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 ميك 452٠ 2- ثلاثلا ءزجلا

 ةنلازونك نم نيتيآ هللالزنا) سو هيلع هللا ىلصهنعو * تلعف دق لاق نيرفاكلام وقل ا ىلع انرصناف ظ

 نع ةاتازجا ةريخالا 00 امهأرق نم ماع ىنلاب قلخلا قلخي نا لبق هد نحرلا امهبتكا

  مايق نع ىا ( هاتفك ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتبآ أرقنم م) لسوهيلعلا ىلص هنود /لبيااباك
 | ىتش لاقو ةرقيلاةروس لوس نا هركّدسا نم ىلع ةحوهو ةمايقل'ءون باسح نع وا ليللا

 أ ةرقيلااهيف ركذت ىتلا ةروسلا ) لس هيلع هللا ىلصلاق م ةرقبلا اهيف ركذت قة نا ظ

 أ اهعطست نلو 0 ناف اهوملعتف) عماجلا هرصم ىا (نا رقلاط

 | الو) اهئراق اق رحستنأ ةلطبلا عيطتسن 7١ ىا (ةرحسلا ) مالسلاهيلعلاق ةلطبلا امو 0 |

 نع * نيما لوَش ةرقبلا ةروس متْخ اذا ذاعم ناكو ( ناطبش اهبرقيف لابل ثالث راد ىف أرقت

 لوسر ىنلعج لاقف هنذخا نيح ناطيشلاهصق نع ىزخا لبج نيذاعملتلق نكيدلا مسالاىلا

 او لاف اناصش هف تدجوف ةفىغىف رعلاتلعش نيملسملاةق دص ىلع ا هللا |

 ١ ةملظ تناح بابملات قلغاو ةفرغلا تلخ دف أ ناطشلااذه لاقف كلدب سو هيلع هللا ىبص

 ظ ا تلاع ا تت م لل اة اهي رف تل وصف ريوس م ا ةمظع |

 ريثك لابعوذ ريك ىنافىنع لخ لاقف هللاو دعايتلقف هيلع ىادي تفتل افهتضبقف همل اتم وف رَعلا نم لكأ ١

 لخف اهْمانحر خا ثعبامل مكبحاص ثعبينا لبق ةيرقل هذه انل تناكو نيسصن نج نم ريقفاناو ظ

 ناك امب مالسل اهيلعهللا لوسر ريخاف مالسل اهملع ليربج ءاحو هلييس تءلخف كيل اد وعا نلف ىنع

 هنااما)لاقفهتريخأف (كريسا لعفام) لاق وهيدانمىنادانف سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلصف

 بابلاّقش نم لخدفءاحف بالا ىلع تقلغاو ةفرغلا تاخدف لاق (دعف دوعس

 لخلاف .ىلّالا . ةيرملاى فب ,تعتصاك هن تعيصق رعلا نم 10 لمع

 لاقدوعتنل كنالقت لأ هللاودعاي تلقف كساد وعا نا ىنافىنع
 ةرقبلاةماخ مكتمدحا ًارقاذا هنا كلذ ةيآو دوعانل ىتاف

 ةلمللا كلت هتبب ىف انمدحا لخديال

 ىعسملا نا رقلا ريسفت نم ىلاعت هللا قيفوشب لوالا دلحلا مت

 ىلاعت هللا ءاشنا ىناثلا دلحلا هلو 0 ناسلا حوردو

1 



 ةرقلا ةروس مك 58 م /

 | هفلكام وهو انلبق نم ىلع هايا كلمح لثم المح ىا 6 انابق نم نيذلا ىلع هتلمح اك 8 ةقاشلا
 | مدعو ةساجنلا عضوم عطقو ةئطاخلا ءاضعالا عطقو ةبوت ىف هتف ةلرتف نسج قشاؤما اونب

 ةمرحو دحجسملاريغ ىف مهتالص زاوج مدعو ةللو مون ىف ةالض نعسشحلو ءاملا ريغب ريهطتلا

 بنذ ةباتكو مهلام عبر ةاكزلا نوكو بونذلاب مهنع تاببطلا ضعب عنمو مونلادعب مئاصلا لكا

  هللاىدصلاقو (مهيلع تناكىتا| لالغالاو مهرصا مهنععضيو) مهنأشىف لزناو كلذ لاثما نم
 خسملانم نولوالا اهب بقوع ىتلاتابوقعلا نعو ( ةحمسلا ةلهسلا ةفشحلاب تعب ) ملسو هيلع

 | انيره# (قرغلاو خسملاو فسخلاىتما نععفر) سو هلع هللا ىلص لاق كلذ ريغو فسخلاو

 ءافعتسالا دعز#قاطتال ىتلا تابوقعلا نم ءافعتساو هلمقام ىلع فطع 3 هءانلةقاط الام انلمم الو

 لق هنآك اهيف طيرفتلانع واخي اهفلك نم داكيال ىتلا ةقاشلا فيلاكتلا نم اهلا ىدّؤي ام

 تابوقعلا لازنا نع ريبعتلا زن وكف اهللع ةظفاحلا ىف انطيرفتب انقاعت الو فلاكتلا كلت انفلكتال

 هيدريلو هلعماودلاانلعقشيام انفلكت ال ىا ريستلا ىف لاق * اهلاىدؤيام راشعاب ليمحتلاب

 هي الر فغاو 8 انبونذ راثآ ىا 6# انع فعاو # لأسي الف نوكيال هناف الصا ةقاطلا مدع

 0 الاناف ا كت سلو ريستلا ق لاق «داهشالا سور ىلع اضفت الو انبوعرتساو

 . ض#

 قلاع زواح دقو «يلقألا ىح هريس قالأو قسال ىتح هوحمو هيدخاؤب ال ىح ا[

 اننا راح ياا اولاسنلا اؤنعأ كلوموكلاو رهلسبو كلدم لب لكل هنا لحال
 | مدقتو الع لضشو انب فطعتو ه6 انحراو 8 هباوحضتف الف دحال مهلاح رهظي ال ىتح

 انديس# انالو٠ تنأ 8 ةيلحتلا ىلع ةّقباس ةلختلانإ امل ةحرلابلط ىلع ةرفنملاو وفعلا بلط
 مهيلع انعا ىا 5 نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف 8 انروما ىلوتم وا انرصانوا كدسع نحنو

 ةرصنلاو ءادعالا ىلع هرما ىلوتي نمو هديبع رصني نا ىلوملاق> نم ناف مهرش انع عفداو
 نيطايشلانم ةمصعلالاؤس وهو مفدلاب نوكتو ةجحلاب نوكتو رفظلاب نوكت رافكلا ىلع
 ىهتنملاةردسوللا هب ىهتنا سو هيلع هللا ىلص هلل | لوسرب ىرسا امل هنا ىور مهنم مهنال اضيا

 هب طرهلام ىهتني اهيلاو اهنم ضبقبف ضرالا نم هب جرعنام ىهتني اهملا ةسداسلا ء ءامسلا ىف .ىهو |

 ىطعاف لاق بهذ نم شارف لاق ىئثغيام ةردسلا ىئثغي ذا لاق اهنم ضقمف اهقوف نم

 ال نمل رفغو ةرقبلاةروس متاوخ ىطعاو سما تاولصلا ىطعا اثالث مالسلاهيلع هللالوسر
 | نئرعلادنسىلا ىناثداو هللاىبرق جارعملاربخىف سو هيلع هللا ىبص لاق هتمانم أه الرج
 | هتكئالمو هللاب نما لكن ونّْؤملاو هبر نم هبلا لزنا امب لوسرلا نما تلق نا هللاىنمهلا مث
 اولاق تلق اولاق اه لاق ىراصتلاو دوهلات قرف م هلسر نم دحا نيب قرفنال هلسرو هبتكو

 | انذخاؤت ال اسر تلقف طعت لسف تقدص لاقف انعطاو اًصمس اولاق نوْمّؤملاو انصعو اعمس

 | تلقفه.لعاوهركتسا امو ناسنلاو أطخلا كتما نعو كنع تعفر دق لاق انأطخاوا انيسننا

 أ تلق كتمالو كلذ كل لاق دوهملا نمي انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح مك ارصأ اندلع لمحت الو انير
 اناس انمحراو انلرفغاو انع فعاو تلق تلمف دق لاق ه. ان ةقاط الام المحن الوانببرا

 (ل ؟ه- تارقعد)



 تمم ضياع رعد ازرع لمعاف هْبَشم ىف: كلتفخو ١ | 0 رو نيس نع 1

 كملعو كمهف ققحم ىلا لصتو كمسر

 ىوشن لصاو شيوخ دارمب زك ره * ىوشم لفاغوتات شيوخ *ىتشه زا
 فاول : لفات ومع لها بهذه رد * ىوشن لحاس ان روهظ رحب زا

 | هنأ ىور  نينمؤملا مالك نم سيلو ىلاعت هللا نم رابخا  اهعسو الا اسفن هللا فلكيال

 ' باها ىلع كلذ دشاةيآلا هنا هب م كساحب هوف وا مكسفناىفام اودتناوإل ىللاعتهلوق لزن ام

 | ىا اولاقف بكرلا ىلع اوكرب مل 3 مالسلا هيلع هوناف مهتع ىضرو سو هلغ هللا ىلص هللال وسر

 هذه كلا لزنا دقو داهلاو جحلاو مايصلاو ةالصلا قيطنام لامعالانم انفلك هللالوسر

 نيباتكلا لها لاق م اولوقتْنا نوديرتا) ملسو هيلع هّللاىلص هلال وسر لاقف اهقبطن الو ةيآلا
 موةلااهأ رقف ريصملاكللاو انبر كنارفغ انعطاو انعمس لب اولاق (انيصعو انعمس مكلبق نم

 مريصملاكيلاوانبر كنار فغ) ىلاعتهلوق ىلا (هبرنم هللا لزنا ا لوسرلا نم ١ ىل اعت هللا ل زئاف

 هللا فلكي. ال ) ىلاعت هللا لزنا مث (ءاشن نملر فغيف ) ىلاعتهلوق ىف ىلاعتهتئيشمب قلعملانارفغلا مهلوئسف

 ١ ءوسلانم ةيلع اومنعام مهسفناىف اب دارملازا ناس مهيلع بطخلل انيوهت ( اهعسو الا اسفن

 ظ عسولاوةتقشمو ةفلكه فام مازلا فيلكتلاو اهنع زارتحالا عاطتسيال ىتلارطاوخلا يام ال ةصاخ

 ظ اهقوط هق عسشامالا سوفنلا نم ف فلك ال "لأ ةتكش ىا هيلع قضنالو ناسن الا عسيام ظ

 | ىلا ةلوقك ةمالا هذهل ةمحرو ىلاعت هم الضف دوهحلاو ةقاطلا ىدم نود اهللع رسستيو

 5 لاحلاب فيلكتلا عوقو مدعىلع لدي اذهو «رسعلا مكيديري الو رسسلامكب هللاديرب) |
 | اريك اولع كلذنع ىلاعت ىلاعت همالكف بذكلا مزل عقو ناكول هنالف لوالا اما . هعانتما |
 ظ كح نم ماثلاىأل- اتم الاَوُه' ىذذلا دنقم ىن هنن مزلي الو اَنلظم قت ىلاعت هنالق قاتلآاماو |
 ِ 24 تسل 5 7 ناو يسيل ىأ 5 اهل 00 تالالدلا نم هجوب صاخلايب اع لديال ماع وه ْ

 | نمءزج لكلام ةلك لومش ةرورض اكارتشا وا الالقتسا اهريغل ال هلعف تفلك ىذلا ريخا نم
 ظ 6تبستكاام 9 باقع نيروكذملا نيم رطلادحاب اهريغ ىلعال 6 اهيلعو ب اهبوسكم ءازجا |

 ظ ىف داهتجا. ىا لامعا هفرشلانالرسشلابناج ىف باستك الادارياو هكر تفلك ىذلارسشلا نه ٠
 ظ 1 نايزيستتر لاعتف الا ةغسصو ريا فالخم ىعسو دج همق ناك سفنلاىهتبثم ناكامل هناف لمعلا |

 | فيلكتلارسزايبرا مهتاوعد ةيقب ةياكحف عورش د انأطخا وا انيسن نا انذخاؤتال انير ف ظ

 ظ انكر ل ان ا متنلا ا ةقايلا راما دع دلحا قيل طال كرولا ل
 ظ ' اططاوناسنلا ف ةذخاؤملازاوج ىلع اذه لدو فيشلكتلا تحن لخدي ام امهوحو ةالاس ةاقو

 أ لاوس نكي ل اطخلاو ناننلاق ٌةدْخاَولا ْراَوَجَ الواو نك ةلملا ىف امهنع زرحتلاناف

 ظ نع معفر) ا هلع هللا ىلص ىلا لاقو ةدخاؤملا اهنع عف رف ةمالاهذه نع هللا مفخو ىنعم ظ

 اوناكةفلاسلا متاو امهب نوصوصخم مهنا لدف (هيلع اوهركتسا امو ناسنلاو أطخلاىتما |

 امهْس ءادنلا طيسوتو ةلبقام ىلع فطع # ارصا ائيلع لمحت الو انبر © امهيف نيذخاؤم 1

 فيلاكتلاهيدارماو ةاكمه سحب ىايحاضرصأي ىذلاليقثلا علا رصالاو .ةعا رضلاديزمذاربال |
 كك سس سوو سوك ع دعم و كح حسم



 ةرقبلا ةووس 39754
 تلازم ا لبق « ىهاوناو والان م هينام 6# انمطاو فهتحصب انقيتو 3 دوم ايدام اهل
 ىلعو كللع ىث +[ نو هانا ينال قا ىلص لوسرلل مالسلاهيلع لم اربج لاق هي ال١ ءدع

 لاق 5 كنارفغ الر فغا ىا «انير كنارفغ وف مالسلا هيلع لوسرلا لاقف طعن لسف كتما

 نم رشلا هنع واخ الاموا ةمدقتملا انيونذ كنارفع كلأسنوا اوبرضاف ىا «باقرلابرضف )

 ةروسلا رخا ىف هلو ءاعدلا در كنب الثل ىلوا هجولا اذهو كقوقح ةاعارصىف ريصقتتلا |
 ىعدالوئسملا ىلع ةايسولا دقن ا امل نارفغلا بلط 1 ةعاطلاو عمسلارك ذ ميدقتو انفعال 0

 ىناشاقلا لاق © كريغى لاا ثعبلاو توملاب عوجرلاىا «ريصملاكيلاو ف لوبقلاو ةباجالاممل
 اج عام ضر ةشئاع تلاقاك ه. قلختلاو هلو. هقدص ىا (هبرنم هبلال زنا اع, .لوسرلا نما ,)
 اطلسلانا هلاثم ؤنْح اريسفن ىف لاق * ديشال لش وكندا رقلآ ةءاوق درو ناءرقلا ةفلخمن راك |

 دإبلا لها هعبطي نا اعبقوت هل بتكو ةباينوا ةساير هاطعاو ةراما هكملاممنم دحال بهو اذا |
 ناتك هل بتك ناطلسلا نا مث قلخلا هعاطاو ةكلمملا ىلع دعقو دلبلا ىلا ءاجاذاف انه |
 ةئيدملا كلت ىلا ءاجو ناطلسلا رضحول ىتح ةعساو ارادوا ارصق هل ىني نا هبف هل ماو 0

 باتكلا ىف هب صمام ىنبال وهو هيلا باتكلا لصوف رصقلاوا رادلا كلتىف لزني ْ
 قحتبي له ارضا هب مىماام دجم ملو ناطاببلا,رضج ولف 2 لك هارش هنكل“

 | متشلاو برضلا قحتسي هلا ما لب للف ءاتيوايناطلطسلا نورتسا_ . همألا كلل
 ظ نأكل اورمعي نا هدسعل هنف هللا صادق روشنملا كلذ وه ا 7 سحلاو

 هلثأ لاف نيدلاةرامعن وكي امب مهل نيو[ | . ىلا غرف ] مالسلاهيلع دوادل لاق نيدلا ظ

 تراصف ( تييلا يح هل د هت نك وك لاول ةواملا|ىمقا للا
 ءازج ) لاق هنال نا رقلا درجمب ةنجلا لصحت الو ناطلسلا روشنم ةءارقك نآرقلا ةءارق |

 لبق اك : (نولمعي اوناكامي |
 .« ديو بوتكم روس لمرته تسيوخ تريس ليصحت نأ رق لوزن زا, دايم » .
 | هسفن ديعلاىري نا ةيد وبعلا راثآ ون نامبالا حئاتن نمنا ىلا ةراشا 6 انيزكنارفغإل هلوقىف مب |
 | ندالانسح المعتسم هدسل هئسحتسيام لك بسنف .ريخ لكل الها هالومو رش لكل الها ||
 1ع مامر فيحرم نم ياحلو لجو قداس طيس وينال وو ضأريل ل ظ

 لوحال هللارفغتسا هلل دملا ءراعش نوكي اذه بسحبو هلك كلذ ىف هلهتوقو. هلوح نم ًازبتيو
 / برقملا ةرخآلاو ايندلاف للا باذع نم ىجنملا ركذلاوهو .هتاقوا عيمح ىف للاب الا ةوقالو |

 ' ةيوتلانم اهماكحاب تاقوالا ةنقارمي الا قيقحتلا ىلا لسصت ال كنا دعاو * همزال نمل حتفلل

 . ةمعللا ف ركشلادوجوو ةبنلا ف ىضرلا دوجوو ةعاطلاىف ةنملادوهشو نايصعلادنع رافغتسالاو ظ

 لصتو كف جورخ ىف ىتح كسفن ماهتاو كبلق حالصب كبلق قلعتب الا كلذ ىلا لصت نلو |

 / وا . لماكل قعفف عستم ملعوأ . ةطساوالب كبلقف هللا هفذقي رون . هجوا ةميرأ دحاي اذيهىلا
 ١ هرسسدق نيدموباخيشلالاقدقو * هلاح هذه جاوا خش ةبحوا. . لغاوشلا نم ةملاس ةركف ظ
 | هروضح قكعمح نم خبشلا هقا رشاب كنطاب داناو هقارطاب كيداو هقالخاي كيذه نم خبشلا أ
 يي ب اي: و تت تت ا تت كسر مسسسا



 مد 445 ثلاثلا ءزجلا
 ا

 رص دع م سم سس مس معمل هجم ١

 عاّتجالا رابتعا ريغنم مهنم درف لك نايا ناس دارملازا امل ِنيِنمْؤملا لك ىلا هعوجر عم |

 ةدهاشملا ىلع ىنملا سو هيلع هللا ىلص هناجا نيب امي راعشالا د قولا سرح ظ

 ! (*ىشلكىلع ّللاوإ نيكل ىلعلا ةقرف رانب هحورو يغسل |تاكرد راني هسفن ب قاعش ( ءاشينم
 أ لئاكلا تاليوأتف اذك (ريدق) صمالاو ىنلخلا ىملاه ببكرت ىلع رهقلاو فطالا راهظانم |

 ظ ىا 4 لزتاامب #.مالسلاهيلع ىلا قدص ىا 14 "ايناس 96 رم نسدقردءاد نيدلا مح |

 ظ كالا فعل هيفام عيمج اقلعتم ايلصفت ناعيا نآرقلا تايا نم © هيرنم هيلا ذ+ لزتاام لكب |

 | هنم لزام-هنا:. ثيح نم كلذ ريغو بتكلاو لسرلا 0 طظءاوملاو صصقلاو ماكحالاو

 أ ةثملانم هب ناكالا عورف نم كلذ وحنو هرابخا قدصو هماكحا ةقيقحب ناميالاو . ىلاعت

 هتيادحوبو هللاب انمؤم ناك هنال كلذك نكيملنا دعب هش ناميالا ثودح هب درب و خيو كَل

 لازتا لتق هناف نا رقلاب ناممالا هب دارا نكيل كلذ ريغب فصوب نا زوج الو هنم ةلاسرلا لق

 ىا (ناميالاالو باتكلاامىردت تنك امال هلوق ىنعم وهو هب ناميالا هيلع نكيمل هبلا نا رقلا

 | ىادك نونم وااو ا( يلع اكليل يقطن وجرت عك اهو لاق هاف باتكلاب ناعالاالو
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 1 5 ريمضلا ديحوتاو نيونتلا هبانم بان ىذلا ريمضلا اءهْش طيارلاو لوالا ًادتنلل ريخ

 ظ امهن اك ىل لا 0 نيبلا توافتلا نم ناهربلاو ةحملان ع 'ىثانلا مهناميا نيبو نايعلاو

 | هدحو هي هللاب نما مهنم دحاو لكىا امهملع ةلادلا ةئمهلا ىف ىتح هجو ل مك

 ' ىا 4 6 هتكئالمو ) ا ديحوتو تالا ناميا اذه ةيدوبعملاو ةيهولالاف هل كيرش ريغ نم
 | بتكلالاّرناب لسرلا نيبو ىلاعت هنيب.طسوتلا مهتاجوج ىلاعت هل نومركم دابع مهنا ثيح نم
 هشكو #8 همرحام مرحنو هلحااململحنو هللادنعنم امهنا قيدصت ناا اذهو ىجولا ءاقلاو

 رخ ًالامويلاب نايالاركذي ملو ةعاطاو عاين ناميا اذه٠ ةروك ذملا ةيثحلانم ىا هك هلسرو

 َن 5

 نوئموملاو لعجبو هير نمىلاعتهلوق ىلع فقوي نا ريب :: ىلع اذهو . همتكب ناميالاىفهجاردنال ظ
 لع اف ولعب نوم ءالقسإ وق نيوكب نإ نوح وى. ىداعلا دوعلا ونا .هناتحاو امادسا امالك. |

 ١ 6ك 0

 جا /

 ا

 . ا مالا ب يو

 | - 0 دوه 6 1 0 0 ا

 4 ىف ل مولا
 000 .٠ || تقلل | ا

 ا
 ا

 مس تح |

 | لبق هناكاعم نيفوطعملا ىلا عجار نيونتلا هنع ضوع ىذلا ريمضلاو هيلع فقوبق لوسرلا
 | لوسرلانم دحاو لك لقو . كلذ لصف مث هبرنم هيلا لزئاامب نوسْؤملاو لوسرلانمآ
 | هللاىبص هتلاصاب اناذياو هناشب ءاتعا ىفوطعملا ىلع هب نمؤملامدق هنا الخ هللاب نما نونمؤملاو

 نونمؤملاىلع .فقولا راشخالاو لاق ثيح هجولا اذهىثاوكلا راتخاو هب ناميالاىف ٍلسو هيلع

 | ناميالا ىا هيف لسو هيلع هللاىدص ىبلا لخد اهف نيلخاد نونؤملا نوونإ نوح فهو

 | ضعبب نمؤت ناب 6 هلسرنم دحانيي  زيمتال نونؤملاو لوسرلا لوش ىا 3 قرشال ف

 فضا كلذلف داح الا ىا عملا ىنعمي انهه دحاو ئداضتلاو ىوولا لاو ر تسسصفطبد

 مسا دحاولاو ددعلانم هعم رك ذيام ىننل عضو دحالاو ددعتملا ىلا الا فاضيال هال نيب هبلا

 نما ىلع فطع ه6 اولاقو هلريصنال ىذلا ديحولاو هل ريظنال ىذاا دحاولاو ديل جا

 ١ ىا ءا هك انعمس 9 , مهناميا ةياكح رثا سماوالا مهلاثتمال ةياكح وهو : ىنعملا رابتعإب عما ةفيصو

 ( انمهف )



 وهلبق ىتزلا منع ةبوقع رطاخلا ىلع بقاعي لهو ىنزلا ةبوقع بقاعبال ىنزلا ىلع مزعلاب ىنعي
 ( ملكتيوا لمعي آم اهسفنا هب تثدحامسىتمال افع هللانا ) ٍلسو هلع هللا ىلص هلوقل هنع وفعم ظ

 لاق اذكو ةتبان ةمزعلا ىف ةذخاؤملا ناو ةمزعلا نود ةرضحلا ىف ثيدحخلانا ىلع مترثكاو '

 لتقلا لثم مثالاف ةكرش ناسنالل نوكي امبرو . ريسيتلاىفام ىهتنا هللاهمحر روصتموبإ مامالا

 ةصعم رضح نم ) ثيدحلاىفو هلعف ىلع هصرح دتشاو هلماعنم هب ىضراذا اهريغو ىنزلاو

 ةرغبلا ةرو- م 446 +
 1 ا يأش41141412222222--92لل222

 / مىحلا ىل !ء ةنملا هتثلشم هضتقن امدح اريقح هينذ ناكناو هبذعي نا 4 ءاشينم © هل دعب

 هتمحر مدقتل بيذعتلا ىلع ةرفغملا يدقتو كرشلا رفغبال هنال ةلاحمال رافكلا بذعنو لاصملاو
 ظ بجوم ءامشالا عبمج ىلع ىلاعت هيردق لامكف 6 ريدق ' ىش * لك ىلع هللاو 8 هيضغ ىلع

 ا

1 

 لد ريستلا ىف لاق« بيذعتلاو ةرفغملا نم اخ ايوا يالا م ركذام ىلع هناحبس هتردقل
 اولا رولر كتلا مع ل نا هتلمح و بلقلا نم نوكياع ةدخا وما ىلع هوفخموا هلوف صاط |

 | مهلااماف روفغم همر فغتساو هنعمجرو هلع مدئاذا بونذلاءزعو ةدوفغم مزعريغنم بونذلا |

 هلعف ةيوقع كلذ ىلع بفقاعيال هناف كلذ ىلع تبان وهو هراتخابال عذامي هنع عنتمي مث ةئيسلاب

 نم) رخآ ثيدح ىفو ( اهرضح نك ناك اهيضرف اهنع باغ نمو اهنع باغ امتأكف اهعركف
 لمعيملناو مهباسحب ةماقلاموب وب بسوحو) مهتعامج ىا (مهت مذ ف رشح مهلا | ىلع اموق بحا

 رشم الك ةقسافلا ةعابملا سلاجيالو ةدسافلا رطاوخلا هبلق نع عفري نا لقاعلا ىلعف ( مهلامعاب

 ظ مهتم ىف

 وبدو تنابخو دزومآ تشحو # ويداب ةتشرف دنيشن رك

 ىزود نيتسوب كرك دنك هن * ىزوماينيوكيننادبذا
 نع اولفغيالثل ةيساحلا باحصتساو ةقارملاةمادتسالاب دامعلا بلاطي هللانا ةي آلاف ةراشالاو ©
 ةيدوبعلا بادا نم بدا كرت ةفاىف اوعقيف نطابلا تارطخ طيبضو سهاظلا تاكرح ظفح

 ظ قارون حور هلف قلخلاو ىمالا ىملاءنم بكرم ناسنالا]ا ملعاو# ةيهولالا تاوطسب اوكلهف

 أ ةدحاو لكلو قلخلا ملاع نم هب ةلفس ةيناملظ سف هلو ىلعالا وكلما وهو سعالا ملاع نم

 ْ نيلفاسلا لفسا ىلا سفنلا دصقوهبرقو نيملاعلابر راؤجلا حورلا دصقف اهملاءىلا لمم اههنم

 | قحتتل اهفاصوا ةملظنع سوفنلا ىزيِل سو هيلع هّللاىلص ىلا ثعبف قحلا نع دعبلا ةيلغو
 | اهيلع حورلا قالخا راونا ءادباب اهفاصوا ةملظ ءافخاىف اهتيكرتف نيملاعلابر راوج اهب

 ىلا ناطيشلا ثعبو رونلاىلا تاملظلا نم مهجر هللاعم ءابلوالا ماقم اذهف اهب اهتيلحتفف
 ظ 0 ةساسفنلا تاملظلاىلا ىناحورلا رولا نم مهحاورا جرخيل هللاءادعا معو هايلوا

 | الاىنعف . نيلفاسلا لفسا ةكرد اهب قحتستل اهلع سفنلاقالخا تاملظ ءادباىف اهقالخا

 | تافلاخمي ىهاظلاىف ةيئاسفنلا فاصوالا تاملظ نم عدوم (مكسفناىفام اودبت ناإل قيقحتلا ف

 | تافلاُحوةعيرشلا تاقفاومىفةقيرطلا تافرصتب(هوفختؤاإلةعسطلاتاقفاوم نطانلا فوةعيرشلا
 لوبقل حورلاثولسوا هقالخاو حورلاراونا لوبقل سفنلاةراهطب 6 هللادب مكبساحيإل ةعببطلا

 بذعيو)قحلاراوناب هحورو حورلاراوناب هضنرونبف (ءاشب نمل رفغقإل اهقالخاو سفنلاتاملظ



| 
 ا

 ظ
 ا

 ا

 نيب اعوقو لهسا اهو كلذ نم هللابذوعنو بلقلاخنسدارملاو (هبلت مث هنافإ ىلاعت لاق بلقلا خس '
 نوفقاولا ناتفثاط نيدلا لها نا ٍلعاو *+ اهريغو ةوادغلاك ةريثك امهملع لماوحلاو ساللا

 ١ حوريو ودي راهلا ف ارطاو لدللاءات ١ ىذلااماف هلع لكونو ديقيو سبحبف هنم ابراه نوكيؤا |

 ا ضفاورلاو ةلزتعملانم باسحلا كر 5 ىلع ةح وهو ةمارقلاموب هن مك <يزاجم ا هك هللادب ظ

 م 444 خخ كلاثلا ءزجلا
 222522522522552 2222ج حج 52- راسم هس وس

 ناوريخف اريخناهب مكيزاجبف 4 ملعنواسنامب هللاو 9 ةداهشلاناتكو رؤزلا ةداهشو ةنجلا
 تامالع نما هئاف رانلاىلا اهنحاص رحت ىنلا لامعالا نم روزلاةداهشو ةداهشلاناّتكو رشف ارش |

 ىف سوبحملا خرفلاك وهف ىنعملالاعىلا باب هلتفي ملوةروصلاةيتع مزا نه فقاولاف . نورئاسلاو

 وهف هتالماعمو بلقلاملاع ىلا هلل ب سالف ةيندبلا تالماعملا اع نم هبرسشم نوكيف ةضلا رشق
 ديقللاب ةرهاظلا هلامعا هلعزاشكي نيتاكلا ماركلا نم نالكوم هيلعو دسملا نحسىف سوبحم
 نمو ىنعملاملاع ىلا ةروصلا ملاءنم رفاسم وهف لزنمىف لزني لو مهب نم رئاسلاو + ريمطقلاو

 ريس نم رايسلاف . رابط فئصو رابس فنص نافص مهو حاورالا عستم ىلا داسجالا قضم

 ءاضف ىف ةهلاو قشعلا ىحانجم ريطينف رابطلاو . ةقيَرطلا ةداج ىلع لقعلاو عرملا مدقب
 . ىلا «ابتكاودجم لو رفسىلع منك ناوإل هلوقف ةراشالاف ةعيرشلا ةلجلج هلجرىفو ةقيقملا
 ظ بتكي ابتاك هلدحي ملف لكوتلا ةحزو ساوحلا دبقو دسجلا نحس نم صلخت ىذلا رابسلا
 ىل :فنشاك مهضعب لاقو ةنس نيرشعذنم لاهثلا بحاص ىلع بتكام مهضعب لاق م هيلع

 | للاهل ةيانازعا .ناادبازآ خلاق هشكاإل كرف ثالمانم ناش ع كويل لمأ ىل لاقو نيعلا بحاص

 | قحلا بحاض قح دؤيمل نا لكوتلاو دنقلاو نشحلاف ضئارفلا كبسح هل تلقف لاق

 ناهرف ايتاكاودجت موال هلوقف دسقتلاو لكوتلا ىلا جاتحالف هعرجىف حربامو همرغ بلطف
 اهيق سل ىتلا بولقلا ىه ناهرلاف ىلاعت هللادنع هنهريق بلق هلىذلا رايسلاىلا ةراشا © ةضوبقم

 | بلقلا دوقفم قشاع وه ىذلا رابطلا اماف نمحرلا عباصا نم نيعصا نيب ةضوبقملا هللاريغ

 ظ ديدشلا هشطسب شوطبم هاف نهرلاب بلاطي الف ريسلا بوذحجم لقعلا بوأسم

 ا ا ل
 هبجحتا هنم ىصالخو * بجحىوهلاف مالك

 | قشاعلاالا هتناما ءابعا لم نمتوينيما ةرخ الاوايندلاىفالو ضرالاو تاومسلاىف دجوب ملف
 | ةجراخلاو اًمهتققحىف ةلخادلا رومالا نم 6 ضرالافامو تاومسلاىفام هلل 8+ نيكسملا
 هريغل ةكرشال افرصتو اكلمو اقلخ ىلاعتدل اهلك ىلا هريغو معلا ىلوانم امهبف ةنكمتملا امهنع

 ْ هاودبتناو الغ ك1 اهنيو ص أي امف هوصعتال وها وساد ادم هوجولا نمهجوب اهنم 'ىثشىف
 لعفلابوا لوقلاب كلذو هيلع مّرعلاو ءوسلا نم مكبولقىف ىا 6 مكسفنا ىفام فه اورهظتىا
 ةالاومو ةداهشلا نامكك نيهجولادحاب هورهظنتالو سانلانع يم ىا 6 هوفخنوا ا

 | سفنلا ثيداحاو سواسؤولانم ريثبلا ةئعواختال ام هبف يَردنيالو انما نم اج نكرشملا
 مكساح 8 © هعسوفف سدلامم كلذ عقدو مسولا بسحب بفيلكتلا ذا اهيف ةميزعالو دقعال ىتلا

 رو طيح ل يمل" تكانرع 2 لآ © ءاشين ! 8 هلضفبرفغي ويزفىا رفعف ١»

 هده كك كل

 ا ا



 سس سس لا

 1 لا ىلا ا يوم عج يسوم اوم عسب :انبئافو

 تايلاعلا تاجردلاىلا لصوو تالاحلا ميمح ىف هللا عم ةلماعملا نسحاو قالطالاو رسلا

 هتساخزرب 2 سوهو اوه * ةتناو1 تسب أرمس قلاقح

 ديم تسانب هجركرظن دهن * دركت ساخرب هكى باج هكىنني هن

 | ءاوهيامىربال هاوه ءرملا كرتب مل ماد انف راثملا عن مقنلاك ىوهلاو نيزملا ت تنالاك بيغلا:ملاعنلا:ىئتيي |

 ١ فرشتو نيبلانم عناوملا عفراف ةيؤرلانم عن ىثرملاو ىنارلا نيب طسوت اذا باجحلا ناف ظ

 اودي ملو 8 نيلمقمو هبلا نيهجوتم ىا نيرفاسم ىا ه#رفس ىلع ىلع متنك ناو نيعلالوصوب |

 ضرعتي لو مقلاو#ةاودلا وا ةفحصلا دجوتالوا ةباتكلا نسحيال ناب ةنيادملاوف 6 ايتاك

 نهر قثوتلاف ىا نهر عم ه ناهرف قه اذاوعاو اًهثون بتاكلا مكحف هنا امل دهاشلا لاحخل

 نهارلا ربحت ال لل ندا ح ضبقلا نم دبالو نهترملا ىلا ةملسم ىا *# ةضوبقم ف |
 نالرضح نود رفس هب صتخال ناهترالا نا عم ناهترالا ىف رفسلا طرش امئاو ملستلا ىلع

 ادك ًاتامهماقم موقل ناهترالاب ىما دهاشلاوبتاكلا زاوعاب بتكلامدع ةّظم ناكامل رفسلا

 «اءاوبنعب دقو طرشلال اسس ىلعال بلغالا مجالا ىلع ج رخ مالكلاف لاملا ظفل اقشوتو

 ناف هلهال هدخاو ريعش نم اعاص نيرشعب ىدوهن نم ةنيدملايف هعرد .و هلع هللا ىل 8

 نع هتناماب ىنغتسا و هب هنظ نسحل نينويدملا ضعب نينئادلا ضعب ىا ه# اضعب مكضعب نما

 ةنامايووثولا نام الاو نوبدملا وهو # نمّثتا ىذلا دؤيلف # نهرلا هنم بلطي ملف ناهتدالا

 ىا هك هتنامأ # ءادالا ىلع هلمحو مالعالل اًعرط هنيعتل ناولا كلذب هنع ربع امتاو لجرلا

 هقلعتل ةناما نىدلا ىحسو هنم نهر ريغ نم نيدلا نه هتمذ ىف ام نيمالا بولطملا ضقبلف

 لطم ريغ نم نبدلا ءاداو ةنامالا قوقح ةياعر ىف 5 هبر هللا قتلو 8 ةنامالا قلعتك ةعذلاب |

 | نمو ف اههجو ىلع اهئادال مك احلا ىلا متيعد اذا دوهشلا اهيا 6# ةداهشلا اومتكت الو ف
 | هناف هلوق ىلع رصتقا الهتلقناف + هبلق مثأي هناف لبق هناك ثا لعاف 4 هلق مثا هناف اهمتكي
 | نا وه ةداهشلا ناّتك تلق * هدحو بلقلاال ةمئ الا ىم ةلمتاو بلقلا ركذ ةدئافامو ىلا
 ةحراخلا ىلا لعفلا دانسا نال هيلا دنسا بلقلاب افرتقم مثالا ناكاملف اهب ملكي الو اهرمضي

 هتعمس امتو ىنيع هترصبا امم اذه دكوتلا تدرا اذا لوقت كارتالا غلبا اهب لمعي ىتلا

 | دجلا حلص تحلص نا ىتلا ةغضملاو ءاضعالا سأر وه بلقلا نالو ىبلق هفررع اممو ىذا

 فرشا كلمو هسفن لصا ىف مثالا نكمب دقف لبق هناكف هلك دسإلا دسف تدسف ناو هلك
 لمآ بلقلانا لعبلو طقف ناسللاب ةقلعتملا مان الانم ةداهشلا ناّتك نا نظي الئلو هنم ناكم

 حراوجلا اس لاعفا نه مظعا بولقلا لاعفا نالو هنع ناجرت ناسللاو هفارتقا ن 0

 امو رفكلاو ناميالا تاسلاو تانسحلالصازا ىرتالأ اهنم بدشتت ىلا لوصالاك اهل ضو

 بونذلامظاعم نم هناب هلدهشدقف بولقلا ما! نم ةداهشلا ناتك لعج اذاف بولقلا لاعفا نم |
 هيلع .هللا مرح دقف ىلاعت هلوقل هللاب كإرشالا رئابكلا ةلاييع هللا ىضر سابع نبا نعو أ

١ 
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 اكتيماا ا

 ظ ةداهشلا ة ةماقا نع دهاشلا عنتمالو 0 4( ديهشالو لف ةدوصقللا ةباتكلا نع « بتاكإ# أ

 ١ بتاكلل ةرضم دحا لصونال ىا دهاشلاو بناكلاب رارضلان ع ىهنلا ىناثلا ىلعو ةمولعملا |

 نوكي دقو امهلغش لاظباب ناراضي الف اهريغ دجوبو امهمه اب نيلوغشم اناك اذا ديهشلاو

 كك اولعفتناو# كلذ نع ىهنلا نوكمف لعجلا نم امها سلال هيمو بتاكلا :رارضا |

 ؛ ةعاطلا نعت جورخ ىا 4 مكبقوسف وف كلذ مكلعف ىا 6 هناف لَه رارضلا نم هنع متيهنام ظ

 | ةداضملا نع هبهن اهتلم نم ىتلا ههاونو هىماوا ةنلا د فن هك شنااوتلاو رق لب نعلم ظ

 مكلاح هيلع قخيالف 5 ملع ”ىش لكب هللاو ف مكحلاصمل ةئمضتملا هماكحا 6 هللا مكملعيو ف
 ظ اهوجو اهغلباو اهني او احرشاهطسباو نا رقلاىفةيا لوطا هير الا هذهمث * كلذب ؛زاحوهو ظ

 نيدلاروما اهب ىتلا لاومالا ىلع طايتحالاو ةبجاو: قلخلا قوقح ةاعارم نا كلذب ملعب

 ىوغ دقفالاو اج دقف قحلاب ىسنف مزال ايندلاو

 تشي, شلزنم قح هاكردب * رتشي, مدق ىبس هكارىبك ظ
 مهذعب نم ىرج الثل مهن اهف مهتالماعم ةيفك مهملع هدابع ىلع هتمحر لاك نم ىلاعتةللاو .

 | قوقحلا نيصحخ ىماف ضعب ىلع مهضعب دقحبف اوعزانترو اومصاخ_ الئلو فيج ضعب ىلع
 / هللا هملع اك بتكينا بتاكلا ماو ةماقالاب مث لمحتلاب دوهشلا سماو داهشالاو ةباتكلاب
 | لاحاهلوا . لاوحا ةئالثىلا ىتاعملاهذهب ريشبف + اهركذ ام ةريثك قئاقد كلذىف ىعارو لدعلاب
 | ةيفك مهملعيو مهب قفري فيك ىلاعت هنا مهعم هفاطلا راثآ نم رهظبف هدابع عم ىلاعت هلا
 ' ةوادع مهني اهف نوكيالو مهايند سمانم نارسخف اونوكيال ئتح ةيويندلا مهتالماعم

 ١ فيلاكتنا ىلع اهب اوادتسيفةرخ آلاف ةبوقعو ايندلا ف مهشيع صئغنت ىلا 2 0

 ١ همعت لاجس مهيلع اهب ضيفنل اهب مهلمعتسا هتمح م لاك نم اضيا اهب اورما ىتلا عرش

 ' (مكيلع هتمعن متلو كرهطبل ديري نكلو جرح نم مكيلع لعجيل هللاديريام) 0

 | روماللنا ةيئافلاةيوسدلا رومالل قئاقدلاهذه ةياعرب اوملعمل هللا عم دابعلا لاح اهنآنو ٠ 35 الا

 ١ ةرذ لاقثم ىلعو نوساح اهب دامعلاو ةريثك قئاقد اضيا هللانببو نا سل يلا
 | رومانم ىردحاو ىلوا ةياعرلاب اهناو نوقاعم اهرش نم ةرذ لاقثم ىلعو ٍنوباثم اهريخ نه |

 لودعلا مهيلع اودهشتسيو مهشبامف ةعيامملا باتك اوشكينا داعلا اا ىلاعتهللا ناو اندلا

 | مهسفنا نينمّؤملا نم ىرتشا ىلاعتهللا ناف قاثيملاىف ةدابع نيبو هن ترج ةعيام باك بتكدقر |

 ظ باتكلاىف مر مث هيلع م اركلا ةكئالملا دهشاو مهدها اذه ىلعو ةنللا مهل ناب مهلاوماو ظ

 دحاو لك ربتعلف مهنيباوف دابعلا لاح اهثلاثو .. دوسالا رجلا ىهو ةعيدو ةنحلانم ةتوقا نا |

 نسح هللا ىلا لسوتيلو مهتقلاخم ىف قحلا قالخاب قلختيلو مهعم قحلا تافطالم نم مهنم

 مهتبذجو هللاىف مهتبح ةورعب كسمتلو مهقفاومو مهتفلاخت ىف هللادودح ظفحيلو مهتقفارم

 عي ىفف اهظع ازوف مهترمز نم زوغيو اهقتسم اطارص مهتقفر ىف زرحبل هللاب مهحصنو هلل

 مكملعي ام ةثالثلالاوحالا ىف اوقتا ىا (هللامكملعيو هللااوقتاو) لاق ام هللاعم اونوك لاوحالا
 هلال لاوقالا نم لاوحالا عبمج ىف هنوامعت ( "ىشلكب هللاو 0 تاراسعلاب هللا

 0 سلا

[ 
 ظ
 ظ
 ظ
 ل
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 ةرابعلا قيرطب دسعلا مظتنتال عرسشلا تاباطخ ناف مهتالماعمىف مالكلا ذا نيملسملا نيغلابلا
 اندنعرئاكلا داهشتسا زوجنف ارفاك قحلا هبلعنم ناكوا ةرفكلا نيب ةنيادملا تناكاذا اماو
 6 نيلجر » ىننلالومشال لومشلا ىنن ةقيرط ىلع اعيمج ناديهشلا ىا هي انوكي مل ناف 9

 لجر دهشلف ىا 6 ناتأرماو لجرف 8# بابسالا نم رخآ ببسل وا اهزاوعال اما
 صاصقلاو دودهيإ نود عاج الاب ةزئاج لاومالا ىف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشو ناتأسعاو
 ناتأرماو لجرل ةفص عقو فوذحمب قلعتم  نوضرت نم »© لاجرلا نم امهيف دبالف
 ديهش لكىف هرابتعا ققحت عم روكذملا فصولاب مهصيصختو مدنع نييض رم نوننأك ىا

 فوذحلا ريمضلانم الاح عقو فوذحمب قلعتم 6 ءادهشلا نم #8 هيءاسنلا فاصتا ةلقل |

 مهتلادعب مكملعل ءادهشلا ضعب نم نينئاك مهنوضرت نمم ىا لوصوملا ىلا عجارلا |

 ىا 4 اهادحا لضت نا # بيلغتلا قيرطب ءادهشلا ىف ءاسنلا جارداو مهب مكنقنو

 كلوق ىفاك هتلزنم لزت هل ابس ناك امل لالضلا نكلو ربك ذتلا ىه ةقيقحلاىف ةلعلاو ءاسنلا ىف
 ”ىحلا هيلع مدق نكل ودعلا ”ىجلال عفدلل دادعالاف هعفداف ودع ”ىجي نا حالسلا تددعا ظ

 ثح مث تيسف نأب ةداهشلا تلض نا ىرخالا اهادحا ركذت نا لجال لبق هنأكهببس هنال
 اهلمحتلوا ةداهشلا ءادال ه6 اوعدام اذا ءادهشلا ٍبأيالو و هلو ةداهشلاةماقا ىلع ءادهشلا .

 نا نم ىا # هوبتكت نا 8 مكتانيادنم ةرثكنم اولممال ىا 6# اومآتالو و ةدينمامو

 #« مكلذ قم نوبدملا هب رقا ىذلا هلولح تقوولا ةمذلا ىف ارقتسم نقاد رككك قانا ون

 همكح ىف ىا # هللادنع وف لدعا ىا 6# طسقا ف نونمؤملا اهيا هلجا ىلا قالك ىئا ظ

 ىا ه اوبانرتال نا ىنداو هه اهتماقا ىلع نوعاو .اهل تينا ىا 6 ةداهشللموقاو نملاشق

 ف ك7ناالا فج كلذ وحنو هدوبشو هلجاو هردقو نب دلا سنجىف مكبير ءافتنا ىلا برقا

 نايحنلاو عزانتلا نع هدعبل اهوتكت ال ناب سأب الف ىا 6 اهوشكت ال نا حانج مكلع
 ةب الاف ةدراولا ماؤالاو . طوحا هنال اقلطم وا عياشلا اذه ىا 3 متعيابل اذا اودهشاو 3

 لوالا ىلعف لودقملا ىلعو لعافلا ىلع ءانبلا لمتحب  راضبالو ف روهملادنع ٍبدتلل ةميركلا
 عمال ى ا ناصقنلاو ةدايزلاو فيرحتلا نعو هنم بلطيام ىلا ةباجالا كرت نع بتاكلل ىهن

 | متقنم هماقم موغيو هىماىلي ىذلاىا 6 هيلو للملف 8 ضراوعلانم كلذ ريغوا لهجوا
 / ىا * نيديهش اودهشتساو 8 ةدايزالو صقن ريغنم ىا 6 لدعلاب © مجرتموا لكو وا
 | فراشملا ليزنتل نيدنهش امهتيمستو هنيادملا نم امكن ىرجام ىلع ةداهشلا المحتل اهوبلطا

 | رارخالا نم ىنعي مكشيد لها نم ىا اودهشتساب قلعتم * مكلاجر نم ولف نئاكلا ةلزنم

 | هنوك لاح ىا ريمضلا نم لاح 4 اريكوا اريغص 8 ٍباتكلا وا قحلا وا نيدلا اوشكت
 | الاح عقو فوذحمب قلعتم ه6 هلجا ىلا إف الصفموا المشوا اريثكوا البلق ىا ارييكوا اريغص

 | نوك تقو نكل ىا ةباتكلاب سمالا نم عطقنم ءانثتسا و مكن اهنوريدت ةرضاح ةراحن

 | سيلف ف ديب ادي اهيطاعتب مكنيب اهنوريدت نيلدِلاروضحب ةرضاح ةزاجم مكتراجتوا مكنيادت

 ' ىدملا رابتعال ليل اذهو 6 ىرخالا اهادحا ركذتف 8 نيتدهاشلا نيتأرملا ىدحا
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 | انههو ةدومحملا قالخالاب ةمومذملا قالخالا نعو تاعاطلاب ىصاعملا نعو معلاب ةيلب نعو

 ظ انف اودهاج طئارش ةماقاىف نيدهتجلادهج ةيافو ناسنالا بسك ةباهننال ماوعلاريس ىهتني

 | ةيذجلا مهجرختق انلبس مهيدهنل تابذجب نيوذجما صاوخلا ىوقت:انههنش . انلبس مهيدهنل
 لظب نولظتسيف صاوخلا كواس ىضقني انههف قملا تافص لت ةجردىلا مهفاصوا بيج نم
 اماو . ىشغي.ام ةردسلا ىشغي ذا بهاوم .نم نوعفتنف ىواملا هنح اهدنع ىهتنلا ةردس

 ىهتنم ةردسنم ىنطامو رصبلا غازام بذحم ةيانعلا فرفر ةبذحبف صاوخلاص اوخىوقت

 ظ فرعدقف هسفن فرع نم كانهف سدقلاراونا ةيادبو سفنلا نجح ةياهننيسوقٍباقىلا فاصوالا |

 ْ (اءوب) مكتقاطو دهج اني انف اودهاج (اوقتاوإ)ىنعف ققحلا نام الاذجم ةققملاىوقتلافف هبر

 > نا معيل هيلا عوجرلا ظفلب راشا ( هللاىلا نومجرت )ل ةيانعلا تابذجب مكتيدهنل هبف مويل نب
 ' هنا نكملاو قيقحتلا فئاطلب انفرشو نيقلاو عملا ماقمىىلا ؟ باو هللا اناده هنم ناك عورشلا: |

 ظ 6 نيدب متيادت اذا اونما نيذلااهيا اي 88نيهلاصلا هدابعنم ءاشي نم هتمحرب بيصي نيعمو ريصت

 ة زج ميت زماان ا ماذخا وا اطعم ةئيسن هلماعو اضعب مكّضعب نياد اذا ىا
 | ثعابلاهناو لجؤملاو لاخلا ىلا هعونّت ىلع هنتلاو ةازاجملاىنعمب لا ناك عفدنيدلا ركذ

 أ قلعتم 06 لجاىلا © هوبتك افوهو ىمالاب لصاملا بوصنملاريمضلل عجرملا نيبعتو بتكلا ىلع '
 ظ داصحلابال ةلاهجلا عفريو ملعلا ديفب امم اهريغو ةنسلاوا رهشالاوا مايالاب #« ىمسم 8 متادتب ظ

 « عازتلل عفداو قثوا هنال هلجاب نيدلا ىا ه5 هوبتك اذ 98 اهعفربال ام جا املا مودقو سايدلاو

 | نييعتو اهب دومأملا ةباتكلا ةيقيكل نايب 6 بتاك مكن ت0 عزل زوهملاو |

 ظ نينيادتملا نيب طسوتي ناىنش بتاكلا ناي ناذيالل هك وا الامحا اهب ممالارثا اهالوتب نمل

 ظ نكلو ىا لدعلاب نئاك بتاك ىا 6 لدعلاب امهدحا مالكب قتكيالو انمهقالك بتكيؤ ١

 أ

 | ضقتسالو:دي نبال نيتناخلا لحل ىلا"لض:نيعنمةيوستلاب نتكي نا” هناشُّنَم ةباتكلل ىدصتملا
 ظ ١ 6 بتاكبأيال وه عرشلاب الدعم هب اقثوم هباتك *ىج نيد هبقف بتاكزابتخاب نينيادتملل ماوهو
 ١ هملعام ةَعرط ىلع 6 هلل اهملع م قه نيدلا باتك ناني قا #3 اتكلم ا عنتمر ال ىا

 اديك أت اهئابانع ىهنلا دعب اهب سما ةملعملا ةباتكلا كلت 6 بتكلف 92 قئانولا بتك نم هلا
 ىا ةباتكلل تاكل ىلع ىنعملا ءاقلاوهو ءالمالا وه لالمالا كي قحلا هلع ىذلا للعلو قي اهل

 نوكينادبالف هيلعدوهشملا هنالنيدلاىا قهلا هلجنم بتاكلا ىلع ىنعملادروم ىا لمل. لا نكل
 ىا ريذحتلا ىف ةغلابملل ليما تعنلاو ليلجلا مسالا نيب عمح  هبر هللا قتلو © رقملا وه
 ىلع هيلع ىذلا قا نم ىا  هنم سخس.الو ف ىلاعتهلوقل لبق م بتاكلا نود ىلمملا قتبلو

 ةدايزلاهنم عقوتيف بتاكلا اماو . ةصاخ سخبلا هنم عقوتي ىذلا وه هناف 6 أسش 9 بثاكلا
 نع ىهنلاو ءاقتاالاب ىمالا نيب هبف عم ثيح ىلمملا فيلكتىف ددشامتاو سخبلا هنم عقوتياك
 فيفحتو هسفن نع ررضلا عفد ىلع لوبخم ناستالاناف هنعىهنملاىلا ىعاودلا نم هفام سخبلا
 ايبد 6# افيعضوا © افزاجم ارذبم لقعلا صقان 6 اهيفس قحلا هلع ىذلاناكناف #9 هتمذىفام

 | عوا سرخل هقنب ءالمالل عيطتسم ريغ ىا وح لمينا عرطت_الوا إل التم انيشوا |

 وار
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 | ه6 اموي اوقتاو 9 ( هيشيالامةكرت ءرملامالسا نسحب نوم ) مالسلاهللع لاق اك .نيدلا بتارضىف ا
 (اموبمترفك نا نوقتت فنكف )هلوقك هبالوعفهوا اموب هللاباذع اوقتاو ةريدقت افرظ بصن |
 ءانبلا ىلع ه؟ هف نوعجرت وف للاب رفكلاعم هفصو اذه ىذلا مويلا اذه نوقتت فيك ىا |

 هك سفن لك ىنوي مث 2 مكلامعا ةيساحل هن هللاىىلا 3 هيف نوريصت ىا عجرلا نم كوعفملل

 «نوملظبال هوو رشواريخ نم تامعام ءازج.ىا 5 تيسكام هالك ىطعت ىا سوفنلا نم

 نيقامملازا دقت سفن لك نم لاح وهو مهباقع ىلع نودازب الو مهاوث نم نوصقنيال ىا ظ

 هللا ىضر سابعنبانعو مهسفنا لبق نم هنا امل كلذىف نيمولظمريغ ةدب ؤم مهتابوقع تناك ناو |
 دحاوانيرسشعو دحاوا مايا ةعستوا ةعبسب اهدعب هبر هللالوسر قلو تلزت هيا رخا هذه امهنع

 ةيا نينامو نيتثام سأر ىلع اهعض ماللاهيلع ليربج هل لاقو تاعاس تالثوا اموب نينامتو |

 لوسرنا - ىور ابرلا نع رجزلل ادنك أت ابرلا ةياو نيدلا ةيا نيب تلعخ ةرقبلا'ةروسنم

 | موه ضقو نينثالا مول هنيدملالخدو نينمالا موب ثعب و نننالا مون دلو اك هلع هللا ىلص

 !آ ملسو هلع هلل | ىلص لوشام قاب ناكو ساللا هدوعي امون ريشع هينامث اضيرم ناكو نينثالا |

 سو هيلع لاى اد هللالوسرلاق (نوعجار هيلااناو هللاناف ةالصلا مكناعا تكلم امو ةالصلا)

 هل ناك نم ) مالسلا هيلع لاقو ( بئاصملا مظعا اهناف ىب هتبيصمرك ذيلف ةبيصمي بيصا نم ) |
 نم طرف هلزاك نفث اهنع هللاىضر ةشئاع هل تلاقف ( ةنجلا امهب هللاهلخدا ىتمانم ناطرف |

 |: ىتنالا طرقأتا ) لاق كتمان م طرف .هل نكيرل نق تلإق ( ةقفؤمات طرف اهل ن اكن ماو):هلاقكتما ١
 | لاق ةمحر هتاممو هتاح تناكف 6 نيملاعلل ةمحرالا كاناسرا امو ) ىلاعت لاق ( ىلث اوباصن,نل |

 | هللاىلص ءانرو ( اهلاطزفو افلس هِلعْخ اهلئق اهسا ضيق ةمحر هما هللادارا اذا ) سو هيلع هللا ىلص

 لاقف راصنالا ضعب ملسوهيلع

 مومذم هناف كيلع الا * اهلك نطاوملاىف دمحم ربصلا

 لازئالاو ىحولا متاخ اهلعجو نآرقلاىف هلزناام ةصالخ ةي.آلاءذهىف عمح ىلاعت هللانا رعاو +
 | ىتلا نا م بتكلامتاخ هلعجو نا رقلاىف ءاسنالا ىلع بتكلا نم لزنا ام ةصالخ عمح هنا اك

 2 بتكلا عيج ةصالخن ا ملعاف * ءاس الا قالخا هف عمج دقو مالسلا مهيلع ءاس الامتاخ مالاسل | هيلع ْ

 ظ عم و ونلا تارا لب يضم اعلا, ليم ىلا مابا ناننفالا لالالا ةلزنملا ١
 | كريشلاو رفكلا ةعيس ىهو ىلقسلا تاكردلانع هجورخىف هتاجنق العلا تاجردلاب هزوف
 | ىلع هقرتىف هزوفو سفنلا باو ىاصوالا بجحو ةمومذملا قالخالاو ىصاعملاو لهجلاو

 تايذج وةدماقالخالاو تاءاطلاوزعلاو هللدمحوتلاو هلل ةفرعملا ةينامث ىعو العلا تاجردلا
 يلا وهاو) ىلابتةلوقب الاجا اهعومج ىلا يشن هب ًالامدهفزهتب وهب ءاقيلازو"ةتبن انا نع ةلئملا وقابل
 | ةنانع كدعبيام ةيناجيىوقتلا ةقيقح نال ىناعملا ذهن م ىناسنالا ىسلاب قلعتبامل ةلماشةلغفل ظ
 ممأي هللانا ىلاعتهللالوق ىوقتلا عامح ) مالسلاهنلع ىبنلا كوق هليلد هيلا كير قيام ةرشابمو ظ
 لفسلا تاكردلاّنع جو رخا ىنعملا اذه ىلع ىوقتلا 0 جيردنف هن الا( نايل كدطلاب|

 قشيوتلاب هلو عو مف سلب رفكلا نع جورخلا م اوعلاىوقتف . ايلعلا تاجنردلا ىلع ىقرتلاو ظ
 جم د ها 5



 أ برخو هدنع نم .باذعب ىا هران برح هللا برحو # هلوسرو لا ل دنع 6 نم » نثاك |
 ١ هلوسرو هللا برج انل ةقاطال ففشن كلاق تلز'.املف ةنتفلاو. لاتقلا ىا هبرح ران هلوسر |

 ظ 6 نوملظت الو 9 ةدايرلا ذخأب كءامرغ 5 نوملظتال ف الك اهنوذخأت « مكلاوما
 ' نم بتي ملنمو بان اذا مكحلا وه اذه كاملا سأر نع صقشاو لطملاب مهلبق نم مث |

 | لوقلااذكو ةاكزلا منام هنع ىضر ركبوبا براح امك ةيغابلا براحب اك مامالا هبراح ةكوش اذ

 | عقو ناو ىا 86 ةريسع وذ ناكناو #8 نوملا نفد كرت وا ناذالا كرت ىلع اوعمتجا ول ظ

 ةرظن مكحلاف ىا *“ ةرظنف 8 عاتملا داسكوا مادعالابىهو ةرسعوذ مكنامغ نم يسغ

 ا 2 ىا 7 مكلريخ راظنالاو نحال وا ءامرغلا نم رسسعا نمع هلك نيدلا طاقساب ظ

 | لاق ءومتلمج مكلريخ هنا نوملعت متتكنا ىا فوذحم هباوج ه# نوملعت متكنا  اباون' |

 | ناو ىنغديفف تعقوامير ةقدصلاناب بيجاف اذهملو لاقف اهلاثما رسشعب ةقدصلاو هلاثم رمش ءةيناع

 / موينهب ءاجنم ثالث) هسوهيلع هللاىلص هللالوسر لاق جاتحموهوالا كاتامل ص رملي |
 ' لتاق نع افع نم ءاش 5 نيعلاروح نم جوزو ءاش ةنملا باوبا ىأنم لخد ناميا عم ةماقلا

 | ةتفنع ةفعلا هب بلظي حاكن ىفو رقفو ةلقنع تامريقف نيفكتىفو هللا ل بسف هتّوق فعضفف |
 | ايبوِهبلِع هللا ىلص لاق ءاضقلا بابسا باوبا حتفشب ىلاعت هللاف هللا ىلع الكوتم نيدّتسسف ةبوذعلا

 ناكو ( هضّش ىت- هلزوعدي و هنوظفحم ةكئالم هب لكو هءاضت ىوني وهو انيد نادانم)

 ئىش 126 ةداهشلا) ماللسل ا هملع ليربج نع هنو هيلع هللا ىلص ىلا نعو هلفو لقولو |

 | هتب ءوشس لاب و نم ىفاخم و نويدلا نم هلعام ىصَعِب نا لقاعلاىلعف * ابالث (دمحع اي نيدلاالا .

 كرانو ككل لاما و . ضرقلاىدؤبنا هلعنوهل هناف ضرفلاىدانم لاح اذهو نوثعس مو ظ

 مه6 4 / ا: كلاثلا هولا

 أ

 سؤر مكلف 00 دعولا نم ه وهمس امدعي هتم رح ناميالا عم ءامرالا نه 7 مدي ناو 3

 | ناك او بوتي نا ىلا _سبحو :رزع ةكوش اذنكيمل ناف ابرلا لمع ىلع رصاو-نينمؤملا

 ٍْ مكقدصتو ىا هياوقدصت ناو راسي ىلا ىا 86 ةرسبم ىلا لاهمالاو راظنالا نم هو

 , لاقو ( ةقدص موب لكب هلزاكالا هرخؤف مسملجر نيدلحنال ) سو هيلع :هللا ىلد هللالوسر
 . ةنادالا وصرقلاىفو ( ةمايقلامويبركنم هللاءاجتا هلعضووأ ارسسعمرظنا نم) سو هلع هللا ىلص
 | ضرقلا ابوتكم ةذلاباب ىلع مانملاىف ىار هنعهللا ىضر ىلهابلا ةماما نا - ىود 915 لبس

 لاتفا( هتف كلطبر ناك انيدت ناك نجو |تارججؤ مشع ريحا هيلاوعتل قا ةيوتكم: ةاللط لكن بدار قو
 ثالث لاوحاىف ةنادتسالانا ٍلعاو * (نهادحاوا) لاق هللالوسراي نهادحاؤا 0

 هللا رداسلف نيدلا ءاضق ىلع ردق امهمو ربخلا اذهل ةجاحريغنم نوضرقتس فلسلا ةعامج

 لق اذلو ضارقالاو نويدلاب فيكف ضئارفلاب.ىلاسالف ضئارفلا '

 0 تتسدا|ب هقاف ز شهد دوح رو د تفرش ىف #2 هدم شماو

 ظ دراست# )دكناكر ضيف زادعإ يرانك انين اهكفح نعرف وك
 ظ : | نمؤملا طرمشن مو ... هنامز ىف :ةعانقلاب كل لا ا ةناوخباك هر نام ذل اش لا ودجاو

 قرتلا نع هل ةلغاش نوكت :لب نيدلا ماىف اهبلا ياتحيال تادايز كرتىف.هللاب هؤاقتا ىتيقحلا | |



 ةرقبلا ةروص مه غ8 جح

 | اونو ةولصلا اوماقاوإ» تاءاطلا ىا 6 تاحلاصلا اولمعو 8 هب مهءاج 51 تاو“ هلاع“#نلا“
 | ةحلاصلا لامعالا راس ع امهتقانال دوج جب امهجاردناعف كلا امهصرصخم 6 ةوكزلا ظ

 | تاهوركم نه #* مهلع فوخالو مهبردنع نيدو وع نهدوسرلا < مرا هيلا ظ
 لكك يذم انثادلا 'زغ :هةسلزكلةيزلا ل7 نا لعاو * تاف بوبحم نم * نونزحي مالو و

 | هعرصل موب اءلكف هيلع لقثيو هنطب خفت ىتع عيشبالو لكأف بلكلا عوج هب نم

 ليقام منو و : ةماقلا موب ابرلا لها لاح اذكف هنطب لقث ظ

 فان رادندريكب نوج دردب مكش ىلو * تشرد ناوذتسا ندرب ؤرف قلحم ناو
 هلمحمالو ايندلاذخاف دصتقي نك ىبوطق ةرخآلاو ايندلاف هلمحتال ام لكأيال لقاعلاف“

 لاملا سكي ىذلآا رجاتلا لْمَوْهَو اهلابو نم وحن وهف اهقح ريغب اهذخا ىلع ضرحلا

 | صاب ناك امل نكلو عمعاو بلطلا ف صرح هلزاكناو هقح ىدؤيو ءارشلاو عسلا قيرطن
 ىتنلاذا  ىور  ابرلالك اب رضا م هبرضاام هقح قحلا اذ عنمبالو لخلا قيرطو عرشلا '

 هيدهاشو هضاكو هلكومو ابزلا لك ا نعلو ىتلا تسكو ملا نت نع ىهن ٍلسو هلع هللاىلص "
 ل اجرلان ايت اك اهاندا اباب نوعسسو عضن ابرلا ) مالسل !اهلغ لاق زوصملاو ةمشوتسملاو ها

 ىلوملا باب 2 ها رداسلف ميظعلا لوقلا اذه عمس ن نش هللاب ذانعلاو هماب يس ا ٍ

 زينتا ظرف اه هوقا ب افاوخلابا جنز وسو عمسلاقلا وا بلق هل ناك نم كلذ ميركلا

 هللاهمحر ةفيشح ىبال ناكو ابر وهف ةعفنم رج ضرق لكو ةعفنم رج ضرق وهف لضفا هيلع

 ضيسالا اذه ديراال ةفشح وبا لاقق ضِس مهرد فلا هللع درف دوس مهرد فلا :لجر ىلع |
 تقل ركب وبا لاق + همعهارد لثم ذخاو هدرف ابر ضاسلا اذه 11 فاخاف ىممارد لدب ظ

 ىلا لاقف هنع هتلأسف سمشلاف موقيو ىعتتي مث ٍبابلا عرقي ناكو لجر باب ىلع ةقينح ابا ١
 ىورام هنم برَعو * هطئاح لظب عفتنا الف ةعفنم رج ضرق نع ىهن دقو انيد هبحاص ىلع |
 " رمانخت لفض ؟كعدرفلا وها نانرطلا وفن ننقل ةقانلط ءرسس سدق ىناطسبلا ديزي ىفا نع
 لاكوعرولا وه اذهف نيتلعلا عضوو ناذمه ىلا عجرف نيتلمت هبف ىو ماطسب ىلا عجر املف ظ

 اوناكولو نى مانلازكاو لدقلا نمم لقاف دجو ناو نامزلا اذهىف دجونال اذه لثمو ىوقتلا |

 اييرغداعو المهمراص نيدلا ما ىرت اذلو تاهبشلاو مارحلاو لالخلا نيب نوقرفبال ةفوص |
 ىورلا نيدلالالج لاق : قيفوتلا ىلو هنا قيرطلا ءاوس ىلا كاياو 1007-7

 فوصو هوس وم لضف * فود ىوب ارث تي فوقو يم ىا 1

 ولاا ا راسا كاوا 4 3 75 يلعب ظ
 ها بوه سم يبول ينج نيب هيا

 يام رم 22 ايرلاو لاملاب لادنع مهوبلاطق شيرق ضعب ىلعلام

 هردق رداشال ميظع برا نم عونب ىا : برحب هبلعا ذا ىمالاب نذانم اوملعاف ١



 مد 27 »ع ثلاثلا ءزجلا
 دج ب طعس دحوم نوع وادم نا مشل نع ١ حام ةطاقلال هل 7 4. ماسفاظل 1-0 ٠2 ع فوصتات ٠ اقع حش د جدععسس# ل: 0 ا كا د ا هج سم سل ع هس ع

 مح نم ناف هزيفلال هلجال ايندلا عجو مناو هلام من ىذلاوه بئاص ىار هلىذلانا ىنعي
 ولكل نيذلا © هدعب هنراول وهذا ةقيقطلا ىف ةييخل خيا نيف وطن موب هم لكأب لو الام

 تاموعطملا ف هعوبشلو.لاملا نم دوصقملا مظعم هنال لك.الاب هنع ربعو هن ولتكام ىا ه .اوبرلا

 ءاشالاف ىرو هباحاو ةفينح ىلا دنغ ضوعلا نع لا نزولاو لكلايف لخف ابزلاو

 هنال هلا ىلع اهيبنت واول ةيبتكو..خيملاو رعلاو ريعشلاو. ةطنخلاو ةضفلاو نهذلا ةتسلا

 اوثعب اذا مهروبق نه ىا * نوموال قع عن أ واوب اهيشت فلالا تديزووبري ابر نه

 كالا جب كرير هابي طي :جتااط ملخ اهتالأت الا ىا هي موسم الا ©

 ' مايقك الا مهب ىذلا سملا نم نوموقب ال ىنعي نوموقي الب قلعتم نونا ىا 85 سملا نم
 نيذلالبقو فقوملا لها دنع هب نوفرعي .مهامس كلذ نوكيو لقعلادساف.ىا لتحل عورصملا

 نيعورصملاك نوطقسيو .نوضهني مهناف ابرلا ةلكا الا نوضفوي ثادجالا نم نوجرخت
 هي كاذإ# ضاغبالا ىلع نوردَالف مهلقنا ىتح .مهنوطبىف ىلاعت هللا هابزاف ابرلا اولكا .مهنال
 | ه6 اوبرلا لثم عببلا اما » مهلوق ٍتينسي .ىا ه اولاق مهناب # مهي لزانلا باذعلا ىا

 ' زوجي اولقو  هلالحتسا هولحتساف عرلا ىلا امهئاضفال دحاو كلس ىف عيبلاو ابرلا اومظنف

 ايرلا امنا لاَم نا مالكلا قحو نيمهردب مهرد هتميقام عب زوجك نيمهردب مهرد عِب
 لثمعببلا امبا اولاق وا لصا هنا: اونظ ىتح الح هودقتعا ىا ةغلاملا ىلع هنا الا عيبلا لثم

 اذا مهدحا ناك ةيلهاجلالهانا :ىور - هرخا ىف ىهاك هلوا ىف ةدايزلاناف لحال رف ايرلا

 هاديزا ىتح لجالاىف انش قدز لجالا ب حاصل ميرغلالوقي هب هبلاطف ةميرغ ىلع هلام لح
 لجال لحلا دنع وا حرلاب علا لواىف ةدايزلا انيلع ءاوس نالوقيو كلذ نالعفيف كاملاىف

 عيبلاو نالئامي فيك ىا 6 اوبرلا مرخو عيبا” للا" لحاو 9 لاقو هللامهبذكف ديخألا
 ظعو هغلب نش تا 6 ةظعوم هءاح نق ع ىلاعت هللا يرحب مرحب ابرلاو هللا لح للحم |

 هلف 9 ىهنلا عبتو خارت الب ظعتاف ىا.. ىهتناف هبر نم لف ابرلا نع ىهنلاك رجزو '
 هلاكلم لعجو ميرحتلا لوزن لبق ذخا هنال هب ذخاؤي الف هيلذ نم ىضم ىا #* فاسام '
 قدصو ةظعوملا وق نع ناك نا هباهتنا ىلع ه.زاجحل هي 4 هللاىلا ماب ف انهت |

 ١ هيدا نمو هبمويلاطتالف ”ىش. مكنلا هما نم سبلو ةماقلا موي هنأشىف مكحي لبقو . ةبثلا
 ناحصا#» ىنءملارابتعاب نم ىلا ةراشا ه# كئلواف ل هلبق لحتساك صلب 7 ا
 قحلا # اوبرلا هللاقخي 8 .ادبا نوثك ام 6 نودلاخ اهيف مه قي اهومزالمىا هي رانلا ظ
 هللاناف ابرلا ذخا لاح وهو رهشلاق اح ىف مك هلك بهذي ىتح لاح دعب الاح 'ىثلا ناضقن |
 ظ 4 تاقدصلا ىبريو © هدعب هدلو هب عفتنيالو هيف لخدي ىذلالاملا كلهيو ةتكرب بهذي 0

 ١ هللا لص هنع  ىور  هقدصلا هنن تجرخا ىذلا لاملاديزيو اهنف كرابيو اهباوث فعاضن |

 لامنم ةاكز تصقنام ) اضياهنعو ( هرهمكدحا ىبري نامل هقدصلا لش هللانا ) لس هيلع

 ىلعرصم ««دافكلك # نيياوتلاب صتخم بحلا نال ىضريال ىا *« بحل داو وو (طق 1
 ىلص هلوسرو هللاب 46 اونما نيذلانا » اهباكتراف كمهنم # م ما 7 تامرحم ا . لياحت ا لدتا

 ل ل م

 هاو



 ةرقلاة هزو- 1 خو ريم

 مص -

 ْ ىأرف ةفصلا باها ىل ل سو هيلع الأ الو 011 0 نبا 2

 | ىذلا تعللا ىبعىتما نم هللا ىنل | نف هفصلابامااي اورشبا ) لاقف مهي ولق بيبطو مهدهجو مهرقف

 نص سفنلا عمو ىلطلا كرت وهو ةلاسملا نع مهففعل لجا نم ىا ففعتل ا نم ءاشعا © 0

 ىإ ه« مهامسب » مهرارطضاو مهرقف فرعت ىا 5 مهفرعت » ءايحتسا فلكتلاب دارملا |

 | ”ىثلا اهب فرعت ىتلا ةمالعلا ءاسسلاو امسلاو . لاحلا ةثراثرو فعضلا نم مهنم نياعت امب ْ

 ىانلا نولأسيال ىا امي فاحلالاو لاؤسلا ىن هبفف هللوعقم 6# افاخلا سانلا نولأسال ف |
 هبطعي ىتح لوثسملا لئاسلا مزالي نا وهو حاحلالاو مازلالا قالا افاللا نوكف الصا

 شعم 350 سو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق عوفرم مثآلاو ةجاحلا دنع لاؤسلا زوجنو |

 سانلالأب ناس ههجو اهب ف كف هرهظ ىلغ بطح ةمزحب ىتأيف بهذيف هلبحكدحا ظ

 فئفعتملا ملا ىحا بح هللانا ) ملبسو هيلع هللا ىلص ىنلانعو ( هوعنم وأ ه هوطعا مهءاشا 1

 كلذب مكيزاجبف 6 ملع هب هللاناف ريخنم اوقفنتامو له ( فحلملا لئاسلا ىذبلا ضغبسو ظ
 نيذلا © هلوقب هيلع ضيررحتلا ٍدازمث ءالؤه ىلع امسال قدصتلاىف بيغرت وهف ءا زج نسحا |

 ا
| 
 ا

 ريا, لاوحالاو تاقوالا نومعي ىا 6 ةيئالعو ارس راهنلاو ليللاب مهلاوما نوقفتي |

 لاحالو تقوباولاعتيملو هورخؤيملو اهءاضق اولحت جاتحم ةجاح مهب تلزن املكف ةقدصلاو |

 فال ةرشثع رانيد فلا نيعبراب قدصت نيح هنع هللاىضر قيدصلا نأش ىف تلزن لبقو |

 مهباون ىا 5 مهرجا مهلف © ةيئالع ةرشعو ارس ةرشعو راهنلاب ةريشثعو لبللاب اهنم ظ

 بوبحنم 6 نوئزحي مهالو ف تآءوركم نم ©( مهيلع فوخالو مهب دنع » رضاح
 , هللالوسر ةنسب ءادتقاو هلل ةبحت ىنغلا ىلع رقفلا اوراتخا ةداس ىلع قافتالا نا ٍلعاو * تاف
 | درو ( داهجلاو رقفلاناتفرح ىل9 لوَش ناك سو هلعهللا ىلص هيلف ةفرح سو هيلع هللا ىلذ |

 سفنلا ةمدخوا هاجلا وا لاملانم ريخ اهبف ةلماعم لكنه َسفنا اذا دنعلاو ىلوا و اهب قحا

 الالجاو اقاقحتسا ةداسلا ءالؤه ىلع مالسلا ىتح ىلقلاب ةداراوا ماظعاوا مارك اوا زانعاوا |

 ةازاجملاىف هللاوه برقتي ربشب قافنالاف هللا بوقت ناف ملع هبهللاناف الالذاو افافختساال ْ

 كارت نمل ىنوطف همركل ةياغالو هلصفل ةياهئالف عابب هيلا برقتي عارذب برق ناو عارذب |

 ةتسىف ءايشا هّتس نسحنا ىور * هل هللازاك هلل ناكنمو ىشلكىلع هللاراتخاو بلقلا سطب ايندلا |

 / ةواخسلاو . ن ناطلسلا ىف لدعلاو . لمعلا ىفولعلا . ءايحلاوربصلاو ةبوتلاو ةواخسلاو لدعل اورعلا

 | فقسالب تديكل مج الب للعلا . ءاسنلا ىف ءاملاو . رقفلا ىف ربصلاو . باشلاىف ةبوتلاو . ءاسنغالا ىف
 | رجشك ةبوتالب بابشلاو . رطمالب باحسك ةواخسالب ىنغلاو . ءامالب رثيك لذعالب ناطلسلاو

 | ىتلا ىلعف * حلم الب ماعطك ءايحالب ءاسنلاو . ءايضالب ليدنقك ربص الب رقفلاو . رمتالب
 حايتحالاو رقفلاب تنام بولق ءايحال ببستيو ايندلاو نيدلاتاكرب ىنغ باحسنم رطمي نا |

 نينسحلا رجا عيضياال هللاناف

 درك درك نتشيوخ ىنزا ناهج * دروخو دشخم هكىأر هديدسي



 ا

 | لقو ةراجتلاو بسكلل دالبلا ىف اريسو اهبف اباهذ ىا # ضرالا ىف ابرض هب مهلاغتشال

 مدي 48م4 م ثلاثلا ءزإلا

 ' كلرشلاو كرش اهناف ةيورخا وا ةيويند ةلعب هبوش ريغ نم هلل لمعلا صالخا نأشلا نكلو
 ْ ناتجالا نم ديالق مظع ٍظ 0

 نيبم اردوخو ىوكا/انث ارادخ * نيمز رب ىهن تمدح ىنور وج

 هلل ةصلاخ نوكتل ةيناسفنلا ظوظحلا بوش نم اهدلخم ىلا ةقبقلاىف ةراشا ةقدصلا ءافخاف ظ

 ١ تناكزا ىني(ةمايقلا موب هتقدص لظىن وكي ءرملا) مالسلاهيلعلاق اك هللا لظىف نوكي اهبحاصف ١
 | هتقدص تناكناو ةنملا لظ ىف نوكف ةنحلل هتقدص تناكناو هللا لظ ىف نوكف هلل ةتقدص .

