمساف مكب ربتنمآىنا) مهلاقفلتق,نا لبق ل سرلاوحن عر ءافهنوجرياو ذخأهموق حصن الو نيب رهاظ (نيبملالض

 نايبلاللوقا ان ايبل قيس مالكلانالهلل يق لب موةيكاطنا قو -ىفهربقو (ةنحلالخدا)هل (ليق)لتقاملو هبىلاو دهشتل ىنامعا اوعمسا

 ةنجلا فوهوءهيلاهللاهعفر هول: نأ مر ةلادار أ ال نسحلا لاقو ةقولخي ةنجلا ناةلالد 30 هيفوامولعم هنوكع مهل لوقا

 تاومسلاءانفبالا توميالو
 ارأكلئبالنماوعبتا) نيلسرملااوعبتا موقايلاقوهموة ىلع ل ,ةافالاولاقارجأ اذه ىلعنول ةنيلا ل خذاملف ضرالاو ]تاس فاك || ىستا موقا لاف وهم .5, لع | فافالاولاقا ١ !ذه. لعن ولاست]
 ايندلا | اربخ مكل لصحيف منية نوح م ايند نمأيش م هعمنورسخمنالىأ (نودتهم مدو

 ّ <« 6 - حل م اق اهممعت

 ىامو) لاف مهطلاب نمؤمو لس .رلاءال وه نيد عب اةموانني دل فااخم تن اوأهلاولاق الذ لاقاماف ةرخالاو 00 5 ىارد

 ةمعنلارلا ةرطفلانالمهيلا ع وجرلاوهسفن ىلا ةرطفلا فاضأ لبق (نوعجر هيلاو فرطف ىذلا دبعأال 0 ا
 / 57 00 ١ : . 8 اىف رةرفغع ىا (ىبر

 لاو | قلاخ دب ءاملاذا ىلئش ىاوهانعم ليقو قيل مهب ناعفرجزلا ىنعم هيف ع وجرلاورهظا هيلع تناكو نواس ركع هكنلاد] ةلاح كك ءالا3]ىل دق: ءاوةانعم انفو ىدلاا ناكف لإ خعمهمق ١ ]لع تناكو 0 : :
 نعحرلاندرينا) ةطاهنود نمذختأالىأ (ةطآهنود نمدختأأ) كلامعاب كي زجيف ثعبلا دع نودرت (انزن اموال ةجلاب(نيمركملا
 الو) ىنعىغتفاطةعافشال ىأ (أيش مهتءافش) ىنع عف دنال ىأ( ىنع نغتالإ) هور كموءوسب ىأ (رضب 00 0 7

 تنمآ ىلا) رهاظأطخىأ (نيبملالذىلاذاىنا) باذعلا نمل يةوهوركملاكلذ نمىأ(نوذت: || 100 يع
 بئو كلذ لاقاماف هموقل باطخوهليقو لسرالباطخوهليق كلذ ىلاودهشافىا (نوعمسافكب رب || زف 7 1
 اوناكليقوةربد نمهبصق جون ىتح مهلجرابهؤطوو د وءسم نبا لاق ول تقف دحاو ل جر ةبثو هيلع موقتا 8 تل( ءاسلا» ٍ
 لخد )هل(ليآ )ىلاعتهنلا ىتااماف ةيك اطنابهربقو د وكسله أ ىتح ىوق دها مهال|الوقي وهو ةراخلاب هنومرب : ل 0 تك

 (نيمركلا نم ىنلعجو ىب رىلر فغا.ب نوهاعيىوق تيءلايلاف) اهممعن ىأرو نجلا ىلآ ىفف أ املذ(ةنلا 0 0 :

 مط لجكف هللجوزءهللاسضغلتقاماف لسرلانيدفاوبغريلهمرك ًاوهلرفغىلاءتهنلا ناهموق لع نأ 0 29 00

 امو ىلاعتهلوق كل ذف مهوخآآن عاوناخةدحاو ةحبص مهب حاضف مالسلاوةالصلا هيلع لب ربج صافةب وقتا || 7 2 7
 رمالا لب اذه لعفنلانكام ىأ (نيلزنمانك امو) ةكسئالملا ىنعي (ءامسلا نمدنج نمهدعب نمهموق ىلءانلزن أ كلدو مس نه ادمح ٍ 5 - كلذ و ءايشلا ٠ م | كتمخ

 نورسفملا لاق (ةدحاو ةدديصالا تناكنا) ىلاعت لامتف مهنب وقع نيب منهو نونظنا مرسي ناكمهك الهاف 0 8 8 : . || كالهى رج ىلاعتّسانال