 ظ ادج مهفاف ةيواه لظ ىف نوكف ىوهلل
 راد مح ناه رب ىكفا مل هح * راب رهزرخ بوح دروات بطر

 ' هباو سما امي نايثالا ىلا نييدهم مهلعجم نا دماي كيلع بحال ىا ه# مهيده كيلع سبل وه
 | ىلا داشرالا كىلع بجاولا امتاو ةدودعملا حئابقلا نم هنع ١ ؤيو اع ءازيتبالاو)" قسلانحل؟نم

 مكحلا ركذلاو تليبالا'نم#:علنلا ىجوا امب هنغ عدرلاو رمشلا نع ىهنلاو هيلع ثحلاو ريخلا

 ْ ةصاخ ةياده 0 بولا مدنا قل مالسالا ل اها لك لوا ماع دارملاو صاخ باطخلاو ٌْ

 |١" رابحباو عسل و كنا رك ديو ج ةكلنر ىلا هتباده 6 ءاشينم ف ام> بولطملا ىلا ةلصوم

 ا لضو * لسو هيلع هللأ ىلص ىنلا ىلع ناببلا ىدهو هللا ىلع قيفوتلا ىدهف ريخلا

 ا| ىلع ةجياللا مهلمحت ىك نيكرمشملا ىلع قدصتلا نع نيملسملا ِلسو هيلع هلا لوسر ىهن نيملسملا
 مهلوخدل احال ةقدصلا مهعنع ىتح كفلاخ نم ىده كملع سيل ىا تلزتف مالسالا ىف لوخدلا |

 / وبا هزوخغل بجاولاف فلتخاو عوطتلا ةقدص عنمال رفكلا نا ىلا ءانميا هفو مالسالا ىف
 ا هك مكسفن الف كلام نم ناك اوقدصتت 00 ريخ نم اوقفنتامو هريع هاباو ةفشح

 || تينحا نم اوقفنثالو هوذؤتالو هومتطعا نم ىلع اوننتالفكريخ هعفتيال مكسفنال وهفىا

 ءارقف نم نيدلا ثيحنم هب عفتتيال نمت هوعنم ىتح ءارقفلا نم ؟ريغلال كل ىلا همفقوا

 الا نوقفتتامو 8 كتقفن باون' كل ناكل هللاقلخ رش ناكول ا هيا

 ' ءانشالا نم *ىنثل مكتقفت تسيل ىالاوحالا معا وا للعلا معا نم ءاننتسا :4 ةلاهجو ءاغتبإ
 اااهنؤؤلتما مكلاب ايف هياَهنعو ءانعتنا كانالا كاؤتخالا ف لاحق تسلا هللا: ةجو:ءاغتنال الا

 | «ريخنمإ# اوقفت 'ىش ىأ ىا هي اوقفنتامو 6# هللاىلا هلثم هجوبال ىذلا ثلا نوقفتتو

 اوم يس يح مكلرفوب .ىا هي مكلا فو © مهريغو ةمذلا لهاىف

 | نوصقتنال ىا ه«نوملاظتال تاوؤهاهلجحاو هوجولا نسحبا ىلع هقافنا نع اوبغرت نا ىف م 4
 ظ ' نيذلا 3 ءارقفلل هنوقفكت ام اواعجا ىا ه5 ءارقفلل 8 فعاضملا باوثلانم متدعو ام أب اش

 # نوعطتسإال 0 داهللاو وزغلانم هتعاطوف مهسوفن اوسبح ىا ه4 هللا ليبسوف اورصحا

 ْ ةنيدملاق نذ دا مهل نكي مشيرق ىرجاهم نمدجر ةئامعيرا نم وحن مهو هفصلا ناجحا مه

 ] ىونلا نوخضريو لبالاب نأ ر هلا نوملعس هتفشس هتفيقس ىهو دحسملاةفص ىف اوناكف راشعالو

 ١ ىبما اذا هي مهانا لضف هدنع نم ناكف ةااو منت ديب ينج لكى نوجرخي اوناكو راهتلاب
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 ةرقبلا ةرو مه 4مل زج

 | رقفلا ىعدب امبر ىتقلا ناف هانتشالاو سانتلالا ةثقم ءافخالا نا امل اضيا ءادبالاف بجاو هنا عم |
 ءاف> الاف ىا 5 كل بخ وهف © سانلا دنع كلذ لعفبالو ارس ةقدصلا لوبق ىلع مدشو

 اماو لاملاب فرعي مل نمو عوطتلاىف اذهو ةينلا تحلص اذا لبقتم لكو ءادبالا نم مكل ريخ

 ىنلو تيلاىف ةلفالاو لضفا ةعامجسا ىف ةبوتكملا ةالصلاكهب ىدتقل سكعلاف بجاولا ىف

 ةملظلا ىفوخ لضفا هؤافخا ناكر اسلاب فرعبال نمم ىزملا ناك اذا ىتح نظلاءوسو ةمهتلا
 ةضيرفلاةقدصو افعض نيعس اهالع لضفن عوطتلا ف رسلاةق د[صامهنع هللا ىضر سابعنبا نع

 مكن اس نه مكنع رفكي 8+هللا و92 افعض نيرشعو ةسمخم اهرس نم لضفا اهتينالع

 ةدئازوا ةنالغل او لاو ودا ىرتذلا نب وال مكت است نم ًاشىأ' ةيضيعبل نم

 رارسالانم «تولمعت امب هللاو ف مكبونذ عيمج مكتع وحمي ىنعلاف شفخالا ئأو ىلع
 ةقدصوف ءافخالاو رارسالان ا ىف مامالا ركذ * رارسالاف ببغرت وهف 6 ريخ #8 نالعالاو

 لبقيال ) ٍلسو هيلع هللا ىلص لاق ةعمسلاو ءايرلانمدعبا اهنالوالا + اهوجو لضفا عوطتلا

 | المو ىطعملاو ةعمسلاس لطي هنا كشال ةقدص ىف ثدحتملاو ( نانمالو ىناسمالو عمسم نم

 ءافخالاةةدصوف موق غلاب دقو .اءهنم صلخلا وه توكسلاو ءافخالاف ءايرلا لطي .نانلا نم

 مضومف ريقفلاقيرطف اهيقلي مهضعبو ىمعاديف اهيقليمهضعب ناكف دحا مهفر عيالنا اودهتجاو

 لصوبناك مهضعبو مان وهو ريقفلا بوث ىف اهدشي ناك مهضعبو ىطعملاىريالو هارب ثيحهسواج
 مظعتو حد :و هر 7500 لصح مل هتقدص ىف حا اذا هنا اهيناثو * هريغدي ىلع ريقفلا دي ىلا

 ١ ٍلسو هلع هللا ىلص هلوق اهثلاثو * اباوث رثكا نوكيزذا بجوف سفنلا ىلع قشا كلذ ناكف
 رسلاىف نا المع لمعيدصعلا نا )اضيا لاقو ( رسىف ريقف ىلا لقملا دهج ةقدصلا لضفا )

 ١ رسلان م لش ثذحن ناف ةينالعلاىف تتكو رسلان م لم هرهظا ناف ارس ىلامتهللا هنشتكف

 | باشولدعماما هلظالا لظال مويهلظىف هللا مهلظي ةعبس) ثيدحلاىفو ( ءايرلا ىف ىتكو ةينالعلاو

 ١ هللاف اباحنالجرو هللا دوعيىتح هنميرخ اذا دجسملاب قلعم هلق لجرو ىلاعت هللا ةدابعىفأشن

 | نسح تاذ ةأرما هتعد لجرو هانع تضافف الاخ لاركذ لجرو اقرفتو كلذ ىلع اعمتجا

 أ لاقو ( همي قفتتام هلامث رمتال ىتحاهافخاف ةقدصب قدصت لجرو هَّللافاخا ىنا لاقف لاو
 ظ وهف ةقدصلا راهظا زاوجىف هجولااماو + ( برلا بضغ *ىنطت رتسلاةقدص ) سو هلع هللا ىلص

 | لاق * لضفا راهظالاف هب قلحلا ءادتقال امس كلذ ىفراص اهرهظا اذا هنا مع اداة ناقالانا

 | ةوهش هسفنىفو قلخلانع هيفخي وهو هلمعب ىنا اذا ناسنالانا ىذمرتلا مكحلا ىلعنب دمت
 بلقلاو قلخلا ةيؤر هيلع ددري ناطيشلا انههف ةوهشلا كل عفدي وهو كلذ هنم قلخلا ىرينا

 افعض نيعبس رسلاىف لمعلا فعوضف ناطشلاةبراحم ىف ناسنالا اذهف هعفديو كلذ ركني
 | دمعلاهبجوا لقتيوا هيلع هللادبجوا ضرفب نوكيامتا هللاىلا دبعلا برت نا مث ةينالعلا ىلع
 | نل ) قابر ثيدح ف لاق اك امهب دبعلا ىزاجيف امهب ملع هللا نيريدقتلاالكى مف « هسفن ىلع
 هححا ىتح لفاونلاب ىلا برقتي دبعلا لازيالو مهيلع تضرتفاام لثمي نوبرقتملا ىلا برقتي

 (نئطيي نواف طسوف ليكم دنت ماس ني ةادبو انالو ارصبو اعمس هلت مك هتيبحا اًذاف |

 (ل-؟م-نابلا حود )

| 

 ظ
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 ه5 عم ج٠ اهلا - الأ

 ا | كيج كاست تاما ركلا عاوناب همر 6-0 ناف بانل 0 نكاد نمو تاف الا هذهب لس فوقف

 ءاسنالا بولاق ىلع درت ههاومنم هو ةمكحلا ايان بنتجانم ىنؤي ملع عساوهللاو

 فشاكف ةيقلاخلاتافص دهاوشب ة.قلخلا اصوا ءانفولامجاو لالحخلاتافص ىلح دنع ءالوالاو

 روت ةمكحلا ةققشح . رامضاب اراهضاو رسب ارس راؤنالاك لت اهتثروا ناعم قئاقحم رارسالا |

 نيهاربلاو لوقعلاب كر دئامم تسيل هذهفهدا_عنم ءاشإنم لقع هبهللاديؤي قحلا تافص راونانم
 | لقملا مكحام لوقعملاف رفكلا لهاونيدلا لها نيب ةكرتشم ىهف تالوقعملا اماو ةيلقنلاو ةيلقعلا |
 مهوأا بوش نع هإقع صنف ةءارقلايملاءو ةياردلاب لقاع لكل رمسم اذهو ىلقع ناهربب هيلع |

 هرديوهفتاف_الادنهنعلقعلا فصي+ نمو ةيلقع ةياردزاهربلاب لوقعملاهاقعدردبف لايخلاو |

 | بايلالااولوإ الا ركذيامو لبقلا ذه نمت سيلف ةيكحل!اماق دشرمذاتسا ميهفتب,ةءارق :لوقعملا |

 | مالسلا مهيلع ءاينالاةمياتمب اهبل بلطف اوعسللب ةيناسنالا لوقعلادوشقب اوعنتي+ نيذلامهو |
 | +نمنامهل ققحتت ةينابرلا بهاوملا بل رونا ةيناسنالا لوقعلاروشق تاملظ نم مهوجرخاف

 رورغلا هللاب كنرغي الق رورغلارادب نوتنملا رورغملااهنا هشاف رون نمت هلا ارون' هلهللا لعجم

 لاق نم لاق ْ

 دركريغ رب هكندوي ىروك هك * درك ريساكل زا اضقان ركن
 تسار سيلبا نظ دوش مسرتدك * 2 ا دا ناغف ظ

 | متأرأ راهتاو ليللاباحس ةقفن اهضيال ىاالمهللان يع ) ملسوهيلعولاعت هللا ىلصهللالوسرلاق ١

 | ىرخالاهدسو ءاملاىلع هشرعو ) لاق ( همم قام ضغبمل هاف ضرالاوءامسا قلخ دم قشاام |

 | هيلا سوسوام عقديو ءارقفلا ىلع دوجيو هللا قالخاب قل نمؤااف ( ضفخو عفري ضبقلا ١

 ظ 3 امو 2 قالطالا ىلع ىطعملا وهو قازرالا حيافم هدس هلثأ ناف رقثلا فوخ نم ناطشلا

 | ةينالع وأ رس ىف لطابواقح فت ناك ةقفن ىأ . ىا 5 ةقفن نم متقفنا 8 مومعلل ىو |

 ٌْ الرب مازتلاعرشلاىف وهو همازتلاو ىثىلع ريمضلا ا ( ميديا ةركمأ ةلملق

 ْ هباحاو هفضح ىنا دنع ةهوالاتلل نوكتزاالا سيال حرقت ذيول ادهني عرمشلا ىريلغن

 | لاعقالاب وا لاملاب قلعتم طرش ريغبوا طرشب ةصعموا ةعاط ىف ناكدذن ىأ 6 ردننم
 ظ هيلع مكيزاجم ىلاعتهناف ىا ام ىلا داع ريمضلا 5 هملعن هللا ناذ هه اهوحنو ماصلاو ةالصلاك

 ** نيللاظلل امو و ديعوو دعوو بيهرتو بيغرت وهف رشف ارش ناو ريخف اريخزا ةتبلا
 | نملاو ءايرلابوا ثيمحلا قافنابوا روذنلابءافولامدعو تاةدصلا عنمبوا:ىصاعملا ف رذنلاو قافتالاب

 ْ قحن ىذلاهعضوم ريغ نال عشفوع ةراع وه ىذلا يظل ىنعم «مظتنيام كلذ ربعو ىذالاو

 ةعقادمالو ةعافشال هباقعو هللا سأي نم مهلورصني ناوعا ىا د راصتانم ف هف عب عضو نا

 | اودبت نا 8 راصنالا نم ريصننم نيملاظلانم ملاظلامو ىا نيملاظلا ةلباقمل خجلا ةغنص دازإ ,او
 ْ ةعمسو ءاير نكي مل نا دعب اهؤادبا ”ىش ىث منق تاقدصلا اورهظت نا ىا *“ ىع امعق تاقدصلا

 ا هلوش ديرا ىتلا ىهو لضفا ءافخالاف عوطتلا ةقدصؤقاماو ةهضورفملا ت تاقدصلاىف اذهو

 ءارقفلا اهئاتياب عر رصتلا لعلو 86 ءارقفلا اهوتاؤتو » ةيفخ اهوطعت ىا 6# اهوفخت ناو © |

 ( عم )



 ةرقبلا ةروس مه[ 281١ جم

 راهنلاو ليلا ىف راكذالا ىلع ظاوبنا لقاعلا ىلعف « (نيكاسملا ىلع هبقدصتت ايهذدم نم كاريخ ١
 نيحلك ىف نيقيلاو ةينلا صولخي نيك اسملاو ءارقفلا ىلع قدصتيو

 تسدهن لبط هذ وهس تالابقم تسهدناو فو ازغاوجنشساوألا

 لش كلم نم مويلا اذهدغاام هللاولاقف هجاح هفلأس 3 اماع اسلجماموردنكسالا سلجو ظ

 1 ننسحملا ةًافاكمو نيفوهلملا ةثاغاو نيغارلا فاعسابالا كلللاة ذل دجونال هنال لاق كلملااهباملو

 للا لطىفهحورو هلاملذبب ملامىفوصلاف ءارقف اومساهايا مهتقرافمو كالمالا نع مهيلخم نمو ىضرعلامون مهمونو ىضرملالك ١ مهلكا ةيفوصلا فصوفىف هرسسدق ىطقسلاىرسلالاق *
 | معي ناطشلا # راقتفالا لاكو راثيالاب كيلعف لوصولان ع ةعئام ايندلاو ايند بحاص وهف
 | للمعتسي هريغوا#نامز نم 'ئىثىلع ايترتمربخلا ةهجنم نوكيسامب رابخالاوه دعولا 86 رقفلا
 كفوخي ناطشل انا ىنعملاو ( اورفكن يذلا هللااهدعورانل |)ىلاعتهّللا لاقريخلا ىفهلامعتسا رسشلا ىف

 ىا ه« ءاشحفلاب ؟سمأيو © ترقتفادب تقدصت اذاكناف كلام كسما لجرلل لوقو رقفلاب

 هبرومأملا لعف ىلعرومأملا سم الاءاغا تاقدضلا عنمو لخبلا ىلع مكيرغيو ىاءاشحفلا ةلصخلاب
 ىا مكيونذل ه5 ةرفغم © قافنالاف ىا ؟دعبمللاو 9 اشحاف لبخبلا ىمست .برعلاو

 هيلع ادياز متففتاامم افلخ ىا ىلاعت هنم انئاك أ الضفو © لجو نع ه# هنم 99 ةنساك ةرفذم

 ققحف الضفو ةردق ه عساو هللاو #8 ناطيشلل بيذكت هيفو ىقعلاف اباونو ايندلاىف
 عيضي داكيالف مكقافنا لعبف معلا ىف غلابم ملع هنوقفتتام فالخاو ةرفغملانم هب ؟دعوام

 اهيلمعلاو لعلل قيفوتلاو اهنيبت اهئاتيا ىنعمو نارقلاظعاومىا :* ةمكحلا ىنؤي 88 كرجا
 ا ةطاحاو هاضف ةعس بج وكب هايأ اهمؤل ا هدامع نم ءاشل نم 3 اهب لمعلل قفويو امس ىا

 اهومنتغافمكعفانم كلف رودي اهبلع ىتلا ةغلايلا مكحلانم ىآلا نمضفف هنيبام كانا م هملع
 تؤبنمو هن ةبانعلل ىلا هيلع مدق ىنؤيل لوا لوعفم لوصوملاو . انياكديلالا اوعراسو

 هلزخ دق هناف ريثكريخ ىأ ىا  اريثك اريخ ىتوادقف 9 لمعلاو علا طعب ىا نيك ةمكحلا ظ
 لوقعلا ىاهبابلالا اولواالا هه ةمكحملانمىبوا امبظعتيامو ىا © ركذيامو #8 نيرادلاريخ |

 | لامس مالبل)ل ءاهيكملا قونم ةداوللافن: .اىوهلابةسياتم لا نزكرااوءاسؤلا عيرااوتلا نايت |
 ْ هل لقعال هنأكف هب عفت الف هاوه ىلع هلقع يلغي ال نم نالولقعاد نافدوا ادت لك لوّسالو |

 | ريثكريخ هيطعاام نال مهايندلجال ايندلا لهال عضاوتيالنا ىنبني نأ رقلالع ىطعانملبق |
 ١ دمي ريقفناطيشلانأ ةراشالاو © ( هدعب ىنغالىنغنا رقلا ) مالسلاهملعهلوقلو ليلق عاتم ايندلاو

 | قزرلابقلخلل قحلادبعاومؤكشلاو قحلانم سأيلاو صرحلاو لخبلا هو ءاشحفلا ىتاعم
 | قللا لوق بيذكنو هيلع لكوتلا كرتو لابن ظلاءوسو تانسحلا ةفعاضمو قفنملل فلخلاو
 / عاطقناو قلخلا ىلع لاقالاو قحلانع ضاىعالاو ةمعنلا نازفكو همركو هلضف- ناسنو
 أ ةفملا كرتو ةيوشدلا ظوظحلازاثناو تاوهشلاةعزاتمو هريغي .بلقلا قلعتو ىاعت هللا نم ءاَحرلا ||

 هتسوسو بابهسفن ىلع حتف نف ةيلبلكدزبو ةئبطح لك سأر وهو ايندلا بحب كنسّعلاو ةعانقلاو |

ْ 

 6 نمضتس رقفلاب هندعنالءوس لكل عماج مسا ءاشحفلاو . هقيقح ءاشحفلابصأي وهف ارهاظرقفلاب ظ
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 ىا هي اوممسالو لَه نداعملاو راعلاو بوبحلانم © ضراإلانم مكلانجرخا © امتانبط |

 ناعمةثالث اعبجح امهلو بيطلا ضيقت ثييخلاو . سيسخلا "ىبدرلا ىا 6# ثييحلا ون اودصقتال |
 عبطلا هبيطتسيام ببطلاو سجنلا ثييحلاو رهاطلا بيطلاو ماركا ثينحلاو لالخلا بيطلا
 مدقتلاو ثيبخلل ريمضلاو نوقف قاعتم راملا هك نوقفنت هنم © هثختسإم ثديحاو
 صيصختلاو هيلع قافنالا ني رصاق ثيحلا اودصقتال ىا اوم لعافنم لاح ةللاو .صيصختلا |
 سابعنبا نع بيطلاعم هقافنا غيوستال ةصاخ ثيل قافنانم هنوطاعتب اوناك امي مهخسوتل |
 لاح هو هيذخ اب مسلو 8 هنع اوهنف هرارشو رعلا فشحم نوقدصتب اوناكوهنا ايهم سارضد ا
 تاقوالا نمت قوىف مكتالماعم ىف ثييحلا نوذخأتال مكتا لاحلاو نوقفنت ىا نوقفنتواونم |

 ىنعي مكضاحتاب الا وا هبف مكضامتا تقوالا ىا نك هبف اوضمغتنا الا لِي هوجولانم هجوبوا
 ضايهتالا لاح ىف الا هنوذخأتال بطلا مكقح لدب هلام “ندد لقي قع الخ زووم ركل ناكول
 ضغاذا هقح ضعب نع نالف ض١ كلوقنم هللا مكجايتحالوا مكقحتوف ةفاخم: لهاستلاو

 مكقافنا نع ه6 ىنغهللاا اوملعاو © رصبنال كن أك صقتستال ىا ضم معئانلل لابو هرصي |
 نوعنصيإم ىلعمهل خرب وب هب مهملع روهطظ عم كلذ اوملعيناب صاالا فو .مكتعفنل هناك سخي اعاو |

 دنعةداع نوكيام اةلّدم ءاطعا ناف ىلاعت هنأشي لهما زان | نم كلذ ناب ناذباو ثيبخلا ءاطعانم ظ

 ةعارزلا ىف غلاس دانولا لوصح داقتعا هلناك اذا عرازلاو عرازلاك قدصتلانازعاو + ماظعلا

 ظ ]
| 

 دادزااذاقدصتلا كلذكف اهتركو ةرعلاةدوجىف ةرثؤم رذبلاةدوجزا هققحتلردبلاةدوجو .
 ل م هللازا هققحتل امدوجو ةقدصلاىف ديزي ناقعلاو َتاّوثلاو تعبلاو هللابهنامعا ظ

 ّدلاناف هدنعام بحا هللا ىطعامك دبعلاو اهظع ارجا هلدل نم تؤبو اذ نسخ نجد ١
 زاوج ىلع ةيآلا تلدو (ناسحالاالا ناسحالا ءازج لهب ىلاعت لاق هدنعام بحاب هيزاحم

 ديلا لمس نم تناكام تاقدصلا ببطا كلذكو (هسكنم هدلوناوهيدكن هلجرلا هلك | ام بيطا .|
 متر تسد زا طاربق وج دشابن *. جنك ندرك شخب رز راطنق ا
| 

 سدد وكري قم ىيصتقام) رج الام دع 6 ) اسوهنلع هللا لصهللالوسرلاق
١ 

 نكلو ”ىسلاب ىسلا وحمبال ىلاعت هللا نا. راسا ىلا هدازناك الا هرهظ فلخ هكرتبالو ١
 هللا يصلاق ةريثك ةقدصلاو قافنالا هوجوو (ثدي ا وحع إل ثيتاَنا ةجب يصل
01 

 هل تناك الا ةمسومواريطو اناسنا هنم.لك افاعرز عرزبو ا اتنيررع سرغل سم نمام ) لوداع ْ
 ناكو نوقدصتي س انلا لع ةقدصلا ىلع هباحسا ثح سو هيلعهللا ىلصىبنلا نا ىور (  هقدص
 وهلعهللا لد هللالوسر لاَقف هشفش كر حي وهو مالال هيلع ىلا قدي ناب اسلاح ىلهابلاةماماونا ظ
 لاَقف ربك اهللاو هللاالا هلاالو نداو هللا ن اح. مس ىبه ىف | 000 5 79 22 الوقأف هبقدصتا*ىثىنمبلو نوقدصتي سانلا يراىنالاق ( لوقت اذا كيتفش كرحتشللا ) |
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 ندلح“ نئاؤرو -."ةةدصلا نيتك قمؤإلاو ::زاهللا لع” دس (نغؤشو عما طانع عروتمو
 سانلاو لبللا متاقو . هيلع ميدملا نا رقلا لماحو . سأنلا عفن نمؤمو . سانلاعم قلخلا
 رك و ضو؟ لاح ناطلس . ةرشع لق ( نا نب كاققد مك ) ماسلا يلع لق ان

 عئامو . متبلال لاملك 1و .ابزلالك [و . ءايزلابحاصو . تاتقلاو . ر!براشو . نتاخر جاتو |
 ْ نافع 7 هللا نييوهنم سيلهبر , «.لكبسالا دحا نممك ةمام) ثيدحلا فول امالا لمي ىذلاو . ةأكزلا

 نم مدقامالا ىرب الف هنم مأشا رظنيو مدقامالا ىريالف هنم نعا رظنف هحجح ناحمالو

 ىحش لاق * 00 د ولو هللا اوساف هيجو ءاقل رانلاالا ىرب الف هدب نيب رظنيو هلمج

 لستلا قالا عم هتلماعم ىف ءرملا قالخا نسحا ىلقىف ىل لبق ةمالسلاب هللا ءاقبا ةمالعلا
 ظ ىذللا لاق : ءاخسلاو وفعلا قلخلا عم هتلماعم ىف هقالخا نسحاو ىضرلاو

 ظ كار يزح اوبرا قلع" كطاؤل عددنا زب ناد جت و ارق
 تخييكيت ىا دنام نياوث زكمدب ٠ تخنو مهيد هن دراد ىإب مرك
 0 م 0 عساف كلمرب هكت 3

 0 محرلا نيحرلا هللا مس 0-0

  :ةغداو 3 قالخإلا# قاضفسأ نعا كاره هج ى ناز قاختالاب نيسؤلا ملا علاه نغاأ
 / قلختملا ىلع ةالصلاو ٠ حوتفلا باوبا مهل حتفيل ٠ حورلاو لاملا لذب ىلا نيفراعلا

 ىلع هلارثا نمت هباحصاو هلا ىلعو « هاوهإ نمل ةعافشلاب ءاج ىذلا دمم اندس.ه ءالوم قالخاب

 | حيبذلاىمس ليلعلا دعلا ناف دميو ء هاطعا ىذلا هيرب قافنالارجاىف قثوو ه هاوسام

 امل لوب * ىملا ماقملا ةياغ ىلا هللا هلصوا + ىبوكسالا مث ىسوربلا حصانلا * ليعامسا

 كلسفف مظناو * ريسافتلا نم طقتلا تنكف * هظعوملاٍبايىف تءمتهأ + هظعلاو حممالاب تيلتبا
 قاعملا هوجو ض رعتربغنم * هماقرفلا تانبلاو + هنا رقلا تاي الادقع لح هام + ريرحتا
 ساّستسالا ىلع لماحل اراصتخالل ايدصتو سانلالوقع ردقب ملكتلا ىلا ادصق ىنابملا هلمتحامت

 1 يل رع ليوأتلا نم ضعبو بهرتلاو سعغرتلا نم اهبسانام ةيآ لك ىلامض داو

 أ "ءنهلوا تاع قالخلا كلما هلناَنوَعَب قافنالا .تايا نم اًتغامىلا رق َةووَس نم ءايقراع

 | ”فئاطل ا هلبقامع اعوطقم انودم هبلامضيامعم مظتلااذه نوكيل انونعم ةيآلا |
 رطولا اذه ىضقاو مظعلا نآرقلا لاونملااذبب ذخاناىلا ىنهمي نا دمتسا هللا نمو تاظعلا
 دارملاو لؤسملاهنو داعملاو مويلارخذو هب اعفتنم :هلعج نا عرضتاو مسجلا

  اولانتنل )ىلاعتهلوقل هدابجو ا متبسكام لالح نم ىا # متيسكام تاببط نماوقفنا | ونما نيذلا هيي ف

 ظ هاج نم متبسكام تايب نم لاق ثيح دايجلا,تايطلا فانك بخا د0 نواف ةخدؤخلا#
 | مالا نم ديقتسا للا نال لالا نود دبجلاببطلارسفامتاهنا لضافالا ضعب ركذ *مكتابوسكم

 | ثينخلاو (نوقفنت هنم ثشخااومممالو) هدعن ىلاعتهلوق نالوهب م ونال مارحلا نم قافنالاناف

 | نمو ىا | نمو ىا و امو » مكباسك 1 نم ٍباطتسامم اوقفنا ىنعملانا ىلع لدي ثبختسملا 'ىبدرلاؤه ْ
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 صالخان م دبالف * ىهتنا اهشش نابراقتب لهو الثم نايوتسي له هتنحم هجو لكنهم ترتاونو |

 ثعب نيحت لاق هنا هنع هللاوضر لمج نبذاعم نعو ٠ لصالا ىلع ىتنن تارقلاناف لامعالا

 ظ هع ءايزلا تاعتاع لبلقلا لمعلا كفكي كئيد صلخا ) لاق ىنص وا هللاوسراي نعلا ىلا

 لصاو هدض ليصحتو هباسا ةلازاب كلذو هلوصا لاصئتساو هقورع عطق امدحا . نيبرض

 لاحلا ىف ءايرلا نمرطخام عقد اثلاو . ةرخآلا ىلع اهحجرتو ةلجاعلاةذللاوامثدلا بح هباسا

 هنم جرخمو كبلق شتفت نا ةدابع لك لوا: ىف كيلعف ةدادغلا ءانثا ىف هنم ضرعنام عفدو |

 لب كلكرتيال ناطنشلا نكل متنا ىلا هيلع مزعتو صالخالا ىلع هرقتو ءايرلا رطاوخ

 مهدمحىف ةبغرلامث هؤاجروا قلخلا عالطاب معلا ةيثرم ثالث ىهو ءايرلا تارطخمب كضراعي

 | كيلمف هقيقحت ىلع ريمضلا دقعو هيلا نوكرلاو هل سفنلا لوبق مث مهدنع ةاْرْملا لوصحو
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 تشهب ىوعدو درك بلط ىنم هك ٠ تشهب ردنا ىنب ىك .تماق
 قال وول اماؤا نتا اور اة ارت لأ لاهنت دبا (راكيدكتك

 حتتقا ام ىلع وهف ءايرلا هلق ىف لخد مث ىلاعت تباضلاخ ةالصلا حتقا ول ةيناخراناتلا ىفو *

 اهنسحب سانلا عم ىلضول اماف ىلصي سانلاعم ناك ولو ىلصبال سانلا نع الخول هنا ءايرلاو

 موضلا ىف ءايرلا لخدي الو ناسحالا نود ةالصلا لصا باو هلف نسخبال هد>و ىلصوأو

 رذابا اي ) سو هلع هللا ىلص هللاوسر لاق لاقدنا ىرابلاهنع هللاىضرىرافغلارذ ىبلانع ىود '

 قيرطلا ناَف ةلوما نم لقاو دعب رقاق داّزلا زكأو قمح رحبلاناف ةنفسلا ددج |
 0 ا ا 1 ب دفان انا لمعلا لصلخاو فوج |

 دارملاو (ايئجاهيف نيملاظلارذنو اوقنا نيذلا ىبح مث إ) ىلاعت لاق مهج وه رحبلا نمو ديحوتلا |
 معللادازو (نودعت امم ةنس فلا هرادقم ناك موبىف ) ىلاعت لاق ةماقلاو ةرخ الارفس رفسلاب

 اسأر اهيفن اهلالقاب ديراو اياطخلاو بونذلا ةلوملاب دارملاو تايسلا محجلا دازو تاءاطلا |
 َنَشلَو قيرظلان م لبقثلا لمخلا ٍتاحانوذأي ةينابزلا نال افوخم ةرخ آلاقيرط ناكاماو
 ظ ىلا ةلّقثم عدت ناوإ) ىلاعت لاق هئابرقا نم ناكن او هرصنيو دحا لمح ىلع نيعي دحا كانه. |

 الا لبقيال ببط وهو ىلاعت هللاوه دقاناب دارملاو « ىنرقاذ ناكولو ”ىش هنم لمحال اهلمح
 6 اهلاص المع للهغلق ةبز ءاقل وجرت ناك نق ) ىلاعت لاق ءايزلاوكرسشلاّنع صلاخلا بطلا
 ىغانا ) ىلاعت هللا لاق ثيدحلا فو ( ادحا هبر ةداعب كرش الو ) ىلاعت ههجول اصلاْج ىا

 لاق هلا همم نأ بهو نع ركذو ( هنم”ئرب ىتأف ىريغ هيف كرشأو ىل لمن ءاكرمثلا نع
 ةروص ىلع هءاخ ةلأسام لك نع هو مالسلا هلع ادمم ىنأي نا سلبا ىلاعت هللاما
 ىبر ىىما لاق ( تثج اذامل) لاق ندلبا انا لاق ( تنأ نم ) هل لاقف ةزاكع هديبو خش
 مكف ) ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف لاستاَم' لك َنَع َكَربْخآَو' كسجاو كما نا
 رجانو . عضاوتم ىعو . لداع ماماو . مهلوا تنا . رشع ةسمج لاق ( ىتما نم كؤادعا

 . ةبولا ىلع تالق باقلا محر نمؤهو ٠ حصان نمؤمو ٠ عشختم مملاءو فود ص

 2و0
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 | ةزمهلا # كدحا دويأ 8 كيلا اندهامهللا ةفعاضم فاعضاب اهميعنو ةنملا بلاط فعض نم
 ناكام ىا كابا برضتأ هلوقفف اك عقاولا راكتال ال ىبا.ببرضاأ هلوقىفا عوقولا راكنال
 قلطت ةنلاو 45 بانعاو ليخ نم 9+ ةنئاك ه6 ةنج هلزوكتنا 8 مكنم لجر دوي نا ىتشي
 ىلع ذا # رامنالا اهتحن نم ىرحجب لامك هلوق بينالاوهو ةفئاكتملا ةفتلملا راجشالا ىلع

 اهراجشا تحن نم ىا فاضمريدقت نم .دبال ةفتلملا راجشالا ىلع ةلمشملا ضرالا ىنعمب اهنوك ٌْ

 اديسال ةفنض وا ءادتم عيلاثلا و لاهي قاتلا وي رتب لالا :ىفزرظلا : تارْغلالكن م اهنف هل © |

 انمامو ىأ ©« مولعم ماقم هلالا انمامو ) ىللاعت هلوقىفاك تارْغلا 2ك للم قزردهلىا هماقم ةمئاق ظ

 لكنمتدواو رث ىلاعت هلوقىفاك ريثكتاوهامعا لب مومعلاتارغلاب داززملا نينلو حلادلالا دحا

 ليخنلات لق * (هبارغلا لكنماهيفهلا) لاق“ (بانعاو لت نمةنج )لاق فككت اقناف * ( ”ىش

 تناك ناو امهنم ةنملالعجو رك ذلاب امهصخ اعفن اهرثكاو رحشلا مركا اناكامل بانعالاو

 هنالالا و تارُعلا لك رك ذ امهفدرامث اهريغىلع امهل ابيلغت راحشالا رئأسىلع ةيوتحم ظ

 ظ
 زجعلا لاك ةّثمو اهعفانمىلا ةجاحلا ةدش ةظموه ىذلا نسلاربك ىا هك ربكلا هباصا يدق

 | اداغص ةيرذ هل نإ لاملاو ربكلا هباصاىا 45 ءافعض ةيرذ هلو 8# ششاعملا باسا كرادتنع
7 

 *# راصعا 0 ةنخلا كلت ىا اهباصاف 0 شاعملا ىدام سرتو 9 ىلع نوردّشال ظ

 هي رانهف 8ةدومعلا ةّمه ىلع ءامسلاىلا ةعطاس اهنم سكعنتمث ضرالا ىف ريدتست ةفصاع خدىا

 ارخص لحرلا قف تلررختا ىلا اهلخاو باهذلا لإ زهبست تيياسف 6 تقرتحاف قه ةديدش

 ءافعض مهنوكل ةناعالانم هتيرذ ىف ريخالو اهلثم سرغي نا هل ةوقالو اهلع ه.دوعبام دجال

 اهطبحام اهيلامضيو ةنسحلالاعفالا لعفشي نم لال ليشمت ىرتاكاذهو هونيعي نانع نيزجاع

 ةطبحت اهدجوو اهبلا هتجاح تدتشاو ةمايقلاءوب ناكاذا فسالاو ةرسلا ىف ءاذياو ءايرك

 تانج ىلا هركفب قرتو توكلملا ملا ىف هرسب لاج نم هب مههبشاو هنأش اذه نم لاح

 | ءابه هعس لعجو قحلا ىوسام ىلا تفتلاو روزلا ملاع ىلا هبقع ىلع صكت مث توربجلا
 ظفاحلا لاق : اروثنم

 تسيوهمه نتا نانمريد اباهعموص نأ هر .ء .راهتز" تريغ ”ىزاب زا وشم نميا دهاز

 | هللا ليوسف قافنالاو داهحلا نم سمامف نيب ىذلا حضاولا ناسللاكلذ لثم ىا  كلذك

 تاللالدلا ىا 7 تايآلا مكل هللا نيس هي قيرفلا اما مكل كلذريغو ريزععو مهاربا هصقو

 | اوريتعتو اهيف اوركفتت ىك 6 نوركقتت مكلعل 9 نيدلاقيدصتو ديحوتلاقيقحت ىف ةحضئاولا

 برض ههج ىلع هللا اهرك ذ تايا هذه ىريشقلا لاق © اهجومب اولمعتو ربعلا نم اهف امب

 | فلخلا مهل لصح ءالؤه لطالا ىف قفثملاو هللالبس ىف قفنملاو قفانملاو صلخملل لثلا

 وهمس عل غو ييسر لش وال هع ويانا: اهتم مهل لصح ءالؤهو فرشلاو

 مهلاوحا هوسلاب تمتخو مهلاوما ترسسخو مهلامعا تطبح ءالؤهو مهلاعا وكزت ءالؤهو

 | هعرفالعو هلضق انو هلصا اكز اعرزتسا ىذلاك ءالؤه لثمو لقثو مهلابو مهيلع فعاضتو

 هتلع_ةعم ربك ىلع تفقاضو ةتعاضن تقرسو هتقفص ترسخ ىذلاك ءالؤه لثف

| 

 و هعفن شكو



 قُل اتوغاطلاَنع صالخلا ءاحرفف اعاد ٌناوكلو ضالخالا ىلع ىإ ! اعل هلل ادعت نا لقاعلا اىلعف |

 هرسس ض دق قئدعلسلا لاق : صالخ الا ىلع ىتسب صالخلا ناف ىف ا كرشلاوهو ا

 ظ
 لامعالا ضلاخو .٠ هداسفو داقتعالا لالتخاو هداسكو لمعلا عارض نم ياا اطال |
 ساحيتك نوكي صالخالاب ىلهءلا نراق اذاو دحاهللع كدمحب نا بحتال هلل هلمعتىذلا وه ظ
 بلاط ىلا نبا ىلع نعو # هباوث' فعاضي اذلو حورلا هيف خفن دسجو ريدكألا هبق حرط ظ
 لخدتنا لق اهحااصدي نم :تجرخ اذا ةقدصلا نا ) مالسلا هلع ىلا نع هنعهللاىضد '
 | ةالولتا هدكمر ىتذكت ةزاملخ تك لؤخت اهغالو# ايللك/ لامن رع مومن طف ١
 | نآلا اهسوزرع تتكحو :ىتشاف ايلاف تنكو ىتبحاف اودع تنكو: ىتربكف |
 / هنع ةللاوغر ةقدصب نمؤملا قدصت اذا ناشلا لوحكم نعو * ( كدسراح ترض

 رسمت ءاحلصلا نم ضعاف ؤملا بهذو ماقف اوف ةباعرو رحنو اديدش ءاكب 03 كرد اذه |

 ازيَذ هدب دخاي طاضلا لجرلا كلذ ىار هلغ لخد امله هتهش عفددو ثيدحلا اذه ىنعم .

 دوهشو لاصولا ةلوذو قحلا ةبرقنم فعض هلزوكي قا تلطف ضلخلاو بسس ةذجا معن ظ

 مه 25 2- ثلاثلا ءزجلا

 هيو مز“ ايزل ريذحم عم صالخالاف بيغرت ا هش ةلع ىف ال ءايرلاو صالخالا

 ىوردن نمش ىراكراخ رك هك * ىونشي رك ا تدنب تنص“
 ترم ىقسن هلا سس اكلابو ذر حش رغالو تاسلاو راهزالا دصخل كوشلا عرر نم ىتعل |

 ىاذعنم دمحم ةما نم ادحاو تقتعادق كل اركش دوحسلاب ىل نذنا براي مهج تدانو
 7 هعلرا ةقدنكل | "لخفلاو * كتعاط نم ىلدبالو هتف نم انك ا ندعأ 9 ده نم نوحشما ادا 1

 | وزكم اهحاص نععمنكو دصت ةقدصلاىا دصلاف داصلااما . ىنعمىلا ةراشا اهن» الكافتستل |
 ْ هللا نا هبرشف فاقلا 16 ةنحلاىلا اهحاصلدت اهنال ليل دلاف لادلااماو .ةرخ .آلاو اين تا

 مهضعب لاق : ىلاعت هللاةيادهف ءاهلإ اماو . ىلاعت

 رهز دنكفا تزارم ءاح رد *: نهد قاس تسد هك شب ناز

 را تسدب ىلدو قركوإ ىدهح * راتسدو هالك نإ ه4 سسرأ

 | تسد هم ودعم هشر# ىور نيو * تنس .هلك اي: لاس: ةمهرتس نك

 | دحا ءاجر عطقالف ددمو ىغىلع ركشبلو لاعتملا كلا هللا لييسوف ققتيلف لاملا هدعاس نف
 أ قانئلراسااغلا نضج نأ تب عوز دع( تار هللا عطق هلا هج[ كف عالنار عطق نم 07000

 باكلا لك ١ املف لبق هلعفي ناك ام هلمشب لو مالسلا هيلع درف سف هدي نم بلكلا هلكؤيو
 مالسلا هلع :11لوقل الاثتما شا مل الع حا مامر نخل ككسان حك ل اقاو هفطال ودل ماق ماعلاب نشا

 ١ املف هءاجرعطقانا ةيشخ مالو زيا لك ١ ىنم اجر بلكلا اذهو ثيدلا ( ءاجر عطق نه )
 معاو * ةيالولا باب ىف هناوقو هتمارك نم بحيعتف رسفتسي لو اريحن داز :مالكلا اذه عمس
 لمعي و“قفشت نم ىلا ةنسقلاب نيقعض نوكتت: هن اضم و: قحلا:بلطىف صالخالا تارمت نا
 لوم نوكي هظعناف نانا ىف تاجردلا ةعفدو ىؤرخ الا: ناؤثلا لخال تاعاطلاو تاريخلا

 د نيف ةشحلا تو راح فعض)و دو يفابو ا اوم تثتعموس نذاالو تار نيعال ام

 00و



 ةرقبلا ةروس مهي خ56 جم

 ياو جوع جد وبس صوم دو وسور هع ع هج ورب هومر نوح ! هكر
 دنهد تناح قح رمزا كلا عي ا أ لطيور هدرغلا

 تاشواد هلوامم ام كلم + ع < .تيسولا زبي لانويق هاوس

 عفتىم عض ومىفعقو اذا ناتسبلانامهضعب لاقو . حايرلادوكرب اهءاوه ةفاثكل دربلا نم اهرامث
 هيوتسملا ضرالا ىلع ناكاذاالاهعئر نسال اريثك حايرلا هب رضت و راهنالا هعفنتال ضرالا نم

 لمكتو اهعير رثكي ةفصلا هذهب تناك اذا ضرالا ناف تمنو تبرو تخفتلا اهيلع رطملا

 'ىثلا نيتمضب وهو اهتلغو اهترمث هب اهلكا ول: اهلهاوا اهبحاص تطعا ىا تن اف ولم عقولا
 8 نيفعض اهلكاوهدحاو 01107 تج رخا ىنعمي كنا نوكايشا زوحنو . لوك املا |

 هنس ىف تلمح سابع نبا لاق « لباولا نم اءاصاام بسب كلذو تاقوالار اس فرم تناك ام ىلثم ىا

 ىلاعت هلوقىف دحاولا جوزلاب ديرا م لثلا فعضلاب دارملاو نيتنسىف اهريغ لمحت ام عيرلا نم

 غطا اذتذآذأ|||]ذ]ذ]ذ]ذ 1 1 1 ذ 2121 12 1 1 1 1 1 1 1012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 ز2ة2 2 2 2ة2ةز 1 ز ز]ز]ز]ز]ز]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]| |0000

 | دام لسا لما تنضلا لح رم شاكام لاثما ةعياراباةرسف_نماو: <( نيننا:نيجوزت لك قم
 ْ رطملاوهو لطف ىا 6# لطف لباو اهبصي ملناف 8 لاثما ةعبرا نيفعض نوكف “ىثلا الثئموهو

 لباولا لمع لم ماد اذا لطلاو . اهماَوه ةفاطلو اهتبنم مركو اهتدوجل اهيفكي رطقلا ريغصلا
 ةركنلاب ءاذتيالل تاغوسملا ةلمج نماوهو طربثلا تاوج ىفاهعوقولا ةركنلاب ءادتبالا راحو

 سسل نوقف نيذلا ءال وه تاقفن هسشت ىنعملاو طابرلا ىف ريعف ريعلا بهذ نا مهمالك نمو

 وعلا عماجلاو لطلاوا لباولاو ةوبرلا ىبسي ةيك از ةيمان ةنج لاحب اهلا صالخالاو قدصلا

 نيتقفللا نال ةلماىف ةدايزل بيس امهنم دحاو لكنا ثح نم هم فيعضلاو رطملا ىوقلاب

 | .للل# نوم # ريصي نولمعت امب هللاو ف ةنلا ةرمث ناديي نيرطملا ناك مهلا- نسح نا ديزت

 ظ

 ظ

 | اًنشان مالسالل اًقيدصت ىنعملاو اتباث اققحم اقداص ”ىبثلا لعج ىنعي تديثتلا نوكي نا وجي و
 | ممصو سفنلا لصانم ”ىثان .مالسالاا ةراما قافنالا ناف ءازجلل اقيقحمو .مهسفنا لصانم
 | نع ةرابع ءازجلا قيقحتل علو (مهسفنا دنع نم ادسح إىل اعتهلوق ىفاك ةياغلاءادتبال نف . بلقلا
 | نئاكناتسب  ةنج لثكك 9» ءازجلا نسحا هيلع ىزاجيو هللاٍبيثيامم اصلا ىلععلا ناب ناقبالا

 حاير !| بومهي هن اله ةفاطلل هدسفن ىا دربلا هملطصي ناني تلد وس

 | لست املقف ةضفخنلا ىضازالااماو ارمث ىزاو ارظنم نسحا نوكت ابرلا راجشا ناف هل ةفطلملا

 | لزت اذا ثسحن ةدمج هنل ضرالان وك دج ةوبرلا نم دارملاف ةدهوالو ةوبر نيكل ىلا

 | تزتهاءاملا اهللع انلزنا اذاف ةدماه ضرالا ىرتو )ىلاعتهلوق ليوأتلا اذه.دي ؤي و اهراجشا
 | ديدشرطقلاريبك رطم اهلا لصو ىا © لباو اهباصا قهرك ذام اهوبر نم دارملاناف ( تبدو

 ١ توافتتتاقفنلا كلت تناكناو لاحب عيضتالهللادنع ةيكاز تيبثتلاو ءاغتبالا نم هيلع مهل كام
 | عوش نم ”ىثشانلا تديثتلاو ءاغتبالا ىه ىتلا مهلاوحانم اهيلامضنيام توافت نسحب اهاكز ىف

 هللا نم مهافل ز هبشي ناب قرفملا لبق نم هييشتل ان وكي نا ذوجييو . هيلا ىدؤملا ببسلا ىلع بترملا
 ؟ ةيلقلاو :دوكللا مهتفشت هلشل و ةدايزلا هبشنلا هجوو ةنحلا ةرغ هدنع مهلاح سيو لاعت

 ]١[ هرمسس دق ىول وا امظن مظنلا نكل ى ونثاا ىف دجامللوقا جا ( تدءاةلع.و هي شخم توتفنآ هلوق ) [؟] نذاتفال ويت ديما, ب رعنا :ورس ندرك ىنابارقنامرد مكل رتفد طساوارد |



 << كرو“ كوي يم 6 11 ع يي ص

 د 4 ثلاثلا ءزجلا
 كمسمو ةييمسوسو هيرو سس 200

 ١ بج وبا ١ 0 عب ير اا ع هع ظ

 قاخرادنس رمازا ىثوب رد تيس قلد هح تنامرد خم رابز هح ظ

 نمو ضارعالانم عون اهنفف ضارغالاب ةبوشم تناكاذا تالماعملازا ةيالاىف ةراشالاو ©

 اذا لامعالا ىف هتوقح لطبادقف لطاملا ىلع ل نقانمو لظاسلا ىلع لئقادقف قا نع ضرعا

 ىلع لابقالاو قلما يلطّن ع ضا ىعالاب ربلا لامعا لاظبا نع انهن دقو لالضلاالا قحلادعب ظ

 ريقفلا ىلع اهب تننم اذا ىا نملاب ربلا لامعا نم ىهو © مكتاقدص اولطبنال )) هلوقب لطالا ظ

 ا

 لي ريقفلا ىلع تنئمامل قل بلط ناكول ةقدصلا ىف كدصق نال قحلا بلط نع تضرعا دقف

 الوأ) لسؤهيلع هللا ىلص لاق اذهلو قحلاىلا كلوصو ببس ناك ثيح ريقفلا ةنم نيهر تنك |
 0 هلوق مهضءب رسفدقو قحلاىلا ةليسو اودي مل هانعم ( ءاينغالا كلهل ءارقفلا |

 | ىلفسلا ىطعت ىنغلادي ىلفسلاو ريقفلادي ىه ايلعلا ديلا ناب ( ىلفسلا ديلا نمريخ ايلعلا ديلا )
 | عع لطاب وهف ىلع ” كين نال «لظال ا لع لاقالا وع ىعدالاو .:الملاديجأتو

 ةمحتاا تاليوأتلا ىف اذك ادج مهفاف هَ هلل نوكي ناب هلمع لطبادقف نيرادلاف-ضرغب هبوشي مث |

 ىوشملا ىفو :

 تسوامهتمدخت رجاو ديصتيسد * تسوا مع و. ىنامداتيش مارب اقشاع

 دوب ىنادوس هزره دوس قشع # دوب نى انتشراع وا قوشعم ريغ

 تخوس هلمح ىقاب قوشعمزج هجره #* تف يقوي ن ندا تون | نا يهين ومع

 لاومالاىف ةكرشلا قرع هنع عطقيدبعلا بلق ىلع ىلوتسا اذا ىنامحرلا بحلاوىبلالا قشعلاف |
 هملق 03 2 بنل يعل ةلوجرلا سساننال ةرجالاب ةمدخلاو . سفنالاو دالوالاو

 ظفاحلا لاق : لامكلا ىلع ميركأا كلذنم هيلا هترجا ”ىجنو ةرجالا ةظحالمنع
 داد ىرورب هدنب شور دوخ ةجاوخ هك د د هلع مدت ناناوك وج وج يو

 تاففن * لثمو © كتاذالا كنم نوبلطيال نيذلانم انلعجاو كريغ نع انءاجر عطقا مهللا
 ىا *# مهسفنانم اشو 8 هاضر بلطل ىا هللا ةاضرم ءاغتبا مهلاوما نوقفني نيذلا قف

 هكاسماو لاما بحو لخبلا ةليذر اهنع لوزيل ةعاطلاو ناميالا ىلع اتباث مهسفنا ضعب لعج
 ةيندلا تاعاطلا لاقثتساو لاملا بح ىلع ةلوبحي تناك ناو سفنلا ناف هقافنا نع عانتمالاو

 ةدربلا بحاص لاق : دوعن اهتدوعام اهنا الا

 مطفن همطش ناو عاضرلا بح # ىلع يبش هلمهمت نا لفطلاك سفنلاو

 هوجوىلا هفرضض نع لاملا كاسماو لخبلاو ةلاطبلاو لسكلا تداتعاو تنرمدقف اهتلمهاىتف

 كل داقنتت ةلاملاو ةيندلاتاداععلا قاشم ىلع اهتلمحو اهتفلك ثيحو ناميالا تايضتقمو تاءاطلا
 تلقناف + « هطاشن نمكرحو هفطع نم زه » مهل وقىفاك ةيضيعبت نف . ةيلبجلا اهتاداعزع ىكزتتو

 ىلع اهلاتيتو سفنلا ضعبل ةعاط هلذبب ةعاطلا نوكتت ىتح سفنلا نم اضعب لاملا نوكي فيك
 لذب نف حورلا قيقش لاملاف اهنم ضعب هن أك لاملاب اهقلعت ةبشل سفنلانا تلق * ةيناميالا ةرلا
 ىوتتملا ىفو : اهلكاهتبثدقف هحورو هلام لذب نمو هسفنضعب ت ترب دقف قف هللاذجوأ هلام



 ةرقلإ ةروم 7 م جم

 ةققحل اىف هتلهاعم ل ىل اعتل هام صلح !نمل ىاعت هللا ددعو ىذلا باوثلاو لمعلا نب

 | الثم هللوه ناب هيذؤي نال الو هلع قدصت ىذلا ريقفلا ىلع نمينال هجو قس ىلاعت هللا عم

 ةهجىلا لامو هللا عم ةلدابملاةهج نع ضرعا دقف هلذا وا هلع نم نمو هبف كلهللاكراب هذخ

 نوكيف نالطبلا تعن ىلع ءادتبالانم هلمعب ىناو هللادجو ءاغتبا ريغ نم ريقفلا ىلع عربتلا
 هلاو هؤِضارقالاهج و ىلعةامع عشب ذا انسحاضرق هللا ضرقا نمل هللاهدعو ىذلا لدبلا نم امورخم

 ىذالاونملاو ءانرلاّنم الك ناب ضترعت هفو ..داشرلاو ريخلاىلا  نيرفاكلا موقلا ئدهنال

 لمعي نم لثم لاقهنا ءاّملعلا نضعإ نع - ىور  اهونتحن ناناتمؤءلادبالو رافكلا ص ئادخ نم

 الامام سانلالوقبف ىصح هك المو قولاىلا جرخ نيف لنك "نياك 7 جرزتالافلا

 دقو اشاد لال اك بع رشناوا كازا ول تاتانل اكن يوت ا ةلقطالاو 5ك |

 دحا ملعب الثل ىمحا اريقف 00 بلط ىتح سانلا نيعا نع مهتقدد ءافخاف فلنلا غلاب

 اهذخأل ريقفلا قيرط ىف ىتلا مهضعبو ٠ : اعان.ريقفلا تو" ىف ظبر مهْضَعَبَو . .-”قالطتلا ْنَم

 ىوشا قو : ءانرلا م صلخت َكلذبو

 سد نادك 1 "كلنا" لت ماير تضام لبلح دو خو

 اندها ىزاتمت أ رذنا دما“ *" انهفوَح“ نلا "اخ ىءازب نا

 اير لها و نلاض زامت'اب *' ادخ ىا زيئاشض"از مزاتم نيك

 هللالوسراياولاق ( رغد الا لرشلا مكلع فام فوخانا ) سو هيلع ىلاعت هللا بص ىلا لاق

 مكى ذلاىل !اوهذا مهلامعاب داعلا ىذا مون مهل هللال وهب « عزو أف رعص الا كرشلااهو

 ناك اذا ىلاعتهللانا ) سو هيلع هللا ىلصلاقو ( ءازج مهدنع نودحن له اورظناف مهل نوؤارت

 نارقلا عمح لجر هب ىعذي نم لواف ةيئاج ةما لكو مهن ىضقيل دابعلاىلا لزني ةمايقلا موب

 ىلوسر ىلع تلزلاآم َكمَلَعا 5 ”ىراقلل هللأل وم لام اريث5 لجرو هللا لسس ىف لق لجرو

 هللا لوقف راهتلا فارطاو لئلا ءانآ ًارقأ تنك لاق تملعامف تلتع اذا لاق تراي لب لاق

 لش دقف ”ىزاق نالف لاش نا تدزا لب هللالوَقحَو تاو كمالملا هل لوشتو تعزيه

 براي ىلب .لاق دخاىلا باتحم كعدامل ىتح َكَدَع عسوا لا 13 وهفأ كالا كحاطإ وو

 ال نور ةلطوك ول وفن قدصتاو معرلا لصا"”تنك لاق كتبنا ايف تلمع اذا لاق ْ

 هللا لسسىف لتق' ىذلاب ىبؤنو كلذ لئنقدقف داود> نالف لانا تدزا لب هللالوقو تبذك |

 تبذك هللا لوقف تلتق ىتح تلئاقف كابس داهجلاب ترا براي لوقف َتلتق اذآمف هل لوقف
 لاق م ( كلذ ليقدقف ”َىَرَج نالف لاق نا تدزا لب هللا لَوَشَو تنك ةكّئاللا لوك 5

 ىدعسلالاق : (ةماقلامودر ,انلا مع رعست هللأ قاخ لوا ةثالث اكل وا ) /سوهلع هللا اف واوا

 نيب ريصف و ديدؤت 01 * نه لهاك تسمم تش رط

 تخورف قاورو:ادخاب نثرك « تخود تاهت هترخ ايزئوزب ظ

 هيك وجلس وجب دباب ا نلت 7 هب ناه ظ

 شاب ةوشدكتو دوك نّوزب * شاف ملقارد اوخ هزاواركو ظ
 تس سس-شحى١ىؤُْْللاسس  سسس 2 2252222 ب جب جب بيا

 ا هب اسم ةئامم نك نيفر تدايعب نايرد مكي رثفد رخاوارد
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 ؟م عت ذو .<و ا

 ءابر. .اولعفام .نوعفتنيال .ىا 6 اوك امم ”ىش ىلع © نوردقبال .لقف ذئتيح مهلاح |

 ىا مهردىلع ردّشال نالف لاقي < اروثنم ءابه هانلعل) ىلاعتهلوقك اعطق اباوث هلزودجبالو

 قفنيىذلاب دارا تلق * قفنس ىذلاك هلوةدعب نوردقباللاة فك تلقناف * هكامالو .دجمال

 ريمضلا عمل قفنب نك ليق هنأكف ناقاعتي ىذلاونم نالو قفني ىذلا قيرفلاوا سنجلا |

 ه ىذلاك #9 ىذالاو نملانم هينآياع هلاطبا حصن دعب لصحنمل رجالا نال اهباوثاو اهرجا

 | زدَصلا ةفص هلا: ىلع,كطصنلا لح: ىفيافاكلاو ءانم اربع ةرفكا ناعم رفاكلان ال قفانملا .داّرملا

 لجال ىا  سانلا ءانر هلام قفني 8# ىذلا قفانملا لاطباك الاطبا اهولطبتال ىا فوذحم '

 ظ هللاىضر هقافناب ديريال 6 رخ الا مويلاو للاب نمْوِب الو ف ميرك هنا لاقل ىنعي مهئاثد |

 [[] ادحاو هلعج نمو ةناوقص هدحاوف اعمج هلعج نمش عمجو دحاو وهو سلما فاص رحم ىأ ْ

 نالطب ناف رخ الا مويلاو هللاب رفاك كلذ عموهو ساناءاثر هلام قفسي نمي الوا هلثم نيلثم |
 ناوفصلاب ايناث هلثم مث ىذالاو نملاب اهعبت, نم رجانالطب نم رهظا رفاكلااذه هقفناام رجا

 طبصح ىذلا رفكلاك لباولاو قافنالا كلذ لثمنارتلاو ناوفصلاك رفاكلاف اللصا رابغو بارت |

 تارتلا لازا لياولانا امكف قفنملا اذه لمع ناطبحي نيذالا ىذالاو نملاكو رفاكلا لمع |
 هلوصحدعي قافنالا رجال نيلطبم انوكينا بح ىذالاو نملااذكؤ ناوذصلا ىلع عقو ىذلا |
 ةحلاصلا لام الاناب نولئاقلا هلزتعملا هيلا بهذا زيفكتلاو طابحالاب لوقلاىف حيرص كلذو |

 ضخم لضفت باوثلاناب نولئاقلا انباحااماو باوثلا كلذ طحت رئابكلاناو باوثلا بجوت |

 | ىهنلا دارملا لب هتوبث دعب باوثلا اذه ةلازانع ىهنلا اواطبتال هلوقب دارملا سيل اولاق مهناف |

 | دوعوملارجالاه لع بترتينانم هناجر ىذالاو نملانا هنايبو * الطاب لمعلا اذهب ىنأيناَنع '

 | ىلامت للا دتعامل ءاغتباو:ةعاطو ادعت لماعلا هبىتا اذا دوعوملا رجالا ىلا ىدؤيامتا لمعلا نال.
 | اريخ وهلا دنع هودجم ريخ نم مكسفنال اومدقتامو ) ىلاعت هلو المعو نا وضرلاو رجالا نم ظ

 نش 6 ةنخلامهلناب مهلاوماإو مهسفنا نينمؤملا نم ىرتشا هللازا ) ىلاعتهلوشو «ارجا مظعاو '
 ناك

 مه 477 تح ثلاثلا ءزجلا

 دشن ردرب دشن مزاق فدصاب عع دشنر,ي ناصنرح مشج ين

 ' هتقدصوف هلرجاال كلذ لعفنمناف 4 ىذالاو نملاب مكتاقدص اولطبتال اونما نيذلااهبااي 9
 ١ ةقدصلا لاطباب دارملاو .ىذالاو نملا ىنعم قس دقو هئاذيا رزوو ريقفلا ىلع هنمرزو هللعو

 قارملازا ىلع ىنم انهه ةلعافملا ىتدمو الاتق لتاق وحن ىاارنم ءائرؤ ةارخ الا :باوثالو

 ناوفص لثك ١» ةسحعلا هتلاح ىا 2 هلثق 0 هودمحش ىانلا هارثنا ىعارب قاش الا ىف

 | ريك مقولا ديدش نط ىا # لباو هباضأف © هنم ريسي ىا 46 بارت هيلع # ىنص هعمشل |

 نوكياذاف ليقدن اك« نوردقبال لِ رابغلا نم “ىش هيلع سيل سلما 6 ادلص هكرتف قم رطقلا |
| 

 امهب اهرجا لاطبا ةنفكل رك ذ ىذالاو نملاب ةقدصلا سما نالطب ىلاعترك ذاملو ىنعملا رانتعاب

 هيلع ناكام هناك راص ىت> هنع رابغلا كلذ لازاف رطملا هباصا مث رابغو بارت هيلع مقو ىدلا

ٌ 

| 

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 ا
 ا
 ظ

]| * 5 
 تعقو ىتلاةلدامملا ننس ىلع ىرجدقف نيصلخملل هدعوامم هللادنعام ءاغّسبأ' لمعلا ىلع هلماح |

 2 نيب



 ةرشلا ٌةروس 6 8028

 ا فقل |مفت نآيا معمم نم نال # ىذ 5 هفاداص ٠ نم ريح + ٠ هنع حفصو لوثسملا ىلع لقثيامم

 | ىعي ان هم ربح ! ميزاب ىذا اهشف ىتلا هقددصلاىف ربخ ى ا اولاقناذ باوثلامرح هرارضاو |

 نكلوبخ كلذ ؟دنعىا «ةراجتلا نمو وهللا نم ريخهللادنعام لقال ىلاعت هل وقكوهو كاذكك دنع
 5ك دنع امج 6 ىنغ ّللاو # اريخ متنا هنودعتام ةرخ آلاو ايندلاف مكل ريخ اذهنا اوملعا

 : ملح ©ىرخا ةهج نم مهقزريو ىذالاو نملا ةنوؤم لمحت ىلا ءارقفلا وحال ةقدصلا نم

 طخسلا نم هفو . امهبسب اهنوقحتسال مهناال ةبوقعلاب ىذالاو نملا بامسا لجاميال
 اريخ ليما درلا ناك امتاو ءرس سدق ىتادهلا ةرضح سلاجيىف لاق * ىنالام مهلد.عولاو

 هحور حوريو لئاسلا بلق حرفي درلاب ناك ناو نسحلا لوقلا نال ىذؤملاو ناملا ةقدصنم ظ

 دسحلا عقتيام نرآك اذاف عفنلا روصت نم ةعدتلاب هللقل رورسلا ةيارسو هدسحل ةقدصلا عفن و

 ةيناحورلانالدسملا عفتيامت ريخ حورلا حوريامزا بيرالو ذئنبح عفنلا ردكي حورلا ىذؤيامب
 ىلا ريقذلا نم جوحا ةقدصلا باو ىلا هسفن ريل نم ىبعشلا لاق « فرشاو سوفنلا ىف عقوا

 سفن | بع للاغهناف :ايرلا نع اهيف زرحتلاو ةقدصلا ىف فلسلا غلابو . هتقدص لطبا دقف هتقدص

 بلقني لخلاوةملا ماليا ملوي ىا ةبحةروصوف هربق ىفناسنالا عضواذا بلقلا فبلقني كاهم وهو

 هناك ناك ءايرلا هب جزتما اذاف لخبلا ةليذر نم صالخلا قافنا لكىف دوصقملاو برقع ةروصفف ْ

 تافصل نم ةفص لكذا ةحلا ةوقىف داززنكلو برقعلا نم صلختف ةحلا ءاذغ برقعلا لعج
 لب لاملاىف رضحن ال ةقدصلانا مث . اهاضتقمىلا اهتباجاىف اهتوقو اهؤاذغاما بلقلا ىف ةكلهملا |

 ضيرمةدانعو دحاو :ةجاحىف ةناعالاو ةنسحلا ةعافشلاو ةسطلا ةملكلافىورعم لك ىف ىرجم

 هفدص كلذ لك ملم بلف سبيطتو ةزانج عيبشتو

 ظ ىنإي دانك ناهجود ىه رد *« ىباي 5 ىك ديخ رك

 ظ شيب نيذاوت تسرفب ىداز « شيوخ شون رهبو نك ناسحا
 | ىتح هطبفحرلا تسبح هنا كولملا ضعي نع  ىكح  اهلدادتعا ال اهكلمو ايندلانا ملعاو
 | هللالهانم صخش هعمسف ىكلم هتطعا ءاللا اذه ىنع ليزينم لك لاقف كالهلا ىلا برق

 ظ ىدنساي لاقق هتعاس نه كلملا قاعتو هنتنم حر هلم تجرخف هنطإ ىلع هدب حسمو ءاخ

 ةنتنم ةطرض هتميق عاتم ىلا ةجاحال لجرلا لاقف ىسفن تلنزعانا:ةكلمملا ريرسس ىلع سلجا

 هللالوسر جرخلاق نسحلانءو *« اذههتمبق هبت ررتغا ىذلا ”ىئلاف اذهنمظعتاتنا نكلو
 ىمعلا هنع هللا بهذينا ديري نم مكم له )لاقف هباحا ىلع موب تاذ ملسوهيلع هللا ىلص

 | دهز نمو كلذ ردق ىلع هلق هللاىمعا اهف هلما لاطو ايندلاىف سغرنم هنا الأ. اريصب هلعجنو
 ؟ دعب نوكس هناالآ . ةياده ريغب ىدعو رعت ريغب املع ىلاءتالاءاطعا هلما رصقو ايثدلاف

 ْ عابتاب الا ةحلا الو لخبلاو رخفلاب الا ىنغلا الو ربجتلاو لتقلاب الا كلملا مهل مقتسال موق
 ءاضغبلا ىلع ربصو ىنغلا ىلع ردّ وهو رقفلل ربصف مكنم نامزلا كلذ كردا نفالأ ٠ ىوهلا
 ءاطعا ىلاعت هللاهجوالا كلذب ديربال َز زعلاىلع ردش وهو لذلا ىبعريصو ةحلا ىلع ردّش وهو

 وشل ]و2 اًهبدص نيسمح ناو ىلاعت هللا .



 © كرر“ كوع يعش و وسع قي رتباص وج كي رع كاك كوكب نصبر ص وقل مكوك

 سس للسلام يزهههظججظُنُاُسلسلااسلاُلا >2 يم

 مك 47 ثلاثلا ءزجلا

 | مهضعب لاقمت ٠ اي هيشن ىذالاوقافنلاب همشي نملا | مهضعبلاق ”ايعداألاو عملا م ىت انيلانأا

 .هلرزوالو هلرجاالف بهولاق * ريقفلا ىلع ىذاو "نم امفرزو هبلعو هلرجاالف كلذلعف اذا

 ىمأ ىلاعت هللا نا معاد * نملاب رزولا هلعو هتفعاضم تبهذ نكلو هقدصل ا رجاهل مهضعب لاقو

 ( مكيلع نم هللا لب ) لاق اك هدابعىلع نم دق ىلاعت هناعم فورعملاب دحاىلء اونمي نا هدابع
 | هيف ناكناو دصلاو هربغل نسل هنردقو 00 ةردقلاو كلملا مأن نىل اعت هللا نال كلذو

 | زوجمال' صقاناو صقان دبعلاف دبعلا ةوَش كلذ نكيملو هللانم هلاصخ كلتف ريا لاصخ
 ذخألا ريقفلانال اهردكي و ةمعللا ردق صقني نملاو هسفن حدمبي وأ دحا ىلع نمي نا هل
 ا امياراةيل نكمل اعرف اواو فقرا مجال و دعا ىلإ ةنحلا+ ناجل اقل زك

 دعب هيرضملا مكحىف نوكف هبلق راسكناىف كلذ داز ماعنالا كلذ راهظا كلذ ىلا ىطعملا

 هرس سدق قشاكلا نيسحلا لاق : هيلا نسحانا دعب هيلا 'ىسملا مكحىفو هعفننا

 رس مدنا هكون اي 6 تبدع دتعووخ ىدباودعلا

 هدم مه نأ ىوش نامشب هحناو * هم تلمو هدى ىهد هحره

 هرسس دو ىدعسلا لاقو

 تسدريز ناركيد مرورسس نم هك * تسرب دوخوشم ىدرك ماعنا وج
 1 د وديع ع زارع تلق ىو ادد دكني وج
 نورت اتم ايغداد مشجو هن هيد اوسب مهم دنرادونزا مثج هك

 قاوطاب ىشاوملا بالك اهيلعو منفلانم عبطق ىالا ةسمخ هلزاك مالسلاهيلع مههاربانا لبق
 برس ودق ح وبس ] كلملالاقف ءادسلا ىف همانغا رظنيوهو رشبلاةروصىف كلم هللثمتف بهذلا

 رركف ىلاوما نم ىرتامفصن كلو ىبد ركذ درك مالسلاهيلعمهاربا لاقف [ حورلاو ةكئالملا
 ريدج اولاقف ةكرالملا بجعتف ىلامنم ىرتام عيمج كلو ىبر حببست ررك ايناث ىدانف كلملا

 ىونملافو : المح اركذ لحنلاو للملاف كل لمجيو الدخ هللالذخي نا

 ورنشس ىسبهب تلؤد دص هك ام « .اؤضرقا ردنا ,تلود نيز.هذ. ضرق

 شيهب ىنايىرثوك ضوح هكان + شيوخ رهب نك «برشنيز ىدنا
 نا ٍلعاو * « نضو هللاث منم نمو *« نمو هللاس حنمنم ناونص » ملكلا غباونىفو

 ءالؤه و اوكلمام عبج اوقفنا نيذلا مهو ءايوقالا ىلوالا . تاقبط ثالث ىلع ساللا
 ةيناثلاو . هنعىلاعت هللا ضر قيدصلا ركب وبأ لعف م بلانم هيلع هللا اودهاع امف اوقدنص

 لب متتتلال هوكسما نكلو ةعفد لامانع دلا ءالخا ىلع اورد نيذلا مهو نوطسوتملا
 ءافعضلا ةثلاثلاو ةدابعلا ىلع مهيوشبامب مهسفنا قحىف اوعنقو هللا جاتح روهظ دنع قافتالل

 كي نيعئاقلاو كريعنع نيدرحتملانم انلعجا مهللا ةبجاولا ةاك زلا ءادا ىلع نورصتقملا مهو '
 برس وك نك وارق يسن ولالا وف يعول كاوس امع
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 ةرقلا ةروس م غ1 ززخح

 :نكجوالاقلخ ؛لو.-نيابفت . 4 »# نكن ى ناز فيكن: دبالا: ]للم
 ناسياوح نشياسا رب دشن رك * ارو كنتم قياسا 2

 ناركيد معزا شيوخ ”ىداشب * نارورب رنه تيغر ليدركت

 تلق * (هل نمربخ نمؤملا ةين ) مالسلاهيلعهلوق ىنعمام تلقناف * تاسنااب لامح الانا يعاو #

 باوشب دعو هنا لسوهبلع هللا ىبص هللالوسر عمس هنع ىلاعت هللا ىضر ناهع نا ثيدحلادروم

 نمؤملا ةين ) مالسلا هنلع لاقف اهرفخ رفاك هلا قبسف اهرفحم نا ىونف رثب رفح ىلع مظع :

 درحلاهلمع نم ىرخ نم ؤملا نم ةدرحلاة فلانا ىاثلا باوحلاو  رفاكلا لمعى ا ( هلمع نم ريخ

 مهضعب لاق نكل_كلذنم اريخ ةئنلاعم هلم نوكي ةينريغب ريخلا لعف لعف اذا هنال ةنلانع

 ةبنلا ىلا لامعالا ضب جاتحيالو ةينريغب زوجتال ةالصلاك ةينريغب رجا لامحالا ضعب ىف سيل
 . ةنللا مهرجاف لاملاب ةماعلا قافنا . بتام ىلع قافنالانا ملعامث + راكذالاو تاوقلا:ةئاؤفك

 ىلارظنلا ةماقااموي مهر جاف بلقلا ةفصتو سفنلا ةيك زب لاخلا حالصا صاوخلا قافناو

 هللا ليبسىف قافنالاب لاملا بح نم هبلق ىنصي و هسفن ككزي نا نمؤمال ىتبنيف ىلاعت هللادجو
 نم ىلاعت هللادنع نوكيال ىتح لخسلا نع زرتحي و نانملا ىف فربشلا لاني ىتح لاعتملا كلملا

 راهظال 6 مث ف اهعضاومىف اهنوعضي ىا هللا لبس مهلاوما نوقفني نيذلا 8:نيرساحلا
 وو كان © هوقفناامىا ىفوذحم دباعلا هي اوقفنا ام نوعبتيال فوطعملا هيتز واع

 مهماع نونمال ىااقح هلع كلدب بجوا هنا هيرب وو هناسحاب هنلا ندنخا خم ىل اع ”تتعنا نا ؟

 كى ذاالو# اريثك كيلا تنسحاو اريخ امك :كتتطقا ةناأا قتلك لوف نب رة دعيصاع

 كتطعادقىلا ىذؤمللا قدصتملا ]وش ناب هيذؤيالىا هيلع هماعنا بسب هلع لواطّس ناوهو

 هللاّجرف ماربالاب ىتحم ادبا تناوا ىحتست الأ لأست كوا ىيذؤتو ىنينأت ىلا وا تركشاف
 ربخلا ةيلختو ةرخآآلاىف مهباوث' ه# ممردنع مهرجا مهل 88 كنيبو ىنبام دعاب و كنم ىنع

 كرتو قافنالا نمرك ذام ىلع رجالا بترت ناب ناذيالل اهدعبامل اهلبقام ةسبسل ةدفملا ءافلا َنَع
 نم مهلضتسنامم © مولع فوخالو 4 3 ةسيسلاب 0 جاتحال ناب صا ىذالاو نملا

 هللا ىضر ىلع نب نسحلانا - ىور # ايئدلارومانم اوفلخام ىلع #نونزحي مالو باذعلا

 ةقان عسب الجر ىتل مث اهاطعاف لئاس هلأسف مهارد ةتسب ةمطاف صيق عابف اماعط ىهتشا امهنع

 ا /! ةمضقلا 6 هدجحب لف اهعئاب ىلا نول عفدي نا داراف نخا نم اهعانت قلاب ءاطباةشإو

 وك لزتف لازم :ئزتشملا اما لِماكش عئابلا اماو ناوذرف لئاسلا اما لاقف مالسلا هيلع

 و ىتلاو ةي الاهذه تلزت ريسفتلا لها ضعب لاق + ةياآلا 6 مهلاوما نوقفني نيذلا )) ىلاعت

 ربعي فلاي كوش ةونغىف ةرسعلا شدج زهذ نامعاما . امهنعهللاىدر نمح ولا دعو نامعوف

 (هنع ض راقهنع تضر براي ) لوش هدب مسو هيلع هللا, اح هلالوسر عفرف رانسد فلاو اهباتقاب

 نئنالا هسامب .ىدنع لاقف راد 52 دق هلام فصنب قدصتف فوعنب نم رلادبع اماو

 هللاكراب) مالسلاهيلع لاقفىبر اهتضرقا ىنالا ةعبراو فالا ةعبرا ىلاعو ىبفلل اهنم تكسماف

 رطخح هويت ثسح امهنعهللاىضد ن ربا دلع نامعلا- هذهك ( نبلغ ايفو تكسم اوف كل



 ظ

 أ موي باذعو ربقلا,ةثتقو ايندلا تاق[. .اهبحاص نع عقدت َنِمؤولِا ةقدض ) ثيدحلا فو لاونالا ١
 ايندلا راد تاللدتم اهناصغاو ة-لاىف اهلصا ةرجش ةواخسلا ) ثيدحلاىفو ( ةمايقلا ْ

 9 مهي 118 8- ثلاثلا ءزجلا
 دابملاب ناوملاهشبال هنال ةملا نوهبشيال نوقفني نيذلا نال. فذح .مالكلاىف ردقو لفناو
 ١ حلا ةدحاو ةبلاو ةرماغ ضراىف اهعدز عاززل هي ةبح لثك ف ةبحلا هيشن مهتاقفن لب
 ظ ىلا تاينالا دانساو تجرخا ىا ه# تتبنا 8 ربلا ىلع هقالطا رثك او تائتقالل عرزءاموهو
 ظ ةلينس اهنم ةدحاو لكل بعش عبس اهنم بعشت َتاَقاَس -ىا ه6 لبانس عبس قه زاح ةحلا

 | رثكأ لب ةلهملا ىضارالاف نخدلاو ةدذلا ىف كلذ دهاشي اك ه# ةبح ةئام ةلبنس لف ىف
 ظ هل فعاضي نا 7 ءاشن نمل ص ىلاعت هللاءاشام ىلا ةفعاضملا كلت 4 فعاضل هللاو كلذ نم

 ا

 ظ

 ريداقمىف لامحعالا بتارص تتواشن كلذلو هبعتو هدالخا نم قفنملا لاح بسح ىلعو هلضفب

 رادقموقفنملا ةينب ه6 ملع ف ةدايزلا نم هب لضفتيام هلع قيضيال ه6 عساو هللاو © باوثلا
 / رذبلا ناكو هلمتىف اقذاح ناكاذا عرازلا لثك قدصتملا لثف . هقفناام لصحت ةفكو هقاقثا
 ظ اسط لاملاو اًلاص ناكاذا تر ك4 ك1 عرزلا نوكي, ةيصاع ضرالاتناكو ادمج
 | ىنلانع هنع هللا ىضر ةريرهىنا نع كيد قيوزام ىك باوثلا نو هعض وم ىف عضوو

 ١ هللاناف بيطلا الا هللا لبقيالو بيط بسك نم ةرمب لدعب قدصتنم لاق هنا ) مالسلا هيلع

 ١ ىتاركذ اهاو ( لبا لثم نوكت ىتح هولف مدحا ىبريك اهبحاصل اهيبري مث هنمعب اهلبش
 ظ ىلا ةراشا هلوَش اضيا ديزي تاداسلانم اهريع ناك ناو ةقدصلاىف ةسرتلا مالسلا هيلع

 | عبطلا بح ببسب اهبف ةصيقنلا توشل هللا ةيبرتىلا جوحا ةلفان وا تناك ةضيرف ةقدصلانا

 رادفتالدتم اهناصغاو رانلا ىف اهلصا ةرجش لخبلاو ةنملا ىلا هقوسي اهنم نصغب قاعتن
 ناكمملاو ةلمرالا ىلع ىعاسلا) ثيدحلا فو ( رانلا ىلا هقوسي اهنم نصغب قلعتنف ايندلا
 نوكيامتا امهحلاصمب مايقلان ال دهاجلاك امهتنؤم ليصحتل بساكلا ىا ( هللاليبسف دهاجملاك
 هرس سدق ىدعسلا خيشلا ناتسب ىفو : اهظع هءاون نوكف ممن سفن داهجو مظعربصب

 زيزعلادبع نباز دنك تياكحخ * نيم لها ناكرز زا عيب
 ىرتسم: شتمشزا هدنامورف # يا رد كل شدوب هك

 زوروج ىنانشور رد دوب ىرد * 1 يحل نك, الشد
 لاله مد سم ىاوس ردي دش 1 ناي ا و اراضف

 ديدب تو ص نع و  ليدن توقو مارا مدلمرد وح

 قلحب نيريش بآ درذكب شبك * قلخماكرد رهز ىمك دن, وج
 ميلي و ريقف رب شدما محر هك * مسي شدشخورفب دومرف
 داد جاتحو نيكسمو شيوردي * داد جاراتب شدقن هتفه كيب
 نانح ديا تتسدب ا م 2 نايك ربمإلع ئووك لاكاكف

 عمشوج ضراعب شديودبمورف * عمد ناداب تفكبم هك مديخنش
 دا وول ام نوفا نود زيك ويشر روي ا فستسو دك
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 ثبح نانيرق اهو لخبلاو صرحلا دلوب ءاملا هنيرقو بارتلان ف ناتفص هنيرق عه رصنع لك |

 نانيرق اهو ةوهشلاو يضغلا دلون ءاويلا اهنيرقو راللا نمو هنيرق دجو اهدحا دجو

 هداو ءاوك اهلا نكسدل انم قلخ جود تافسها هذه نم ةدحاو لكلو اعم نادجوب

 هحوز بضغلاو دقحلا هجوز لخبلاو دسخا هجوز ضرتلاف ىرخا تافص اهنم دلوّسو

 لك اهب قلعتبف تافصلا نيب ةقوشعملاك ىه لب نيعم جورب صاصتخا ةوهشلل سيلو ربكلا

 قالا نم ىنعي موسقم ءزج مهنم باب لكل باوبا ةعبس اهلىتلا هج قالا لخدي اهنم
 2 اع 1 3 000-2 ىقوتافصلا هذه عذب هللخ هللاماف بالا كلذ نم زانلا لخدنف اهنم ةفص هيلع للاغلا ناك نش

 هب لحام هباولاب مُعوواطلا ناز لخبلا رظن ىلاملا نزيل واف لخبللا سوواط ةعب رالارويطلا

 تضظفلارسكو فورعم اهوهو ةوؤبنعلا كيدو تلظلاق كا هضرح نموه و ضرحلا نا نعو

 نيكسب ليلخلا مذ املف بضغملا ةفص هذهو روبطلا قوف ناريطلاف هفيرصتل هبلا هتبسنو
 قشحنلاب اهف ىتلاامافرانلاهنم لخدب باب هل قيام اهادلوتم هنم تعطشاو رو.طلاهذه قدصلا

 قلرشو اهشير_ فو هغل امملاب اهعطقس ةراشالاو *# امالسو ادرب هلع رانلا تراص ارهف

 ءيرالا تافضلا راث ا وحم ىلا ةزاشأ ضغعس ابضعب اهفوكلو اهئامدو اهشير طنلختو اهئاّرجا
 خبشلا وهو قحلا بئانو عرشلا صاب حورلا مهاربا ىدي ىلع اهدعاوق مدهو ةروك خلا

 لج تأ سوفلا حق هعبرالا لاجلاف ازج لج لكون أاهلعحو اهئازدا مسقْنب يمالاو *

 ىعدتو ةرامالاسفنلا اهينانو . ةياتنلا سفالاى مستو ةضانلا سفنلا اهلوا :ةاهتلغ ناسيتالا

 حورلاوهو ةكلملا وق اهعبارو . ىعببطلاحورلا ىمستو هيطشلا وق اهئلانو .ىاونحلا حورلا |

 لبج لك ىلع عضووضعبب اهضعب ءازجا تطلخو تعطقو تحذامل تافصلارويطف ىباسثالا

 بزتلا اهيلع لعجم عورزو راجشا ةباثم نوكت عرشلا ماب ءزج اهنم ةوقو سفنو حور
 تقوو مولعم رادقع ةنقهدلا ةراصي ىذ ناقهد باوصتساب تاروذاقلاو لبزلاب ةطولخلا

 ةماشلأ ةمانلا سفنلا قرضتنو .ليزلاو برتلا َةَوُه عرزلا ىوقتمل ءاملاب اهيقسي مث مولعم

 فك هللا ةمحرراثا ىلا رظناف )ل ىلاعت هلوقك ىلاعت هللانذاب اهسحتق ةتمملا ةطولخلا برتلاىف '

 بصغل ءلاو ةوهشلاو لخبلاو صرحلا ىفو عبدالا تافصلا كإذكف 1 اموم دعب ضرالاىحب ظ

 نم هعنمو هءافص ردكت ىناحورلا رهوجلا ىلع ةلاق اهلا ىلع اهنم ةدحاو لك تناك اهم ٠
 اهتاعشتتيماو امتوق تنهوو اهتوطس ترسك اذاف قيقحلا هنطوو ىلصالا هماةمىلا عوجرلا

 ءالؤه نم دحاو لك ىوقتبف حور وأ نسنفنوا ةوق لج ىلع اهنم ءَْرَج لك لعجو ءازجا

 ىلا تاماظلا كلت لدبي و اهيمحبف ىناسنالا حورلا اهبف فرصتنف اهتيررتب ىبرتيو اهتبوقت |

 نوكتف ىلملاو ىناسنالا حورلا صئاصخ نموه رون ةمومذملا:تافصلا كات صئاصخ. نه ىه |

 #* لثم ف تاليؤأتلا مالك قيتنا تائناخوزلا ئقالخاب'ةلكأ اهفاضاواب نعي ةعتكتافضلا كلت |

 ةاكزلاك بجاولا نم تاريخا هوجو ىف ىا # هللا ليبسفف مهلاوما نوقفتس نيذلا ف تاقفن .
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 اهحنذب ناب مادبا ب قىور د كفا هل | هعض وم نم_ ل لقتل انا حشا نم ارح نأ ءامحالا دعل |

 لك قزم صا 1 نهنم 0 لج لك لع عض ىلاعت لاف ءازجحا ةعيلرا اهازغ ةعلراوا ةعبس ا

 تابعاسىا 2 انعس كنيباي 0 ىلاعت هللازنذاب نيلاعت نهل لف 3 نيهعدا 4 ارح 0 روبطلا |

 مث اثثج تراص ىتج رخا ىلا ريطي ءزجب لك لعل هيما م لعفف ايشموا اناريط تاعرسم |
 لعجو ةئمهلا نم هلع تناك ام ىلا ةدحاو لك تداعف اهسار ىلا ةثج كيو نليقا |

 د #7: بس 6 كا ف نالا ىلا كوس ولا وهو لوقلا اذهنم هضرغ.ا

 ةنياعملابهتنينامط لصحبو نكسل ىا.5 ىلق نئدظبل 8 تاأسام تلأس هي نكلو 98 كلذي |

 ايارغو اكيدو اسوواط © ريطلا نم ةعيرا لخيف 0 تلاد .تدداإ هير لاق 3 ليش هيلع |

 <« دج _ ثلاثلا ءزجلا

 مجبوس يع ونجح سوم

 ءاطغلا ششكول هنع هللا ىضر ىلع لوق ىتعمام تلقنإف *« هملعال ةنينأمطلا سجود .نيقبلا نيعناف

 لئاضفلانم اهب رصبا ةرخ الاىأدذا ناكو اهبناعالاب امه .تددزاام- تلق.* انه تددزاام

 فقيملام ىلع فقو ءايحالا ةيفك ىأرام مهاربا كلذكو كلذ لق هبطخيملا» تآيهلاو
 عمجاو ناسنالا ىلا برقا هنال ريطلا صخامناو مانا ليا قسنلا نإ ينم مهنمو ةمامحو

 2 9 و و و ىنملاو هريصل هراص نم دادلا معكم هروصلا هراص نم 13 نه و 3 بعامل 2

 0 ةاصفم اكلاكشا ف رعلو اهلمأت 4 كيلا 0 نهعمج او د نهممضاو 4 اما ىا دحاو

 اهءازجا لعجبناب يما مث اهسؤر كسميو اهموطو اهءازجا قرشبو اهعطّشو اهشير فتنو

 م تناكو كترمضحمب ىتاا لابلا نم # لبج لك ىلع لعجا مث ولم ىلاعتهلوق كلذو لاخلا ىلع 2 كلوا طع | 1 41 5 3000 1 ا ||

 هدب رام.“ ىش ه هزحعلال ه سه أ ىلع بلاغ 3 رع هللانا معاو ف 12 بحعتش و ر ظن  ىعارإ 9

 اهداحنا نع هزحعل 4 هيد داعلا ب ابسالا ىلع ه4أ 0 5 يسلم هليعافا ىف 4 هعلاب 0 >حوذ هت مكح ا ا

 مهاربا بلاط ىريشقلا لاق * ملاصملاو مكحلل انمضتم هنوكل لب تاداعلل قراخ رخا قيرطب

 ةينيغللا فئه ناعمإ 4 هعلر 1 هعبرالارويطلاىفو * راو 5 احجدب هب هنلا ريشاف هيلق ةايح هدهل مال بل اهيلع

 حيذيلام هنا ىلا راشاف صرح اطللاو . ةوهش ا ةقيذ ل لم نا نخل | قدح هنسز 00

 مول فو : ةدهاشملا هلك ىحم ةدهاجلاب ةتسفل

 [ |١١ تفباعم زا بصور رام عيوؤش صرخ يب تينا ما عا تدافكي لتي صرح

 جرد تسنادنح تسبب تساير رد * جرهو تسقلح توهشزا طب صرح

 ناعهح رد دج كج رد تفيسايررم واذ ردع ناوخ كرك يدنا دو جوان درب لك

 اهي اليك بارع اوني راسل انا ةيفاحم غانا ةؤهتؤير ءاكج عاكس
 فرك وول |يكلازف نام تماق أن * درف كأن لةادختم خذا نسلبا وجيم

 دوب نثعا طا لعن فا ادخ ىبل + دوب شوخ قحاب ود ره نا كصورمع

 تسادروح نيا انيق عار رمم + تسئدرورب ناح ترق. رد نش ودا رمح

 ماشا م تدلؤت" ىلا .عبرالا تافضلا نه.ةعبرالا رويطلا ةيمجللا تاليوأت اتلاىف نا
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 | ىعادلاناىلععيبنت ةصقلاىفو * اريك اولعكلذ نع. هللاىلاعت للا نباريئع اولاق كلذ دنمف دخاو |
 تاطباوةقشملا هتقلط بدالاكرت اذاو هقحلت ةقشم ٌنيغنم اعيرس جا ءاعذلا بادآ ىعاد اذا

 ءابحا لأس مث ءانثلاب أدبو ( ىتوملا يح فيكى دا بد إ) لاق امل مالسلاهيلع ميهاربا ناف ةباجالا
 ىحيىنأ ) لاق ريزعو هروف ىلع كاذ هل لجتو هريطفف هارا هناف هريغىف كلذ هللا هاا ىتوملا

 1 قدمشلا لو“ هيوم لع م لك ةتامادلإ لعل قاف( ضاق مدونود سيلا زل
 هتخادن/ نديرب دياشن * هتخاسان تفم نحس دياب

 رشحب اورقاو ودقتعا مهنا عم داسجالا رشح اوركتا اموق نا ةي.آلاقيقحتىف ةراشالاو ©

 ثعبي ىبصلاك سوسحملا لاه ىف اهلامكتسال داسجالاب اهقلعت ناك حاورالا اولاقو حاورالا .

 ْ 1 3 هنو هدادعتسا ردقب ملعتلا نم هدوصقم لصح املف بدالا ملعتيل بتل تكد لل

 ظ 4 خب || مولعلا عاونا مهنم دافتساو ةريثك نينس مهبحاصو كلمت الك لمع ل

 | الضاف راصو بتكملاف هملعت ىذلا ةبدا ةوقب ءالضفلا نم مولعلا دافتسا هناالا : تتكملا ف
 | ءابص ةلاحو بتكللا ىلا مجري نا ىلا هردق مظعو هنأش ربك نا دعب هججاح اف مولعلا ىف

 مولع ةوقب ةسدقللا او 2 تاصتاو حابشالا نجس نم تجرخ امل حاورالا اذكف
 | مل ىلا تايلكلا ع ةيولعلا حاورالا نم ”تداقتساَو سحلا ملاء نم اهتلصح ىنلا تامسزملا

 ظ مهل لوست مهسوفن تناكف داسجالا نجس ىلا عجرت نا ىلا اهتجاح اف سحلا ماع ىف دجوت

 | هتحروهلضف لاك نم هناحبس للف تاهبشلا ةذه لثمي مهسوسوي ناطيشلاوتاليوستلا هذه

 | ءالقعلا هب لدتسيل اعيمج اهابحا مث هعم هرامحو ةئس ةئام اريزع تاما نيصلخملا هدابع ىلع

 سفنلا ليوستي لقاعلا كشي الق: هدسج رامح هعم ىحب حورلا ريزع ىح امهم هللازا ىلع

 0 حورلا ريع نا اًيكف ةايجالا: يتح ىإ ىيتقلا تاهيشاو نابت سولو

 سوّؤك نم برشم حورلا ريزعلف ةنْلا ىف هدسج رام 0 ردتقم كلم دنع قدص دعقم

 و ا ا مهبر مهاقسو قاس نع لالجلاو لامعا تاحفص لحن

 لك لع دقو نيعالا ذإتو سفنالا هيهتشتام اهيف مكلو ضاير .ضانحو تانجلا راهنا نم

 مهب رشم سانا
 نر مادكلا ساكن ضرأللو * ةغرج ضزالاىلع انقرهاو انيرش

 | محو و مركلا 00 ىذا ىا * م هارا لاق ذاو 8 ةيءجنلا تاليوأتلاىف اذك |

 | تمدق فاظتسا ةاك 0 لا قيرطلاب ثداوحلانم تقولا كلذىف عقوام ركذ

 | كئايحا ةيفك قرصب ىا 6 ىتوملا ىحت نك كذا ةياجالا ءايدعسلاو ةئلاس دعانلا نك
 لب نيقنلا نيعب هللاهفرش دقو انابع هملع ريصيل كلذ لأساما اهيلا رظنااناو اهسحنناي ىتومال
 ظ | ديا رابخالا نم دافتسملاوه نيقيلا اعنا قزفلاو . تاماقملا ىلعاوه ىنذلا نيقيلا قحب
 اورشابو رانلااولخ داملف (نيقبلا نيعاهتورتل مث ) رافك كلا قح ىف ىلاعت لاقهمف ةيمال ةساعملاوه

 هر 0 لاق © 6 نيقيلا قح وهل اذهنا مح ةيلصتو ممحن م لزنف )ب ىلاعت لاق اهباذع

 هلاق ةايحلاو بيك رتلا ةداعاب ءايحالا ىلع رداق ىناب نمؤتملو انيق لعت+أ ىا 6 نمؤتملوأ و ظ
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 ىوطامكنم اوذخأيو ةلاخلا نورقلا لهانم .تناو كودعاشيناب نرقلا اذهىف نيدوجولا |

 راما ماظع دارملاناعم ىمالا ريركت 4 ماظعلاى لا رظناو ف ةاروتلا لعن م باقحا ذنم مهنع

 قبلا سرك ب ولا بح جيلا ف ظل قطيتالو ا اهنوارمألا نا[ اكااسضأا

 راما ماظع ىلا رظناو ىااهيدابمو ةايحلا اهيرتعت ثبح نم اهللا رظنلاوه ايناثو ديدملا |
 لاقي هي انهزشتنت تفك 9و كلسفتفف هللقن تدهاشام دعب كريغف ءاخنالا ةفك دهاشتل |
 اهنك اما ىلا اهدرتو ضعب ىلا ضرالانم اهضعب عفرت ىا عفتراف هتعفر ىا زشنف هتزشنا ظ

 رظنا هريدقت رظنا اهيف لماعلاو ماظعلا نم لاح ةلملاو . اهب اقن ال انكرت 1 لاا ل

 ماظعلا لاح ىلا رظنا ريدقتلاو فاضملا فذح ىلع ماظعلا نم لدبوا ةانحم ماظعلا ىلا |

 ماظعلا عمح عم م>للادحو امتاو سائللاب دسلا رتسي اك هب اهرتسن ىا 4 00 وسكن مث 8

 ةيفيكل ضرعتلا مدع علو 'هدهاشم“دحختم لصتم محللاو ةروص ةددعتم ةفرفتم ماظعلا نال |

 أ ماظعلا اهتنأ ا انوص عمس هنا  ىور  هنايب ةمكحلاىضتقتال ام اهنا ال حورلا خفت |

 قصتلاف اداجو امس ىستكتو ناك اك ضعب ىلا كضعب مضني نا كرمأي هّنلانا ةقرفتملا ةيلابلا |
 قورعلاو باصعالاب ضع اهضعب طيتراو الوا هلع ناك ىذلا هجولا ىلع يخي ملظع لك

 خورلا 'هنف خفت مث دللانم روعشلا ل ع ا ل

 ىلع هللانا ملعأ لاق + انايع تيملا ءايحا هل رهظ ىا 6 هلنيبت املف 8 قهني مناف وه اذاف

 يل يا ا انك تالا ىف هي ل

 ديل كك ترا اهم لك هلال عازم اسر زالا صاهيلعىصعتسيال 6 ريدق وه

 00 زوجعب وه اذاف هلزتم ىلا ىتح هنم مهو ىلعقلطناف لزاملا ركناو سالاركتاو

 | اقع كلا قءاو معن تلاق ريزنع لزنم اذه هذهاي ريزع اهللاقف ريزع نمز تكردا دق
 ثوككيأ للا لاحتسس بلاد زين ىان ةلاذ ةقيطعل كب كك ادكور أنك فيم ءانةعفدقو

 عداف ةوعدلا باجتسم الجر ناك اريزع نا تلاق ىتنعب مث ماع ةئام هللا ىنتامأ دق لاق كلذ

 ا يسسُشُش لس يي ببي احا يم بباب

 نذابىوف لاقف اهدي دخ اف اتحصف اهشع نيب حسمو هبر اعدف كارا ىتح ىرصب-دز ىل هللا

 ىلا تقلطناف زب نع كنا: دهشا“تلاقف هيلا ترظنف لاقغْنُم تطشن 'اهل'اك ةحيض تماقف هلل

 | ةرشع ىنامتو ةئام غلب دق ريزعلا نبا سلجلاف ناكو مهتيدنا ىف مهو ليئارسا ىنب ةلحم |

 شير مان وان اللعن كاان اهوبذكت باج دق ل وعلا وح اهيل وضد هب [وتسولةنل .
 57 هفتك نيب ءادوس ةفاش ىب ال ناك هنبا لاقف هللا اولقاف سانا ضهنق ةلاحخلا هذه ىلا

 نعبز | ةادوتلا : ؛ارق نم نسدقملا د 1 1 , رصن تحب لك تاككلدقر هر ذك< وكلا ان اهكك لالاهلا |

 نيسملادالوا نم لجر لاقف عطشو صقتني ىا افرح اهنم مر نا ريغ نم هلق رهظ نع

 0 ل اهآرقف ةاروتلا فرعي لال ةازوتلاّن م ة هد مهس دقو نكن و لجار»ىلا |

 0 انيس موب ةاروتلا نفد هنا ىدج نع ىبا ىنادح رصن تم كلهم دعب سدقملاته درو نمت ظ
 هون هديا ملك للا اوه دق كنب اككينج زها ىارخت مكب قاوقنوأ نانا غرك ى'ةيناخ ىف ١

 قرح ف افتخا ف باقل رهط نع مالدلا هلع ريزع 0 ىلها اع : اهوضراعف اهودج وف ظ

 ب سبح جم ب 22 د اا سانا ها



 سدقملات يب ىلا مهدرو لسا ربمأ نعي نم قي غرم هللاىحنو هغامد تلخد ةضوعبب رضنتخ هللا ]

 ْ ارفاك امو ياك ازناكف اورثكو ةنس نيثالث هؤرمعف فانك الاىف مهنم قرفتنم هيلا عجارتو ١

 ال 222222
 يب و

 | ىعيليإ ( اهشو ع ىلع ةيؤاخىعو )) هلوق ليلدب اهسفن لب اهلها ةيرقلاب دارملاسسلذا هجولا

 أ ىبلعلاو عايسلاو سنالا راصبا هرامح دسحجو هدسج نع هللا ىمعامث اضيا هرامح تاماو فولا

 ْ لالدتسالاورظنلل ادعتسم امهاف القاع اح الوا ناك م داع هنا ىلعلدي هثعب م“ هلوقنأل هايحا مث

 | ثبيدعب لاق اذاف لبق هنأك هي لاق 8 دئاوفلاهذه لصحتمل هايحا مث لاقولو ةيبمل الا فراعملا ف

 3 هس كبارشو كناعطيولا و انسردق لئالدنمرخآ | سما :نب اعتل 6 رظناف 8 قم ةدملا هذه:

 ةرقلا ةرود مه 21 رجع

 |. ةلاموإ» اتمم هلعجىا هك للاهئاماف  ةداعلا بسحب داعبتسالا ليبس ىلعلب ةردقلا ىف كشلا لبس
 نفل فاطو هرامج طبرف يرام ةرحش لايتم لد دعا ل اافاج هدد

 هفنلا د ”ىش هعم ناكو باش وهو ةمانم ىف ةللاةناماف مانو بنعلا ريصع نم برشو بْعلاو

 مثو مهرايد نم اورد نيدلا ةنانياكط هده ءاضشاال هريبع ةنامالا 200 4-5 ريصعلاو بغعلاو

 1 بجو اولعكل لماع فلا ةئامثالث نامرهقلك عم نامرهق فلا هعمو هرمعيل سدقملا

 اذا ةقانلا تثعب نم هي هثعبمت © ىلاعتهلوق كلذو ىلاعت للاهابحأ ريزعلا تومنم ةئاملا تمماملف

 لقي وهثعب مث لاقامتاو مهروبق نم نوثعبي مهنال ثعبلا موي ىمسي ةمايقلا مويو اهناكم نم اهتفا

 | ريزعاي « تثيل 2 اتقووا امون 5 9+ ىلاعت هلبق نم رومأم كلموا ىلاعت هَللالاق لبقف
 | نيه هنا موتي اعر.ةريشي ةدم ادغي سيل هءانحا ناو ىلاعتهنوئشي ةظاحبالا نع زج ةلرهظن

 ظ نادت نم رخآآ ىماىل اء هفيعاضتفف علطيو ةرملاب هداعبتسا ةدام هبمسعو ةليوط ةدم لب ةلماىف

 | اليوط ارهد هلع ناك ام لع غيطلا# داسفلا ىلا عراستملا ءاذغلا ءاقبا وهو ناتو روق راثآ

 نيمختل او بيرقتلا ىلع ءانب هلاق ناظلا لوقك ه# موي ضعبوا اموي تبل لاق ف امريغت ريغنم
 انها تك «:ايؤتامبخإ لب إ# دادقملا كلذ تبلام هي لاق 88 هثبل ةدملا راصقتساوا

 ِ ا هنيدجو هلا - ىور  داسفلا ىلا هنعادت عم ةلواطتملا ةدملا :هذهىف نيغش ل ىا

 مقو اذا ىننملا عراضملانال بارسشلاو ماعطلانم واو ريغب لاح ةيفنملا ةلمطاو رصعاك هريصعو

 | انتوا اهتستيل لاقينا هاظلانا عم ريمضلا دارفاو اهنودبو واولاب نزكينإ نوح الا

 هنستي+لىف ءاهلاو .. ءاذغلاك دحاولا ىرجم امهنايرجل بارشلاو ماعطلا ناش هلبق روكذملا نال

 اهلسا>ّقتلإ ةتبلانم هف تكشرءاه» تناك ن إو ةنهنلن اهلصا:نولابةنيبلا نمآونهف, ةيلصا تناك نإ

 | ىلصالا ىنعملان ال هانعم مزال ىف ظفللا لامعتسا لسق نه ريغ ىنعم ىف هنستيل لامعتساو ةونس

 فيك كرامح ىلارظناو 8 ريغتلا همزايو ماوعالاو نونسلا هيلع ترم ىنستوا هنست انلوقل
 هب نئنمطتو ديدملا كثيل نم رك ذام كلنيبتل تقزمتؤ هلاصوا تعطقتو تقرفتو هماظع ترخ ٠

 0 | ريدقتلاو وذحمب ةقلعتم ماللاو ةيفانئتساو اولا هي سانلل هه ةنماك هب ةيآ كلعجنلو وه كسفن

 ا | سنتي اجل إو نا لاو اعظلا »م: كعيام ظفحو كرامح ءامحاو كبايحا ىا كلذ انللعف

 ا مدل 1
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 هنايثط لك هؤانغتسا. لك اذاف (ىتتسا ءارنا ىتطيل ناسنالان ا ) ىلاعت لاق هؤانغتسا هناضط |
 ةيبرتلاب ءهوج حلصا اذاو هسفن ىلا لكوال هرهوج داسف دنع هلك اذهف ةمعللاب رفكي ىتح

 ةيبرتلا بحاصف ( داشرلاعلببس مكدها ) هلوقك هلدعتسملا لامك ا ةهج ىلا ىدههسفن ىلا هلكيملو
 هلاكدح غلب نا ىلا هللاىوسامم هتئريت ىف هتمرتو هيبري دشرملا خيشلاوهو هتفماخوا ىنلاوهو

 هدجومب ادوجومهدوجونع ادوقفمن وكل دوجوملادوجوىف دوجولاءانفاوهو لامكلا بلطف

 لوقف تماو ىحاانا لامكلاب ذادعتسالا نسح لاطباو ىهوجلا داسف دنع لوش ناك املف

 اند بتتا مرت هلوج را[ تفامب كامل يكد طلو فا للضم الاب عاسلج !فاراسال يول ويد دع ١
 دوجوو هدوجو توغاطب رفكيو هللابنمؤينا ىلاسفنلا دورمت غامد.هللاالا هلاال ةقرطممب قدي

 كرشلابف مظع مظل رشلاو ديحوتلا ملاعىلا نيكرسشملا موقلاىدهبال هللاو هللاىوس دوجوملك
 صلخت نا لقاعلا ىلعف * ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك مقتسملا طارصلا نع لزف لض نم لض ١
 هللاىلا عجرب لب لانملاو لاملاب رتغي الو قالخالا فاسفس نع هسفن يو قحلا كريشلا نم |

 لللد ايندلا نم ”ىثب كحرف . ةميدق رطسا اهيلعو ةمظع ةرخص تدحجتو دقو * لاعتملاكلملا |

 اكن فانلا ىلا! كغوجووا . هنبابب كاتقن"ةلق كلغ لبلد كدي قام ىلا كنوكسو هللا نم كدعب ىلع
 هرسس دق ىدعسلالاق : ىهتنا هللا ف رعت كنا ىلع للد ةدشلا

 تشولا ىكنسب رب ةمشجا رسب * تشرس خرف ديشج هك مديش
 05 مهرب مشج نوح دنققرب < ديدزمد ىسامنوح همشح نير

 روكي دوخاب مدرب نكللو + روزو :ىدرعب :ملاع مترك |
 تشاو كلها نزح دباس * نمكميفب اهزوزد ةزكا جو تيل وا ظ

 سالو لي ايام الكر جؤلل والكو عهلا سخيف 20 قالا عدلا ومءاهسعا ميلا ١
 هلثم :تيأرام# ىاناذك لعق .ىذلا لم تيأروا هريدقتو-رتالأ هلوق ىلع فطع #* ةيزرق ىلع |

 نم ك١ ةتيفنكب لهاملاو ريثك ءاحالل ركلملا نال هبشتلا فرحب هصصختو هنم بجعتف

 رهشالا ىلع سدقملاّتِسس ةيرقلاو اخ رش نب ريزعوه راملاو .. ةسبوبرلا ىعدم فالح ىصخنا

 ريثلا ىطاعتىف اوغلابامل ليئارسسا ىبنا  ىور  عملاوهو ىرقلانم اهقاقتشاو رهظالا |

 ماشلا ىطو ىتح ةيار فلا ةئاّتس ىف مهتلا: زاسف قيابلا ٌريَضن تخم مهتلع اهناطاشيلا طلال ١

 ماشلاب مهرقا مهنم اثلثو مهلتق مهنم اثلث اثالثا لمارسا ىت ”لعجو نقلا !ثننب تزخو

 هعم اوناكنيذلا كواملا نين مهمسقف عفاي ريغو عفاي مالغ فلا ةئام !وناكو ماس مهنم اثلثو

 | هرامكح ص نيح داعل مهنم هللا اح املف مهتلمح نم ربنعناكو ةملغ ةعلرا مهم كالم لك باصاف

 ىلع ةيواخ ىهو 8 ىلاعتهلوق كلذو رظنم شحواو ىأرم عظفا ىلع ها رف سدقملا تدب, ىلع
 يطق ناطيحلا شورعلا تطقسناب اهفوقس ىلع هطقاسو اهلها نع هلاخ ا ُ اهشو مع

 دملاب ءاوخ رادلا توخو ةدالولا دنع اهفوج الخ ئا ىوخ تياوخو 22 ااكبوم اهلع |

 | هب لظتسل ”ىهام لكى كمعتسوو تببلا فقس شرعلاو طقس ىارصقلاب ىوخ تببلا ىوخو ]1
 | اذه ىلع اهبارخ دعب ةيرقلا هذه ىلاعت هللا رمعب ىا © اهتوم دعب هللا هذه ىحي ىلا لاق © ا

 0 (جوأ) ظ



 كارمن ةازوس مي 111

 سلتلاو هيومتلالاجم هفف نيعللا دجال لاثع, ىناو لصاملا لصحتىف ىعسلا لشق نم اهلاطتباب
 أ نال رخآآ لئلد ىلا للدم الآقتنا سلو همالكحاضيال.رخآ لام ىلا ٌلآثم نع لود وهف

 ظ
 ظ

 ةرحسلان او (رفكىذلا تهبف برغملا نم اهبتئاف قرسشملا نم سمشلاب ىنأي هللاناإ دورفللاق

 نيركلملاىريل برغملانماموب قحلا اهعلطيف نئاك ريغ هناو كلذ نوركشي مهرخآ نع ةمجنملاو

 مهاربا ىتلاو اريك اوتعاتعامل دورغلانا - ىور # ايندلا ىف هللاب رفك نم :ةرخ الاى ةنخلا

 هرسسدق راطعلا خيشلالاق : مهقوف نم فقسلا هيلعرخف دعاوقلا نم مهاينب هللاىناف لباب

 ةتجاي تيانفك+ شراك همب فيج ادا نت او صح ولآ ى ولت

 دحا اهيىعداام ةييويرلاىعدا هلق دحال ىطعاام اكلم دورغلا ىطعا ىلاعت هللانا ةراشالاو ه9

 بلطلاىفددادعتسا ندح نه لامكلا.بلطل دادعتسا نسح ناسنالا ىظعا هللانا كلذو هلبق
 اهيف ريسلا ىف ذخا لامكلا هجوت امن لامكلا ىلط ىف ةكرخلا ماد رهوجلا ىف هتفاطل ةياغو

 ساوحلار ظني رظنف لامكلا بلطىف هسفنىلا: لكو ناف ىلفسلاو ىولعلاىف اهيتارم ىصقا ىلا
 ذخأيف اهيف الا لامكلا روصتيالف ايثدلا الا روصتيالف ايندلا ىهو تاسوسحلا ىلا سمخلا
 ىلفس بارتلاو بارتنم قلخهنال ىيببطلا هريسل قفاوم ريسلا اذهو لامكلا ىلطل ريسلا ىف

 لامكلا بلطو عبطلا دب اهيف ريسف لقسلا ىف ايئدلاو اعبط تايلفسلاولا ليميف عبطلا
 بلطف لاملا فرص هاجلاىف لامكلا ىررمث هعمجنف لاملا عم ىف لامكلا ىري ةيادبلا ف

 0 قسالذا ىلا هلط دادزا هصرح دادزا كو هسوحلا 91 ناموا مادام لب

 ببس ناك هناف دورغلاك ةوبرلا ىىدف ضرالاو تاومسلاىف كلملا كلامو كولملا كلم عزاني

 | اشوهدم اريحتمو انوهيم راص ىا © رفك ىذلا تهبف هه ةرظانملا بايىف دوم ريغ كلذ
 | لاق * ارفك ةجاحلا نوك ىلع صيصختلاو مكحلا ةلعب راعشالل ةلصلا زتحىف رفكلا دارياو

 | مالبلاو ةالصلاهلع مهاربانا اهبرغمنم ةمايقلاب رق سمش عواطف ةمكحلا مكحلا ةلئساىف

 | موقلا ىدهيال هللاو فه برغملاوا قرشملانم اهعلطا ءاش نا هكلمىف. سمشلا ناو هتردق

 | غلاب ةحضاو ةلالد قحلا ىلع ةلادلا ةنعطقلا لئالدلا كوبق نع ىا لالدتسالا جهانم ىلا

 | لثملوبق نع عادتمالاب هحفن هظنف اريحتم انوهبم مصخلا لعج ثيح ىلا ةوقلاو حوضولاىف

 | رفكلا مهراشخا تقو ىدتهيزا فلكتلا رادىريتعملازال اهب ايدتهم هللا هلعجببال لئالدلا هذه

 | قيرط ىدهيالهنا لمتحيو لالضلا لعف نوراتخم مهو ةيادهلا لعف مهف قلخبال ىا لظلاو

 | الاقبسإف مهءامد تبرشو مهموحل تلك اف ضوعبلا هموق ىلع هللاطلس ةجاحملا هذهدعب رانا ىف

 | برضت ةنس ةئامعبرا ثكمف هرخنمىف تلخدف ةضوعن هللا ثعبف ”ىش هبصنموهاكدورغلاو ماظعلا
 | ءامسلاىلا اوص:ىب ىذلاوَهَو:ةئس ةئاممتزا:كلماك ةحنس ةئامعيراهللاهيذنقت قراظملاب هسآز

 | عقامنكي ملام اهيفريسيف ةطلسلاو ةدامالا ىف ىريمث مكملاو بضانملا ف. لامكلا ىريمث هاجلا .
 | لامكلا بلطي "ناسنالا رهوج نكسيال مث دورقلا لاح ناك ام اهرساب ايندلا كلمي نا ىلا

 | نالاو ضرالا كولم عزاني ناك نأ آلا ىلاو تايولعلا دصقيمث هكلمينا نود تايلفسلا نم

| 

/ 



 م خ١٠ + ثلاثلا اع

 ىوشملافو : طالتخالاب اتم باححلا مقدف | |

 ]١[ تسدب تمدخ نبا دوصقم وزا كيل * تسد راك نهرد تاتا والا

 ناهجزا دوصقم تسسن تدابع زج * ناوخم نيازنالاو نملاتقلخام

 14 ايقيينذزخي رانا الو تزول با اب اك دن انا ةلطا ناو يضللاب" قيلت ظ
 ديفمهناف انرابخاب لعا هتقيقحو ناَعيالاىف نابعلا ىهاضي ىذلا كملع هتنيملأ ىا 7 5 ظ

 ةححلابلباقو مصاخو لداج ىا 5 جاح هه ىذلا كلملا ةصق ىلا ىا تو ىذلا 1

 ةفاضالان ا عم ةيبوبرلا ناونعل ضرعتلا فو 5 هبروف ف هتبونر ةثابانأ قا 8 1 1

 دورت وه جاح ىذلاو ةجاحلاىف 2500 ناذدياو هل في رسشت مالسلاوةاللصل هلع هريمض ىلا |

 ةيبوبرلا ىعداو ربجتو هسأر ىلع جاتلا عضو نم لوا وهو حون نب ماس نب ناعتك نبا
 بابنمهنا اهدحا . ناعم هلو . جاح هلوقل هكلوعفموهف هان !نالىا 6 كلملا هللاديت ا ناوي

 ةلباقمىف ركشينا هقح نم ناك ذا ركشلا عضوم ةجاحملا عضو هنا ىنعمي مالكلا ف (نكملا !

 هبلاتنسحا ىتال نالف ىتاداع لوقتاك هلع بجاولا قحلا وهام سكع هنكلو كلملا ءاتبا
 هلمح كلملا ءاتيازا ىناثلاو . ناسحالا .لجال ةالاوملا نم هلع بحب ناكام سكع هنا ديرت |

 عاستاو لاملا ةرثك هاطعا ىنعملاو ةجاحلا امهنعأشنف رطللاو ربكلا هثروا هنال كلذ ىلع أ
 ناملسم ةعبراالا اهرساب ايندلا كلميم دهاجم لاق + لامكلا ىلع ايندلا عيمح كلمو لاخلا
 داع نب دادش وهو رصنتو .دورم نارفاكلاو ننرقلاوذو ناملس ناملسملاف نارفاكو

 [1] ؟© مع وي ىكل عظم هجمج عر عم - 1

 5-5 هس

 ةلزتعملا مهو رفاكلل كلملا هللاءاّسا عنه نه ىلع ةخح وهم . ندع ىراخ ضعب ىف مرا ىنب ىذلا

 ني ْوملا ىلع هلطيلست رفاكلل كلملا هللاءاتبا و هللا ىلع ديعلل»ءاصالا ةيانر بوجو مهبعذمنال

 فرظ © مهاربا لاقذا 8 هدابعلو هلاناحتما هكلم امتا انلت نمؤملا لال كلصاي سي
 هجرخا مث هنحس مانصالا يك ا وينال هنا يور 26 تيعو تح ىذلا ىبد قع جال

 تامملاو ةاحلاقلخ ىا «تسعو ىحب ىذلاى بدري لاق هيلأ انوعدت ىذلاك بر نم لاقف ةقرحم

 هلاعفاو هتافص ةفرعمبالا هللاةفرعم ىلا لببسال هنال ةحصلا ةياغىف معاربا باوجو رجل

 لق هناك © لاق 8 لقلا اَدَهنم ةتامالاو ءاحألاو نيرداقلانم دحا اهبف هكراشبال

 نيلحر ا 6 تيماو ىحاانا لاق لبقف ةقللا ةيوقلا ةلاقملا هذهىف هجاح 2
 لتقلا كرت لمخ اذه تماو اذه تيمحادق لاقذ رخ آلا قلطاو اهدحا لتقف امهسبح دق

 ةيترلا هذهىفنمل ميهاربا لاق اذاف لبق هنأك مهاربا لاق © هنم اسنلت اذه ناكو ءابخا
0 

 ليف هريدش ردقه طرش باوج عا ناف 84*لاق ل ةو همشا اًذامو ة>احملا و

00 
 دل كلذو

 للعب ذي انا 1 د 4 مح 6 ل6“ «| نوت انف 1
 رت

 عد ]626 |«( ؟و# ل دوسصا“ |

 ك0 م ا ااااتاماببباا لاك دا ]1 1 1 1 1 1 1 1010212 2و و 1

 ىنأي 8 هللازا ةحملاف ءاحالا ىنعم متو ةهومت ةضراعم, تيناو ةتامالاو ءايحالا تيعدا

 أ | © ب رغملا نماهب تئاف ف ةبادعتلل ءالاو هترشم هضنعت امسحاي رمس 1 2 6# ىقرمشملا نم سمشلاب

 0 نيا مالسل ا هملع تفتلي+و قكاعت ”ةناؤودقم لثم ىلع ارداق كاع نوها هناف انعسط اريسنت ْ

 ظ ىدصتاناودح اىلع قي داك داكيرال ثيحب دإ ر وهظلاو ءالخلا ن نماهنالطبن اي اناا نيعللا ةلاقم هلاطيا



 ةرفلا ٌةدو- مدي 41.5 رجح

 نامبالاىا  رونلانم ف ءاوغالاو لالضالاقيرطنم اهريغو سواسولاب © مهنوجرخم
 دادعتسالا داسفو رفكلا تاملظ ىا * تاملظلاىلا © ةفاك هيلع اولبج ىذلا ىرطفلا

 جارخالا دانساو تاهشلاو كوكشلا تاملظىلا تاننيقيلا دون نم وا تاوهشلا ىف كامهنالاو

 ال ةي الاف ىلاعت هللاوه ةقيقح جرخلا نوكىفاني ال كلذو هل اببس اهنوكل زاحم توغاطلاوىلا
 دعلل حلصا نوكيالامم هوحنو رفكلانانم هيلا اوبهذ امف ةلزتعملل اكسمتم نوكت نا حلصت
 ىلا ةراشا «كئلواول هسفن ىلا ال توغاطلا ىلا رفيكلا:َفاضا هنا بع ءانن ىلاغت هللا نم سبل

 اهوسبالم ىا هكرانلا باعحا » متابقلا نم هعبتي امو ةلصلا زيحىف امب هفاصتارابتعاب لوصوملا

 هل وق دعب لش و ادبا وتكامل 6 نودلاخ اه مع 3 مارا نم مهلام ببسي اهومزالمو

 نينمؤملا نأشل اهظعت نودلاخ اهيفمه ةنلا باحصا كئلؤا 6 رونلاىلا تاءاظلانم مهجرخيإل

 ناهالاىف نينمؤملا بتارم نا لعاو * باوثلا راد ىف مهلدعا امي ىني ال ىظفللا نابلا نال

 هلو (نودعلالا سنالاو نملاتقلخاموال ىلاعتهلوقدنع امهنع هللاىضر سابع نباريسفتىلا
 ةقرعملاناب ادا د صاطظلا ىضتقم ىالخهنا عم نوديبعل ىلا هنع لدعامتاو نوفرعنل

 كلذلو باح ”ىا باح هتدانع ريغيو هللاريغي لاغتشالاف ةدابعلا قيرطب لصحن ىلا ىه ةلوبقملا

 مهجر ماوعلاف *صاوخلا صاوخو . مهصاوخو . نينمؤملاءاوع . فئاوط ثالث مهو ةتوافتم

 اودتها نيذلاو ١ ىلاعت هلوقك ةيادهلاو ناممالا رون ىلا ةلالضلاو رفكلا تامأظ نم هللا

 نو ىلا ةسامسلاو هماسفنلا تافصلا تاماظ نم مهجر صاوخلاو 0 ( ىده مهداز

 ناقلا نانئمطاو 6 هتلارك ذب. مهبولق نئمطتو اونما نيذلا ) ىلاعتةلوقك ةينابرلا ةيناحورلا
 ضاوخو + ةيناحورلا تاقضلاب هتلحنو ةيئاسفنلا تافصلانع هتنفصت دعبالا نكي رك ذلاب

 ىلحن رون ىلا مهدوجو نع مهئانقاب ةيناحورلا ةقلخلا تودح تاملظنم مهجرخم صاوملا

 مهبسنةي الا 6 ىده مهاندزو مهبرب اونما ةبتف مهنا ) ىلاعتهلوقك هبمهيقسل مهلمدقلا ةفص

 سوناقد توغاطب اورفكو هّللاب اونمآو قحلا بلطف مهحاوراب اورطاخامل ةوتفلا ىلا
 ةيلافقتلا تاملظنم مهجرخاف ةيانعلا ديزمي مهبلا برت ةوتفلا مدّشب هللا ىلا اوبرقت املف

 شال ا للا ل نبا مهحاورا راوناب مهسفنا ترونت املف ةيناحورلا رونىلا

 مالسلا وةالصلاهلع ىنلا لاح ناك امك ءالخلا اوبحاف اهفامو ايندلا لها ةبحم نع تشحوتساو

 ءالخا هيلاببح ناك مالسلاوالصلاهللع هب”ىدبام لوا اهنع هللاىضر ةشئاع تلاق مالا ءدبىف

 رخفلا لاق + ةمجتلا تاليوأتلاىف اذك قداص دير قم ىلاط لك باد اذه ىرمغلو
 هللاةفرعم نع بام هللاريغب لاغتشالا نولوَس ةفوصلانم اعنا ضارتعالا قيرطب ىزارلا

 نولغشي مهف فئلاكتلاو تاعاطلا ىلاالا قلخلا نوعدال مالسلاو ةالصلا .ملع ءاسالاو

 ىمتلا اقدصو اتح كلذ نوكيالذا بجوف هللاب لاغتشالا نع مهنوعنعو هللاريغب قلما

 تاءاطلاناف ىثب سيل ضارتعالا اذه ةسفنلا سلاجلا هذه عماج ريقفلا لوقي * همالك

 ىريال'ةقيقح هللاةفرعمىلا الا تسيل ةوعدلاف فيطللا كلملا هللاةفرعم ىلالئاسو: فيلاكتلاو

 سمسم  سللللللشيكليلييييببنب:ب بيِِيلبدس ككل سس بسسس سس يبي ببييسنسس٠٠ببببييييببيسسسس سس - !!١١١!١-ا9ا9-ب-ب7ب ب ب ب ب7ب7ب7س7سسباام ب
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 ميج ١4م ع ثلاثلا ءزجلا

 | اوزواع اوزواح ل اذاو توغاطلا ىلع اروصقم هلك ناك لب الصا هللا قلع هنال مهرفكك دودرم |

 | ةقيقحلا ملاع ىلا مهلوصو نع الضف ادج ةقبقحلا ملام برق ىلا اواصي لو الصا زاجملا ملاع نم

 لجلا توغاطلاب ال ناسلاو مسرلا هجو ىلع هللاب مهناميا قلعت املف لوالا قيرفلا اماو 55 0

 هب قلعت نيح صالخالا ىلع هب مهناميا قاعتب ملو دوهشلاهجو ىلع هب مهناميا قلعتي ملو ادج
 طقف ىلا توغاطلاب مهرفك قلعتو ىنخلا توغاضلاب اضيا هقلعتل نايبلاو مسرلا هجو ىلع |

 :ادودرم مهنرفكك نكيمل مهناعا نك اًضيا نييزاحم مهرفكو مهئاميا ناك ىنْلا توغاظلابال

 توغاطلابهقلعت ىلعهلناب هقلعت بلغ ناف الصا ىلا توغاطلاب هقلعت مدعل هجو نمالوبقم ناكلب

 تيلفو انيبقابلالا <نسفلا كانا ةوح الاىف مث حالفلاىف لخدف هتماخ دنع حلا |

 ميعنلا لخديو ايلج هللاب هرفك مدعل جرخ مث ىفْلا هرفكب ؛ بذعيو محملا لخدف الاو رفغف

 هبرق ىلا اولصو امنا لب ةقبقحلا ملا ىلا اولصي ملاضيا مهو توغاطلاب هرفكو ايلج هللاب هناعال |

 ةقيقطا سفن ىلا ةبسنلاب اوناك اذلو ةقيقحلا ملاع برق ىف مبعللا اولخدو محجلا اوزواج اذاو

 ىف نودلخم مهف ىناثلا قيرفلا اماو ةلصولاو ةقيقحلا ملا ىف ال ةقرفلاو زاجملا لاء ىف نينطوم
 وه ام ىلع ثلاثلا قيرفلا ةداعس مث كلذك هللاب مهرفكو اقلطم توغاطلاب مهنامال ادبا رانلا

 قولا ةداخغشو قاتلا قيقا قامو سفنلا رخآ ىف اودلا-ةعطق ناقل[ ىف ضاؤوصتملا

 لود كانلل ادايلقالا كاب الحلا# ادققر رسال اق تاوم وشعب عشا همكم كتل لوألا"

 تاحئاللاب ىمسملا باكل نم هتطقتلا ام اذه مهدارفاىلا رظنلاب ىويندلا مالا ةبقاعىف ريغتلاو

 وا مهنيعمو مهبحم ىا ه# اونما نيذلاىلو هللا قه ةمالسلاب هللا هاقبا ةمالعلا ىخبشل تايقربلا

 هنال ىلو بحماللاقبف ةرصنلاو ةبحلارابتعاب نوكي دق ىلولاف . هريغىلا مهلكبال مهروما ىلوتم .
 لاقيف ىهللاو سمالاو ريبدتلا رابتعاب نوكي دقو هقراشب ال ةنوعملاو ةرصنلاب هبب> نه ٍبرَش |

 مهتامهمو مهللاصم اوعاريو مهروما اوربدي ناب موقلا نوبرشب مهنال ىو ةيالولا باصصال ظ

 امتاو الاح وا الام ةلمحاىف نوئمؤي مهنا هملع ىف تيثو مهئاميا دارا نيذلاىلو هللا ىنملاو

 نم مهجر 8 لصاحخلا ليصحم تاملظلا نم لعفلاب نمؤملا جارخا نال هيهاظ نع جرخا

 [| ىف ام لب كوكشلاو هبشلا تاملظو ىصاعملاو رفكلا تاملظ نم معا ىه ىتلا هي تاملظلا
 ةيلحلا ةيوقلا اهبتارص ىلا سانقلاب ءافنخو فعض عوب نم ةلالدتسالا مولعلا بتارم ضعب

 رونو ناميالا رون مي ىذلا ه6 رونلاىلا 88 ناهلا ةينم ىلا رظنلاب اهنتارمه عيمج ىف امث لد

 عقو ىتلا ةملظلانم مهنم دحاو لك هقبفونو هتياده جرخم ىا نابعلا رونو هبتارم ناقالا

 درفاو للم رفكلاو ةددعتم ةلالضلا نونف نال تاملظلا عمحو . رونلانم اهلباَغ ام ىلا اهبف
 ارون مالسالا ىمسيو هقيرط سانلال ةملظ رفكلا ىميو دحاو نيد مالسالاز ال رولا

 ه6 توغاطلا مهؤابلوا هه مهرفكهملعف تبث نيذذلا ىا  اورفكنيذلاو # هقرط حوضول
 مانصالا ىلع لمح ناو رمثلا ةداقو ةنهكلا نم قحلا قيرط نع نيلضملا راسو نيطابشلا ىا |
1 

 ىلع نوكيلب مالا ىلوتؤا ةقداصملا هم ىتلا ةققحلا ةالاوملاىلع نوكيال ىنءملاف تادامح ىف ىتلا
 ١ عمجودحوت و ثنؤنو ركذت توغاطلاو .مهللا نوهجوتيو مهنودقتعي ىا مهنولوتي داتكلات/ |
 و وطمس و روع خ ومس 28 هيكل ل ده ري هه: هوتسووجو# لل ظ ١

 ( مهنوجرح )



 دك 1 ا د تي ا ل اح

 هيف رز ىلا جاتحم النا ل اقاعلا قح نم نالنيدلا ىف رابجا الىنعملاو (نوملسو ا مهنولتاقت)ىلاعت |

 | وه هك دشرلانييتدق 8 ةجحا حوضول متعلتو ددرت ريغنم قحلانيدلا راتخم لب مازلالاو

 مدقتل ةيدبالا ةداعسلاىلا لصوملا دشرئاوه ىذلا.نامالا انهه دارملاو ريخ لكل عماج ظفل

 بفغارلالاق * ةيدمرسلا ةواقشلاىلا ىدؤملاوه ىذلارفكلا نمىا  ىنلانم 8 نيدلارك ذ
 لاوزولعلاب لهجلا لاوز لبقاذهلو لاعفالاب ارايتعا ىتلاو داقتعالاب ارابتعا لاقي لهجلاك ىنلا
 هسفنىف موهذه وه امن هللان ود نم. دبعام لك وه 6 توغاطلاب رفكينف 8 غ4 دشرلاب ىنلا

 هب رفكلاو مالسلاو ةالصلاه لع ىسيع دربالف مهريغو نيطاشلاو ناو سنالاك درمتمو

 | رفكلازال لسرلا قيدصتو دحوتلاب © هللابنمؤيو 8غ ةدابعلا هقاقحتساب نَمكلا نع ةدايع

 | هيماواب ناميالاهمزاتسي ةقيقح هللا ناميالانال للاب نامالا ةقيقح عنمي بتكلاو ءاسالاب
 | نامالا رعت وغاطلاب رفكلا ميدقتو هدابعل هللا اهماقا ىتلا لئالدلاب ةمولعملا هعئارشو هصهاونو

 / ةورعلابكسمتسادقف #9 ةادهملاب ةيلحتلا ىلع ةمدقتم ةمجعملاب ةيلختلا ناف هيلع هفقوتل ىلاعت هب
 قلعتي ىذلا عضوملا ليقتلا يكلا بسلا ةوسعو .ةدكولا ةقلحلاب كسعلاىف غلاب ىا ه ىتثولا '

 لضفالا ثينأت لضفك اج ليضفتلل ىعف قثولاو . هلمحيو مسجلا كاف ةخأينم ظ

 | ”ىث اهيرتعي ال ثسحب قحلا لئالد ةوق نابل فانششتسا وهو عاطقناال ىا ني اهل ماصفناال ْ

 | اذه كاما دارا نهر نال .لوقعملل_ نبا ةراقتتا قئولا ةوريلا زاد اككوكشلا ف ةبسلاّم
 | هللااهفصو اهحضواو لئالدلا ىوقا مالسالالئالد تناكاملو هبلع ةلادلا لئالدلاب قلعت نيدلا |

 | ةمزالمنم ةعزتنملا ةئيهلاهسشت ىلع ىتبم لشع مالكلادوعسلاوبا ىلوملالاق + ىقثولا ةورعلا اهناب

 ةسسحلا ةئيهلاب ةيعطقلا ةرينلا نيهاربلاب هتوبثل الصا ضيقنلا لمتحمال ىذلا قحلا داقتعالا

 « عيمس هللاو 98 تادرفملاىف ةراعتساالف هعاطقنا نومأملا مكحلا لبحلاب كسلا نم ةعزتملا

 | قفوىلع الكىرحنو اهقحو اهلطابو اهدشرو اهبغ رعي دئاقعلاو مئازعلاب هي مياع 8 لاوقالاب

 ظ هجو ىلعهللاب اقلعتم هنوك ناعالا ةقمقح نا ٍلعاو * ديعوو دعو غلبا وهو هدقعو هلوقو هلمع

 | رفكلا ةقيقحو توغاطلابوا ناببلاو مسرلاهجورىلع هب. اقلعتم هنوك هزاجيو نايعلاو دوهشلا
 / رفك ماسقا ةئالث رفكلاناف هتمعنبوا هللاةدحوب اقلعتم هنوك هزاجمو توغاطلاب اقلعتم هنوك |]

 | مهو ةئميملا باحصا اضيا ماسقا ةثالث نانالا دارفاو توغاطلا رفكو ةدحولا رفكو ةمعنلا

 ظ نيبرقملا ةكئالملا نم ىبمل الا لاما ةندس ىدياىف لوالا قيرفلا بولقو هرهاظمو لامكلا
 | ليسو اهنولمعتسي نيدرمتملا نيطامشلا نم ىمل الا لالجلا ةندس ىدياىف ىناثلاقيرفلا بولقو

 لالحلاو لامع اةندس ىدبا قوف هللادي لاعتملا كلملا هللادب ف ثلاثلا قيرفلا بولقو روريشلا
 هذه ناميا قلعت املو تابلالا فراعملاو مولعلاو تايلاعلا تايلجتلايب ءاشي فيك اهله

 | ميمو مجالا دوج توغاطلاب , ره رفكق لعتو نابعلاو دوهشلاهجو ىلع اع هللاب قرفلا

 توغاطلاب ماع قلعت دقف ىباثلا قيرفاااماو ةققحلا ملاعىلا ز زاجل ملاءنم اوزواحو :نييقيقح |

 | مهناعإ نكل نيرا مهرفكو مهناعيا ناكف ةمعنلاو ةدحولاب مهرفكو ايفخوا ايلج اةلطم اطعم |

٠ 

 ظ



 4 كري" هوي ىف ءعءبجو - ا« وك 6 زم رك ل ه4 هجر سرت <

 هذهتئرقام ) ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق مالسلاهيلع ىنلا نع ههجو هللامرك
 هم 10 زن كلاثلا ءزجلا

 ةياآلا

 ىلعاي ةلبل نيعبرا ةرحاسالو رحاس اهلخديالو اموي نيثالث نيطاشلا اهترحتهاالا رادف

 داوعا ىلع مكسن تعمس اضن ىلع نعو ( اهنممظعا ةبا تلزئاف كناريجو كلهاو كدلو اهملع

 الا ةنْلا لوخدنم هعنم مل ةبوتكم ةالص لكربد ىف ىسركلاةبآ: ارق نم ) لوم وهو ربنملا
 هراجو هسفن ىلع هللاهنمأ هعحضم ذخا اذا اهأرق نمو دباعوا قيدصالا اهيلع بظاوبالو توملا
 هنفذرخ هلاك هنا هريخا هابازا هساننع سكن :ىنا نب دمحم نع ( هلوح تاسالاو هراح راحو
 تملسف لاق محلا مالغلاهبشت ةبادب وه اذاف ةليل تاذ هسرف صقني هدجوف هدهاعتي ناكف رضخ
 اهدي ىتلوانف كدي ىنلوان تلق نج تلاق سناما نج تنانم تاقو مالسلااهلع تددرف
 تلق ىنم دشا مهبفام نا تملع دقل تلاق نجلا ةقلخ اذكه تلقف بلك ر عشو بلكذي اذاف
 لاقف كماعط نم بيصن نا انيحاف ةقدصلا بحت لجر كنا ىنغلب تلاق تعنصام ىلع كلمحام
 مويقلا حلاوه الا هلال هللا ةرقبلاةروس ىف ىتلا ةبب الادذه تلاق مكنم انريجي ىذلااف ىنا اهل

 حبصااملف حبصي ىتح انمريجا ىسمي نيح اهلاقنمو ىسمي ىتح انمريجا حبصي, نيح اهلاقنم
 ىتأ الجر نا ىورو ( ثييخلا قدص ) مالسلاهيلع ىبنلا لاقف هربخاف مالسلاهيلع ىنلا ىنأ
 نا لاقف ناطيش هيلا لزنف ىسركلاةبآ ًارقف بجي ملف ماكتف ةكرح اهيف عمسف ةل“وا ةرجش
 هل طئاح ىلا تبان نب ديز جرخو * ةرجشلانم هب ىتلزنا ىذلاب لاق هيوادن ميف اضيرمم انل

 اهتوببطتفأ كراك نم بيصن نااندداف ةنسلاانتباصا نايا نم لجرلاق.اذهاملاقف ةيلجهيف عمسف
 نا ةلمجابو * ىسركلاة يا لاق مكنم انذيعي ىذلاام ىنريخنالأ تباث نب ديز هل لاقف عن لاق

 اهلنا ةرتك ن وصحبال نيذلا نوبرجلا برج دقف نجلا ىلع هيرصتنيام مظعانم ىبركلاةبآ
 لهالثم نيطايشلا هنيعت نمعو عورصملانعو ناسنالا سفن نع نيطايشلا درطىف اهظع 5

 نا رق افش ارحورحم ناج د ني اود اردرد 31 لو

 نارق اهملع جنك دوبهك * وجنا رق صنز ىبوج هجره

 دوسي بذاكلاو ههجو ضي قداصلاو ةدمعلا وه هنال قدصب مهنلع تئرق اذا لاق امماو

 كفاك قالا نو نيَح نينش ةلوألا تعا دك "بذلك ق/ |فداسلا جيدصلا ىلأ يرتألا

 ىوتملا ف
 لد قدص خفنز دش تنج غرم « لكو با راخب ثحيبست تسه

 ىرت اذلو طقف لاقلا قيرطب عقوام فالخب ريئأتلا هدنع دجو لاخلا قيرطب عقوام لكو

 نمريخ تنا اهكزو اهاوقت ىفن تأ مهللا مظعالا مسالاب اوعد ناو نيمورحن ساتارزتكا
 باتكلال هاو سوجملا ىف ةي الا هذه تلز' مهضعب لاق # نيدلاىف هارك اال له نيما اهاكز
 أ برعلا كرش سيل مالسالاىلع نوهركيالو ةيزملا مهنم لبقت هنا ىراصتلاو دوهيلانم
 هللالاق اولتقالاو اهبف اوملسانا ةيزجلا مهنم لبقتالو مالسالاوا ىفيسلاالا مهنم لبشبال هناف
 1 مت عسل هدا د سس قطعه دج حسم تنس دو سس وع دوج جس تو ص حسو لست 2 2 مح وك م27



 حف يوان نم دولا ةعضط ع ةقطوا لهاا ذل ةحؤاب ؟ نك ا طاب لاش دال الظب ؤ

 ىا6# امهظفح 8 ىلاعت هلع قشيالو هلقثيال ىا لقثلاب كلذ ضرعيو جوعلا وهو واولا

 فكو ءاون ريثكااو لللقلاو ءاوس هدنع ديعبلاو بيرقلا ذا ضرالاو تاومسلا ظفح

 أ رسعت هلع ريثك)انم الو رست هل لقلانمالف ءاوس هدنع نوكلالكو ةرذلاقلخ ىف بعتن |

 أ امهظفحت ّنال امهفام زكذل نغرمتي ل امناو نوكشا نكادل لوقي نا: ًادشا ذارآ: اذا امنا

 ىدلا 13 ملظعلا ظ دادنالاو هاشالا نع هناذب ىلاعتملا .ىا 034 ىلعلاوهو 8 عي هظفحشل ع بتلسم

 ىلاعت هنال ناكملاولع ال ةلزئملاو ردقلا ولع واعلاب دازملاف.. ءاوسام ل كهل ةسنلاب رقحتس

 رادقملا حم نوكي نا عنميو ٠ اياك 31و ةناجإلا يح: اهنا تاكا نكو رخل نع موتها

 | داعلا عم مظعلاو .٠ 1 قتلا صهاوجلا سدج نم وكول نأ نم هناش: ىلانعتل مجحلاو

 راصو ةهردضص ةسهلاب ”داتما مهلافص نم امد اقاعلا فرع اذا نئذلا ءاملعلاو ءاملوالاو ءاسالا

 مظع + هذ[ ' امي قحقإ مظع مالسلاهلع ىنل ا هس ىتح هلق هدهلاب اقوشتم

 هزواح 1 هآثانسّناق ةيافص -4 ةطاح الا نع م رصش ذأ هدشا ّقَحَف داتَسالا او هدب ص قح ىف

 ةيهل الا لثاسملا تاهما ىلع ىرتك ةيوطنم ةعركلا ةيآلا هذهو ..هللإ ةفاضالاب هع نكيمل

 فصتم ةبلالاب درقتم دوج وم ىلاعت هناي ةقطان اهناف ةلخلا تافصلاو.ةيلعلا تاذلاب ةقلعتملا

 _ى ح31 نوفل إم هيرتعيالو حابشالا نيبو هنيب ةبسانمال روتفلاو ريغتلا نم ًاريملولحلاو

 هلذذاَن مالا ءدنع عفشال ديدعلا سطتلاوذ 2 رفلاو لوضالا عدو كوكلملاو و كلملاكلام

 لكل ةرادقلاو'"كاأ] عساو اه زحو نجس اهلج ءاشألا عبمجل ةدحو م ماعلا وهف

 رمح فل ةعج 85 مَع أ ىلا 35 اد مسا ايلا وه مولان نإ لب 6 ريغل دج وم هن اذإ دوح ولا جاو ةامخاب

 ع

 هلاتيا( ع جاك 5 ناتع هلغشال و قاش هلع ل 0 ةلع ردهو كلم نا هنأش نمام
 1ع ضيع

 3 - 5011 | كقلا
< 

1-4 
 هبا ظعا نا ) مالسلاهللع لاق كلذلو ماهفالا هب قدحتالا مظع ماهوالا

 ص "الا ولا كلت نم عراة ل“ 0 نه وخعو 2[ نم كك هللإ ثعل اهأرق نم

 هباذ فرششي فرش امنا ”ىنثلا:ناق' اغاّضتقم مظعلتاي"ألا :عظعا: ئمركلاة با" تراسض اما
| 

 2 صالخالا روس اقنح"نتتشتحا دختوتلا تلقا“ كف ىلا ةباو هناقلعمو ةاضتقمو

 5# ةيلع 4 ىلع ىمر ,كلاشنا واوا ناش الا مامالا لاق ع افرح رشع هل صحم

 أ ايكبقا رهاط بس هللا مسأ اهنف اعضوم رقع .ةعتش ىلع هلمتشم اهنا كلذو ىلاعت هلناءامماَق

 هملعو عنو هيذأ دأبو ه ص ولو تأ انو ريمضو موَعلا ىلا وه هللا نهو هو انكم مو

 ْ ىكيو مظعل 1 ىلعلاو هو ردحلملا لعاف وه . هطول ريمضو تسرح

 وس م 07 ل لاق ف (رقلاقا ا سدح لو هي هيلع ةدي 0

 خخ 7 ! ١ 8-2 9 1 , , 9 - ع ١

 رخفالو 50- ب ارعل و مد| ردا ديو قعاي ) ع هلع هللأ ىلص هللال وشر: لاق لاقم

 | ىلع نعو 6+ 8ك هرقلادتتتو 2 ركلال

 مايالادسو 5 وللا لانخا تس و قلل“ هينا دك و "كسها ءاوارلا دننتو قامت لانس 1
 ر 2 3 : 5 : 1

 رملادسو نارقلا م داك اديسو ةعتجا موي



 م6 104 ظ ثلاثلا ءزبلا

 ٠ نوكيا نع :هزئم ىلاعت هناب عطقلا عم هنانربك و هللاةمظع فيزعت دوصقملا نا ىلع ايه ةمالا أ

 مامالا لاق اك دمتعملاو. . ىمركلاو شرعلاىف مالكلا اذكف ظافلالا كلت همهوبام ةبعكلا ىف
 ايندلا ءامسلاو ةرك- ضرالا نال عبسلا تاومسلاب طبحم شرعلاىدي نيب مسج سرا نا

 ىلا اذنكهو ايندلاب ةطبحم ةيناثلاو بناوجلا عيمج نم ةضيبلاب ةضربلا رمشق ةطاحا اهب ةطبحم
 نوضرالاو عيسلا تاومسلا ام ) مسو هيلع هللا ىلص لاق لكلاب اطيح شرعلا نوكي.نا
 ىلع ةالفلا كلت لضفك ىمركلا ىلع شرعلا لضفو ةالفىف ةقلك الا ىمركلا نم عبسلا
 ىسركلانم ةمئاق لكلتاقم لاق * جوربلاكلغب روهشملاوهو نماثلاكلفلا هلعلو ( ةقاملا كلت

 ىسركلا لمحبو شرعلا ىدي نيب وهو عيسلا نيضرالاو عبسلا تاومسلا لثم اهلوط
 لفسلا ةعباسلا ضرالات حن ىتلا:ةرخصلاىف مهمادقاو هوجو ةعبرا كلم لكا كالما ةعبذا
 لأسي وهو مالسلاو ةالضلا هيلع مدآ رشبلادبس ةروص ىلع كلم . ماع ةئامس# ةريسم
 وهو روثلا وهو ماعنالاديس ةروص ىلع كلمو . ةنسلاىلا ةنسلا نه رطملاو قزرلانيمد الل
 ىلع كلمو . لجعلادبع ذنم ةضاضغ ههجو ىلعو ةنسلا ىلا: ةنسلا نه قزرلا ماعنالل لأسي
 ةروص ىلع كلمو . ةنسلاىلا ةنسلا نم قزرلا .عابسلل لأسي دسالا وهو عابسلادبس ةروص
 | اما ةيمجنلا تاليوأتلا يفو © ةنسلا ىلا ةنسلا نم قزرلا ريطلل لاش يتلا رهو طلال
 ناهعالا سب اع لسملا لوؤيال نا ةنايدلاو نيدلا ىضتقم .نا ملعاف يسركلا يعقلون
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا اهرسفو ءاج م اهروصبالا ىناعملاب ثيداحالاو نا رقلا هب قطن امم
 ىناعملاو قئاقلا فشكب هللادصصخ اققحم نوكي.نا الا مهللا اصلا نلسلا ءاملعو ةباحصلاو
 ' قيقحتو ةراشا وا صاخ ىنعم سوك ذاق _ ليوا قرقحمو. ليزتلا تاراشاو رارسألاو

 | و طارصلاو نازيمللاو رانلاو ةنملالثم نابعالا ةدوص لطرينأ ريغ نم ىنملا كلذ ردقي '
 . ىسركأاو شرعلا نم اهريغو راقلاو راجشالاو ؟ يور اإل يوتا ١

 ؛ تبكإلب هتروص لطسو ىنعملادرجم ىلع اهنم ايش لوؤيالو راهنلاو ىلإلاو رمقلاو سمشلاو
 أ ةرؤضلا ملاعف أش قلخام ىلامت للازاف اهيناعم قئاقح اهنم مهشيو ءاج ام نايعالا كت
 قملاملاعىف ةقيقح هلو الا ةرخآآلا وهو ىنعملا ملاءىف أش قلخامو ىنعملا ملاءىف ريظن هلو الا
 ناسنالا ملا ىف يذومتاو لاثم هلوالا أش نيملاعلاف قلخامو ادج مهفاف بيغلابيغ وهو
 هيلع حورلا ءاوتسا لحم وهذا هيلق ناسنألا ملء ىف شرعلا لاثم نا ملعاف اذه تفرع اذاف“
 .ةينامحرلا ءاوتسا ىلا هتبسن عم شرعلا نا بجعلا لك بجعلاو ناسنالارس ىمركلا لام
 : تالبوأ2اىفام ىمنا نِمؤملابلق ةعسو ىلا ةيسنلابضرالاو ءامسلانيب ةاقلم ةقلك وه لق

 ظ ىونللاىفو
 تسإو الابرد جيبه مجنكن نه ٠ تينت ل ا م

 زيزع ىا ناد نيش نب مجنكن نم .٠ نين :شرغ.و: ,ناممآ..و ,نيمز دد
 بلط اهلد نارد ىنوج ا|لصرك ٠ بحت ىا مجنكحب نمؤم لدرد

 ديسر ىنعم نوح تسكت روص كيل ه٠ ديدم سب دشاب شرع ىدزب دوخ
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 مكر جك موي رن عقم وم عج مع نحمر ومص نع



 هللا 2و مه 4.“ ”جح

 أ ةساخ 'ءالقعلل نوكف ءابنالاو ةكئالملا نم اذ نم"هلغ لداملوا :هرنغ لع: لقفيإ نم
 | 6# هملعنم ”ىثب # مهريغو ءابنالاو ةكئالملانم ىنعي نوكرديال ىا * نوطبحالو 9»
 | هغ ىلع رهظبالف لسرلا رابخاكه لع مهعلطيناو هومللعينا 6 ءاشامبالا  هتامولعم نه ىا

 هناذب ةماَق ة ةفدوه ىذلا ىلاعتهملع نال مولعملاب رعلا انرسفاماو لوسرنم ىضتران مالا ادحا

 | تالي ءاتلافو © هلع ءاناتسالاو 3 3 مولعملا ىنعمي هانلعشل ضعشال ةسدقملا

 | هلوقكقئالخا لا قلخ لقتال والارومالا نم (مهيديانيبامإل مالسلاهيلعدمم 6 ىلعي) ةيمجنلا
 ةعافشلا طوب رلا بضغو قلخا عزف وةماشقلالاوها نم (يهفاخامو) (ىرون لا قلخامد لوا)

 | ىلا نوعجري راراعضالاب ىتح ضعب ىلا مهضعب قلخلا ةلاوحو ىسفن ىسفن مهلوقو ءانينالا نم
 ةيانك ءاهل ان وكتاثا لمتحم «هءاعنم ىشب نواح الو ةعافشلاب هصاصتخال مالسل اهيلعىنلا

 مهصصك و مهتالماعمو من ريش نه مهيديا نائاملعب مهلاوح اىلع دهاشوه ىنعل مالسلا هلع هنع

 الا © هتامولعم م نوال ,غوأراثاو ةنْطا ل اها لاوحاو ةرخ هل رشا لم مهفلخامو

 ةيئاعرلا ةلاس رلا ةمالاسلاب هللاداه| ةمالعلا انخش ل ف * ىهتنا كلذ نع مهربخم نا © ءاشامب

 خخ نم ءاسالا ٍلعو رحنا ةعسنم ةرطق ةلزنع ءاسالا لع نم ءاملوالا رع ةينافرعلاةءاكلا ناسف

 ش1 0 ةلزثملا هذهب هناحس قحلا مع نم انس معو ةازاملا هذهب ءالسلاو ةالصلاهملع دمع انسن

 ةهيدربلا ةدصقلاىف و

 مدلا نم افشروا رحبلا نم افرغ * سمتلم هللا لوسر نم مهلكو
 م01 نمد" لعلا ةطقن نم + مهدح دنع ه.دل .نوفقاوو

 يو ها هلا لجو نع للا لعملا هدا ركنا هامش اع فمع
 " دادستمالا و ةلباقلاردش نودخ ا ىلوو ىو لوسرل اف 1 لس سوهيلع هللا ىلص دمحم ةيئاحور رحب

 |" اهانعمق 0 ةلعف ةطقلا هل وق ٠ هلع مدقتبوا ه هودعننا دحال ّنِسلَو هب دلامم

 | تاوءسلاهسركعسو 8 بارعالاب هثديق باتكلا تلكش نم ةلعف حيتفلاب ةلكشلاو . لصاحلا

 ضعب قوف اهضعب ةعوضوم تابشخ نم بكرملا 'ىثلانم هيلع سلجبام ىمركلا # ضرالاو
 ظ ةدللادق لع اموهو داماوه ىذلا نركلا ىلإ بوسنم ا دعاقلا دعقم ىلع لذشالو

 لشمتو هتمظعا روصتالاوهامو هتعسو هتطسل ضرالاو تاومسلانع هيسرك قضنل ىا

 | هتافصو هتاذ فيرعتىف قلخلا طاخ ىلاعتهنا هريرقتو . دعاقالو ةققملاىف ىسرك الو درج

 توس نوفوطبأك هبسانلا وطي هل اتي ةبعكلا لعج م مهئامظعو مهكولمىف هوداتعاامب |
 | نيمي هنا دوسالا رجحلاف ركذو مهكولم توب سانلا روزياك هترايزب سائلا ماو مهكولم |

 ىف ركذام كلذكو مهكولم ىديا سانلا لبَش م" لسقتلل اعضوم هلعج م هضداىف ىلاعت هللا

 اذه ىلعو نازيملا عضوف ءادهشلاو نيسنلاو ةكئالملا روضح نم ةمانقلا موي دابعلا ةيساحم |

 لاقف اسرك هسفنل تدنا مث /ىوتسا شرعلا بع نمحرلا  لاَقف اشلع هسفنل تدنا سانقلا

 5 ا هسشتلل ةمهوملا ظاقلالا نم ءاحام لك نا لصاخلاو (ضرالاو تاومسلاهيسركعسوإل

 وت الو رجحلا ليقتو فاوطلاو ةيمكلا ىف اهنم ىوقا لب :اهلثم درو دقف ىسركلاو
 مس يعج رص ز .- عصمت



 عفشي ىذلا اذنم ىنعملاف ةعافشلاوهو دومحلاماقملاهلدعودقّللانال مالسلاوةالصلاهيلع ىبلا
 ظ ىهتنا ةعافشلاب ءاينالا هتيعيو دوعوم نوذأمهنافدمح هدبعالا ةمايقلاموب هدنع

 ىنوت شعشر ردق هد هبأب - ىوتشعيفشكن ا درو مغ

 ايم تعافشب ىد.ما تسنه * اص تعاطز تسي را ىلصاح

 ةنكلا ىتما فصن لخ دينا نيب ىريخف ىبردنعنمتا ىناثا ) لسو هيلعىلاعت هللا ص هّللالوسر لاق

 وهيلعهللا ىلص انس نونيعي مالسلا مملع ءاسنالا نا - ىور - ( ةعافشلا ترت>افةعافشلا نيبو
 ةمايقلا مويه هللاددعو ىذل ادومحلا ماقملاوهو اهلانال وقف هيلاسانلا ىأف ةعافشلل هماقلا مون

 عفشي مث كاذ لبق اهملعي نكيل تقولا كلذ ىف اهايا ىلاعت هللاهمهليدماحمب هللادمحبو دجسيو ىتأف

 | لسرااو ةكئالملل ةعافشلا ىف نذأيف بابلا كلذ هللاحتفف قلخلل ةعافشلاباب حتي نا .هبرولا |

 | لسرلاوةكئالملا عقشينا هللادنععفش هناف ةمايقلاموي ساناديسزوكياذهف نينمؤملاو ءاسنالاو

 ةكئالملا لخدبف قئاللادبس لّقلو (سانادبسانا )لاقو سو هيلع هللا ىلص بدأت اذهعمو '
 نيب هل عمح مسوهيلع ىلاعت هللاىلص هناكلذو عيمجا ىلع مويلاكلذىف هناظلس روهظعم كلذفف .

 نم مهيلع مد ال رهظام ةكمئالملا ىلع هلرهظ نكيلو مهلك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاس الات اماّقم

 دق مظعالا توريجلاو ىهل ًالارهقلاناكذا هللادنع هاجلاّنم هلام راهظاو ةعافشلا باب حتف ىف هنود

 ةيهل الا ةيضغلا ةفصلاهذه عم مدقا ثيح مالسلاهيلع هردق مظع ىلع لدف عبملا سرخا |
 هياع ىرانفلا ىلوملل ةحافلا ريسفتىف اذك هئاحسن قحلا هباحاف هنف هلأس امق قحلا ةاحانم ىلع
 عفش هعافشلا باب حتمي نم لواوه يلع هللا ىلص هللا ل وسرنا 0 #3 ىرابلا ةمحر |

 عفشام نمح رلاناف نيمحارلا حراوه عفش نم رخاو نونم ملام ءامل والام ءاس الا 2 قلخلاىف ٍ

 متاخ هعافش دعبالا مهتعافش رهظن+ نيذلا نيعفاشلا ةعافش دعبألا ءالبلا لها ىف مقتنملا دنع |

 الصا ىىعرش نمؤم رانلا ىف قيلاذا هناوه هتاحبس هللاةعافقش ىنعمو اوعفشبل مهايا لسرلا

 ايعرش اناعا اونما الو ايش هللاب اوكرشيجلو ةيلقعلا ةلدالاب ديحوتلا اوملع اموق اهنم هللاجرخم

 مهجرخفناعانم ةرذ مهدنع نكييف ءاببنالانم ادنهيف اوعبتاام ثيحنم طق اريخ اولمعيملو

 اضيا هتفداصو ةيفشك ةدافا ةمالعلاىخش ىلهدافا تئارغلان م هناف اذه ىرعاف نيمحارلا محرا |

 مهيدي نابام معي و نيمحارلا حرا تناو محرر او رفغا مهللا ىرابفلا ىلوملل ةحنافلا ريسفت ىف

 قحتا نم هملعل مزاتسملا هقلخ لاوحاب هملع ةطاحا ناببل رخآآ قاستسا 4 مهفلخ امو
 ةرخآ الامان م مدع ن ؤكياللو اسدلا روم نب مهلبق ناك ام ا هعافشلا

 ءارو اهنوفلحم مهنال امدلا مهفلخامو اهدلع نومدش مهنال ةرخ الا ىنعي مهيدبا نيباموا |

 مهيديانيباموا تاومشسلاق ام؛دنرب مهفلخامو ضرالا ىلا ءامسلا نم مهيدبا نيباموا مهروهظ '

 هومهدقو رشو ريخنم هولعفاموا مهةلخمنا لبق ناكام ىا مهفلخامو مهلاجا ءاضقنا دعب

 قلعتيايف هلعوفشملاو عفاشلا لاوحاب ملاع هنا ناب مالكلا اذهب دوصقملاو كلذ دعب هنولعشبامو |
 بلغف ءالقعلا مهف نال ضرالاىفامو تاومسلاىفال ريمضلاو .باقعلاو باوثلا قاقحتساب

 مه مممسوسملا

 )(ِنم)

| 
 ا
 ا
 ا
 ١
| 



 ةرفبلا ةرو- مه 101 ا-
 ا و اووف ورا سو را دو جو ب جارك اجو ل

 هلىتشيالو مانيال هللا نا ) سو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاق فاشكلاىف اذك انلازل ساعنوامون 1
 ىهتنا هنع ىلاعَس ىلاعت تاور هبال ةنم مونلا عوقو ةلاحتسالناساده كألملا نبالاق(مانينا ظ

 لضف وه لب مالا ىف د دانعلل صخر ناو. ى ماعت هللا ناف مولا كرتيزا فصولا اده نم ديعلاط>و

 هرسسدق ىئاطسبلا ديزيوبالاق *لاطبلا بحال ىلاعت هللازاو ةلاطب .مانملاد ثبت كلل للات اهل

 هرسسدق ىدعسلالاق : امايا ىلابللاتاعج نا دعبالا“ىش ىلتفل

 ظ
 ظ

 ٌْ ديك رذ دراؤا: ريش ,ىثباودبك «*:دلطشوما جت قالا 117 |

 | كلتىف ىصعبال ناسنالا نالربخ مونلا اهدحا لاقف امهنيب اهف افلتخا ناذرل هللجرناكلبق
 خلا لاقف خيشلا كلذوملا ياستفا ةلاعا كلت فجل تاره هنالريخ ةظقلارخ آلا لاقو ةلاخلا
 لاق ليللا لخد ..ااقف ةكقاع عظنو هديل لبقو كلريخ ةانملاف ةظقلا ل يضفتب تلق ىذلاتنااما

 !اقف اللاق الو ماني تلاق من لاق ىلوم كلأ ىالوماب ةكولمملا تلاقف شارفلا ئشرفا
 هنع هللاىضر ىئبحلال الب :اهركذي ناك ىتلا تاننالا نمو : هني كالومو .مانتنا: ىحتستاالأ

 رحسلات و |
 مانيال هبر دبع مونام * همون ىف قرغتساىذلا اذاي

 ماملاببط) لبللا لغتشم * بنذم ىتا لوقت لها

 ةهولالا ىف هدرفن ىلع هب جاجتحاو ىلاعت هتسوبقل رب رقت 6 ضرالاىفامو تاو ومسلاىامدل ف

 لكف هتكر اشم 50000 و امهفايف عقتاما ةكراشملاو امهنفامب امهقلخ ىملاعت هنال |
 دل مكمريغدي نا زوج الف ناطلس هلع دحال الوةكرشهبفهعمدح السبل كلم !ههفام وا مف نم

 , رومالانموا-يفةلخادلاامهئازجانم محاوهام امهفامب دارملاو هنذابالا ريغ مدخن كدحادبعل | ظ
 ١ نهيفاموضرالاوتاو.سلا هللاقينا نم غلب اوهف مهريغو ءالقعلا نمامهف ةنكمتملااممعةجراخلا ٌْ

 | نهف ةنكمتملا ةجراخلا رومالا لواتيامتا ضرالاو تاومسلاركذ دعب نهيفامو: هلوقنال
 ظ ىذلا اذ نم اهركذ نع هركذىنغال امهنع ةجراخلاو امهف ةلخادلارومالاعيام هبدي راولذا ظ

 ١ ناكناو نم ظفلو هنم لدبوا اذ ةفد ىذلاو :هريخاذو: ادتما نم هي هنذابالا هدنع عفشإ

 قلعمهنا اهدخا.ناهجوهف(هدنعإلو (هنذابالا» هلوقىفالا تلخد كلذلو ىننلاءانعف اماهفتسا
 | ارقتسم عفش دحا ال ىا عفشي ىف ريمضلا نم لالا عضوم ىف فوذحم قلغعتمدا ىاثلاو . عفش

 هربغ ةعافشف هنم بيرقو هدنع وهنم هدنع عفش اذا هناب هجولا اذه ىوقو هنذابالاهدنع

 ةيحاصملل ءايلاو غرفم ءانتتسا وهف عفشي لعافنم لاحهنال فوذحمب قلعتم هنذابالاو دعبا .
 | هدنع عفشي دحاالوا هلانوذأم هنوك لاخىفالا لاوحالا نم لاحيف هدنع عفشيدحاالىنلاو ظ
 ١ عضومفف رورجملاو راخلا نوكف هفيسب برضى (ك ةناعتسالل ءاملاو .هنذانالا راوخالا نط عاب ظ
 | ع هللادحوف كغ أب واعفش مهو ىاعن' هل هلل أ كر اناعحأ نووعي نا فنا هب لوعفملا |

 / .دئعدحال عقدين دجال نيل ىل كرشلا قو ديحوتلا توبثاف ىتلانوكيل تايئالاققتاب
 ةعافشلا .نوريال مهناىف ةلزتعملاىلع دروهو رافكلل ةعاف يف نذأيالهناوبجا دقو هذابالا ١

 ف مجاب ءاججض ده همم ت رزان وانا قى قدي ع هد اي د و هل ومد ضعملل يلم أ ىباعن هلا 5و ١ . غم نذلا ا ندعو هس ] را هأتلإ 5و 5 هئءاحارلا ل انتيدازللا 5 اللصأ



 م 4 ه٠ جمس ثلاثلا ءزهلا
 دمعك جركل ودم نيفيع

 1 ْ ظ .ندلا ةييوعدب ىتوملا حينا دارا اذا مالسلاوةالصل هيلعىسيع ناكو . مظعالا هللامساءوبقلا

 ىضر ب 028 نب ىلع 0 مويقايوحا قرغلا م اذارحبلا لهاءاعد 0 5 4 0
ْ 

 مسالا اذه و مارت هلهللا حتف نا ىلا كلذ ىلعديزبال هلا ىلعوهو تارمع تددرتف |
 نال مولاو ىحلا اهو نيمسالانيذه ىلا مظعالا مسالا ىنعم ىفريشاامتا ةيمجلل تاليوأتلا ىفو اه

 اريصب اعيمس الاءارداق نوكينا ىحلا مزاولنمناف هتافصو هنامسا عيمج ىلع للمتشم ىحلا هسا
 ديعل هلل ىلاذاف هبلا تاقولخلا عبمج راقتفا ىلع 1 موبقلا همساو . انا اد رم الكت

 لحن دنعدهاشيو هتافصو هنامسا عيمج ىناعم ىلا ةفص ىلحت ددع فشاكي دعلاف نيتفصلا نيتاه

 ١ قهز قحلا ءاجاملف مهسفنابال قحلا ةموش اهمانق ناكاذا تاقولخلا عيمح ءانأ مويقلاةفص |
 مويقلا بلسو هللاءامبا عج ىلا بلساذا مويقلا ىحلاالا دوجولاف ىربالف لطابلا

 هل ىلحتءال مظعا|مساناريصبف ةدح ولاتّشو ددعتلا ىقاذاو امهنيب ةينشالا عفت رتف "تاق واحلا ماق ظ

 هاركذ دقف ةسناشن الا ناس نالنال ةينادرفلانابعنانلب, ةرئادخولا ةمظع دوهشدنع هركذف

 هاعد مسا عاكف هسغ دع رك اذلااماف ىطغا هبل ئساذاو .باحا هنىعداذا ىذلا مظعالا هءساب .

 مسالا نوكي هاعدمسا لكتف ةمظعلا دوهش دنعو هببغ لاحىلا ةبسنلاب مظعالامسالا نوكبال

 / دودحمدح هلسل مسالالاقف مظعالا مسالا نع هرسس دق ىئماطسلا ديزيوبا لئساك مظعالا

 تاليوأتلاف ا ىهشنا تش مسا ىأب ِ رك ذاف رمت تكي اخاف هشنادحول كنلق 3 رف نكلو

 عماجلا مسالا ةروصىصو هف ع اهف ع ل ه1نيمحلا ةققلا َنَع ةراع مظعالا مسالا نالعاو 5

 ةكئشأ.| 1 مونالو ة هنيقشن زج 3 قوالا ظحلاب زط فرعاف ضنفلا هنمو انالحا ىهلالا أ

 قلاع وف نياسلاو مونلادح يف ةلخادب تسسلو مونلال اه جازملاىرت بعل روتقو ساعنلا نم ةلش ظ

 هنهاشل | رخآلا تابوطر نمد عامدلا بناصعا ءاخرتسان 3 ناوبحلل صرعت ةلاكل مونلاو 1 ْ

 ' هسكع ةغلابملا سايقناعم هيلع ةنسلامدقتو اسآر ساسحالا نع ةرهاظلا ساوملا فقت ثيحب
 |! طيسوتو مونلا اهدعب ىرتعل م هنلاوه الوا امهنم دوجوملاناف ىحراخلا دوجولا سترى لع

 ا اةناجاسمل ان امهرف يدر دعاز ةالفلا :ناكاراف انااا طلع عر كل" يونا كويس ويلعا صيصتتلل ال ةلك |
 ١ ضورعذاعقاولا ةاءارلذخالامدعب ضورعلاوءارتعالاءدع نعربع امناو هنأشنمامهنوك مدعل |
 هنوكل دك ًاتوهبشتلل ىنن ةلمعاو ءالبتسالاوذخالاقيرطي نوكياعا امهضورعمل مونلاو- ةئسلا |
 ١ هيررتمل الب ىدللاا و رزخت ايا فلسا: و تطاق ةاحاراب و ءاوم كاك موتو | لربات هالك جرس نافنام وق ابخ ١

 هلضرعبالو هظفحم ماقوهام طفح .ةرتقلاوا كالملاو ةلفتل او قهنل انرمد نيقوواخلا ىزتمئام

 توملاو توملاوخا مونلانال ةئسلاو موللاب حرتسيف ةحارتسالا ىلا ةجوملا بعتلا ضراوع
 نوف لاكمال تافصب فوصوم هناامكف ةاحلادض هقحل الف قققحلا ىحلاوهو ةامادض 3

 1 انين همونىف كلذناكو ةكئالملالأس مالسل اهماعىسومنا -ىور_ ناصقنلا تافص يطع ١

 . اهذخاف نيتءولممنيتروراق كديبذخ لاقمث ماني ه وكرتيالو اثالث هوظقوي نا مهلا ىلاعتهللا حواف

 ظ ىنذخ اوفى ردق ضرالاو تاومسلاكسماىنا هيلا هللاىحو امن ان رسكتاو اتلازف مونلا.دخاف .
 7 8 تكتم 1 ضل

 (مون)



 ةرفللا ةروس مه "99 رجم

 قلخلا لاعفا ءانف ىناقحلا دوهشلاب دهاشف هللاالا هلاال تلق اذا اضيا قذااو انهو نكت
 ا التو ا 4 هولا عملا ىضتقم اذهو هتاذو هتافصو قحلا لاعفاىف مهتاوذو مهتافصو

 اًضنا ىناقلا دوهشلاب دهاشف هللا لوسر دمحم تلق اذاو ةبترملا هذه ىلا ةراشا ةقيقحلاىف
 كلتو .ةيدحاولاو قرفلا ىضتقم اذهو هتاذوهتافصو ىلاعت هلاعفاب مهتاوذو مهتافصو مهلاعفا ءاقن ْ

 نا مرج الف ةدهاشملا هذه ىلع دبعلا ديحون' ناك اذاف ةبئرملا هذه ىلا ةراشا اضيإ ةملكلا

 هرس سدق ىئاجلا ىلوملا لاق : ايناسفن انمرال ايناقح اقئقح اديحونا نوكي هدحوت
 مدق رون غورف« الا » دراد * مدع 92 تشاد «ال» هخرك

 دوهش جنك ديلك و12 تين" © دوحجو رفك ناكدو:«الدهح رك

 ىم تدحو ماجز « الا ١ دهد #* ىطترنك طاسب«الهدنك نوح

 تمدق تدحوب دباسر نيو « و نشب ”نششر دباهر 3

 رون تدحو تاقفا دهدب * رود تدك نا ىراشلاب

 تلاه زا ون بارا -* كاسل بابكإ نأ عاد

 ىنود هنابمزأ 53 عفن م #3 ىلوت باحمزا ىنآ نور 0

 ناهنو راكشا ىنبوا همه * ناكم نوكو نامز نيمز رد
 ةامحلا هل نم ةغللا ىف وهو . ناثريخ 6 ىحلا 8 نيقبلاو نيعلاو عمجا ىلا انلص وا مهللا |

 هب فصوتام فرشاو!ةيدارالا ةكرحلاو سلا ىطتقتو' ةيداماو توملا "كلا ةفط ىو |

 انس“ ناك ىعتح هلا كقو ايساكت اقع قزالا تو اذانو ةفاركلاالاد ف ةنديالا ءاحلا راسا |
 مامالا لاق « ةيدبالا ةلزالا الاب فوصوملا وهف ءانفلاو توملل هيلعلبسال ىذلا قابلا مئادلا .
 كارداالو الصا هللعفال نمناىتح كاردلا لاعفلا وه « ىلا » ىنسحلا ءامسالا ح رشف ىلازغلا ||

 ىملافتملاو داع وهف ةسفتب رعشت الاف ةَسفنس كزتذملا َنعشنا كاردالا تاحّرد لقاو َتموهَف |
 هلعف تحن تادوجوملا عيمجو هكاددا تحن تاكردملا عيمج جردنت ىذلاوه قلطملا لماكلا |

 ءاوس ىح لكو قلطملا ىحلا وهفىلاعت هللاوه كلذو ا 'عآلو كزذم ةملع نع دشنأل تح ١

 , هربد اذا صمالاب ماق 4 مويقلا 8 هلوقىف دوصخم كلذ لكو هلمفو هكاردا ردشب هاي ظ
 | هلاك ىلا هئيلبتو ا مايقلا مثاد ىبلاعت هناف مئاقلا ةغلابم

 | ضاعالاك لحم ىلا رقتفيام ىلا مسقنت ءايشالا نا لعا ىلازغلا مامالا لاق « هظفحو هبقئاللا

 صاوخلاكه سفن ماقهنا لاقبف ل 1< ىلا جاتحام ىلاو اهسفن ةمئاق تسيل اهنا اهنف لاقم© فاصوالاو

 هدوجوأ اهنمدبال روما نع اشغتسم سلف هبموش لح نع اننغتسم هسفنب ماقناو ىهوجلا نال

 جتحب ناوهريغ دوجو ىلا هماوق ىف جات هنال هسفنب امئاق نوكيالف هدوجوىف اطرش نوكتو
 هدوجو ماودف طرشالو هريغب هلماوقالو هتاذب هتاذ ىنكي دوجوم دوجولاىف ناك ناف لحم ىلا

 ءايشالل روصتيال ىتح دوجوم لك هيموق كلذ عم ناكن اف اقلطم هسفنب مئاقلا وهف هريغدوجو

 ىلاعت هلا الا كلذ سيلوهب ”ئىشلكماوقو هتاذب هماوق نال موبقلا وهف هبالادوجو ماودالو دوجو

 ظ ىلا لق «ىلاز رغلا مالك ىهتنا ىلاعت هللا ىوساع هنانغتساردقب فيصولا اذهىفدبعلا لخدمو
 تا لل _ ل تآ



 مهي مة.+ >جم ش ثلاثلا ءزجلا

 ب232 ا
 فلالا تفذحنا كلناف هذه فالخب ىنءملا لتخي افرح اهنم تطقسا اذا ةلك لك ناف اهريغىف

 ىلاعت لاق هل قبب اضياىلوالاءاللا تفذح ناو (ضرالاو تاومسلاىفام هلل )) ىلاعت لاق هلل ريصب

 | عجار ريمضوهو ءاهلا ىتس اضيا ةيناثلا ماللا تفذدحناو ( ضرالاو تاومسلا كلم هل )

 ١ ةلالجلا ةظفلل اصوصخ غلب ريثأت ءامساللو 6 وهالا هلاالىذلا هللاوه ) ىللاعت لاق ىلاعت هللاولا
 | ةسوربب ىتواخلانيدلا ءالع ىلوملا ءاحامل هرسسس دق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشلا ةرضحلاق «

 . ةدحاو ةرم لاقف همالكل نيرظتنم ريثك عج عمتجادقو ظعولل ريبكلا عماجلا ف ربثمادعص
 ١  ىكحو ع زفلاو ءاكلا نع نوعجربال اوداك و اوصقر ةلاح ةعامجلل لصحل « هللا ايد

 ١ ةيطنطسقلاىف ءافو خشلا تدب ءاخ ريزولا لتق ىلعلاجرلا ةعامج منع رصعلا ناطلس تام امل هنا

 ١ ةرعلاقو خبشلا جرخف خبشلا تدب ىلا اعيمح اومجهف هتبب ىلا خيشلا هلخداف هنم ثاغتساو
 انرك ذاذا نحنو ةسجم رانا رهظت هللا اوركذااذا مهنارظناف اعيمح اوب رهف « هللا اي د ةدحاو

 انيف سيلف نحاماو مهقالخا اولدبو مهسفنا اوكز مهنال كلذو رثا هر هظبال هنيعب مسالا كلذ
 ظفاحلا لاق : ىلاعت هللانم ضيفلا امتاو كلذل ةلباقلا الو اذه

 دنكم احبسم هجنا دننكب م ناركيد * ديامرف ددم زاب را سدقلا حور ضيف

 - ىكحو -ريغال ةدابعلل قحتسملا هنا ىنعملاو ةلالجاوهو ًأدتبملل ربخ ةلملا 46 وهالا هلال 9
 ظ لالا ق يرطب كلذ لاق اذاف « وهالا هلاالنماي ووهوهنماي و وهأي » باطقالا رطق حسست نا |

 نيطسوتملادبحوتو . هللا الادلا ال نيئدتملادح ون . بتارصثالثديحوتللو * تافرصتلا ىلعردشإ

 « دحولانساحوتلا نوعشسنف لمكلا ماو. باطخلا ءاضتقف دوهشلا ماقمىف مهتالتناالاةلاال ١
 ١ ىشاوحىف خيشلا نبا لاق * الصا ”ىش مهنمردصنالف ىلكلا ءانفلاماقمىف مهثال اناالاهلاالوهو ٠

 ءاسشالا تاهام ىلا اورظن نيذلا مهو نيرقملا ماقم ىلا ةراشا وه ظفل صالخالا ةروس
 ١ نمي هتاذل ىذلاوه قحلانال هللا ىوس ادوجوم اوُأرام مرجالف ىمىه *.>نم اهفئاقحو |

 1 اوريا ءال وهف امودعم ناك وهوه ثدح َنَم هملارظن اذا نكمملاو نكن هادعام امأو هدوجو

 انهي داوملا "نأسف ةوافواو ةتلطقللا ةزراخو ال تلت اك ناو نه ة لك ى<ةنانعش قلع عزوس ادوجيوم
 هناحبس قحلاىلا نوريشي مهنا الا اهرسشام اهبقعي نا ىلاوا هوجولا دحاب ونا قيضرلا

 امنا زيمملا ىلا راقتفالا نال اهريغنع ةدارملا تاذلا زيميام ىلا ةراشالا كلتىف نورقتشالو

 نوعب نودهاشبال مهنا انبب دقو هبلاراشي نال حلصيام ددعتب ناب ماهبالا عقو ثيح لصحب

 ءالؤهل ماتلا نافرعلا لوصحىف ةيفك وه ةظفل هناك ببسلا اذهلف طقف دحاولا الا مهلوقع
 اهاذوه ةلك ىف ةفوصلا ةعامج ىلع ركتانمىلع ةحح نوكل انهه هتركذ امناو مالك ىهشنا |
 ١ ( وهالاهلاالدخاو هلامكبملاو ) ىلاعتهلوق دنع ىنم قيسدقو هب ركذلاىف ةدئافالو ريمضاهلاىلا ٠
 | ء لالا هلاالدب ركذلا ىدسج ف ىحورةلزامب ىذلا ىدنسو ىخيش لاق ماقملا اذهىف كقنيام |
 تايثالاو ىننلا نيب ةعماج اهنال هللاب ءاملعلا دنع « وهوه دو « هللا هللا » ةملكب رك ذلا نم لضفا ١.

 ظ قا نوك تبا دقف املعال امكح قلخلا نيع هلا الب ىنن نف ةفرعملاو معلا ةدايزل ةيواح

 (امكح )



 ةرقبلا ةرو 5559 د ف كايت د

 ىلا ءاودلا ظآ 531 30 * ىبو 20 ترررا يد 1 00 ظ

 ناكناو ةحراجلاةددلاو ةسفنلاءامعنلا نم مهقزر امم قاشالا ىلع نينمؤوملا ثح :بغارلالاق * |

 ىوهلاو ودعلاةدهاجىف ندللاو سفنلال ذب هب داريدق نكلو رلاملاقافنا فداعتلا ف ىهاظلا .