 ىلعةرسحاي) نوتيمىأ (نودماخ مهاذاف)ت دحاو ةدءيص مهم حاصو ةني ملا باب ىف داضعب لبرربج اخأ 0 ! مو
 هل ةياهنالام مدنلاة دش نم ناسنالا بكر بن أ ةرمسحلاودامعلا ىلعةب .اكوةءادنوةريس>اطاب ىنعل (دابعلا (تناكنا) كلذ 0 2 1 56 ا مس لب : ةمكحل ضعب نود

 اونقف ةثالثلا لسرلاباونمؤي ثيح باذعلا نماونياعامل مهسفت أى لع نورس حبل ,قاريس> هبلق قبب ىتح
 ةرعبحأي ىلعت هلال وقي ليقو لسرلاباونمؤي ل ثيح ةكسنالم ا موياعرسستت ليقو مهعفني م ثر> نامالا

 لوسر نم مهتايام) ىلاعنلاقفت رسما كل: ببس نيب موو لسرلاباو: موي ثيحةمايقلا مويدابعلا ىلع

 الا) ةنوقعاا وأ ةذخالا
 حاص 6 دحاو ةحعيسم

 - 8 5 ها“ 61 نم 0 2 ” ص السلاهملع -

 : -. . 0 5 8 . ةهدح نم مهلبقانكلهأ؟ )ةكملهالباطخاوربخ ملأ ىأ(اورملأ) ىلاعتهلوق © (نؤزهتسي هباوناكالا 5 7 0
 (نوعجربالمهبلاممنا) دوجولا ىف مهنارتقال كذبا ومسرمصع لك لهأ نم ةيلاخا مالا نمىأ (نورقلا (نودم 0 ل

 0 لالا ةددوعالفا |( يس حما كتان 1 د مالا مت نا د طال ال زك ناو 1 ند ةتيالف اا ىنعملاورانلادمحتمنوتيم
مسحاي) قدنحلاو ردب موب لعفاك ءامسلا دونج نما دنج مهك الهال لزني لو ثالم

 موب ؛ ١ الالوسر نم مهيتايامدابعلا ىلع ةر

 اهبف ىرضحت نأ كقح ىتلا كلا اوحأ نمهذهفةرمحاي ىلاعتاط ليفان ًاكمويلعةرسحللءادناذهو مدنلا ةدشةرسحلا (نؤزه#سيهباوناك

 ةهج نم موباعرسحتم مهوأ نوغهاتملامطاح ىلع غهلتي و نورسحتللا مهيلعرسحتي نابءاقحأ مهنا ىنعم او لسرلاب مهما زهتسا لاح ىهو
 منالك ىف لهاا نعقاعماورب وانكلهابب صنم (نورقلانممهلبقانكلهأ 5ك" )اوماعي لأ (اوربملأ) نيلقثلا نم نينمؤملاو ةكنالملا

 منملدب (نوعجربال مهبلامهنا) هلوقوةل+!ىفذفانءانعمنأالا ماهفتسالااهلص أن الربخللوأ ماهفتسالا تناك اهلبق لماع اهمف لمعيال

 (نورضحانيدل عيجامللك ناوإ) مها نيعجارريغمهن :وكمهلبق نمنورقلاانك الهاةرثك اورب مل هرب د ةنظفللا ىلعال ىنعملا ىلعانكساهأ

 ةلامحال ماللإ ةاةلدم ىهوةليقثلا نم ةففخ ناو ديك ًاتللةلصام نا ىلع فيفضتلاب مهريغو ةيفان ناوالا ىنعم زجحو مصاع رىاشديدشتلابا ل



 وهوه تاهنغىم رباخيشاي ا رةنيدملانماب رقاسافاقو دصواقداص_ (نينثا ]لان ىماب ىسعلسرأى أ( مويلاانلسرأ ) كوالاذا نملدب (ذا)
 ضي رملا ىئشنالاةفةنآ كعمل اقف نحرلاةدابعيلانانوال:ةدابع نم وعدن ىسعالوسر نحنالاةفام_طاح نعلأسفراجنلا بيبح
 كلملااص*اع د فريش قاخامومديأ ىلع ؤكفرخلااشفو بيبح نم اف ماقفهاحسف نيتنسة دم ضي سم نباهل ناكو ص ربالاوةكالا ثئريثو

 ىسيعشعب ماسح ليقو امهوب رضو سانلاامهعبتفاكىمأ فر ظنأ ىتحلاهقف كتطآوك دجوأ نم متنالاقانتطاى :وسهلاانل أل امطلاقو

 لهف نيلجر تسبح كن |ىنغلب موب ت اذهل لاقفهب سن أف كا/مل! ىلا هربخاوعفروهباوسن اس | ىت> كلل ةيشاحرشاعوار كنتم لخدف نوعمش
 الاقازجو أ وهافصلاهتف كي ر هل سدلو ىح لك زرو ْئملكقا> ىذلا هللا الاق امككلسرأ نم نوعمش لامتفامهاعدفاللاقامطوق تعمس