 نيب هازجو بإؤث' راذأ ةزمت آلا 'ءالتناو تاكا“ رادأ اتنابلا:تناكاملو: تاداعلا رئاتتو

 باسا اهنال ةثالثلاءذه ركذب ىلتباف ةرخآآلاىف هب عفتنياه لبصحمت ىلا ناسئالل ليبسال نا
 وهو ةدوملاب هلوانت ام ىناثلاو .ةعياملا اهمظعاو ةضواعملا اهدحا . اهلا ةضفملا عقانملابالتجا ٠

 تناك املو . ةعافشلاوه كلذو ريغلاةنواعمب هلا لصيام كلاثلاو . ايادهلاو تالصلاب ىمسملا |

 هن ةلادعو ساللا نيبو هنب ةلادعو هسفنو ناسنالانيب ةلادع اثالث لمجملا لوقلاب ةلادعلا |

 مظعاوناع الاوله و هللانيبو ديعلا نيبام ةلادعل امظعاو ثالث ستاره هل رظلا كلذكف . هللانيب و ظ

 قالطال نوقحتسملا هىا (نوملاظلا مه نورفاكلاو) لاق كلذلو رفكلاوهو هلباقبام رظلا

 ىكح ناسحالاو قافنالاب نامالاةيوقت ىلا ديعلا عراتسلف .٠ ةب وشم الب مهيلع فصولا اذه

 هب لضا اعىلأت الأ .ناطشلاهل لاقف اش هنم عطتس مف ناطيشل اهدارا خوبشلا نم دباع ناك هنا

 هدام او خيشلا لاق هب مهلضت نا تكليسما لف . ىف قثوا:ان قريحاق لاق ىلب لاق مدا ىلا

 ناك ناو سانلا لاوما ىف هانغرو هيننع ىف هلام انللق احبحش ناكاذا لجرلا:نافنركسلاو

 ركساذاو هنم سأين مل هلاعدب ىنوملا ىحي ناكو لف ةركلا نابصلا روادتن اك انني .ءانردا اديدح ٠
 راتبا ليعا 1/أوةخ نضر هيت رام اق ةكت اهوا نمل اراب وع ليل ارا
 ٌْ 1 كاتم ناو 1 لاقف مالسلاو ةالصلاهيلع ليربج ىلا ىجوا لانا انغلب لوش |

 56 معا تن دنا ليريج لاقف اهنف تاعاطلانم تلمع ىذلاام اهلها نه كتلعجو ايدلا

 ىناثلاو . هلامع رو 6 كرس يقم داش ا 2

 كريغ مهبواذ و 0 تري ب نا 1

 شكب نافيعض ا * شوخو ىني, لاح ىوق اردوخ وج
 مسجوج دريك, تمساوى ريع * مساطنوخ ىنروص نيمه دوخ ركا
 ظ موج الرعد وخ ياك كمر ع مركجج _ تيرم نارور ىكحا

 , هنال نيعستلاو ةعستلا ءامسالا مظعا مسالا اذه ه6 هللا 88 نيرفغتسالاو نيقفالا نم انلعجا مهللا

 |[<لدع ال ءايس الار ايت ساهم دصناألا يح اهلك ةببلالا تافصل ةعماجلا تادلآ ىلع كرد

 ١ دحاهقلطي ال ذا ءامسأالا ص خا هنالو هريغو لعفوا ةردقوا معن“ ىتاعملاداحا ىلع الا اهذاحا

 اهربغو محرلاو مياعلاو رداقلاك هريغ اهي عيتسدف و ءاهسالا رئاسو ازاحم الو ةقيشح ال هريغ ىلع

 ةمهلاو بلقلاقرغتسم نوكي نا هيىنعاو هلأتلامسالا اذه س ديعلاظح نوكي نا ىننيو

 . كلذكن وكبال فكو ءايآالا فاغال و وجال و ءاوش ىلا تففا الو ريح ىراال لاب

 | ىريف هبالالطابو كلاهو ناف ءاوسام لكو قحلا قبقحلا دوجوملاهنا مسالا اذه نم مهف دقو

 تيب ٍقدصأ ) لاق ثح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هاراك 5 كلاه لوا هسفن ٠



 موي مفي يم ثلاثلا ءزجلا

 عفنوا هسفئترشواريخ ىلع ردع اهريغوا بك اوكلا كلف نم تاقولخلا نم ًايشوا ناطشلاو ا
 ةردقلاىلاةفاضالاب كلذ ةلمحو هلترخسامالا اهنم ردصنال ةرخسم ب اسا كلذ لك لب رضوا

 ىلاعتهللاوه رئؤملا رابخالا ةضور بحاص لاق * رهظا تاداماىفوهف راتخناناومحلاىف اذه

 0 لا ا 720 ا

 قافنالا هب دارملاو قافنالا ىلع ثحلل ىلاعت هنم هلوصوا ضرعتلاو هوك انةزرامم أش ىا ةضععبت |

 بودنملاو بجاولال وانتي ىمالانا لع هلا د.بعولانم هدعبام ةلالدب ةاكزلاىا تجاولا |

 ْ هب كرادتي هي هففعسبال ولو ءازقاو باسحلا موب ه«موب ىنأي نالبق ةباغلا ءادتبال 6 نم

 نب لاملالادبتسا عسيبلاو . إلا ذهاب عت ديره بازييزيدعا وسم 6-0-5 ظ

 للخ اهن أكف ةقادصلاو ةدوملا ةلخلاو . نوعنصت امب ؟ ٌوالخا مكح اسي ىتح ه# ةاخالو و |

 ' ةمايقلاموب عطقنس ةلخلاو كايا هتلخادمل قيدصلالدلحلاو اهطسوو اهلالخ لْخدت ىا ءاضعالا ظ

 الوو «(نيقتملاالا ودع ضعبل مهضعإ دموي ءالخالا ) ىلاعت هلوقل نيقثملانبب الا ءالاخ الا نين

 | ةيقنلا :ةغافدلعلاو -مكمتذ ىفام طح ىف مكل عفشت ءاعفش ىلع اولكش ىتح 6 ةعافنش

 00000 زها لاق م ديدهتلاو طلغتإ هلع هراثياو ةاكزلل نوكراتلاو ىا

 ١ نيكرشملل ليوف) ىلاعت لاق رافكلاتافص نم ةاكرلا كرت ناب ناذياللو جحب مل نمو ناكم

 , باقعلل اهضيرعتب مهسفنا اوملظ نيذلا ىا ه6 نوملاظلا مه ف ( ارك لا نوتؤي ال ' نيذلا

 ههجو ريغ ىلا هوفرضو هع ريغ ىف لاملا اوعضوو |

 (ةاكز) (

 هبات واية كي مقواذا ناطلسلان اكو ىماعلا داقتعاىف بتاكلا ىلا ةفاضالاب رقلاك ةيلزالا

 . بابسالاو طئاسولا رئاس كلذكف هلرخسم ملقلا ىذلا نم لب مقلا نم هعفنالو كلذ رضيمل

 أها معي فراعلاو بتاكل ارخسم ملقلا ىري ىذلاوه لهاجلا نال ىماعلا داقتعاف اناقامتاو

 0 ةردقلا هلقلخو بتاكلا قلخ امهم هناف هلرخسم ب :اكلا ىذلاوهو ىاعت هلل هدي ىف 'رخعسُم

 . ةلاحال مقلاو عبصالا هك كر دام دال وللا بزاف ةيعادلا هيلع طلسو

 ' تفي اذاو حلمت او تاو ةقاينكلا مَع بتاكلا اذاف ءاشيالنا هنكمال نب نا م مك

 . لباقللرمقلاو طقسمالدراطعوديرملل ةرهز او ىلا مسا رهظم سمشلا ةيداعبابسا بك اوكلاو

 ظ ءاهمسالالوصاو داوحلل لحزو ملعلل ىرتشملاو رداقلل خرملاو 1

 | ليربجو اوف جردنم طاسقالاوةامخلا رهظم ليفارساوةدارالاو ةردقلاوولعلاو ةايحلا ىم ةعبرا ظ

 ىحولا ل ماح ناك اذلو نيمآالاحورلا ىاثلابو سدقلا حور وه لوالاراتعابو لوقلاو معلا رهظم ١

 , ةردقلارهظم ليئارنعو قازرالاكلمناك اذاو اهيف ججردنم دوجلاو ةدارالا رهظم أ ٌْ

 ١ نم *6 5 انقزر ام اوقفنا اونمآ[ نيذلااهيااي قه ءانفلاو توملاب مهلذيو ةرباجلار هش اذلو

 توين لع ةماةلئالدلناف اهي هلذذؤب ناو اهب ىنأيو عيفشلااهيف للقَتنَلا ىتلاىه هماقلاموي ْ

 ١ # نورفاكلاو 92 ايش هللاب كرمشي ال تام ع نا ىهو اهيف مهل ندؤي نادعب نينمؤملل ةعافشلا

 7ىيىي1ا131108ا 02 |]|/[([(!(!7]7 72330700 سس سس سس مل

 ١ عفنلاو رشلاو ريذلا هنم ردصن ىذلاوه عفانلاو راضلا غنا حرش ىف كانك هرمس سدق

 , ةطساو ريغبوا تاداماو سنالاو ةكئالملا ةطساوناما ىلاعتهللا ىلا بوسنم كلذ لكو م

 ' ناسنالاوا كلملاناو هسفنب عفلمو عبشلا ماعطلاناو هسفنب رضيو لتس مكانا ننلغتالاف

 ظ

 ش ظ

 ؤ
 ١ احكي



 أ ةؤعولا كانا ءلع داك :ناونا تالغردق لفو كيش :التساق رولا كلذ ءؤقودق لك |

 ىلا ةيناسنا ةملظ ىلع ةينادحولا روث بلغاملف ضعب قوف مهضعب ء ءاسالا بتاج تاو

 لالحلاو لاما تافص لحب 1 ' تاوطسب هدوحو ةحلط تدنفو ت تقالان"و ديلا 4 مالسلا هيلع ظ

 ٌةرقبلا ةروس محك مةم هج

 | لوهيلع ىلاتبا لسنا تاؤمسلا نك امانم ناكمىف ّقِإ هدوجو ةملظ ةيقب ردقبىن' لكف
 هللادامساذهلو هدوجو رونب انقاب هدوجو ةملظ نع اناف ناك هنال ناكمالا ىف الو ناكمىف قبام

 | نآرقلاوهباتكلاو مالسلاهيلغدحموهرونلاف (نيمباتكو رون هلام كءاجدقإل لاقو ارو
 | ىسعان او 8 ةيمجنللا تاليوأتلا مالك ىهتنا انههالا ىناعملا هذه دجال كناف متغاو مهفاف

 | ىضرملا ءافشوينوملا ءاحانم ةيهاظلا تازجعملاو ةرهابلا تآي آلا  تانببلا مييمنبا

 | هتارخمم لمجو لحالاو تانقملاب راخالاو نيظلانم ريظلا قلخو دجال هك الا انو
 | ةحضاو تايآ اهنال مالسلاو ةالصلاهيلع ىسيعي صتخم ريغ تانيبلا ءاتيانا عم هليضفت بيس

 , ءاتياب صتخم ريغهنا عم نييعتلاب مالسلاهيلع ىسيع صخو هريغ اهعمجتسي+ل ةميظع تازجيعمو
 | تانبلانم هديىلع رهظام عم هتوين اوركنا ثيح هريقحنىف دوهيلا طارفال احبقت تانيبلا
 | ةلاسرلا ةيثرم نع هوجرخا ثنح همظعتفف ئراصتلا طارفالو اهلع ةلادلا ةعطاقلا

 | اهيهنايأف هف تلااهحفت ىلا ةرهطملا حورلا ىا ه# سدقلا حورب هي هانيوق ىا 6 هاندياو

 | لوحفلا بالصا همضت+ مالسلاهلع هنال ىنالاو ركذلا ىتفطن عاّتجا نم قلخ نمت هريغنم

 | هللاوه سدقلاواقدص لجر لسق نم سدقملاىنعمب سدقلاف . ثماوطلاماحرا هلع لمتشيملو

 ظ هرخآ ىفو هطسوىفو هرمأ لواىف ليربجم هناعا ىنملاو فيرشتلل ةفاضالاو ليربج هحورو

 هملعمالسلاهللع ليربجن الف هطسوىف اماو «انح ور نمههفانخفنفال هلوقلف هيما نم لوالا ىفاما
 | ىلا هعفرو ليربج هناعا هلتق دوهيلا تدارا نيخ مالا رخآ ىفاماو ءادعالا نم هظفحو مولعلا

 , هللاءاشولىاةفلتحلا ممالانملسرلا دعب نم ىا دي معدعب نم نيذذلا لتتقاام هللاءاشولو قه ءامسلا

 | 86 نم الف قحلا ةلك ىلع ةقفتملا لسرلا عابنا ىلع نيقفتم مهلعجناب اولتتقاام مهلاتتقا مدع
 | هحضاولا تازجعملا # تانيلا لَ لسرلا كئلوا ةهج نم 86 مهتءاجام دعب 9 لتتقاب ةقلعتم

 أ مهتتس نع ضارعالا نع ةَرجازلا مهعابتال ةبجوملا قحلا ةقيقح ىلع ةلادلا ةرهاظلا تاي لاو
 اشحاف افالتخا اوفلتخا مهنالمهلاتتقا مدعأشي+ل نكل ىا وفلتخا نكل و 8غلاتقلا ىلا ىد ولا"
 م« نكي حو »ل <باراعؤ تانيا ول للدزلا كموا سس لبان نيكس جدأ

 بجومب اواتقاف مهلاتتقا مدعل ىلاعتهشرشم مدع ةمكحلا تضتقاف هنع هلءاوعراال ارفك كلذب
 قاقشلاو فالتخالانم اضيا ةرملا هذه دعب مهلاتتقا مدع  هللاءاشولو © مهلاوحا ءاضتقا |

 ظ نواعتلاو لواطتا قرع مهنم ضيامو ه6 اولتقاام ةداعلا بسجن لاتتقالل نيعشسملا |

 ظ هيمدعلاو ةيدوجولا 1 2292 بياع تا ا 0 ظ

 ا ثداوحلانا ىلع نيب لبلد هقو . نمل تالا هيلع هجحوب نأ ريغ نم دير امسح

 | ىلازغلامامالا لاق * ةل زمعملا ىلع ريذن ادهو ارفكواناك انامما شل ىلاعت ةّسيشمل ةعل أن
 للا لل اللا



 1 موي اللف 4 جم ثلاثلا ءزجلا

 مهضعب غلب ترج تتم م ماس |

 بيطوةوبنلاو كلملا نييدوادل عمحو . هريغل كلذ لصحبملومالسلاو ةالصل هيلع مها رباك ة اا بصنم

 هبال ادهلصحيملو عيولاو ريطلاو سنالاو نحلاناملسل رخسو . هريغل اذهل صحيملو ةمغنلا

 اخسان هعرش نوكبو ننالاو نملاىلا اثوعبم هنوكب مالسلامهيلعو هيلع ادم صخو .:دواد
 ظ تافصلا ىلا ةوقلابو لاعفالا ديحوت ىلا لعفلاب هتما اعدنم مهنمو ٠ ةمدقتملا عئارمشلا عي

 ظ اضياتاذلا ىلا اعدنممهنمو . تاذلاىملا ةوقلابو اضيا تافصلا ىلا لعفلاب اعدنم مهنمو . تاذلاو
 ظ ىلاو داعملاو ادملاىلاز وعدي اوناكءاسنالا ذا ديحوتلا بطق هاف مالسلاهيلع مهارباوهو لعفلاب

 | ةيملالا تاذلاىلا اعدهناف مالسلاهيلع مهارباالا ةيبلالا تافصلا ضعبب ةفوصوملا ةندحالا تاذلا ظ
  ةلم عيتازا كيلا انيحوا مث إل هلوقب هعابتاب سو هيلع ىلاعتهّللا ىلص انين هللارما اذلو ةيدحالا |

 تافصلا ليصافتل ممتمالذا ليصفتلا نود عما رابتعاب مهاربا عابتانم وهف 6 افينح مهاربا
 براشم بسحب ةوعدلا تاحردىف نيتوافتم اوناكن او ءاسالاف امتاخ هربغ نكيهل كلذلو وهالا
 تاح.ردرخا نا ثحةوسلا لبق ةيالولانال هللابزوقاب هللا نوناف نولصاو مهلك ناالا مالا

 ىنلاف هللاب ءاقبلاو هللاىف ءانالا ةيالولا ىنعمو ةيالولا ىلع ىتنت ىهف ةوبللا تاماقم لوا ةيالولا

 | مهن 2 تاذلاو تافصلاو لاعفالانم ديحوتلا بتارم عج ازرحم الصاوالا نوكيآل |
 ىنعمي هملكو هف مالسلاوةالصلاهيلع ىموموهو ةطساو ريغب هلكناب هللاوهلضف ىلا : هللا كنم
 , ىلزالاميدقلامالكل اوه له ىلاعتهللا نم هريغو ىسوم هعمس ىذلا مالكلا ىف اوفلتخاو #* هملاكم

 | مالكلا كلذوه عومسملا هعاساو ىرعشالا لاق . تاوصالاو ور سنج نم قلل ىذلا

 | عامسللقو . فيكمي سيلام عامسدعبتسيال اذكف فيك سلام ةيؤر عئتمجل هنا اك اولاق ىلذالا .
 ا

 | بتارميوا ةددعتم هوجو نم هريغ ىلع هلضف ناب كلذو ضفاخلا عزن ىلع هباصتناف تاجرد ظ

 | هن ٌولجلام ىنوا ثيح مهيلع لضفم اوه هل سو هلع هللا ىلص ادمح دارادنا صاظلاو ةدعاشم ٌْ
 أ

| 

 هدحو نا رقلاالا تؤيلولو رثك او ةيا الا ةثالث ىلا ةقترملا ةرئاكتملا تاي الانم دحا ا

 | ست ننعم هع ساق ةرمكم يكل واتش قول خ تانازغ تن ليت وكت |
 ظ بعرلاب ترصنو ملكلا عماوج تيتوا تسب ءايينالا ىلع تلضف ) ثيدحلا فو . تازجعملا ظ
 ظ ىبمخو ةفاك قلخلا ىلا تلسراو اروهطو ادحسم ضرالا ىلتلعجو مئانغلا ىلتلحاوم |

 | ءالعتسا ردقىلع نوكي لضف بىحاص لك لضفنا معا ةيمجنلاتاليوأتلاىف لاق ©: ( نوببنلا

 ا ل كمل 2س الاسر يدم لع تان دكا ون ربنا يوم وكل
 ا

0 
 ٠ اذهنعكيهانق ةجردلاتداز معلا دادزا املكف ةسادحولا روننم ءوضلاوه مملاف ( تاجرد .

 | ىسعو ىحيوايثدلا ءامسلاىف مدا ىار هنا جارعملانع ربخامف مالسلاهيلع ىلا لوق ئنعملا

 ةسماخلا ءامملاىف نوراهو ةعبارلا ءامسلاىف سيرداو ةثلاثلا ءامسلاىف فسوبو ةيناثلا ءامسلاف
 ' ةردسولا عفر ىتح مالسلاهيلعىنلا ربعو ةعباسلا ءامسلا ىف مهارباو ةسداسلا ءامسلا ىف ىسومو ١

 هل تناك ةرضحلا ىلا برقلاىف ةجردلاىف ةعفرلا هذهف ىنداوا نيسؤق باق ىلا مث نمو ىهتنملا |

 ( ىلع )



 ةرفبلا ةروس < فة ضلد#سلا

 اتمع ى ناطلسىهز دش ندعم دوخ تقبقشدج د ربميه تق رط دش نشو رود زا تعيرش

 | اسجتسم هيرىلا عج ىت>هبوقو هلو موشال ةرامالا سفنلا تؤلاج عم دهاجلانا ةراشالاو ©

 ملستلا ىف (انمادقا تدنوإكيصاعم نعراجزنالاو كتعاطبرامتثالا ىلع 6 اريصانلع غرفا انبد)

 ظ 54 فاكلاموقلا ىلعانرصناو) ءارضلاو ءارسلا ىف ءاضقل اماكحا مومو ءاخرلاو ةدشل ا دنع

 ناك اذا اصوصخ انج نيب انودع ىدعا ىه .ىتلا ةرامالا سفالاو امومج نيدلاىف انؤاذعا

 | ءادعالا ىبعرفظلاو ءاعدلا هباجاب ان ورقم ناوكي ءامملاو .ضرالاب رب ءاحرلا قدص نع ءاحتلالا

 لو »)هدحو نازح الامزهو ةدعرصنت وهدعو قدض ىذلاهنافهللاةرصنس (هللانذاب مهومزهف)

 | هقلعت رخو ىقعلا ىلا نوكر لا ر حو ايندلا ىلع ص را رحذخا ذا سفالا (تولاحإ) بلقلا «دواد

 عالقمىف هعضوف ل وملاريغىلا تافتاالاوهو آدحاو ارح ةئالثلا تراصىتح ىوهلاب هسفنلا |
 ةضيب فنا ٍتاصا ىتح ةياننعلا عر هلهلارخسو سفنلا تولاج هب ىئرف ىضرلاو ملستلا ظ

 اهتافصنم نيئالث اهئارونم لتقو اهافق نم جرخو لوضفلا هنم جرخاف اهاوه.'

 ١ ىلا ىنعي (ةمكحلاو كلملاةهللاهست اوال اهبازحاو نيطاشلاوهو اهشدجق اب هللامزهو اهقالخاو

 | هرارساؤنا رقلاقئاقح نم( ءاشاممهملعوإ ةينابرلاتاماهلالا ةمكحو ةفالخلا كلم لقلادواد

 تدسفل ) نيلصاولا خاشملاب بلطلا بابراىنعي «ضعس مهضعب سانلا هللاعفدالواورإ هناراشاو ظ

 يق ولاح ءالبتسا نعموقلانيدلا تالاكريمشتل ميوقتلا نسحا ىف ةقولخلا مهدادعتسا ض را« ضرالا

 | اهديدرتو اهتاوذ ءافصريدكتو اهقالخأ ليدشإ حاورالادالب بي رخن ىف اهتافددونجو سفنلا

 لاكنم ىنعي (نيملاعلا بلع لضف وذ هللانكلو) اهتاكرد لفساو ماعنالاو مئاهبلا تافص محجولا ظ
 | مهقفوبو نيلماكلا خعاشملا ةداراب مهرارسا مهليو نييلاطلا بلط ةلسلس كرحب .هتحرو هلضف ظ

 ىلع . وكسلاو ربصلاب مهتبشيو مهتبقتتىف مهتافرصت تحن ملستلاو مهتيبرت لويذب كسمتل ظ

 ىلع مهبوميو مهيلع لاققالاو مهل وشب خعاشملا ىلا ريشيو مهتتكزت لاح ىف تادهاجلاو .تاضايزلا ظ
 ةراشا هذهف ادبا مهسوفن ةك زن مهل رسبتام هللا نم ىفاطلالا هذه نكتملولف تافلاخلا دئادش ظ

 ىنعي( هللاتأيا كلت هلوَش اهققحنواهقتقح هنح هللاصخ اذهلو ريخلالهال الا ققحت ال ؤ

 ةقضحلابىا (قحلاب ال كيدل اهولحن ىا © كيلع اهولتن ا قئاقدو قئاقح تاي الا ونش نيش

 هذه اودهاشو تاماقملا هذه لع اؤربع نيذلا ( نيلسرملا نمل كناو ) .ىه اك ظ
 ةمحتلا تاليوأتلاىف اذك تاماركلاو لاوحالا ظ

 و وم كف قي يق ظ

 : 2 : دم ع 30 9 و

 : : 0 ١

 20 قلما ءازيلألا 1 0
 قر ل "كح ا ا ا 7 0-7

 لور ديد ةالصلاهيلعىنلا مهتلمح نمنيذلا ةعاما ىلا ةراش اوك لسرلا كلت 2

 | ءاينالازا معاو * هريغل تسيل ةبقنع هانصدخنإب ه# ضعب ىلع مهضعب انلضف 88 .قارغتسالل



 مهي ملؤ.# يح ىاثلا ءزجلا

 ق1 اب ل نح . نتاوح ول وسم رولا [رازق انزال اةعولط- اثم ادحا لاطعي ملف ةيبطلا
 فاضمردصملا ه6 هللاعفد الواو #9 حيرلا نكستو ىراحلا ءاملا دكريو هل ةخيصمريطلا هلطتو

 هللاردقامب هيلع مهام مهدرب مهنمرخا #8 ضعبب و# لك نم ضعب لدب سانلانم لدب وهو

 هللا عفد الو ليقو * اهحلصيو ضرالارمعيامرئاسو لسنلاو ثرآا نم اهكطاصم تلطعتو

 نمؤملاب عفدي للانكلو اهف نمو ضرالا تكاهل راحفلاو رافكلا نع راربالاو نينمؤملاب

 ف
 ىلعاهسشت هيفنامث 6ضعبن مهضعب سانلا هللاعفدالواوإل ًارقمث (ءالبلاهناريج تب لها ةئامنع

 هلسسفتاو . ضعت مهضعب دل هلل عقد اذهف داهحلاو نيدلا ةماقاىف رصعنكنم مهدعب ءافلخ

 ناطلسو مهنطابو مه صهاط مهماعو مهصاخ ةفاكلا ىلع مالسل |هيلع ءاس الا ناطلسف . ظاعولاو ْ

 هي لضفوذ للان كلو رهاظلا ناطلس مازتلاىف ببسلاوهوحئابقلا نم ريثك نع عفدي لقعلا

 ءاملوالا للكبو ءاس لاك ةطساوالب هدابع ضعب نع تادلبلا عفد نيملاعل ا ىلع ى ل اعتهلضف ةلمح نمو ظ

 كنلمبو فولالا ثيدح نم فلسامىلا ةراشا ه كلت و قه نيقنلا لهانم مهرثا ىنتقا نمو

 هدنع نم ةلزاملا * هللا تايا ه8 تولاج دواد لتقو ةرئابجلا مازهناو توباثلا نايتاو تولاط ظ

 هجولاب ةستلم ىا اهواتن لوعفم نم لاح *6قحلاب آله ليربج ةطساوب ىا 6 كيلع اهولتن له ١
 . مهبتك ىفامل ةقفاوم اهنودح امل خيراوتلا بابراو باتكلا لها هبف كشيال ىذلا قباطملا |
 ' انصاوا ءارجاو انتلاسر غيلبتل متالاىلا اولسرا نيذلا ةلمنم يا 46 نيلسرملانمل كناو |

 بش

 ( تعبيرش))

 ١ لاصلاجسملاب عقدت هللازا ) سو ه.اعهللا ىلص هللالوسر لاق رجافلا نع لاصلابو رفاكلا نع

 ١ اهدحا عافتراىنف نامأوت كلملاوندلا لبق اذهلو.. ملاعلا ما مظتناام ءالول هناو كلملاةلضف
 ! سانلاو عئاضف هل سراح الامو مودهش هل ساالامو سراح كلملاو ساسا نيدلانال رخ آلا عافترا

 ١ فيسلاو ناسللاب ةدهاجلا ىلا جيتحاف ججحلا روهظعم ةئئايرلا تحن لسرال نوذاقنس الدق
 ' مهل نوكينا بجوف اهدنع ةبورضم لاجا مهل مث مهعباتي نمو ءاسنالا نه نوكي كلذو

 ' حالفلاو ةاحنلاو تاحردلاو تانطاف ةرخ 1الاعق ااماَو حالصلاو دشرلا قيرط ةيادهبف ايندلا

 ا ىلومرهناطلسىبوب لم ارث فضو مك * لِحاورا لكشم رهدوش لسعد ىاالا

 211111 1]1ز1 1 1 ]1 111111111

 ْ اهعفانم تلطبو © ضرالا تدسفل 8« ردصملاب قلعتموهو هربغو ةكحلا ةصقلاىفاك لتقلا نم

 | ساوسلاب اك اش صمهاظلاف ٠ ىنخ عفدو صهاطظ عفد ناهج و ىلع ضعس مصعب سانلا هللا عقد سلف

 ' « اريثك اريخ ىبوادقف ةمكللللا تاون نمو ب هلوش نيشعملا ءامكحلاو كولملاو ءاسالا ةعبرالا

 ١ ناطلسو مهنايدا كوامال مهنادبا كوام نحن لبق م نطاوبلا نود ةفاكلاهاوظ ىلع كؤلملا
  ناطلسف ىنخلا عفدلا اماو . ةماعلا نطاوب ظاعولا ناطلسو ةماعلا نود ةصاخلا ىلع ءامكحلا

 مهضعل داسف عقد كلا تيارا ماك نيملاعلا ىلع وف هردقرداقبال مظع
 ْ دسفت الف ضع

 ملاعف اما اهلك ملاوعلا عي ىلاعت هلضفف . مثالا لاوحا حلضنمو ملاعلا اصم هب م ظتنتو ضرالا

 ل جلااا!- يجيب يحظ

 | رافكلالوقذرل دك انلاو عامتشاالو 1 رج للاعلام دلل الاب لود خوك اون



 مدع وأ خم

 تولاحلاق كالا نها رش تنا مل لاق بلكلا قدك 2 .عالقملاب تيا لاق "كنق

 | مساب لاقف كمح للامسقي لب دواد لاق ءامسلا ريطو ضرالا عابس نإي كم نمسقال مرجنال | ؤ
 هلامساب لاقو ثلاثلا جرخامث قحسا هلامساب لاقو رج آلا جرخامث ارجخ جرخاو مهاربا هلا

 هب مرو عالقملا رودو ادحاو ارح اهلك تراصف هعالقم ىف ةثالثلا راالا عضوف بوقعي ؤ

 نم لتقو هافقنم جرخو هغامد طلاخو ةضببلا فنا رجحلا باصا ىتح حيرلا هل هللارخسف

 ىدي نيب هاقلاىتح هرج دواد ذخاف اليتق تولاج رخو شيلا هللامزهو الجر نيثالث هنارو
 ىرجاوهتنبا تولاطهج وزف نيملاس ةنيدملا ىلا اوفرصناو اديدشاحرف نوملسملا حرفف تولاط

 | داراو تولاط هدسحف هركذ اورثكاو هوبحاو دوادىلا سانلا لاف هتكلمم فصتفف هماخ

 | هيلع ردقي يف بلطلا دشا هيلطو نوبعلا هيلع تولاط طلسف هنم برهو دواد هل هبنتف هلتق

 | تولاطنوهني دابعلاو ءاملعلاذخاف اليوط اىهد هيفديعتف نيدبعتملاعم للاى لا دواد قلطناو
 | نيحاتلا ءاملعلا لتقىف رثكاف هلتق الا دؤاد لتق نع دحا هاهنبال تولاطل مخ دواد نأشىف

 | ٍتارَكِبملاو ىصاعملان م .هلعفام ىلع مدنم هلتقالا هلثق قبطي ليا رسا ىف ماع عردقي نكيإلف |
 ىداني و يكف ف روقلاىلا جرخي ةليل لك ناكو سانلا همحر ىتح اراهمو المل ءاكبلا ىلع ليقاو

 ١ ضعب هلقر هيعيعاعالاو عرضتلا زكا املف اهب ىنريخاالا ةيون ىل نا ملعي ادبع هللا مح

 داقناو ما رك الامتا همركأ لب هللاوال لاقف هلتقتن ١١ كلعل كلملا اهيا كتللد نا هللاقف هصاوخ

 | مظعالاللامسالعت ة ةأرما باي ىلا هب بهذف كلذ ىلع هدوهعو كلملا قشاؤم ذخاو همكحملا

 | نكلو ةبون كل معاال هللاوال د تلاقف ةيوتنم هلله اهلأسو اهءدي نيب ضرالالئق اهنقل املف

 | جرخم ريقلا بحاص تدانم تعدو تلصف ليومشا ربقىلا ام قلطناف ىنربق ناكم اكل

 ' ةماقلا تماقأ مكلام لاقو مهلأس مهيلا رظن املف بارتلانم هسأر ضفني ربقلا نم ليومشا

 | عدامل لاق ىدعب تلعفام تولاطاي ليومشا لاق ةبوت نم هلله لأسي تولاطنكلو ال تلاق

 كلواعاال لاق لاجر ةرشع لاق دلولانم كل ؟ لاق ةبوتلا بلطل تئجو هتلعفالا ايشرسثلا نم
 اواتَع ىتح كدلو مدقت مث هللال يسيف كدلوو تنا جرختنو ككلمنم ىلخت نااالا ةبوتلانم

 تولاط عجرو اتيم طقسو ربقلاىلا ليومشا عجرم“ مهرخلآ لتقتف تنا لئاقتمث كيدي نيب
 ىذلاب تناامدواد لاقف كودع .تلتق لاقو هرشببل دوادولا هلئاق ءاخ :لتق ىتح هب صماام لعفف

 دوادب ليئارسا اوني ىناو ةنس نيعبرا لتقنا ىلا تولاط كلم ناكف هقنعبرضف هدعب ىح

 هنباءانا و ه8ةنسنيعبس تولاط لتقدعب دواد كلمو مهسفنا ىلع هوكلمو تولاط نئازخ هوطعاو

 دواد لبق اوعمتجم ملو اهبراغمو ةسدقملاضزالا قراشمف ليئارسا ىنب كلم ىا ه6 كلملا

 ناك لب هلالا هلبق ةوبنلاو كلملا ليئارساىترىف عمتجم و ةوبنلاىا © ةمكحلاو 8 كلمىلع |

 لوا وهو ةروس نيرشعو ةئامعب را روبزلا هيلع لزناو رخا طبسف ةوبنلاو طبسوف كلملا '
 | ىا © ءاشيامدملعو © مالسلا هيلع دواد هيتوا ىنذلا باطخلا لصفوهو دعب اماب ملكت نم |

 الا لكأيال ناكو اهعسر و اهعنصي ناكو ديدحلا ةنالأي عوردلا ةعنص نم هايا هميلعت هللا ءاشيام
 ناحلالاو بيطلا توصلاو لعلاو لكدلا مالك و لابجلا حيبستو ريطلا قطنمو هدي لمت نم ٠

 وكس



| 

 كاملا ىلع فقوف ءاغل مالغلا نيج هلوحنم لاقف كلملا ىلا فرصتا مث ابيرق راسف سرفلا |

 م امنو.. يح ىناثلا ءرجلا

 أ ياوذرا #2 اوذرب انو 92 نيمآ ”نيبأ مهب انة اخخ الل أدزح نامت( مهللا هتاكربو هتمحرو ّللامالس تي
 قطوم ١ ؟لكرالا قط اشف اذار لا. .اؤراتخو اتم وللا ره هنم؛ ناتو" تاولاط "رنهظ فا

 | نيقطمريغ مهنا اونقياو ددعلاو ددعلانم مهيلعام اودهاشو 6 هدونجو تولال 8 برحلا

 يسم ىاثلاقيرفلال وش مهنم لوالاقيرفلايولق ىوش دنع اعمى ا 7 اولاق 3 ةداعمهل

 بلطو هيدوعلاب مهنم فارتعأ انبر مهلوش مهلادن ىف 46 انير له هب نيئعتسم ىلاعت هللاولا |

 ظ هيفاممد ؤالخا ءانالا غارفا : الع غرفأ 0 هريغ نود كلذب رعشي نرلاظفل نال مهحالشال |

 ربصلانوكي نال ايلط ىلع ةلغذلب اونأ راثك الاو لاك الا نع ةراعتسا وهو انيلع بص ىا
 | ماحتقاو برحلادادشةاساقم ىلع *# اربص 98 فورظملل فرظلاك مهلالماشو مهيلع ايلعتسم

 نملازلا لازمو لاتقلا ضحادم ىف هب تشام انل بهو ه“ انمادقا تينو لف ةقيضلاهدراوم

 ةوقلالاك مدقلات اش دارملاف باسالا نم كلذ وحتو ودعلابولقىف ىعرلاءاقلاو بولقلاةوق

 موقلا ىلعانرصناو#دحاوزيح ىفرر قتلا درج الةمواقملا تقولزازتلا مدعو ةنراقملادنع خوسرلاو

 ربصلاغارفالاؤس اومدق ثيحاغبلب ابيئزت ءامدلا ىف اوعار دقلو مهمزهو مهرهش 6نيرفاكلا

 ودعلاىلع رصتلا لاوس 2 هلععرفتملامدقلاّتنش لاؤس مالا الم وه ىذلا مهب واق ىلع

 قدس هرصنب ىا 6# هللا نذاب قه ثكمالاب مزراب 3ك مه وم زهف ىوصقلاةهياغلاوهىذلا

 دالوانمناكو مهكلمو ةقلامعلا آر رامات ولاح ناك د تولاح دوادلتقو 0 مه اعدل ةباحا ْ

 لطرةئامالث اهف هضس هلناكوهدحو شوبلامزهيناكو مهاوقاو سانلا دشا نمناكو داع: قيلمج 0

 تولاط عم رهشل اربعنم ةلمح ىف مالسلا هيلع دوادوباىثشيا ناك و هتماق لوطل السمه ظناكو ديدح

 ليومشا ؤهو وكمل لا ىحواف حلا 2 0 دواد ناكو هناننا نم ةعبس هعم نكو-

 ١ هللالعجدقل ليومشا ىنلا لاقف هب ءاخللا نم هلطف تولاج لتي ىذلاوه ىشيا نب دواد نا ١

 قيرطلا ما السل اهلعدوادرق مهعم جرخف هتيراحملا انعم جرخاف كدي ىلع تولاح ها

 | عم ةتالخف هلمش اذك كلم ىن لكك ىذلا نوراه رخ ىلاف ىنلمحا دواداي هادانف رحم

 سمن هتالخم ىف هلمط اذكو اذك ىب لتق ىذلا ىنوم رخىاف ىلا هللاقف رخآ رجح |
 ىعر هتداعنم ناكو هتالخىف هعضوف تولاجىب لتقت ىذلارخ ىتاف ىنامحا هللاقف رخآ رح |
 فاصت املف هكلهاو هعرضالا رقلاو دسالاو بئذلا نم أش هتفاذشب ىعربال ناكو ةفاذقلا |
 لاقف دحا هيلا جرخم رف هيلا جرخب نم لأسو زاربلا ىلا رابجلا تولازرب لاتقلل ناركسعلا .

 فقالا اذهىلا جرخم نم هتوخال دواد لاقف مكضعي ىتزرابل قحىلع متتكول ليئارسا ىتاي |
 ىرجي وكلم فصن هبطعيو هتنبا هجوزي نا هدعوو هيلا يرخم نا تولاط هنمسمعلاف اوتكسف '

 1 بكروحالسلا سلف احالسو اعردو اسرف تولاط هاطعا هوحن دواد هجوت املف هيف هماخ هل

 ديراك لتاقا ىنعذف ًايشحالسلا اذه ىنع نذل مل ىقرصني لنا ىلاعت هللانا لاقف كنأشام لاقف

 ارطفاشمل ها ---689 يجو ” ىصمو 3 7-2 نامي هن الام 7 ذخاف معن لاق



 ةرفلا ةروس هد م4 0-0

 هي هللا نذاب# تركوا تلق سانلا نم ةعامجلل مسا ةئفلاو . ةريثكلا تائفلا تنلغ ةلملقلا تاثفلا

 هددع لق ناو هرصن نم لذيالف ىلاعت هتسيشم ىلع رومالاةفاك نارود ناف هريسمو ه.كحن ىا

 هللاو © هدونجو تولاج. بلغن اضيا نحنف هددعو هبابسا رثك ناو هلذخ نم زمنالو .

 ءاميا ةصقلاىف بغارلا لاق * ةاقالملادنع ربصلاقيفوتبو ودعلا ىلع ةرصنلاب ه# نيرباصلاعف |

 نمو اجنو اهنم سو ىنغتساو ىفتكا هب غلتي ام ردق ٍلوانتي نم ناو اهئانباو ايندلللاثمو

 | ثيدحلاىفو رثطع اهنم دادزا نم حلملاك ايندلالبق اذهل واشطع دادزا كلذ قوف اهنم لوانش

 بارتلاالا مدآ نبا فوج ”المي الف اثلاث امهبلا ىتتبال بهذ نم نييداو مدا نبال ناول)

 | بارت نم هفوج 'ىبتيو تومي ىتح ايثدلا ىلع اصيرح لازيال ىنعي ( بانت نم ىلع هللابوتيو
 | تامذملا نم هريغ ٌنعو مومذملا ةصرح نع بئاتلا نم ةبوتلا لبش, هللاناف بات نمالا هربق |

 نم و بارت نم قولخم هنا .ىلا احولت لاسن الان ود مدا نبا 6 ق.نابىكو ةتكن انههو

 ١ سمعتي النا لقاعللف هقفوت مام نم هيلع هللارطعي ناب ةنكمت هتلازاو سيبلاو ضبقلاهتعيبط
 | تيضرناف ديراو ديرت دواداي ] دوادىلا هللاىحوا + موسقم قزرلاناف ايثدلا ماطح عمح ىفهسفن ظ

 أ رهنب نولتم سانلاف [ديداام الا نوكيال م كسعتا .ديزا امبب ضرتملناو ديرتام كتفكديرا اب

 ' ةققملا لها نم سيلف صرحلاب هنم ىرلاف اطرفم هنم برش نف ةينامسجلا ةعببطلا لهنم وه
 | دبالامىلع ايندلاعاتمنم عنق نم الا للان ع اهب لغتشملا تاوهشلاةدبعو ةعببطلا لها نم هنال
 ' هنافماوقلارادقمب رارطضالا ىلع قلخلاة ىو نكسملاو سوبلملاو بورشملاو لوك ألان م هنم

 ' نمت ريثك اهب نأمطاو اهطشىلعىتب نمو اهتنيزو ايندلاوه رهن انا لضاحلاو . هللاءالوا نم |

 هللا انقزر مهددع ىصح ال ايثدلاللهاو ليلقلانم لقا هللا لها ناف.اهملا تفتلب ملو اهزواح |

 هتصوى لاق مالسلاهيلع هنا  ىور  ةعاملاو ةنسلا لها نع انلصغبملو ةعانقلاو ةوقلا ؟ اياو
 بلط اذاو اوعزفب مل سانلا عزف اذا ماوقا قيرطب ةريره ابا اي كيلع) هنعهللاىضر ةريمهىنال

 ىنىتمانم موق ) لاق هللا لوسراي مه نه ةريره ونا لاق ( اوهاحي ل زانلا نم نامالا سانلا
 نم نوريامم ءاسنا مهونظ سانلامهيلا رظن اذا ءاسنالا شحم ةمايقلاموب نورمشحم نامزلا خا

 قربلال ثم نورميف ءاسنا اوسيل مهنا قئالخلا فرعبف ىتما ىتما لوقاف انا مهف عا ىتح مهلاح
 قحلا ىلعل مهلمج لثع ىلرص هللالوسزاي تلقت: ( مهراونا نم عملا لها راصبا ىشغت حيرلا وا

 امدعب ىرعلاو هللا مهعبشا امدعب عوجلا اورثا .ابعص اًهرط موقلا بكر ةريره ابا اي ) لاقف مهب
 هباسح ةفاخم لالحلا اوكرت هللادنع ام ءاجر كلذ اوكرت هللا مهاورا امدعب شطعلاو هللا ماك

 ىبوط مهبرل مهتعاط نم ءايسنالاو ةكئالملا تبحح اهنم ”ىشب اولغتشي ملو مهنادباب ايندلا اوبحص |

 | لاق مث مهيلا اقوش سو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىب م ( مهنيبو ىنب عج هللاذا تددو مهل ظ

 | ةريرهابا اي كيلعف مهنع ٍباذعلا فرص هيلا رظنف اباذعضرالا لهاب هللادارا اذا ) مالنسلاهيلع ظ

 هرسس سدق راطعلاخبشلا لاق : ( مهقيرطب

 هدنام ناشنو مان ىل هتثك تهجو مسج ىب * هدنامزاهت شيوخزا دننادمموت هاررد

 هدبام نا هنو نيا هن ناح معو هدش لد مه * مه تقبقحب ناشلد مه تبعي رمشي, نايثش



 0 اا إلا لاو *فرتغاب هدا ءابلاو ءانملا نم ةعطق هيلعل ا ىف |

 أ

 درلادعباوكلهو ةصوصخم ةفص ىلع نكل لالح هلضا ءام برش ةفص يف فالخلاب اودزاملو |

| 

 اونمآبال زواج قلعتم تولاط عم ىنا هي هعم 8 ناميالا نم لزعمب مهادع نم نا |

 يا الانونظي نيذلا مهو مهنم رخآ ضعبل نيليلقلانينمؤملا نم هعمنم ضعبىا  اولاق 8 |

 . ىلاعت هللا ةعاط' ىف توملاب ىلاسال بكقلاىئوق اعاحش ناك اًهرفو هعبط ىلع الغ
 مهتراحمب ىا 86 هدونجو تولاخي مويلاال © ةوق دي ةقاط ال 8 اولاق نيذلا مم لوالا ظ

 ف نم © مهلوقن مهوناجا نيذلا مه ىتاثلامسقلاو .. حالسلا ى ؟ل3 ومالا تشان استواكو |

 ريثكلاقلخلا ىورب ىلاعت هنا م نامزلا كلذ ىنل ةزجعم نوكيف ءالؤه لك ىكيىتح ةكربلا .

 رهنلا ىلا اوهتناف ىا 6 هلم اوبرسشف © مسو هيلع هللاىبص دم .نمز ىف ليلقلاءاملانم .
 ' اش هنم اوقوذبال نانعالضف فارتغالاب اوعنقي ملو باودلالثم اورك ةيفاوعركو هباواتباو |
 | اوفرتعا مهلاف ردب لها ددع ىلع الجر رمشع هثالثو ةعامع الث مهو مهنم اليلقالا 9

 مههافش تدوساواشطع اودادزاف اع كلا وفملاخ نيذلا اماو طبل نكبكمالا اويرشف |

 ١ تولاط ىا * وه هم رهنلا ىا 6 هزواج املف ا ىلاعت هلوقل ةزواجملا لبق اردت |

 مهي م8 ع٠ ىلاثلا طل

 ظ م (ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا 2ىلاعتةلوق ىف !ك ةلاصتا نف ىبم دحتم
 ١ لواثلاوهو قالا انه معطلا 6 همعطل لنمو © مف ميو لاكللا ضعللاب لصتم

 | نم ىا 5 ىنم هناف © ابورشموا ال وك ام هقاذ اذا 'ىثلامط لاقي اليلق الوان ”ىثلا نم

 | ضارتعاو هنم برش نف هلوق نم ءاثتسا ه6 هديب ةفنغ 008 نم الا »8 ىرد لها

 ١ ةضخرفارتغالاو ةمنع اسأر هنم قوذلامدع نال اهب ةيانعلل همعطن ملنمو وهو ةيناثلاةلمخعا

 لصاخلاردقلل مسا مهلاب فارق السعال ذخالاناس نم مها ةعزعلاب ذخالالاح ناسو

 ىتلاةفرغلاو عل 7 نوال وني يرفح ماعلا ازرار نخل قاتلا و .تارتغالاب رنكَيلاَو

 هنا اهدحا .نيهحو لمتحي اذهو مامالالاق * اهنم لمحنو همدخو هباودو وه اهنم برعشي ٠

 جالا ذوخأأملانك ثسحم ةرجوا ةبرش ةدحاو ةرسمه ءاشام ءاملا نم ةينأو نا كلاغطذأف ناك

 هنث هللا لعحبف للقلاذخأي ناك هنا امهتناثو . هنقاب لمحو همدخو هباودو هفكي ةدحاولا

 ءادشالا تنلخف فلاخلا نم قفاوملاتولاط فرعف رهنلا ظش ىلع اوسو

 تَساؤتربا عار نت ىوتف نوخ ركو * تساطخ ندروخ با خوش مكح قد

 فالك الا 2. مسيو لبق فنك بارشلاو ماعطلاف ضحلامارلالواشت نم لاح اف

 ىلا ةراشا هيو . هيلا مهبدن امه ءوفلاخي لو هوعاطا نيذلاليلقلا مهو دك اونمآ نيذلاو 8

 عزخلاو فوخلاناكو توملاءركيو ةاحلا سحب اًعيرف نيقيرف اوراص رهئلازؤاج نيذلا نوم ؤملاف

 مسقلاو

 ةوقلاو 21111111 0 ز ز ز ] ز] ز ة ز ]زي نا نع الضف :هتمؤاقمو

 هاوقالم مهنا نوظي نيذلا + لاق ليقفمهبطاخم مهللاق اذاف لبق هنأك ه6 لاق ب ةبآلا
 نم ريثك ىا 4 ةريثكةثف تبلغ ةيلق ةثف نم ك9 ديو ررملا < تال رعت |

 وب 2 ٠ 10و سو سب هج



 ةرقبلا ةروس مهي مرا عم

  ةاروتلا ضعي توباتلا كلذفف ناكناو ةيالو هيلع ءاسناللالو .ايلوالل سلاوف مهتنيكس
 اهيف توب مهتوبات ىف ناكزاو ظوفحم نارقلاعيمج ةمالا هذه بولق توبات ىنف اعوضوم

 ىنامسالو ىضرا ىنعسيال ) لاق اك هللاريغمهعم اهيف سيل تاولخ مهبولق توباتىفف ءاينالاروص ؤ

 بلقلا توبات ىؤينا نابنالا ور .:تولاطل رسبت اذاف ( نمؤملا ىدبغ بلق ىنعسي.نكلو ظ
 قابيشقإلا تافصلا طاسا ل قثوتساو, ةنظلسلاىيرشو| ةفالثعا كلم ملسف ىنابرلا

 !ذهوةرامالا نسفنلا_تولاح .لاتفل زربتيو اهنم رجهتب لب ةراكملا ةرادغل اان دلاىلا نكدالف

 ةقيقحلاب كسعلاو ةقرظلا ذخاو هللالضفبالا رستيال

 باس ىهاوخ هك ىعاكو ماك هنب * باتم تشرط زائور تسشا هر

 باقلاىف ةنكسلا يجوت ةمملالا ةفرعملا ناف ةفرعملاىلا لصملف ةننكس دادزي نا دارا نمو

 اهودسفاةيرق اولخد اذا كولملازا ١لاقف ةفرعملا نعديزيوبا لئسو'# .نوكسلابجويبلقلااك

 ةينابرلاتادراولا درو اذا كلذكو هيلع ىهامع اهلاح اوريغ ىا 6 ةلذا اهلها ةنعا نهطوأ

 ةفرعملا هده تدجو مب 1 قال ليهو . ةئيدر ةفص نك اهنف تيرا هليمملا بولاقلا ىلع

 هرس سدق ىدعسلا لاق : راع ندبو عئاج نطس لاقف

 ىمحاي ىدا مكشرب نانح .* ىمد ص 2 داز روخ هزادباب

 ىهت تمكحز دشإبهدعمرب ا 2 ىنكحا تارورب 3 قب واذ

 و دونملاب ت ,ولاط لصف املف © نيما قطز )كيلا كوتجولا وب رط ىف عفاوملانم اظفحا مهللا

 ةلزم كلا لوعفملا نودحت عا هأ وعفم و هاعاذ نحن [مللثو هيبش ٠ لصف لحصالا

 وهو دنج عمج دع . ةقلامعلا لاتقل مهلابحاصم هدلب نع لصفنا ىنعملاو لصفناك مزاللا

 و الع يت وللا نم .جضتما لكو 'ةليدوتلل [ئع را! ئير ذيل جى ةعزقلام قالا اولا
 جرخمال تولاط لامتأ داهجلا لا اوعراستف رصنلاىف اوكشي + تواتلا اوأر امل مهنا  ىود

 لجرالو اهب لغتشم ةراحن بحاص الو هنم عرش م ءاثب يلح زالوا ضو رغمالاو خش ىعم

 عمتجاف عرافلا 0 تاشلاولا ىَنا 0 اهب ل و تأ سمعا 077 لجرالو ليد هلع 1

 52 اوكشف ةزاقم ا رك رحلاديدش ىا ابق تقولاناكو افلانونامت هراتخأ نمم هللا

 هللانا 0 ليومشا ىلا نم راخاب تولاط ىا 4 لاق: الان ا نهن مهل هللا ىب عورستل نا اولأسو

 دنع هرهظيل راتخالا كلذو هومتحرتقا امب في مكلماعم ىا * رهنب مكلتبم |
 ان: لاتملا عيال نس نآل يضل وم مهزيعل هريغ نم هتنن ىف اصلخم ناك نم تؤلاط ظ

 همؤشب نومزهنيف ركسعلاف فعضلا لخدي اركسع طلاخ |

 ىركشل ن ناو دك ناديم زور * دنكيم ىزاب شيوخ نوخم ددأ كَ ع 1

 3 دق ترش 2 رانلاب هربغ نه تال رش ثلا أمهمش ةضفلاو بهذلاك امهنيب زيف

 تزيح د ع نم هه ءاملإ لواتت وهو نفك ناب رهنل اءام. ع لود د( اطتلا ىلا

 د ضيعشلل نش نئمؤملا ىعابشاو لح نم ىا :# ىم سلف 8 ا الع

 تال مهل لاصتاو مهصاصتخا ةوقل هباحصا ناي.رامشالل ملكتلا نش ىلع | ظ



 موج مر ىااثلا ءزجلا

 نودجم كنا كلم ةيآنا ىنلا مهل لاق تولاط كلع ىلع ةئيبلامهيبن اولأس املف تولاط لزم
 | تأيملو هبىا هلال زاحم اذه ىلع نانتالاف كلب اوشا هدنع ةودجو املق هزادؤف توباتلا :

 ١  ةف »© ةقيقح لوالاهجولاىلعو ةراحتلا تحير لاشك اعسنوت هللا نايتالا سسنف هسفنب وه
 ريمضلاوا مكبر نم ةتئاك ةننأعطومكل نوكس ىا 6 مكبر نم ةنيكس 8 توبانلانايتاىف ىا |
 اوني ىطعاام اهلوا .. ىظفللا كا رتشالاب ءاشا ةثالث ىلع قلطت ةنيكسلا نيققحلا ضعب لاق * توداتلل |

 لاق © مكبر نم ةنبكس هيف توبانلا مكيت أي نا كلم ةياآ نا ) ىلاعت لاق اك توباتلا ىف ليئازسا
 ةزجعمىهو نافصلا قتلا اذا ابعراهتوصب ودعلا بلق علت ةببط ةنكاس حمر ىه نورسفملا ظ

 ةمكحلا ثدحلا ناسل ىلعىتلي قحلا عنص فئاطل نم ”ىث ةيناثلاو . مهكولمل ةماركو مهئايبنال ظ
 | ىلا ىف ةثلاثلاو . رسلا فشكو رارسالا ورت عم ءانننالا بولق ىلع ىجولا كلملا قلياك

 نكسياحورو ةوقو ارون عمجم ”ىش ىهو نينمؤملا بواقو مالسلاهلع ىنلا باقىلع تلزنا
 لاقو (نيئمّؤملا ٍلعوهلوسر ىلع هتنيكسللالزتاف ١) ىلاعتلاقاك نيزحلا هب ىلستيو فئاخلا هللا

 هللا نئمطت ىذلا هللاركذو صالخالاو علا نم هيفام ةنيكسلاو بلقلا وه توباتلا مهضعب ١
 هك ام له ةنئاك هي ةيقبو 2 كلذك نكيملنا دعب راقولاو لملارقم هبلق ديعم هتاسأو نولقلا“

 سا نم ىسوم اصعو حاولالا ضاضر اه هي نوره لآ و ىسوم لآ كرت به ضيعتتل نم

 نيجنرتلاوهو نملانَم زيفقو ناملس متاخو ةراوتلا نم ”ىشو نوراه ةمامتو هالعتوهباسو ةنجلا |
 اهؤايناوا محقملآلاو امهسفنا امهلا:و ٠ هبتلا ضراىف هن نامل والا امنا 42 وا نكمل

 ةكنالمللال وم هنوكلاح هنايتا هكلم ةيا نا ىا توباتلا نم لاحد ةكمالملا هامحت 9 امهعابنا وا
 لب نيتياورلا ىف ةكالملاهلمحتمل توباتلانا مث ةكئالملاهلمحت ليقف ناي كفر كفن اقجلالا

 ةاجعلاىلعهبىناو ىلوالا ةياورلا ىف هنوظفحم اوناك ةكئالملاو هسفنب ضرالاىلا ءامسلانم لزن

 | ىلا اعمج نيلوقلا ىف لما فيضا اماو ةريخالا ةياورلا ىلع ةكئالملا قوسي نيروثلا ىلعو .

 ١ ني لباب از جلب "كلذ ناكيبإتاب تنسينا نال قيوأكل 1:3 انف "ف وخجرم نال كملنا

 لماحلا ناكناو قيرطلاىف اهظفح اذا ديز ىلا ةعتمالا تلمح لئاقلا لوقا هريغ لماحلا

 لما ساطخات ام ناو ىبنلا مالك مام نم نوكينا لمتحم ه4 كلذىفنا © هريغ

 ظ قدصو تولاط كلم ىلع ةلاد 6 يقل 39ه ةميظع ةيال 8 قيرفلااهنا توباتلا درىف ىا

 ١ هللاب نيقدصم 7 ننمّؤم متتكنا 0 ةداعلل ضقانم سما هناف اكلم هلعج هللاناىف مكين لوف

 بلق توباتب رفظينا ديعلل ةفالخلا كلم ةيانا ىلا ةراثا ةي آلاف و مكيلع كلب اوقدصف
 ظ لآو ىسوم لآ كرتامم ةربو هللاعم سنالاو ناميالاب ةنينأمطلا ىو هيرنم ةئيكس هف |
 أ فقلتاهاف تحتف اذا ىتلا ةملا ىهو ىوقتلاةلك ىهو هللاالا هلال ةلك ركذلا اصع ىعو نوره ْ

 ١ ىبصانيب هللااهعدوا دقو بولقلا توباتىف هللارع,ذ اصعف سفنلا نوعرف تافد ةزحس |
 | لالجلا ةفصبق ( نمحرلاعباصا نم نيعبصانيب نمؤملا بلق) مالسلاهيلع لاقاك هلالجو هلاج |

 | ملو (اهاوقتو اهروك اهمهلاف ) ىلاعت لاقاك اهاوقت اهمهلي ماركالا ةفصبو اهروغ اهمهلي
 | ةما نييو طلست هيلع ءادعالل ايف مهتنيكس ةها نيب ناتشثف السم ايننالو برقم اكلم اهعدوتسي
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 لااوس ميك مرو #جم

 ١ ا د نمخررب ول مالو ةنجو لا قتاكب ءدلاو ثرفلان نباطسنو نيللا هللا قلم اولاق ٠ نيراشلا ٠

 | ةمدهبلاتلكا اذا لق . هلك كلذنم صلاخوهلب ةحئارالو مظالو نولب هيلغ اهدحا ىثييال
 امارف هلفسا ناكف هتخيط ناسنالا نم ةادعملا ةلزنع قلارشللا عع وهو اهشركىف رقتساف فلعلا
 اهم ةئالثلا فانضالا هذهىلع ةطلشسم دكلاو مدلا ةدام هالعاو نبللا ةدام هظاسواو

 مظعاام هللاناحبسف شر كلاىف ثرفلا  قيتو عورضلاىف نيللاو قورعلاىف مدلا ىرجتق |
 دالوالا فر هظن ةراتف داسفلاو حالصلا دادعتسا هلا ناسنالاو لي ند ع نسا كرة |

 ناطب الاوراهظالا لع رودي داجمالا ضاو سكعلاب صالان وكي ةرانو ءاب الافنوطبملا حالضلا :

 سخاناكولو تولاطزا لصاخلاو . نامزلاءاهتناىلا مثومث ليباهو لاق هشاو مدا ىلا رظناف |
 رححم قلعت اذا ىبلالا رظنلانا الل هللادنع تيرش مظع هنكل ليئارسا ىب دنع سانلا |
 مولا هبانضقل :دارالو' ةمكلل 'ضرتعم الف“ اناحيزو ادرو *هلغحملا كوشتو:اَرَه وج هلع

 قرانا سانلاهعضو دق ناكناو هللاهعفر نم عبفرلاو سانلاهعفر دق ناكناو هه قل ظ

 تاوعالىذلا ىلا ىلا مالا امون كنوكتيرأا نااار مان ةرت" اذ
 نوكوع مهيننم ةمالع اوبلط هب مهينث مهل لاقو 8 ليسلا ىدهي وهو قملا لوقي هللاو ظ
 مكساينا هب هتتطلس ةمالعىا 1و 1 نا لاك ةباام اولاقف مهيلع اكلم تولاط |

 عدوتو ءاسشالا هش عضو فر هنال انونات ىمسو عوجرلاوهو بوتلانم 3 توداتلا

 هب دارملاو هياعدوم نم هنلا جاتح مف هيلا عج هيحاصو هلم جر ام هنلا عج لازبالف ْ

 ال لماربسا ىن ىلع اطخمد ماللاهلع ىسوم ةافو دعب هللاهعفر دق ناكو ةاروتلا قودنص '

 كلم ةيآ نإ مهل لاق تولاط كلم ىلع .هلدن ةبآ مهدننم موقلا بلط املف اودتعاو اوصغ |

 | ىتح هللا نورظني موقلاو تفصواك مهاناف هنوظفحي ةكئالملاو ءامملا ن٠ توداتلا مكي نا
 لزتا ىلاعت هللازا راخ الاب ابرا لاقو . امهنعهللاىضر سا.عنبا لوق اذهو تولاط دنع لزت

 راشمشلادوعنم ناكو هدالوانم مالسلامهيلع ءاينالا ليثامتهيف انونات مالسلاهيلع مدا ىلع
 دحاوهدالوا هنراوتف ىفوننا ىلا مالسلاهلعمدا دنع ناكف نيعارذىف عرذا ةثالثنم اوحنو '

 لصونزا ىلا لشارسا ىن ىدياىف ىتب مث مالسلاهى.لع بوقعي ىلا لصوزا ىلا دحاو دعب '
 تناكف همدق لتاق اذا ناكو هعاتم نم اءاتمو ةاروتلا هيف عضي ناكف مالسلاهيلع ىسوم ىلا

 اوناكو ليئارسا ىب ىدبا هتلوادتم ىفوتنا ىلا هدنع ناكو ليتارسا ىن سوفت هللا نكست |

 يدع لاتقلا اورضح اذا اوناكو مهني مكحيو مهملكف هللا اوكاحت ”ىشىف اوفلتخا اذا
 دعلا نولتاغب مث ركسملاق وف هلمحم ةكئالملاتئاكو مهودع ىلع هب نوحتفتسو مهيديانيب ١

 ةقلامعلا. خهلع-هللاطلس اودسقو ااوصغ/اقلف رتظتلا, اونقتسا 'ةحنص: تاوناتلا ف ولم! اذاف

 تولاط كلمينا يلادازااملف طئاغلاو لوبلا عضومىف هواعجو هوبلسسو توباتلا ىلع مهاوبلغف |
 مح مهدالب نم تكلهو ريساونلاب ىلتبا ءدنع لابزم لكنا ىت- ءالبلا مهيلع هللاطلس |

 هينا ةل ىلع هولعجو هوحرخاف تواتلاب مهتسناهتسا بسس كلذدنا رافكلا 2 تادف |
 اناىتح ا امهتوقول ةكئالملا نم ةعبرا امهب هللأ لكو دقو كارل مكس لبقاف نيرو ا ا

 كي دات ساكو

 2( هل 66 هوانا )ا



 3 مرا زج ىناثلا ءزجلا

 اهل نؤوكي نبأ ن . : 6 انلعكلملاه!نوكي أ « (ايفداسفيب نمابف ل ,لمحتأ 1 ةكفالملا لاق اك كلمتىف

 ْ ةعس تؤنملو #8 الع ةسايرلاب هنم هيلع هساي رلاب وا 6 هنم كلملاب وحان حنو ب لهأتسو كلذ ظ

 ١ كلغ فيك ىنعي بشحلا هتاف اذا لاملب فرشيف لاملانم ةرثكو ةورت' طعبملىا 6 لاملانم

 | كلملا هيلع فقوتبام مدعلو هنم قحا وهنم دوجول كلعلا قدتسيال هنا لاحلاو انيلع |

 | طبسسب ةحوصخم تناك ةوسلان ا 'داعتسالا اذه سبسو . هبدصتق لامنم كل.للدبال و لاملانم |

 طبسو نوراهو ىبموم ناك هنمو بوقعي نب دوالطيش وهو لسارسا ىب طابسا نم نيعم
 0 نيطمسلا نيذهدحا نمت ولاط نكيملو ناملسو دواد ناك هنمو بوقعينب ادوبم طببس ةقيلتملا

 قيرطلا رهظ ىلع ءاسنلا نوحكتي اهلظع اينذ اولمع اوناكو بوقعي نبنيماننب دلو نموهلب

 ظ فر تول ناكو مثالا طبس هن ومسل اوناكو مهنم ةورئلاو كلملاعزاو مهلع هللا. ضغف اراه ظ

 ١ هللازا #8 بلعادر مهدنمهل «لاقؤ# ايراكموا ءاقسوا اريقفمدالا لمعياغابدالج رناك ةيندةف رحب |

 ىا ه؟ةطسهدازو## هلوقوه و ىرخ | ةليضفهلف لامو بسن هل نكي ل نافدراتخا ىاد مك كيل عءافطصا

 ايلي ةماقلا لوطب 13 مسجلاو: 3 اضيا تانايدلاب وهب وأ كلملاب .قلعتملا و لعل ىفوو اماليتااوهغس

 متع نما لوطا ناكو ملا بواقلا ف بيهأولملاب سوفتلاف مظعا نوكيناسنالان الينلبك ىلا
 هيسسن طوقسب هكلمك اودعتسا هسأر لانف ةديدمي ناك مئاقلا لجرلانا ىتح هببكمو هسأرب

 معا وهو مكلع هراتخا دقو هللاءافطصا وه صالاكالم ناباالوا كلذ مهيلع در هرقشو

 هتانيجبوب ةبلاتسلاب وما .ةفزعس مادي ,قكمتمل ميل وتوفاو هيف مديل نار اناث م ينم حلاصملاب |
 | هللادصخ دقو نورخلاةدباكمو ءادعالا ةمواقم ىلع ردشو يبواقلا ىف هرطخ لعياد ندللا |

 امل لاعف توكلملاو كلملاكلام هنا امل 46 ءاشينم كلم ىنؤي هللاو 92 رفاو ظحب امهم ىلاعت |

 7 ملع © ردي اقفل عا لقب * عساو هللاو وي هدامع نم ا هساؤل ن ا هلف ديرب

 نال كلملا نم ليئارسا .اونب مزجامتا ةمجتلاتاليوأتلاىفو خو :هب قيال نمت كلملاب قيلي نك

 نحنو اولق مهب نم ةراقحلارظنب هلا نيرظان تولاط ىلع نيربكتم مهسفناب نيبجعم.اوناك |
 تؤ ملو اولاق هايا مه ريقحت نمو انيلع كلملاهل نوكي ىنأ اولاق هيلع مهربكت نمو هنم:كلملاب قحا '

 هرسسدق ىدعسلا لاق : كلملانم اومرحو هللامهعضو اوربكت املف لاملانم ةعنس

 ديدب ايرد ىاهميوج دش لحجخ دنكح ىرباز ناراب هرطق ب

 مكسب نم رك اتخن: كسه انازك دع مسك نم تسايززد هك ق اج هك

 دنرورب ل ناجم شرانكرد فدص #* ديدب تراقح مشن اردوخ وح

 قاوغانش: ىولؤل اوما دش هك + راك ديئاسز . ىاج .شرهس

 نيش اًةشضهات تمار سنار ا# ذه ةيسدوك اتم نازا ىدلب

 ا رك ذبالو سانلا نيب باعبال بط نا نشيل نيحوز :لا ٠ ناب ثدحن اريثك 5 :ان وادخ ىنعلإ نللا 1 ظ امهنيب نم جرخب مدلاو ثرفلاو نباعي ال نبا نيئيحلانيب ثدحم . كر شخعزلاةتافالبج نمو.

 نيرذقتسم امهنوكعم اهو مدلاو نيجرسلانيب نم جرخم نبللا نال دعبتسمريغ اذهو حبق |
 | اغئاس افدظن افيطل امهني, نم نبللا ثدحم لب اههنولو امهمعط نم ”ىثب نبللاف ناراؤيال |

 أ

 ظ

 ( نيراشلا )



 ةرفبلا ةزوس مه مر ع

 رون شرخ ا ىمتك انيك !ونعقو [وووطلاع ايفل اورهظا امل موقلانا ةراشالاو هو مهلاعفاو
 | مركي ناحتمالادنعو ناهربلا نع اوزجتذا ناحتمالا دنع اوحلفااف مهانعم كح ىلع مهاوعد
 ظفاخلالاق : ناموا لجرلا

 دشاب شغورد هكنه دوش ىورهسأت * ناس قي هب ا ياخ < عيوب دوخ

 مهظوظح ىلا ع هج رباع لاتقلا اوللع ةققحلا لهالاق *مهريغو كولسلا لها نم ننعدملا لاحهذهو

 للارون اوأفطاو هللادابع اورهقوهللادالب اوبرخو هللا اوصعدقو لتاقنال فيك اولاقولو اواذخف

 ١ اذهو (روكشلا ىدابعنم ليلقوإ ىلاعتلاةةلياق مهيف هللا صاوخنا ةينآالا تدافاو .اورصنل
 هريس سدق ىدعسلالاق : :للذلاريثكلا نم ءاهيىلعا ليلقلازيزعلا ”ىثلا نكل نام لكىف

 ىنح ةساك لاس لهجم « دان هكماهدينشق كبلات

 ظ ىنب ىمه شتميق مرجاآل * دادغب رد دننك ىزوربدص
 | نملاتقلخامو) ىلاعتلاقأك ةداسلا ل جال اوقلخاهاسنالاو ْنحلانا عم لقا قحلال ها ناكاماو

 | ناو نييدهملا نالوا لصحدقو لماكلا ناسنالا وهمظعالا دوصقملان ال «ن ودبعللالاسنالاو

 اورهظاىا اودشاذاريثك اودعاذال يلق لبقف رشلاو لضفلابز و ريثك مهنكل ددعلاب اولق
 ' ةمكخلاو قحلا ىلع دحاولاوه مظعالاداوسلا هنع هللاىضر دوعسمنبانع ىوردقو . ةدشلا

 شاعملا ماي لخ امم كلذ ناف هللا ىلع ىلكلا لاقالاو صالخالا ىلع لكلا قافتا ىضتقتال

 ةدحاوللف نيدللانم لكهلا فضاام روهظ ىضتقتلب ايندلا تبرع ىلا الوللبق كلذلو

 فضغلانمديالفامهمزاولو بضغلاورهقلا ىرخالل ونانجلاو ةحرلاادعسلا مومت اهيلا فاضملا
 ١ فلاخي ةدحاو لك مكح نكلةكرابم انيمي هيدياتلكن اك ناو هناف لاهثلاةضبق ةينارم لامك

 | ههجو هللامركىلعلاق برلامركلينىفدهتجيو بضغلاٍبابسا نمز رحنا لقاعلا ىلعف + ىرخالا

 ١ لاجس نمانيلعضفا مهللا [ نعتم وهف هلا لذب هنا نظ نمو نمتم وهف لصي دهجلانودبهنا نظ نم]
 ليؤمشا نا كلذو # مهس مهل لاقو 9» نيححارلا محرا اي كيكيلا انلصواو :كمركو كلضف

 ىذلا مكحاصنا هللبقو سدقلانهد هبف نرقو اصعب ىلا اكلم مهل ثعبينا ىلاعت هللا لأسامل

 لجر كلع لخ د اذاف نهدلاهيف ئذلا نرقلانظناو اضنلا امدح كول. هل وطراكلم نوكأ |

 تلض ب هو لاق ةءمهبلع كلمو هسأو هبن :هدف ليسارسا ىنكلموهف نرقلاىف ىذلا نهدلا شنو

 ' اذه ىلع انلخ دولمالغلالاقف ليؤمشا تس اره اهبلظ ىف هلامالغو هلسراف.تولاط ىنالرمح |

 رجلا نأش هلناركذيهدنعاهامنف هلعالخدف انتجاحم انوعديو .اندشريل رملانع انلأسف ىلا
 تولاطل لاقف اهلوط لع ناكف اصعلاب تولاطس اقف ليومشاماقفنرقلا ىف :ىذلا نحدلاشئذا
 نا هللا سما ىذلا ليئارسا ىتب كلمتنا هللاقمث .سدقلا نهدي هتهدف هبرقف كسأر برق
 ليومشا لاقمث كلذك ناكفءرمح كوبا دجودقو مجيرتشكنا ةيابلاق ةبآ ىأب لاق مهيلع هكلما

 هتمحمو هغيرعتل فرصلانم عنتم ىمجا مسا تولاط مكل ثعبدق هللا نا 9 لسازيبلا قيبل
 نركنمو كلذنم ناحعتم 6# اولاق هعم ودع اولتاقو هوعطاف ىا هنم لاح و اكلم ©

 ةمكحلاهجو اوفرعتو اوبجعت نكل نيئمؤم اونك ليقو مهين مهبيذكتب اورفك مهنا لق



 مد را ىلاثلا ءزجلا

 / هناوددنع عقوتم وه امج امهفتسم له لخداف لاتقلا نع مكيج عقوتأ ىنمم اولتاقتالنا ميِسع

 ماهفتساوهوًادّبم 46 امو اولاق 9 رير قتلا انعم (ناسنالا ىلع نا لهل ىلاعتهلوقكهمق 000

 كرتىف ال ضرغو بيس يأىا «6 هللاليبسفف لتاقنالنا قه ىف هان # هلوق هربخ ىراكنا

 اباحا لاتقلا بجوبام ان ضرعدق هنا لاخلاوىا « انئانباو انزايدنم انجرخادقو 99 لاتقلا

 ديزل ركذلاب ءاّتبالادارفاو دالوالاو لهالا نع تارتغالاو ناطوالاو رايدلا نمار خالا نم ايوق

 وحناءابتا ركذيهلثمو ارساو ءالجانانباو انرايدنم انجرخادقو مهضعب لاق لاتقلا بابسا ةيوقت

 مالسلاهيلع ىسومتاماملهنا كلذ مهن مهتلأسم بيسزاكو . انوبعلاو بجاوحلا نحجزو

 بلاك مهيف فلخ مث هللادضبق ىتح هللا ماو ةاروتلامهيف مهب عشوب ليئبارسا ىف هدعب فلخ

 ناثوالا اودبع ىتح هللادهع اوسنو ليئارسا ىن ىف ثادحالا تمظعمت هللاهّضبق ىتح كلذك

 مهيلا نوئعبي ىسومدعب ليئارسا ىنبنم ءايبنالا تناكو هللاىلا مهاعدف انت سايل أ مهيلاهللا ثعبف

 فاخو هللاهضبق ىتحةللاءاشام مهيفناكو عسيلأ سايلأ دعي فلخ مت ةاروتلانم اوسنام ديدحت

 لحاسن ونكسياوناكتولاج موق مهوانانلبلاهكلاقيودع مهلرهظو اياطخلا تمظعو فولحلا هف
 اوبلغو ليثارساىتب ىلع او رهظفداعن قلم دالوا ةقلامعلا مهو نيطسلفورصم نيب مورلارحب

 | امالغنيعبراو ةئامعبرا مهكولمءانيانم اورساو مهيدارذ نم !ريثكا وبسو مههضرا نم ريثكى لع

 مهل نكيملو اديدش ءالب مهنم ليئارسا اونب قتلو مهتادوت اوذخاو ةيزجلا مهلع اوبرضو
 | ةبهر تيبىف اهوسبخ ىلبح ةأرماالا مهنم قبي يف اوكله دق ةوبنلاطبسناكو مهرس أربديىن
 ١ ناهلاوعدت ةارملا تلعجو اهدلوىف لمارسا ىب ةيغر نم ىرتامل مالغب اهلدتف ةيراحدإتنا

 لهنا ةيئاربعلاب وهو قاعد هللا عمس لوقت ليومشا هتمسف امالغ تدلوف امالغ اهقزرب

 هلفكو سدقملا تيب ىف ةاروتلا لعتل هوءاساف مالغلا ربكف ناربع ةغل ىف انيش ريصت نيسلاو

 ناكو خيشلاب نجلا متانوهو مالسلاهلع ليربج هانا مالغلا غلب املف هاننتاو مهتاملعنم خبش

 ىتوعدءاتباايلاقف خيشلا ىلاءرسم مالغلاماقف ليومشااي خبشلا نحلبهاعدف ادحا هلع نمت أيل |

 ةيناثلا هاعدم“ مانق مالغلا عجرف مف عجرا ىني لاقف مالغلاعزفتي الثل ال لوقبناخيشلا هركف

 ليربج هلرهظ ةثلاثلات ناك املف ىنحنالف ةثلاثلا كتوعدنافمف عجرالاقف ىتوعد مالغلالاقف

 هل اولاقو هوبذكمهاتإ املف انمهيف كشبدق هللانافكبر ةلاسر مهغلبف كموق ىلا بهذا هللاقف

 كتوينةيا هللا ليبسف لتاقن اكلم ان ثعباف اقداص تنكنا اولاقو كلنأت+ملو ةوبثلاب تلجعتسا

 ىذلاوه كلملاناكف مهمئاسنال كواملاةعاطو كولملا ىلع عامجالاب ليئارساىّتب ىماماوق ناكامناو

 / مهلع بتكاملف و هيردنعنمربخلاب هينأيو هدشرب.هيلعريشيو همامقي ىنلاو عومجابريثني
 | داهجلانع اوفلختو اوضرعا ىا ه اولوت ه8 كلملاثعبو كلذ ىلا لاؤس دعب # لاتقلا

 هللارك ذامناو هتكوشو ودعلا ةرثك ةدهاشم دعب لب مالا ءادتباىفال نكلو هللا ما اوعضَو

 | 6# مهنم البلقالا » نيابتلاواتنلا نم مهلمفو مهلوق نيبامل اراهظا الاجنا مهىما لام انهه
 ردب لهاددعل رشع هثالثو هثاك الث مهو ةفرغلاىلع اورصتقاو تولاط عم رهنلا اوربعنيذلامهو

 مهلاوقا ىنانثو داهجلاكرتو لاتقلا نع ىلوتلاب مهملظ ىلع مهلدبعو 26 نيملاظلاب ملعهللاو ف |
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 ةرفبلا ةرو- مه "م١ د

 | دحاولاو ان ضرقتسا ىتح انناجرد عفر لب ريقف.لاق و انم ضرقتسا :ىتح انئاجرو عفد

 ا
 هللا لص هللا لوسر ضيقو بييحلا لجالاالا ضرةتستالنا كلو بيبملا ريغنم ضرقتسيدف
 نادتسا نملو نادتسا نمئرظنا . هلاع توقل مداخل ريعشل ىوهلدنع هعردو سو هلع ىلاعت

 تناو كمعطا فيكب رٍلاق ىنمءطت لف كتمعطتسا مدا نببا ةمايقلا موي ىلاعتهللا لوي ) ثيدحلا ىو
 (ىدنع كلذ تدجول هتمعطاوا كنا تملع اما هءعطت لف نالف ىدبع كمعطتسا لاق ةزعلا بر

 | ىدعت يف تضم هلوقكجاتحلا ةلزنم هفصو لزنو هسفن ركذ.هناكف جاتءادنع عقبال ضرقلاف
 نيققحلا دنع ةينامحرلا تالزنتلا باب نم اذهو ضيرملاوريقفلل افيطلتو ةقفش ىنهعطتإف تعج

 ىزاوتق حلا تابذج نم ةيذجذا. هدابعنم دوهشلا لها ةرظحيىلا:هبدجبو دبعلا ةبحم لسكتل
 ةيناعالادهاشلا ىف هتالزنتراوطاىف نمحرلالامج ةواجريقفلادبعلا دهاش اذا كلذو نيلقثلا لمع .

 ىونملا ىف: :

 دوش ادس ادك زا ناسحا ىور * دوش ابيز هيناز نابوخ ىود

 نايز هبا ىور رب دوب مد.* ناه تسدوج ةنبآ ادك نوج

 ادك ريدم عا ,نز 31 كناي * ىحضلاو ردوح دومرف نيزاس

 1 ىرتشامث لاومالا مهكلمو مهسفنا قلخ هدابع عم همركحو هلضف لاك نم ىلاعق هللا
 مث مهنم ضارقتسال اب انهيف مهمرك ا مث ةيراعلاب مهيلا اهدر مث مهلاوماو مهسفنا مهنم

 | ضوعلا ديربالو هتمع ردق ىلع الا بلطيال قداصلا دعلاف اهيلع ةريثك فاعضاب رئشب
 هبولاطم عم هل فعاضي و هت ردق ىلع هب ولطم وهام هللا هيطعبف ىلاعت هناذ الا هاطعا امت

 / رظناف الملق هرساب ايندلاءاتم هلنوكينف همرك ردق ىلع ةريثك افاعضانيعاةرق نم مهل ىنخاام
 عالطتسا ىلع مهنبعا اورصق نيذلا نمانلعجاو كئايلوا بولق تمهلاامب انعم مهللا اريثك هلنوكياف

 مهربخ تملعدق ىا ه 'الملا لِ ةصق 6 ىلا ف كملع هتنيملأ ىا 6 رتملا قه كن اقلداؤتا
 نونعلا نو الب فارشامهنال كاذب اومس رواشتلل نوعمتجم ةعامج الملا . بجعتفكايا ىمالعاب

 نم لاح ضيعتتللزم 86 ليئارسا ىنننم © موقلاك هظفل نم هلدحاوال ةءاهب سلاجلاوةباهم
 راجلا هب قلعتامب ةقلعتم ةيئادتبا هي نمو بوقعيدالوامهو ليتارساىن ضعب نياك ىا الملا |

 ةصقوللا رتملأىا ”الملاف ردقملا فاضملاب بوصنم 6 اولاقذا ىسوم 8 ةافو هي دعب 8 لوالا
 هي مهل ىبل 3 اهلاوحا نم بجيت امتاو اهم بحعتبال تاوذلانالاولاق نيح مهثيدحوا ”هلملا

 مكحمو انمدقت اناطلس ان بصتاو مثاىإ 6 اكلمانل ثمبا 88 رهظالا رهشالاوهو ليومشا

 هللا ليبسىف 9 باوجلا ىلع مزملابوهو هعم هي لتاقن و هىمالعبطنو برها ريبدتىف انيلع
 اهزهجب ناك ىتلا شوبجلا ىلع ريمأتلا نم سو هيلع للا ىلص للا لوسر لعفي ناك ام مهيبن نماوبلط
 اريمامهدحا اولعجم نا اورفاساذا سانلا صاهنا ىورو هصاوالاثتماو هتعاطب مهما نمو

 بتكن ا 98 متبداق 6 متيسعله و لاق ليقف ذئنيح ىبلا مهللاق اذا ليقهن اك« لاقؤ# مهلع'
 لاق*هعم # اولئاقتالزاو هلوقوهو هربخو ىسعنيب ضرتعم طرش كلملاعم *6لاتقلامكلع.
 لوشن ا دارا نولتاقتال مكتا هعقوتتاسعالا له ىنعي. اولتاقت النا متيداقلج ىنعملاو فاتتكلاىف

 ىءايك قغاع مم 5-5 مرك قشاع ادك هكناند هنآ نادرو مكي رتفد طساوا رد



 ه4 مى رجم : ىناثلا ءزجلا

 | ةشاو :هفعاضتف.دحا هلا ضرغأ لاق هناك ىنمع ضارقالا نعؤهف اظفل ضرقملا نع متو ناو |
 0 هفعاضي ىف ءاهلا نه لاح فنعض عمج ه6 افاعضا هلاثماوا هلثم ”ىشلاىلع دازي نا فمعضتلا 1

 ةئامعبسد حاولا ليقو * هللاالا اهردق ملعيالىا باسحلا غابم نع ماهوالل عطق اذه ه6 ةريثك وي

 تافيعضتلا نمت ىفون داعلا ملاظُف ءامصخلا عمتجا اذا دبعلا سلفبالثل تانسملا فيعضت ةمكحو

 ةدحاو هنم لدع ةدخاولا ةنسلا لصاو ىللاعت هللا نم لضأ ف.عضتلانال هتانسح لصا نمال

 قلعتيالاك دابعلا اهب قلعتيال ىلاعت هللانم لضف تافبعضتلانا قهببلا مامالا ركذو * ةدحاوب

 ىدعسلا لاق : اهب هبانا ةنملا لخد ادا هناحبس هتمالضف دلل قحلا اهرخدي لب موصلاب |
 ىادخ دسون ىع هدب ار 5ك * علو كيب مد سمح ذا ىراكو كن

 دنهت ناتسحا  رادنقم لزانم: « دنهن ناويد هكادرف هك نك مرك ْ

 لاقف هقيفوتب الا كلذ مهنك+ ال مهنا ربخاو ضارقالا مهيلع لهس جارخالا ىلع مهثحاملو

 ىرخا عسوب و ةراث رتَق وا ضعب ىلع:عسوب ه# ظسبب و 98 ضعب ىلعرتم # ضي ةنناو ف |
 هللازال ءاطعالا هيلع ناه كلذ دبعلا لع اذاو حلاصملاو مك. ىلع ةينبملا ةتئيشم هيضتقت امسح

 هشرو امدلاق هيلع هفل“ هنالو هاطعاام هنم لاي وهف ةيلع عسو ىذلاوهو قازرلاوه ىلاعت |

 وهاما مدنعامناو طسابلاو ضياقلاوه هللازا متملع اذا لوي ىلاعت هللا اك ىبقعلا ىف هيلع
 اوسكعتالو ؟اطعاو مكلع عسوامم اوقفناو هوضرقاف هيلع اولخالف هئاطعاو هطسب نم

 طسبلا ريخأت لعلو . طسبامدعب ضبقي ناب سيكعتلا ف مكتلماعم لثم. مكلماغيالثل اولي نإ
 حرش ىلازغلا مامالالاق * ءارقفلل ةيلست دوجولاىف همقعي هناىلا ءاميالل ركذلا ىف ضبقلا نع :

 حاورالاطسسب و تانيلادن حابشالا نمحاورالا ضش ىذلاوه طسانلا ضياةلاىنسحلا ءاينالا :

 قزرلا طسسب ءافعذضلل قازرالاطسس و ءانغالا نم تاقدصلا ضّش و ةاحملادنع داسجالاىف.
 ايلي سرت اجر تقال ناز طخ لنا رقعلا نم هضقتو ةقافن قتال سىس ءاضغ الاء لع

 هلاججو هفطلو هرب نم اهيلاأ برقبامل اهطسبي و هلالجو هيلاغتو هتالابم ةلقنم اهل فشكي مب |
 دابعلابولق طسبي ةراتف ملكْلا عماوج ىتواو مكحلا عئادب مهلأ نم دابعلا نم طسابلا ضياقلاو |
 نونقو هايربكو هللا لالج نم هب مهرذنيام اهضيَش ةراتو هتامعتو هللا ءالا نم مهركذيامب |

 بولق ضبق ثيح مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لمف م هبادعا نم هماقتناو هنالب و هباذع

 راثلا ثعب ثعبا ةمايقلاموب مد آل لوقي هللازا مهركذ ثبح ةدايعلا ىلع صرحا نع ةباحتضلا

 ةدابعلا نع اورتف ىتح مهبولق ترسكتاف نيعستو ةعستو ةئامعست فلالك نه لوقف 5 لوقت |
 ْ اسف مقكازرك اذه اهطسبو مهبولق حور روتفااو ضبقلا نم هيلع مهام ىلع مهارو حبصا املف

 | ناتلاج طسبلاو ضيقلا هتلاسرىف ىريشقلالاق * ىهتناضسا روث كسمىف ءادوس ةماشك مالا |

 لل هامتكلوبا ديفا دا تير مزانل [ظيقلا تاجرا يجول, لاب وع دما[ قرت رد
 | اريخلامعالا نم متمدقام ىلع مكبزاجبف 46 نوعجرت هيلاو تقاير يق نا ف وابل |

 هلام قرافملىنغلان اىلع هسنتوهوا دعوو دعو وهو رانلاب لخبلا ىبعومةنحلاب دوحلا ىلع ارشو ٠

 | ىلاعتّللانا ىنغلاقف ءارقفلاو ءاينغالا نم ةعامعمتجاو *توفلا لبق قافنالاىلا ردانتافتوملاب |

 ( عفر )



 ٌةرفبلا ةروس مه به, زتتح

 ظ هر سدق ىدعشلا لاق
 | درو نئرب ةماح اذنحلاان' زكوأ «-دزب ذاءاؤخ كام 1 ىقك اضق

 1 راكب ديا روانش رورغ * رانك دشابن اديب هك ىبا.رد

 | عقتبال رذحلا ) مالسلا هيلع لاق اك ”ىث هعفنيال انضقم امح ءاضلا نم ناكام نا لعاو *
 | نارمعت ةلصلاو ةقدصلا ) مالسلاهملع لاقاك اهلاثما و. ةقدصلا هعفنتف قلعملا اماو ( ردقلا نم
 تاملكلاب صتخمي برض نيبرض ىلع تاردقملانا نيققحملأ ضعب لاق ( رامعالاىف ناديزتو دايدلا
 مالسلاوةالصلاهيلعىنلاربخاام ناسنالاب ةصتخلا تايلكلاف ةيليصفتلا تايئزحلاب صتخمب برضو

 ريغتلا لشت ال ىهو ةواقشلاوا ةداعسلاو لجالاو قزرلاو رمعلا ءامشا ةعبرا ىف ةروصح اهنا

 ريخلاىف رثالانم الثم محرلا ةلصل ناىنمم ضرفلا قيرطبالا محرلا ةلصك د يفبال اهيف ءاعدلاف
 قلعتاذا لاحلاض رف زوجي و كلذناكل اهبهلجا ىف رؤي و لصاولا قزرىف طسبي نا نكماول ام
 اهمزاولو تايزجلااماو 6 نيدباعلا لوا اناف دلو نمحرال ناك نا لق ل ىلاعت لاق ةمكح كلذب

 ناك امبير طورشو بابسا ىلع افقوتم ناسنالل هلوصحو اهضعب روهظ نوكي دقف ةيليصفتلا
 طرشلا كلذ نودب هلوصح ردم مل هنا ىنعمب اهتلمح نم دمعتلاو ىعسلاو بسكلا وا ءاعدلا

 اورضحاىسعمهل لاقف نييراوحلان م ةءامح عم مالسلاهيلع ىسعىلعسم ازاصقنا كح

 لاقفراصقلا اذه تومي قربخت ملأ لاقف ليربج لزنف تمي لف رهظلا تاو ل جرا اذه جوال

 هلوقدنع لوالا ءزحلاىف اهق.سدقو تؤملانم اجنف ةفغرا ةثالثب كلذدعب قدصت نكلو عن
 نوعاطلاب قلعتنام ( نؤقسفي اوناكامب ءامسلانم ازجر اوملظ نيذلاىلع اسنلزناف ) ىلاعت
 ىنغي ةب.ّآلا 6 هللا ليبسف اولتاقو )) ىلاعتهلوقىف ىريشقلامامالا لاق + هيلا عجمييلف هنمرارفلاو
 بجوتةيآلاو مكلاوحاب ملع مكتينأب عيمس هللانا اوملعاف نينأ مكتم دعاصتف ملأ مكسمنا
 مهلئاق لاق ملالانم هنوساّقام ليهست مهيلع

 عمستو كيلا وكشا نا تينمت *« ةحارو احور سانلا ىنياماذا

 ماهفتسا نم 2 نولميو كبانجىلا نورفي نيذلا.نم انلعجامهللا هرسسسدق همالك ىهتنا
 ةفص ه4 ىذلا اذه نمىاأ ًادتملاربخ ضرقملاىلا ةراشا 7 اذ 3 ادعم قدصتلا لع سرت

 هلام نمهعطق ىا هذرَق ىطعملاال هب ىمسعطقلا ضرقلالصا # هللا ض رقي قم هنملديوا اذ

 هباوث' هب بلطي ىذلال معلا ميدقتل لثم هللاضارقاو ٍباوثلانم هلثم هيلا عجريل هيلا هعفدبف

 اضارقاىا 6 اناينضرالا نم مكتبنا )ىلاعتهلوقك ضارقا ىنعمي ضرقيل ردصم 6 اضرق 9
 ضرقملا ىنعمي ضرقلا نوكي نا زوجي و سفنلا بّبطو صالخالاب انورقم ىا # انسح

 قخ يوشع انفانفطئالدلخ نايكي نإ خال زتازفلا قاع فق غنا ام" ن2 ولظدلا ابنفلا#|ف
 لجرلال وق ضرقلاعاونانمو هللا لبس قافنالاو ةدهاجلا نسا ضرقلا لبقو * هب ريغلا

 ىلع افطع نا رامضاب بوصنم يك هل هفعاضيف 8 ربكأ هللا هللاالا هلاالو هتلدماو هللاناحبس
 ىذلا اذ نم هريدقت ردصم ىلع افوطعم اردصم نوكف ىنعملا ف هللاضرَقب نم موهقملا ردصملا

 ماهفتسالا نال ىنعملاف ماهفتسالا ثاوس اخ تلو هللا نم ةفعاضف ضارقا هنم نوكي ٍْ

| 
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 ناكو ليقزح مث انحوب نب بلاك مث نون نب عشوي ناك لسارشا ىنب سماب ىموم دعب مقلانا

 هللا هبهوف تمقعو تربك امدعب دلولا هللا تلأسف ازوجحت تناك همانال زوجعلا نبا هللاق

 نم مهاجاو ابن نيعبس لفك هنال لفكلا اذ لقزح ىمسو لفكلاوذ وهّنس+لالاقو * اهل

 اولأسودوهبلا ءاجاملف اعبجج اولتقتنا نم مكل اريخ ناك تلتقثا ىناف اوبهذا مهل لاقو لتقلا

 لفكلا اذ ىلاعت هللاغنمو مهنيا ىرداالو اوهذ مهنا لاق نيعسلا ءاسالا نع لفكلا اذ

 ىريام ةرثكل مهيلع فقو ىنوملا كلوا ىلع ليقزح يماملف همركو ةلضفب دوهنلانم

 ماظعلا اهيا دانةللالاقف مذلاق ةيا كيرا نا ديرتأ هللاّنا حواف ابجعتم مهف ركفتب نع

 تراصف ضعبب اهضءب قزتلا ىتح هانداو ىداولا ىلعا نم تعمتجاف ىمتحمنا كرمأي هللازا

 اوماقفىوقتنا كرعأي هللانا حاودالااهتيا دان هيلا هللا ىحوا مث مدالو ملال ءاظعنم اداسجا

 نانا حيد نماياَش مهيف تبقبف تناآلا هلاال كدمحو مهللا كناحبس نولوَش ءامحا اوثعبو

 مهموقو مهدالب ىلا اوعجر مهنا مث مويلا ىلا دوهيلانم طسلا كلذ دالواف و ما

 ادت او ىوكقا تجتاز .ءاطالا نو نوسلبال مههوجو ىلع توملاةنخحس ارهد اوشاعو

 ةداهشلا بابسال ضرعتلاو داهجلا ىلع نيملسملا عبجشتةصقلا ةدئافو مهل تنين ىتلا مهلا آل

 نأ ىلواف رفملا هس عفني لو دي:هنم نكيملا ثيخ' توملازاو مالستسالاو .لكوتلا نعت

 كتاوااما ةبطاق * ساناىلع ف مظع * لضفوذاانا جيا تطول زك

 مهتصق اوعمس نيذلاماو ىمظعلا ةداعسلاب اوزوفف مهيلع ىرجاماوربتتيل مهاحا دقف

 © نوركشيال سانلا رثكأ.نكلو  راصيتسالاو رابتعالا كلمت ىلا معادح ذقف |

 ةمالاهذهل باطخلا #4 اولتاقو له مهضعب رفكو مهضعب زحعل ىتْشاك هلضف |
 نفق ازاطسح وهو

 توملا نم رارفلا نا نينقدتم هنيد ءالعال 6 هللا لبس # اولتاقو آوعطاف هريدقت ردقم ظ

 هللال سس ف توم ااماو باوك او رصنل | اما نظحلاد>١نم اومرحنالق عقاو ردقلازاو صلخمريغ |

 هيفريغلا بيغرت نم داهجلا ىلا نيقباسلا ةلاقم عمسي «عبمس هللا نا اوملعاو ه8 باهولا كلملا |

 فلختملا فلخنا معي مهسفناىف هنورمضيامب 6 ملع © ريغلا ريفسنم هنع نيفلختملا ةلاقمو

 ءازجلا ءارونم وهو ايندلاوا ندلا لجال هناو بيس ى“ ال دهاجلا داهج ناو ضرغ ىئال

 مهجورخ ءازج هللا لعجدقو اوجرخ نيذلا ءالؤه لاح حسفقتل در (اورتلا) ىلاعت هلوق نام“

 هذهب تبثف رارفلا ةيهاركى لع لدي كلذ لكو صالخلا مهئاحرىف ةببْلاو توملا
 ةليضف ةيآلا

 ىلعلدي ثيدحلا اذهو ( فحزلان م رافلاك نوعاطلانم رافلا ) ثيدحلاىفو هتدئافو راروقلا

 اليل بكر فنوعاطلا نم بره كلملادبعزا لبق *«رئابكلانم هناو مرحتلا جو رخا نعىهنلانا

 ىلعلاقف كندحاىتح انا نم لاقف ىنادح مالغلل لاقف هتباد ىلع ماني ناكف هعم امالغ جرخاو

 ناكف هديربامت هعنيو هيمحيل ادسا مدخم ناكابلعت نا ىنغلي لاقف هتعمس اثيدح ثدح كاحلك |

 حاصف هسسلتخاو باقعلا ضقناف هرهظ ىلع هدعقاف هسالاىلا أحلف اباقع بلعتلا ىأزف همح ظ

 لهااماف ضرالا لهانم كعنم ىلع ردقا امنا لاقف ىل كدهعركذاو ىنتغا ثراحلا اياب بلعتلا |

 دنسحاو ئتظعو كلملا دنع لادقف مهلا ليسالف ءامسلا ْ
 كلا - ا

 ( لاق)



 ةلعلاة قوس مه محب دج

 هجنوتم ىنعملا ثيح نف هنا الا مالسلا هيلع هل لذ اهي تم :لماطا ا يك م ناك ناو آو باطألا ١

 م لاشنا نهالنلا ىضتقم ع راو نإ بات كلا لها نم مهتصقب عمسنم عبمج ىلا

 مهدبع اهراهتشاو اهروهط ىلع اهيل مهتيؤر ةلزنم اهايا مهع هيلا كملت ميتصق عمسل

 لاو *ىقنلا هلحد ام را ركاآلا ىلع لمح ئا ريرش و ءالٌؤه لاح نه سجحبعت وهو رتالأب انوا

 عم ىلاب هيؤر ملأ هيدعتف فها ىلعلا ىعم ىفو باقلا هيؤر انهه هيؤرلا ىنعمو ىدحاولامامالا

 لكماملعلا ل اق مهيلا كملع تنل ىنعم ىلع ءاهتنالاو لوبصولا تنم نيمضتل ىلق كاردا اهنا

 معا هقيقحتو باك ملا ادهب وهف ٠ ماا سلا هيلع ى وللا هنياعي ورك 3 رقلايث عت وام

 ءاهفتسالا ىلع اع وا ىننلا ىلع تلخداذا دايما متبل زمهدال بوجولاءانعم ىشاوكلا فو ة< كلذ

 ْ لوشدق هناف اهب ةماع مدق نم هب بطاح دقو هصقلاب هملع مدش نم هب بطاح دق رتالا ظفل

 نماما انهه هب نوطاخم لاف, ادّسا هش رعت دلي # لاق( ئش.قا نالف ىلا رجلا ردا .لاجارلا

 ْ مهفرعفاهعمسل+ل نمامآو مهم 1 2و مهر ؟ نق م ع .راوتلا لها نم هب ناطخلا ليش اهملعو اهعفقل

 لكل ىنبن ثح اهترهش وهصقلا خ ويش ىلع ةلالد بو ايلاعتم ىاعلا نمل كل ماع نال اما ليقو مهحيو

 ظ كيمأ ةإمح نم وه دلال تتلو 0 فؤلامهو © + اهنم بحعشو اع مرصس وا اهملعي كاحلا

 ةرمشع نم دبر تريم نو ١١ طفللا ثدح نم هحولاو مهغلسم ددعوو اوفلتخاو ذولا

 وس سل ببببصصسس٠ل _.ث.(ث-|-ا-ا---لبببتسعسص

 3 تون رمل وع هع قولااهنو هدا را ا ةرمدنع ق لاهشالو ةرثكلا عج فولالا ثردل قال : | 7 م 9 7 سس . 171704 . 6

 اعاو كلن كيلا ىلإ 3 هللأ م <ل لاق
اد ميم ا وجع رح ىا هل ل وعفم

 2 هع كوملا نم افوخ مهو 

 ريدقتلا ب اونآ اونأوم ناكل ءانللا كالاو راهقلارداقلا لوقنال اليوهتو ان وحن ىلاعت هيلادتسا

 ١ مهداعاىا < مهايحا مة تو وملا قيس ىعدتسإ ءامح الان الر ,دقتلا كلذ مهايحا مدل وقءاضتقال اوناف

 1 مهاحامأ 0 كح هعر ةلانمرازفالنا اوملعيلو م رامحا ه هشل اوفوت-دا ءامحا

 مهلاحا لبق هلل امهتامااضإأ نسحلا نعو*اهدءبةامح ال لجالا ةّيمورامتعالل ةاحاهدعبةب وقعلا مو

 ولا : و 5 : 0 0-1 ويوخلا
 أم وك اماه جسفتل انلعاقب ل كأم ءال ٌوهدصق د مهلاجا ةش ىلا مهثعي م مهلةب وقع

 مهفارشا بهذف نوعاطلا اهبعقو نادوواد اهل لام طسإو ىرقنم ةيرش عسارتما خام

 ظ ءشرا املف اوج رخنيذلا سو هيرقلاوو ىقبنم هكا كليو مهع ءارقفو مهتلف-ماقاو مهقاضعاو

 1 0 !ا ضلي فيما اهناكطياجا ب نبذلا ٠ لاقف ادلب ويزود عال

 نوغس ىذلا ناكملا | اولزل امل يا نيب حيفا هم يهيج ج

02 

 ريغنم اعيجاوتاهف اوتوم نا ءالعا نم رخآ كلمو ىداولا لفسا نم كلم. هادان ةاجتلا هبف
 اوخنتناىتح مالا ةيلامث مهيلع تتاف دحاو لج توك مهباود تتامو هتيشمو هللا صاب هَل

 مهلو> اوقدجاف مهنقدنع اوزجمف نانا هيلا جرجف تنتنا ىا هدانجا تحنوزاو
 ظ مهماظع تو رعو مهداسجا تبلبدقو ةدم كلذ ىلع تتاف اهبف مهوكرتو عابسلان ود ةريظح

 | كلذو مالسلاهيلع ىسومد»ب 20 ثلاث ىذوين ب ليقزحهل لاقي + مهيلع رف



 مو ا جم ىتاعلا . للا

 ظ 0ص رس و و رو
 هءازحا هنع ليزيو هناسحا هللذبي ىلاعت هللاف دئاوقلا بلط ىف دئادعلا ةاساقمو داعلا

 عاتم فوهلملا ٍتلاطلل نوكف ( ىلجانم مهبولق ةرسكتملادنعانا ) ةعتمب هلق رك نمو
 مكلعل هفاطعا قفاشؤاوةهفاطلا قائلا هنتنأ, مكن هاكر كإذككف وسلا لس تتح فارعَملاب

 ايندلا ىلا رظنسال لقاعلاف + ةمحتلا تاليوأتلا ىف اذك هفاصوا تالا هفاطلا راوثاب نولقمت

 | ل1 ليون[ | للة ىلا ونولمف !هاطغإلا لا اق ءاهلع ارلغا كيم انجح هوبا هسا
 ةداعلاب الغتشم ناكو مايا ةثالث اماعط دج ملهنا ىخللا قلقش: نعام قللطلا تاذلا

 تفتلا ءاعدلا نم غرفاهلف ىنمعطا براي لاقو ءاملا ىلا هدب عفر ةداععلا نع فعضاملف

 هعم بهذو قبقش ماقف ىعم لاعت خشاي لاقو هيلع لس هلا "تقةالااملق ةلارظتب اصخش ىارف

 ناملغ ناوخلادنعو ةمعطالان اولا اهيلعةعوضوماحاولا هف ىأرف تسسىف لجرلا كلذ هلخداف

 هللاقف تيبلا كلذ نم قبقش جرخي نا دارا غرفاملف مثاق لجرلاو لكاف ىراوجو |

 ناولعا قبقشاي لاقف قيقش لاق كمساام لاف دحسملاىلا لاقف خبشاي نيا ىلا لجزلا |

 ن“الاتمجترق ةراختلا“ ىلا ىكب كنبال اديغتتكت ةكننعاناوكدنعدسملاو“كزادزادلاةده |
 | تناكناو هللادجول رارحا مهف ىلدعلا ناكنا قيقش لاق كلاهفامو رادلاف كوبا ىفوتدقو |

 ظ ىلصاو 10 اهدنؤسوح *« ىلداخ ىلو تسباحم قلعت

  ىكح - ناظقلان مريخ هف دقارلاف رورشلاو ةنتفلازامز نامزلااذه اصوضخ ةقالع اندلاو |

 ذفنقلا الاهءشح عمرواشتف تومالاذهت ب رشولهل ليقف ةذملا بارشبىا ماللاهللع ناملس نا

 | هيلا لسرامث امهبجي ملف هناوعدي : ذفنقلاىلا ىزابلاو سرفلالسرا مث برشا مهعججحاب اولا

 ودعي سرفلازال نافاج امهنا لاق ىزابلاو سرفلا بن ناملس هللاقف هباحاف بلكلا

 ءاقووذ هناف بلكلا اماو هحاص عيطل اك هبحاصريغ عبطل ىقذابلاو هحاصب ودعي اك ودعلاب

 برشتال لاق بارشلا اذه برشأء هللاقف ايناث هيلا عجرت رادلا نم هححاص هدرطول هنا ىت

 نجسلا ىف شيعلانم ريخ زعلاىف توملاف نحسلاىف كر. لواعب هنال
 دبآ اراك اوكي ريما انا نعرتهإأ «“ دلو ءادتس و ةك عر يللا لاش همقب ظ

 رحبلا كلذ ءام بذعت رخبلا ىف ةتارهاب ماو تننسحا ناملس هللاقف

 لزا كشال توملاناف ردابو * لحار كنافامندلا نه دو“

 لهاتلل داغملل: دورتي لو * ةخ نفس شاعادق أغا ناو

 لئاز دبال لظلا ناف تملع « امدعب صر1اكرتافلظكاسشدو
 * هرمسْض دق ىدعسلالاق

 نيو هعشقل بع ىلا! روك وع لفاغ رو رغم معز وْ 1

 أ 0 9 نع 8 / 3

 ظ شيوخزا ىزاوربقحنقمادن + تسنياتلاج ارضوارسردوج
 . 562 و 0 ةع هو و دف ها | هازل ١

 ْ اذهومهلزانم ىا راد مره و .هراد : ما ة4تح تح ىئبلاىلا و ملا, د عئاتوملا *ىه اننفحا مهللا

 | 8_0 - [ د - 0 نع نس ا الا د وب :
1 

 ( باطخخلا )
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 جورخلاو ءاقدصالاو هبحالا نارحمو ءابرقالاو ةنمعالا قارش هنلط ناواىق قتاول قداصلا

 ةرفلا ةدوس ميك مبو رجح

 0 نيذلاريخ ةلمجاو نهل ةيصو نودود ىا 3 مهجاوزال ةيصو 8 ' مهدعب نم ءاسن نوعدي ىا

 | * جارخاريغ 8 لوحلا ىلا اعتب نهوعتموا 4 لوحلا ىلا © امام نوصوب ىا ه اءاتم ©

 نهجارخا مدع نيبو الوح نهعشم نيب ةسبالملا ققحتل لامشا لدب اعاتم هلوقنم لدب

 لاحوا الوح نهنك اسم نم نجرخال ىا اءاتم مهجاوزال نوصوي لبق هنأك نهتوس نم

 راضتحالا لبق اوصوبنا نوفوتي نيذلا ىلع بجي ىنعملاو تاجرخم نيغ ىا مهجاؤزا نم
 ظ هللاَغ فئاطلانم لجرف ةيالاتلز' لب ةقفنلاب الوح مهدعب نعتمي ناب مهجاوزال

 ةب الادذه هللا ل زئاف تامو هنأسماو هاونا هعمو دالوا هلو ةنيدملا ىلا رجاه ثراحخلانب ميكح

 اهيلعاوقفتينا مهسماو أيش هتأرما طعيملو هثاريمنم هدالواو هيدلاو مالسلاهيلع ىبنلا ىطعاف
 ثراولا ىلع مري ناكو الوح مالسالا ءادتباىف ةافؤلا ةدع ناكو الوح اهجوز ةكرت نم
 نكيملوجرخت ملام اهجوزلامىف ةبجاو اهانكسو اهتقفنناكو لولحلا مامن لبق تيبلا نم اهجارخا

 كلذكناكف اهب ىصوبنا لجرلا ىلعزاكو اهتقفن تطقس اهجوز تببنم تجرخ ناف ثاريملااهل
 نْملاو نبالا دلوو دلولا مدع دنع عبرلاب لوما ةقفن ىلاعتّللاخسنف ثاريملا هبا قليزت اعلي

 ريثعو رهشا ةعبراب لوملا ةدع خسنو ةفينح ىبا دنع اضيا ىنكسلا تطقسو اهدوجو دنع

 جاوزالا لزنم نم  نجرخ ناف 9 لوزنلا ف رخأتم ةوالتلاف امدقتم ناك ناو هناف
 46 فورعم نم نهسفناىف نلعفاوف 98 ماكتحلاو ةمئالا اهيا مكللع حانجالف 98 نهرايتخاب
 نكيملهنا ىلع لدي اذهو باطخلل ضرعتلاو دادحلا كرتو عملا نيزتلاك عربشلا ةركشنال

 نيو ةقفنلاذخاو ةمزالملانيب ةريخم تناكامتاو هيلع دادخلاو جوزلا نكسم ةمزالام اهيلعبجحي

 هماكحا ىفىعاري 6# مكح وه هفلاخ نم بقاعيد ما ىلع بلاغ # زيزعةللاو ف هكرتو جو رخلا

 ةمتملاقلطم ىا 6# عاتم# الما نهب الوخدم نك ءاوس ه6 تاقلطمللو 98 هدابع طاصم
 ناو ةعتملاهل تبجو اهب لوخدمريغ ةضوفم ةقلطملا تناك ناف ةمجاولاو ةيحتسملا ةلماشلا

 ىلع لمحي ةفلاسلا ةيآلاف نهوعتمي هيلع لولدملا عتعلا ظفلف اهل بحتسي اهريغ تناك
 | اقح # ةداعو اعرش فورعملاب سبثلم عاتم ىا # فورعملاب #8 نيتي الانيب ةافانمالف بجاولا

 | ىوقتلا طورشنم نكلو بجاوب سيلف ايقتم ناك نم ىلع ىببنيام ىا # نيقتملا ىلع
 | قالطلا ماكحا نم قبسام ىلا ةراشا # كلذك 8 نغضلل ةلازاو اهبلقل ابنيطت اذهب عربتلا
 ظ اهعرشىتلا هماكحا ىلع ةلادلا 4 هتايآ مكل للا نيس 8*حضاولا ناسلا كلذ لثم ىا ةدعلاو

 | اشاعم هلا نوجاتحي ام ماكحالاو لئالدلا نم هدابعل نيبيس هناب دعو ىضاقلا لاق * هدابعل

 : اهبجومب اولمعتو اهيف لقعلا اوامعتستفاهيفام اومهفت ىكل 44 نولقعت مكلعل 9 اداعمو

 ظ ىونملا فو

| 

 ظ
 رذدحوا دباس كد دايز هك رشدرم دما ركنل ىف ” مك

 نالقاعزانكهزوب رد ىركن 0 تاو لاس اعلا

 | ديرملازاىلا اذهب ريشي ةمتملب اهبلق رمسك ىلاعتهلل اربج قار فلاب تلتبا ال ةقلظملازا ةراشالاو ©
 نديمر رد ندز لثم نايب رد موس رتند رخاوا رد



 م م/+ اح ىناثلا ءزجلا

 رسيالا تناجىف ىذللو ةالص نوعبسو سمح نميالا بناجلا ىف ىذللو ةالص ةئام هناذحم مامالا ظ

 باقر ىطخ الو ةبنقلا ىف اذك ( ةالص نو رشعو سمح قوفصلا رئاسفف ىذللو ةالص نوسحخ |
 قانعالاب نيذاحم نونوكي ثبحب نوقصالتيو ةجرف هيف دجو اذا لوالا فصلا ىلا سانلا

 قانعالاب اوذاحو مكحاشا براش اهْس اونراقو مكفوفص اوصر ) مالسلاهلع لاق بك انملاو ظ

 ءاخلاحتشب للخلا (قذحلاهناك فصلا للخ نم لخدي ناطيشلا ىر”الىا هدس ىفن .ىذلاوف

 ةيزاجحلا راغصلا دوسلا مدفلا ةمحعملا لاذلاو ةلمهملا ءاحلا ىتحتفب فذحلاو ةجرفلا ةمحعملا

 مهضعب لاق : ماتلا هجوتلاو روضحلاب ةالصلا ءاداىف مالكلاو ٠ ربوختلا ف اذك

 نمامت كئالم دنرب كلفرب ى « دوينما هلبق ركاوت ىوربا بارحم

 اقلاوج اموب عاف عمو قلاوجلالمءي هلاح ةيادبيف ناكقلاوجلا سايعلاابا خبشلان ا يحن

 ةرطاخ ىلتعقو هذيملتل لاق ساملمث كلذف ركفت ةالصلا ىلا ماقاملف ىرتشملا ىسنو ةئيسنب

 ةالصلا ءادا ىف ثنا ذاتسااي هذيل لاقف ىنالفلا .قلاوملا تعب صخش ىأ ىلا ىنا ةالضلاف |

 ةضايرلاب لغتشاو ايندلا كرتو اقلاوج سبلف خيشلاىف لوقلا اذه رثأف قلاوملا لصحتىفوا |

 لصوام ىلا لصوزا ىلا
 ىرور, سفن زا 1700 ىبون « دناءدشر ىناحي حدو شل ان

 ىلع اوظفاح إل لاقو نينثالا نيب ىتلا ةغلابملاةغبصي ةالصلا ظفحنف راشا ىلاعتهللانا ةراشالاو ©

 نيفصت ىدنع نيبو ىيب ةالصلاتمسق ) لاقاك مكْسو ىنب ةالصلا ةظفاحمىنعي © تاولصلا

 لوبقلاو ةياحالاو قيفوتلاةردّش مكظفاحىلا هانعق (لأسام ىدعلو ىدعل اهفصنو ىلاهفصق |

 للذتلاب ةاجانملاو عوضخلاو روضحلاو صالخالاو قدصلاب ةالصلا ىلع اوظفاخل اهيلع ةبامالاو

 ماودببولقلا ظفحو مظعتلاو ةسهلاو راقولاو نوكسلاو ءادهتسالاو ةناعتسالاو راسكتالاو

 حورلا نيب هطساو وه ناسنالا طسو ىف ىذلا باقلا نال ىطنولا ةالصلا هامتاف دوهشلا

 :ماودب بلقلا ةالص ىه ةالصلا ىلع ةظفاحلا صيصختىف ةراشالاف بلقلا ىمسي اذهلو دسحلاو

 ىلا ليسالف اهنم جرخم ةعاسو اهتئهو ةالصلا ناكرا ةروص ظفحم ةعاس ندلاناف دوهشلا ظ

 نأش نم وهاماو دوهشلاو روضللا فصوب اهيئاعم ظفح ىلاالو ماودلا تعب اهتروص ظفح

 تءن نم هناو.(_دهشوهو عمسلاىلاوا بلق هلزاكنل ىرك ذا كلذفنا) ىلاعتهلوقك ىلقلا

 مرحىلا نوكلاسلا عراسيلف + ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذكن ومتاد مهتالصو مهنابولقلا بابرا

 ضارعالانم دبالو روبغل اهلل ادع ةلوشمريغ روتفلاب ةالصلاناف روبقلاو توملا لبق روضح لا

 لاق : ادبا هلةباجاالف اديز ىدانيو ارمع رضحتسي نفالاو تاذلاروث ىلحتل تانماكلا نع

 | هريس سدق ىزاريشلا ىدعس خيشلا

 زاب وحمدوب تسوبرب تسوب * زغم همه شيديد هتسنوج ن1

 قر دتقتم هلش رب تشي * قولخم رد ىور ناياسرإ

 ايفوتم ةافولا ىلا فراشملا ىمسي نونو.مي ىا #* مكنم نوفوتي نيذللو 8 قفوتلا هنلانمو

 # اجاوزا نورذيو ف ةافولا دعب ةيصولا عانتما زاجا ة ةنيرقو هيلا لوؤيام مساب ”ىشال ةيمسن
-_--- 
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 ٌةرقلا ةرود مهي مر جم

 ٠ اضيرحم ىلانتقااهمهنا 3 ةّمهس اهنا لاق نما /لعوتارنصملا نيغ ىذا ةالضلا اناقتك ةخخ |
 هلع هنا اهنع هللاىضر ةشئاع تورام لئقناف.* ةعمجاموي ةباجالا جب فيج مع تحي
 ىلع لدي ( رصعلا ةالضو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ) لاق مالسلاو ةالصلا

 اذك اهمساب اهرك ذف امما رصعلاو انقل ىطسولا نوكينا لمتحم تلق ه«رصعلاربغ ىطشولانا

 لعاف نم لاح هك نيتناق © ةاللصلا ف ىأا ُ هلل اوموقو 92 كما نال .قراشملا حرشف

 اوناك مهنا  ىور  نيعشاخوا هنف رك ذلاوه تونقلا نال مايقلاف هلنيزك اذ ىإ اوموق
 هسغن ثدحي واىصحخلا لّشوا تفتلبوا هرصي دمينا نمحرلا باه ةالصلأ ىلا مهدحا ماقاذا

 ودعنم فوخ مكبناك نا ىا ه6 متفخناف 8 فرصني ىتح ايسانالا ايندلا رومانم ”ىئثب
 نلجار اولصف هريدقت ىوذحم هلماعو لاخلا ىلع بوصنم 46 الاجرف # هريغوا 0

 سزافوناسرف كت يك لو عمج وهو نيكار ىا # اناكروأ 98 بحاصو باح ل ثم لجار

 17و فوتولا ع كم ةفياسملاو ىثملا لاح ىف نولصيال مهنا ةفشح ىلا بهذمو

 اوركذاف## مكفوخ لازو ه6 متمااذافإ# ةيآلا (متفخناف) ىلاعتةلوق هيلع ليل دلاوافتاو ىلصي
 ارك ذىا *« مكملعأك 5 اهناكرا مظعمهنال رك ذلاب اهتع ربعنمالا ةالص اولصف ىأ # هللا

 نوكتزا هيشتلاب دارملاو ةالضلا ةيفك نم 46 نوملعت اونوكتملام ف © ايا هميلعتك انناك
 هلل اوركشا وا ةمعنلا ريك ذتل ناونعلا كلذب اهدارباو . هللا هملعامل ةقفاوم ةادؤملا ةالصلا

 ةيفك اهتم نم ىنلا ماكحالاو عئارششلا نم هنوملعت اونوكتملام مايا هميلعت ىزاوي اًركش
 نيدحوملل هللااهأهدق ةفاضلا ةلزنع ةالصلانا رلعاو + نمالاو فوخلا ىتلاح ةالصلا ةماقا
 نولو ةذل ماعط لكلو ةمعطالانم ناول“الا عمتجم ةفابضلاىف امكف تارم سخخ مون لك ىف
 لافمئاراجالا بكن عو « بونذلا يقكَمو جذل لض كتل ةقلتخسلامقاوب ناكرا ايف كلذك

 مهطعارهظلا ةالصىمو هتماو دمحا اهيلصي تاعكر عبرا ىسوماي ] هتاجانمىف ىسومل هللالاق |

 نوحبس ةكئالملا مهبلكوا ةثلاثلاىفو مهنيزاوم لقثا ةيئاثلاىفو ةرفغملا اهنم ةعكر لواىف

 ةكئالملا هلت رفغتسان مو مهلرفغتسيؤالا ضرالاىفالو ”ءامسلا ف كلم ىتسيال مهلنورفغتسيو
 تامكر عبرا ىسوماي .نيعلاروحلا مهبلا رظنتو ءامسلا ٍباوبا مهل حتفا ةعبارلاىفو ادبا هيذعال

 تاعكر ثالث ىسومأي . مهل تيضقالا ةجاح ىنم نولأسام رصعلا ةالص ىهو هتماو دمحا اهلصي

 !اهلصي تامكر عبرا ىسوماي . ءامسلا ٍباونا مهل حتفا برغملا ةالص ىهو هتماو دمحا اهيلصي

 مهتدلو موك ايندلا نم نوجرخيو اهيفامو ايندلا نم مهلريخ ءاشعلا ةالص ىهو هتماو دنحا |

 دكأتا ةياغ ةدك ٌوم ةنس اهئاف ةعاممعا كرت ناذالا عمس نمل صخربال هنا .لعا مث + [مهتاهما |

 مهم دحا اهكرتولو مالسالا رئاعش نم اهنال حالسلاب مهلاتق بجو ةبحان لها ايكرتوا تح |

 توكسلاب نول او مامالاو ناريملا مثأيو هتداهش لبقتالو ريزءتلا هيللعسحم ىعرش رذع ريغب |
 لآ لضفا هتلحم دحسُ ةالصلاىف 0 ةرثكل عماجلا دجسملا رضخ نم ىواتفلا ةينغىفو *هنع

 | هءاعواهريغىومت ةدايزالو ةعاملا ةرثك هضراعبال هلع اقح هدحسلنالرثكوا هدحجسم لها |

 | فلخ ىذلل بتكي) لاقهنا مالسل هيلع ىلا نع ىورووامالا ةاذاحى لع لوالا فصلا ردابيو
 مممااّشُِْح حيي يس بي بيبي يبيح ل لل سس

 ظ



 مد مى دج ىنأثلا ءزجلا

 ةازيالاهنا نط نمؤ'هزيسخاو هربسجا:اف مارب لانا لني وهو ةضعم فراق ند ةفصلا ءذهب
 ةقرافم نا تاي آلاف ةراشالا مث عت ىلازغلامامالل ىنسحلا ءاممالا حرش ىف اذك هرفكأ اف

 نوكي فيكف اهيف ( مكلع حانجال ١ ةيويلد ةحلصملل لاعلاو ءاقدصالا نم لاكشالا
 فيكف هللا تيب ةرايزل مهتقرافمب نوفرباب متا لب ةشد ةحلصمل مهومتقراف نا حانج

 ةفرافم هللا ةرايز ىفو ناطوالاو ىلاهالا ةقرافم هللا تب ةرايز ىف بجاولا ناف هللا ةرايزل

 ىلاعت هلوقو نوبعلب مهضوخ .ىف مهرذ مث هللا لق :لاعقو كشفت عد نادبالاو حاودالا

 نيح هءابحاو هءايرقا هب عتميلف لام ةدارالا لهاو بالطلا نم هلن مهنا ىلا ةراشا « نهوعتمو)

 فولأملا نع ماطفلاناف قارفلا ةراسم لاملا ةؤالحب مهنع ليزيل هناحبس قحلا بلطف مهقداف

 هللاضئارف ىلع مهني مق لب مهدعيو هيارقلا ىف مهلرك رده مهللع لاملا قفني الو ديدش

 لوسولان اىلا ةراشا (ىوقتلل برقا اوفعتن اوال ىلاعتهلوقىفو ةقيقحلاب مهنعتامدق هناف ثاريملاك |

 ردق ىلع قلاخلا ىلا ةلصاوملاناف هنع زواجتلاو هللا ىوسام كزتب وهاما هتان قح هللا ىوقت ىلا 1

 (مكني لضفلا اوسنتالو) ىلاعتهلوقىفو هاوسامعدعتتلار دهب هللا ىلابزقتلاو قواخلا نعةقرافملا

 راد انلحاىذلا)) ىلاعتهلوقكهلذن نم الا نوكيآل كانه اهلوخدو ةنلالواحناف امندلاف انهه

 ةيمجنلا تاليوأتلا فا ذك «ريصب) ةنادقفو لضفلانادجوىف «نوامعتامب هللا نا هلضف نم ةماقملا ظ

 ىداهلانيقيلا رونق رشاولفالا و قئالخلل فشاكلاارونلا نادقف قئالخللتافتلالادعابجوبامتاو |

 اهيلالحرينانمبرقا! ةرخ .لاتيأرلقباو ريخ هللا دنعامذاو اسدلا نمريخةرخ آلا ناب معلا ىلا

 هيدامو اسال لاخلا ىف دوج وملاك اعطق ىف .آلانالاهملع ءانفلاةفسكت رهظدقواتدلا نس ع راو

 لخداذارونلانا) مس وهيلعةللا ىلصهللالوسر لاق لاومالاو نيلهالا لاقتنا و لاو> الا ريغت نم نها

 رورغلارادنعىفاحتلا) لاق اهب ف رعب ةمالاع نم هل لهو هللا ل وسر اي لبق (حرشناو حسفناب لقلا

 كئاقلل دعتسان مت انلعجا مهللا ئهتنا (هلوزت لبق توملل دادعتسالاو دولخلا رادىلا ةبانالاو .

 دارملاو اهيلع ةموادملاو اهتقول ءادالاب 5 تاوملصلا ىلع اوظفاح 8# كلاصو لاونل أهو |

 ةزتاوتملا ثيداجالاو .تاي الا نم اهريغب ا ةليلاو موي لكى سلا تابوتكملاتاؤلضصلاب |

 ةس# كلذ لقاو نايواستم ناددع هفنّتك ام ىهو ىطسولا رك ذ وهو ةب آلا هذهىف ةراشاتو ظ

 ظ

 يبيه سلسال - 23

 ىذلاو دحاو اهلق ىذلاناف ناددع اهفنتكيال ثالثلالوقن انال ةفصلا هذهب ثالثلانا لاَشال

 سل هتافاقرط ط هل سيل و هفعض اراص هافر ,ط عمتجا اذاام ددعلاناف ددعب ني دحاو اهدعب

 ىطسولانوكتنا ىلع اهب ةطسوتملاىا ه ىطسولا ةولضلا 8 ىلع اوظفاح 5 و ف *يث هلبق

 'ىنثلا هطيتسواو'؛طنسوالا :ثننأت لضفت لمفانوكيتنا ىلع اهنما لضفلاوا ةهسشم ةْفص

 ةالصلا هيلع هلوقلو ) اهن ينالصو ليل ىنالص نيب اهنال رصعلا ةالص ىهو هلدعاو هريخ
 مهروبق هللا الم رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش ) ٍبازحالا مون مالسلاو

 عامجاو مهبسساكمو مهتاراخ اهتقو ىف سانلا لاغتشا. ةرتكل اهلضفو ( اران .مهتوسو
 امن أكف رضعل اةالص تافيلادج يويلقسا قم هللا لوسر لاق راهنلا ةكئالمو لبللا ةكئالف ظ

 بازحالاءوب ثيدح فمن هلاموهلها باهذنمرذحب اك ارذح اهتوف نم نكي ىا (هلامو لقا |

 (ةخ)



 روصلانم قاوبلاىفال ىلوالا ةدوصلا فوهامتا رهملا ىف ىنعبي حانجلا عفرو اهل ىمسو نرسم |
 توجو مدعاما الك الو اضعبال رهم ىلوالا ةروصلاىف بجبملو رهملا بوجو اهيفذاذ ثالثلا
 أ اهل نكلو اهبلوخدم ريغ اهنوكلف لكلا بوجو مدعاماو فصنيال .لثملا رهم نالف ضعبلا
 ةسوسمملاريغل|تاقاطملاىهو نهرك ذ ىرج نم قحوف هناف (نهوعتموإ ىلاعت هلوقل ةغتملا
 ظ لبق نم نهومتقلطناو ةعتملاال رهملامامت نهل ناكل تضرفولذا ةضيرف نهل ضرفبل ىتلا

 ظ مكنوك لا- سييسملا لبق نم نهومتقلطناو ىا 6# ةضيرف نهل مترف دقو نهوسمنا
 | رهملانم نهل متيمسام فصن نهلف ىا 6 متضرفام فصنق © ارهم حاكنلا دنع نهل نيمسم
 كلذك ىمسملا ريرقتىف لوخدلاك توملا نال هلك هيلع بجبف لوخدلا لبق اهدحا تامذاو
 ىا لاوحالا معا نم ءانثتسا « نوفعينا الا ه8 ىمسم دقعلا ف نكي ملاذا لثملا رهم باج اىف

 ذئاح كلذ طقسوناف تاقلطملا ىا نهوفع.لاحىفالا لاح لك ىف اننعم ضو رفملا فصن نهلف

 دوعلام هلحو هدقعل كلاملا جوزلا كرتي ىا * حاكنلاةدقع هديب ىذلا فقتل 2 هبوجو دعب

 أ وفع اهللع هقح كرت ناف امرك داتمملاوهام ىلع الك اهيلا هقاس ىذلا رهملا فصن نم هللا
 ظ قادصلاايطميذا هوفعب دارملاو ىلولاال جوزلا حاكتلا ةدقع هديب ىذلا هلوقب دارملاف ةهبشالب
 قحلا ىلع ةدايزلا ةنمستو فيصنتلاب هللا دياعلا طقاسلا فصنلاو هنلع بجاولا فصنلا الماك

 لبق اهقلط اذاف جوزتلا دنع رهملا لك اهيلا جوزلا قوسينا معهدنع بلاغلا ناك امل اوفع

 | اوفعتزاو © اهنع افعدقف ةلاطملا كرتاذاف اهلا قاسامفصنب اهبلاطينا قحتسادقف لوخدلا

 لجانم برقا وفعلا هريدقت وفعلا برق ةلع ىلع لدن ىوقتلا ف ماللاو *# ىوقتلل برقا
 ١ ثيدحلا فو ىوقتلا كرتكلذدنع ةءورملاكرتوا هنعضوعمريغنه ضوع هناك ذخالاذا ىوقتلا

 اموق ىنارعاىنا ىىمصالا ثيدحىفو (أبش هنم كرتاال تح ذخا لوقينا حشلا نم ءرملاب ىنك)
 | لضفا لفاغتلاو لضفتلا لاق قا نم ريخامو اولاق هنم ريخ وه اهفوا قحلاىف اذه مهللاقف

 دارملاسيل * مكن, لضفلا اوسنتالو 98 ىواخسلل ةنسملا دصاقملا يف اذك هلك قحلا ذخانم
 لضفلا اوكرتتال ىنعملاو كرتلا هم دارملا لب عسولاىف سيل كلذ نال نايسنلا نع ىهنلا هنم

 ناسحالا ىلع اعبمج امهثح اهبيصن ةأرملا كرتو قادصلا مام لجرلا ءاطعاب مكشبامف لاضفالاو

 هرسسدق ىدعسلالاق : اوسننالب بوصنم مكن, هلوقو لاضفالاو

 ىادخ قلخب دناسر ىين هك « ىارسود رهب دنيب كين ىبك
 هقحىف رصبلاو .ناسحالاو لضفتلا نم متلمتام عيضي داكيالف © ريصبنوامعتامب هللانا

 مهفيامت ىلجاو حضوا كلذو تارصبملا توعن لاك فشكني هيىذلا فصولان ع ةرابع ىلاعت
 اهدحا . نا سما رصبلا نم دبعلل ىردلا ظحلاو .تايئرملا هاوظ ىلع رصاقلا رصيلاكاردا نم

 ةربعالارظن نوكيالف تاومسلاو توكلملا بئاجتو تايآلا ىلا رظنيل رصبلا هلقلخهنا لعبنا
 ةركف هتمصو ةربع هرظن ناك نم لاقف كلثم قلخلانم دحا له مالسلاهللع ىسعل لبق

 هعالطاو هيلاءرظني نيهتسيالف عمسمو هللا نم ىأر م هنا معينا ىناثلاو .قثموهف اركذ همالكو

 ناميالاتارمت ىدحا ةيقارملاو هللارظن.ناهتسادقف هللا نع هفخمالام هللاريغنعىنخانمو هيلع



 مده مى جم ىلاثلا ءزمجلا

 كواسلا لهل لاغتشالا ىننب مهضعب لوقف امومجو اصوصخ نييلانم ةيلخادلاو ةجراحلا

 معلا ناف اذهنم هللاب ذوعن ةيفوصلا ةلهج همز اك لصالا نم كرتلا ىلعال ىنعملا اذه ىلع ىتنب

 نكميالف كولسلا لهانم ةياهنلابابرا اماو . كلاسمىلا كلاسلا ىدتهي هبو روتلاوه اقلطم |

 ماقمزع اوزواجم مهذا اهسكعبالو ةدحولا نع ةرثكلابال نوبجتحيال مهناذ مهلاوحا رضح

 الوةقيقحإل مهدنع راغغاالف ةقبقحلاب اوققحلي راوثالا قادحالا اويلقانأ اودهاشلب راغالا

 اهفرءياك .تسل مالسل هيلع هتحم نال كلذو ءاسنلا مالسلاةيلع ىنلا ىلا ببح اذلو اراشعا

 هذه عماج ريقفلا لوقي + ىربكلا ةئارولاب ذافنم الا هيلع علطبال دوتسم اهرسس لب سانلا

 بتك وا قبسامف هلوقزا دحا نظيالثل ماقملا اذهىف مالكلا تطسباما ةسفتلا سلاجما

 ردق فرعيمل قيرطلا اذه كلسم نمو هنلا ترشاام ىلع لمح هللب ةيفوصلا تافارخ نم

 بوجوةي.آلا هذهىف حانملانم دارملا « مكيلع حانجال و قيقدتلاو قيقحتلا لها تاوطخ

 لاق * نيعماجمو نهل نيسامريغ ىا # نهوسمتجملام ءاسنلا متقلطنا وه رهم نم ةعبتالىا رهملا

 سيبملا مدع ةدم هريدقت فوذحم نامزلاو ةيفرظ ةيردصمام ةلكنا ىهاظلا خشلا نبا

 الا" ىا ىتح ىنطعتوا كنمزلال كلوقك ناالا ىنعيوا ةلك # ةضيرف نهل اوضرفتوأ »

 ناك اذا الصا رهملا ةيلاطع قلطملا ىلع ةعبتال هنا ىتملاو ازهم دقعلا دنع نهل اوضرفنا

 لاحىفو ىمسملا فصت ذئنيح هيلعزاف رهملا ةيمستىف الا لاح لك ىلع سيسملا لق قالطلا

 ' ماهكةيمستلا ةروصوف هيلعف ساسملا دعب ناكاذااماو رهملا لثم فصنال ةعتملا هيلع هتيمست مدع

 نهوقلطف ىا ردقم ىلع فطع 6 نهوعتمو 8ِ» لثملا رهم مام اهمدع ةروصىفو ةعفلا

 | جوزلا اهشحواامل ربج ةعتملا باجياىف ةمكحلاو هينعفتنيو نغليتام نهوطعا ىا نهوعتمو

 راحو تسلانم اهجورخ دنع ةأرملا رتسياموهو ةفحلمو ندلارتسياموهو عردوهو قالطلاب

 عسوأا لاش 46 عسوملا ىلع © ىلاعتهلوق هنع حصفباك لاخلا بسح نع سأرلا رتسياموهو

 هتقاطو هناكما # هردق 88 ةعس هل ىذلا ىا ىنغو ةعس اذ راصف هلاح عسا اذا لجرلا

 :ليلق وهو راغلا ةرتقلاو . ةرثق اذ راصو رقتفا اذا لجيرلا رتفا لاش *# رتقملا ىلعو ©

 نع صقنن ال اهلاحب ال هلاحي ةربتعم ةعتملاف 6 هردق وه لاخلا ضلال قملا ىلع ىا بارتلا نم

 دازت ال ةعتملاو لثملا رهم نم ىوقا ىمسملا نال للا رهم فصن ىلع دازت.الو مهارد ةسمح

 بهذو ناتغل ردقلاو ردقلاو . ىلوا لثملا رهم فصن ىلع ديزت ال نالف ىمسملا فصن ىلع

 نيكستلاب ردقلاو ددملاو دملاو ددعلاو دعلاك مسا كرحتملاو ردصم نكاسلا نا ىلا ةعاجج

 مسا ه6 اعاتم وه رادقملا كيرحتلابو هعسو ىلع ىا هردق ىلع قفني وه لاش عسولا

 اسيتلم اعيتمت ىا 6 اناين ضرالا نم مكتبنا ) ىلاعت هلوق لبق نم روك ذملا لعفلا ردصم
 اعاتم ىا اعاتم ةفص 46 اقح ةءورملاو عرمشلا هنسحّتس ىذلا هجولاب. ىا 7 فورعملاب »©

 نبا لاق *لاثسمالا ىلا ةعراسملاب مهسفنا ىلا نونسحمب نيذلا ىا *« نينسحلا ىلع #9 انجاو

 ةيناثلاو . رهم اهل مسجلو ةسوسمم ريغ نوكتزا ىلوالا . تالاح عبرا ةقلطمللنا معا ديجمتلا

 ريغ نوكتنا ةعئارلاو . اهل مس ملو ةسوسمم نوكتنا ةثلاثلاو . اهل ىمسو ةسوسمم نوكتنا
 مما لل١

 ( هسوسمم )



 ةرقبلا ةروس دم للامن سات

 ىلقلا هع نع ةرامع مزعل ||  اومزعتالو ؛

 ىلع لعفلا ىلا ناسنالا ىعاودو بغارلا لاو 3 17 هسفنب ىدعت 520 لعف ىلع

 سفنلا نم عامجحا ةمهلاف مزغلاث ةمهلامث ةدارالا مث هيف ركفتلامث رطاخلا مث عئاشلا بتا م ١
 ةدقع دقع .اومهزعنال' ىا 4 حاكنلا ةدقع 8 هلاضما ىلع دقعلا وه مزعلاو ىمآلا ىلع

 هلوقىف ةفاضالاو لعفلابالا قلعتبالف لعف ىلع بلقلا دقعنع ةرابع مزعلانال حاكذلا |

 لاخلا ةيدارملال ب قرضتلا ءارجا فلكملاطبر  ىعم ةدقعلا نوكتالف ةيناس 5-0 |
 نامزىف ةدّتعملاجوزتنع ىهنلادوصقملاو نيدقاعل ادقعب لصاخلا ىعرشلا طامترالاوهو ردصملاب ٌْ

 مزعلاناف ةدعلا !نانزف كنا نع ىمنلا ىف ةغلابملل حاكنلادقع ىلع مزعلا نع ىهن هنا الا اهتدع |

 ىلوالا قيرطب ”ىنثلا كلذ نع ىهنلا مزاتسي 'ىثلا تامدقمنع ىهنلاو هيلع مدقتم “ىثلا ىلع |
 ةدعلا غلبت ىتح ىنعملاو ضورفملاوهو بوتكملا نع نتاعككأ) ماج كاكا قا قح» ظ
 | يهورذحافإلم زوج الام ىلع مزعلا نم هي مكسفناىفام معيهللانا اوملعاوإ# اهرخآ ةضورفملا |

 و منع نمل روع نا اوملعاو ل هققحت دعب اف اعو ءادتبا مزعلا نع نانتجالاب

 متيونامنا ىلع اهريخأتب اولدتستالف ةبوقعلاب مكلجاعيال 6 ملح ف ىلاعتّللا نم ةيشخ لعفي
 مكيردب كسمأ امب اولمعاو ةيوقعلا بابسا اوبنتجاف ةذخاؤملا عستتسيامم :سيل مزغلا نمهنع

 نورمطتلا قولنا! لاف مساك نم هن نار ارنقلعا]

 دوبن متسناوت متسنادب نوج * دوس هج متسنادن متسناوت نوج

 ةصخرهلنوكي ناريغنم تايآلا هذهىف هسفن ىوهو هتاوهش ىلا لامنم ىلاءتهللاغ و دقو

 لام نم ىلعا كطم هلزوكيالو هسفن ىضر ىلع ىلاعتهللاىضر رات نا لقاعلل دبالف ةبعرش
 هلوسرو هللاىلا هتزحم تناكنم ) مالسلاو ةالصلا هلع لاق ىلاعت للاالا اهريغوا ةأرماوا ظ

 ىلا. هترحهف اهج وزتي ةأرماوا اهبيصيايد ىلا هترمغ تناكنمو هلوسرو هللاىلا هترجهف ظ

 تفكر يتعاو هدصقام دصاق كب ا وثاو هلماام لم وم لك ءازج لعج فنك لمأتف (هملا رجاهام |

 | دوجو الكد أكف وهلو بعل اهدوجو نالو اهتساسحخل اهراشعا م دعب اراعشا ايندلاركذ دركي مل !

 |. ريدتو ىلاغتءاوسام داعبا نم نمضتامَو (هللا-رجاعامىلا هترحهق ) مالنشلاة لع هلوق ىلا رظناوأ |
 أ لامواةوهشنم اندلاوق قت لك 'دارملانايرعش اهنم اهنا عم ةأرملاو اسدلا ع ذارءالا اذه ظ

 هرسنسدق ىلا رادلاناماسوبا لاق * هلل ”ىش لكنعو لب ايندلا نع جورخلاثيدحلاب دارملاناو ظ

 ا

 إ

 تت يس ست يي ب

 | لعاو « ثيدحلا بتكوا ةأرما جوزتوا شاعم بلط ايندلا ىلا نكر دقف نهبلط نم ثالث
 | مولعلاب لغتشيو لطابلاو قحلانيب هبقرفبام ةيعرشلا مولعلا نم لضحب نإ قحلابلاطا ىئنيوهنا

 قعءعن ريغ نم ريسفتلاو ثيدحلا جارختسا ىلع ردشام ردق ةلوادتملا نيناوقلاو ةيمسرلا |

 (ةينرفلا لع] لوصا قع ةنغا نم ةيافكلا ودق قط دئازمنا# مؤلدلا#ضماوخو ةلاقتالألا ف ٠
 لمكتلاو لصحتلا دعبام وهو ةياهنلا صا اماو . بالا اذهيف صالا لوا اذهف ةّقنزطلاو

 ' ىلحتلا ىلع ىتبي كول لانال ىلا كردنع ادعب داز ةرهاظلا مولعلاب هلاغتشا ردقب كلاسلاناف |

 ظ لغاشملاحرطو امولع تناكولو قئالعلا نم نطاسلا غدرفتو عامسالاومالكلا كزتو عاطقنالاو

 ( ل - 5 - نايبلا حور



 مسي مم. ح٠ ىلاثلا ءزجلا

 ١ قطالط نإ يقل ويجب وهو ناطدشل وابو باطلا قيرط ءهلع اع عطقي الثل نينمؤللا .
 لضفلا تاقدارس.نم مركلا ىدانم نافريصق رمغلاو فيعض تناو ريطخ نأشو مظعرما ٠

 ظ ىلاعت هللا س دق ةيمحتلا تاليوأتلاف اذك ىلطيف بالطلا ناف ىبدجو ىنلط نم الأ ىدانس

 | اهجوز تاماذا ة ةأرملا نا ىلاعت هللا لع 3 ( ىلع حانجالو © ةيضرملا ةيسدقلا ةيكازلا هسفن ظ

 ةدعلا ىف ةطخلاب ضرعينا بغارلل قطاف اهنف هنااا لاحوا لام اهل نوكيدق ظ

 هريغلو هل لمتحلا ”ىئثلاب ىنعملا ماهفا ضيرعتلا هدب .مضعاوفإل مكيلع مكيلع حانجالو ىلاعت لاقف |
 ظعولا ىلع لمتشملامالكل | مضلابو حاكتلا ناقلا رسكلاب ةطخلا 1 ءاسنلاة لج نم» 2 ظ

 دارملاو حاكتلا ماىف اهبطاخ ىا ة ةارملا بطخ لاش مالكلاوه ىذلا وينال انها ظ

 ىجر قالطنم .هيدتفمالو دفا يدق نوكتال ىناللا ءاسنلااماو .ةافولل تادتعملا ءاسنلاب |

 انههف احبرص ىضرلاب باجيف لجر اهطخيناالا اضيرعتو احيرصت ةزئاج نهتبطخ ناف |
 بيجا ناو ( هيخا ةبطخ ىلع مدحا نيطخمال ) مالسلاهيلع هلوقل اهبطخنا هريغل زوجال |

 هيفف درلا عي رصالو هباحالا حيارص دجوب مناو اهطخينا هريغل لحي انهيف احرص درلاب |

 ضيرعتلا زاوج ىنف عاضرلاو ناعللاب ناابلاو ثالثلا قالطلانع ةدتعم م ىتلاو ىنالخ

 اهحاكن خسفنا ىتلاو ةعلتجلاك اهتدعفف اهحاكت اهجوزل لحب ىتلا نئانلااماو الخ اهبتطخي

 ه|لحيالفج وزلاريغ اماو ممرصتلاو ضررعتلا اهجوزل زوج انههف هقفن راسعا وا ةنعوا ببعب

 ١ ضيرعتلا هللحالف اهتدعى اهحشتسي نا جوزلل لحي ةدتعم اهنال ضيرعتلاو خررصتلا
 ىضرغنمو ةحلاص ةليمج كنا ةدعلاىف اهل لوقينا ةيطخلاب ضيرعتلامث ةيعجرلاك اهتبطخم
 قلثلا نسح ىلا لوقيوأ اذك اهتفص ةأسما ىلا. جاتحماناوا كلثم ةأسما ىهتشاوا جوزتا نا

 بغاد بر لوي وا هيف بغريل هسفن فصيف ءاسنلا ىلا نسح ةريشعلا ليمح قافنالا ريثك |

 تيغرنا هيلع اهسفن سبحم ىتح اهحاكت ديري هنا مهوبامم كلذ وحنو كيلعصيرحو كيف.
 | كلذريغوا كبطخاوا كجوزتاوا كحكنا نا ديرا ىلا لوم ناب حاكتاب حرصيالو هبف
 كو مكسفنا ىف متنكا وا ف اهيف احيرص اهبطخينا: هلز وج الاهتدعىف اهحكنينا زوجالاهناف

 هومتننك اواىا متضعامق هلوقىف ةلوصوملا امىلا عجارلا ريمضلاوهو فوذح متننك | لوعفم |

 ليوالا ةينالاب انستا اك ريس[. ف نيكس كيف متر مضا ىا مكسفنا ىف

 اع هلق دقعي نال ةحابا هب آلا هذهو لاحلاىف٠ خلابرفلا مرحنو لاخلاىف ضيرعتلا ةحابال

 .لاقف كلذ حابا هلجال ىذلا هجولا ركذ ىلاعت هنا مث ةدعلا نامز ءاضقنادعب :كلذب حرضيس هنا

 دوصقملاف نهيف مكتبغرب قطنلا نع نوكفنت الو ةلاحال © نهنوركذتس مكنا للادع ©
 هنأ ىلع بصن 6 ارس نهودعاوت ال نكلو © نوي يدون ل ا يي ده ْ

 نهورك ذاف ىا نهنورك ذتس هلع لد ىوذحم نع كاردتسا وهو نهودعاوتل نأن لوعفم ْ

 قطا متلا م 5 صخرامي اوفتك ١ لب احاكن نهودعاوبال نك كلو يتغر نهل اورهظاو ظ

 6 اور ءمالوق اولوقت ناالا 8 هب رسيامت ”ىطولاوه ىذلا يحي نال لدا ككاو ريعتلاو

 ةننكينم.ريغ ةفوزخم ةدعاومالاام ةبدبعاوم نهودعاونال ىا ىهنلا هيلع لدي امث غرفم ءانتتضا 7

!: 

 اسي عسصسسسس يلبس

 ( اعرش )



 ةرفلا ةرو- مدهك ما جم

 | فصن ماا ةسمخو نارهش ةما تناكاذا اهجوز اهنع ىفوتملاةدع ناف ءامالاالاو (نيلح نمشي |
 ناىبعلدف نينمؤملاعم باطخ «مكنم نوفوتي نيذلاو) ىلاعت هلوقو: فلسلا عامجاب ةرحلاةدع ١
 ' ةيباتكلا ىلع ةروك ذملاةدعلا باجمال هجوالف طقف نينمؤملاب صتخم عورفلا هذهب باطخلا ؤ

 / ءاحلصو ماكحلل باطخلا هي مكيلع حانجالف ف نهتدع تضقنا ىا *6 نهلجا نغلب اذاف ون
 ظ هلع ردق نا كلذ نع نهعنم دحاو لكىلع بجو ةدعلا ةدمىف نجوزت نا نهنال نيملسملا ظ

 | ٍباطخلل ضرعتلاو نيزتلا نم © نهسفناىفناعفامفوّله ناطلبلاب نيعتسينا هيلع بجوزمتناو
 | ىذلاهجولاب تاسبتلم نلعف ىا نلعف لعافنم لاح ه# فؤرعملاب #8 ةدتءملا ىلع مرحام راسو
 | هب مترما ام الخ نولمعتالف هيلع مكيزاحبف 6 ريبخ نولمعت امب هللاو عارعشلا ءركتسإل

  ادخ رهق دنكب اروا خيب * ادخ صاب دوش: ىصاع هكره

 اهنع فون ىذلا لزنملانم جو رخلا نع عانتمالاو حاكنلا نع عانتمالا انهصيرتلاب دارملان ا لعاو *
 ال *ىث ىأى ف صيرتت !هناناسب هنف سبل هنال لملاك ظفللا اذهو نيزتلا نع عانتمالاو هنف اهجوز
 ةرورضلادنعالا بجاوف لزاملا نم جورخلا نع عانتمالا اماو هلع عم حاكتلا نععانتمالا لو انا
 ١ هللا لصهللالوسرزا امهنعةللاىضر ةصفحو ةشئاع نعىورامل بجاووهف نيزتلاكرتاما وةجاحلاو

 الا لال ثالثقوف تم ىلعدحننا رخآلاموبلاو للابن مؤن ةأ سعال لحال ) لاق ٍلسوهيلع خلات

 بنت ترما ةدعلا ىف حاكنلااهيلع مرحاملهنال دادحلا بج وامت او (ا رسشعو رهشا ةعبرا اهجوز ىلع

 ناكىذلاحاكنلاة معن توف ىلع فسأتلا راهظالو جاوزالل ةسمتلملا ةفصب نوكتتال ىتح ةنيزلا
 سو مايا ةثالث تملا ىلع دادحلاو . كلذريغو ىنكسلاو ةقفنلا نم اهتيافكو اهتنوؤم ببس

 دادحلا دادزال عبارلاف هتنمول اهناف مايا ةثالث ىلع دادحلا ديزيالثل ثلاثلاىف ببطلا ةأرملا

 برضو بوبجلا قشنم ةيلهاجلا موسر قوتي نا ةنسلانمو مارح وهو . عبارلا مويلانم
 توصلا عفراذكو مجعلاةداع ناك امك هعطق اذكو برعلاةداع ناكاك رعشلاقلحو دودخلا

 اهنال كلذنم أيش لعفي نمم سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر ”ىرب دقو حونلاو ءاكبلاب |
 اسال تاداعل هذه لاثماب نولتبم نادلبلا رثكاىف نامزلا اذه ىلاها كو ةيلهاجلا تاداع ظ

 سلبال الجر ىرت امبرو ةريثك روهشلب مايا ىضمتنا ىلا دوسلاةسيلالا نسبلب نهئاف ءاسنلا

 ىضمام دعب كلذو اهريغ وا ىاوا ىنا تام هلوقب باجال هيف لئسولف دايعالاو عملا سايل ظ
 تدحاو هنع هللاىضر نيسلاةيصمل نزحلاىفتلاغتدق ةضفارلا اذكو .روهش ةافولا نامز نم

 #0 ا كك 1 1 ا

 نودعتيوةباصالا لهاربغ لعف نولعشو ةب اكلاو نزلا نورهظيو ءاكملاو حونلا نولطيو

 مهنأك لاكتلاو ىزخلا هللانم نيججوتسملا لالضلا لها لمع اذهو ةباحصلا ضعب بس ىلا

 نكيمل ٍمسملات ومنا ةيآلا ىف ةراشالاو ع داشرلا هّللانمو دادخلا نع ىهنلا ىف درولماوعمسي+

 نييوهنيب توملا لاح ناف بلاطلا دبعلا اذكف لوطا هنافو ةدم تناكف جوزلل ايراتخا اقارف

 ج ر2 نمو )ل ىلاعت لاق اك هبوبحم مرك ةدم ىف هبولطم لوصح ءافولاف هرايتخا ريغنم هبولطم
 بولق هلستا ده ىفف (هللا ىلع هرجا عفو دقف توملاهكرديم“ هلوسرو هللا ىلا ارجاهم هدب نم |



 مي م5 ىناثلا ءزجلا
 000 2 ااا برب 72ج ببببفواصفص٠)7٠صو م ووو هم سمم سطس

 ىدب عضل ري ىلاعملا ابا مامالا هني دج وق كيني ىو ا دمحم نبا خشلا لخند امل همث نمو

 كلذ لعفي لزب ملو هيف ىف هعبصا لخداو هنطب حيسمو هسأر سكت مث اهنم هفطتخا هما ريغ

 امل مث هما ريغ نبل بريش هعاط دس الو هنوم ىلع لهس الئاق نبللا كلذ جرخ ىتح

 اوةتاو #9 ةعضرلا كلت اياقب نم هذه لوقب ةرظانملاف ةوبك هل تلصح اذا ناك مامالاربك

 اب هللازا اوملعاو »ف عضارملاو لافطالا ما ىف ةروكذملا ماكحالاةاعارم نأشىف كك هللا

 ىثاكلانيسملالاق : ىنخيال ام ديدهتلاو ديعولانم هيفو .كلذب مك«زاجبف 6 يصب نولمعت

 ىنآ نولج تمهنرد دوز #« ىلا نورب هرب هبي وتي ركع

 رشب نايم ىوش تحيضفوت * ربب تسين هك ىرهاظ ُةماح
 عزفو لوه ماقمرد ىك هج # عرو سانل ىف دك نك نا ركف

 رادروخرب نوكودرد ىوشات *  راد ىوقت سايلرد نتشيوخ
 لب ةرششعلا ماكحا ىف قالخالا نساحم مظعتو ةبحصلا دعاوق دبهمت ىلع ةلمتشم ةبآلاو

 هللالوسر لاق محربال محربال نم ناف ةيربلاىلع ةقفشلاو همحر لا عوشت ىلع تلمتشا اهنا

 بلق نم الا ةمحرلا عزتي ال هللانا ) هدالوا لبقي نمل هنا ركذ نمل لسو هيلع ىلاعت للاى

 ىلع ةقفن كام نمي دنملا' :كالاففال اع عبدا) بك ( رانلا نم ةءأ رب مهم

 ادج حودمت همح رملاو فاطللاو ( هلابعىلع هقش و هروحس ىلع ةقشو هراطفا ىلع ةقشو هيوبا

 تعزتفاهرامخ هتمكحاىا هتقثواف اهفخ تعزنف ىراخبلالاق (اهلرفغف هلت عنف شطعلا نم

 ةنسلا لها بهذم وهو ةبوت ريغنم ةريكلانارفغىلع لدي ثيدحلاو كلذب اهل رفغف ءاملا مدل

 ةنسلاو بات كلاب لمعلا لقاعلا ىعف . ءازجلاو ةبوثملاقحتسي ءاذغلا ىلا احاتحم عطا نم نا ىلعو

 ىأ ءايلا حتفب ”ىرقو . توملاب مهحاورا ضبقبو نوتومي ىا د مكنم نوفوتي نيذلاو
 ءافوتساو “ىلا فوت لاعب الماك انفاو ”ىثلاذخا ىفوتلا لصاو . مهرامعاو مهلاجآ نوفوتسب

 نم ءاسن نوكرتي ىا 5 اجاوزا نورذنو # ءافوتساو الماك انفاو هرمع ذخا دقف تامنف

 كجوزو تنا نكسا ل ىلاعتلاق بلغا ربك دتلاوهةحوز واح وز ىمستةح وكنملاوجوز عج وهو مه دعب

 ةيدعتلاءابلا 46 نهسفناب نصب رتيرلم ثينأتلاةغل ىلع تاحوزو ريكذتل اةغِل ىلع اجاوزا عمجو «ةنحلا

 كلت ىفىا هيا رسشعو رهشا ةعبرا وف دئاعالاب ًادتبملا قتبيالثل مهتومدعب ةرظتنمةصبرتم اهناعج ىا

 زل 30003 931010100801101 1 ذة 2و ت0

 بج بيييااالللص7ت

 ةافولاة دع ريدقتىف ةمكحلا لعلو اهل عب مويلاو رهشلا لوا اهنا ىلع ءانب ةلدللاب برعلادنع
 ةعيرال رح ىثنا ناكناو رهشا ةثالثل ايلاغ كرت اركذناكاذا نينلانا رسشغورهشا ةعيزاب

 ١ غارفب معلا ىلع ةدايزلا كلتب ةناعتسا ىا اراهظتسا رمثغلا هيلع ديزو نيلجالا ىصقا ريتعاف

 ظ ةنس مالسالا لوافىف ةافولاةدع تناكو اهب سحنالف .ىداملاف ةكرحلا فعضت اممرذا محرلا ظ

 | نا نهلجا لامحالا تالواو )ل ىلاعت لاق لما عضوب اهتدع ناف لماوملاالا هذهب تخسنف |

 نيا به لس سسسسسلسسسسل

 ( نعضي )

 أ هناسل عل دا دق رئيت فيطل راح موب ىف املك تأر اغيب 5006 ثيدخلاىفو اصوصخو امومح

 | خخ _رانلانالئلابللازابتعاب رشعلا ثنثأتو: مايا ةرشعىا ارمشعةلوقةدعل اءاضقنا ىلا نحو زتيالفةدملا



 ةرقبلا ةروس مك 756 وج |

 تب اهند كارلا عت نإ مالإب دازشلا ينالا قتال نا كوبي زارمألو ف ادم ”ةلولا |
 دلولاعزني ناب مالاب رارمضلابالا لعفبال ىتاثلا هجولاىلعو هلاهتحم ةدشو هكاسما ىف اهتغر

 ناعجربي ناشعملاو هع دلولا قلت ناب بالاب رارضلامالالعش الو ىا:هدلوب هلدواومالو اهنم

 امهفاطعتس المهنه لكلا دلولاةفاضاو دلولا ببسي هححاصاهدحا ظيغي ناوهو دحاو *ىثولا

 ىلع هيبنتلاو امهنم لك هيلع قفشي نا قحلاف امهنم دحاو لك نم ىنجاب سيل هنال هيلا
 | «تثزاولاىعو » هببس اراضتيوا ةبارضيتا ىتتيالو هجالصتللا ىلع اقفتي ناب ريدج هنا

 | ثسح هنممر لو اذناك نمت 5526 دق ىصلاثراو 3 ىصلاتامول ىذلاوهو

 اة نعاس كولو وكل "اا مت الاول اهدنا نكن ىلع حاكتلازوال

 | بجوام لثم”ىا #* كلذ لثم # ءاسنلاوا كاحرلاّن م ناكءآ وسو .نكيملوا هنم مرحَغ اخو

 «ادارانافه» ةيآلاهذهي اندنع بجن مراحلاةقفنو عاضرلار جاو ةوسكلاو قزرلانم بالا ىلع |

 ءاذتغالا نع لفطلا لصفب نوكي امئا هنال الاصف ىمس ماطفلاوهو ه6 الاصف 8 نادلولاىا

 نع## ارداص نيلوحلاماع لبق عاضرلا نع ريغضلل اماطف ىا تاوقالانم هريغ ىلا هما نبلب

 | ناب دلولاب رضيام ىلع همادقا لامحال طقف اهدحا نم ال نيدلاولانم ىا ه5 امهنم .ضارت

 | لق هلاذغ عطه هءسجم ماطفلارضي امرو ةرجالا ءاطعاب بالا لخير و عاضرالاةأرملا لمت

 هقاقحتسا ىلع امهنم ن1 هلاوحا نع صحشو دلولا نأش ىف 6 رواشتو © هلاصف تقو

 | نيدلاولاقافتا ريتعا امناو راشتسملا نم ىأرلاجارختسا ىمو ةروشملانم رواشتلاو . ماطفلل

 ىف * امهيلع حانج الف و ىبصلالاحب لعا ىهو ةقفشلانم مالاىفو ةيالولا نم بالاىفام
 دلولاحالص نا ىف اهداهتجاو امهيأر رارقتسا دعب نوكي امنا امهضارت نا امل جرحالو كلذ

 اصقنوا ارهش نيثالث ىلا نيلوملا ىلع اداز ءاوس لصاحلاف أطخلا ىلع ناقفتي اماقو ماطفلاف

 | اهبا « مدرا ناو © ىصلل ريخ وهام ىلإ اتهياراوارقتسا دعب يي الف

 / عضرتساو فوذحم لوالا لوعفملاف  مدالوا 8 عضارملا * اوعضرتست نا ف ءابآآلا

 | لبقو دلولا اهتعضرتساو اهدلو ةأرملا تعضراو هما دلولا عض ر لاش هسفنم نينثا ىلا ىدعتي

 أ مدالواعاضرالارئظ اوذخأت نا ملط اذاىا مدالوال 6-0 رجلا فرحي قاثلاىلا مدس

 عض رتسنينأ باللنا ىلع ةلالد هفو . عاضرتسالا ف مكيلع مثا ال ىا مكيلع حانجالف 3#

 | متدرا ام ىا  متيتا ام ف عضارملا ىلا ىا « متملس اذا 8 عاضرالانم مالا عمي و دلولا

 "جن متملسي قلعتم 4 فورعملاب 8 هللا ذعتساف نآرقلا تأرق اذافإلىلاعت هلوقىف اك هءاتبا

 ىلا بدن وه لب زاوحلاو ةحصلل طرشب ميلستلا سلو اعرش نسحتسملا قراعتملا ةجولاب

 | ىف لخدا كلذ ناك ديب ادي ازجان نهلردقام نيطعا اذا عضارملاناف ىلوالاو قءلالا وهام
 أ اذا عضرملانال نالخلانمرجالا نوكيْنا فورعملانم دارملالبقو . لافطالان وؤش خالصا

 عضترا نم, نا ةيراج ةداعلا اولق هحالص ىلا برقاو. ىصلل عفنا نيللاناك لالحخلا تلا

 ةميرك ةحلاص ةأرما هعضرت هنا لبق اذلو رش و ريخ نم اهقالخا هلع للاغلاف أما

 (عابطلا ريغي عاضرلا) ثيدحلا فو امامونرهظي اهقمحر ئاو :ىرسي ءاقجلا ةأرملا نيل ناف لصالا ظ
 22222225959595 95553 6؟“تتئئئشغْْتسشاجس ببيت يي ل تسال

 ك0 سم اح سس ااا اا ات ااا || 1|]ز 1 1 1 1 1 1 1 10 0101 1 0 1ذ 1202 0 ز2ز2زةزةزةزة>2 2 20202>2>2ة2ةيةيةيةيةي282020200 ل مس



 مدي 5 دج ىتاثلا ءزجلا

 أ نا دارا نملال ىلاعت هلوقىف نالىا ةياالل ةفمشحىنا دنع طورشم ريغ نيلوحلا ماما ا
 | ريغنم تصقن اذاو ةقفنلاةيلاطم اهل ليمكتا !تادرا ولو صقن ازاوج ىلع ةلالد ( ةعاضرلا

 اعاضر نكت مل ماعطلاب هنغتساو ةدعلا ىضم لبق مطفاذا ىنعي لامكلا ىلع ا

 0 كاملا م ىبليزلاو ركذ ىوتفلاهللعو هفسشح ىلا نع ةياور وهو ةمرحلاهب تشن نغتسل ملناو

 ىوقت ىتح مالا ٍبناج ةياعرب بالا ىصو إلا تاذلولاو هلوقىف لفطلا بناج ةياعرب مالاىصو اك

 فورعملا كلذ ناك ءاوسس فورعملاب اهوسكيو اهقزرب ناب هىماف لفطلا ةحلصم ةيباعر نلعا|

 اهفكي اهب ماق اذا هنال فرعلا ههج نم الا دودحم ريغ نوكي دقو ال ما'دقعو طرشب ادودحم

 ىذلاىلعو ىا 26 هلدولوملاىلعو وقف لاقف ةرجالا ريدقت نع ىنغتسا دقف اهتوسكو اهماعطنم |
 | جوزلل دلولادلت اما ةجوزلانال ءاب .الل دالوالانا معيل دلاولا ىلع لقب مل اماو دلاولاوهو هلداوب .

 ماشح هباعةفالخلا بلط املديشرلا نب نومأملا نا ىور نتاهمالاىلا ال مهلا نوبسني كلذلو

 لبعامسا ناك لاقف ةما نبا تناو اهل حاصت فيك و ةفالخلا ديرت كنا ىنغلب لاقف ىلع نبا '
 تا لب حل انا زي ها عاري ملا ديك انور عاف ى رج 01 قديس واول ا نيايلولل هلع
 اس. هلع ؤ

 . 5 ٍى 7

 ءاححد ءادوسوا مورلا نم ما د :اوككي نا نع ىف ن دررأل ظ

| 

| 

ْ 

 ةضئإو

 ءاناني كيتاللور . .تطدوتنص ما ةعوار ساعلا تايماءاهماف

 تسبوخو ىتتسوح شدودنيبهب : * تسبوحدوعلصاراهنز قكم

 رجا اذكو نهسايلو مهدالوا نعضرا اذا تاهمالا قذد ىإ 4 نهتوسك و نهقذد #
 اباو ناللاب ىدتغي اما دلولا نال نهنادبا هب نمّس ام ىلا نحتحم نهناآل رائظالل عانضرلا

 / *«فورعملاب #8 ةيرورضلا حنا و |نم اذه ناكف رتستلا ىلا ىه جاتحتو ءازذتغالاب كلذاهل ل انس
 ا ةقاب ةيجوزلات ناك اذا لبق ناف * هعسو هبىبو 6 الا اري اهسح (ِ

 انلق ةعابدم الاب قاقحتسالا اذه قلعت هجواش هعضرت مل وأ دإولا تعضرا ءاوس مواكنلا ببسب ١

 ةمدخل غرفتت مل عاضرالاو .ةناضحلاب تلغتشا اذاف نيكسملا ةلباقم. ىف ناجح 5 ملكا ةقفنلا |
 هللا عطقف جوزلاة م دخ ىف عقاولا للخلاب ناطقست اهتوسكو اهتقفن نا مهوتم مهوتب ايرف جوزلا |

 طبسبلا ىف ىدحاولالاقام اذه عاضرالاب ةأرملا تلغتشاناو 000 قزرلا ب اجاب مهولا كلذ |
 اهعسوهلوقو هرئاراهظا مالا فلكت ىنعمو مازلالا ف يلكتلا ه6 اهعسو الا سفن فلكتال + 4
 ' نهسسفنا ىلع تاهمالا ةنوؤم بن مل ل ليق هنآك نينثا .ىلا ىدعتي. فلك ن ال ناث لوغفم |
 | نيتي فمضا بسكلا ىلع تارداق ريغ نهناب بيجاف فورعملاب اهنوكب نوؤملا كلت تدبق لو
 ثيجنو ايل اذكو دج دعركت مزانهسفن! ىلع نهنؤم بجواولف جاوزالاةعفنا نهسايتحاو

 رراضت ال هلصا ىهن 4 اهدلون ةدلاو راضتال + فورعملا فالخ ىل اع جاوزاالا ىلع ن وملا كلت

 اني ردنا فنتا رملان وكف ىلوالا ءازلا حتفوا ةلغاشلا”ئعا ذأ زرملا 'نووكتفا ىل وألا ءا'زلارننكب
 ررضلالاصيا تيس ىا اهدلوب بالاب رارضلاةأر ملال عفت ال ىنملانوكي لوالاىلعو رارضلا
 | قلتفةوسكلاو ةقفنلاىف اهيلع عسوي بالانا عم هعاضرا نم ةأرملاعنتمت ناب .كلذو دلولاىلا

 (داولا )



 ظ
ْ 

 ىنفاشاابهدم وهو نيل و وخلا دمي نوكي ام مرحب الو نيلوحلا ف نوكي ام وع امدنعو اهدعب.'

 ةرقبلا ةرو- م م“ جم

 دالب ىف ري ميرا لواىلل ارجان ناك هرس سدق ىخلبلا قيقش نا - ىور . مكعاتسا ىف

 مشاو رهشا ةنالثف *ىجا لاقف بهدبو ؟ا دبي ىأىف ىراصنلاريما هللاقف ىراصتلاا

 دنا هةنلار روهشلا هدهف كلملا لاقف هثالثىف عاسلا عساو هثالثف بهذاو ةثالثف علسلا | ١

 ْ دعوفر قشوتلا ناك ناف ةدابعلاب لغتشاو ةراجنلا نع ماقف مالكلا اذهنم هلق رثأتف دقيت ١

 هدضال هيض ىلا ل كو اذاو د وصقملا ىلا لصيناىلا:تاف 2-1 ناو تافاسملا عطق لازبال

 هاعدل وف هما مس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر اهب حصن ىلا حعاصالانمو مالك هقارتويالو مالام

 نم ةعاس تصهد 7 ناو هشعيال اع هلامحشا دسعل ا نع هللا ضارعإا همالع ) مالسلاو جالصلا |

 زوهجتلفهرش هريخ بلغي و نيعبر الاز واح نمو هنرسح ةيلعلوطتنا ريدحخلهلق ةلخامريغ نوعا

 # هريس نسدق ىدعلالاق : معلا لجال ةيافك ةحصنلا هذهىفو ( راتلاىلا

 ددسن دياس ار سك جيبه 7 * دم دوس نخس ىناد هجن ىوكب

 شوكب مدركن قح ارجوا هك + شورخ اولا نينا نامشي ادرق 7

 | نك تاقلطم تادلاولا عج ىا ؟ تادلا ولاو #8 كلك ظعاؤمب نيظعتملا نم انلعجا مهلا

 ريخ## نع , ة:همومح نقع 2 تجحوف صصختلا لئلد ماقام وماع طظفللا نال تاح وزمموا

 ْ داكار ةولولا وهو ودإ و عج ,ىدالوا + نيلل ى عددا صم 2-0 مآ و - نعص ربل ىأ صعالا ىنعم ف

 ناونان الار زب اس نم هلجتللسا الا نيش لقطلا ةسرتا نا ىداتاتجوأو رذللا معالا ىب يعم 4 ى ٍاوأ

 هما نيلىل دلولارطضي النا ربدش ىلع وهامتا بدنلا مكح نامت اهربغ هقفش نه ما مالا هقفش

 محا < دححو : نع دلاولا رحم وا اهنمالا لفطلا عضرءالوا مالا رع دجوب الناب رارطضالا ةلاح مط اذا اما

 ماعطل ا فرطضملا ةاساوم دحالك ىلع بجن5 كلذدنع عاضرالا اهيلع بحي ذئنش راجئتسالا

 همدخ نلغتشي نهنال تاقلطم تناكنإ دالوالا ءاب اريغب نج و زيينا ىلانهل عاضرالا قحنا دعاو + |

 ارزش هلارظني هنافبارلاب ررضتي بيبرلازالو قيلالاهجولا ىلع .هتناضحل نغرفتيالف جاوزالا

 بلقنم لوحلاو بلقنا اذا لوحي ”ىثلا لاح نم هلصا نيتنس ه6 نيلوح © ارزت هنلع قفتي و

 | لاقف هش حاستي ام هنال لامكلا ةقصب نكلا نيماي < نيل ناثلاىلا لوالا تقولا نم

 ني ةعاضرلامت نا دارا نمل © لوط تسل الوحهفماقا اماو اذكناكمب نيلوحنالفدنع:تقا

 نمو ةعاضرلامتنا دارا نمل لبقف نمل مكحلا اذه لق هن أك عاضرالامكحهيلاهجوتىذلل ناب

 هفشح ىبا دنع عاضرلا ةدم نا ملعاو * اعم ءاب الاو نهوا طقف تادلاولا اهب داري نا لمتحم

 صوصخملاتقولا اذه دءب عاضراحابيالوةي الاهذهبالالدتساطقفنالوحاهدنعو فصنونالوح

 هب الاوذه ةفشوبالاقوةرورضلا ردّهردقتف ىد ًآلاءزج هنالةيرورضهتحابانالف الخلا ىلع

 عاضرألا رجا قاقحتسا ىف عاضرلات دم نا ىلع عامج الا ناف ةرجالاقاقحتسا ةدم ىلع ةلومح

 ادارا) ناف.ىلامت لاق نيلومادعب ةرجا ءاطعأ لعرب ال بالاناىتخ نيلوم ةرادقم َبالالغ
 (رواشتوامهنمضارتنعا) هلوقل نكي مل نيلوحلادعب عاضرلامرحولو ةينالا(ضارتنع الاصف
 (ٍ نوكيزام مرحاالو مدقع لاوس نيثالث ف نوكي ام وه ةمرحلا هب تبن ىذلا عاضرلاف ةدئاق



 ناز ىلاثلا هزملا

 ةالدهينو نجوزنب نأنم نهومنمالىا 6 نحكتب نا ل ةيلهالا هيل امابناو ارسق واملظ
 ناك امرابتعاب اما ةيجوزلاف نوقلطملا مهبديرا نا *# نهجاوزا 9 نهمترامعب حاكنلا ةحص ىلع

 ' اونوكي نا نئش نمم نهسفنا نحكتي ناىنعم ىلع ريخالا رابتعالابف الاو نوكيأم رابتعاب اماو
 | نحكي نا ىا:نحكتي نا هلوقل فرظ ءاسنلاو باطخلا:ىا هي اوضارت اذا »© نهلاحاوزا

 لاح # فورعملاب © هماكحتساو هخوسرل ديفم ىضارتال ىفرظ 46 مهنيب 8 ىضارتلا تقو |
 مازتلاو رئاجلارهملاو حمحصلا دقعلا نم فورعملاب نيستلم اوضارت اذا ىا اوضارت لعاف نم

 ناب راعشاهفو ةءورملا هنسحتستو عرمشلا هفرعلام فورعملاو .لودع دوهشو ةرشاعملا نسح

 ىلا ةراشا # كلذ 8# لضعلا باب نم سيل لثملا رهم نودامب و ٌوفكريغب جونا نم عنملا |

 ديححو»و جاوزالاوا ءابلوالا اهيا لضنلا كرتنم مكيلع هاف ظنلادارغإلا ايفاتيزكاذ ا اهضمام ||

 درجت فاكلا نوكلوا دحاو لكوا ليبقلا لي وأت ىلع اما اعم بطاخلا نوك عم باطخلا فاك
 | ىهني ىا 6 هب ظعوي © اعمحجوا ادحاو هنوك نع رظنلا عطقعم رضاحلا ىلا مالكلا هبجوت

 ىأ * مكلذ 8 عفتنملاو هب ظعتملا هنال ك6 رخآلا موبلاو هللاب نمؤي ناكن م هب سصؤيو
 / نوكف امن اذا عدزلا اكز نم عفناو مكل ىمنا ه« مكل ىكَزا 8 هاضتقمب لمعلاو هبظاعتالا |
 ١ هيلع لضفملاو بونذلا راضواو ماث آلا سائدا نم 6# رهطاو 8# باوثلا قاقحتساولا ةداشا ظ
 ْ # نوملعتال تاو و ليصفتلا و حالصلاو عضنلا نم هيقام 6 معي هللا وو لضعلا| نم ىا علل ودخم |

 , الا لاجالا ليبس ىلع فيااكتلا هذهىف حالصلاهجو ملعب ناك ناو فلكماناف مكسلع روصقل
 | هنيبو هنعىهتوهبرمااملك ىف مكحلا ليصافتب ملاعلا هناف ىلاعت هللا اماو هلمواعم ربغ ليصفتلانا

 هدانعل

 ةعشكي لقد ادسو ناهس كك تسب هدول هرذ كي. 2 در

 | ىمحدلاولانا م كلذو نورذتامو نوت احب ل كى "منهفوا لاق وار واتم مكيأر اوعدف

 , هيلعيالاملعي هامل هلحالصا ضخم كلذف هجا نم فارحا نع هلانوص ةمعطالاضعب نع هدلو

 | باتو كالهىلا ىدؤيام لك نع اناهنو باوصوريخ وهام لكب باتكلا ىف ىلاعت للا اظعودقف

 ىلاعلا هريس سدق ىئازغلا مامالا لاق 5 :بالالا ىلوال الا رسستبال ةحصنلا عامس نكلو

 مهولق ىف ةيومحم ساشا فرع ىوهلا عبدم قادمق اهنال اهلوش كدا هلا د هحصللا ا

 نيذلا نونمؤملا اتا ) لاقف هباتك ىف هللا هفعوام وهو قيقحلا نمؤملا عفني امها ظعاولاف

 | مكلاثموهريغب طظعو نم دعسلا هنعهللاىضر دوعسم نا 0 3 م ولف تلحو هللازك 3 اذا.