 ك_طلا تلأسوتيأرأنوعمشهللاقف مالغلارصب افهنلإ اوع دف هك !مالغباع دف كلما ىنميامالاق امك "امو لاقدب ربام كي و ءاشيام لعفب
 ىلع اكملار دق نا لاق“ عفنب الورضيالورصب بالو عمسيالانطا نارس كنع ىلس ب كلم |لاق فرسثلا هلو كال نوكسيف اذه لم عنصي ىتح

 متأامكرذ> ان أو كرشلا نمهيلعتمالرانلا نمةيدو ةعبس فتلخدأ ىنالاقو ماقف ماي ةعبس نمتام مالغب اوعدف هبانمآت يم ءايحا
 اماف كلاب كتف ناذهو نوعمش لاق مه نمو كالملا لاق ةثالثلاءالؤط عف ثيهجولا ن_حاباش تأ فءامسأ| باوبأ تح تف لاقزتاا اونم افهيف
 بذك ة(امسوبذكف)اوكلهفليربج )هر مويلعحاص نمي نمو موق نمآو نم افهحصن هيفرثأدقهلوق نا نوعمشى ار

 انبلغفىًاهبلغاذاهزعي هللا نذاب مهثعباما مالسلاوةالصل اهيلعىسعنالهيلالاسرالا ىلاعتهنلا فاض اا ءاو موأ ش ليقو نوعمش

 نجرلالزن ا موانا ثمرسشبالا من اماولاق نولس ىم كيل انا) ةيكاطن ا لهالاعيج لسرلا ىنعي (اولاقف) لجوز ع
 ىأ (نولسرامكيلاانا معيانب راولاق) نوم زاهفىا(ن وبذكستالا منن ا)الو سر ل سرب ىأ ( ئشنم

 وو (ثاش) انرهقو

 ركذ كرتونوعم_ش
 رك ذداراانالهبلوعفملا | انمءاشتىأ (مبانريطتاناولاق) انقدص ىلعةلادلاتايآلابىأ (نيبملا غالبلاالاانيلعامو) انوميبذكناو
 امونوعمشوهوهنز زوما ىا( منج رئلإ انعاوتكست ىا(١ اوهتنن نأل) م وتب كلذانباصأ ١ اولاقف مهنع سبحرطملا نال كلذَو نم

 3 7 3 0 7 مبيد كنتو عرفكب كعمكمؤشىأ ( عمو رباطاولاق ميااباذ ءانم كك: علو ) ةراخلاب ل يقوكناتقنا ٌْ ّ كمل : و هلق : 0 0 1 : 1
 5 5 . . 3 . عم 5 : 3 مأ 3 5 2. 95

 7 9 3 50 ناكو رب را لمعي ناكبهولاقواراصق ناكل قو راجنلا بيبحوه ( ىعسي لجرةنيدملا ىصقأ نم ضار اال ا... 1 | د0 ل دزعالوق يف عيغف نوداتن عكر شو ع لالس ف ىأ(نوقرعسس موق متلي تلا

 (نولس م ك-اانااولاقتف ||" ٠ : فدل اود اد ل 0 2 0 - هءاح مهلتقاو دصقو لسرلا اوب ذكهموق نأهغلب اماف هفصنب قدصتب وهلايعلافصن نيفصن همسق ىسمآ اذاف

 ةيرقلا لحال ةفلعلا قو. حالاد هتيدرع أ هلأ لسراوخ دفا. كق هب رتبس راف ناكزيقو ( نسل ا
 وهو سلب هبشامل قبب ملفالاب ىلا ضاقتتالار شب اذ_هام هلوق فبصنوانهرمشب عفر (انلثمرسشناالا متأام)ةب رقلا باح أى أ (اولاق)
 قاتلا ((نولسر ا مكيلاانا لعبانب راولاق) ةبذك الا متنأام (نوبذكنالا متتأ نا) ايحو ىأ( ئيث نم نمحرلا لزن أ امو) هلهعل حرا

 كلذكوديكوتلا ف م.سقلاىرجراج لعيانب رو ديك أنةدايز ىلا جاتحيفراكذا نعباوج ىناثلاورابخاءادتب ؛لوالا ناللوالا نود ماللاب
 مكبانم ءاشن (عمكبان ريطتانا اولاق )هتحصب ةدهاشلا تايالابف وشكملا ارهاظلا غيلبتلا ىأ(نيبملاغالبلاالاانيلعامو) هللا معو هللاده_ثمط دوق