 كملعاو ىنلخ لب كلدشاف ىأف ىنيذت ال هل لاقف ازيط داطصا الجر نا لقا يالا
 ىثلا قدصتال ةماثلاو . ةنوؤلظملاب ةمولعملا ةدءافلا كرتت ال ىلوالا . اهلك كعفن مكح ثالث ظ عل 5 نللال ين هنو 01 - دك ا اا ل ١ ١ ا هل هيارإخا|

 ةريك ةرهوج ىلصوح ىف نا لاق راطو هالخ املف هغامتملامىلا كدي ندمتال ةثلاثلاو .لحتسملا |

 مكحلا تدسسنام عرسام قا اي لامقو هنعدعاش ريادلاو هموت دب ذخأف تزفل اهتحرختداول

 لحخيتسلا ىف ئتقدصو لنتملام ىلا كدي دعت نآلاو ىتلدخ ثنح ةنونظملاب ةمؤاعملا ةديافلا تكرت

 متا كلذكف ةريبكلا ةرهوجلا اهف للهتحي فيكف نيتبحوا ةبحالا عتال ىتادوح ناف |



 مولظملاو ماظل ىزاجم ىلاعت هللان ال (هسن غلط دقف ) ءاف1اب ءادتعالاو ةراضملاو ةيذالا نم ىأ

 ملاظلاو مولظملا ّ اس نم ملاظلا ىزاجحنو حاظلا تانسسح نم مولظملا ”ىفاكي ناب ةماسقلا مون

 ىلا ملاظلا ةءاسا عجرتف ةنسحم هسفن تراص نسحا اذاو ةئيسم هسفن تراص هريغوملا ءاسا اذا
 | مكسفنال متسحا متسحانا)ىلاعت لاق اذهل و هريغالهسفت ل هناف ةقيقح هريغ سفنى ا ال هسفن
 هربت ننقا صليل لاق : 6 اهلف متأسا ناو

 ىكلم' ىكيم وكو + غلوب ق لقب« كد: زوو ان ١ كم
 ققحتواهتاراشا يهفتو اهيناعم ربدتريغنم اهرهاظ ةوالتب ىا ( اؤزه هللاتايا اوذخت الو )
 ' ظعولا نا لاَ .اهمكحو اهظعاومب ظاعتالاو اهراوناب رونتلاو اهقئاقح عشاو اهدارسا
 اهتم قمر هلل نطل توشوا درب كبر نف تيملا ىلعال ىلا ىلع عقب امتاف نيهاشلاك
 نييدق ناس ىلعىنعي ( مكبر نم ةني, ىلع ديني عوم ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لاق
 ظ تلض- هنا لاى ور (لهملا ةركيشؤنشنغلا ة ركس نانركسلا مكنف رهظت+ل ام) مكفيرط مكل
 ىصلا هلأس ةاحارلادجواملف اهفرعف هلأف ىص هبقلف جملا قيرطف ىرصبلان كل ةرنجاو
 | ناسا و اني فرجع اجا فوصلاسبلاو ريعشلازبخ لك 1 لاق سنلت امو لك أت ام خسشاي
 | مصقلا نمتس, وهو صخلا ىف لاق تستنبياو لاق نيلالح انوكينادعب كلذكس بلاو تئشاملك
 | لاقو ىصلا مسبتق هبتملكتام كم تبسكل كابصالول نسحلا لاقفتئش يح تب وزظتاللاق
 ١ كاايحالف كاملا لج را ىالك نم كنت نيدلاب كريخاو تلبقف اندلاب كتريخا الفاغ كارا

 هرسس دق ىندعسلا لاق :

 راوبد رب دني تساهتشو رو * شوك ردنا تاكا هك دياب كال

 هقيّقح نع ةراعع انه عوللاف نهتدع نيفوتساىا 4 نهلجا نغلش ءانشلا مقلط اذاو

 6 نهولضعت الف 8 ةدعلا ءاضقنالادعبالا كلذ نوكيالو حاكنلاهدعب روك ذملانال ءاهتنالا

 | ءالوالاوع ىناثلابو . جاوزالاوه لاول باطخلاب بطاخن او . قدضتلاو سيحلاو عنملا لضعلا

 لوالا اهجوزولا مجحد# ' نا ةليمح هتخا عم نيح راسي نا نجت اكل رنشيالا قا ىوؤاكل

 ْ عمس املف 277 ةايزملا تداراو ةدعلا ءاضقن ا دعب اهيطخ ءاح هنأف مدح هللا دبع حادبلا

 . جادذالا اهيا ايدل مقلط اذا ىنعم اف فر عبطاو ىحا جوراو قنا , عرا لاق هب لا 0

 ثمح نم قنالخلا ةلمح ناالا هتكاكر خياله ناكناو اذهو ءاملوالا اهيا نهومضعت الف
 | مالك ىفنيعقاولانيباطخلادحا هبجوتحبص ةدحاو ةعامح ةياثع تناكامل ىلاعت هملعف مهروضح
 لجالا غولبل ضيرعتلا لعلو رخآآلا ضعبلا ىلا رخ آلا باظحلا هبجوتو ضعب ىلا دحاو

 نهنعررضلا عودا ىهنلانا امل لضعلا نع ءاملوالا لا حجنبتحال الاوؤ اهسفن جوز ذا ماج

 لقو . ةعيطقلاو مولا ةفاحخ كلذنع نزرتحي نهنكل نهسفنا جوزت ىلع نردق ناو نهناف
 جاوزالانم نئشنم نجوزتي نهنوعديالو مهتاقلطم نولضعي اوناك ثحب ياوزالل,ناياطخلا |

 ' 1(نلاذ لش #8 أعش فايع اةفيأم ءافولا طارش هلع ةثقجضإا نع ماقوا رانج ترم لا نه نا ظ

ْ 



 مس اسوس سس بسسس سس بسسس سس سس سس سس سس اس سس سس اس ا سس

 | * فورعملاب اهك اسما يوزلل نكي تضقنا اذا ةدعلا نال ةدعلا ءاضقنا ةقيقح دري ملو ظ

 | اهتدع, ءايضقفا ,نرق اذا تساوت | نعآ قلط راسو تبا يدب ناصت الاّنم لجرقب تلت

 نال ا رسوب نا كرف مزج دوه ركود اطر ايروانجح مع اقلط مث اهمجر
 ظ ةداعوبلقرعو طروش سوننلا هتنحتساو :لوقعلا هتفلا ام:ىفورعملاو .ةعجرلاب :نهل رارضا 1

 نهتدع ىضقنت ىتح نهواخوا #4 فورعم نهوحرسوا 9 رشاعملا نسح انه هبدارملاو
 ليوطتب نهب رارضالا ةذارا نهوعجارتالو ىا 6 ارارض نجوكسم الو 98 .ليؤطت ريَغْنم

 قرفال تلقناف * لاما ىلع نيراضموا ةلعلا ىلع ارارض باصتنا نوكينا ىلع سيلاو ةدعلا

 نعىهن ”ىثلاب ىمالازال «ارارضنهوكسمتالا) هلوق نيبو (فورعمب نهوكسا) هلوقني
 :ايواطم هيرومأملا لاثتمانوك ىلع لديالورازك ادب ال مالا نا تلق *«راركتلا ىف ةدئافلافددض
 ىلع هتلالدل فورعملاب كاسمالاب ةصوتلاىف ةغلاملا ىلع نهوكسمنال لدف تاقوالا لك ىف
 دارملاذا ارارضي قلعتم 6 اودتعتل هه تاقوالا عيجىف هنم بولطم روك ذملا كاسمالانا

 كاسمالا نم رك ذام ىا # كلذ لعفينمو © ءادتفالا ىلا ءاجلالاب نهوملظتل ىا هدسقت

 ' اوذخع الو 98 باقعلل اهضيرعتب نهل هملظ نمضىف # هسفن ىظ دقف إف .لظلا ىلا ىدؤملا
 | الوا الوخد اهيف ةلخاد هو هتايآ عيمجوا ةروك ذملا ماكحالا ىلع ةيوطنملا * هللاثايا

 صالا نعةيانك ىهنلاو اهيفاع لمعلا ىف نواهتلاو اهنع ضارمعالاب اهباوزهم ىا # اوزه ع
 لمعلاو اهبذخالا ىف اودج ىا للاتاي ايؤزهلا مهنأش نم سيل نونمؤم نيبطاخلا نال هدضب
 هرمس س دق ةداقلا ميكحلا لاق : اهشاعر قج اهوغراو اهضفاع

 2 5 عل تدع ترقد #* تي رو تبعا تعفإ د

 نك ذب مالا كلذ دك ١ اهبزواهتلا ىلع ديدهتلاب اهب لمعلاو فيلاكتتلا ةيطرىف مهبغراملو

 6 مكيلع لهةنس اك 6 هللا تمعناوركذاو 9 لاقفاهقوقحب اوموقيو اهوركشيناب مهيلعللا عن
 اهقوقحب مابقلاو ركشلاب اهولباق ىا ةيويندلاو ةينيدلا مكتداءس هفام ىلا ك اده ثدح

 لعجو اهيلا نوئكست اجاوزا مكل لعجو الاجر مكقلخ ناب مكملع هللاماعنا اورك ذاو لبقو
 ةأ سا مهل لحا نيح نيلوالا ىلع قيضاك يلع قيضيملو مكيدبإب ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا

 ىا ّللاةمعت ىلع فطع 6 مكيلعل زنا امو 8 ىرخاحاكت ةأرملاتومدعب مهلذوجملو ةدحاو
 امهفرشل اراهظاركذلاباهدرفاةنسلاونا رقلا ىاد# ةمكحل او باتكلا نمل#  مكلعهللاهلزئاامو

 للا ةمعن اورك ذا ىا لزئاريمضؤهو لزن| لعاف نم لاح مكلع لزتا امي ئا 6 هب مكظعي و:
 هتوقحم مانقلاو هيلع ةظفاحلا نأش ىف 6 للا اوقتاو 8 افوخمو مكل هباظعاو مكيلع هلزنأ امو
 ؟ دخاؤيفنورذتامو نونأت ام ”ىث هبلعىالف 4 مبلع ”ىثلكب هللا نا اوملعاو ف ةبجاولا
 ناميالا راثآ نمالو مالسالا نم تسيل ةراضملاو ةيذالا نا ةي.الاىف ةراشالاو ه©© باذعلا نينافاب
 لس نم ملسملا ) لاقو (سانلا هنما نم نمؤملا ) مالسلاهيلع لاق ام امومع نيملسملا راعشنمالو
 امهيفف ناجوزلا اماف . اعيمح قلخلاعم ةرشاعملانسح نمضتي و ( هدي و. هناسل نم نوملسملا
 ة جاجللا هجو ىلع نهعم ةظياغملاو نهتيذا كرتو نهعم ةرشاعملا نسخ ىمالاب ةيصوصخ
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 تي ب م ل
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 ى اهتم 2 ةفلاخغاو ريفتلاب ايل نشأ كلا ذأ ترف“ ةئيعملا همكم[ قا هك 6 َنادودح ا انهىلا

 | عم رك ذلاب مصصختو ملا ىضتقمب نولمعيو نومهشي ىا 5 قيال موق  ناببلا اذهب
 ْ دهاعتبالو ظفحال هلنيباذا لهاحلاو نابلاب نوعفتملا مهناامل غللاو ةوعدلا مومج

 تسرخ شيب نخر ههاوجزا دنح ىرهوج « نامكب تمكحز نامهف زك شيب نتفك هتكن
 عدرلا هيأ دقعلا درجم ةيافك مدعو للحتلا ف ىتاثلا جوزلا ةباصا طارتشاىف ةمكلانا مث

 اذهو رخآ لجر هتجوز شرفتنا جوزلا ركتسنا بلاغلاناف قالطلا ىلا ةعراسملانع

 جدهتو ةرفن ةدايز هنم سلف دقعلا درجماماو لوخدلا ىلع لخلا فقوتب لصحاما عدرلا

 دوقعملا حاكنلاو قالطلا ىلا عرستلانع ارجازو امدار هلع للا فقوت حلصيالف ةريغ

 اتجوز مدتسبالو للحتلا ردق ىلع رصتقنا حاكللا ىف طرتشينا وهو لملحتلا طرشب

 ليلحتلا ارمضازا امهنا هنعو ةهاركلا عم ةفينح ىبا دنع زاجو رثكالا دنع دساف

 للحلا اهقلطبال نا اثالث ةقلطملا ةأرملا تفاخول ىليزلا ح رشىفو * ةهارك الف هباحرصنملو |

 راصو حاكنلا زاج لئقف' تدزاالك ىسفن قلطا ىديب ىرعانا ىلع ىسفن كتجوز َتلاقق |
 مث هتل ا كر ريغص دنعنم ةقلطملا جوزتنا هيف لمْلا فئاطل نمو اضيا هيفو *اهدس ىمالا '

 لو هلعىلاعت هللا إم هللا لوسرلاق امهنيب حاكلا خسفنف اهتطوامدعب بابسالان م بيسيدكلمت

 هبدارملاوماللا تفي هل للحلاو ىتاثلاجوزلا هيدارملاوماللارسكب للحلا (هلللحلاو للحاّسانمل)
 قارفلا دصق ىلع حكن هنال للحلا ىلع نءللا ىنعم تلق * امهنعل ىنعمام تلقناف * لوالا جوزلا

 ٠ نآتلا ٌةرْستشيتقو مط رك ذلاوه نستلاو راعتسملا سنتلاك راصو ماودلل عرش حاكتلاو

 ,ثابملا كيرش ببستملاو حاكنلا اذه لثمل اببس راص هنال هل للحلا ىلع نعللاو معلا دالبتسال |
 1 اذه لثف هترشاسلف للخلا ةحاطخاتا اههتساشخ زاهلفا: نمللا نس "ةارملاوا ”ةاوتلاؤ متالاف 0

 رفتيامةرشابملف هلللحلاةساسخاماو (راعتسملا ستلاب مكتينأالا) مالسلاهيلع هلوتليلدب حاكتنا |
 ٠ 95 نعللا ةقيقحال اهبهعاتمتساو اهايا هريغ ةعجاضم دعب هللا اهدوعنم ملسلا عب ءطلا هع

 ةياالاىف ةراشالاو خه اناعل ثعسل مالسلاو ةالصلاهلع هنال ةمالا قح ىف ةلاسرلا مصنع قملإال

 قبرط اوكلسزا ةثلاثلاىف مث نيترصو ةرم ناوخالا ةلذنع اوزواجلال ةحصلا لها نا

 | بحاصيىتح ناوخلا اولصاوبنا ناوخالل لحئالف ناوخالا ةحاصم نع ميداس دبا ظ

 | هت كرتو هلاثماو قيدصلا كلذ نم سو هلاعفا ىلع كلذ دعب مدنناف هلثم اًهدص نئاخلا

 | (امهنا انظنا اعجارتيناامهيلعحاتجالف)هلاكشاو هناوخا ةبحوللا عجروهلاصخ نع جرخو
 حرصتلاب اهنسب هللا ىلا نيرئاسلاو هللاتايرق قرط كلتو هللاف ةبحصلاو ةيدوملا طئارش

 | اذك تاراشالا نومهفبو ضتراعملا < نوملعي َموقل ١ تاراشالاو تاراعلاو َضيِرَعَتلاَو

 | عمسادق ىعادلاو حتالليلدلاو حضاو قيرطلا هيورضحنب دمحا لاق + ةيمجنلا تالبوأتلا ىف

 طفاخلالاق : ىمعلانمالا اذه دعب ريحتلااف

 ددئاريح نارظن تبحاص هنآ لقارد 3 سربيم شافخز دش روح راس او 27

 | اهاهتنفراشو نهتدع رخآ ىا #4 نهلجا نغلبف ف مكءاسن ىا  ءاسنلامتقلط اذاو ف ظ
 م حج اديس تيمسصسمل : سس هم يح دم سلا



 مه “هر جم ىتاثلا دول

 قاط لس دوس شئفح * قالط داد ارموش سه نز هك ا

 قاف الو مسدنك تحورات * هن نوريب مدق سفن ثةلبزم زا ظ

 ىئءارتتالحورلا لت ىمىتلاسورعلاف كبلق تيب, برخت و كنطاب شونكت كسفن زوج مادامو

 ظ هروط دعبل و هردق فرىع 2 هللا محر كيدهاشم تسب ىجنالو رمعتلا باش ءارونم

 | قيفشلاق فرلا نم تردص ةدحاو ةميرجم نوقراشال هححصلا لهانا هب 'الاىف ةراشآلاو ص

 فورعمي كا.سمافرإ ةثلاثلاىفو . نيتثرموا ةرم نوزواح لب نيتمرجبالو قودصلا قيدصلاو

 ناترم مالسلا|ءهيلع سوت نعرضخلا زواجك ةلمح ةقرفوا ةامح ةحصاما (ناسحاب خرستوا

 رمعلاةذل باهذو ةمرحو مظءتريغنم ةحصلااماو (كنييو ىنس قارفإل اذهلاق ةثلاثلا فو

 ةقئارشلا درع لاو ةطزاتلاو سر دف تفملا ليصحت تفولا ةعاضأو ةممذلا قالخلاب |
 مهرطاوخ اودرتسينا ةقرافملا تقفتا اذا ةيحصلا لهال نسبلو قحلا ةّقيرط ةعطاق لب |

 ممهلا مهو! امدعن مهبولق مهنم اوذخأيو نيدلا ف ةوخالا محر اوعطّشو ةنلكلاب ءاقفرلا نم

 ةبحصلاق وقح ةياعروف (هللادودحامّشالنا افاخيناالا) هئقىف ئاعلاكهتهىف دئاعلاناف ةللعلا |

 حانج الفت نبدلا قوقح قح ىف لامهاوا هنهادمىىلا ىدٌوتناب 6هللادو دحام النا مفخنافزف

 الفإ قوقحلاو ظوظحلانم ( هللادودح كلت قوش ايار ظوظحلانم (هبتدتفااهف امهيلع

 ةك ازلا هفتىلاعت هللاسدق ةيمحتلا ثاليوأتلاىف اذك ظوظحلال ال قوقلا كرتب (اعودمَت

 اهحوزل هي هل هذه 2 كلت هي لح الف و نتشاسلا نيةقلطل ادعب ىا هياهقلط نافل هيسدقلا

 هك« حكنتىتح م دقعلا ديد الو ةعجزلا قيرطبال ةثلاثلا ةقلطلا 0 ىا 6 دمينم ؤ 0 ظ

 ريصن دقعلاب هنال احوز ىنجالا ىمسو قلطملا ريغ ىا 1 ةداع اعقل د اد كلت 0

 ظفللاو بيسملا نب دعس ذخاهبو ”ىطولا نود دقعلا انه جتا 4 ةبقاعلا مساب هامسف اجوز

 | ةقلطم تناك ناو ةب الاف ةئطاوال ةءوطوم ةأرملاناف جوزلا ةأرملا أطن ىتح كط هلادهشب

 | حاكنلا دقع امهنيب دقعنيو رخآ جوز, جوزتتذا ىلا دتمي هلاهلح مدعنا ىلع لدتاعا اهنال

 ىلع عامح الاف ةنسلاب ةدبقم اهنكل ىناثلا جوزلا عام ىلا ايدؤم هنوكب دقعلا كلذ دقت َسعنِم ظ

| 

 ىنقلطةعافرنا تلاقف مالسلا و ةالصل اهملع ىلا ت :ءاح ةعافر > | سمانا ىو رام هياصالا طارتشا

 21 ةفمابرتاو نحو ' ريبزلا نب نمحرلادبعزاو اثالث ىنقلط ثيح هعطق ىا قالط تنف

 ىلاعت للاىلص هللالوسر مبتق اهباباج نم تذخاو ةبدهلا ىا هذه نم ىنع ىنغاب سبل
 قوديو هتلسع قود ىتحال) لاقف من ت تلاق ( ةعافر ىلا ىجرتنا نيديرتا) لاقو مس وهيلع

 دعب ىناثلا جوزلا ىا كاهقلطنافإ# لسلاب عاملا 0 عاملا ةلسعلاب دا ماو (كتلس ع

 ىا # اعجارتينا © ة ًارملاو لوالا جوزلا ىلع ملال ىا هي 5 حانج الف 3 اهب لوخدلا .

 اميل ف ا 1 هللادو دح (مشينا انظنا 0 ديدج دقعي هيحاص ىلا امهنم لك عجرب ْ

 بقاوعلان ال اماعنا 3 هيحوزلا قؤقح نم هعرشؤ هللاهدحام ىا هللادو دح نامه امهنا |

 | ةروك ذملا ماكحالاىلا ةراشا 6 كلتو قه انظ ن اظياعاو دغلا فام م معا ناسنالاو ةمولعم ريغ دع

 ( ىلا)



 يو دوج مك واب #جح

 نه يجي جزع قالطلا ةلباقع نهنم اودحأت ىا « نهومتنت ا ام اوذخأت نا 9 نوتؤيو

 ناجوزلا ىا ه6 اذاخيناالا 89 ريثكلا دادرتسا نع الضف اريسي ارزنىا ه5 أش © روهملانم
 ناو غرفم ءاشتسا «افاحناالا)) هلوق .هجوزلا جاوم امعاري النا ىأ * هللادو دح اشيالأ 0 ظ

 نا مكل لحيالو هريدقت فوذحلا ماعلا نم ىتتسم هلجانم لوعفم هنا ىلع بصللا هلحم اذان

 | هبا 07 منح ناف 2 هللادودح ةهماقا مدع ىفوخ بيسالا 6 بابسالا نم بيس اود

 ضعب ةدهاشمب كلذو حاكلا اهتبنا ىبلا قوقملا يأ 4 هلا دودح اهقيالأ وله ماكملا

 علخلا لدب نم ةأرملا هتطعا اهف ىا ه4 هبتدتفا ايف امهيلع حانجالف هه لياخلاو تارامالا

 لق نم زوشنلا ناكاذا اذه هايا هءناطعا ىف اهيلعالو اهسفن هبت دفام ذخاىف جوزلا ىبعال

 نا هللحب الف جوزلا لبق نم زوشنلا ناكاذا اما قح ريغب لاملا يفالتا نع ةعونمم اهنالةأرملا

 ناف ءدتفالاىلا اهئحلبل اهيلعقيضيالو 6 أيش هنم اوذخأت الف )ىلاعت هلوقل اهان| امم أش ذْحُأ
 مومعو (نقومتيت ام ضعس اويهذتل نهواضعتالو) ءاسنلا ةروسىف ىلاعتلاق هنع ىهنم كلذ

 لقالاو ديزالا ىلعو جوزلا نم ضضو.قملاردق ىلع ةملاح ازاوجب رعشي (هبتدتفا امف )ل ىلاعتهلوق |

 روهمجو فوخلاو بضغلادنعالا علخلا حابسإال هنا هي "الا صاطنامث ءاهقفلاروهمج هيلعو

 ناالا هلوق ) لعجي نا ذئاح دبالف ىفوخلا ةلاجريغ فو فوخاةلاحىف هزاوج ىلع نيدهتجما

 لتقنا نكل ىا( ًأطخألا اًمْؤم لته نا نمؤمل ناكامو) ىلاعتهلوقىف اك اعطقنم ءانثتسا (اقاَخن
 نم هيفامل هركيهناريغ زوشنلا لاحريغىف علخلازوجبو ىوغبلا لاق * هلهاىىلا ةملسم ةيدف أطخ

 ( قالطلا هللاىلا لالخلا ضغبا نما ) ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق ببسالب ةلصولا عطق '

 ىا ه6 اهودّعتالف »© ههاونو هيماوا 6 هللادودح ةروك ذملا ماكحالا ىا هو كلتوج ٠

 ه6نوملاظلا مه هن ودعتملا ه6 كل وافهللادودح دعب نمو# ضفرلاو ةفلاخلاب اهنعاوزواج ال

 | تفصتاو للخلا عقاومنم تئرباذا ةارلخنأ معا * هياقعو هللاطخسل اهضيرعتب مهسفنال كلا

 بدأتيو اهقلخ ءوسو اهعاضوا رئاس ىلع ربصيو فورعملاب اهرشاعيناج وز 1
 ظ أ نسخ ةرهطملا هجاوزا عم ةرشاعملا نسح مالسلا هيلع ناكو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا باد اب

 ' هلال يسيف نيدهاجلانم رباصلادعي مرجالف قالخالا نسحي امم نهيلع ريصلاو نهترشاعم
 هيلع ضرعو تنام نا ىلا هتجوز ىلع مايقلا نسحب نك, نردستملا ..ضفنإ. تس يوم |

 اهتافو نم ةعج دعب ماشاف تيأرف لاق ىلقل حورا ةدحولا لاقو عتتماف يوزتلا ظ
 املكف اضعب مهضعب عبتي ءاوهلاىف نوريسيو نولزني الاجر نأكو تحيتفدق ءامسلا باوبانأك |

 كلذك ثلاثا لوشو معد ر ا لوقف موئشملاوه اذه هءارونمل لوش مهنم دحاو ىلا رظن

 | انك لاق ملو تلق تنا لاقف موئشملا اذهنم هلت لقف مهرخا ىل عزا ىلا مهلأسا نا تفخف

 نيقلاخْلا عم كلمع عضتنا انما ةعم ذنف ىلاعت هللا ليبسيف نيدهاجلا لامعا عم كلمع عفرن
 قشاكلالاق : ثالثوا ناتجوز هقراغي نكيرف ىنوجوز هناوخال لاقف تئدحاام ىردنالف ظ

 لما. درخ نك داهح نك رشات ىلدرف عيروت كوع ناكز كت

 | لبقاك: كسفن قلطه قالطل اديرتتناناو لاجر بور حلو ليقاكدج ا ودمي د حاولالا اذِهريسيتبالو



 مهي 76: جم ىناثلا ءزجلا

 ضرعيالو ءافملا ةذع ءاّضقنا ىلا دسلا لهميو عاطقنالاو لصفلا دبعلان م ناكناو عانطصالاب
 هتبعاد كرح و ةلفغلا مون نم هبي ةدعلا ةدم ىف دبعلا لعل ءافولا طرش ةماقال اًعِيرس هنع

 ةبوتلا باب ةمادنلا عبصاب ع رقيف ةقرفلا ةنحمب ءالتبا ناو هبر ةبح تان نم هلق ريمض ىف

 بابلا عراقي لاونلاو لضفلا لاكنم لاقبف ةبوالاو ةعجرلا يلط ىف ةمارغلا مدق ىلع موعو

 قيلطتلا ىا 86 قالطلا © احاصو ءاسم انّتتع مزلملف احالف انم بلطنم لاعتو كسفن عد

 ناتعد ىا نات موق (نهدرب قحا نهتلوعبوإ) هف ىلاعت لاق ىذلا هركذ مدقتملا ىىجرلا

 هاطعا لاقينأ زب مل نيمهرد رخآ ىلا ىطغا نم ناف قيرفتلا ليبس ىلع الا نوكيال كلذو
 ةفيتحىبا دنع مارح عامبالا ف ثالثلاو نيتقلطلان يب عملاف نيتعفد اهايا هيطعي ىتح نيترم
 وه ةعجارملا قح جوزلل هيف تيثي ىذلا. قالطلاف عاّمالا ىنس ال عوقولاىنس هناالا هللاهمحر

 هتبلا ةعجرلا قح جوزلل تشالف انالث قلط ناب نيتقلطلادعب اماو طقف ناتقلط دجوب نا
 ءانعمناف ربا هرهاظ ناكناو 6 ناتمقالطلا )) هلوق مث رخآ جوز دعبالا ةأرملا هللحتالو

 قالطلاعاقبا دجوي دق هنال ىلاعت هللا ربخ ىف فلخلا عوقو ىلا ىدؤي هرهاظ ىلع هلمحنأل مالا ظ
 نيتريم نهوقلط لبق هناك مالا هنم دارملا ناكف هللاربخ ىف فلخلا زوج الو عما هجو ىلع ظ

 ناوهو ه#« فورعمب 8 نهل كاسما نيتقلطلا نيتاه دعب مكطافىا 6 كاسماف » نيّصفد ىا

 ةيلخ ىا ه مع رستوا: 8 ةرشاعملا نسحو حالصالادصق ىلع لب ةراضم لادصق ىلع ال اهعجارب ظ

 هنا عبرستلا ف ناسحالا ىنعمو . ةدعلا ءاضقناب نيت نيح ةعجأرملا كرتي ناب  ناسحاب ه |

 ةلحو اهنع سانلارفتيالو ءوسب ةقراةملادعب اهرك ذيالو ةلاملا اهقوقح اهللا ىدا اهكرت اذا

 اهعجارينا هلزوجي اهب لوخدلادعب نيتقلطوا ةقلط هتجوز قلطاذا رحلانا بابلااذهىف مكحلا |[
 اهب "لوخسدلا :لتق اهتلطوا ةههدغت يش حولس اهمعازرب "ناو :ةدعلاق تقاذدام اهاضرريغنم :

 حكت ملام هللحتالف اثالث اهقلط ناذ اهيلو نذاو اهنذاب ديدج حاكتبالا هللحتالف اهعلاخوا
 رخآ جوز حاكتدعبالا هل لحال اهئاف نيتقلط اهقلطف ةما هتحت تناكاذا دمعلا اماو هريغ احوز
 ثالثةرحلا هتجوز ىلع دبعلا كلمسف هللاهمحر ةفينحىنا دنع قالطلا ددعفف ةأرملاب راتعالاو

 تنب ةليمجنا  ىور #*  مكل لحيالو 89 نيتقلطالا ةمالاهتجوز ىلع رحلا كلميالو تاقلط
 تلاقو مالسلاه لع هللال وسر تتاف سدق نب تراب اهجوز ضغِس تناك ةلؤاسإ ىنانب هللا دنع

 كلا ميلا ينكو قلخالو نيدو هسعاام هللاو. ”ىش اسأعق هل عمجالو تبابالواناال

 اذاوس مهدشا وه اذاف ةدعف لبقا هتيأرف ءابخلا بناج تعفر ىتا اضغب هّطا ام مالسالاف

 اهلاقادص تبان اهامم ىا اهقدصا ةشدحم هنم تعلتخاف تلزنوف اهجو مهحبقاو ةماق مهرصقاو

 لاق: اهتطعا ىتلا ةّشدحلا ىلع درتلف اغرم هللالوسراي تباث لاق تلاقام ةامح تلاق امل نعي

 اهذخ)تباثل لاقمث (طقف هتقيدح ال)مالسلاهبلعلاقف هديزاو من تلاق (نيلوقتام) اهلمالسلاهنلع .
 ماكحالا عم ملي باطخلاو . ءالسالا ىف علخ لوا كلذ ناكو لعفق (اهلبس لخو اهتطعاام

 نيتؤمو نيذخا اونوكي مل ناو ماكحلاو ماكملاعم باطخ هناف ( متفخناف ) ىلاعت هلوق قباطيل
 نوذخأي نيذلا مه مهنأكف مهيلا مفارتلادنع ءاتيالاو ذخالاب نو سعأي نيئذلا مه مهناالاةقيقج
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 ةرقبلا ةروس مج "66, >>

 هللا راشاام ىناثلاو . رارضلاكرتو فافكلاو رهملاهيف اهقحامتاو ا
 لانيام لتس عاكتلا ىلع ةعرذتملا تاذللا نم لجرلا نم لان ةقيلا نا هانعم هلوشب جاجزلا

 ةح ىف همزتلاام ةامضف اذه ىلع ةلضفلاف اهيلع مايقلاوب هتقفنب اهبلع ةايضفلا هلو اهنم لجرلا
 اهحلاصمي مايقلاو اهنع بذلاو نكسملاو ةقفتلاو رهملا مازتلاك ناسحالاو ةمحرلاب قلعت امم |

 يسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق ٍلاق.هنع هلا ىضر ةريره ىلا نع تاف الا عقاوم نع اهعنمو

 نم هللا مظع 1( وزا دجتتتنا ةأر ملا تسال هللاريغدحال دحس نا دحال ارضا تنكؤل)

 نم اوقفنا امبو ٠ ضعب ىلع مهضعل هللا لضف امب ءاسنل ا ىلع نوماوق ل اب كاي درا هزنرلاةياةللج وقيام

 هزي نع هللاو## ةدئازلا قوقحلاءذهل ايوجو دك ١ لجرلا ةمدخم ة ةأرملا مابق ناكف (مهلاوما

 لعاو « حلالا مكحلاى اع هعئارش ىوطنت :6مكحو# هماكحا فلاخي نمت ماقتنالا ىلع دقي
 لارج اللساني رج القبح ابعارم نيجوزلا نم دحاو لك ناكاذاالا مت ال ةبجوزلا دصاقتم نا
 ريب دو لزنملا ظفحو فورعملابرخ آلا اههنم دحاو لك ةرشاعمودلولاةيبرتو لسنلا بلط لثم

 داهج ) ثيدحلاىفو ةداع قمليو اعرش نسحتسامم كلذريغ ىلا امهيديا تحنام ةساسو هبفام

 اهبلعامب ماقلاو اهجوز ةرشغ نسح تناك اذا:لعنتلاةنسح.ةأصا لاقي ( لعبتلا نسح ةأرملا

 ضاير ىف اك ( ةنجلا دل اين عار اهيج ونوع تتامإقا يس اعلا مدلل ىو جوزلا,تيبب ىف

 هل ونقل نيزتن ىلا حال نيزتال ىنا امهنعاللا ىضر نم ءاعنبا لاق نيزتلا قوقل نمو .نيملاصلا

 تراط حانج اهل تيناذا ةما | لثم ةأرملانا لاشو ؛«فو ندا: نيا ىذلا لثم نهل وت ىلاعت

 لاقف ظقرش ىراذ لخدام:لجرلاقو .تبلاب سلجن الف بانثلاب هتأسعإ نيز اذا لجيرلا اذنك

 هرسسدق ىدعسلا لاق : كتأرما تلخد نيا نمو مكح
 هان ايادخ دب نززا ىلو * هاوخ كين نز دشاب مارالد

 مهضعل لاقو

 لالج ايركم تسمارحمولج * لامح ماقع ار نز تضع

 هلأسين اهلا هللا ثعبف اديدشاخ اهبحب ة ًارما هلناكو اص لحجر لثارساىن ىفناكمنا د4 تاهل

 ىل ةحاح لأننا هتأرما: تلاقف :لمعا ام ئرذاال ةزيثك ىج اوح هتأرمال لاقف او ثالث

 | اهنم نسحا ةروص تناكام ةروصىف ىتريصي نا كبر لأسا تلاق نيديرتام لاق كل نيتجاحو
 ىلا اهجوز لاقف اهتبب نم جرختل تماقف اهلاجو اهنسح نم تيبلاءاضاف هبر لأسف لمحاو |

 | اهجورخ جوزلاعنمو كلثم ىلامحو ىنسح عيضاالانا نيطالسلا ضعب ىلا تلاق نيبهذت نبا

 مهللا لجرلا لاقف اريج اهجوز نم اهوذخاو هناوعا ءاخ نيطالسلا ضعِن ىلا ربخلا غلب مث

 ىلا تءاخ هدنع نم كلملا اهدرك ةدرق ىلاعت هللا اهخس ةدرق اهلعجا ناتجاح كدنع ىلقب |

 وعالو تحلعا ىهال اثبع اهلك ئاوحلا تهذق الوا تناك م اهدر مهللا لجرلالاق مث اهجوز

 نمال جوزلانم عاطقتنالا ناكناو ةحصلا قل ءافو ةدعلاب نرما امل تاقلطملانا ةراشالاو ©

 | ةدعلا رخا ىلا ةدملانم رادقم ىضمب ىتح نوريصيو ةعرسلاب هماقمريغ نيشالنا نس اةجوزلا

 ظفلامامز ىخري هم ركل اكن م ىلاعت هللاناف ةيدومعلا ةياعروف ةسوبرلا ءافو ىلع + تالالد أهلكو
 لن



 مو م64 جم ىلاثلا ءزجلا

 نمل لضألو >> .اهيدع ءاسعاب كالا سبطا لاحق قالطلا ناكنإ ةمباولا ةضنلا نموا |
 تسل ةأرملالوقتاب ضبحلاو لبلانم * نهماحراىف هللا قلخام لف نيفخي ىا « نمتكينا
 تدارا اذا كلذو ةعجرلاو دلولا نم بوزلا قح ليطبتل ضئاح ىهو ضئاحب تسلوا لماحب

 افوخ لما تطقسا امبرو عضتنا اهقالطب رظتنيالثل اهلمح تمتكف اهجوز قارف ةأرملا

 قالطلانال قالطلل الاحعتسا اهضح تمتكوا اهحيرست كرتف داولا ىلع قفشبالتلو دوعبنا

 ' هللابنمؤي نكنا ف انايثاو اضن كلذ نهلوق: لوبق ىلع لبلد هبفؤ .رهطلا ىف نوكيامتا.ىنسلا

 هبف عقيىذلا رخ الا مويلاو للاب نايالا ةيضقزاف كلذ ىلع نئرتجيالف ىا 46 رخآلا مويلاو
 ١ طورشمىهنلا كلذنا دارملا سلو ءاسنلا ىلع ديدشديدهت هفو .اعطق هلةفانم ةبوقعلاو ءازحلا

 ةلعبلاو لعب عمج 46 نهتلوعبو إف ءاوس مكحلا اذهىف ةرفاكلاو ةنمؤملا نال ةنمؤم اهنوكب

 برو اهل كلام هناكهتجوز ىماي همايقل العب يوزلا ىمس كلاملاو دسسلا لعبلا لصاو ةأرملا
 ةدئاز ءانلاو ثنؤملا مكحىف ةعامجا ىنعمب هنوكل عما ناف عمجا ثينأتل ةلوعبلا ىف ءاتلاو

 لخلاو مئاق حاكللا نا ىلع حيرصلا اهقالط دعب العب ج وزلا هينمسن تلدو ثيناتلا دك

 ناابلاو ىتجرلا قالطلاب ةقلطملل لماش ماع نه نال تاقلطملا دارفا ضعبل ريمضلاو تباث

 تمادام جوزلل تشي اما ةعجرلا قح ناف صبرتلا نامزىف ىا 6 كلذفف 8 نهبلا ةعجرلاو
 ىنعملاو لعافلا ىتعم انه لعفاو . ةعجرلاو درلا قح لطب ةدعلا تقو ىضَشا اذاو هدعلاىف

 نهيف مهل قحال جاوزالا ريغ ناف انه لمضفتلل 2 ىنعم الذا نهدر نوقصج نهجاوزا تأ أ

 لوا هي اودارا نا وه كلدب دعبل ةعجرلا نم تباول ىتح كلذىف ءاسنلل اضيا قحالو هيلا

 اوناك منهتراضم اوديريملو نهيلا اناسحاو نهنيبو مهنيبامل 46 احالصا ف ةعجرلاب جاوزالا

 اهقلط ةدمدعب مث اهعجار اهتدع ءاضقنا برقاذاف هنأرما قلطي لجرلا ناك ةيلداجلا ىف هنولعفب
 ةحص ةعجرلاناف ةحصب حالصالا دصق ةبطرش هبدارملاسيلو اهيلع ةدعلا ليوطت كلذب دعب

 دوصقملانانيبامل ىلاعتهنامث رارضلا دصق نعرجزلاو هيلع ثحلاوه لب اهب اراضم اهعجارناو

 رخآآلا ىلعاقح نيجوزلا نمدحاو لكل ناني اهلا ررضا!لاصباال اهلاح حالصا ةعجرلا نم

 فورعملاب هلوق # فورعملابنهيلع © مهل # ىذلالثم ف قوقحلا نم مهيلع 5 نهلو ةقلاقف
 عرمشلا ىف ركنيال ىذلا هجولابىا فورعملاب نهلر قتساىا رارقتسالا نم نهل هبقلعتامب قلعتم

 نيقحلا نيب ةلثامملا هجوو هححاص نيج وزلادحا فئنعبالو مهل سلام نهفلكيالف ن مانلا تاداعو |

 ظ جوزلا ىلع ة ارللا قسما اذا الثم قوقحلا سنج ىفداحالاال ةب هلاطملا قاقحتساو ب وجولا وه .

 7ط ة#ةجرد نهياعلاجرلاوؤقوقحلا هذه سنج اضيااهيلعوه قحتسيال نكسملاو ةقفنلاو رهملا
 امهلع عرفتيامو نيدلاو لقعلاىف ةأرملا بع لجرلا لضفو هي لضفو قحلاىف ةدايز ىا

 ديزاو لضفا اهيلعوهقحتسام نوكلوالا .نارما ماقملا اذهب بسانملا ةلضفو اهيف كشالاخم

 5 اهتيبنم جرخمالو هنذابالا اعوطت موصتال اهسفنل قحتسم اهل كلام هناف هلع ئه حتا |

 ةأرملااماو . .ضياوا 3 رملاتءاش دهون اوم ىلع رداقوهف اهقلط اذاف قالطإلا ىل ىلع رداقو هنذابالا |

 (الف)



 ةرقبلا ةروس مهي مون ججح

 02 رم و ل زل 1و تح اماما اراوهت |
 | دارملاىضاقلالاق اذكسانلا تيا قسشلاركيف مدق ةنجلا هل تدجونم وهو ديعسوا رالا ظ

 ' هلمقونف اذه نهم اذاف . كلذ بعقباس ىلاعت هؤاضقفالاو كلءال اهراهظا ءايشالا هذه ةيتيكي

 ىلعو خيشلا ىلعف عبطلا ةرشغوا سفنلا ةلالمنم كولسلا ءانثاىث ةرتفوا هففو دصقلا لهانم

 رهشا ةعبرا اوصيرتيو هبالجتسال ةيلعلا ممهلاب اونواعتيناو ةقيقكلاىف هوقراغيال نا باعالا

 حور هبف خشنو هنم ىرجامم رفغتساو همحصلا قح هياعرو بلطلا قدص ىلا ءافناف عوجرلا

 عبدو نولوزهملا الا هاعريال عبر اذه ناف هيدلامع اوفعوهيلع اولبقا ىرخا ةرم ةدادالا

 | نارشاذه لب نوثك املاالا هعرقتال بابو نوهاللاالا هدريال لهنمو نولوزعملاالا هنكسيال |

 قالطرهشاةعبراىضم دعب اومنعناو نوقشاعلاالا هلع برطيال ءانغونوفراعلاالا .هقوديال

 هللاناف كنبو ىنسقارف اذه ةورعب كسعلا مهلف ةقرافملا بنذىلع اورصاو ةاصاوملاةحوكنم

 هريس سدق ىدعسلا لاق : مهتلاحب ملع مهتلاقع عيمس

 ىدومعب ىدهع ذبو ىدرك انج * دود افو و دهع نامرد ارام هن

 ىو _ هك ىثاي_رتاوبح نازك مخ كا ةناي بسجل سرك عتزولج
 وهوومانملا ف لس وهلعهللا لص هللالوسر تيأر ىزاريشلا هللادبعوبا ةتقوىف زعاشملا دحوا لاق

 نيملاءلانم ادحا هببذعيمل باذعب هللادبذع هنع عجرم هكلسف هن.ا ىلا اهرط فرعنم لوق
 تاوذ اهبدارملا 45 تاقلطملاو 8 ةففوصلاو ءاملعلا بقانمىف ةيسدقلا راونالا حقاولىف اذك

 رغصل ضدحن ال نم ةدعزاو اهب لوخدملا ريغ ىلع ةدعال هنال نهب لوخدملارئارخلا نم ءارقالا
 ديقلاعفر قيلطتلا لصاونارهشوا نا ءرق ةمالا ةدعزاو لما عضوو رهشالاب لمسوا زكوا
 نرظتنيو نصبرتمل ىا صاالا ىتعموف ربخ 46 نصبرتي ف نهجاوزا لابحنم تايلخلا ىا

 # ءورق ةثلث © ةصيرتم اهنلعجبو صيرتلا ىلع نهسفنا نلمح ىا ةيدعتلل ءابلا 86 نهسفناب

 وهو ءرك عمج ءورقلاو . اهئاضّقنا ىلا نجوزتتالف ءورق ةثالث ةده ىا ةيقرظلا ىلع بصن

 | مسا قفشلاكامهيف ةقيقحهنا روهشملاو ضيحلاو رهطلا ىلع عقب برعلا مالك ىف دادضالانم
 لعج ىللاعت هللازال ضمحلا ىه ءورقلانا ىلا هباحاو ةفيحوبا بهذ . اعيمح ضاسلاو ةرمحلل

 نهتدعف مكئاسن نم ضمحلا نم نسمي قاللاوإل لاقاك ءرقلاب دادتعالا نم الدب رهشالابدادتعالا
 كسمتو ضيا وه ناكلصالا نا ىلع لد ضيحلا عافترا دنع كلذ عرشاملف 6 رهشا ةثلث

 نهتدعل ىف ماللانال راهطالا ءورقلاب دارملانا ىلع( نهتدعل نهوقلطفإ ىلاعت هلوَم ىفاشلا

 | تقوىف قالطلاو قالطلاب سما ىلاعتهنال ضيا تقو نوكينا زوجال ةدعلا تقوو تقولل
 ظ قالطلاف ثالثلا ضيا ىهو نهتدعل تالسقتنم نهوقلطف هانعمنا هبأوجو . هنع ىهنم ضيملا

 ظ فالخلا ةّئافو ةدعلا ف عقاو قالطلانا ةب الا ىغم سيلو ةدعلا ىف عرسشتو ةأرملا ذخأتمث عقب

 اهقلطول ىتح لوطا ةفيتحىبا دنعو رصقا ىففاشلا دنع ةدعلا ةدمزا ةفض-ىباو ىفاشلا نيب

 ةثلاثلا ةضمللاىف تعرشاذاف لاما ىف هبيقع تضاحناو أرق رهطلأ ةيقب بسحب رهطلا لاحف
 | رهطلا لاح ىف قالطلا ناكنا ةتلاثلا ةضيخلا نم رهطتملام ةفيتج نيا دتعإو /اههدع# ترف

 ووو 2غ 77 ب بباب ببي ببي نب بسم
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 مه موام قاتلا ءزجلا

 © مهئأسلن م نواؤي نيذلا ه8 ةيمجنلا تاليوأتلاف اذك ( ملح روقغ هللاوإل لاقاك هلرفغيو |
 ١ نيذللىانمي ىدع دعبلا ىنعم مسقلا اذه نمضامل نكل ىلعي لمعتسينا هقحو فلحلا ءالبالا

 | فرظلاىلا هتفاضاو ةدملا هذه راظتنا ىا 46 رهشا ةعبرا صبرت له نيلؤم مهئاسن نم نودعبب

 | مويىف ةريسم ىا موي ةريسم امهنيب لاشك هبلوعفملا ىرجم هيرحب فرظلا ف عاستالا ىلع

 | لوهنا ةجوزلانم ءاليالاو . قالطوا “ىفب ةبلاطم ريغنم ةدملا هذهىف اورظتنننا مهل ىا

 قالطالا ىلع كبرقا الؤا رهشالاب دسقتلا ىلع ادعاصف رهشا ةعبرا كيرقاال هللاو لجرلا

 ىضملبق اهئتطواذا فلاحوه لب ابلؤم نوكيأل رهشا ةعبرانم لقا اهأطيالنا ىلع فاحولو

 مك .ربلامكحو ثنحلا مكح نامكح ءالياللو . حصالا ىلع نيم ةدافكةماع نحن ةدملا كلت

 قاللعلاوحت نم ءازجلا موزلو هللابنيملا ناك نا ءاليالا ةدمىفىطولاب ةرافكلا بوجو ثنحلا ا

 ةدم ىضم دنع ةئئاب ةقلط عوقو ربلا مكحو كلذب مسقلا ناكنا ىمسملا رذنلاوا قاتعلاوا ١

 نيد تدمر اما هنت ككل هيك اوتو عشا كلا كت نام يما كةيبرا ب ىواكابألا

 رارضنمه كلذ ناكييسملازب ديعسلاقو * ةلهاهلا ل هال اقاللط ءاليالانلك ةداتق لاق نريق

 ادبا اهبرقيالزا فلحيف هريغ اهجوزتينا بحالو هتأسما بحال لجنرلا ناك ةلهاجلا لها

 ررضلا كلذ هللالازاف اضيا كلذ نولعفب مالسالا ءادتباىف اوناكو لعب تاذالو امياال اهكرتف

 هلعف ةراضملا هذه كرف ةحلصملا ىأرناف لمأتيو اهبف ىورتي ةدم جوزلل برضو نهنع |
 عاما كرثنم هلعاوفلحامع اوعجرنا ىا 6. اووافناف 5 اهقراف ةقرافملاىف ةحلصملا ىأرناو |

 ءاليالابدصقاموا هريفكتدنعهثنح ملا هتبوتكىه ىتلا هتئْش ىلومالرفغب # محر روفغةللاناذ

 ىش ءاضما ىلع بلقلا دمع ةميزعلاوا مزعلا لصا ه6 قالطلا اومزعناو © ةأرملا رارضنم

 هللاناف © ةدملا تضم ىتح نابرقلا كرت ىلع ةدملاف اوتيثناب هودك اوب هوققح ىا هلعف ديرت |

 هللاناديعلا لعي نا نيتي آلا قيقحتىف ةراشالاو تهيف مهضرغب 6 ميلع اله مهقالطل 96 عيمس
 : ةريسا اهنوكل ةجوزلا ناسل رصاقتاملف هريغ ىلعالو هسفن ىلعال هداعنم دحاّقح عبضيالا

 ناك اذافاهحب رسنتوا اهيلا عوجرلاب جوزلا صعاف اهقح ةاعارم مالا ىلون ىلاعتهللاف جوزلا ديف |

 بجيذاب قحا قا قغ همكحب كذخا هبتللخاول ىتح كدلع اظوفحم لاكشالا ةحص قح

 نينلاب حورلا قلعت ةدم اهنا ىهو ةببجحت ةراشا ”ىفلاىفرهشا ةعبراصب رت نيستىفو * هتاعارم

 اهحرىف ىا (همانطبىف) هقلخ ةدامرشو زرحيىا ( هقلخ عمجم ؟دحانا) ماللاهيلع لاقاك
 اذا ةفطنلانا هنعهللاىضر دوعسم نبانعو( اموبنيعبرا) ءزحلا ةداراو لكلاركذ لسقنم

 نافيا ثكمتف ةرغشو نةظّلك تحك ةأرملا ةرتشب ف “رسصنت اهنمق لنا لاداراف منرلا ىف تمقو
 | لثم )دماج ظيلغ مد ةعطق ىهو ( ةقلع نوكم مث ) اهعجج كاذف محرلا ىف امد لزنت مث ةإل

 كلملا هيلاهللا لسري مث كلذ لثم) غضمبامردق مح ةعطق ىهو (ةغضم ن وكت م)اموب نيعبرا(كلذ

 ' ىني(تالك عبداب سمؤيو) ةثلاثلا نيعبرالاف نوكي ريوضتلاناىلعل دي اذهو (حورلاهف خفني

 نيعيدالا يف ةباتكلا نال ةقلع نوكت هلوق ىلع فوطعموهؤ اهاضَق عبرا ةباتكب كلملا صْؤي '

 ظ اهلك ةايحلا ةدم ىلع قلطيوهو (هلجاو) مولعملاو لوهجلا ةغيص ىلع ور (هقزر بتكي) ةيناثلا |
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 ةرقلاةرو- مه وو رجح

 تسبب روبز سين |حارك ىه * تسدرخ تنيزوح ىرابدرب

 ةدقعنلانيعلاوهو ةرافك هلعف القتسمناكنا ثنغ ”ىشب فلح اذا ءاملعلا لاق لاق هنا مث
 ةرافك الو ةريك نيعلاف هفالخ ىلع فلحو عقاولاب املاء فلاخلا ناكناف انضام ناك ناو
 فئاخلاناكناو سومغلا نيءلاوهو هفةرافكلاب نى فاشلادنعو رئاكلاىف ةفشحىبا دنع
 | ىبا دنع وغللا نيمي وهو هيف ةرافك الف كلذك سيلو هبف قداص هنا :ىريو عقاولاب الهاج

 هلامسانم مسايوا هللاب نيعلاو ةرافكلاب هف مكحيو ىفاشلا دنع سومغلا نيعلاو ةفينح
 ' هلوقك هنامساب نيعلاو هدم ىسفن ىذلاوهلىلصا نيذلاو لوقينا هللاب نيعلاف هتافصنم ةفصنوا

 اهوحنو هنردقاو هللا لالجو هيمظعو هللا: نعو هلوقك هتفصب نيعلاو هوحنو نمح رلاو هللاو

 نوكيالف هوحنو هساب فلحوأ هللاىتو هللاتو :ةصكلاو  لاقنا :لثم ةللاريغي تفلحنمو

 ةصعم نوكتنا ىئثخاو ىفاشلالاق ةهوركم نييىعو فااخاذا ةرافكلا هببجنالو اع ظ

 ملكت اذقمم ىلامت وفا هو باج رك ماعم ( هتبايبدز صاعق هد ازنش تاتي خو فيدل ور
 ١ مظعتلا دصق ىلع نكي ملولو هب صتخلا مظعتلا ىف هللاعم هب فواحملا كرشأ دقف ريغلا كلذ |

 رفكلا فاخاىزارلا ىلعلاق * ةداعلاهبترجاك كلذ وحنوىناوال هلوقكهب سأبالف هبداقتعالاو

 املاس مالسالا ىلا مجربنل اقداص كلذ لعف نش مالسالانم ةءاربلاب فلحالو هللابالا نيعال |

 صهاظو (لاقاكوهف ابذاك مالسالا ريغ ةلمب فلح نم) ثيدحلاىفو رفكلاهءلع فخ ابذاك ناكذاو

 لاقو ىبئاشلا لمعهبو رفكي لعفف ىدوهي اناف اذك لعفانا لاقنا لسملازا ىلع لدي ثيدحلا

 اناف اذك تلعف نا هلوقك ىضامل ب هقلع نا اماو ديدهتلا ىلع ثيدحلا اوامغ رفكيال ةفنحلا

 هدنع ناكناو نيمي هنالعي ناكنا رفكيال هنا حيحصلاو ةيفنخلا تفلتخادقف لعفدقو ىدوهي
 ىواتفلا ىفو « رثك الادنع ثيدحلا لم وهو نفكلاب ىضر هنال رفكي فلملاب رفكي هنا

 صهاوظلا لع ىرجيامزا بآلاف ةراشالاو © ةرافكلاهيلع مزلبر نيمهناىلع ىوتفلاو ةيزاللا
 امل ريخلاىفرثا هلزاكولورثا ةدايزالورسشإاوريخلا فرطخ ريثك هل سيل نطاوبلا ىفةينو دصقز غنم

 ظ
 ظ

 | لمفالب بلقلا ةينب ناسللا ىلع ىرجيام اذكو (مهبولق ىف سيلاممهتنسلاب نواوقي) موق ىلع باع
 ١ هاناكولو(نولعفتالاماول وقتنا هللا دنعاتقم ربك )هلوَش اموق باعامللوبقلاىف ارثؤم ناكولحراوجلا

 أ

ْ 
ْ 
 ظ

 ظ
 ظ
 هنال كرششلا هناتلقل هنوملعيالو هنولوقي ةماعلاناالواو ههشاامو كتاحيو ىتانحب لاقنم ىلع ظ
| 

 ٠

 تبسكامب ؟ ذخاؤي نكلو مكتامياىف وغللاب هللا 5 ذخاؤيال ) هلوقب موقىلع عسوامل ريلاىفرثا
 ١ ضرالاك باقلانال كلذو «ناميالاب نئمطمهبلقو هركانمالا) هلوش موق نع افعامو (مكبولق ؤ

 ' ضرالاف عمي ملام رذلاف رذبلاك لاوقالاو لامعالاو ةئارحلل تال الك حراوجلاو ةعادزلل ||
 | ىلع ىرحجمال ناكنااماو < ادج مهفاف ةثارحلا تالا نمةل1.ق ناكناو تشإال ةعارزلل هسرملا

 || هقركو .هلَسم "لاكنم ةهاناق رد“ كاقيم# اكو لو تلقلا قالا ندا يتلا زم عاملا

 | رششلانم صاوظلا ىلع ىرجيامل ناكناو اهظع ريغصلاو اريثك ليلقلا نوكي ىتح هعيضيال
 | هلعن ريو منع لحب لب هيدنعلا ةفاواطن ناو هفطل ةياغنم ىلاعتهللاناف بلقلاىفرثا ىندا ظ



 مدي 6+ زجع ىلاثلا ءزجلا

 ىو + ( هللاوالو هللاو ىلب نمر جاتلل ليو ب صل
 | دمح ىلع هللاىلص لوقيف ةعلسلا صرعف مالسلاهيلع ىنلا ىلع لصينا ركيو نيفراعلاناتسي
 أ لاقف عببلاهّللالحأ دقو تلال وسراي لو لبق (راجفلا مهراجتلا) مالسلاهيلع لاقو اذه دوجاام |

 نامغيل لاذ لوم ناوحن ”ىثب للاى بعفلحيالو (نويذكف نوثدحتو نومتأيو نوفلحيمهنال)
 وبا ناكو * ملةمارك همي ىف هقدصو هللادربال روكذملا مسقلالثم هللا ىلو مقا ولو اذنك للا |

 لاق كباصاام صفحوبا هإلاقف شوددم قاجنر هلبقتساف مون تاذ ىشمي هللادمحر صفح

 هرامحد رت ملام ةوطخ وطخاال كتنعو لاقو صفح وبا فقوف هريغ كلما الو ىرامح لض

 مالكلا نم طقسام وغللا 6 وغالاب هلاك ذخاؤيال 98 قراشملا- رشىفاذكت قولا ىف راما رهظف
 تيمسو فلحلاوهو نيمي عمج هي مكتامياىف 8 الطاب لاقاذا اوغل اغل لاقي رابتعالاةجرد نم '

 اوغاصت دوهعلا ف اوفلاحت اذا اوناكو ىنعلا ديلا ىه ىتلا نيعلا نم اهنا اهدحا . نيننعمل اهب ١
 نالهب تيمسو ( نيعلابهنمانذخ“ الإ ىلاعتلاق ةوقلا نيعلاناىاثلاو . كلدب تسمسف نامياالاب

 دقعالام ناءالاىف وغللاب دارملاو كرتوا لعف نم هلع فلحام ظفح ىلع همم ىوقتي فلاحلا |

 ناكءاوس كلذك سيلو هنف قداص هنا نظي ”ىثىلع هللاب لجرلا فلحينا وهو دضقالو هعم

 ىفاشلا دنعاماو هفسح ىلا دنع اذه ةرافك الو ملا هل سدلف هريغوا اضام هيلع فلحم ىذلا

 مهمالك هبنودكو بام هّللاو ليو هللاو الوحم .فلحلا .دصتالب ناسللا هيلا قيسام نيعل اوذلف

 نكنال مارحلا دجسملا ف يلم كتمفس مهنم دحاول لبق ولو لابلاب تفلخلا:رابطخلا ريغ نم
 , انلظ مكتاعاف ىغلللا هللا مكمقاعيال امدحا ناضم ةيآلاىفو . ةرم فلا 'هللاوال لاق هلعلو .كلذ

 ظ انهه ةقاعملا هو ذخالانم ةلعافم ةذخاؤملا « < دخاؤي نكلو © هش ٌنوقداص مكتا |

 : روم 1 يسم ل معاج لكما ترانا جاكي راف تيك اخ[

 سامغنال سومغلاب ,تيمسو سومفلا نيهلاىهو هلوقبام فالخ هنا لعيام ىلع لجرلا فلحي
 | مكمزاتنكلو هعم دصقال ىذلا نيعلاوغلب ةرافكلا مكمزاتال امهيناثو .اهب مثالا اهبحاص

 ح هب ةلاءذهْنا ريستلافو * هدحو قابلا هكذا نيعلا نم تدصقو مكيولق تونامب ةرافكلا

 | «ناميالامتدقعامب ؟ذخاؤي كلو ىلاعت هلوقف ةروكذملاةذخاؤملا اماف ةرخآآلا ةذخاؤمف
 هكر وفغللاو له نيتفلتخم نيتذخ ا ؤمىف ناتب آلاف ةدوقعملا نيعلا ىف اهنكل ةرافكلاب ةذخاؤملا ىهف
 ' ةذخاؤملاب لحعي مل ثيح 46 ملح وف ةالابملا ةلق نع ائشان هنوك عم وغللاب © ذخاؤي مل ثيح
 كو ماو ة ةرفغملا اهب قلعتت ىتلاىه ذا ةرافكلا باجياال ةقاعملا ةذخاؤملاناب ناديا هفو

 | ظغ هيرتعيالو بضغ هءزفتسإال مث نيمالا خرم زيفلعتتال ىذلا هنا روصلاو ملحلانيب قرفلاو +

 ظ تلاذخا 1 9 و ىلاعت هللالاق كشيطو ةلجت رادتقالاةياغعم ماقتنالاىلا ةعراسملا ىلع هلمحالو

 2 محاف ىهاظ ملقا فصو نم ب كو لاس ةيا اعوام

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 3 5 مئاقلا متاصلا ة ةيناع محلا كرديل مما لج:رلانا) ثيدحلاىفو داعلا لاصخ

 ىشاكلا ظعاولا ٍْ

 | دود ىوك كاخ رج هيلع يدون ىود لاح ملحاب ملع

 ( ىرابدرب )
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 000 ا ب فاما لاقاد اهي حل اهلط وي اوس اذار وجت ا كرتسم ءايلؤالا| |
 ا 59 رظنات ناشنب هر رابغ * .ىلو هدربو باش درادنراب لامح

 | ريشب نا ىور *6 سانلانيب اوحلصتو اوقثتو اوربت نا مكتاميال ةضرع هللا اولعجالو ف
 | اهجوزتي ناداراو هحاور نإ هللادع تا ىه ىتلا هتجوز قلطدق ناك ىراصنالا نامعن نبا

 ١ هتخانيبو هنيب حلصيالو هملكيالو ريشب ىلع لخديال نا ىلع فلحدق هللادبع ناكو كلذدعب

 | هللالزئاف هقرباو ىنع ظفحاالناالا ىللحبالو لعفا النا“ هللاب تفلحدق لاق كلذ هلل قاذاف

 همادق لعجم ىا ”ىثلا نود ضرعبإمل امسأ لعج ضورعملاى نعت ةلعف ةضرعلاو . 1

 | هبهرتسو ءانالاىلع دوعلا لعج ىا ءانالا ىلع دوعلا ضرعنم هنم امنامو ازجاح ريصل ثحب

 امتام هب تفللعاو هقلارك ذ اولعجتال ىتملاو هلا: هج وتنامؤ,ءانالا تيب الئاحو اجا نوكي تسمح
 ' نوكف كلذ عنال لب فلملاناذف حالصالاو ءاقتالاو ربلاك ريخلا عاونا نم هيلع متفلح ام
 ه.نيعلا قلعتل اني هلع فواحلا ىمس اهيلع واحلا تاريانع السرم اذاجم ناميالاظفل
 د ماتم لال .[ةلدإ] قادس ةلومفلا لمت هضّلع كوك قلم [ككاذا لاق عال
 فلحلا اولمجتال ىنعملا نوكق همادق عقيفرخآ ”ىش مادق تنا هلعجمام ىا هضرتعاف ”ىئلانود

 ناو هبزايتالانم اعنام ريصيو ربخلاو ربلاوه ىذلا هلع فولحلا مادق عقو وا ض نعش هللاب

 حالصالاو ىوقتلاورْبلا ىف ىتلا اهيلع فواحلا رومالل ىا مكناعيال نايبب فطع اوربت
 نمهلالالجاو هلل امظعت فاحلا متكرت ناىتح مكتاينب 6 ملع 9ع مكتاميال # عيمس هللاو
 ' هومتفلك ام ىلع اوظفاخ مكشو مكبولق ىفامإلعب ةلجاعلا ضا ىغالا ىف ركل اهساب اذ عكا
 ظ .  ىوتلافو

 ْ عينش ناتفكز بل ىدنب,ات *« .عيمس اردوخقح تفك نا ىذا
 ظ ريذن مدرهإ تيودبد دوب اك ريصإ اننا لح ىذا

 ميزوت ىداسف ىئثيدنيات * ملع اندر يق نإ ىنزأ

 ١ تهتشاام لمعف ناضءلا نم قتبالو دحال نسحال نا هللاب فلحب ناكنم لكى ةماع ةياآلاو
 وريخ كلذ لك ىلاءت لاق هناكف ءاضغنلاو ةوادعلا مهنف عقو اذا سانلا نيب حلصيال ناو هسفن

 ربلا نم تاريخلا كلت اولعفتلو مكفلح نع اورفكتلف اهيلع متفلح ناف مكفلح اهعنمال ةعاط
 ١ ثنحنف هلعفننا هب نيعلا نم فاخقهللاب انفلح ن< اولوقتالو سانلانبب حالصالاو ىوقتلاو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق حالصالاو ىوقتلاو ربلاب قاعتياوف ربلانم لوا ثنحلاف انتيمي ىف

 | ةرافكلاو(ريخ وه ىذلا لمفي مثهنيي نعرف كبلف اريخ اهريغىأرف نيمي ىلع فلح نم) سو هيلع
 ْ هللاهمحر قحسا دنع نيعلا نيعب ثنحلال قزوحنالو . اقافنأ هجاو ثنحلادعبو ةرئاج ريغ نيعلا لبق

 | ذا دقف ايذاكن اكن ا .هنال ابذاكالو اقداصالا فقلحلاب هعاثم .ىا هتعلس.يوزيالو ةعرشلاقوا#
 | ةضىع هللا لعجدق اقداص ناك ناو معقالب رايدلا رزت ىلا رئابكلا نم ىهو سومقلا نيعلاب
 | فلح نمو ةرورض ريغنم ةهللارك ذب اهحيورت دصّق نا نم سخا ايندلا ذا هيف ءاساو هناعال

 ا ناعالا ىلع همادقا نمؤيالف هلقىف نيعلا قالو كلذب هناسل قلطنا ريثكو ليلق لكىف هللا

| 



 كمت ولك ذا واذ طارش لكننا نائما كك ونا ع اهازاط ذرعا راك قمزل اهنتوإلا
 رانلا فوخلالو ةنْلا بلطلالىلاعت هلل لمعلا نال كلذو «نوبعليمهضوخ ىف معرذمن هللا لقت
 ظ ةالصلا نع نهعنا نهناميا ناصقن سسوهو مهاظلا ىف اضح ءاسنللن اك ةمحتلا تاليوأتلا فو 8#

 ١ مدلانالسوه ضمانا كو سفنلا تاهتدم نع كاسمالا هو موصلاةقيق-نعو ةاجاتملانهو

 مهف( مهرذم هللا لقب مهل ليقو مهلاثما ىلاةنك اسملا ماع مزليروضحلا فصوباوناكاماف صاوخلا ظ

 | مهل ليقف مهؤاسأ هللان ؤدامو هللا لاحر رمهف قحلا ةفالخم هللاىوس مف نوف رصتملاةةيق* املاعىلا

 ١ حاكتلا عرش نم دوصقملا مكلا ةظحالم عم . ةعاطلاميدقت .ديقىف اونوكلب ةوهشلاءاضقديق
 ١ اوماعاو# رومالانم دعاماهتلمح نمىتلا 0 ا اب اومتاو هي دلولاوهو |

 مقملا معتلاو ةماركلانم ناببلاهنع رصقبامب لاثتمالاو لوبقلا نسحب ىهاوناو

 مالي 14# + ىلاثلا

 راد قاولاوس دهب ماد ميج قاس [ضبسلا و نبطاو دي ريزعتلا ةطاوللا. مكحو أ
 وكب ةحلاصلا لامعالا ن 9 6 ىفنال اومدقو © انصح ناكنا محريو انصح 0

 | ىلع نهنابرقىف اونوكتالو 0 مودل هللادنع مكلةظوفحم ةريخذ هلدوعوملا باوتلا

 / اودوزتف هلازج اوقالم ىا فاضم فذح نم دبالف ىلاعت هللاىلا عجار ءاهلا 46 هؤقالم مكتا
 ' صاوالا نم هباوطوخام اوقل نيذلا 7 نيم ْوملا 8 دمشاي هك 50 5 هادو رعاطتتمللاام

 خرمأم نزاو لع .هتبلا تدباب ناماوك + -نشاب نما نيششت ناغيا ةناخ ٌناَماَرْذ

 ىذلاو تاعاطلا ف هءغغريو بونذلا نم هناميا هعنم ءاطع هناا نوكي ىذلانا كلذىف ةمالعلاف

 ١ ناكمىف هلربب دتالهنال تاعاطلا ىلع هثحنال ىا تاعاطلاىفهيغريالو بونذلا نم هعنم.ال ةيراعوه

 ةراشا(هوقالم مكتا وملعاو))ىلاعتهلوقىفو ةيراعهبفوهناكمىف ناميالارققسيالىا ةيراع هبفوه
 لقاوةهلاصلالامحالا نم هداعمىف هبعفتنيامكرادتيو هريصمو هعج سم رك ذتيناءرملا ىلعناىلا

 ١ ةالصلا ةقيقح نع مهعنم مهناعا ناصقن بيسوه نطابلاف ضيحم لاجرلل كلذكف موصلاو

 ' املكفق ةنئاسنالا تاحاخلاو ةيرششبلا تافصلاىعاود تالغوه ىوهلاكلذكف ج رفلانه

 , افصلانم ارحب ردكت ىوهلانم ةرطق لقدقو ىذالا لصحو افصلا از دكت ىوفلانلوع

 ١ ثالث نينمؤملاتاقبطو .امهب ةلوغشم تناكناو ةقيقحلا ىفءوصلاوةالصلا نع سفنلاتعنم ذئنيخ
 نوكسلا مهل حبا ةقيقللا نع ةببغلا لها اوناكاملف ماوعلااما . صاخلا صاخو صاوخلاو ماوعلا
 اماو متتشىلا ( مكترحاوتناف مكل ث رحم ٌقاسن ل مهل لبقو نذالا فصو ىلع ناك اذا مهلاكشا ىلا

 | لواش | لضرفلا اب ااجرلا مهف صاخلا صاخاماو .ديحوتلاة مكى لااولصو ىتحديرفتلا كلاسماو 1-8

 | ةعرزم ايندلانا.كقءابلوالا صاوخو ءاسنالا مهف6متكش ىفام كمر حا وتئافمكل ثرح ؟قانسن)
 ظ نؤاشيامو اًؤاش فكو !ؤاثىتااهفنوثرحب مهر حمو مهتعر نم ةر 1 وما وجلال

 ظ مهسفنالنومدقف هتيوقتب مهفرصت ةردق تيفو هللاةئيشمىف مهتئيشم تينفدقف هللاءاشيذا الا
 مكنا اوماعاو هللا اوهاو 2 لاقمت نورخ وبال اوخاؤملا وهو نوم دهأمل مدقملا وه لب مهسفتابال

 ! لا اوقالممكتاف للاب للا اوقتاةرخآلاو ايندلا ثرحبىف نيفرمصتتملاءايل والا صاوخايىنعي (دوقالم
 / صاوخ ة بتم ىنعي لاب هللا اوقنا نااضبإ لااوقالم مهنأب نين نؤملارسبو) ىث هند مكجحال
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 ناتالي ن1 ا ذم ةباكحو دان ةثالثلا |

 نعو هيلع لاؤسلاوقافشنالا نع لاؤسلاو رسسملاو را نع لاؤشلانبب كل نوعمجم لش |

 , ”ىحناك ردصم :* ضبحملانع ف ةقرفتمتاقواىف اهولأس مهناف اهادعام ىالخم اذك |!

 0 عونهمش لاؤسلاو داتعم تقوىف محرلا نم جراخلا ثوللاوه ضحلاو

 | رذقتسم ”ىث ضحلا ىا * ىذاوهلق 8# ضحلا ةلاسف ءاسنلا ةطلاخم نع ناك مهلاؤس نا
 | الو ضتحلا.نوتكانسبال اوناك ةلهاجلا لها نا  ىور .- هلةهاركو هنم ةرفن هبرش نمذؤم

 حادحدلاوبا كلذ نع 2ابدإول كلذىلع نانلارمتشاو دوهنلاو سوجملا بأدكنهولكاوي
 / تلزتف الما نهبرقنأ نضح اذا ءاسنلاب عنصن فك هللالوسراي لاقف ةباحصلانه رفنفف
 | اونتجافىاجرفلاوهو افك لاو ناكمل مسا انه ضبحلا ه# ضرصحملايف ءاسنلا اولزتعاف »#

 سان لاقف مهلوس نم نهوجرخاف لازتعالا ىهاظب اوذخا نيملسملا نا ىورامل نهتعماجم

 ناو تببلا لها رئاس كله نهانرثا ناف ةالق باشلاو ديدش دربلا هللالوسراي بارمعالا نم

 | «ديمعازا فيولا اولزتعتنا متم اما ) م !سوهلغب هللا لص :لاقف ضخلا تكلح اهب انزراتسا

 طبرفتو دوهللا طارفانيب داصتقالاوهو 6 محاعالا لعفكت وبلا نم نهجارخاب ؟مأيملو
 6 نرهطن ىت> 98 عاملاب ه«نهوبرقتالو #8 ضحلابنولاسالو نهوعماجم ديومص
 ةرششع اهماياتناك اذا اهبرشناهناىلا هلادهمحر ةفيحوبا بهذف نهمد عطقنيوا ضيحلا نم

 ةالص تقو اهبلع ىضموا لستغتىتح اهبرشال ضلال قاىفو نلتفت د مدلا عاطقنا دعب

 « للاكسما ثيحنم نهوتئاف  لاستغالاوه رهطتلازاف نلستغا ىا # نرهطتاذاف #
 هك نير هطتملا بحب وا بون ذلا نم 6 نيياوتلا بح هللا نا لبقلا وهو مكل هلاح ىذلا أملا نم ىا

 « مكأ ثرحكًقاسنإل» ىأملازيغىف نايتالاو ضئاخلا ةعماجك راذقالاو شحاوفلا نع نيهزنتملا
 / ةهباشملانم روذلا نيبو 50 نوهماحرآىف قلبام نيبامل اهب نهبش مكلث رح عضاومىا

 رذلا ءاقلا ثرحلا نا غرزلاو ثرحلانبب قرفلاو . هنملصحلاهل ةدام امهنمالكن ا ثيحنم

 | نحن ماهلوعرزتمثنا» نوثرحتام متيأرفا ) ىلاعتلاق اذهلو هتايناو هتاعارم عرزلاو ضرالاةئيهتو
 ربع ثرحلاب نهنعربعامل « مكترح اوتناف قف عرزلا مهنعوتو ثرحلا مهل تيئأف © نوعرازلا

 | ةهجو قش ىأ نمو ملْش فك ىافك ىنععانه ىنأ تكول 8+ نايتالاب نهتعماج نع
 ك< لف ثرحلا عضوم سيلربدلازال ثرحلا عضوموهو ادحاو ىنأملا نوكينا دعب متدرا

 الومم نوكف نهرابداىف ءاسنلا نايتازوجب ىتح ةنكمالايف ريبختلا ىلع منش ىنأ هلوقلمح

 نومحز اونكدوهملانانم ةي آلا لوز“ سسىف ىورام اذه ىلغلديو تاضكلا ىف ريختلا ىلع

 ىلاعت هللا ىفص هللالوسرل كلذ ركذف لوحا .هدلو ىتأي اهربدنم اهلبقىف هنأرضا ىنانمنا

 ظ ةئارحلا عضوم نايتاوه حاكنلا دقع نم دوصقملانا ناببب مهيلع ادر ةيآلا تازنف ؛-وهيلع
 | نايتالاو ىرفصلاةطاوللاوهو(اهربدىف هنأ سما ىا نم نوعلم)ثيدحلا فو تناك ةيفيك ىأ ىلع
 | نمو ةىمنيعبس هماي ىز امن أكف ةوهشب امالغلئق نممامالا لاق * هم ةطاولربك اركذلا ربدىف
 | فلا نيعبسي ىنز امناكف لع ا اركب نيعبسبي ىنزامبأكف مع ىز

 ' هم دحلو تلو 1 :توارذبل كي ء'اؤلأس. مهن

 تت

 2ص الل



 تمي“ هني يع

 0 عى ممل داس ل 2م وع63ة6و تي

 * ةقباسلا ماكحالا ىفاكركفتلا ىلا جاتحيال عضاو هنا راعشألا ايه 5 دل دارو"

 م *4* 1يع قاثلا ءزجلا

 ١ هبجعتنا نمؤملل ىنبنيالو نيمْؤملا ةلصاوم ىف بيغرتو رافكلا ةلضاومنع ىبن ةباالاقف |

 ةيم ةنخا ارض ىأرإسم طظبحلاىفو «بجعتلا عفدتنم تاملسملا نمناذاهلامحو اهلامب ةكرشملا

 ظ ةلملاف ةريثك ةنسحلا نامسلاناف هتقامجنم اذهورفكي اهجوزتيىتح انئارصنوه نوكينا ىو

 ليمو )ل ةكرشمو ا ةينازالا« جيكتسال ىازلا) ىلاعت لاقاك ةسنملا ىف مذلاةلع نكلو ةفشلا ظ

 ليقام عنو : «نيببطلاتاببطلاو نيثيخلل تائيبخلا )ىلاءتلاق ةرذعلا ايندلاىلا ةرذقلا عاطلا |

 ذابايزاب رتوبك اي رتوك * زاوربسنج ابدنكن اخ صدم ظ
 سيلج كل نوكينأ ضرتال ىا كتسناخم لهاالا كتسلاحل ضرتال ىرشخمزلا .تاغالب نمو |

 نفقالخالا فالتخا اماو مكحلااةلئسا ىف لاق *وهالاسيل ديدشلا ٍبادعلاناذ كسنجر يغ نم ١.

 فراعت ف ةداينلا ملاعفف حا حاشالا قالت لبق حاورالا لاء صضعبس اهضعب حاورالا ئراعت ْ

 ديالفاهداسؤو اهحالص قالخالا فالتخا تك هفراعتب حلص خاص حوزب هحور

 نيلعلا لاق ىلا ةعجار ةيناهسملا ةهجلاف ةيناحورلا ةهمللا نموا ةينامسجلا ةهملا نماما ةبسانمنم
 دصاقملا ف ىواخسلا مامالا لاق *ىهتناةقباسلا ةيناحورلاةسانملا ىلا ةعجار ةيناحورلا ةعسطلاو

 (كيلدخلا دباب اكذاد وفلتنا اهنم ف راعتاف ةدنحمدونج حاورالا) مالسلاهلعهلوقدنعةنسحلا

 ءاسن قلع لخدت ةكع تناك ةأرضانا اهنع للاى ضر 'ةشئاع ةنؤرام كيدحلا اذه دؤرو بنس
 0 ةشئاعاتلاق“ةشدملا»تلخت 5 ىلاغت هللا عسوو نرجاه املف نهكحضت نسترو ظ

 تناك ةأعا ةنالف' ىلع تلاق تلزن نيأف تلق نكلا تلاق تمدق نموا ةنالف اهل
 ةشئاعتلاف (؟دنع ةكحضملاةنالف) لاقف مسوهيلعهّللا ىص هللا لوسر لخدو ةشئاعتلاق ةنيدملاب |

 ظ مهضعب لاق : لا (حاورالازا هلل دمحا) لاق ةكحيضملا هنالف ىلع تلاق (تلزن نم ىلعف) لاقهتن

 ماعلا اذهرسنعةروتسم 3 هس ةيحملا ىف كيو ىنبي

 مدا ةنط هللاقلخ لبق نم *« انحا ورا تيب احن اذللا نحن
 ىنشاكلا نيسحلا لاق : ىواخسلامالك ىبنا

 نادواج قشاع تساس نجرب سنج * ناد سنج مهأر سنج ىه بذاح ْ

 ىونثملافو
 دوشقح نيرق لطاب مد # دوش ٌقحلم نشا 0

 نيهتستاثخ ارنيثيبخح ص * نيسبط ىوسب 0 تاسئط

 هسفنس ار يصب ناكنم نافرك ذتينا لقاعللف رشلا 'ةفلاخ و ريخلا ىلا لملالوقعلا ىف ركر هنا معاد ٠

 | لاقدقو ىوهلاىعاد ىلا خبصيو قحلا الخ 2 هناوخا نع عطقني هلاح المأتمو ظ

 ظ مهيا مهولبل اهلةنيز. ضرالا ىلعام انلعج انا ) ىلاعت لاق« سوه ىقاب ىبب هللا )مجعلاراكض عب .
 ١ ىوسئثولا اوتفتلب ودوجولا ضراىفامعيمح نءىلاعت هللاملا اورفذق نوبرقملاو«المتنسحا '

 | مقتسم طا رص اذهو المعو ةسن نسحا اوناكف ىلو مار يغ كو اوديري+و سركلا ةهحو

 0 أ ةلئسالاةباكح لعل هه« لعل  كنولأسيو بيناتنا كنا انسفنرشنم انذعاو دش انمهلا م ١

 ( ةثالثلا )
 تهت تت للحل



 ةرقلاة رود هي “عن جم

 لقال لاق ”نالف بدع ':تناننيأ 3731 ات تفئاطللا نمو + ( ىلاعت
 ْ نومرب قداسلا ىب تك مهيديأب هب املتع تجذ اك لاق اة ىلع 55 ليقف ىدغتي وهو هباس تالاقتم

 | قثنالف سانلا سارضا عقو عمسي نم لاقف سانلا عجشانم ليخبل لبق ءاوهلاىف ريطلا

 مدا فاضا ا نينا فاشانمو أ اغا انأكت انما والا انو طل هنتر له

 أ اوجوزتنال ىا ءانلا متن كي اوحكنتالو 29 ظعاولا نيس ةيلعلا ةلاسرلاف اذك ( ءاوحو
 ظ 0 ع زرنا الا تاكرشل 1 تناك ١و ا تايب حلا ىا هن# تاكرسشملا 4# .