 0 .ركو هنعاورفنامياومءاشتيو مهعابط هتلبقوهيلا اولامءوث لكباونميتي نألاهجلاةداعو مهسوفن ه:مترفنو مهني داوهركم-من1كلذو
 متلتقتل (كتجرنل).ذه<دلاقم نع (اوهتنت/نأل) كلذاولاقفرطملا مهنع سبح ليقو كلذ ة كرب وانه مْؤشب ولاق ةمعنوأ ءالب مهباصأ ن اف
 وهر ( مكعم) ؟مْؤْش ببس ىأ ( م رئاطولاق) با ذعدش أ وهورانلا ب اذع كتببصيلو (ملأباذعا:مكتسعلو) مكنمتشنلوأ كت درطناوأ
 متريطت» رب دقتورمضم طرشلا باوج ومالسالاىلا يعد و ماظع د( 13 ذ)ىاش .وىفوك طريشلا فرحو ماهفتسالا :زمهم (نأ) رفكلا

 موق مثألب) ديزي فيفختلاب مترك ذ عفانو كمةروسكمءاياهدعإةروصقمةرمه ناو ورموبأةروسكمءاياه دهب ةدودمةزمهب نإ
 مبغو لال ىف نوفرسس من, لب دامهربكذتوهنلا لسر لبق نمالكلبق نم موشلاك نأ م”نف نايصعلا ف دخلا نوز وام (نوفرسسم
 املف هللا دبعي لبجلا نمراغىف ناكوراجنلا بيبحوه ( ىعسي ل جر ةني.د لا ىصقأ نمءاجو) هللا لسر نم هب كربتلا بجبن ب نومءاشنت ثيح
 نيلسرملا اوعبتاموقايلاقلال اولاقارج أ هب متتجام ىلع نولأ ست, لاقوهنيدرهظأو مهانأ ل سرلاربخ هغلب



 ىلاوأ ةعجلا ىلا مهاطخ

 ئثلكو) هعاجلا
 هانددع (هانبصحأ

 (نيبمماما ىف) هاني و
 هنال ظوفحلا ح والا ىنعي

 اهادتقمو بتكلالصأ

 باح الثم مط برضاو)
 نممط لشثمو (ةبررقلا
 اذه نم ىدنع مطوق وق

 اذه. نمىأ اذكب رضلا

 ىلعءامشالاهذهو لاثملا
 لاثم ىلعىأدحاو برض

 مط برضاو ىنعملاو دحاو
 ىأةي رقلا باحصأ لثمالثم

 مطرك ذا ىأ ةيكاطنا

 باأة صق ةبيععةصق

 نايب ىناثلا ل كلاوةب رقلا
 هناب(ذا) باصتاولوالا

 ةبرقلا باصأ نم لدب
 لسر (نولسرملا اهءاج)

 ىلا مال_بلاه يلع ىسيع
 قحلاىل!ةاعد مهثعب اهلها

 نائوأةديعاوناكو

ّ 

 لجوزءهلوق ُة ماني م ىلصي ىذلا نماوح مظع أ مامالا عماهباصيىتحةالصلارظننب ىذلاو ىن مهدعبأف

 لجوزعاوق نوفحلا حوالا عل د هانشت ا راع لأ (.انيصح أ ئنلك)

 : مالسلاو ةالصلا هيلعىسعلسر ىنعي (نولسرملا
 (كلذىةسقلارك ذ)

 ا العأدا نب راوخا ودنيا 0 ا اع يدي تعب ايبا اراب اا

 ن+رلاةدابعىلاناثوالا ةدابع نم وعدن مالسلاو ةالصلا هياعىسع الوسرالاقف ب نم امم
 انباىلنا خيشلا لاقهّللا نذإب صربالاو هك ألا ”ىربنو ضي رملا ىئثن متالاقةنآ امكمأامط خيشلا لاقف

 ىلاعت هللا ن ذاب تقولا ىف ماقف هنب احم ف هلزنم ىل امهم ىتاف هلاح ىلع علطنانب الطن افالاق ني: سدنم اضن سمع

 همسا مانصالا دبعي كلم مطناكو ىضرملا نماريثكا امهمدب أ ىلع ىلا هز هللا ىئشو ةنيدملا فري اشفف احدي

 ةالصلاه يلع ىسعالوسرالاق اهتأ نملاقو امهماعدف هيلاامهريخ ىبهتناف مورلا كولم نمناكو سخبطنا

 هلااناولاقف رعب 2 ل ل كوعددالاقاممدِج مفولاق مالسلاو

 امهوذخاف سانلا امهعبتفاكممأىرظنأىتاموقامطلاق كلتط وك دجو ًاىذلا منالاق انتتظآن ود