 أ ةدوس و( مكلبق نم بانكل!ونوانيذلا نم تانصح لاو إلةدئاملاةروسىفىل 00 ا
 | ٠ ماتم قف هللابنقدصي ىا 5 نمؤي ىتح ف الصا 'ىش اهنمخسنمل ةتباث اهلك ةدئاملا ظ

 | ارم نملسملا نا#انأ 1 يح را اديرغ جبع مالسلاهيلعهنا  ىور ب هس وةيلع

 أ كله َكاقف اني, لاح مالسالازا لاقف ولخت الأ تلاقف ةيلهاملا ىف اهاوهب ناكو قاتع هتاف

 ظ 3 هدم ةمةم الو 0 5 5 مالسل ا هلع 9|لؤ يي خاعا كلو منٍلاَقف ىب جوزك ل

 ظ ه6 ةكرشم نم عه ايندلاو نيدلا بسحب ه# ريخ 38 رطخلا ةلقو قرلا ةساسخ نم اهبام عه

 ظ
ْ 

 ةكرسشملا كلت هي مكتبجاولو # نأشلا ةعفرو ةيرخلا فرشنم اهلام عم ةكرشم ةأسما ىا
 ىنعمو لاحلل واولاو ةغرلا تاجومو باجالا ىدامنم كلذ ريغيو اهسنو اهلامو اهلامج

 لك ىلع ةكرشم نم ربخ ريدقتلاو اهلك ةفوذحت لاح ىلع اهل وخدم ةفطاع اهنؤك لاحلا اهنوك
 | ىئاوكل ريس ىو ©لاوخالا ءاصقتسا بكرتلا اذهلّثم نم دوصقملاو ةلاخغا وهذه ولو لاح

 تناكناو ىنعملاو اهيلع امدقم اهباوج ناو ىخاملا لعفلا اهيلو عضوم لك انيك ناد سابا

 حاكنالانم ءاتلا مشب 34 !؟يككالو 0 مكلريخ ة ةنمؤملاناف اهنوبحنو مك 2 ةكرشلا

 ار ارخسوت ءاوس تانمؤملا مهنم اوجوزتالىا هريغو ىننولا نم 0 34 م ناكر سشملا

 ىا ةيشاوحىف خسشلا نبا لاق + رفكلانم هلع مهام اوكرتيو 6 اومْؤِي ىتح ف ءاما ما

 | تاقلابلا جوزتالو مكّسبالو تحتوه نم نهمكحىف نمو مكتانب نم تاريغصلا مهوجوزتال
 فالخالو ثانالا ىلع روك ذلا بلغت لبق نم اوحكنتالو هلوقف مهسفنا مهنم تانمؤملا نم
 فالتخا ىلع ةتبلا رفاكلا نم ةنمؤملاعبوزت لحبالو هموم ىلعقاب انهكرسملاناف مكحلا اذهىف
 | نعنمهبام عم 6 كرشم نم ريخ ف ةكولمملالذ نم هبامعم © نمؤم دبعلو لف رفكلا عاونا
 ظ ا ا ذملا #كئلواوإب هلاصخو هلامحو هلامب ه«مكبجتا ولوج ةيكلاملا ا

 | رفكلا نم اهلا ىدؤيام ىلا ىا 6# رانلا ىلا هه مهرشاعيو مهنراَغ نم 5 نوعدي قف |

 نينمؤملاىنعي هال واو ىا هي هللاو قف مهتبراقءو مهتنراقمنع ٍبانتجالانم دبالف قوسفلاو

 ىلاىا # ةرفغملاو ةنملاىلا وعدي ف مهنأشل اممخفت هماقم هلا فاضملا ماقاو فاضملا فذح

 | !ابءاتحالامهف امهيلا نيلصوملا اصلا ىلءءلاو قحلا داقتعالا |

 مهايا مهتجيصنو ريخلا ىلا مهينراقمل نيْمّؤملا داشرا هتلج نم ىذذلا هقفوس استلم وعدي ىا ظ

 | مهلعل سانا 96 ةغارلا مكحلاو ةقئاسفلا ماكحالا ىلع ةلءتشملا هك هناا . نيو |
 | نارفغلاو ةنلانم هيلا اوعدامب اوزوفم اهفامي اولمعيو اورك ذتي ىكل ىا 6# نورك ذيب |



 هه 0غ + قيم 3

 | ليتل جزم لكنهم الع للفعل يلعبو. ةقاطلل هلعستو ةمكحلا هيضتقتام كح 4 ا

 هللال وسر لاق ةمحدباوق مهيلع محرتلا فو ماركلا قالخا نم ماتيالا ةطلاختنالغاو »* ا |

 هدياهيلعرمت ةرعش لكب هلتناك هيلع امحرتميتي سأر ىلع هدي عضو نم ) سو هلع ىلاعتّلا ىلص |
 اهملع كرو اه>وز اهنع تام ة ةأرصا ةماقلا موب هللا ش نع قل تن ولل ةعلا الما( |وقدا عا

 ىضوا مثيلا ىنعي (توعوا هللا مهينغي ىتح ىعاتيلا ىلعمقاتلاقو جوز /) تبطخفق اراغص ىماتي 0

 ,حرلا لصاوو نيكسملاو متيلا هيلا ادق هتقفث نسحاو هعينص باطاف 79 عنصلام هللجرو |

 بالاك م يتيلل نك ى م وماي) ىلاعت قلع هاو )الج جبع فلام هل>١ىف هلدعو هقزرىف هلعسوب ظ

 ظفاحلا لاق : (كلذك كل نك قيفرلا خالاك بيرغلل نكو قيفشلا جوزلاكلمارالل نكو 55 ظ

 تسيناشرهشرد هدعاقنياركم اناح « تسليم ركذ ببس نابسرغ رامج
 ءاوسو متيلا لام نمما هسفن لام نم ناكءاوس هحلاصع متاقلا ىا (متبلا لفاكوانا) تيدحلا فو |

 ع متيلا لفاك نا ىنعي ىطسولاو ةبابسلاب راشاو (ةنلا ىف نيتاهك )الما ابيرق متيلا ناك |

 دعس خسشلا لاق : هتجرد غلبت هتجردناال مالسلاو ةالصل هلع ىلا ةرضح عم هخلاىف |

 ه رعس سدق |

 شيوخ دنزرق ىودرب هسوبهده * شيب هدنكفارس ىحش, ىنب وج
 متي ديزكب نوج ىمح دزرلب *« مظع شرع هكديركنات .الأ

 هعالت نعو هلام نم ةح لكاو هقوقح نه ق> لالخا نع باشحالا لك فتحيو ظ

 رايدنفسا ناكو هتوق ةدايز م هيلع ردع لف رايدنفساعم زراب لاز نب متسرنا كح - هرهقو ْ

 مسرنامث ىدف لمعي تاج للا داك رايدنفسا ندب ناكو مسر 7 ل لك ىف هحزجم ظ

 هب سيصل و نيراقفاذ ا نان ااملا هملع رده ال كنا هونأ هللاقف كلذىف . از هيبأعم رواشت |

 هسرغو نصفلا كلذ ذخا متيلانا مث هاكباو هنيع هبأقفف نصغب اهني هتبيشف برض ذق
 ىنبع هب باصا ىذلا همهس هم تحنو هباصغا نم انصغ ممسر دخا ارحش راصاملف

 نينافربلاوةيطعلاو عفانملا سحاهنمو . برضلا اهنمو . ديعولا اهنم . عاونا ىلع بيدأتلا و+هلاح

 كيداتل العر وجاموهاو ءاي الاو تاداسلاىلا دالوالاو كنلامملا تداو ناطملكاىلا رارخالا '

 ليف مكلكو عاد مكلك) ثيدحلا ىفو 6 اران كيلعاو يكل إ اوت ناش هدا لاق تهنيغ لاوششتم و
 لك الا هزوطتخ لال خيارا لا كاع جراشا ب يكتا وخاف رهوطلاختناوإل ىلاعت هلوقىفو (هتعر نع: ظ
 هملع ركلات ىلا رايلي نواة مشا ع هدحو لكان م سانلارشناف سانلا عم.
| 
 النا هللال وسراي اولاق مال !!هيلعىنلا باحصانا حيباصملافرك ذو فراوعل !اىف ةزتا عيل دنألا +

 ( ىلاعت )

 | ناكرايدنفسشان ا كلذ لعبنف كحق كلدب هيلع بلغف باصاق ىم رف كلذ لعفف رايدتفسا ىنع ظ

 | حلصيو همايقلا موب هنع لوئسم هناف هدلو: هسدأتك هرخف ئذلا متيلا بدؤيو * رايدتفسا

 | نداف نكدملا نم نون انام ردق ىلع داعلا بيداتل ريزعتلاو دودحلا هللالعج دقو قتكملاب ا

 / للامسا اورك كذاو مك اعط ام ىلع اوعمتجاف ) لاق منن اول اولق (نوقرتفت مكاعلإل لاق عبشنالو لكأت ْ

 ظ

 ش



 سسوس وحسم ا

 ذلة يدع مدح اك ' .بلقلا

 3 لاق نم لواو . ليريج باو لان ازا نفاس لاقف هتمظعو شرعلا قع

 لواو . مدآ لضفنم اببصن لاناهلاةنف حورلاهبف خفن :نيح مالسلاو ةالصلاهيلعصلا مدآ
 ذخا اهلاقنف ءالبلا ةدشو نافوطلا ةدهاشم نيح مالسلاهىلع ىحنلا حوب هللاالا هلال لاق نم
 ءادف دهاش نيح مالسلاهيلعللخلا مهارباربك ١ هللالاقنم لواو . حون باوننم ارفاو اظح

 نيرك اهلانيرك اذلانم انلمجامهللا مهاربا ضيفنم اضيف لان اهلاقنف شبكلاوهو ليعامسا
 فرصني'ىثلانع لاؤسلا نال مهتظلاخم نعىا # ىاتبلا نعكنولاسيو #9 نيملاعلا براي نيما

 نءذلانا )ىلامتدلوق لوز“ دعب كلذو ةلافكلاو ةطلاخلا انهه وهو هنم دوصقملا مظعم وهامىلا

 هل لمجب ميني لجأت دنع ناكول ىتح مهتلك اًومو مهتطلاخم اوكرتف 6 املظ ىئاتيلا لاوما نولك أي
 ماعط مّتيلل عنصي ناكو مهلاومانع ىماتيلا لاوما اولزنعو ةدح ىلع اماعطو ةدح ىلع اي

 ةحاور نب هللادبع لاقف مهيلع كلذ دتشاف دسفي ىتح هنولك أيالو هنوكرتف ”ىش هنم لضفبف
 هذه تلزتف مثلا اهدرفن ابارشو اماعط دحن انلكالو ىعاتللا اهنكس لزانم انلكلام هللالوسراي

 « ريخ # مهلاومالو مهل حالصالا هجو ىلع مهتلخادم ىا ه6 مهل حالصا لق 0 ةيوألا ظ

 مهل مل حالاصاو هريدقت هلعاف قدح ردصم حالصا 1 مهلعرظنلاو ةطلخلا ة كرتو مهتيب اك نم 0

 | هيف املف ىلاثلا اماو باوثلا نم هنفاملف لوالااما هلحلصملاو حاصملا ىناج ىا نييناحلل ريخ

 #00 ألا

 مهعفس هجو ىلع مهورشاعتو « مهوطلاخم ناو © ديازتلاو ىماتلا لاوما رفود نم

 قحنمو ةيبنلا ةقالعلا نم ىوقاوه ىذلا نيدلاف مكتاوخا مهف ىا مكناوخاف ©
 هرب نم لك اننا ةطلاخلا امهنع هللا ىضر سا.عنبالاق * عفنلاو حالصالاب خالا طلاخنا خالا

 هلام رده متيلا لامنم باصا اذإ ادهو كتعصقو كنلو هلت لكبلأب وللاو اتسع هنلو

 لك ألف اريققإ نكن مو :تفتتسيلف يع ناكن مولا كا متنلاو دقوا نبا زنق ةنرزيالا ها طناواذأوإ
 | هده دسعوبأ لاق * اعرش ىهنموهو هنم لكلا لواشثو لاملاطلخ ةطلاخلانوكمدقو (فورعملاب

 دقو ةيوسلاب مهني, تاقفنلا نوجراخت_ مهناف رافسالا ىف ءاقفرلا هلعفبال لصا ىدنع ةينآلا

 ناك املفهقفر ىلع لضفتلاب هسه بطت همعطم لق نم لك سبلو هترثكو مطملا ةلقىق نودوافتي

 ىلع الا هف قضينا تف كلذ الولو عسوأ مث ريغ ىف ناك اًعسآَو ىئاتلا لاوماى اذه

 | اهجوزيفاتنب نوكتوا هتنبا هجوزيف انبا نوكيناوهو ةرهاصملا ىلع ةطلاخلا تلمح دقو سانلا
 ١ نع ىورم وهو هندحول ةلازاو هتثحول اسانيا هتريشعبو هسفنب هطلخيو ةفلالا دك أنف هنسا

 | © حلصملانم # متيلالامل ه# دسفملا 8 دحاوىلا ةيدعتملا ةفرعملا ىنعم 6 معيمشاو قف نسحلا

 هوردحاف هتلخادم ٌبِسح ىلع هب زاحف حالصاو داسفأب مهلخاد نم هللا ىلع قالا ىا هلام

 مع ىا زيبعلا ىنعم . معلا نيمضتل نمو ديدهت ديم دسفملا ميدَقتى فو حالصالا ريغ اورخالو

 | لخلا وهو كتان 4 فا اشولو هله اهيف حلصي نمت هلازيمم ةطلاخلا دنع مهروماىف دف. نم

 0 مكل قلطيإإف ةقشملا وهو .تنعلا ىلع مكلم ه6 مكتنعال 9 هقيطبالو ءوركم ىلع

 تانعالا ىلع رده بلاغ 2 86 هللانا #3 تفلح هنم فاحب سا ف عقواذأ ناللف نع لاش

 ل ل ص يييييييييبييححجصجججسسسسسس س22 |



 مهي 447 وح فاثلا ءزجلا

 | ىقعلا ف عفناو اندلاف لهساومكل حلصا وهاب اوذخات هدم نيرادلا زوما ىف اوركفتت 5ك ل ظ

 ظ مكلمل ةرخآ آلاو ايثدلا ماىف تاي آلام كل للانيسي ىوغبلالاق * ىقعلا ف كرضي امع اونو |

 هي الامذهو اهم اونغرتف اهئاَقبو ةرخ 5 لاققا ىفو اودهزت اهئانقو ايندلا لاوزفنوركفتت ْ
 مالسلاهيلع ىنلانعو هوفعو لاملالضف نم كلذ نوكينا طرشب كاب باسل قا يغت
 هللاوفةقدص ىنم اهذخ هللالوسراي لاقث ىزاغملا ضعبىف اهباصأ بهذ نم هضس هانأ الجر نا |

 ضعاف هلثم هلاّمف نميالا فناجلانم هاثاف هللا لوسر هنع ضرعاف اهريغ كلما ام تحبصا »>2 ظ

 | ةباضاولاذخم اهف ذقن ةشئاحاتخاف اتم (اهتاق) اقف هنعنضعاق نسيالا ب نالطا نم هانا هنع |
 ةقدصلاامهت سانلا فه كدي سلجبو هب قدصتي هلك هلامب مدحا ”ىجي ) لاق مثهرقعوا هجشل

 وفعل ناىتش ءرملاهظعنام ناىلا ةراشا وفعلاظفل ىفو ( انهف انلةجاح الف اهذخ ىنغ رهظ نع

 نع جارخالامث سمطلاو وحلا وفعلالصا نال بلقلابيطب ىنعي قافنالادنع هبلق نع هرثا | ظ
 .ناوهو راثبالا مهقيرطق صاخلا صاخاماف . صاوخلاةقيرط ةيافكلاردق ىلع لاومالا لضاف '
 | ىلاعت هللا لاق الغ هبرتؤي عدلا هحاص ناكناو ج رحم ىلا هئافدو هش لع دغش

 ان سما لاق هنعىلاعتهللاىضر باطخلا نب رمي نعو 6« ةصاصخ مهبناكولو مهسفنا ىلع نورثوبوإل

 | ركباباقيسا موبلاتلقف ىدنعالام كلذ قفاوو قدصتن نا ملسو هيلع ىلاعت ةاهيكأ هلال وسر |

 تلق (رمحعاي كللهال تبقبا ام ) هللال وسر ىللاقف هبت قدصتف ىلام فصنب تش منع“ةللاىضر

 تلقف هلوسرو هللامهل تبقا لاق ( كلهال تبقبا ام ) ركب ىبال لاقمث هللا لوسراي ىلامفصت
 هنمو ( امكمالك نيبام امكشام ) كلذدنعلاق مالسلاهملعىنلانا ىور اهدبب ”ىئثب كشااساال
 أ ناف رخآآ هجو نم, ةيلوضقللا .ىانتال ةجو نم :ةنلضاقلا :نكل مع ىلع :ركيىبا:لضف فرعي
 هللاب ملعلا ىلا رظنلاب رخأتلاو مدقتلا امناو رومالا عيمجىف ل همزاب نيب لماكلا
 ةيلاق رمحو هقرعملا بلاغ ركبوا ناك هريس سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشلاةرضح لاق *«

 ىهتنا عبرالا بتارملاىف نيلماك اوناك ناو ةقيقحلا بلاغ ىلعو ةقيرطلا لاق نامعو ةعيرمشلا
 ىشاكلا ظعاولانيسحلالاق : همالك

 3 تسا ندرك مدد ني جنك * تيودور مرك قيفوتا هيام

 تينا ةداف ناحز قشع ركدبن ء. عطاوخإاودا قاب زر هلم ءهدقلب

 لبلق وهو حورلالدب صاوخلاةواخسسو لاملا ىاطعا.ماوعلا وانسي

 دروسا دتف ناحاب وح راك * رازهدص مرد درعاوج راع

 | ىلهالا ةماما وبا ناكو نوقدصتي سانلال مخ ةقدصلا ىلع هبادكا مالسلاهيلع ىنلاثحو ٠
 أ ثحح لوقت اذام ) مالسلاهيلع ىنلا هل لاقف هيتفش كرحيوهو مالسلاهللع هيدي نيب الاخ |
 ظ | ىضنىف لوقاف هب ىدصتا ”ىش ىتم سيلو نوقدصتي سانلاىرا ىلا لاق ( كدفش كرحت |
 تاملكلاءالؤه ) ٍلسو هيلع ىلاعت هللا لص لاقف ربكأ لاو هللاالا هلاالو لدمملاو ّللاناحبس
 ( ورانا لعاب اكدلست ةنبلذا دهون كيربح ١

ْ 

 ْ تسامناورو ناجح سنوموسيناشداي * تسامنابز ردشبل رك ماه دنزات

 (ىوري)



 , هب اراخ انهي قاض و 0 تاقازوتو لمخ ردتاغ وآل و“

 ىباسلا ذونه ٠ كدوكوتا: هك * نيب تييصمز ثلا :هيرك ىاَج
 نودلا و: ئورزلاو نعلاو نسل نش دلفع ئانجلاّل نفع مك جءالفلا وزن وا ةيرالا واخ ىاعنالاا لي
 ىوهلاو ةوهشلاو ةافغلاك ةفلتخم سانجانم لطالا رمح كلذكف ةرذلاو ريعشلاو 011
 اذا هريك مثا اهنفو ةيلاسنالا لوقعلاو سوفنلا اهم رك كس روم هذهو اهلاثماو امدلا حو
 مسالاو حاورالاو بولقلا ركسيام اهنمو . مارح هلدلقف د هريثك ركسيامو مارح نكتب

 4 نلويفيلا ىلع تراداذاف تافصلا لت ىقاسنم تادهاشملاادقاىف نادل إيفا قي |
 رسالاو دوجولان ع دوهشلاب حاورالاو ديحاوملا نع ديجاوملاب ترام ركل انهثاوهلت
 7 زا بحعلا لك بجعلاف لالح سانا عفان بارش اذهف لامكلاةظحالم نع لاخلا ظحلب
 بلوقك ااقلننل مزعج فكما زاهيوق و ابباربفلا ىراليوب رغوكمبا

 ريدملا نم ضيم ناكو * سك رود موقلاركساف

 ىداؤوا ورز 017

 اعد ناسرد مود رعفد

 زوما 02

 [١ز متا هناي نأ و فاسنا تسم « ما هناويد رك ! شالق فوبااف

 ما روص خشز ١ دوحدبانقح تبسم *, رويدرا د ركل زاومج ان كاي

 مم تفس رمز اخ اووف ونا نسر اهلا كيتا كلانا عكوك] كوك ةنغرطت

 مشش وك ىف سب هكر كيد ةعرج * مششْوج نا زامو كاخنا درك ش وج
 نا ا فلا بلطلا عفن نم ربك |:ةياهنلا قا لاطاولا نئؤأك نع ضارعالا متاو

 مثا اماو تالصاوملانع بوجحم ىوهلاو ةلفغلا ناركسف ةالصلا نم ع ونمت رما نارك هن“
 لعفلاب عادخلاو لملاقيرط كواسوف رايدلا رثك | راعش ىه رامقلا راث## نان ويق ططسوا»

 مدعق هعفن اماو راربالا لاصخ نع دعب راخالادنع ريكهناو لاقملاف شحفلاو بذكلاو

 نوبه و موقللا نانا ] الورق« ورمت ةساطلف قت نوملا هلا ةتأاوتف هللرال نادل ككللا انا تافتلالا |
 ١ تاليوأتلاف اذك مهام لبلقو صاوخلانم رثكا ماو وملاو صاوخلا امهعفنو ماوعلل مهنا نال .
 ا سنج نع الاؤس حلصن 6 وه نوقف اذام كولو 9 ةكدزلا هكلط !كافين تامل“ |

 ظ «نيدلا ولله ريخ نم مقفناام لق ىلاعت هلوق لزئال ن2 نق هيكل نطعاز ةمالطسا وراق ْ

 | زو دهحلاض شن وهو وفعلا اوقفنا ىا ه6 وفعلا لق راوق لزنف قفناام حومجانبورمعلاق .

 | وفعلاو هقافنا كلع قشيو رسستو لهسام قفنا لق لق هناكف ةلوهسلاو رسلاهضشو ةقشملا |

 | ناك اذا لهسفاقنا نوكياعا وفا ذقلاو ةقاننأ لفنان لاما مداها اةقاقنا كنيلتنال لاطأ هم

 دهحلا نمحلصا وفعل انا نيبام لثم ىا ه« كإذك هِي هتنو ٌؤمهماعنمو هلايعوهسفن ةجاحنعالضاف |

 | مم بنج بج دارفاو نيستلا اذه لثم انيس ىا فوذحم ردصمل ةفدبصتل الح ىف فاكلاو |

 ' هللانيسي لف ىنعملاع ومو ظفللادرفم وهاممموقلا وا قيرفلاوا لبقلا راشعاب نييطاخلاددعت |

 0 ىوحيفلاة نم اهليزتت تاي آلانيسو هنم ىلدا انايسال ةبعرمشلا ماكحالا ىبع ةلادلا 5 ت تايآلا ا

 اررامب ماللاهيله لوسر نكخوما هبونو

 فو لئادا.ود [؟]

 حا شهءوقو هساوخ لاداسر لادرد موس

 ١ هي ةرخ .الاوايندلا فن وركفتن مكلما و 9 ةسبتلمو ةهشتشم تناكناا دعب اهنيست هناال لولدملات ةدضاو |
 1 تكا عدس

 ىنعم رد لاح ءادتبا رد ىجرف نداهن ما بي نايبرد مج, رتفد لئاوا رد [*]



 مرتك م6 ٠ ' قاتلا ءزجلا

 | رضيال هتيأر ىنال:طقامتبص تدبع امو . هليزا نا ىلإ ىتم يوحا هف ديزا نا ىلا اناو
 ورمع لاق * ةءاند هتنأر ىال طق .ةيدالاو ىلها ىلع ىنريغل طق تيئزامو ٠ . عفنسالو |

 بحعل افهنم سفنا ”ىش ناكام ىرتشي ل قعلا ناكولر مخللاماذ مع ىب ا 0 مهدالان با

 ننساك ىلع نعو + هليذفف حلسيو هسج ىف “قف ةبآزق هلخدنف هلام قمح ىرتشيلل

 هق'تدنف فج مث رحب ىف تعقوولو اهيلع نذوا مل ةزانم اهناكمىف تنف رئب ىف ةرطق تمعقوول ظ

 1 | قتلاوناعالاوه اذهوىنعيش مل اهف ىبضاتلخداول امهنعهللاىضررمعنبا نعو * هعزا م لكلا

 اذا هتاف اهبراش نع عطقنيو اهبرش نع الضف رخلا برش هلابب رطخمال نا لسملل ىنبنيف اقح

 ىثاكلا ظعاولا نيسحلالاق : هراثع نم هيضينا هيلع يناجي ران راش طلاخ

 اولحن و رخال غسرالا كدي رك رمح: انكر ع هرب ا ووفع كلل ؤ اجا يهجر ك نتج احراز
 اسرت ةتفك ىارب .ارركشو دهش قنا * نار هتفك ىازب ياي انز قامىمن

 نا: هانعَم ىلا: ىلإ اهئالنس اع اكتف نخ [لزاعل اها ج وذ نم لاق هنا ةباحصلا ضعب نعو

 نم هتخاالو هتنبا جوزيالنا ىلؤلا ىلع بحي ىذلاف ٠ رعشيال وهو قالطلاهنم عم رمح ابراش

 ظ حلملا وا راحلا ءاملا ءاقلاك جالعبواو لالح رم لخنا معاو # كاوكفا نظامك ا عدلوكفكلاو

 ظ رسيملاماو * رمح اىفناسلاوه اذه (؟رمح لخ مكلخ ريخ) ثيدحلا ىفو اهلل ركيالو نيخلاوا
ٌْ 

 ظ

 ل

 ظ

 اوناك ب رعلا نم ةورثلال ها نا كلذو روزحلا ىف رمسملا ل صا ناكو صاقلا رساملاو رامقلاوهف

 اهنونزحنو اهنو رحنف بج نم ىلعهنا ذاعقلابرهظيل هنودؤي الو هننوئمضيوا روزج نورتشي

 | مالقالاو مالزألا اهل لاش حادق ةرشعب اهيلع نومهسي م نيرسثعو ةيناع لهو ءازجا ةرشع |

 د سلحلاو ةثالث هلو بيقرلاو ناببصت.هلو مأوتلاو دحاو بيصتهلو ذفلاءاصتااهل اهنم ةعبس

| 
0 

 تس 2 2 ااا

 حسفسلاو حسنملا ىهواهل ءاصتا الاه ةثالثو ةعسهلو ىلعملاوةتسدلو لبسملاوةسمح هلو سفانل اوةعبرا

 لجملاىمسي مهدنع لدعىدي ىلغ امنوعضيو ةيابرلا ىمست ةطيرخىف حادقلا نولعجم متدغولاو |

 اح دقاحدق لجرلجر مساب ج رخيفهدي لخديو دياب اهكرحب ىا اهلحلجو اهليجب م ضيفملاو
 وهو هل بيصنالاه حدق هل جرخ نمو هل نيعملابيصنلا ذخا ءاصنالات اذنه حدق هل جرخ نف
 اهنمن ولكي الو ءارقفلاىلا ءايصتالاك لت نوغقدي اوناكو روزا نمت عرغو أش ذخأيلل ةثالثلا |

 مركلاو ةءورملا ميدعلامللا وهو مربلا هلومسو هبف لخديالنم نومديو كلدب نورختفيو ظ
 ماوه له ريسملا ففلتخاو * هنع نوملسملا ىهتف هلعفت برعلا تناك ىذلا رامقلا لصا اذهف

 عيج ةي آلان م دارملاءاملعلا ضعب لاقف * رامقلا عاونا عيمج مسا وهوا نيعملا املا كلذل ظ

 اذك لكأي نا ىلع الجر رطاخ الجر نأ ئورو * اهريغو عرطشلاو درنلانم رامقلا عاونا '

 هف ”ىشلك نيريسنبا نعو * راق اذه هنعهللاىضر ىلع لاقف لاملانم اذك اذكى بع ةضس اذ |

 مسام نم امهناف نيتموئشملا نيتبعكلانيتاهو كايا ) مال الا هيلع ئنلانعو رسسيملا نموهف رطعت | ظ

 م رفالاو فخلا ىف قيسلااماو * ما مارح امهنا ىلا هبريشإ رمسم مع رطشلاو درتلا ناديرب (مجعلا | 1

 قام ولدق ئدعتتلااق :٠ كلدب صحف باشنلاو

 ىناش نانحمص وىدوب خيش * قفط. نام و 00 ْ

0 



 ةرقبلا ةرو- معي معد, يح

 جيهتو ىلا ىتفلا قاطناو نوللا ةفدتو لبخبلا ةيخستو نابحلا عيجشتو نوزحلا ةيلدتو
 1 بريف ابد > ارقفلا عافتناو بعتالو دكريغنم لاملا ةباصا رسيملا عفانمو . هلا

 اظعالام بيصبق ريمي ةئام سلجم ىف مهنمدحاؤلارق امبرو :ىدقاولا لاق * ناجاتحلا ىلع اهتوقرفي | ]

 :؟ امهعشن نم ريكا امهمباو ءانتلاو حدملابستك نيجاتحلا هيطعي مث نمتالو بصلالب ظ

 ريصيو ميلا هفست ىمو ة ةالضلاّنعو هللا رك ذ نع دصلاو : ءاضغبلاو ةوادعلا عاش رجا ىفو ْ

 لويوهو ناركس ىلعم هنا ايندلا ىلا نبا ركذ ام هئيقو هنرذعو هلوسب بعلي ثيحح اهبداش ظ

 11 هلم راما ارون مالسالا لعج ىذلا للدملا لوَشو ءاوجويلا ةتلكتلهفجمو هلا هن لوقت ١
 نورسفملا لاق + ءوسلاب هدصق وهبحاص ىداعف كلذهءاس ضوعريغنمهلامبهذاذاهنا رسسملافو |

 اقزرو اركسدنم نوذخت بانعالاو ليخنلا تارمت نمو ) ةكمب تلزأ تايا عبدا رخل اىف تدراوت

 ةباحصلانم ارفنو اذاعمو رمعنا مث ذئموي لالح مهلىهو اهنوبرشي نوملسملاقفطف 6 انسح ظ

 را نعكنولأسي) تلزنق لقعلل ةبهذم اهناف را ىف هللالوسراي انتفا اولاق مهنع ىلاعت هللاىضر

 ةحاحالاولاقو نورخا اهكرتو اهنا كرتنو اهتعفنم ذخأت اولاقواءوق اهبرسثف,ةي الا عرتسملاو |

 اوركسو اوبرسشف مهنم اساناعد هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نأ مث ريك مثا هيف اهفانل

 مدي يعج اان ىلا نودعت ام دبعا نورفاكلا اهبااي لق ًارقف مههدحا ماف |

 / انتم لوحن 'ىشىف ريخال اولاقو اهبرشي نم لقف ةييآلا «(ىراكسمتاو ةواصلااوبرقتال ١تلزنف
 ٌْ يقاتل الص دعب اهبرسشي لجرلاناك ىت> ةالصلا نيح َريغىف موق اهبرشو ةالصلانببو ظ

 كلامن ناسع دخلا مث ,يظلا تقو ءاح اذا وحصيف حيصل ادعي ب تا كلما ةنعابللا# دقو ْ

 سأر مهل ىوشدق ناكو هنع هللا ىضر صاقو ىنأ نب دعس مهبف نيملسملا نم نما الكوتا

 ب كلذدنع اورختقا مهنا مث اهنم اوركسىتح رمااوبرشو هنم اولكأف ريعب |

 | هب برضف ريعبلا ىلللجر ذخاف هموقل رخفو راصنالا ءاجم اهش ةديصق دعس دشناف راعشالا

 نبي مهللارمع لاقف ىراصتالا هيلا اكشو هللا لوسر ىلا دعس قلطناف ةوم هجشف دعس سأر
 رملاقذ (نوهتنم متالهف) هلوقىملا ةدئاملاف (رسسيملاو رح اامنا) لزنف ايفاش انايب رم اىفانث ظ

 كافقلا لاق * ماياب بازحالا ةوزغدعب ةرحهلانم هثلاثلا هنسلاىف ر ا د حلا براي اًسهتنا

 را برش اوفلأ اوناك موقلاا مع ىلاعت هنا بيترتلا اذه ىلع ميرحتلا عوقوىف ةمكحلاو

 اذهم رحتلا ف لمعتسا ايا ةدحاو ة ةعقد مهعنموأ ها لع |ريثكدهب مهعءافتنا ناكو ْ

 كانط ايا رخ امبتغوللا ضرع نبا :لاق < انتقد مرحتلا لال مث قفرلااذهو ردتلا .

 ١ كلذ دعب ةنيدملاةقزا تردوغ دقلو نيطلاو ءاملاي هلسغ نم انمو هبخ ركن م انف قيرطلا ىلا

 برعلاذئمون نكي ملو رم !تمرحو اهحير اهنم تحافو رم انول اهبف نابتسا ترطم الك اح

 | موليشيلا هيلع ملين نا دب ورب ازا نم دشا ايش مهيلع هللا مرجامو اهتمااضعا:ليبع

 ىف اهيلع ناك لاصخ عبرا هنع هللا ىضر رايطلا رفع رك ىلاعت هللا نا مالسلاهيلع ىنلل لاق
 | لوسراي لاقث كلذنع ارفعج مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلا لأسف مالسال'ىف اهيلع وهو ةيلهاجلا
 ظ لقعلا ليزت اهتيأر ىتال طق :رملا تبرشام اهب كتربخا امل اهتلع كملطا هللا نا الول هللا



 ! هي 0 عع ىناثلا ءزجلا

 | لوصولا لوالا ةياغ اضياو . ىوقاو بعصاوهو نطابلا حالصا ىناثلاةياغو ىهاظلا حالصا كوالا .
 لوالا ةياغ اضياو .. قلطملا لا او قحلا ةدهاشم ىلا لوصولا ىناثلا ةناغو . ةمحرلاو ةنخلاىلا

 نيذلا عم كئل واف) ىلاعتلاقاك ءادهشل ا نم ةلزتم ىلعا نوقيدصلاو ةيقيدصلا ىناثلاةياغو .. ةداهشلا
 اذاف ءادهشلا رك ذىلع نيقيدصلارك ذ مدقف 6 ءادهشلاو نيقيدصلاو نيببنلا نم مهيلع هللا ما

 دابعلا محري رمحالا تيربكلانم نعا وه ىذلاربك الا داهجلاب سفنلا حالصض ىلا ءرملا لهو
 ىملعتناديرأ هللاقو همدخو ع اشملا ضعب ىلا ءاح مهضعل 31- 0 2 ررضلا مهل دصشأالو

 هبف ىرجامي ىبربخا مث ديلا ٍباب ىلا بهذا لاق من لاق هل ةيلها كيفو هل لاقف ماقعالا مسالا

 ذخا و ىدنج هيرضف رامح ىلع بطحج هعم باطح خيشب اذاف دلبلا باب ىلع سلج و بهذف
 ظ مظعالا مسالا لعت 0 خيشلا هللاق ةصقلاب هربخاو خيشلاولا لجرلاعجر املف املظ هبطح

 ىنملع ىذلا وه باطما نا ملعا خيشلا هل لاقف كالهلاب هيلع وعدا تنك لاق ىدنجلاب عنصتام |
 ةمحرلاو ربصلان م ةقصلا هذه ىلع نوكي نملالا حلصيال مظعالا مسالانا ٍلعاو مظعالا مسالا
 هرسسدق ىذعسلا لاق : مهيلع ةقفشلاو احلا ىلع ظ

 شيوخ خيب ىنكم ىنكمركو * شير قلخ لد ىناونات نكم ظ
 ةعببطلا حالصاىف عفنا ةببطلا ةمقللا نا 5 سفنلا حالصاىف ءايشالا عفنا نم مالكلا ةلق نا مث

 نك زابلا كلماب شئازا دعب * نكزابزاطيش ريشزا ناجلفط
 ٌةريشمه نيعل ويد اب هكتاد * ٌةريثو لولم و كيران وتان

 لالح مديكفلا 1-3 دوب 0 لاكو دوزفا رع سامو

 | ف دشك ارىئتارجزوج شناوخٍبا * دشك ام غارج دياك ىنغور

 ْ هللا لوسر باجا نم اريخ اوناكاموق تيارام كيبع هللا ىضر سابع نا لاق 1 كنولأس ُِظ

 ظ امعاللا 23م نا رقلا ىف 1 هزيم 1 علا 0 ٍِظ سو هيلع هللا ىلص

 | ةمزلا و لحلا نال ٍباوجلاةنيرقب اهيطاعت مكح نع ىا * رم ا نع ل» نيملسملا عقتيو مهعفتي |
 0 لخديو اهنامعاو ءامشألا تاوذ ُّق ملا الو نيفلكملالاعفا ضراوعنم ص اا ةعاطلاو مثألاو .ش

 أ راو . عرشلا قالخ ىلع فرصتلا تحن لخدي انت امهريَغو ءارسشلاو عنبلا ردا ىطاعتىف '
 ا .لقعلا اهتطغتل ديزلاب فذدقو داو ىلعام بنعل |ريصع نم هن ىمس هريكس 5-5 ةارح ردصم

 ظ ىطاعت نع © و © ترك ادا سن اينأل 1ك ستساو رامخللا نع اهنأك زيعلاو
 رسيلا نم اما هقاقتشاو هترق اذا هنرسيلاّق عجرملاو دعوملاك رسسينم ىنيمردصم * رسيملا ظ

 را.قلاعاونا عيمح هيفلخديو هلبلس هنالزاسيلانماماو بعتو دكريغنم ريس لاملاذخا هنال
 را ىطاعت ىف ىا هي امهف لق 8 باعكلا و زوجلاب نابصلا بعل ىتح اهريغو حرطشلاو ظ

 ظ ىلا ديد ةرادلاو ؟ناطلا مكارم 6 سانلل عفانم و ف لاومالل ةفلتم امهنم لك نوك عم 1

 ع ركرجج ءىع درت عضم سول ركع بسكر سك 4

 عاجلا ىا ةءابلا ىلع ةناعالاو ماعطلا مضهو فيضلا ةيوم اهو فارطالا نم اهوبلج اذا
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 رقلاةرو- موك مخل رجم

 7-1 5 7و : أ هو ع 27 ا رفسن وكين ناعمطن 7 أ رجا ىطعت لهكانلعفامفانلع باقعال

 اوس ١ ن دهاحةإناقملاهده بيسباوناكو دودو نينمؤماوناك مهنآل هب الا مت ع ان
 يت

 ةدهاحجلا . اودهاج و مهلها وو مهلزانم اوقرافىا 6 م او جيسبلاد# اودتري لف مهناع ىلع

 ين وجرب كن واج هنيد ٠ راع ابق تاو بفم اويباسيا جوان فاي ارتب

 ل تديأ "ن قيادي زم ١ لامعاك مهلامعا طبحالو هباون ىا 14 هللاةمحر م زوفلا ىدابم نم مهلاع

 قيرطبوه امباو رجالل بجوم ريغ لمعلان اب نوملاع مهاب نازيالل وجرملاب زوفلا نود ءاحرلا

 هدانعنم طرفام ةرفغمىف غلابم 6 روفغ هللاو لف اهابتشا مهزوفىف نال ال.ىلاعت هبم لضفتا

 هللا مهلعج مث ةمالاهذه 1 .الؤه ةداتق لاق * باوثلاو رجالامهل لزجم * ميحر 89ه أطخ

 ىدنكسلار مولا م هلا  ىور بره قاخ نمو بلط.اءرنم هنإو نوعمستاك ءاجر لها

 اهمحرف همااهما لبق ىكبت ةأيماوهداسفل ةلحلانم باش جارخا اودارا اهاوقا ىأرف ةكسب امون
 | هنم هويهوف مكنأشف هداسف ىلا داع ناف ةرملا هذه ىف ىنم هوبه لاقو مهيلا هل عفشف رمعوبا |
 بايلا كلذ ءارو نم زوجعلا ,اكب عمسف ةكسلا كلتب زاتجا مايادعب ناكاملف رمع وبا ىض |
 | باشلالا- نعاهل 0 بانلااهيلع قدق ةلحلا نم ىف هداف ىلا داع باشلا لعل هسفن ىف لاَقف ظ

 مهتيذادقلف ىلوع ناريجلا يرحل لا كح | يح دك تا |قق كلبي نع ايلاف تام هنأ تلاقف

 ظ نمح رلا هلل | مسي هيلع بوتكم ىلمتاخ اذهف ىتنفداذاف قا نورضحن الو ىتومتشدس مهلاف

 بع ندا مرا صيت موب جر و مينتار دو تع تع ,ة اذاف ىعم هشوداف محرلا

 لقام منو ميرك 5 د ىلع تمدق دقف هاما اي فرصنا لوش 00-0

 ظ ناك ةافولا هرضحا ال جاجحلانا لقيم دهدتع اهب دهدبم هناهس

 | ىتلاهتنيدم ىهو نيعستو سمحة نس طساو», تامو لعفتال كنان ومع زي سانلا ناف ىلرفغا مهللا لوي

 لوقو كس ىهورصقلا نمةيراح تف رشا ىتح هنو لعل مو قارعلا سرع ىمسيهتوم موي ناكواهأشنا

 انمرحن ال مهللا ل اقف دربق ىلعماشلا لها نم لجر فقوو نفدمتامدق ماهلا قلفمو ماعطلا عطمناالأ

 سوواط ىتفتساف رانلا ىف جاجحلإنا قالطلاب قارعلا لها نم لجر فلحو حاجا ةعافش ظ

 | ىلا بهذا لاقف ىرصبلا نسحلا ىتفتسا هنا لاقيف تقلطالا اهنظا امو ءاشب نمل هللا رفغي لاقف |

 اذه نم تفقو دقف مارحلاىف امكنا اكرضياف دانلا ف جاجحلا نك كي ناف اهعم نكو كتجوز ظ

 دانعلل مزاللاف امنذ رحبلادبز ل راج ناو وسل راني حي ني ىلاعت هللازا ىلع روك ذملا ظ

 ا

| 

 داهحلاو ةرجاهملاو ٠ ناميالاىه ىتلا هثالثلا لزانملا هذهو بغارلا لاق * كليعتوسا نم ءاحرلا |

 ظ ديالا د هيلا ىلالسسالو (هلبسيف اودهاجو ةلسولا هللا اوغتباو هللااوقتا) هلوقب ةشعملاىه ١
 وجر. نا هل قح# كلذ ىلا لصو نمو تاوهشلا نارجم دعنالا ىوهلا داهج ىلاالو ناعالا ١

 | مولبلا يا ا ع كاش مز .نيعسق ىلع ةرحهلانا لعاوروب هتجبر

 | اهصيلختو بلقلاةيكحتفل هللاىلا سفنلانطوم نع رينلا هو ةيونعمو . (حتفلادعب ةرجمال )
 . نيمسق ىلع هللا بسيف داهجلااذكو .ةمايقلاموي ىلااهمكح ىرجيف ىوهلاو كرشلا مانصا نم
 | ةياغ نالربك | داهجلا اذه ناكاماو سفنلاعم داهجلاوهو ربكاو ..رافكلاعم داهجلاوهو زغصا

 036  نايبلا حود )
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 ندع سل

 6 30 مورع ممل معاتج تم عم

 زار أ اتي هر ا كل ا 9 |

 مد 0 مس ىناثلا ءزجلا

 1 خا اهي م تلا ديالفد "كن الافد ىفيكل او 10 بدك 6 نودلاخ اهيف مه ف اهومزالم ه6 رانلا باعصا

 دحوملا لوح موحي فيكتف الاو نيقيلامدع دادترالا بيسو هلطبرن امع نوصلانمو حاصلا

 | لمعلاو دوبعملا برلاهىلا لصوو دوبقلاوخزاربلا نم صلخ دق وهو كرشو ناطيش قشقملا

 ظفاحلا لاق : الصا هبحاصل عفنيال دساف هريغ ناف هللادجو هب ديراام وه اصلا

 درك اجرب لمع كىورهر هدنمرش * ديدي دوش تقبقح هاكشيب هكادرف
 ةيِسَح لك نا ) مالسلاهلع لاق نزوي.ال .كلذلو: لكلا سا هنال دنجوتلا تانسملا نيسحاو
 تعضو:ول اهنال نازيموف عضوتال اهئاف هللاالا هلال نا ةداهش الا ةماقلاموب نزوت اهلمعت

 حجراهللاالا هلاالذاك نهبفام عبسلا نوضرالاو تاومسلا تعضوو اقداضاهلاق نم. نازيمىف
 لوصولاو تاننسلاو ةعاطلاب كللعف . نامالا رونىف ديزي ةحلاصلالامحالا عيمجو ( كلذنم

 لا<الا ىأ هللالوسراي لق امل كلذلو لامعالا لضفا هل علا ناف ةنيمل الا: ىفالاعملا ملا

 عم. عفن لمعلا ل ملق نا ) لاقف معلا نع بجو لمعلا نع لاسن ليقف (هللاب معلا) لاق لضفا

 ديحوتلالقيص عمنطابلا ةيفصتب لصح امنا كلذو ( لهجلاعم عقنيال لمعلا ريثك ناو معلا
 ىوشملا ىف لاق : نوملاعلا الا اهلقعيالو راكذالا عاوناو

 رودي وت ل نيد ار سكرت مش *- *« زوسب ارئالوغ كناب نك قح رك ذ

 | ناخملاف نسل ا و واق جارسسلا نب دم نسحلا خيشلا لاق

 م مهب بعالتا ال سانلانم ءالؤه ناك ول لاقف سانلانم ىحتست الآ  تلقف 37 هداك

 ميج اولجمإ دق يريوشلا دحسلاو موق لاقف سانا نموتلقف ةركلات نابيعلا بعلم

 تهشاف لاق مهركذ رونب قرحا داكاف ىلاعت هللاىلا اوراشأ مهب تمم اك ىبلق 0
 ةاطغم مهسؤرو سولج سفنا ثالثب انا اذا دجسملا تل دامملف ليلب ىزين ودل دجسملا ىلا تنجو

 هلبقت ترص “ىبثب لبق الك تنا مساقلاابا اي لاقف هسأر دحاو جِرخا ىناوسحأ الف مهتاعقرع

 مالسالا لها نم مهف ىللاعت هاوس ام مهرارسا ءافصو هللاةعاطوف .مهداهتجاىفا رظنا هعمستو .

 هللالوسراي اولاقف هباوث نم هللادنع اف اوعمط مار ارهشلاىف مهلاتقب ديدشلا غلا نم هيف

| 

 ا

| 

 السل اهيلع هل وق ىف ةمالسلاب هللاءاعبا ةمالعأا خش ىللاق رردلاذهمظان ريقفلالوش * ىتقحلا

 ادبا دئربال بحاصو قيقحلامالسالاوه مالسالاب دارملا (انمغ دوعيسو اير مالسالا ادب )

 01 دلال ديما ةللعاو النا انفاق يوكو
 ديعس ناملسم كي | 1 عيكس ديزباب نامزرد ىريك دؤب

 قف رت ران دل“ يافا هز وا+ مراساتو نك لشاب اهم
 هاب نو كلا كزاول كرا ليل ع اتسعت اقاتبا نبل تنك“
 قاف رب عقب كليا يرتب ناهن رد مبوا ناهيا :نمؤم

 كلامو ومتسليم قاذإ هاش شا قاعة وكل ١ ناقل[ ثا

 ظ دوشرتاف اهلين ديد اراهش نوح .* دوب نام ىؤش مب جنا

 ىتفكا هزافم'  ارئااسا نوج * .ى شينعم ودب ىان هكئاز
 اوناكام ةقباسلا ةي الاب مهنع جرف امل ىلاعت هللاناف ةيرسلاىف تلزن هي اونمآ نيذلانا ©



 0 ل ا وصح ا

 ةرقفبلا ةرو- مهي اصنو جم

 اما ريك ١ ةعبرالا ءايشالا هذه ىا ةذودعملا هاشالل .ربخ 46 هللادنع ربك ١ 9 :ضراع:ةكمب
 لحال رفكلاو لاح لحم لاتقلانال مارا رهشلاىف ىرضحلا نبا نيلسملالتق نم ةبوقعو

 رفكلاىف .رافكلا ليوأتالو ولا انكتب مهنال لاتقلاىف نيل وأتم اوناك مهنالو لاح

 ءامقبو ءادتبا مالسالانع سانلادصو كرشلاو جارخالا نم هويكتراام ىا ه6 ةنتفلاو
 ةي. الامه“ تلازت اثلق :مارخطأ نيشان رشلأ لتقارت عظفا ىا ه# لتقلا نم ربك ا 9# 8

 مش و ربعف مارخارهشلا 15 لاتقلاب لول ر < ملا ريع اذا 7 ىنمؤممملا سي 0 هللا دبع -_

 نولازي الو 0 تدملا نع نكملسملا مهعسص و و نم هللا ويسر 94 ارخاو رفكلاب منا

 رافكلالازي ال ىا نيذلاىف ةنتفلا لع مهرارصاو مهتوادع ماكتعتسال نايب هي مكتولتا
 ىلا قا مكي درع موفرصي ىىا ه6 مكنيد نع مودرت ىتح © نونمؤملااهيا مكلاتق نع
 لق هنأك هف مهمدق تابثو نيدلا ف مهبلصت ىلا ةراشا ه# اوعاطتسانا 8 لطابلا مهتيد
 قئاو وهو ىنحرلالو ىلع قبتالفو ترفظ نا هودعل لجرلالوقك وهو كلذ مهل ىنأو

 فيعضتلاراهظا 5 هنيدنع مكنم ددتري نمو # نيمو! بولقل بيبطت وهو هب رفظنال هناب
 تاكر طا ف خاب نيتكاسلا ءاقتلال .كيرحتلاىلع :ماخدالاو حتتفلابو ةيناثلا لادلا نوكسل
 / مهاوغاو مهلالتضاب . كلذ لقفن نم ىا.داذترالاّ م :ريذحن وهو :صوكتلا' ذادترالاو

 دعب 0620 !! عوجرلاىف بيغرت هبفو ٠ مالسالاىلا عجرن ل ناب ه# رفاك وهو تم ©

 تطبخ 8# توملانيحملا دادتزالا ىلع نورصملا # كئلواف #8 توملانيح ىلا دادتزالا
 امعطق هل ىتالثال اطونح مالشالا ةلاحىف اهوام اوناك ىلا 4 مهلامعا قه تشالتو تلطب

 | محصن ونيملسملاةالاوم تاوفو هدادترال هب رفظلادنع هلتقو هتايحمطقوهو 6 ايندلاىف لف
 سفن ىلع ىرخم امم كلذ وحمو 0 3 حاكللا لاوزو نسحلا ءانثلاو

 ايثدلا4 حصتجل مهتدانع نال ب املانسحو باوثلاوهو 86 ةرخ .الاوو» هلامو هلهاو دترملا

 لاتتعالا ّنال 0 لاطبا لمعمل اطاتخأ ومدن سلو هز الا اهللع اوزاجي يف

 ةئداخلا .ةدرلانا نم "زك دام ةب داَرملا لب لاحم مودعملا مادعاو لوزتو ىنت دجاوتاك َضاَلعا

 ةافولا ن 0 نأ نصف هي الا شاطو . ةئارق جرم يرش باوتو قياسلا نآع الا داون لالا

 نوكو 1 ”هالاو ايئدلاىف لامجالا طظوح ىو هيو دلل ماكح الا توش اطرش ةدرزلا ىلع

 هتدردعب ديرملا لسا نا ماكحالاهذه نم ”ىْش تشال ناو اهنف ادلاخ رانلاباحانم اهبحاض

 | ادهيلع اهبحاص تومي ىتح لامجالا  طبحنال ةدرلانا ىلعةي الا هذهب ىفاشلاججتحا. اذهلو

 | مومعي اكسمت املسم عجر ناو ىا اقلطم لامجالاطبحت ةدرلاا هللاهمحر ةفيح ىنادنعو
 ( هلم طبح طقف ناعإالاب رفك,نمو) هلوقو «نولمعي اوناك اممهنعطبحلاوكرشاولو )ل ىلاعتهلوق |

 | لوصخ رفكلاو ناميالاةح طرش اولاقنيملكتملا نم ةعاجنا ىلوالا . ناثلأسم هيلع عرفتو

 ظ انك مفكلا نوكيال اًضياو. هياع نمؤملا تام اذااالا اناا ناتالا.نوكي الف امهيلع ةافوا
 امن هتلابذابعلاو دترا مث ىلص اذا مسملا نا ةّيناثلا ةلأسملاو هيلع رفاكلاتاماذا الا
 ْ كادوا جلا 5 مالعلا ادكو ىربانااجم همي هفشحوبا لاقو . : هل. ةقاناأل ىفاشلالاق

 هلا
 ا ى م



 مهي مس جس ىناثلا ءزجلا

 ىداججنمموب رخآ ىف كلذ ناكو اونمأف مكلع سأبال رامتموق لاقف مهلعف رشا مثةشاكع
 نلخديلةليللامهومةكرتنا اولقو موقلارواشتف بجر نموهو ىدامح نمهنورياوناكو ةرخآلا

 ورمج ىمهسلا هللادبع نب هقاو ىرف موقلا ةعقاومىف مهما اوعمحاف مكنم نعنميلف مرحلا

 اوليساتماو ةرحهلاىف لش لوا وهو ناكر شملان م لشق لوا ناكوهلتقف مهسل ىمرضح ا نبا

 سرف ىلع لفون ثلفاو مالسالاىف نيريسا لوا ناكو هللادبع نب نامعو ناسك ن مكحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع اومدق ىتح نيريسالاو ريعلا نوئمؤملا قاتساو' مهزجاف هل
 سانلا هيف ىعذنيو فئاخلا هيف نمأي ارهش مارحلا رهشلادحع لحتسا دق شيرق تلاقف

 ةكم لها كلذب ريعو ِبئارجلا ذخاو ءامدلا هف كفسف داللاف نوقرفتي ىا مهشنر أعم

 كلذ غلبو هبف ملئاقو مارح ارهشلا مللحتسا ةاصلارشعماي اولاقو .نيماسملانم اه نشيل

 لاتقلاب مكتماام ) هباحاو شحج نءال مالسلاهلعلاقف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر

 نا ىباو نيماغلانيب اهمسقامو ةفوقومو اهلعجى ا نيريسالاو ريعلافقوو ( مار ارهشلاىف

 اوكلهدقنا اونظو ةيرسلا باكا ىلع كلذ مظعف هللانم نذالا رظنني كلذ نم أش ْذْحُأِ

 بجر لاله ىلا انرظنف انيسما مث ىرضحلانبا انلتق انا هللالوسراي اولقو مهيدياف طقسو

 ذخاف ةيآلا هذه هللالزناف كلذ ىف سالارثكاف ىدامحىف ما هائبصا بجر ىقأ ىردن الف

 ةيرسلاب احا نيب قايلامسقو مالسالا ف سمح لوا ناكو سما اهنم لزعف ربعلا هللالوسر

 مدع ىتح امهفقن لب لاقف مهيريسا ءادفىف ةكم لها ثعبو مالسالاف ةمينغ لوا تناكو
 أ عم ماقاو ملساف ناسك نب مكحلا اماف اهاداف امدق املف امهب اهانلتق امد ل ناو ةبتعو دعس

 اهبتاف ةكم ىلا عجرف هللادبع نب ناهع اماو اديهش ةنوعم رثب موي لتقف ةئيدملاب هللالوسر

 | هسرفعم قدنخلاف عقوف قدنخلالخديل بازحالاموب هسرف نطب برضف لفون اماو ارفاك

 | هوذخ ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقف ناب هتفج نوكرشملا بلطف للاهلتقو اعمج امطحقف

 ١ رهشلان ع اتنعت رافكلاوا امالعتسا نوملسملاكلأسي ىنملاو .ةيدلاو ةفيلا ثدي ثدخ هناف

 ١ رهشلانالرهشلانم لاهشا لدب ه# هبف لاتق 8غ هبفلاتقلا مرحتل هب ىدمس بجر ىا مارحلا

 لاتقو لادنع ميظع ملا كي ريكهبف لاقط مهاوجوف دحعاب 6 لق لف لاتقلا لع لمتعم
 ةخوسفم هي الامذهنا رثكالاو .هشب تفصو اهنال ةركتلاب ءاذقنالا ناتو زنك هذخ“ أدم

 صصخم دق ًادتبم 6 هللا لبس نع دصو وف 6 مهومتدجو ثيح نيكرشملااولتقا ) ىلاعت هل هت
 ىلاعت هللاب ىا 86 هبرفكو 86 ىلاعت هللاىلا دبعلا لصوملا مالسالا نع عنمو ىا دعب ايف لمعلاب

 هب رفكلادارفا نم ادرف هللا لبس نع دصلا ناك ث محو هللا ليبس ىلع فطع مار حلا دج لاوؤي

 نيملسملاعنم ىا ضحم ىبنجاب سيل هنال فطعلا اذه نسحىف روكذملا فطعلا حدقي ل ىلاعت

 مالسلاهيلع ىتلاوهو دجسملالها ىا :6 هلها جارخاو ب هللاتيب ةرايزو ةكم لوخد نغ

 لها نيملسملالعجو هب رفكو ىلع فطع وهو مارحلادخنملانم ىا 46 هنم 9 نوئمؤملاو

 نوريصي مهنال هقح نم .مهيلع بحب اب نومئاق مهنال ةكم نع نيجراخ اوناكناو دجسملا

 مهماقمنال ةكمب اوناك ناو دجسملا لها رافكلامسملو ةبقاعلامساب مهامسف ةبقاعلاىف هلالها

 (ةكمب)

 0 تتتظ>| تت 22ش2ششش2ش2ششلسلسسلاال222232-للل

 ل



 1 ناو مس ام اذه 3.

 ًّ 1 ارح الاى. هلأ ناننالا ادهقب حالو ا غّدلف نام موب :كقنن ذا هتلأسواف للا عمالاخ كلئئزاو |
 كب |

 31 1 ءرتم شدق ىدعسلا اق .:ثداشم و هيك امندلاف هل ادع ريبانزلا غدلو

2 
 2 قلككف ”هإق شدعاس ره كدب تسر تاؤهش ن رقت تعاطربه

 راده 16 نع ىدنهش وهرإ <11 راوخ هزاما نسف ارد مدنك

 هوركم ( ةركوهو ال ناطيشلاو نسفنلالاتق: 6 لاتقل كللع بتك < ةيناشاقلاتاليوأتلا فو -
 | . هبأق ىئذاحملا دوجولا عفر كيلاني غضا اضن ف كاد علو سحأ سمح (ىل)

 رووصنم نبا لاق كو رخآ تنذ هيلع ساشال ننذ كدوجو لق 5 برلاو دسلانين ناححلا

 نيبلانمإ ىلإ :ىل كدوجب : عفاف + .ىئجازن ادق ىلا كنيبو ىو

 هك نك فيلع د ع سوو ب سو أ هتهضقانعةلجاعل ا نللا حيي سفنلا ى وم مكباحتحال ريخ و هواي اوهركتناىسعو

 ىلإ سانقلاب ءاضقنالا ةعيرمنلا ةدشلا كلت ناقحتست ىلا ةيناحورلاةميظتتلا ةذللاو نيثكللاريثعا خرم
 سفنلا تاعتموةيناهنجلا تاذللا نم 6 أش اوبحتنا ىسعوإ ةيدمرتسلا تاذللاو قابلا ريخباكلذ
 نم ءدواامسوفنلا ةهاركى نا يعي هللا ورق هباحوارلا تادللا نم اهتامرحب سفنلا(مكل رشوهو

 توه سوفنلا ةاح ىو سوفنلات ومتى بواقل !ةاحنا نوملعتال كيارونمع

 ارث دينك تحيصلو نالذاع قشاع دمت باو نابرد موس ١[ تاح ىف انامح ىلتق ىف نا هد« تان أي ىبولتكا ىبولتقا

 [ذلم مارا ايسكو مز دش نمل رح (نمناحردش ريشمشو رحن>

 نااوهو قدح نة لب للم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ى ىنلاناىور# ما رحل ارهشلا نعكنولأس#

 رهشر مدبعاةعيس سا أر ىلعن:رهشبردب لاق لبق :ةرخ ”الاىداح ىفهسآت خا سو هيلع هللا ىلص تمت

 ن ية ىرمهزلا صاقو ىن نب دعس نإ. رجاهملا نم طهر ةينام هعم ثعلو هنب دملاهمدقم نم

 ةعس رن بص اعو ءاضس نب كانا هعسرن ةفذدحاباو ىملسلا ناو نغن: هشعو ىدسالا ندحم

 نظيمالو هللا مسا, برنت لاق وباتكل شيب نب للا ذاع لع يمال تتكو زيكب نب هلاخنو للا ذيع ني ذقاوو
 كما املا ضما مث كباحصا ىلع .ءآرقاو باتكلاحتتفافتلزن اذاف نيموب ريستىتح باتكلاىف |

 اذاف باتكلاحتقو لزنمث نيموه هللادبعراسف. (كعمزيسلا ىلع كباحا نه ادحا نهركتالو
 | .ةلخم نطب لزنتىتح كباحصا نم كبت نمي .هللاةكرب ىلعرتسف دعباما محنرلا نمحر لا هللا مسي )هنق

 | .هياحصاللاقمثةعاطو اعمسلاةباتكلا ىف رظناملق ( لا انني أت نا كلعل شيرق ريع اهبالضتف

 ظ ىغبمم عج ريل هركن مو قلطنسلف ةداهشلادب ريناكن كَ ادحاا ه الن ١ ىناهتهنالاقو كلذ

 ةللاهإ زاحمجلانم عضو عزقلاق وف افيصاوع الل مهنم هنع فخ ل هاك اهعم ىغمو

 | باها ةش ىشموهللطىفاقلختف هناقتعيامهل اريعبناو نغنبةشعو صاقو ىنانبدعس لضاف نارحم

 | .امداو انيبز لمح شيرق ريع ترم :كلذك مهامتيف فئاطلاو هك قيع ةيتقن وطعن اولا وتاج ظ

 ةريغملانب ماشه ىلوم ناسك نب مكحلاو ىىرضملانب ورم هيف فئاطلا ةراجنن م ةراخخو ريمأ ىا هك ىلع نينمؤملاريما ىاب رد رادباكر ندانفا نابيرد مكي رتفد رخاوا رد [] ظ
 هللادبع. لاقف مهوباه هلال وسر تاحا اوأر املف ناسموزخلا هللادنع نب لفؤن ءؤخاو

 سأد اوقلخ مهل ضرعتيلف | يكلي أر اوقلحاف مكس اورعذ دنا موقلاا شحجنبا |

 خا -



 مد ممب قاتلا ءزجلا

 اهعقؤم ععش ناالا امبدّعيال ةقفلانال ف رصملانابوهو مهأوهامىلع مالكلا ىو ريخ لكوهو |

 نيلئاسلل ضرعتيمو 6 ليبسلا نباو نيك اسملاو 8+ نيجاتحملا ىا © ىئاتلاونيبرقالاو َ

 أ امو 1 لاك 2 افتك ا اما باقرلاو '

 | 4 ملعب هللاناذهإه ناك ف رصم ىأىف عقاوريخ لكل لماشمناف هيربخ نم اولعفت 98 ”ىثىأىا

 | ةلصو نيدلاولارب ىلع ثحلا هب الاء فصدإ رماو و هباوثىفوبو مك هللاناف اريخ اولعفشتنا ىا

 | اهفراصم رصحو ةاكزلا باحبا هفانسالو عوطتلا لسس ل اع ةحاطاىذ هحاح ءاضقو ماحرالا

 يلع ليلا نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا ا ىلاعت هلوقىف ركذاك ةيناعلا نانصالا ىف

 | ضرف يا 1 بتك وف © ليسلا نباو هللالبس فو نيمراغلاو باقرلا فو ممولق هنلؤملاو

 | ا ةالص لثم ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا نا ىلع روهملاو ةرفكلا لاتق ىا 6 لاتقلا مكملع

 ردصمهركلافدوركم مكلعق اش # مكل رك و لائقلانا لاحلاو ىا وهو ماللادرو
 ةهاركلا ءذهو هلمهتهارك طرفل ةهارك هسفنىف لاتقلا نأك ةغلابملل هبتعن ةهاركلا ىنعمي
 0 بع حوا داو لاملاةنو وم نم هيفامل هم عطلاروفن ثيح نم

 عبطلاةرفنعم عرشللاءايثا كلذ لعفااذاةيدوبعل يود مص يد و 9

 هوفلكام عيمج وهو ادعم ككوا ىسعو #3 نيقفانملا تافص نم ىهف داققتعالا ةهارك اماف

 نينسحلا ىدحا 3 نال 7 مكلريخوهو هه لاثقلااهتلح نم ىلا ةقاشلا رومالانم

 | ىجرتلل دابعلا نم ىهولعل ىرجم ىرج ةك ىنعو . ةنملاو ةداهشلااماو ةمشلاو رفظلااما

 | ىتلا ةذلتسملا رومالانم هنع اوهنام عيمجو هو هم أسش اوبحننا ىسعو © ةبجرتلل هللانمو

 | ءادعالا ةيلغورجالاو ةمننلاتاوف نم هفامل 0-3 98 وزغلا نع را |

 كلذ ا :اوولف هب هبك أب اذإف ا 7 لعيمتلاو رايدلا رخو

 وتحمل قلق : هي كلذلو

 1 حرتلا نانا دنع داؤملا ف * حرفل انادجو لاق فوصتلاام

 [5] ايلوا ريغب هرنيا دنوريم * التبا و مب رجنز رد هلمح

 ظ لخدامتا هللاهمحر ىرصملانونلاوذ لاق «ىلولا فالخم رارطضالاب ةرضحلا ىلإ ى رجب دلقملاناىنعي ١

 ١ ةنيهرمهنادبا تراصواثلاو . ةرخ آلا لمعت ةنبلا ف عضل والا: .ءاشاةتببنم قلخلا لعداسفلا

 لعن وللا وفر اورث !عبارلاو . لجالاب رق عملمالالولح مهلع.بلغكلاثلاو . مهتاوهشل ظ

 اواعج سداسلاو . مهروهظ ءارو مهين ةنس اوذينو مهءاوها اوعبتا نيماخلاو . قااخلاىضر

 | ةهيلملاظ تضل اهج دهاجل نا لقاعلا ىلعف * مهبقانمريثك اونادو مهسفنا ةح فلس لا تالز ليت

 | مهاربالاق « ةنسلاو بات كلان ابل نش نيراعلا دور قكنشو ةعدبلاو تاوهشلاو ىوهلا عفتريل |

 ةدخاو,هلم/ تذخأف ؛:تؤندف هتهتنشاف انامر تبأرف ماكل لنج ىف تنك هللاهمحر صاوخلا |

 ريبانزلا هيلع عمتجادق احورطم الجر تيأرف اهتكرتو تيضف ةطماح اهتدجوف اهتققثف
 ىنال هللا ف رع ند لاقف' ىنتف عفن ؟تلقف ععاوإلاب مالسلاك معو لاق: كملع كنلَُع مالاس !|تلقف ظ

 لاقف ريبابْزلا هذه نم ىذالا شو كمحينا هتللَس ولف هللا عم الاح كلىرا : هل تلقف '”ىشهلع د
 0 آت تت

 ا 555522444122000 ااا 222 ئ-ثثآ يضم
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 تلف قشنف راشنملا هسأر لع عطونا ناك لجرلا ناىتح مهنيد نع كلذ مهقرْشرألف |
 | ماوهنيدنع كلذ هفرصيام بصعو مح نم مظعلانود امب ديدخلا طاشغمأب لجرلا طشقمبو

 هللاالا ىثحمال 000 ىلا ءاعنصنم مكنم بك ارلا ريسي ىتح ممالااذه هللانمتيل هللا

 ةىتخ دهج أ هتماىلا كمعب قا“ ل اول اق (نولحمعت ىتكلو ه.ذغ ىلع م ذلاو

 الاموي ىلاق؟ : ةكمرتف ليقدي دش رجبض هل عقو نيح التل ةفغ لوسرلل كلذ

 هدبادشنمو .اممرافكلامزهو ادونجواحير هلالسزاةرصقلا 212جم د

 قضودربلاو ىوحلاةدشودهملا نم مهباصاام نيملسملا باصانيح قدنحلاة و نغ مالسلاهللع

 ةوادعنم مماصاامىلع تعلطاواو (رجانْلاٍنولَقلاتغلتو) كاش لالا قالا اونو ثعلا

 كلذ نك !ةنيدملاىلا اورجاه نيح دوهجلالذس الاثو انميموقلاىذاو قافنلارارساو دوهنلا

 دجنال ىذلانامزلا اذهىف اصوصخ دئادشلاهذه لاثما ةاساقم ىلوا نحنف باللا اذهىف َةَربع

 لئمالاف لثمالا مت ءالوالا ىلع مث ءاسنالا ىلع ءاللاذا مهاذاو سانلا نعطنم ادب

 عقوو ةلارصن ىتمل
 تا

 راد وام ا 11
 ا بأز

 اوخمهحناسإ ندا نامآ + فاض دولا انأ” همزال ذاع
 ىتلا ةميمذلالاصخلاة آلا < ةدحاو ةماىانلا ناك ) ىلاعتهلوق دنع ةيمحنلتاليوأتلا ىف لاق ©

ْ 

 ىلعاودلوو ةدحاو ةمامهسفنا ىلع هللا مهدهشأ نيحاوناكم.ناف مهل ةضراع يع ىلا

 (هلاسجميواهنارصتوأ هنا دوه هاونأقمالسالاةرطف ىلعداوندواوملك)مالسلاهلعهلوقلةرطفلا |

 ققيقحلا ناممالانكلو ديلقتلاب لصحب رفكلاناامهدحا .نيشمل هتاملسيوا مالسلاهلعلاقامو

 ءأي الآ[ هس ربي دلولا نيريدقتلاىل اعف رصانعلاو مجالا اه نالصالا نيوالانا ا هب لصح ال

 ناكولو ةفرعملاو دحوتلا مقتسملا طا رصلانع همذق لزيو قلل مسن ع لضي تاهمالاو

 لكلو (ىدهفالاضلدجوو) لس و هلع هلل ىبص اًسنل ىلاعت لاق اك قحلا ىلا ىدهداه ىلا باتحاس

 ةنلا لها نم اهباتكىفبتك دقوالا سفن نمام) مالسلاهيلعلاقاك باتك ةواقشلا و ةداعسلانم
 أ اولمعا) لاق لمعلا ءدنو هللالوسراي اساتكى ع لكن الفآ اولاقف (ةدعسوا ةنقش بتكورانلاوا

 000 اماو ةواقشلا ل هالمعل نورس ةواقشلا لجااما هل قلخ ام رسسم لكف

 لوخد لصحن قحراقتفالاورققلاو دي رحتلاو كتل اءاسأب ةاساقم نم دبالق ( ةداعتسلا لهاّلمعل

 مهربص ل بعو قارفلا ىف داهحلا ةرثكو باححلا:دملوطنم اورحضيرلف رارقلارادو لام |ةّدح

 | متزئاصم ةوقعم نسوقتلا تافض عق ىلع جت ا:ةللارضت اونلطو لاصولا قوذؤلامللا ةدهاشم نع
 لاما راوثا رهظو ن ناححلا ءعفرق 101 دي بوح الوسام مهلمحم نسحو

 | ىتادح نيحتلزن + مهلاوما قاتصانم هبنوقدصتب ”ئشىأىا 4 نوقفني اذامكنولأس
 مظعلام هلو ناف ىأ مه خشوهو حوا نبو رمعلأسو هللا لبس ف قدصتلا ىلع مالسلاهلع

 متقفنا*ىش ىأىا ه ريخ نم متقفنااملق ## اهعضننياو اًنناومانم هللالوسراي قفتتاذاملاقف
 | كات ريشا ههجحىلا "نشيل امك ؤأل ريغ ينسب لاما قفنملل نافوسوناكذله عاطل ١

 | أ ولأسدق مهو لاؤسلا ناوحلا قباط فك تلق ن نا *  نيدلاوللف # ص ريحا سفن هناك كلذب |

 ةن وققسام ناس( ريخ نم قش ا ا اح فرصملان اس اردلاو نوةفنسام نايبنع |



 هج مل ٠ زم ىباغلا ةزكا

 6 تانيبلا مهن دانحام 0 هخوسرو ةثاكحايلسالا لطب فالتخالا ةلازاللزناام اواعج . كح

 موب ديزالا ماقام كلوقك كلذ نمالا عنب ملو فلتخا امب قلعتم نمو مهلوقع ىف تخسر ىا
 امو ريدقتلاو ءايشا ةثالثب قلعتم ءانثتسالاف فلتخاامو هلوقل هل لوعفم 6 مهنبب اغب 9 ةعملا

 كلاهتلاو ىنمللالا فالتخالا ناكامو ادعب نمالا هف اوفلتخا امو ا نيذلا الا هف فلتخا

 ىلع هنم ادسح لب هيلع قحلا لاكشال هلتقامو لبساهب لساق لعف 5 لظلاو دسحللاو امندلا ىلع

 نيبتف مهيلا فاضم مهلعفو مهل اعابتتا ةماعلامت ءاسؤرلا لعف اذهو رصع لك ىف اذكهو هخا

 اوفلتخا ال98 باتكلاب ١ ونما نيذلا هللا ىدهف مالسالاىف مداقتم ىماقحلا ىف فالتخالانا

 امل ناب  قحلا نم 4 هنف اوفلتاام ىلا ىده هانعمو ةلوصومامو ىدهب قلعتم © هيف

 لموت ؤتلا راوتر حلا اورصيا ىتح هتمحر و هتداراو هفطلو هريستو هرمأب ىا  هنذأب ©

 اولخدتنا متيسحمأ ف هكلاس لضبال 46 مقتسم طارص ىلا ءاشي نم ىدهي هللاو 8 لطالا
 ”ىح دعب ءايبنالا ىلع مالا فالتخا رك ذام دعب نينمؤملاو مالسلا هيلعىنلا هب بطاخ «ي ةنملا

 ١ ةعطقنممأو .رصنلا مالا ةبقاعناف ةرفكلا ةفلاخم ىلع ةرباصملا ىلعت.ابثلا ىلع مهلاعبجشتتايآلا |

 كلذ اوبسحت نا ىتشإ ناك ام ىا ماهفتسالا ةزمهب هلع لولدملا راكتالا ىلا مدقتملا راخالا

 مكتجي ل لالا و ىا 6 ىتأيالو» ءومتبسح وا اوظنو نع بارضالبق ةزمهلاو لبب ردقتف
 ملو نينمْؤملا نم مهعم نمو ءاسبنالا نم 6مكلسق نمو اوضم نيذلاةفص ىا ك«اواخ نيذلا لثم
 رظتنمو عق وتم وهو ةدشلاو هعاظفلا ف لثم ىهىتلا ةلئاهلالاوحالان مهب اولتنا اعدعب اولّن ظ

 مهتسم لبقف ةببجعلا مهلاحو مهلشم نن فكل قق هنأكف اّئتسالا ىلع هل نايس ءاسأبلا مهتسمإل |

 ىا «اولزازو» ضارمالاو مال ”الاىا # ءارضلاو 8 ةقافلاو ىفوخلانم ةدشلاىا ءاسأبلا

 ىهتناىا «هعماونما نيذلاو لوسرلا لوب ىتحو» دادشلان م مهباصاامب اديدشاجاءزا اوجزا

 ني وهللازو ؤعبسانلا ملعاوهو لوسرلا وشي ناولا رجضلا مهرطضا ثيح ىلا ةدشلا نم مه مآ |

 ئذلا * هللارصن 8 ىنأيىا «ىتم## هراوناب نوئيضتسملا هراث اب نودتقملا نوئمؤملاو هرصنم

 ىتمملا نيعوف ليوطوهف رصق ناو ةدشلاناف ءانعلاوددشلا ةدمل ةلاطتساو هلاشتو اءلط هاندعو ٠

 ىلا مهل افاعسا 6 بيرق هللا رصن نا الأ هلوَس هللا مهباحاف رصنلا ”ىطتس ةلاحالف اهب

 بيرق تا لكن اف مهنم بيرق ىرصنو ةلاحال ىانل وأ رضان انأ ىارصنلا لجاعنم مهتبلط

 وعادافا كنا نامزانرفاا هاو فلكل ذا جب نإ: قف فرذ حيو اكول ركوب باول ناكالو

 اقباطمٍباوحلا ناك املالوأ دجوب له هناىنعع رصنلا لصأ عوقو نع لاؤكاناكولو ديعب مآ

 تاذللاو ىوهلاضفرب هدنغ ةماركلاب زوفلاو هللاىلا يطال دياشلا يالا فاو كاكا ل

 (تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنْلا تف-) مالسلاهيلع لاق اك تاضايرلاو دئادشلا ةدباكمو

 لقام منو : ىضاقلا ريسفتىف اذك

 واربنعو ريبغ دشاب ةكرعم كاخ هك * دانم ىئوس دتك ناي هنا امج اك

 هبلع هللا: لطرف رولا د زاكطمام- قاقز هنط "ل نسل“ دولا ىضر ترالانب بابخ نعو |

 ا رمح ديال تل دف دا كارم مالا هيد تاع مصل رم "راع ج٠
 ( الف ) ظ
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 ١ هلت ىف ارواشت امهنع باغ الف ماعطب مهل ىتأِل ادحاو مهتلمج نم اوثعب مث تانبللا اوذخاو |

 ىتح هارتشا ىذلا ماعطلا ىف هحرطف امس ىرتشا و بهذف همصن انذخاو هانلت# عجر اذا الاقو

 | ماعطلا الكا مث ءالتقو اماق امهيلع مدق اءلف تانبللا ذخأيو اتوميف هابحاص ماعطلا كلذ لك أي

 ليربج لزنف كلذنم بجعتف نيلوتقم ةثالثلا ءالؤهو ىدوهيلا دجوف ىسبع مهملع ربعف انا

 | دذب اهيف عرزي لب اهعجج ىف متهيال ناو ايندلا ةرثكي :رتغيال نا.لقاعلل ىتضف * ةصقلاب هريخاو

 ءارقفلا اوْرقحم نا ءاشغالل ىننال و ةرخ آلا ةعرزم انندلا نال ةرخي آلاىف دصحب 5 لمعلا
 | ىدعلالاق : ةرفكلا تافصنم ةفصلا هذه نال مهنم اورخسيإلو مهايند ةرثكب دورغلاب

 ظ راب شيورد كنت لدرب دهن * راكزور ارهلفس دنك عنم وح

 ْ تسيمابرب كاشاحو لوندنك تسري دوخدوب شدنل مابوح

 | كلللاىف هتاياهيري هصاوخ نف دبع بلق ىلع توكتلملاباب حتتفاذا لاا ةينآلاىف ةراشالاو

 | هتمعل لدسو سفنلاتادارم نم ”ىشىلع لبقبف هلامكب بجعتوا هلاوحاب ريغت ناف توكلملاو

 | هدهشيو هلاك هنع بلسيو هلاوحا هيلعريغي ناب (باقعلاديدش هللاناف) اهاضرو سفنلاةقفاوقب
 | امذديعبنذا اذا هنا هباقع ةدشنمو «مهسفابام اوريغي ىتحموشام ريغيال هللازا )) ىلاعت هلوق

 | 0 هبقاعيل ةمعنلا لدن لثم ةريبكب ءادتبالاب هبقاعينا:ةملع رصأو هنم بتي لو اريغَد

 4 (ينلاجريمااطر ,غك نيذلل سزإل نا هباقعةدش نماضياو .ىقعلاىف ةمقنلاماودو ايندلاىف
 | ةدش مهلمح مهئاربكو 5 و مهلا رقف نم اونما نيذلا نم نورخسو) ان دلا بح مهيلع بلغل ىتح مهب

 | نيدلاوزز نولقن تلقنم ىأ اوملظ نيذلا لءيسو هبابحا راقحتساو هبامل وا ىف ةعقولا ىلع ةبوقعلا

 | نيلفاس لفسأ تاكردو نييلع ىلعأ تاجرد نم 6 ءاشننم قزري هللاو ةمايقلا موب مهقوف اوقتا

 رخا ىنعمهقو باسات حن هلل خدمال هل ةياهنالامناف داب الادبا ىلا ه:ايآ ريغب «باسحريغب)

 قزري امو باسح اهلالخلو باذع اهمارحلف اندلانم ايثدلا ىف ديعلا قزريام ىنعي باسح ريغب

 6 ةدحاوةماسانلان اك له ةيمجنل ا تاليوأتلا ىف اذكب اسح ريغبف مقملا معلا نم ةرخ آلا ىف دبعلا
 مالسلاامهيلع حون ثعبم ىلا مدا تقو نم قا عابتا و ناعالا ف نيقفتم ةدحاو ةعابج ىا

 اوفلتخافىا ه5 نيسنلا هللا ثعبف ف رثك الادنعاك ةئس نونامن رق لكنورق ةرششعامهني ناكو

 | نما نملباوتلاب 6 نيرسشبم لف «هيف اوفلتخا ايف سانلا نيب مكحيل )ىلاعتهلوق ةلالدب لسا ثعبف
 ىأ 1 ناتكلا م ععم لزنأو 2 ىصعو رك و باقعلاب نيردحم 3 نيردنمو #3 عاطأو

 قالطالا ىلع مهنم دحاو لك عمال صاخلا هباتك باتد هل نم مهنم دحاو لك عم وا باتك"
 صوصخ ىفانيال نيسنلا مومعو مهلبق نم بتكي نوذخأب اوناك امناو: باتك مهضعبل نكي ملذا

 أ لدعلاو قحلاب استلم ٍتاّتكلا كلذ نوك لاح ىا 4 « قامو ماقلا < دع هنلا ديالا ريمْضلا

 قحلاىف ىا 5 ةفاهتاجل مف هنيلقا دو 0 ىلاعت هللا: ىا 3 مكحبل 0 هب ادهاش قدصلاو

 ىا هونوأ نيذلاالا 3 قحلاف ىا دي © هف فلتخا امو م قاطإلا دعب هف اوفلتخا ىذلا

 انك ىلع نمل |ياظ ع هسنتلل ءاتبالاب ل لاز زنالا نع ريبعتلاو فالتخالا ةلازال لزنملا باتكلا

 | مالااو وسكعىا ةدئافلا كلت ديفيال لازنالاناف قا نم هفيعاضت ىفام بع فوقولا نم مهنكعت |



 مد مث لع جس ىاثلا ءزجلا

 3 ةيوقعلا ديدش هناف ةبوقع دش هقاع هلل اةمعأ لدي نمو لبق هن اك باوحلل ليلعت 6 باقعلا |

 كلذو ءالج الاب و ةلغي رف ىنىف كلذو لتقلاب ايندلا ىفمهبقاع دقو ةرخ لاو اسدلاىف همعنلالدب نمل. ١

 الا ععول اعريغل مرج ةمعنلا ليدستو دبجعلا نبا لاق *ريعسلا ف نودذعب ةماسقلامويو ريضنلاىنىف |

 وج لهجلا نالماكحالاب نيلهاملا نمدشأ نب ءرصقللاءاملعل ادعو ناككل ذل قامرجدشا ْ

| 

 ا

 ظ
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 0-0000 ةومملا اورفكنيذا نيز فيلاكلا باب ىف لوقم ريغ هيراذتعالا |

 نييزتلاو اهريغ نع نيضرعم اهبف اوتفاهتو اهملع اوكلاهبت ىتح مه. ولقىف اهتبحم تبرشاو ظ

 وب ناطشلا نم لكه هقلاخ وهوالا“ىّش نم امذاىلاعت هللا ىلا دنتسم داحمالاو قلخلا ث مح

 نيذلا نم نورخسو 4+ ضرعلاب نيم ةيهشلاءاشالاو ةيهللارومالا نم ايندلاىفامو ةيئاونحلا

 لاليو بيبحو بيهصو راميو دوعسمنب هللادصكن ينم ْؤملا نم ءازقفلاب نوت زهتسي ىا ه# اونمآ

 تادابعلاب مهسفنا اوبذبعو ايندلاتاذل اوكرت نواوقبو مهنواذرتسيو مهنءىلاعت هللا ىضر مهريغو

 ادن ةكرشلا انابج مهنأكف ءادتبالل نمو نيز ىلع فطعوهو اهتاماركو تاحارلا اوتوفو ظ

 ناونعب اورك ذ امباو نينمؤملانم رقفلا اوراتخا و هللا اوعاطا ىنعي 6 اوقتا نيذلاو قه مهنم
 سدقلا بانج ىلا مهاتتب ةلخ اينوكل اهنع ءاقتالل ايندلا نع مهضارععا ناب ناذيالل ىوقتلا

 قوف ىنعي © ةميقلاموب مهقوف #4 ىتتملا نمؤملاالا هدنع دعسبال هنا ىلا ةراشاللو مهل ةلغاش ١

 جوا ىف مهنالوا ةقيقح ةيقوفلا نوكتف نيلفاس لفسا ىف مهو نيبلع ىلعاىف مهنال نيكرشملا |

 ىذلارارقتسالاب توصنم,مويو.: اذاجي ةيقوفلا نوكتف:ةناهملاو لذلا ضيضحف مهو ةماركلا

 ا
 ا

 «هزادبا ىف 0 ريثك 6 باسحريغب 9 نيرادلا ىا 6 ءاشي نم قزري هللاو 0 مهقوف هب هب قلعت

 ؟ ىلا بسحب عسوب ىلاعت هللاف هتارودقمل ةياهنال ىنغ هنال هدنعام دافن فاخال ىلاعت هنال

 حهبارضاو نوراقو ةرفكلاءالؤهك احاردتسا هيلعةعسوتلا نوكتنم مهنف هدابع ىلع ةئيشملاو ١

 ملسو هيلع لال هللا لوسر لاق مهلاثماو ناولسو.نينمؤملا ءاينغاك ةمارك نوكتنم مهنمو |

 اهلهأ مك ١ تيأرف رانلا بابىلع تفقوو نيك اسملا اهلهارثك ١ تيأرف ةنْلا باب ىلع تفقو)

 ظفاحلالاق : رانلاىلاهب صادقف رانلا لها نم مهنم ناكنمالا نوسوبحدسجلا لها اذاو (ءاسنلا |

 تس هحو دنلرسهجتشيغم قاطو قاور * لمحر تسترورضزوج ردود طابر نيزا

 تسه هك لاك ىه ماج ارس تسهتسين هك * شابلدشوخو ريمضناح صم تسينو تسهب ١
 تسشن كاخم ىلو قامز تفركخ اوه *« ىاثزب ريع هك هرزا ونمرب ولا
 ىدؤهيلااهاطعأف صارقا ةثالثىسععم ناكف ىدوهي هعمورفاس مالسلاهيلعوسيعنا ع |

 ةثالثلا صارقالا طعا ىسع لاّقف اهنم ادحاو ىدوهبلا لك أ ةعاس دعب مث اهظفحا لاقو

 ىسعنم دهاش ىتح اشف اذهنم رثك ١ نكتمل ىدوهبلا لاقف اهثلاث نيا لاقف نيصرق مدقف

 بهذلانم تانبل ثالثب اقحلف رقيإف ثلاثلا صرقلاب رقي ىتح كلذل ىسيع هيلع مسقأف بئاج ١
 كثلاثلاص رقلا لك !نمل ةدحاوو كلّددحاوو ىلةدحاو ىسع' لاقف كلذ مسقأ ىدوهنلالاقف ظ

 | هبرشتللو هللاةردق تدهاشدقف ىنع دعبا ىسع لاقف ثلاثلا صرقلا تلكا انا ىدوهبلا لاقف |

 | ىدوهيلااواتقو صوصللا نمةئالثءاجو ىشمو ىدوهيلادنع تانبللاكزتف ايندلابتررقادقنآلاو

 (اودخو )



 صاوال ملستسي نأب مالسالا ف اهنمدحاو لوخدوىنملاب لجرلاو . شطبلاب ديلاو . ةوهشلاب
 عيمج لوخدو . هنم هل دب الامىلع عقب و الصأ هضياالام كرتي لب ههاون بنتجم و قملا

 لاطبا ةكرعف ةنطابلاهثازجا: لاخدا اماف . قفانملل رسم مالسالا عأارش ىف ةرهاظلا هتازجا

 ةمسمذلا اهتافص رفك نع اهجورخم مالسالاف سفنلا لوخدف نيغلابلا لاحرلا ةلزتمو نيدلا

 | هباطخم هب نيصوصخلا داععلا ماقم لوخد اهب قحتسيل ةيدونعلاب اهئانئمطاو اهتافولأم كرتو

 | هتفصتب مالسالا ىف يلقلالو>.دو . ةيآآلا ( ةنشمطملا نسفنلا اهتنأ اي ) ىلاعت هلوقك اهايا ىلاعت

 هقلخت. مالسالاف حورلا لوخدو . حورلا قالخأ لئامشب هتيلحتو سفنلا قالخا لئاذد نع
 تابذج فرصتب هللاىوس امع قلعتلاو رظنلا عطقو ةيلزالا ماكحالا ملستو هَللاقالخأب
 أ ( ناطيشلاتاوطخ اوعبتتالو ) هللا هلاقبو لاف هئانفب مالسالاف رسلالوخدو' :ةيهولالا
 | ودعمكل هنا ) مالسالا دض هناف رابكتسالاو ءابالا هو هتفصو هتريس ىلع اونوكت ال“ ىا

 هنوكل مكترطف رون نع هروصقو مكتلبجو هتلج فالتخال مكل ةيزيرغلاهتوادعل « نيه |
 ةروصفف ةقيقحلاف ودعوهف نييرونال هلثم نيران اونوكت نا الا كش فطيال ةةلخلا ىرا ا

 ' لئالد (تانيبلا مكتءاجامدعب نمل قتيقحلا مالسالا طا رص نع مكمادقا تلز ىا 6 متللز نافإ) بحت ا |
 | ةمهلا ىىد ليلذ لك هبلا ىدوبال هتزعلف ( زيزغ هللانا اوملعاف ١ تافصلا لامفا تاج

 للظف هللا مهيتأي نا الا نورظني لها هتزنعتاقدا رسوما ءاشينم ىدهي ( مكحلرظنلا ريصق
 ْ وهو تاذلا سمشل ةرئاسلا تافصلا تاسلحن ةام نع هب رهق تافد لظىف هللا ىلع ناالا«مامغلا نم

 «رومالاعجرت هللاىلاو )) مهك الها سما ( مالا ا) حوللا ف ( ىضقو)ل ةيوامسلا ىوقلاةكئالم
 ١ حلصي دحأ لكل وا لاؤسلاب مالسلاهللعلوسرلل ىمأ 6 لل- 8 ةيمجحتلا تاليوأتلا ىف اذكءانفلاب

 1 1 ص لسارتسا ىت ءاسؤر نم كرصع ىف نيدوجوم ا ءالؤه ىنعي 6# ليا رسا ىب 2 بطاخمنا
 ةءمك) | ءإ د 5 علا بدو عا : عا ها م
 قمل مهلاسا ىدبا ىلع ةرهاظ ةزحعم ىأ هنو هب هب نم مهفالساو مهلابا ان | ىا 2 مهانبن ا

 تايا دارملاوا اهريغو ىولسلاو نملا لازئاو ءاضسلادبلاو اصعلاك هللادنعنم اهنأ ركفتملا ىلع

 فرحي ىناثلاىلاو هسفنب لوالاىلا نيلوءفم ىلا ىدعتي هناف لاؤسلل ناث لوعفم اهنا ىلع
 فذحيدقو 6 اريبخ هب لأساف )) ىلاعتهللالاق اذكبو اذكن ع هتلأس وح ءابلا اماو نع اما نجلا
 ةنيةبآ نم منيو نيريدقتلا ب-< ضفخلاو بصنلا م لحب ىف زاج ةمث'نف رجلا قرح
 م تيكبتو عيرقت لاؤس لاؤسلا اذهو نمي ىتؤي نا اهزيممو منيب لصف اذا نسحالاو
 | ةقيقح دارملا سيلو ةيربخ ةيماهفتسا مكف تانيلا ”ىجل ريرقتو ةمانقلا موي ةرفكلا لأسي
 | 8 هللاةمعن 8 ريغي ىا هيلع ناكام ريغىلع ”ىشلارييصت ليدتتلا 46 لدبي نمو © ماهفتسالا

 ' اهرهظا هللازأ اهايا مهليدبتو علا لجأ وه ىذلا ىدهلل ببس اهناف ةرهانلا هنايا نه ىتلا

 نم © اهيلع ركشلا اوكرتو اهب اورفكف مهتلالض بابسا اهولعأط مهاده بابسا نوكتل
 ليدبتلازا عم كلذب عرصتلاو اهتفرعمنم نكمبو هيلا تلصوام دعب نم ىا. ه6 هتءاجام دعب .