 اهكلمىلا الصيف اهايتافةيك اطناىلا نياجرلا نبذه مال_سلا هيلع ىىددع تعب بهولاقوامهوب رضو

 لك دل واسف امهم سعأو كلما بضغف ى اعت هتلاركذواريكسف موب ت اذ كاملا جرفن ا مهماقمةدمتلاطو
 رافصلاا نوعمش نيد راوملاس أر مالسلاوةالصاا هيلع ىسع ثعباب رضواب ذكاملف :دلج ىتئام امهنم دحاو

 ىلاهربخاوهفرفهباوسن أ ىتح كلما ةيشاحرهشاعي لع ار كشتمدلبلا نوعمش لخ دفامهرصبيل امهرثأ ىلع
 نحع سلا ىف نيلجر ت_سح كن | ىنغل» موبت اذ كلملل لاقف هنرمشعىذروهمركأوهب سن أو هاعدف كلا

 نافلاق كلذ نيب و ىنبب بضغلا لا- لاففامطوق تعمسوامبنلكل هف كنب دريغىلاكاوعد نيح امهمب رضو
 ىذلاناالاقانههىل اكل سرأ نم نوعمشامطلاقف كلا اامهاعدفامهدنعام علطتىنحاههاعد كلملا ىأر
 لاةفدي ريام مكب وءاشيام لعفي هناالاقازسو أو هافصف نوعمشامطلاقف كي. رسثهل سدلو ٌئش لك ق اخ

 الازاف ةهبجلاكهيفيععضومو نيرعلاسومطم مال هب اؤاج ىتح كاملا ىمافدانةتامالاقاكتبآامو نوعمش

 رص, نيتلقما :راصف هيتق دح ىفارهاعضوف نيط نم نيتق دنب اذ خافرمصبلا عضوم دن |ىتح ابر ناو عدب
 كطالو فرعشلا كل ناك ا ذه لثم كلل عنصي ىتح كلها تلأس تن أن ا كلل نوعمش لاقف كللملا بكتف مه
 00 0 سلا دن ىقلا بط | ان موتك 0 ل الا

 لس دم كاست ل كل ةلكىلعرداقانطاالاق امكب و هءانم[ت يمءايدا ىلعهنا دعت

 0 اور 00 اواجلاطناكووولا عجربوحهن ا انأو رنافقهديب ماي

 ل مف اهلا باو ا شلا ةتاباؤنم ”افهيلعمت ام 0 0 07 2

 هيبحاص ىلاهدبب راشأو ناذهو نوءمش لاق ةثالثلا نءو كلا !لاق ةثالثلا ءالؤه عف_ثيهجولا نسح

 موقهعم نمآو كلملا نم افءاعدو لاخلا. هربخأ كلملا فرثأ دقهلوق نا نوعمش معاماف كلذ نه كللملا بجتذ

 ةنيددا باب ىلعوهو ابدبح كلذ غلبفهموقووه لسرلا لتق ىلععجأو كالملارفكلب ليقو نورتنآر فكو



 هسآر عفرف ىوراذا عافوهفرعبلا حق لا ةيمهسؤرةءوف م( نوحمقم مهفإلاهبلا ةةوزلم ناقذالا ىلا ةلص او لالغالاف هانعم (ناقذالاىلا

 هيلحالف نقذلاىلا ةقلدا ن.اجراخدومعلا سأراهيفةقاح نقذلا تحت «يفرط ىتتامىف نوكيلولغ اقنع ىفىذلا لغلا قوط نالاذ هو

 سانلا لمع نم ناك أم ليقو صحو ىلعو ةزج نيا متم (ادسمهفلخ نموا دس موس دبأ نيب نمانلعجو)احمقملازيالف ةيلااز عئطأطي

 69 انيشغاف (مهانيشغاف) مضلابف هوحنو لبلاك هللا قاخ نم ناك امو حتتفلابف
 يي يبرر يششتتات99شئ57777لّ©لشْسْْالمالل0/

 ىلا عجراماف هدس رع ا قزلو هقنعىلا هديت نثن اهعفراماق هب هغم ديل جه عمو ىلصي وهوداتأف ةراخلا

 هيمربل ىله, وهوهانافرجا اذهيولتقأانأموزحىنن نملجرهللاقف رع ا طقس ىأرامب ,هربخأو هباصأ
 تعنصام هلاولاقف هودان ىتح مهري لفهباغتأى ا عجرفداريالو هنود عمس لعق هرصب ىلاعت هللا ىمعاف راب

 هللا لزن أف ىناك الهنم تون دولهبنذب رطخ لحفل ةئيهكهندو ىنبب لاحوب هتوص تعمسدقلو هتبرام لاقف

 نامالا نع مهانعنمدارألغ كانه نكي ملو ليثغلا هج و ىلعا ذهل يق الالغأ مهقانعأ ىفانلعجان | ىلاعت

 عناوماهناليقولالغالاكمناومب هللا ليبس ىفقافنالا نعمهان_سح ل يقو كلذلالثملالغالا لع عناوع

 ىنعي (ىهف) رانلا ف مهبل جوز عهئلاهلزنيسام ىهو ةقيقحا ف فصواهنا لّيقو لغلا عنمي اكتعنمةيسح
 ىأ (نوحمقم مهف) قنعلا ىلا ديلا عمل غلا نال نييحللا لفسأو هو نقذ عج (ناقذالاىلا) ىددالا
 اهطلالغالا ف ربس رلاوعوف صم مهفمه-ؤ رت عفر لالغالا نأ دار أل قو رعبا !ضغ عممهسؤراوعفار

 جورخلا نوعيطتسالمهف عن اوعناعالا نعمهانعةمهانعم (ا دس مهفلخ نمو | دس مهم ديأأ نيب نمانلعجو)

 هللا ىلص هللا لوسر ىذأ نع ةماظلاب مهان م ليقودا دسالا,هفلخو همام أب ور ضم اكناءالا ى ار فكسلا نم

 مهماعءاوس و) ىدطا ليبس ىنعي(ن ورم المهف) مهاني.عاف ىأ(مهانيشغاف) ىلاعتهلوقوهو سو هيلع

 (رك ذلاعبتانمرذنتاما) رادتالاهعفني لهلالضاهتلادرب نم ىنعي (نونمؤبالمهرذنت)مأمهترذنأأ

 ناعلاو رسل ىفهفاخىأ (بيغلاب نرلا ىشخو) هيفا لمءفنآرقلاعبنا نم كراذنا عقنيامنا ىنعي

 بتكنو) ثعبلل ىأ ( قوملا ين ندنانا) ىلاعت هلوق ع ةنج ا ىنهي( ميركوجأو) هبون ذلى أ ( ةرفغهرسشبف)
 نع( م) ةئيس وأةيح ةئس نوماو شامت تكن وىأ(مه 0 او) رمشو ريخ نملاسمجالا نمىأ(اومدقام

 رجأواهرجأ هل ةنسح ةس مالسالا ىف نس نم سو هيلعهللا لصةثلا لور لاق لاق ىلحبلا هللا دبعنءرب رج
 اهرزو هيلع ناك ةئيسةن-س مالسالا ىف نس نمو ئثمهر روجأ نم ص قاب نأ ريغ نم» دعب ن.اهم لمت نم

 ديعس ىلأ نعدجم لا ىلا مهاطخ بتكت ل يقو ئثمهرازوأ ن١ صن. نأريغ نمهدعب نماهلع نمرزوو
 تازنف دح_.سملاب رق ىلا ةلقنلااو دار أف ةني ملا نمةيحان ىفةماسونب تناكلاق ه:عىللعت هللا ىضر ىردخلا

 مران نال سوهيلعهللا له هللالوسر لاقف مهراث ؟واومدقام بتكنو ىتوملا ىحن نحنانا ةبآلا هذه

 ةماسونب دارألاقهنعهللاىضر سن أن ع(حم) بي رغ نسح ثيدحلاقو ىدمرتلا هجن اولقتني لف بتكست
 نو.ستحتالأ ةماس ىنايلاقف ةنيدملا ىرعت نأ مسو هيلعهللا ىلةللالوسرهركف دجسملابرةىلااواوص نأ

 نع(م) ئئهرتسيالىذلاىلادخا ضرالا نمءاضفلاوهو ءارع كرتتف ىلخح ىنعي ىرعتهلوق اوماقاف كراك
 سو هيلعهثلا ىلص ىنلا كلذ غلبف دجسملا برقا واقتني نأةماس ءونبداراف دص!!لوح عاقبلا تلخلاقرباج

 مرايدةماس ىنبلاقف كلذاندر ا دقهننالوسراب متاولاقف دسملا برقاولةتذتنا نودي رتكت | ىغلب مهلاقف
 نع (ق) ميرايداومزلا ىأرايدهلوقو ةماس ىنايىأةماس ىن.هلوقانلوحتاذاانرسيامأولاقف مراث [بتكست
 مهدعب .ةالصلا فارجأ سائلا مظعأ سو هيلعهتلا ىلسهتلالوسر لاقلاقهنعهللا ىضرىرعسنالا ىسوم ىفأ

 اهيلعالعجو اهانيطغ ىأمهراصبأ
 (نورصسإل موف )ةواشغ

 تزن ليقو داشرلاو حلا
 ايأنأكلذو موزخم ىنبف

 ادم ىأر نأ فلح لهج

 هسأر نخضرإ) ىلعي
 هعمو ىل-_صب وهو داناف

 هدب عفراماف هب هغ٠ديلر خخ

 رخخا قزاوهقنع ىلاتنثن |

 دهجباهنءهوكدف ىتحدديب
 مهربخاف هموق ىلا عجرف

 هلتقأانأزخآىوزخم لاقف

 هللاىمعافبهذؤرخااذه

 م-ويلع ءاوسو) ةرسن

 مهرذنت ملمأ مهترذنأأ

 مويلعءاوسىأ(نونمؤيال
 نم ىنعملاو هكرتو راذنالا
 م لالضالاا ذ_ هللا هلضا

 نا ىورو راذنالا هعفني

 ةبآلاًرقزي زعلا دبعنب رمع
 لاقفىردقلا ناليغىلع
 ىنا ك دهشأاهأرقأل أك

 ردقلا ف ىلوق نع بئات
 قدصنا مهللارمعلاقف

 طلسف بذ.كناوهيلعستف

 دف سيرا ذل
 نو ادم ناعم
 هيلجرو هيدي مف هدنع

 قشمد بإب ىلع هبلصو
 عبتا نم رذنت اغار

 عفتني امنا ىأ (ركذلا

 ةنجلا ىأ (م ركوب أو ) هب ونذ نعوفعلا ىهو( ةرفغمهرسشف)هريمو هللا باقع ف اخو (بيغلاب ندحرلا ىشخو) نآرقلا عبنا نم كراذناب

 اهريغو تالاملالا.عالا نماوفلسأام (اومدقام بتكسن د)نامنالاىلا كرسشلا نم مهجر خو أ مهنا دعب مهئعبن ( ىف (وملا حن نحئانا)

 ضعب اهفظو ةفيظوك<ىسوأ هوعنص دج سموأ طاب روأ هو سبح سدبحوأ هوفنص بات كوأ هوما لعكن سحر ثأنمهنعاوكلهام(مهراثاو)

 ىهليقوهراث ان مرخأو هلامعأ نم مدقرتأو مدقايذ ئمؤب ناسنالا أبني ىلاءآهلوق ءونواهب نآس ةئيسوأ ةنسح ةنس لكتالذ كو ةملظلا ٠



 نعو؟ىبط ةغل ىف ناسن |ايهانعمامهنء هللا ىضر سابع نبا نع( سي (ميحرلا نجحرلا هللا مس ) (ةبآن ونا يو ثالث ىهو ةيكم سب ةروسؤع
 : سيديسايليقوةللادبعورثدملاو لمزملاو سي وهطو دج اود« ءامسأ ةعم_س نارقلا ىف ىفامسلاعتهنلا نا ثي دخلا ىفو دمتي ةيقئاا نا

 فصوف ميكح مالكة نالوأ ةمك-اب قطان ليل دهنالوأ ةمكحلا ىذ( ميكحلا) ومسق(نآرقلاو) ىحعوداجو فلخو ةزجو ىلع ةلامالاب

 ةلصوأرنخ دعب ربخ ( ميقتسم طارص ىلع )الس م ت.لاولاق ني .رافكلا ىلعدروهو مسقلا باوج ( نيلسرلا نا كنا هب ماكتملاةفصب

 بمن (ليزنت) مالسالاوهوةمقّت_سمةقب رط ىأ مهقتسم طارص ىلع 63 اوإ_برأ نبذلا ىأ نيلرلل

 7-6 ىنأ ريغ فوكو ىاشماللا
 ا ج م دال ارقا ىل_عركب : 7 1

 ا !تلام لزن ىأردصمهاىلع
ٍ : 1 

 / : 6 ىلع عفرلاب مهريعو ليزنت

 < 2 5 ىأفوذح ادتبم هربخ هنأ

 | 0 ىفمي ردصملاو ليزغتوه
 ل. كل بلاغلا (زي زعلا) لوعفملا
 ماهوأ هباكمظن ه--حاصفب

 (محرا) دانعلاىوذ

 »ةيكم مالسلاو ةالصلا هيلع سيةروسإلم 0 6

 4 1 0 0 1 ر ىا نيلسرما كحل تلسر )أ
 اهتءارقب هلهثلا بت ك سي أرق نمو سي نر قلا باقوابلق ئيشلكل نا مل سو هياع هللا ىل_ص هللا لوسرلاف 0

 : : 2 || ةيقانامأ سدا اردن املأ ف
 راسينب ل قعم نعولوهجيشهدانسا فوبي رغثيدح لاقو ىذمرتلا هجوم تا يمرس عنآرقلاةءارق ||” 0 )اموف

 هريغودوادوبأ هجرخأس يك انومىعاؤرقا لسوعيلعةنا لسنا لوسرلاةلاف | د 0
 : فصولا ىلع مهاب آرذنم
 *« محا نيرا هلا درت > اوقات لترسم
 سو هيلعهللا ىبص | دم ىنعي”ىطةغلب نا. |ايهانعم ناهنعو موه سابع نبا لاق (س؛) لجوزءهوف و كلبق نمريذن نم هات

 وهو ةمكحلاب قطان ليل دهنالةمكسلا ىذ ىأ( ميكحلا نآر قلاو) نآر قلل مماوه لبق ورشبلا ديسايليقو نم كلبق مهيلا انلسرأامو
 ىلع دروهونيلس رلانل ملسو هيلع هللا ىلصادمم نا نأ رانا ملقى (نيلسرملا ناكل هباوجو مسق لفرس

 ا 00 الا ار ا تسلاولل تيخراغكلا باذعلاىأ ىتاثلا لوعفملا

 ملسو هيل عهنلا ىل_ض دج لبق ىن مهنأي لاش رقنال مهؤابارذنن ل ىنعي (مهؤابآرذن امام وقرذنتل) هقلخ

 دقل) دشرلاون امبالا نممهمدارياسع ىأ( نولفاغمهف) باذعلا نم مهؤانآرذن أاماموقر ذل هانعم ليقو
 مويف ةقباسلا ىلاعت هللا ةداراىلاةراشاهيف (نونمؤيالمهف مهرثك ًاىلع) باذعلا بجو ىأ (لوقلا قح
 ىنأف تزن (الالغأ موفانعأ قابلعجانأ) لجوزعدل اوقف كلب ردقلا نممط قيساملنونمؤيال مهف

 ابيرق ابانع 8 انرذنأ

 ليشعر
 0 . - عز فيرا ا يق . (نولفاغمهف) مهتاناراذنا

 هسار ندحضريل ىلصي ملسوهياعهللا ىلصا دمت ىآر نأ فاح لهجاب نأ كلذو نييموزخلا هيبحاصو لبح ا تل

 ةراخاب ْ لوةناكرذنتل نيلسرملا نا كناهلوقب قاعتموهفالا ونولفاغميفاور ذنب ل ىأىننلاب قاعتم

 سانلاو ةدنجلا نم منهج نالمالهلوق ىنعي( نونمؤيالمهف مهرثك ىلع لوقلا قسد ةل) لفاغوهفوأ لفاغهنافهرذنتلنالف ىلإ كتلسرأ

 ىلا ليبساله ناورفكلا ىلع مهميمصت لم مترف كسلا ىلع نونو عممتأ لع نم مهنال ب جوو مهباعتس”ولوقتلا اذه مهم ىتاعت ىأ نيعجأ
 نبدس نيب نيلصا اكو مهسؤر نؤطأ طيالو هوحن مهقانع أ نوفا ءيالو قا ىلا نوتفتليال مهنا ىف نيحمقملا نيلواغااكمهلعج نإ مهتاوعرا
 ىلا ىهفالالغأ مهقانعأ ىف انلعجانا )هل اوقب هللا تايآىرظنلا نع نوماعتم مهنأو رصبتالو مط لمأت ال نإ ىف مهفاخامال ارمهمادقام نورصنيال



 ل د زج جل وا دا هل رج . ده اول ها هد وأ هع لجأ رج لج دع ره لل رجا أ
 ١ 111 كلل لل هنن هلق هلو كلف ةققأ كلم كاف عاق هجن كن ان دف لد قف هند هد هد هد لد

 . .٠

 قااعم ىف ليوأتلا بابل ىمسملا ليلها نآرقلاريسفت نم
 معو ةمالا ةودق ةمالعلا مامالا فيلأت ليزتتلا

 ءالع ةنسلاى حو ةعي رشلارصان ةمئالا

 ىدادغبلا ميهارب نب دمت نب ىلع ندلا

 نزاحملاب فورعملا ىفوصلا
 هتجرب هللا ودامغت

 نيم

 ملا 224 >7 2و حق سس

 قئاقحولي زنتلا كرادمب ىمسملاريسفتلاب تاكلا اذه شماه ىلح دقو 0
 دوي نبدجأ نب هللادبع تاكربلا ىنأ ةمالعلا ليللامامالا فيلأت لي وأتلا

 6 ناوضرلاو جرا تنام هلع ىلا

 ء( ةعبطمب عبط (

 * / ديا 2 رسل ب

 د اها ةقفن ىلع +

 *# ىسعو ىركب هبوخأو ىالاىفابلا ىفطص» +

 (رصع)
 سمس م جا م نس سس تمس ل

 ٠) )<ز .») ١1 <1 (>41 2١1 (+) <4 2+1 («1->و 1+) ١-
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