 بي بيج بجي يغلط سلا للعلا

 ١ ضفخلاوا بصنلا ةلمجا هذه لح مهانيتا 5 هلوق - مالسالا نيد ةحص ىلع ةدهاشلا مهبتك



 مد مب قجح قاأثلا ءزبلا

 مامشلاو كلظأام ىهو ةلظ عمح للظلاو 4 مامغلا نم 86 ناك هي للظ ىف 28 لصفتلا

 ناك اذاءالا.ةاظإ ناخيسلا نوكيالو رتس ئا مب هنال لانعن ىاس: قالا( ةخألا باطلا

 , ةفاثكلاةياذ ىف نوكت ةعطق لك ةقرفتم عطق نع ةرابع مامغلا نم للظلاف اك اًرثم اعمتجت

 هسعإ نايتا ىف طئاسو مهئاف ةكئالملا مهينأيو ىا: # ةكئالملاو 99 ةلظ ةعطق لكو مظعلاو

 باذعلا لوزت الا قري يلف جججحلا تماق دق هصخلتو . ةقبقحلا ىلع هسأبب نوت آلامهلب ىلاعت
 مامغلان ال تلق * بيعشموقو داع موقو سنو» موقب لعف ام مامغلا ىف باذعلا مهتأي+ل ل تلقناف#
 ال ثيح نم ءاح اذا رشلا نال لوهاو عظفا صمالا ناك باذعلاهنم نزت اذاف ةمحرلا ةنلظم

 | نم رششلا ءاج اذا تفيكف ؛ رسأ ناك ثستحيال ثنح نم ءاح'اذا ريانا اك مغا ناك بستح
 ريخلا عقوتي ثبح نم اهئدحن عظفتسملا باذعلا نم ةقعاصلا تناك كلذلو ريخلا بستحي ثبح
 اونوكي ملام هللانم مهلادبو )) هلوق ىلاعت هللا باتك ىف نيركفتملا ىلع دتشا هب نمو ثيغلا ىا

 كلذو تاس ىه اذاف تاتسح اهوسح لامعا اولمع اولاق ام ىلع هريسفن-ناف ( نوبستحن

 كلذنم اوفاخف ريخلا نوعقوتي ثيح نم ريثلا مهئبجبف كلذك مهلمع نوكي نا مهزيوجتل |
 هك سمالاىضقو 8# ايندلاق راف نا ىلا ءآ ها لاقف ةيآلا هذهالت عساو نب دمت نأ - ىور
 لدع امناو راظتنالا زحف لخاد مهين أب ىلع فطع وهو هم غرفو مهكالها سما متا ىا ظ

 هك رومالا عجرت 2+ هريغىلا ال 5 هللاىلاو قع ناكدق هن اكف ةققحلا ىلع ةلالد ىضاملا ةغصوملا |
 | نا نمؤملل ىتبخؤ بقاعملاو بيثملاو ةمايقلاموي مهني, ىضاقلاوه مهلامجاو قلخلا روما ىا

 لاق هنا مالسلاهيلع ىبلانعو ناطيشلا تاوطخو ىوهلانع زرتحيو 'دايقنالابناجف نوكي
 .ىتوصعي مهف مهلجنال ناطيشلاتدرط ىا.) لاقو ( ىتما نم ةياكسشلا رهظا ىلاعت للانا)
 هريس س دق ىدعسلالاق : ( ناطبشلا نوعطيو

 ْ كنجب قحابو محلصب وااب هك * كننوراع نيزا ميرآرب رس اك ظ

 ون ىور دوب نمشد ىور رد وج 7 0116 ادقك خت تسود رظن |

 ارا نكاد, قد طيش وج #2 ىاب تسود ةيوتقعيلك ياست ظ

 نيعبرا ماص الجر نا ىور امك « اًناد سفنلا مهتي نأو ناطسشلا درط تاعاطلا مظعأ َنُف |

 ظ كرش نم كلذ رششلا ىوام اي لاقو هسفن مذو هتونعد بحت مل كلذ عمو ةجاحلا اعد مث ةنس

 : ]| ىدعسلالاق : ةنئس نيعبرا ماص نم ىلا بحا كسفال كلتقنا هللق نامزلا كلذ ى' ىلا حواف

 , ماعلاف اصاخ ىتعمو اماع ىنعم 6 سلا ىف اواخندأ اونما نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت ةلوق ىف نا معاو

 | نم و هاظلا ف اك نطابلا ىف مالسالا طئارش ىف اولخدا ىا نمآ نم عيجج عم ماع باطخ
 ْ ( سانلاهنما نم نمؤملاو هدبو هناسل نم نوملسملا مسنم لسملا ):مالاسلا هيلعىنلا لاق ام هطئارش

 ١ ىتنيف ةنطالاو ةرهاظلاهتازجا عيمحو ناسنالا صخش عم صاخ باطخف:صاخلا ىنعملا امأو *
 | جرفلاو .لكالابمفلاو .عمسلاب نذالاو :رظنلاب نيعلاف . لعفلاب مالسالا هناكرأ لخدي نا

 ( ةوهشلاب)



 ةرقبلا ةرو- مه 6 زجل

 نطالا ةفصتل بنس هنأذ : للارك ارك ذ راثكأا لقاعلا ىلعف * تاحردلا ىلءاوهزو تاذلا دحوت ىل ليل |

 نا نم مظعا حالف الو 6« نوحلفت مكلعل نيك افك ذاو ١ ىلاعت لاق بلقلا ةلاقصو
 اع مهتتالأب # اونما نيذلااهيا اي 8 نيحلفم اناعجا مهللا بولطملا ىلا بلاطلا لصي

 وس هوعيطاو ىئللاعت هلل اوملستسا ىا . هفاك سلا ىف اولخدا 00 نيقفانملل باطخلا

 ىنعم دك وت لاح هذهواواخ داىف لعافلا ريمض نم لاح 5 ةعاطلا و مالستسالا ىنعمي سلاف .انطابو

 ثناتلل تسدل ةهاعو ةطاقو ةفاك 1 ةلزتم «ؤاك موقل اماق كاوقناف عن مبوب مومعلا |

 عيمحو لكىنعم ىلا ةلوقنم ةماكلا نوك درجمل تلخد امنا لب هلع لدتنا اهمللدا ناكناو |

 اوناك مهناف باتكلا لها ىنمؤمل باطخلاف هريغ هب اوطلخمالو تلك مالسالا ىف اولخدا ىنعملاوا
 ضعبب نوكسمت اوناك هباداو مالسن هللادبعزا ىوراك ميدقلا مهنيد ماكحا ضعب نوعارب |

 كلذنعفكلا نوري اوناكءايشاو اهنالأو لبالا ملح ميرحتو تبسلا ماظعتنم ةادوتلا عئارش
 اشاحيتسا اهلح مدايقتعا, عب ءم كلذ ىلع اوتبثف مهتعيرشىف اجاو ناك ناو مالسالاىف احابم

 | لاقف للاب انسالصو اهنم ا رقافانعدف هللا نات اتك ةراوتلانا تاويل اولاقو ةداعلا ةّترافمنم |

 | هناف( هنع عوزنلا نم اوشحوتسنالو هومتفلاام اوعدو خسفامم ”ىثب اوكسمتال ): مالسلاهيلغ ١
 ةوطخ عمج ه# ناطيشلا تاوطخ اوعبشالو قه ناطيشلا اذينة وم ةضاغاح كلبا عم ةشحوال

 لبسلانمهبلا ؟ اعدامف هوعطتالو كلاسم اوكلستالىا نيمدقلا نيباموهو نوكسلاو مضلاب

 ْ 59 7 زوي وعم صاظ "ييجي ملا 0 ةلابا وسو هلآ ةفئازلا

 | لودعلاف لمعتسي مث مدقلا ةرثع لصالافف مع ه مللزناف م مكمالسا سواسولا

 ' المجوا ناك املع هومجدعتو قحلا متأطخا ىنعملاف بئاصلا قيل قحلا داقتعالا نع

 |هف لوخداا ىلا متيعدام نا ىلع دهاوشلاو ججحلا ىا 6 تانيا مكتءاجام 4من 3

 0١ مكح 8 مكنم ماقتنالا هزجعيال هما ىلع بلاغ هي زيزع هللازا 0 قطا ظ
 لاق اذا دلاولاناف مرسلا ف لوخدلانع للزلا لهال غلب ديدهت هب ”الاففو « قحلابالا مقتتيال |

 تلا و غلبا اذه هلوق نوكي ةفلاختا لهال ىنوطس :ةدشبوىب فراع تناف ىتيصعنا هداول

 | ىلاعت هنا ثنح نم اضيا دعولا نع ةئينم دنعولا ىلع ةملء تشم !مناكو هريغو برعضلا رك ذنم
 مكحلانم رظتنيزا نسحب امكف ”ىسملاو نسحا نييزيينا ةمكحلاب قئاللانافمكح هلوقب هعبتا

 | لا :ةيزقلو ةمكملتاب يبل انافخن قيد ساناو ازد ةاركك1 امو دير كم ةلشنا شبل

 كرتين م رظنني ىا رظتنا ىنعب رظنو ىنللا ىنعمىف ماهفتسا  نورظني له 8 ةمحرلا |
 لم ىا هللا نايتاالا ىا هي تلامهتأيناالا قه ناظشلا تاوطخ متيو ٍلسلاىف لوخدلا

 ال نوكللاو ةكرحلل يصب ا 95 يب 31 ع

 ' ايي يقاملا زلالا نت ةيلط 0ع باعت ولا يلعن عيسي لكن وكيف ة ثدحم :كلذ لك

 نيألاق ضرالاو تاومسلاق ا لبق ىلاعت ن ناكنيأ هنع هللا ىضر ىلع اكسو .٠ بيكسلزكيل

 | هذهىف نيمدقملا هذمو ناك ام ىلع مويلاوهو ناكمالو ىلاعتهللا ما ناكملا نع لاؤس

 دا ص نيسعد ىف نمأيال هنال هللا ىى ا ايداع لكيو اهرهاظب ناسنالا نمؤينا اهلك اشامو..# 935 الآ



 موك م7 ؟ عم ىلاثلا ء زجلا

 ايم لالا ماو ف 0 لاقفب نيدلا موي هللادنغامزو نيدلا لطي هسفن و هاسد للتي نم هب الا هزهىف

 خحلاوةالصلاو موُسلا نم هللاةعاطىف هسفن لذب امل فلكملاناف اهلذسو اهعس ى ءا هي هسفن ئّرش

 هللا نم هسفن عاب هنأك تفلكملا راص .هللاب اون نادجو ىلا كلذب لصوتو ةاكرلاو داهملاو ظ

 هلضفو هباوث نه هابطعا ام ةلباقمب هسفن هنم ىرتشا هنكىلاعت راصو .هباوث نم لانامب ىلاعت |

 ىوقتلا مهفلكي كلذلو ه5 داعلاب فور هللا و 8 هاضرل ابلط ىا هي 2000 .انتبا ف ١

 وه امنا مهلاوماو مهسفنا نم مهنم ه هارتشاام نا هدانعب هتفأر ةلمح نمو باوثنل مهضرعلو |

 هلضف نم ىصح الو دعي الامي روصحملا ص لاخلا 0-2000 هقحو يلم ضلاخ ْ

 | ةكمنم جرخ ىوزلان انس نب ب يبهض ىف تلزن ليقو امارك او الضفو انانحاو ةحر:هتجرو
0 
 شيزق رشم نمر فنهعبتا ةنست ةئام نياوهو ةئيدملاب مالسلاو ةالصلاهيلعىنلاىلا ةرجيهلاديري ْ

 انقلش ةردتن اب لاقلا احق انزال زيتاكو هما صير اي فرقنا 5 هسه نأكو همم اؤناك اذن اولتقو

 ىتح ىلا نولصتال للامياو لجر بلِقىف الا ىمهس عضاال هللاو الجز ؟امرا نم ىتا متملع

 ىوك مكعفتي نلو متكشام اولعفامث ىديفف ىتبام يسب برضامت ىتاتكف مهس لكي ىدا
 مالاسالا نم هيلعاتاامو نولخيف هوذخو اوعجراف ةكمي ئرادو لام ىلو ريك خبش ىف مكف ظ

 كاذامو لاقف بيهصاي عبلا عر هل لاقف ركبوبا هقل اهلخد املف ةئيدملا ىلاوه راسو !ولعفف |

 1 لاخلا نايرجل ىرتشبب ىفعرردنج ىرشف م: ببهص كلدب ح رفق هيف لزئاع هريخأف نكي ابااي ْ ١

 ظ , اوعاب نينمؤملانا ٍلعاو * مهل هلام لذِيب ناك سل لامع قف وف رت منال :ءلاشل دونك لزع ظ

 , مهمتنا مجرات اوعا مما ءامل والا اما ةنلا نمّؤملا سفن هه نك ناكف مهسفنا مج :اننتخااب

 | نم جرخب نا كلاسسلا ىلعف :ةريثك قورف امهنيبو ىلاعت هللاةاضرم ءايلوالا سفن نمت ناكف .

 | ةالصلاهيلعلاق ايونعماديهشوايقبقح ادهاجم نوكي تح ا رقالارايد نع برتغيو ةيرشبلاناطوا
 | عاطقنالا ىلا كلذبر يشي (اديهش تامدقف ابيرغ تامنم) اضيا لاقؤ (ءابرغلل نوط مالسلاو) ١

 | ثيدحلافو تاوهشلاو تاداعلاىف روهملا ةفلاخمبالا نوكيال كلذو قلاخلا ىلا قلخلانم '

 اق عوعز ديملاخ و ضيقاذاتوملا كلعناف لمفاف'ءوضو قع اذبا نوكتنا: سطتسانانيناإت) ١
 | ةراشإ ةالصلان ا اكىلاعت هللا ىوسامعلاضفنالا ىلا ةراشاو ءوضولان ال كلذو (ةداهشفل ىتكءوضو
 ؤ ةيروصلاةزاهطلاف (قزرلا كبلع عسوب ةراهطلا ىنع مد)اضنا ثب ,دخاىفوىلاعت هللا لاضتالاىا

 فراعملا نم ىونءملا قزرلا عيسوتل ببس نطابلا ةراهط اذكو ىرؤضلا قزرلا عيسوتل بيس |

 ظ
1 

 نبلو اهتافص نع سفنلا توممو ةببطلا ةاملاب ىلقلاى حي كلذ دنعو تادراؤلاو تاماهلالاو

 ىونملافو : ادبا ىحوهف راتخالاب تامو ةافااخت وت صلخت نه ققحلا داهجلا رثا الا: كلذ ظ

 دورى هدبزو امدرد دريم * دمتعم دهش سفن اسي ىا

 ف قحلاب ماتلا ىنغلاىلا هسفنا ةماتلا ةجاجلا نمو قلاخلاىلا قلخلانم جوزعلا نم دلل الو

 ةدهاشم ىفنقمغو هلامج,ىلا لصوو هللاىلا رف اذاف رالي كبفاقو تاّولا لك كيضحت ظ

 مث دالوالا كن مث لاومالا كرت نمالا لواو «مهرذم# هللا لقرب ىلاعت هلوقرس دهاش هلالج |
 ثلاثلادنعو .تافصلا ذحوب ىل< ىناثلا دنعو :لاعفالا دحوت ىلح لوالا دنعف .سفنلا كرت |

 (ىلع) 0
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 ةرقلاةرو- مده ملال حجم

 هوم 'احافالا لعفبال بحلاو ةقدانزلاو ةدحالملا 7

 سعاشلالاق 1
 ! عيدب لاعفلايف ىرمعلاذه * هحرهظت تناو هلالاىصعت ظ

 عيطم بحأ نمل بحلا نا * هتعطأال اقداص كبح ناكوا
 1 ظفاحلا لاق

 تسل حبصتشك ىورهسغوردزا هك * تسفنزا دياز ديشروخ هكشوك قدصب

 / 6 ضرالا ىف ىمس »© ايلاو راصو بلغاذاوا كسلجمنع فرصناو ربدأ ىا 46 ىلوناذاو
 ضرالا فلوق ”ىج امئاو بسكلاو لمعلاىف دحلل راعتسيدقو مادقالاب عيرس ريس ىهسلا

 ضرالاظ فل ناف هداسف ةرثك ىلع ةلالدلل :ضرالاىفالا نوكيال نيشعملاالك ىلع ىسلانا عم

 لح ناكم ىأ لبق هنأاكف فورظملا مونت مزلتسي ؤرظلا مومو اهئازجا عب لوانتي ماع
 كالهالا :؟ كلهيو 8 ىملةلع هي اهيفدسفل 82 هداسف ةرثك مزلبف هفدسفا ضرالا نم هبف
 ناوبحلا سانجانم ىثلا لكنم جرخام 6 لسنلاو #8 عرزلا ىا ه6 ثرحلا 9: ةعاضالا

 امهب دارملاف نيددصم لصالاىف اناكناو لسنلاو ثرحلاو الصفنم ج رخاذا لسن لسف لاق

 تفقتن سنخالاهلعفاك كلذو امهنم لصفنم ج رم ىا هيوبا لسن دلولازن اذ لوعفملا ىنعم اذهه

 هلعش موا ةاوادغ مهنيبو هن ناونوذل مهعررو مهيشاوم كلهاو البل مهانا ىا مهتيذا

 نلتالاو "كتزفخلا كلهف رطقلاهمؤشب هللا عنك ىتح مظلابوا فالتالاو لتقلاب ءوسلاةالو

 ةباغ امهكالهاف ( لدنلاو ثرحاىف ةكربلال 9 ةحدسلا باننا اكلات دق دكان وكدا

 | ةحاجحتر ١ رتسجلا ه حرب ة مهج رسج ىلع هيذنف ةمايقلاموي ىلاولاب ءاحن ١) ثيدخلاىفو داسفالا

 | 8-2 هب قرخنا دل ناك ناو ىضمهلمح ىف هللاعطم ناكناف هناكم نع لازالا لصفم هنم قسإل

 ١ بطغيو هضغبيو هيضتريال ىا * داسفلاب حيال هللاو لِ ( اماع نيس رادقم منهج ىفهبئوهبف
 لبق + ءايشالل دسفمهسفنسب وهو داسفلا بحبالهناب ىلاعت هللا مكح فيكلبقناف * هاطاعتب نم ىلع
 هللا لعف ىف دوجومريغ كلذو حبت ضرغلالةدومحم اكل ”ىثثلا جارخا ةقبقحلاىف داسفالا

 الا ةفاضالاب وهف اداسف هماظب هنظنو هلعف نم هارئامو هل بحمالو لأ وهالو“ ىلاعت

 دسفملاوقفانملا اذهل ىا * هللبقاذاو 8 حالص هلكف ىهل آلا رظنلاب اماف كلذك هلانراتعاو
 هرشابتام كرئاو ءوسلا كعنصىف هللانم فخ هو هللاقتا »8 ةحبصتلاو ةظعلا جهت ىلع

 مثالا ىلع ةيلهاجلا هتبمحو هيف ىتلا ةفنالاهتلمح ىا د مثالاب ةزعلاهتذخا قه قافنلاو داسفلا نم

 هتلماذا اذكب هتذخا كلوقنم ادانعو احا ظعاولالوق در ىلعوا هنع ىهت ىذلا فذلاو

 / هيفاكىاربخو ادتبم 6 هج هب 8 اهليق ىذلا لعفلا ةلصو ةيدعتلل ءابلاف هايا هتمزلأو هملع
 / سبل هللاو ىا 6 ذاهملا سئيلو 9 ديدش دبعو وهو هلمعام ىلع اهبف دواخلاو راثلالوخد
 | هللاقتادمعلل لاقي نا هللادنع بنذلا ربك |نم هنع ىلاعت هللاىضر دوعسم نبا لاق * منهج شارفلا

 | ضرالا ىلع هدخ عض وف هللا قتأ هنع ىلاعت هللا ىض رباطخلانب رمعل لمقو + كسفن كيلع 3

 |ركذ امندلا ىلطل ةنيد لذس نم لاح ةمدقتملاة ب آلاف فصوامل ىلاعت هنا مث * ىلاعت هللاعضاون
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 اهل لقف : ءكالوم دهع ضن ىلا كسن كتعد اذاو مدقلا دهعلا ضقنال مركلا رخا مهطعل |

 لامعالا ضعب نا كشالو ةعاسلا ىلا هللا ىنمصعف 4 كليو جحن ملا كليو لوب تببلا ةحان |

 خيش سلجم مزالي ناك كارثالا ضع نا كح هلع دمتعاو هلادتتسا اذاءرملل ابا نوكي

 رتالو كتيترنع تلزت اذلف ةلزنمو اردق كسفن تيطعاو كح كرغ نآلاو ةنكسمو عرضت

 كلجتسؤا ءرخ آلاف ال ادلا اذا ةلنواكم اناا ارم ظلت نال وع املا كَ ءآوعد نال“

 لتلك ردسم ماصخلانا ىلع نيملسملل ةموصخلاو : الامل 5 دغل ىا © م اصل اذلأ وهو ف

 | ىنقثلافي راش ويدح..الا قع 1 + ةموضصقعاةدشددللاو . ا هللا دل الاةفاضاو لادحلاو ْ

 | ىوعدو مالسالاعديو لسوهيلع سوةلع ىل اعت هللا ىلص هللال وسر ىلاوت قطنملا واج رظنملا نسح ناكو | أ

 م 3007 جم ىناثلا ءزجلا

 تلط و مالسلاب هللا جتا كلذلف 2007 ٌواعدو روفغم هبلذو عجر ر رو دل عجر

 نه. هك ىذلا اصلا هقفر مم مهدا نما جح لثم را جحلاو + ةنم رافع سلا

 | هتريشعو هلهاو هلامو كلم نع جرخو ةرخ الاىف اغار ايثدلاىف ادهاز هج نم عجرف خلب

 لاق * نيتاسبلاةراظن نموا ئاصحخلا نماما هدي لمعنم لك الاب عنقو ةبرغلا دالب راتخاو هدالبو

 ىونثملاىفو : ىاوثم نسحا ىرذا 559

 [1 زج ىدقاوتىوجذوجتسادا * دودو 0

 املف جحنا هل قشاف نسرتثلاك ارون هافق قوف قرن و هريس س دق ىماجلا قمانلادمح |: مالسالا

 تَحاَص' ملا لبق "تنك" كنا“ لاقف“ نس نع خسشلا لأسف لاخلا كلت هنع تلاز عجر

 بيطلا الا لقب الهللا ناف مارح بسك نم هتقفن لعجالناو مراح اءؤاقتا احلا ىبعبجنامتو .رونلا
 هربق ىف هين هءاوكا هنقدف هعوجرى قيرطلاىف ىثوتونا حجح نم 0س عدت كح ورد

 اوعجرمأ بارتااهلع اودرف 10 اتعمج دق هاديو هقنع اذاف ىسأقلا اوذخأل هوشدنف

 ججح نم ) ثيدحلاىفو هنم جحب ناكف هلام ذخاف الجر بح اولا هلاح نع مهولأف هلها ىلا

 ةيئطخ نيعبس هنعطحو ةنسح نيعبس اهب هلةللابتك الاةوطخ طخ مل لالا سكنم هللاتسب
 (. نيدتسنافةهش هف سيل لالح لاع بح نأ دارأ اذاو ةصلاخلا ىف هركذ ( ةجرد نيعس هلع فرو

 اكواهتنا ا ا لالالا خا اقلا ىبا نعو * هلام نم هنيد 36 بلل
 | اذهلاق فسوب ىبانعو + هويدي ىضَش ناك 50 لا امو هحناوح عب 3 ص رطتسلا

 ىا 6 هلوق كبحعينم سانلانمو ## ىواققلا ةنازخىف اذك اذه لثمىف حبا باوج

 | مس د هلا كيملاؤ ىلا نامحش تاخمالا.ناقالوقماسحا هدعتو ةلوق ماط نحس

 أ ا مك ةققحو ”ىشلات يسب نهحلاذنع ناسنالل ضر عت ةررخ بحعتلا سغارلا لاق *

 اهقحو اسدلاىنعمو هلوشام كرس ىال وقلابقلعتم ه4 ايندلاة وخلا ىف. 8 هبلس ف عامل اروهظ

 ظ
 | هللا دهشلو © هحبتو هيذك كانه رهظب 51 الافال هتحاصفو هنوالخم اسندلاىف هلوق

 / ىتاساىف الل قفاوم مالسالاو ةبحلانم ىلق ىف ام نأ دهاش هللالوقي ىا 6# هلق ىف ام ىلع

 (ةبحلا )



 ةرقبلا ةرو- مد ١

 م نورفس سانلا ضءب نال لوالا رفن ا موب ىناثلاو 0 . ىع هش ذ نويل ارقي ةجيلل] يطري

 ماياورامجاى عر ءايأ رحنلاموب مس هثالثلا مايالا هذهو ىباثلا رفنلا موي كثلاثلاو 4 ىده نم موبلا ظ

 ( قيرشتلامايا رخا ىلا هفرع موب نم ةالص لكرد ا ثيدخحاىفو تاواصلا رابدا 5 |

 ىلاعتهل وو ىفتامواعملامايالاو .ةلملق ىا «ةدودعم مهاردزب ىلاعتهل وقك نهتلقل تادودعم تيمسو

 ىثاوكلاىفو*رحنلاموي نهرخآ ةجملا ىذرسشعجحلاةروسىف تامولعم مايا ىف« هللا مسا ورك ذيو)

 ندد مدا مهازمأب عم هساقو ةدودعم موي لاهالف ثنؤمي ى ؟ ذملا تعتدالو ون عمج ماياو ةدودعم عمجح تادودعم
 | ولاَ 4 (ةدودعم اماياالا راناانسع نلت لاحت هوقكو خم ملا تع دو عما نال ةدوداعم ماياىف ا

 8 لجعت نيش 0 ىهتنا ازاجم عمجاب عمجلا لباقو مأيأ ظفل ىلع تادودعم ىرجا هنا ههجوو

 2 رحنلا مون. دعب نيموي ماهتىف 3 ب نيمو»ىف م نين قف جورخلا نثلطو لجعتسا ىا

 لإ الفرو ثلاثلا موبلاىف ىمرب .ىتخ ا رف ةثالثلا مايالا هذه نم نيموبىف راما ىمرب

 يس عولط, لبشر فني فاجرة صخ ص وهو ليحعتلا ادهب ف هيلع |

 2 قيرشتلا مايان نم ةيناثلاو ىلوالا ةلدللا ىتع تينا جاحلا ىلع نا هلصحمو كلاثلاب | ْ

 ةتوتيبلا كرتىف صخرو تاصح مس ةرمح لك دنع ةاصح نيريشعو ىدحا لاوزلا دعب موب |

 رفا داراو قيرمتتلا مايانم ىناثلا موللا ىىرنم لك مث جالا ةياقس لهاو لبالا ءاعرل

 ىناعت هلوقل عساو هل كلدف | امهمون ىعرو قيرشتلا مايانم ةساثلاو ىلوالا ةلدللا ف ةتوتيبلا دعب

 ثلاثلا مويلا ري ىتح تينا هيلعف سمشلا تبر غىتح رفني+م نمو «هيلعمثاالف لجعت نشرإ
 جرخم مث هدعبوا لاوزلا لبق ثلاثلا مويلاف ىىر ىتح جور خا نع هي رخأتنمو © رفسيمث ١

 ْ 1 هيلع مناالف 38 نيمامالاو ىفاشلا بح مرعي ف آلا سانلا لعشب اك راما ىر نم غرف اذا ْ

 تاق *لضفاب ريخأتلا سيل | تلقناف *:ريخأتلاو ليجستلا نيب نوريخم مهناىنعملاو صخرتلا كرتب | ظ

 اأن ناك ناو راطفالاو موصلا نيب رفاسملا ريخاك لضفالاونلضافلا ني ريبختلا عشنا زوج و ىل ظ

 | مهنم نيشرف اوناك ثحح ةلهاجلا جا ىلع ديراب احر مثالا ىننب دروااماو لضفا موصلا |

 ابعيج امهنع مث آلا ىنب نا رقلا دروف امنا رخأتملا لعج نم مهنمو امثآ ل ادعتملا لعج نم.: 6ْ

 م تالا يحيا ومال يملا ىا فوذحم ًادتبم ربخ 6 قتانمل ا ١

 هللا لبقتس اما ) لاق ىلاعتهنال هب عفتنملاو ةقيقحلا ىلع ياحلاهنال ىهانملا قتا نب صتخم ىا قتال

 | ىدادق ناك ناو هحح هعفنال هبهلاغتشا نيحو هح لبق ىصاعملاب انولم ناكنمو © نيقتملانم

 مكلامجاب دتعيل هدعبو حلا لامعاب لاغتشالا لاح ىا ؟ هللا اوّهتاو 8و !رعاظ ضئارفلا

 نوئعبت ىا #4 نورنثحت هيلا مكنا اوملعاو 3 ةنزاوملا دنع تانسحلا لب اج قانا نال

 رمشحلاب لعن اف هبلاثتمالل بجومو ىوقتلاب ىمالل يكل وهو مكلامعا ىلع ءازحلال نوعمجنو

 مه نم اوعجر اذا اوناكو ىوفتلا ةمزالم ىلا ىعاودلا ىوقانم كلذ ناكءازحلاو ةساحلاو |

 هيلع ملا الو ةمايقلا موب جاحلا ىج ةدلاعلاوبا لاق + :مهري ذحن ىف ددشف ىصاعملاب هللا ىلع.نوثرتحي

 | هنم ليقيالف جحاذا رصملا بنذملاوجحلا ىف هلرفغ امدعباينذ بكتر ريف هرم نم قباهف تا اذا

 | اذاف.ة رخ آلا ىف انغار اسدلاىف امهاز عجبا نا روربملا جحا هماالعف هيلع ناك ام ىلا هدووءا

 6( ل١51 ناسلا حور )

 حسسسسسسس ل سساسايا سا



 مي 0٠٠١ ىناثلا ءزجلا

 ةنسملا عفانلاوه ىذلا باوثلا وهو ةنسملا لامعالا نم اويسك ام, نننج نم ناك مظع بيصت |
 اهلجا نمو ةنسملا مهلامعا ببسي نسحلا باوثلا كلذ اوقحتسا خهنال اوبسكاام لجا نموا |

 لامعا ىلع اثاحو توملانم ارذحم هتردقولا أموا مث مكحلا ًادنم ةلعلانال بانت وكت

 | باسحلاناذ لامعالا ىلع ءازجلا سفن هيداري باسحلاو 4 باسحلا عيرس هللاو لَ هلوب ريخلا |

 مهترثك ىلع دابعلا ب ساحب ىا عئاشب زئئاج بيسملا ىلع بيسلا مسا قالطاو ءاطغلاو ذخالل بيس |

 اورذحاف ركفو رظنوا ردص ىعووا دب دقع ىلا هجاشحا مدعل ةحل رادقمىف مهلامحا ةرثكو

 ضعبةبطخ: ىفو*سانلابساحتو ةمايقلا معنا كشويوا هتردق نأش اذهنم ةعاطبلالخالان م |

 باستك او تاءاطلاىلا نمؤملاردابسلفءانالا ةيابصك ةباصالا قسملو ءاذح ايندلاتلو نيمدقتملا

 | لواهناف هابازيغصلا رك ذياب ىورك ذا ىرصلانشحلا لاق * تالاملا لك ىف ركذلاو تاسحلا

 ىنابلواطغا ) مالسلاهيلعىنل |نعو براي براي لوقين ا اسم لكى عف * بااي ٍبااي لوم ملكشيام

 | اضماغ ناكو رسلاىف هعاطاو هبر ةدابع نسحا ةالصلانم ظحوذ ذاحلا فضخ نمؤم ىدنع

 تاجاذكه) لاقف هديب رقن مث (كلذ ىلعربصف افاغك هقزر ناكو عباصالاب هللاراشيال ساتلاىف ٠
 ايثدلاىف انتا اير لوشنا رثكي لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ( هؤارثلق هكاوب تلق هتبنم |

 غلبم متقلبو مكتلصو كسانم متيضقاذاف ةراشالاو ة رانل!باذعانقو ةنسح ةرخآآلاىفو ةنسح |

 | م هللااوركذاف تلاركذ فئاظو اولمهت الو .هللاركم اونمأت الف. لامكلا لها نم نيغلالا لاحرلا

 | ةححيل] كتياوجر لاخ فو زاسكتالاو:زجملابراقتفألاو ةجاحلل ؟ءابا مكتيل وفط لاح فن وركذت ظ
 | راختفالا ىف دك او ارك ذ دشاوا اراختفاو اراقتفا هللا اورك ذاف راهظتسالاو ةمح لاب راختقالاو |

 | دابعلا نكلو هللازيغب رختشينا لمتحي غلابلا كلذكو ىلوب هللانغ ءانغتسالا لفطلل نكمي هنال
 ليوستب لوش نم كولسلاو بلطلا لهانم سانلانم قاوؤالو ىلونم هللانودنم مهل سيل

 ايندلاىف انثآ انبر لاوحالا نيغتو ناسنلا دنع لامكلاو لوصولا ناسحب اهرورغو سفنا
 ىنغتسا دق هنا روكمملا بلاطلا.نظيو ىلصالا دصقملا ىنشتو ايندلا ىلا هسفن لمت ىنعي ةندح
 تلوتساف رسلا ةيقارمو بلقلا ةرطاخو سفنلا ةضايرو ركذلا فئاظو لمهاف داهتجالانع

 هيدواىف هتعقوا ىتح ناريح ضرالاىف نيطاشلا هتوهتساو ىوهلا هلع. بلغو سفنلا هيلع

 ةوتفلا بابراو لوصولا لهانم ىا مهنمو قالخ نم ةرخ الاىف هلامو قارفلاو نارحهلا
 ةغارفلاو ةعسلاو ةحصلاو ةيفاعلاك ةرهاظلا معنلانم ةمعن ةنسح ايندلاىف انت[ انبر لوقينم
 :1نم ةمعت ةنشح ةرخآالاىفو قالخالاو .داشرالاو ةهاجولاو .ندنلا ةعاطتساو ةعاطلاو
 ران ىارانلا باذغ انقو تالصاؤوملاو تابرقلا عاوناو تادهاشملاو فوشكلا ىه ةنطابلا

 | اويسك اممرفاو بيضت نيل داولا نيغلانلا ءالؤهل ىا"بيصنت مهلكلوا قارفلا ةقرحو ةعنطقلا
 ايف نيقيرفلا الكل باسملا عيرس هللاو تائسحلا ءاتبانم .اولأساممو تاماركلاو تاماقملا نم

 ظ اوركداو ف ةيمحتلاتاليوأتلا ف اذكمهتايوطو مهممهردق ىلع مهتاين بسحب مهيطعي ىا هولأس

 ماياىف  اهريغو راما رو نييارقلا يذ دنعو تاولصلا باقعا هوربك ىا هللا

 رشعىداحلاوهو رقلاموب اهلوا . رحنلامون دعب مايا ةثالث ىع قيرشتلا ماياىف *# تادودعم |

 نم

| 

 تسمي ل سس ل ل يس بي ب يي يلمس سهى ضل آذآذآأآ



 ةرفبلا ةروس مهي ماو جس

 جب هداج يا ريش ريش بث -ناشوع رد-كلام هجرك د 51 ركز تاي ن1

 | مكتادابع متممتا ىا * مككسانم متيضق اذاف 9+ نيمآ كبانج ىلع ةروصقم انممه لعجا مهللا |
 داع اوكف ني 6 ل مرك دك هقاادزكذاذ ) اهنم متغرقو جملا ىفاهب مترما ىتلا

 مهكسانم اوضق اذا برعلاتناكو مانالابز ركذي اولغتشاو مالسالان نس اوعبتاو ةيلهاجلا

 مهنم دحاو لكديري مهمايا نساحمو مهئابا رخافم نوركذيو لبجلاو دجسملانيب ىب اوفقو
 مهرك ذلدب اولعج ناب معرماو كلذ نع هللا مهانف هفلسر آب هلعفرتلاو ةرهشلالوصح كلذب

 | اولاثام اولاثو هديبع معؤواباو هدنعنم هلكربخلا ذا هيلعءانتلاو.هدبجمتو ىلاعت هللاركذ مهءابآ
 هزيم" نشدق ”يئدشيتلالاق *::هلاضفاب

 دسر ىريغي ىريخ هدنبزا 5 *« دسر ىريخ قيفوت هن قح زارك

 هورك ذا ىا زاجملا ىلع ارك اذ هلعجي رك ذلاىلع فوطعم رورخم * اركذدشاوا ©
 هقيقحتوا اركذ غلباو هن دشا وه ند نك فانيكتاباب ؛قلغشما كد لم لاك

 نسحاىا هجو نسحا كهجو كلوقكهلبقام سنج نم ناك اذا هدعبامىلا فاضيامتا لعفانا
 | ديزلال دعلل ةهارفلاف ادبع هركا ديز كلوقك هلف ىذلا ريغ ناكهدعبام بصتاذاف هوجولا

 | لاقبنأ هساقامتا ارك ذ دشا لاقي ىتح رك ذيال رك ذلاو رك ذلا وه انه دشا لبق روك ذملاو
 | ركذلاة سن زوجمو ازاجم ارك اذ ركذلا لمجم هنا نصتلا هجوف ةفاضا ارجرك ذ دشا ركذلل
 | ه6 سانلانف © هبيسب هنود رك ذ دقرك ذلا نآكف رك ذيفرك ذلاناسنا عمسيناب ركذلا ىلا

 انثآ انبر ف ايندلا بلط ىلع ارصتقم هرك ذىف 6 لوق,نم © جحلا نودهشي نيذلا نم ىا
 وه امو ءادعالا ىلع ةرصنلاو ىنغلاو هاا نم ةصاخ ايندلاىف انتحنمو انءاتيا ىا 4 ايندلا ف

 ةرخ الاىف هلامو # ايندلاالا مهححىف نولأسيال مهنال نوكرشملا مهو ةلجاعلا ظوظحلا نم
 ارنا اولا لما اع هل ايتقات طرز دبل نالت ىلإ كارايل
 أ نودهشي نيذلا نم ىا # مهنمو © مطعلا كلملاو متادلا ميعنلا لاؤسنع ضرعاو كلاطملا

 . ةحصلا ىه ه# ةنسح ايندلاىف اننا انبر و نيرادلاريخ ابلاط هرك ذىف # لو نم ب جحلا

 ةرخ آلافو © نيرادلا ىف تاريخلا لكل ةعماج ةنسلاريستلا فو *ريخلل قيفوتلاو قافكلاو
 ةداعس ىلع شيع ايندلا ةنسح مكحلا مساقلاوبا خيشلا لاق * ةمحرلاو باوثلاىه 6 ةلسح
 / ىلع طارصلا ىلع زاوجو ةداشب ىلع ربقلا نم ثعب ةرخ الإ: ةييفطوةدايلط العا ايلف

 | نادل 5 ىلع نعو * ةرفغملاو وفعلاب 5 رانلا باذع ولف ا.ظفحا ىا ه6 انقو ولف ةمالس

 ىدمسلالاق : ءوسلا ةارملا رات! اذعوءاروحلا :رخ الاىفو ةحلاصلا ةأرملا اندلا ف ةتسحلانا

 ىوش تستشهب ردوا راديدب + ىور بوخ نز دشاب روتسم وج

 بلط ىلع ءءاعد رصق نم رك ذ كرتو هيرادفف مكتداعس ءولسو هللارك ذ اورئك ١ هديخلتو

 ديس انتقاجم تحيل ل جاتحبال ثسحب طقف ةرخ آلا بلاط نال طقف ةرخ لإ

 ا كح رك ذ ىلاعتهنال واع ع معو ىناثلا قيرفلا ىلا ةداشا 6 كلوا 9 اينالاف

 أ .لىانمشبتللَنم هاوبسك ابيدت مهل 9 (قالخ نم ةرخ الاف) هلامو هوتيكؤالاوبنملا

 ىطواط نحمر نغورو لاقبد سم تداكح ناسرو 57 ثيل ٠ رد



 مهج ١0م جت ىلاثلا ءزجلا

 مالسلاهيلع ىنلا صماف هيلع منيو نفعتسملا تنؤ نفغي 6 محر روفغ هللانا 8 فقوملاف ْ

 | هابي ىلاعتهللانا  ىور اهب فقبق تاف سعيا ايم سانلاب جربنا هنعملاعتهللاىضر ركبابا |

 ىنا اودهشا اربغ ائعشق يمس جف لكنم اًواج ىدابعىلا اورظنا ) لوّقبو تافرعلهاب هتكئئالم |
 كلذامو ةفرع موي هنملذاو رقحاو رغصأ وهمويىف ىؤدام ناطيشلازا ىوريو ( مهل ترفغ

 اهرفكيالابونذ بونذلانمنا لاَمْدا ماظعلا بونذلا نع هتلاز واو ةمحرلا لزنتنم ىرباملالا
 ( هلرفغيال ىلاعتهللانا نظف ةفرعب فقونم امنذ سانلا مظعا) ثيدحلاىفو ةفرعب قوقولاالا

 ةرم هيلع جح اذا ريعبلا)ا لبقو * هللا ل بسيف ةونغ نيرشع نم لضفا ةدحاولاةححلاو

 ةنلا ضايرىف هاعزينا هللاىلع اقحناك تارم عبس هيلعجحاذاو هتاهمانم نيعبراف كروب

 اهدقومل لمح ماظع ةلسلسب ىلا مامح رونت داقونا ىنغلب هللاهمحر ىتارهنلالاقام كلذ قادصمو
 تداعف ةثلاثلا اهتيقلأف تدعف تجرخف تداعف اهتيقلأف هنم تجرخف دقوتسملا ف اهتنقلأف لاق

 دق لمح ماظع هذه كحبو لوف فتاه توصي اذاو ىردصوف تعقو ىتح ةدشب تجرخف

 هبف يكف جاحلاةيطمي ةمحرلاو ةفارلاهذه تناك اذاو رانلاب اهقر حت فبكت ا سعر مشع ةكم ىلا ىم

 ال دابعلا لاوحاريمغتى ا عجار عونتلا اف دبعلا لاوحا ىلا ةبسنلاب ماسقا ةثالث ىلع لضفلانأ مث +
 قلعتي عونو هاا و لاملا نم ىناسنالا شاعملاب قلعتياماهنم لوالاف . ىلاعتق حلا تافص نم ةفص ريت ى ا

 .« هللا لضف نم اوغَساو ) ىلاعت هللا لاق قزرلاب رسفم لضفلا اذهو ىرورضلاسادللاو ءاذغلاب |
 عرمشلا قف و ىلع ندبلا لامحابقلعتيامناعون وهو دبعلل ةيورخالا اصملاب قلعتيام اهنم ىتاثلاو |

 ( اناوضرو هللانم الضف نوغتبي )) ىلاعت لاق عزانملا ناطيشلا قيرط ةيناجو عراشلاةعباتمو |

 مكنماكز ام هتححرو مكيلع هللا لضف الولو ١ ىلاعت لق سفنلاةك زو بلقلا لامعاب قلعتيامو

 لاق ةبرقلا بهاومب قلعتيام ناعون وهو ىلاعتهللاب قلعتيام اهنم ثلاثلا مسقلاو .6 ادبا دحا نم .

 ةرخآلاو ايندلا نم ربكا هناف اريك ابرق ىا < اريك الضف هللا نم مهلناب نينموملارسشبو ) ىلاعت
 ىنعي (ميظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشي نم هيت هللا لضف كلذ ل ىلاعتلاق ةلصولا بهاومب قلعتيامو |

 ىذلااما . ءاغتبالا ىف ماقم ةئالثلاماسقالا هذه نم مسق لكل و لكلا نم مظعا ةلصولا بهاوم لضف
 وهو دوهجلالذبو دوجوملاك رتب هناغتنا ماقف همحرلا لضف وهو ةيورخالا اضملاب قلعتي

 : تافرعب فوقولادنع هتاغتبا ماقش بهاوملالضفوهو ُهّللاب قلعتي ىذلااماو . تافرع ىلا ريسلا ىف

 وهو ةيويندلا اصملاب قلعتي ىذلااماو . ةلصولاناكرا مظعم ىهو ةفرعملا ىلا ةراشا تافرنعو

 ميدقت آلا ىفف . ةضافالادنع ةفرعملا تافرعب فوقولا لامكّدسا دعب هئاغتبا ماقف قزرلا لضف
 ةيادبلا ىف كواسلا لها لاح نالكلذو لا مكيلع سيلف تافرعنم متضفا اذا ىا ريخأتو

 مسيالف ديحوتلاو ةفرعملا ةياهنلاىفو . ديزفتلاو لكوتلاطسولاىفو .. اهنع ديرجتلاو ايندلادلرت ١
 مهبولق هللارهطي ناب مهتمهولعو ةفرعملا ف مهتوقل ةياهنلا لهال الا ةيويثدلا لاصملاف عورتشلا ظ

 ةرخآآلا معنواهتاوهشو ايندلل رابتعاالف ةيفخلا ىاطلالاباروناه الميو ةيندلاايندلا بح زجر نم
 ظوظحلال هللو هللاىفو هللاب مهفرصتو اهنم ”ىثىف نوفرصتيالف ةيلاعلا ممهلادنع اهتاحردو
 ىونتملاف لاق : ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ريغلاىلا ريخلاةباصاو نيدلا ل اصمل لب سفنلا

 (ؤداك)



 ةرفلا ةروس مك مسااب حس

 بوجو 5 للدهفو * ريسافتلا ىف رك ذ 5 كلذ رنغلوا افراعتو ةفىع موب تافرعب اعدتجاف |
 7 ع5 -

 ملامو اهب فوقولاو اهف روضحلا ىلع ةفوقومه ىهو اهبرومأم ةفاضالا نال تافرغب فوقؤلا ْ

 حيبستلاو ليلهتلاو ةيلتلاب#«هللااوركذافإلم ابجاو فوقولانوكيق بجاووهف هبالابجاولامت.
 مامالاهلع فَ ىذلالبجلاوهو حزق 6 مارطارعشملادنع 8# تاوعدلاؤ ءانثلاو ديدحتلاو

 نودقوب ةداهاحلا لها ناك ح زق ىلع مارخلا رعشملاب عضوموه ةدقبملا برغملاىفو ةدقيملا ىلعو

 برّ امف فوقولان ا ىلع هسنتلا (مار خل ارعشملادنعإ هلوقب فوقولاورك ذلا لحدنقتو رانلااهيلع |
 فوقولاةح ىفاشنال كلذو ةفلدزمم ضرا عضاوم رئاسىف فوقولا نم لضفا حزق لبج نم

 لضفا ةمحرلا بج برق ىوقولا نكل فوقولاعضوم اهلك تافرع نام اهعضاوم عبمج ىف

 ما راب هفصوو 1 راعشلان م تامالعلا ر « اعتكلا 3: ةداعلل ىا معلا رعشملاو داو

 لثماهئوزك ذت تفك _كملع < ىا 6 «اذهاج هوك ذو » هنع ىهنام هش لعفبالف هتمرأط ظ

 | ةدهاشمو ةبهرلاو ةبغرلا نع اًئشان عمطلاو ةفبخلاو عرضتلاهجوىلعو اريثكارك ذرك ذلانوك ١
 فاكلا نمدوصقملاف (هارت كن أك ّلادصتنا ناسحالا) مالسلاهملع لاقاكهلامحو روك ذملالالج ظ

 ١ لوقت اك هيلا مت دهامع اولدعتال هيلا؟اده ىذلاهجولا ىلع هوركذا ىا هيبشتلاال دسقتلا درحت
 | لحم نال لوالان ال (مارخلارعشم لا دنعهللا ارك ذافإ هلوقل اراركتاذهس يلو كتملع اكلغفا
 أ هنادهكمايا ان ركذن وكينا ىناثلاب بجواو لحملا كلذل سانملا توحي ع فوقولاوركذلا ظ

 1 46 إبق ن قعينك٠ 6 ةكر :افلا ىه ماللاو ةقفحلا ىف دك ناو فيكلاو مكل لاى اهلايزاوم ىا انايا |

 | ىتاشاقلا لاق «ةعاطل او ناميالاب نيملاعلا ريغ هي نيلاضل ا نمل قف كايا لج نك ذام لبق نم ىا ظ

 لاعفالاركد وهو بلقلاب ركذلا ىلامث . سفنلاماقمىف ناسللابركذلا ىلا الوا ىده ىلاعتهللانا
 تافضل تارلجت مولع ةفشاكمو لاعفالاةنياعموهورسلاركذ ىلا هتامعنو هللاءال وورق 1

 ١ قحاركذ ىلا.تاذلارون ةظحالم عمت افصلا تايلحن راونا ةدهاشموهو حورلاركذ ىلامث

 | دعللاعافتراب ىناذلا دوهشلاوهو تاذلارك ذ ىلامث . ةينذثالا ءاَقب عم تاذلالامح ةدهاشموهو
 صااملو * ىهتنا راكذالا هذه قيرطن ع نيلاضلا نمل تاماقملاهذغ ىلا ىدهلا لق نم منك ناو

 ىناثلا مالا است سم سانلا ضافا ثدحح نه ةضاقالا 0007 ةشضاخالا ”تلعفاإد ا ىلاعت هللا رك ذب

 ةفرع نم ىا 6 سانلا ضافا ثبح نم ف اوعجرا ىا## اوضيفامث 98 لاقف مث ةملكب لوالا ىلع
 ١ ناكسو هللا لها نحت نولوو ةفلدزملابنوفقي ميسا عوف معدي
 ئااتنلو قل ع ةيروكلا تراطوتب سانلاعم اوفّقينا نومظعتسيو مرآانم جرالف همرح

 ضافا تافرعنم سانلاض افا اذاف مالسل اهملع مح اريا ةلمل اعايثا تافرعب نوفي اوناك برعلا

 هلعغ ا اهئماوضتغ ناو تافرعب اوفّدبْنا مهرمأف ةيالا هذه هللالزئاف ةفلدزاا نم سما
 لجرلا وهو سما عمج لسالا:ةيروجل وت وو مهلكبرعلاسانلاب دارملاو سانلا رئاس

 | ةليدجو ةنانكو شيرق تسمسو لاتقلاو نيدلاف بلضلا ديدشلا اضيا سمحالاو عاجشلا

 | كيذك ؟واهباوبا نم توسلان واخ ديالو ىنم مايانولظتسيالاوناكو مهنيدف مهددشتل اسمح سدقو

 | مكتفلاخو كسانملا ريغتىفف مك كتله اج نم هللا .اورفغتساو لف مهنم جوزتوا مهفلاحنم ناك
 ل عمو مع سس تت... بتم مما تتسم سس يسم مل تسسلم مم سمسم سس مس سس



 ها م1 »عع ىناثلا ءزجلا

 مهنتي, ترج تناك نا ملاظلا نم اولاحت ناىف لاماو هقيز ةقرافم لق بالا دهتجم نا ىتنف
 نايلفهقيفر ركذ اذاو ليقلاالا كلذنم مس اف لام ضرعتوا ضرع ذخاوا ةميمتو ةبنغ لثم |

 رك ديال رفسلا نم مهعوجرىا مهلوفقدعب فلسلا ناكدقف كلذ ىوس امتع ضغلو اريخهلع

 خسو ىلا عحر نأ نارفغلاب بوتذلا نم هملع ةفثك تفظن نم رذحلو ريالا هحاص مهدحا

 مهتابح نم تامواعم رهشا ىف نوكي اما ىلاعت هللاىلا نيدصاقلا دصقنإ ةراشالا مث © ىصاغملا

 ىضم دعب دصقلا جاحلل عفتنالاك ىتسلادحال ديفيالف لاجآلا ءاضقنا دعب اماف ايندلاىف ةينافلا
 تقاوم جاحللنا اكو ةيآلا (اهناميا اسفن عفنيال كير تايآ ضعب ىنأب موب) ىلاغتلاق :جحلا رهشا
 غواب ىلا ةدوصلا ةيغالب نم ٍبابشلامايا هو تاق هللا ىلا نيدصاقلل كاذكف اهنمز وهرحب ةثيعف

 معاشملا لاق اذهلو © ةنسنيعبرا غلب و هدشا غلب اذا ىتح) ىلاعن لاق ىنعملا ةيغالب دحوهو نيعبرالا

 هلوصوف نيعبرالا دعب نوكي هلطو هتدارا روهظ ناكنا ىنعي ردان نيعبرالا دعب ىفوصلا
 لبق ةدارالاف هقدصو هبلط نوكي نم نكلو هناكدا عم اردان نوكي قبقحلا دضقملا ىلا
 لذدسناب هدوصقم لوصح نيعبرالادءل نكد لامحالاف برش اداه اا نيبرالا

 هل ةدعتتسم هباشش قاوفعاف بلطلا ناوا هناف نمو هدودحو هقوقحو هطئارش هدوهج ةباخ

 ىتلاةدابعلل حلصي نكلو فيصلاىف نبللاعيض ناب في+لاهيلع هنم ىرخ هبيشم لاحىف ةلصولا
 ةيلغو ماحدزا ىف هنم نوجر خم قلخلاو :عماجلا بابىلع خعاشملاض عب فقوو ةنلا اهرخآ
 تاليوأتلاف اذك نورخا ماوقا ةسلاجمللو ةنططاوشح ءالؤه لوقو مهيلا رظني ناكو
 رصعا ةئالث نيعبرالاىلا را غولب تقونم وهو ةنمزا جلطات قو ىناشاقلا لاقو * ةيمجنلا

 إك ةلوهكلا نس نم ضعبو . فوقولا سس نمرصعو . وهلا نس نمرصع . رهش ةباثمب رصع لك
 ظفاحلالاق : ىهتنا كلذ نيب < ناوعركبالو ضرافال )ل ةَرقبلا فصوىف ىلاعت لاق

 دزناون ناس عوق ناقل مم لوح * تسداّسع ةعومج ىدتوو نابْسَو قشع

 نا ىفىا * اوغتبتنا 8 دصقلانع لملاوهو حونملانم مثا ىا ا حانجمكيلع سيل

 جحلا ماياىفةراجتلاب عرلاديري هنم اقزرو ءاطع ىا ه6 مكبر نمالضف #8 اوبلطتو اودصقت
 تناكناو ةراجتتلانإ قحلانكل لاخاو رجاتل جحال لوقينم ىلع ادر تلزتةي الازاف
 (نيدلاهل نيصلخت هللا ودعللالا اوسعا امو ىللاعت هلوقل هف اهكرتىلوالانأ الا جملا ىف ةحابم

 06 تاف_عنم متذفا اذافؤ# ةدابعو ةعاط هنوك ىوس لعفلا ىلع لماح هلنوكيالذا صالخالاو
 لاعلان ال لع دنت هاك" اهم مكسفنا متعفد ىا فوذحم لوعفملاو ةيدعتلل متضفايف ةزمهلا

 .ريسملاو باهذلا ىف ريثكلا ع اتجاوه انهةضافالا هقشحو ريستلا قو « اهب ف وقولادعب معجرو

 هناف هانعم ةدايزل هفو رح تديزام لسق نم وه لب ةقيقح عمجب سلو فقوملل ملع تافرعو

 هفرع هرصبا املف مالسلاامهملع مهاربال ليربج هّتعن هنا ىور ةفرعملا نع ءايثالا ىف ةغلابملل

 قا مايشلاو هيرودي ناك مالسلاو ةالصلاهملغ ليريج نالؤا تافرغ عضوملا كلذ ْخَسِف

 ةالصلاهيلع مدا نالوا تفرع لاق هآر املف تفرع لوقف تفرع لوقو كسانملاعضاوم
 هحاص بلطيامهنم ذحاو لك لمك ةدجب. ءاونعو دنهلاب عفو ضرالا ىلا طبهاال مالسلاو ا
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 م«داعمل ؟داز اولعجا ىا 5 اودوزتو هم لادحلاناكم ةاما قالخالاو قافولاو قوسفلاناكم ٌْ

 ناسنالانامالكلا قبقحتو ماعطلا نهذخت امال هىوقتلا دازلاريخنافؤ# حئابقلاءاقتا مكترخا و |
 قدي ملاو نارشلاوماعطل اوهوداز نمهلدب الاس دلا قرفسل افا دلا ' نمرفسواسدلا قرفس نارفسدل |

 لاغتشالاب 1 هللاةف رعموهو داز نم اضيا هلدبال اسضدلا نمر فسلاولاملاو

 اندلاداز نال اينّذلا ف نفاتملاداز'نمرح داّزلا انهو ههاثمو هنفلاخ نع ناتحبآلاو هتعاطو |
 ةرخآآلا دازوناف ايندلادازو مئاد باذعنم كصلخم ةرخ آالادازو عطقنم باذعنم كصلخي
 نولوشو دازريغب نوجرخحنو نودوزميال ن علا لها ناك لو . هصلاخ هقاب تاذل دل كلصو»

 اولأس ةكم ادق اذاو سانلا , رع الكن وكف انمعطي الفأ هللا تدب 3 نولكوتم ل ظ

 هب نوغلش ام ىا 4 اودوزت ) ىللاعت هللا لاقف بصغلاو بهتلاوللا لاخلا مهب ىضف امميرو سانلا

 مارباو ماعطتسالا اوغناو اهوحنو رعلاو قيوسلاو تيزلا و كعكلا نم مك هر هان نكتا

 ظ 3 كك بالالاىلواإ نوقتاو هه بهنلاو لاؤسلا نم (ىوقتا دانا عنف مهيلعليقثتلاو سانلا

 | هللا وه اهي دوصقملا نوكي ناب محرما مث ىوقتلا ىلع مهثح هاوقتو هللا ةيشخ بللا ةبضق ناف

 لول حج تالؤلف (ةكوملا بكا وش نعرنعىملل لقبلا يقتل اوخو ءاوتح لك لك عال

 | كئاوعأا نم لهل [رقلح لقاملا لق ع مل ىلال هن لكن ةعئيطل نم نافذ“ طم اي نال

 ظ صاشلا 2 : 0 ىلعا ىلا لوصولاب اهلمكتو سفنلا بيذهتو

 لا ىلع نيرداقلا صقنك * ايه ساثلا بويع دا و
 . ةهماطيش ةينعيس . ةيضغ ةوقو همهم ةشاوهش ةوق . ثالث ىوق هش ناسنالانا ملعا مامالا لاق

 ةيضغلاو ةيناوهشلا ىنعا ثالثا ىوقلارهق تارابعلا عيمجح نا ا نت ل

 أ ةوقلا رهقىلا ةراشا4 قوسفالو9هلوقو ل لاب ف !ارهقىلاةراثا «ثفرالف فهل وقةصهولاو

 لمح ىتلا ةيمولا ةوقلارهقىلا ةراشا «لادجالوإل هلوقو ددعلاو ةصصعملاب جوت ىتلا ةيضغلا

 | ىلع نانالل ةثعابلا هو هنامساو هماكحا و هلاعفاو هتافصو هللا تاذىث لادحلا ىلع ناسنالا

 | هتالثارومالاءذهىف اروصح رشلا ناك املف ”ىش لكىف مهعم ةمصاخلاو مهتارامو سانلاةعزانم

 عالطالاو هتبحمو هللاةفرعمدصق نميف ىا (جحلاىفلادجالو قوسفالو ثفرالف لاق مرجال

 هيلع له-نم اولاق + مامالالاقام ىهتنا هداعنم صاوخلاكلسىف طارخالاو هلالج رون ىلع

 | روصقو قلخلا ءوس ىلا كلذ ىدؤيو فعضي ناكناف لضفالا وهف جملا قيرط ىف ىثملا

 اوما قدح جلا نط لااخ رن نآلاو رفاسملل لضفا موصلا نا اك لضفا بوكرلاف لمت نع

 | نع هزجحم عرو . ثالث تأ ماذا تيملااذه موي نع 2 رقالادمح رةعجوبا لاق + قلخ

 جاتحم ثالث |هذهف نيملسملا نم هحصي نمل هباحصلا ندببحو . هبضغ هب فكي حو. هللا مراح

 ءرسس دق ىدعسلا لاقام عنو : الفالاو هبل د اهلك ف جحلاولا انجن طمس

 دردبم رازاب قلخ نيتسوبوك * اريازك مدرم ”ىجاح ىوكي نمزا

 دريم رأبو درؤخيم راخ راج « كنا ىاربزا تسرتش ىتسنوت ىجاح ؤ
 هد-لتخكسللا ١



 قوسفلا نم هيليامو ثقرلاو هيف عّمب الثل هعاود تمرحو ةندبلل بجوم هدعبو دسفم ةفرعب |
 اهب دارملا نا الا جملا لالخىف عقبال اهنم ايش نا ىنعب ىننلا ةروص ىلع تناكناو لادجلاو |

 وه وست 1 دعس دمج

 ريخا لعف ىلع ثح وهف تاعاطلا لكىف تعرو ىصاعملا نم ءاشأ هثالث نع ىهن - هيلع هانا نع.

 مص 4 1غ ىئاثلا رجل

 ظ خس اعاو اندنع ةحملاىذ رشعو ةدعقلاوذو لاوش ه 6 رهشا ف ارهشا نوكبدل لعفلاو

 ماقم ضعبلل ةماقا ةئالثلا نم لقاوهام ىلع قلطنال ةلقلا عم ناعم ارهشأ رهش ضعبو نارهش
 اوثراوت مهنال سانلانيب تافورعم 46 تامولعم و دحاولا قوفام ىلع عمجلل اقالطاؤا لكلا

 رهشالاهذهب جلا ت قوت ةدئافو هلبق ناكامع هتقو ريغي+لو هوفرع امل اررقم ءاج عرشلاو اهءلع
 ةفيحىبا دنع اًضيا اهريغىف دقعتي نآكن او مازحالاو اهيفالايصيال جملا لامفانم أشنا ملعبل
 زوجي ام هادا تقو ىلع هميدقت زوجنق جحلا طئارش نم هدنع مارحالانا ىنعي هوركم هنا الا
 لبهمارحا تقو اهنا هب دارملاسيل رهشاجبحلا تقو مهلوقو . ةالصلا ءاداىلع ةراهطلا ميدقت

 ىلاعت هلوقل همارحا ةحصل تقو اهلكر هشالاو هكسانم و هلامعا ةرشامب هنادا تقو ابنا دارملا

 نا مولعمو جحلل تقاوم اهلك ةلهالا لعل ( جملا و سانلل تنقاوم ىعلق ةلهالا نعكنولأس ال
 ىتح مارحالا ةحصل تقاوم اهنا دارملازا نيعتف جحلا ءادا ةحصل تبقاوم تسل اهلك ةلهالا

 اذك ةفيتح ىبا دنع ةهارك ريغنم همارحا حصي ةلباقلا ةنسلاىف جحينال رحنلاموب مزحانم

 ىدهلا ديلقتوا ةيلتلاب هسفن ىلع هبجوا ىا ه# جحلانهبف ضرفنف ولف خيشلانبا ىئاوحىف
 عرش لعف نم دبالف ةالصلاك ةنلادرجمب عرشبالف يرحمو ليلحن اهل ةدابع جحلانال كلذو

 6 ثفرالف © هقوسو هقنعفف ةدالقلالعج وهو ىدهلاديلقتوا ةبلتلانم انركذاموهو هف هب
 فوقولا ليقف مارحالا روظحم وهو زمغلاو ةلبقلاك كلذ ىلا ىضُفب امم هتودامو عامج الف ئا

 اريثك ءايشالا هذه ناب ملعلل هلل اربخ ىف فلخلا مزلتسسي اهرهاظ ىلع اربخ :اهءاقبا نال ىهنلا

 :نأكاهنع ءاهتنالا بوجو ىف ةغلايملل رابخالاةروص ىلع تجرخا امناو جلا لالخىف عقتام
 جلا لالخ ىف دجوت ال اهناب ريخم ىلاعت هللاف اهنع بنتجاف اهنع انهنم اهتوك نعذا فلكملا

 تازوظحلا باكتراب عرشلا دودح نم جورخالو ه« قوسفالو © مكم دحا اهب ىنأيالو
 46 لادجالو © كلذ ريغو باقلالاب زبانتلاو بابسلاه ىف لخدف اهعاوناب ىصاعماوه قسفلاو

 لادجلا اماف فيلاتلا لاوزو نغاضتلا ىلا ىضفي هنال نيراكملاو ةقفرلاو مدخلا عم ءاسمال ىا

 بانتجاب ما امناو هماياىف ىا ه جملا ىف © هب سأيالف نيدلا روما نم سما ىف رظنلا هجو ىلع

 ةالصلاىف ريرحلا سبلك عنشاو حبقا جحلا عم هنال لاح لكىف بانتجالا بجاو وهو كلذ

 هلعفب اكاهت اه نع هب فورحلا جرخت ىذلا بيرطتلا هنع ىهنملاو نآرقلا ةاءرقىف بيرطتلاو
 بودنم وهف اهدم و ةءارقلا نيسحت اماو ةيقسوملا ماغنالاو ةسجعلا ناحلالانم ءارقلا ضعب

 انسسح نارقلا ديري نسحلا توصلا ناف (:مكتاوصاب نارقلا اونسح ) مالسلا هيلع لاق هيلا
 فلسلا نم ةعامجو هللاهمحر ةفشح وبا لاق هبو سفنلا لابقاو ةقرلل بيس لوبقملا بيرطتلاو

 ةيانك ريا نم دبعلا هلعفب امب ىلاعت هللا لع 6 هللا هملعي ريخ نم اولعفت # ةيطرش 4 امو
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 ةزيفلاةيوس تدل دست

 . مالا ةيكماو# انوي اج ل6 الابل انييافكزلا جملا مات

 اهيلع فوقولا لعج ةرفسم هجولا ةفوشكم ىا ماثلا ةعضاو ىعاشلا ةدبح مسا ءاقرخو :
 ىلا _ لصو ىتح ىداونلا علق اك هناوه لاقام هقفحو هنالا مال ىلا بحل تالعاجم ويضع

 ظ ةدهاشملا ماقم ىلا لص نإ بلقاس خر غوو مفنلا ءاوها عطقنا ىتش همرحو هّسب |

 تيبلادصق ماوعلاجح يداي راازالا كارتييه عوجرلادعب همرك راثا رصبنو ظ
 ىفد :ىلا معاذ ىنا.مالسلا هلع ىل | هينا راجت يانينوى بلاير ةيسا يا رفق باس ان الايقوبأ

 امذخماو هللاىف هدلوو هلامو 52آ00 ةلكلاب هلا هجونو هنطو هللادصق نمن امو نيدهيس ظ

 هلك اذهو مالسفاو ةالصلاهيلع ليلخلا ناك (نيملاعلاب رالاىلودعمهنافإ لاق 5 اودع: هاوس

 جحلابس الأ ىفنذاو ججحو ىاطو هللا تسب ىن نم لوا هللاولمج كلذإف قيقحلا محا كسانم نم ظ

 مالسلاهلع انينلناكماقم هلزاك اكو مالسلاهيلع هماقمىنعمو ةدوص جحلا ناكو كسانملانسو
 كولس نكمشف تبهاوملانم لاوحالاو لزانملا نم تاماقملا نال ماقملا نه متا لاحلاو لاح ظ

 تاماقملا لها نم ليلخلا ناكاماف تاماقملا كولس ريغي بهاوملا نكمي الو بهاوملا ويغيب تاماقملا

 لبق بهاوملا لها نم. مالسلاو :ةالصلاهيلع تلا ناك املو.6نيدهلنىبات ىلا "تعاذؤتا) لاق ظ
 رصحاو.هعياسلا ءامسلا قى ب ققحلا حلا !ىف هسفنم هباهذناك املق «هدعب ىرسا ىذلاناخمسسر)

 ناكو مالسلاهلعىتلاب ى ذاب لو ليعمس اب ىدهاق «ىدهلا نفرستسااق ةمترصح انافإل هل لمقف

 ىلدتف اند ناب هن 4-5 هلل ةرهءلاو 31 اوما ريف هللمقف * ىش هرصخاام هللاب هياهذ
- * 

0100-7 
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 دوهشلاب رو وكم (وبوشدل نع دوصقما رامثا هل لح ناب هن رمح ىبا مث قداؤا نيسوف باق ناكف

4 

 ىتخ و اام ةديعىلا. حواف ؛ىرجعام ن نينلا ناب ىرجو ةلصولا سومش نع ةحلا هن انع تلحناو

 6 لج دلو ميلا ماما ىف لالجلا تاقدارس نم ىدون مث

 0 تلك 1و تاحملارخا وهو عادولا ةجحف
 لك آلو نزلا هه لق لكنأ معا مث + تاليوأتلاىفام ىهتنا انيد مالسالا كل

 كرادبى دمعلا.اهبا لجعتف,بر لا ةنازك حلصي لام سيفن لكالو فرل لا ةمدخع حلصت سفن

 نا.ىرال الأ امهش امهل ذب ىلع ةردق كل ن ناك ناو كسفتبف نكيمل ناف كلاعب اخس نكو كلاح

 ىتحزامجرلل هبلقو نابرقلل هدلو و ناريتل هندبو نافيضال هلام ىطعا فيك مالسلاه لع مهاربا
 كلاملاق + (اليلخ مهارباهللا ذا وإ) ىللاعت هللا لاق للاب هللاهمرك اف هتواخس نم ةكئالملا بجعت
 لاقو ءاملاوحت ههجو عمر ليللاه لعنج اذا اباش قارا فيمل تاك لاو صرع نامل

 0 تافرعي هفوفو دنع رب 7

 اح

0 
 و

 يايا املق ك 0 ىلرفغاو كرسيام ىل به ىصاعملا هرضتالو تاعاطلا هرمست نمأي

 اليل ءارحلا و ةمدقتملا بونذلانع ةيبلتلا ىقتامو خيش اي لاقف ىلت ال مهل تلق اوبلو
 ظفاالو كمالك عم ١١ كيدعسالو كسلالىللاَقف كسل لوقا نا ىثخا ةغلاسلا ىصاعملاو

 كيلااوز قو اوحعددق ىاتلا نامهلل ١ ىلرمغا مهللا لوشوهو ىتمالا هتيأر اف ىضم مث كيلا

 دل اه يس هسه يس يسب س92 2 29يات7؟© 2. ببي
 لامكياتلماع عهألا اتمرَحو ةقهشب وهج < وم التيوس زبر كلارا ”ىشىل ىسلو

 لعف جان دو واو عا كايصطأاعو هدحم ه6 محا ما لإ كمرحو ايلعلا كترضحملا انلصواو كمرك.



 دوي "م17 زج ىناثلا ءزجلا

 | اهطسواو ةئدب اهالعا ةحذلاىهو ةكيسنعمح نيتمضب # كسنوأ 9 ربْنم عاص فصن نيكسم ظ

 | لاحىف متتكو مكض ص نم مثرو مكفوخ نم ه6 مما اذاف 9» ريختللواو ةاش اهانداو ةرّشب |

 ىلاعت هللا ىلا برقتلاب عفتملا نش ىا ه# جحلا ىلا ةرمعلاب عتمب نش 92 راصحا لاحىفال ةعسونما ظ

 ةحايتساب ترمس نم للحتلا دعب عتمتسا نموا ه راف جال مرق ماخعال ليك ةرمعلابرإ

 بيسي هللعرستمد هلعف ىا © ىدهلان م بسك سا|ه 8 از جلاب مرح ناىف | مآ مخلل اع تاروظح ظ

 ا
 ا

 ةنم لكأيو رحنلا م وبالا هحديال هللاهمحر نا كسن وهو عا ئدع هو معلا

 وهو ىنعم هفرظ ىلا فيضاردصم مايص 46مايا ةثلث مايصفوإ» ىدهلا ىا ه«دجبل نفل ةضضالاو
 ١ همأذإ | ١ . هم لوو 5 7 1 . . .

 نيب هريشاو هتقوىفىا ه# جحلاىف # مايا ةثالث مامص هملعفىا عاستالا ىلع هبلوعفم ظفلا
 ئىض

 أ 2 1 | ا
 ,ىتحاإو9 ت ,معلاها تح هةامإا ,ت-

1 < | 54 

 . ١ 5-5 01 ا 55 -- 9 | |

 ناو ركب مجاب هعباتنم ا ناو هق رهام ءاس نأ 271 مأ

 مرش غيا ب معجر اذا ةعبسو #9 ةيرشتلا كارد حبل ون صنالف هعسأ.و ه4نم أنو ةححلاىذ

 ظ ساخلا بيسلا ةداراو بيسملا مسا قالطاقيرط 0 رلا هيلعقلطا جحلا.لامعا نم متغرفو
 ١ ةكلذف هك ةرششع © ةعبسو ةثالث مايص ىا# كلت #عوجرلل ببس هناف غارفلاو رقلاوعو

 1 ددعلا ملعيناو 6عابدو ثلثوىثمز ىلاعتدل وقفوا 5 مهوتس النا اهتدباقو باح

 يبطاخاذال جرلا ناكف. ناس انونسح الي رتلارثك !ناف_لعنم ربخنا 4 مام

 | هناف ة :كلا نود ددعلاوه ةعسلاب دارملاناو اهيلاهمهف عرمببل هلاهعمج ةقرقتم دادعاب هبحا

 ظ ترسو دافا اذا ديك أتلل نوكيردق فصولاناف ةريشعلا ةدكؤم ٍةَفص_ ه6 ةلماك ف امهلقاطي
 متييامم دكؤملا مك كهل اناك اذا هيلاراصي اما دك أتلاو نينا نيملا 11

 د هتناع رنا 1 ع |موصلا اذهىثددعلا [دحيف هباعر وهاس هك 3 هس اع ةلجو :ةاحاو

 0 ىفاشلادنع عتملا مك 00 ىلا ودان دنع عتملا نيف كاد اكل 3 كلذ مح : هتيل | اهلاها روح آل ىلإ

 1 دحسملا ىرضاح هلها نذ 57 7 2 و ب هلدب موز رو عتمتملا نم هدجم نمل ىدهلا موزلوهو

 أ نال لهالا رك ذامتاو هنلاسانلا ضخ اجلجلا ل نكسيال ىذلل مزال ىا هك مارحلا
 0 - : 1 ما
 | اداوضحو ةسفشقن نييكين نع لهالا وكيد ربعق هاهأ ع نكبد ناسنالان ا نلاغل

 ؤ عتمت نفمهل نارقالو ةعتمالف تيقاوملا لخاد هلزنم ناكنمو ةكم لها مع اندنع اخ 1

 هنم ناك أ كنف مد امهمد نايقاف آلا عتمتملاو نراقلاو يحلل جحا هشاو دره 0 3

 ةالصلا اهيف رصقتال ةفاسم ىلع وه نمو مرا لها مار ادجسملا اوربضاح ىبفاشلا دنعو
 1 ديدش هللا نا اوملعاو 0 جحا ىف اصوصخو ههاونو د رش[ وأ ىلع ةظفاحملا ف 3 هللا اوَساو ط ١

 ا 3 رو . 0 رس ىلا رن 707 3
 0 ه رمش نس دو ممتحلا كاك : نامصعلا نع 0 ىف همس + نمل ه# باقعلا

 ا 1

 نفس رد دوف زجاع لام ا ردي ىا تكملي دوببز' و نم

 بوجرير ناغف دزادب .ىدوس كي نذل وع 73 كد وقعزا نئيبو»

 ا صعب نحو د نطالا.: ىلإ رط نع نوكي ناقل هيما م ١ رط نع نوكاك جن جحا ماع !نا راعا
ْ | 

 ا كن ,ىضتاملف ج حدها نيالا



 ةرفبلا روس مه م11 + ظ

 متكلاو دارقالا ةجوا ةثالث لع ةَرَمعلاو جحلا ءادا زوج هلا ىلع ةمالا ثققناو' لكلا مييتملا

 |! نيبىذلاىا لخلانم رمي هنم غارفلا دمي ادرفم جحلاب مرحب نا دارفالا ةروصف نارقلاو |

 ظ اهكسانمب قأيو حلا رهشاىب ةرمعلا مارحاب ”ىدتسنا عملا ةروصو مرحلا نيبو تقاوملا

 امهبونيناب ام ةرمعلاوجحلاب مرحينا نارقلا ةروصو ماعلا اذهىف جحبف ةكم نمجحلاب مرحب مث

 كسانم ىف ةرمعلا كسانم نال اضيا ةرمعلاب ىتاذق نوكي ذئنحو جملا كسانمب ىنأيو هبلق

 انراق ريصق فاوطلا حتتفينا لبق جحلا اهيلع لخدي مث ةرمعلاب مرحبوا سكع ريغ نم جحلا
 هوجولاهذهنم اند لضفالاو ةرمعلاب همارحا دقعنل ةرمعلا هيلعلخدامث جحلاب مرحاولو

 ريكلا ىننياك بودذلاو رقفلانافني امهناف ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات ) ثيدحلايفو نارقلا وه
 | متلمىا * مترصحاناف 8 ( ةنلاالا ءازج روربملاجحللسيلو ةضفلاو بهذلاو ديدحلا ثخ

 رئاسوا ةلحاروا ةقفت باهذوا زجتوا ودعوا ضرمب تدللاىلا لوصولاو جملا نع متددصو

 ناكذاو باطخلانال هللاهمحر ةفيتحىبا دنع ممعتلا اذهو نيكسنلا دحاب مارحالادعب قئاوعلا ظ

 بييلا صوصخلال ظفللا مومعل راتعالا نكل ودعلاب نيعونم اوناكو ةناحضصاو ىنلل |

 هنوك لاح ىا ةينايبوا ةيضيعيتامانم *# ىدهلانم 9 رسيتام مكلعف ىا « رسشتشااف 8 ١

 | هللاىلا ابرق تيبلاىلا ىدهءاموهو ةركو رمتك ةيده عمج ىدهلا نم نااكلاوا ىدهلا ضعب
 | اهثعسىبلا هيدهلا ىرج راح هنال ايده ىمسيو ةندب هالعاو َةرَش هطسؤاو ةاش هريسا معنلا نم

 ظ ىلاهب ثعببق اندنعاما و ىبفاشلا دنع ناك عضوم ىأ ىف رصحا ثنح ةاشوا ةرقبوا ةندبنم هلع
 ١

 ا

 | « لح ىدهلا غلب ىتح  مكسؤر قلحب اوللكتال ىا 6 مكسؤر اوقلحتالو لب ىلاغتدلوقل
 رسكلاب لحلاو . هبف رنا بجو ىذلا هناكم غلب مرحلا ىلا ثوعملا ىدهلازا اوملعت ىتح

 لحمو هتاضق بوجو تقو نيدلا لح ناكملاو نامزلا ىلع قلطي لوزئلاوهو لولخلانم

 دارملاو «قيتعلاتديلا ىلا اهلحممث )ىللاعتهلوقل اندتعمرحلاؤهو هحبذ هف لحب ىذلاناكم لاىدهلا

 ظ رمتعملاو عتمتملاو نراقلاو درفملانم جالا عي ماعمكتملا اذهوتببلا عبتي هلك نال هلك مرحلا

 ظ
 آ

 للحم مذ هنا نظو موبلا ءاجاذاف ةمالع ىا ةراما هحبذ مون هدب ىلع ثوعبملل لعجو مرحلا

 ريصقتلا نم لضفا قلحلاو ىنمىفىنعي رصحنملناو هيده عذيناالا هسأرقلحينا هلذوحال ىنعي

 اذه سو هيلعةللاىلص هلالوسرب ءادتقا ىلوا هلك قلح نكل هب نتكب سأرلا عبر قلحواو
 دودعموهلب اليلقالا هسأر قلحيال سو هيلع ىلاعتّللا لص هللا لوسرناكف هريغفاماو جملا ىف

 تحن ) مالسلاهيلعهلوق عمسام ذنم هسأر قلحم هنعهللاىضر ىلع ناكو نامزالا رثكأىف ةكرتيو

 | اضم 6 اضيرم مكنمناك لف ةلوصومو ةيطرش نوكتنا زوج © نف إلف ( ةبانج ةرعشلك
 | مدقتاملف هلقفص لصالاىفهنال هنملاح مكنمو ناكر بخ اضيرمو مارحالا لاحق حلا ىلا اجوحم
 | هققدوا عادصوا لقوا ةحارك كلود #2 نئاكملاىا  ىذاهبوا #3 الاح بصتناهيلع

 ةرورض قلحزاف قلخلا ىلا رطضينا الا هيده ذي ىتحقلح ريغنم همارحا ىلعتسن, ىنعملاو

 ص نيك اسمةّتس ىلع# ةقدصوأ ف ماياةثالثمايصىا 46 مايص نم لف ةيدف هيلعف ىا## ةيدفف وف
 دعم سلل



 هيك ١١ عم ىناتلا ءزجلا

 أ توف ى اوكلهتت ةيهالاد اهلا هىتلا (هللالبسففإ ١ ةداهشلا نع مكسفنا مك كمنع (ةكلهتا |“

 8 ىوتتملا فو : (نينسحلا ب حي هللاناإ) مكتم اهارتشا دقف للاى ميم ل ريما ودا ارم ظ

 ظ لارع "راي هو 3من كري * لالح ارام دوب ىكسم ىب كرم

 ظ تدلل نامل الا نهماط ب« كير نطاس وو كرم( لك وماجل

 ظ تسنارم مكيدياب اوقلت ال ىهن « تساوهو قشع ل جا ىوسا صن وح

! 

 ظ
 ظ

 ا <
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 نيل نا ع كيس مس ا مآ" عجل

 1017003 ىمبن دوخ ار خلت * دوب نيريش هناد زا ىهن 2

 تبدا ]دوج نحو ركم هرج * تسوب و زغم دشاب خلت شك ةناد

 هس[ ىف ءابحا مهلي * تسا هدش نيريش اص ندرح هناد

 الو) مكل ,خ مكلذ 7-0-2 مكلاوماب (هللاليبسيف اوقشاوإ ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق يو |

 ظ .ادنعالا طارقاإوةتماوهو نا عنب اوكلينق ميل ملت نع عانتمالاب (ةكلهتل اىا مكيدياب اوقلت

 ظ ن* دحاو رش ناب طيرفتلابو طهر ىلع دحاو زر ناب طارفالاب سفلاداهجى هطيرفتو |

 | اهتياعري مكبولق عمو تاوهعلاران نم اهتباقوي 17 نعال

 ايدك ةكئارتب اعمو تاقلعتلا بح نع اهتيامحب مكحاوراعمو تالفيلانيرنم .اهظفحو

 1 0 ةيدوبعلاب هللاعمو تاريخا لاصتاو تايذالا عفدب قلطاممو تانوكملاةظحالم نع

 عيمج ىف هيلع لكوتلاو..تارسنملاو عنا ىلع ركملاو تانلباو تارضملا ىلع ربصلاو تايهنملاو |

 ىضرلاو تايلزالاماكحالل ملستلاو تالكلاو تامزحلاىف هلا رومالاضيوفتو تالاحلا |

 «نينسحلا بحب هللانا ا تاذلاب ةميدقلاهتداراىف مرتك تا دارؤلا رع ءانفلاو تايلوالاةضقالاب |

 14 ةرمعلاو كا اوماو احا تاليوأتلاىفام ىهتنا ةدهاشملا فصوب ةدابعلا ىف مهْئيذلا ظ

 3 تورشلاالا زلت ال هللا همر ةفضح ىبادنعةنسةرمعلاو قافثالاب اياليبسهبلا عاطتبلا نم ىلع ضرفجحلا ْ

 ل تل وكيالنارئاجلا نمواولاقهمتيلفاهنمدحاو ىأ انقعيضي رمد اىنملا هدالسلا لفكأ|

 لوعفملامال ماللاو اومبأب قلعتم هي هلل لف ابجاو و عورشلادعبولا الا ءادتباابجاو ٠

 روضحو رهاظتلاو عامجالل جحلا دصقت تناك برعلازا انه هب صيصختلا ةدبافو هلجانم |

 هقح ءاضقو هضرف ءادال هيلا دصقلاب هللاسماف ةبرقالو ةعاط هنف هلل رسل كلذ لكو ناو ٌْ

 لالخاريغنم ىلاعتهللاهجولاعرش ةفورعملا امهلاعفارئاسو امهطئارشو امهناكرا اولك 0

 هيوسدلا ضارغالاو ةراحتلا نم ”ىشب اهونوشتالو ةداععلل اهوصلخاو اهنم ئىشب مكنم ْ

 ظ ىبسلاو ىفاوطلاو ةفرعيب فوقولاو مارح الاهسمح جس اناكداو * لالخلان » ةقفلا اولعجاو'

 | هب نايثالاب الا للحتلا لصحالام ميشا ىابررف ريصتلاوا سارا لجو ةووتاملاو افدلا ند

 | لطي[ فن" سلا لكبتا اننكو ين ها بحرالا ع هبنسو مدلاب ربح كرئاذا ىذلا وه هئاجاوو

 | ةورملاو افصلانيب ىعسلاو تيللاب فاوادلاو مارحالا ةعبرا اهتاكراف ةثالثا رومالا هذه |

 | ةدايزلافاوطو رحلا موي ةب ةقعلا ةرمج ىمر ةئالث للحتلا باساو ناللحن جحللو + قلحلاو |

 '"ناتاراجلا صح ا للحتلا لصح ةئالثلا | االول نا ايدج اذاو قلحلاو !

 دع تمس 7



 في مه .٠ جم

 | لؤعفملاف ةدئاز ءالا < ميديأب وه ءاهتنالا ىنمم هنمضتل ىلاب هتيدعتو اقع ح نط نكلباهما |
 دارملاو رشلاىالاهدس ىتلا لاشالو ( هاصعىسومقلاف) ىلاعت لاق هسفنب ىدعتب قتلا نال هي

 نال اهل همزاللا حراوجلا راس ناب نم ديلا صيصخت و سفنلل مزال دم دنللا ناف سفنالا ىديالاب . ظ

0 

 كالهلا ىا ه# ةكلهتلا ىلا 98 مكسفنا اا رهظب لامع الا رثكأ

 ملواوف رسيجل اوقفنا اذانيذلاو) ىلاعت هلوق ريظن ةي الازوكتل نئاعملادجو عيبضتو فارسالاب

 ودعلاىوشامم كلذاف امهم قافنالاو وزغلا نع فككلابوا «اماوق كلذنب ناكو اورتقب

 ىلاعتهللانا لاق هنا هنع ىلاعت هللاىضر :ىراصنالا ودا ىنانع ىورام هديؤيو مكيلع هطلسو

 | هللارصنو مالشألااشف ىتح انلاوماو انلها انكرت دقانا اننيب امنف انلق هلوسررصنو هنيد نعاامل

 | اوقفناو ) ىلاعت هللالزتاف انم عاضام انحلصاو اهنف انقاف انلاومأو انلها ىلا انعجر ولف هس

 لهالاىف ةماقالا نم مكك الهل اني نوكباعاملا ىا ( ةكلهتلاىلا مكيديأب اوقلتالو هللا لسس ىف

 هشطنطسف اها نغَدو نغ د ناك ىتح هللا لسس ىف دهام نواوا لازاف داهحلاكرتو لاملاو

 نه) .ث ثيدخلاى و هبنوفشتسي مهو هنذطنطسق روس لصاىف نفدو كانه ىقوتق ةيواعم نمزفف

 ءارقفل | ىلع اولضفت ىا اونسحاو 9و (قافنلا نم ةيعش ىلع تام وزغلاب هسفن ثدحم ملو تام

 كف ممظب ناك قارعلا ىو ج اجحلانا  ىور  ريخلا مهبديريىا «نينسحلا بحي هللازا ©
 ماعطلار وضل سانلاىلا لسرلا لسرب ناكو سفنار مشع ةدئام لكلع عمجم ةدئامفلا ىلع موب

 تبىغاذاو ءادغلل اورضحاف تعلطاذا سمشلا مكلاىلوسر سانلااهيا لاقف كلذ هيلع رثكف
 لجرلاقف اولقدق سانلا لابام لاقف امون سانلالقتساو كلذ نولعشب اوناكف' ءاشعلل او رضحاف

 هللا راب سلجا لاقو كلذ هبحافكتدئام ىلا روضحلا نع مهتوسىف سانلاتدينغا كناريمالا اهب

 هرسسدق ىدعسلالاق : هنامز لهاا هنوكعم قلخلاىلا هناسحاو جاححلا مرك اذه كيلع

 دنهن ناسحا وفول لزانم +« ا وتلا هج

 وهو امتاح اوقلف نامعنلا نؤديري سبق نمو دسا ىنب نم كر لقا لاق ىنادهلا حو
 ىهام لاقف ةلاسر كللا اواسرا دقو اريخ كللع نواموق انكرت اولاقف دوحلاب روهشملا

 لاق ةحاحلالل ناو 0 كلأسننا ىحتسنانا اولاق هدشنااملف هنف ةغبانلل ارعش نوبدسالا دشناف

 اهيلع هولمحاف هذه ىسرف متاح لاقف هتلحار تدقف , ىنعي هر دق انل يحاص اولاق ل

 متاح حاصف هدرتل ةيرالا هتعيتو هما عبت, تلفاف اهبوثب اهولف ةيراجلا تطبرو اهوذخاف

 ريزولا نوديزن/ا ةلاسر حرش ََق اذك ةيراخلاو ولفلاو سرفلاب اومهذف مكلوهف مكعتيام

 لاق راثثاهسمال لجر اهف ةريظح ىأرف رانلا ىلع علطا مالسل اهيلع ىلا 0 ال لق #

 متاح اذه مالسلاهبلع ليربج لاقف رانلاهسمال ةريظحلا هذهىف لجرلااذه لابام مألسلاهيلع

 ةواخلا سلجو ةدحولا سنا اذك هدوجو هتاخسسنب ماهج باذع هنع هللا قرص ىط

 ةقفعلاىف نك ني رقلا كمل ءامسلا ىلع ربطت نا 0 ةسدقلا ثيداحالاىفو*

 (ىراحلا رهتلاك ةواخسلا فو تيملاك طا فو ضرالاك عضاوتلا فو ليللاكرتسلا فو سمشلاك
 ىلا مكيدياب اوقلتالوإل مكحاورا هللا لبس يف راهصخلا يال ةقيقملا لهاض مي لاق * |
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 مه م.م 2جح ىلاثلا ءزجلا
 محلب

 لاق لضفا .باقرلا ىأف لبق ( همد قيرهاو هداوج رقع نم ) لاق لضفا داهملاىأف لق

 سفنلاعم نطابلاو رافكلامم يهاظلاف نطابو ىهاظ ناداهج داهجلاو ( انم اهالغا )

 لاملاو سفنلالذببوا 'حلصلابوا ةبراحلاب اما عجربيامر رفاكلا نال بعصا اذهو ناطيشلاو |

 نع ونيك مفرق نيدلا كس نإ نود كنع عجربال ناطيشلاو هوجولا نم هجوب ٌْ

 نوردئارد رتبوز ىمصخ .دنام * نورب مصخام متشك ناهش ىا
 تسيب شوك ر خ ءرخس نطاب ريش « . تست شوهو لقع راكنيا نتشك
 اهنيكيفل | الاو وسم ركتتاا كلج ت1 نسل هقكلفب اهتيش: كاوا دل ياش ليل

 ىوقو ناطيشلا ن٠ ( مكتولتاقب نيذلا هللال يبس ىف اولتاقو )) ةيناشاقلا تاليوأتلا ف لاق ©
 اهدودح ىلع فوقولاو اهقوقحب اهمابق نع اهوتيم نأب اهلاتقىف ( اودّعتالوإ ةرامالا سفنلا
 لظنع نيجراخ مهنوكل (نيدتعملابحال هللازا ١ روتفلاو روصقلاو طبرفتلا ىف عقت ىتح
 مهوعنماو مهتابح اوليزا ىا © مهومتفق ثحح مهواتقاو ) ةلادعلاىه ىتلا ةدخولاو ةمحلا

 مهتاليتسادنعردصلاةكم«ثيح نم مهوجرخاوإل اوناكثيحاهحوروهىذلا اهاوهب مهلاعفا نع

 ىنلا (ةنتفلاوإ بلقلا رقمنم.مكجارخاو سفنلاةعقبلا مكلازنتساباهنم ( كوجرخاإ) امكاهيلع
 ؟ قالب ومكتنحموا ةللكلاب اهتناماو اهاوهعق نم<دشا) اهتاوهشو اهتاذل ماتصاؤاهاوهةدابعىه
 ملالاو ررضلاةدإيزل ةيلكلاب اهوحمو اهتتاما وهىذلا (لتقلا نم مكيلعدشا اهئالمتسا دنع اهب

 31 وقفاو اذا ىلقلاروضحلادنعىا بلقلاماقم وه ىذلا (مارحلادجسملادنع مهولتاقتالوإل كانه

 مكورجيو هبلاطمىف موعزانيوهفف ( مولتاقي ىتحإل ذئنيحكولسلا ىلع مكتاوعا مهناف مكهجوتف
 نوكتالىتح مهواتاقوإل لجعلاةدابعوه ىذلا مهنيدو سفنلا ماقم ىلا قحلا نيدو بلقلاةايح نع

 ىلا اهعيمجهجوتب 6 هلهلكنيذلانوكيو) ىوهلا مهدبعتو مهيعاود بذاختو مهعزانتن م (ةنتف
 نافإل بيصن هيف ىوهلاو ناطيشلل سيل ىذلا قا ىلا هجوتلا ىفزسلل اهعياشمو سدقلا بانج

 ا ا د ا ع نا سس يد هش لو ياا نترق

 مكتوفبامزا ةراشالا ةينآلا ( مارا رهشلا ال ىلاعت هلوقىف هرسسدق نيدلامجتن خيشلا لاقو ©
 ةعاسلاوموللاب مويلاورهشلاب رهشلاهوكرادتفاهتافدتابلغو سفنل!ىناوتس. داروالاو تاقوالا ن٠
 سفنلا تافص نم ةفص لكف قوقملاو تئافلااوضقاو داروالاب داروالاو تقولاب تقولاوةعاسلاب

 ةوهشلاو كرتلاب صرحلاو لاب بضغلاو ةواخسلاب لخبلا اهدضب اهوجلاعف مكيلع تلوتبسا اذا
 تادهاجلاةرثكب سفنلاكالهنعزارتحا ءادتعالاطارفاىف هللا اوقتاو :ساقلا اذه ىلعو ةضايرلاب

 لاملا فرص قافنالا هللا ليس ىف اوقفناوؤج سفن اداهج ىلع ةرصنل ابنيقتملاعمهللانا اوملعاو

 قافنالا نم هبهللا صام لكف هتمحرو هللا باو ىلا ىدؤملانيدلا ل يبسلاب دارملاو اصملاوجؤولا
 رافكلاداهجوا ةرمعلاواجلاةماقاىف ناكءا وسةي الاذهىف لخاد وهف هتماقاو نيدلازانعاىف

 كلذرغوا دالوالاو لهالاق وقح ةياعروا َنيكاسملاوءارقفلا نمءافعضلاةيوقتوا ماحرالاةلصوا

 مكلاوما اوفرضاو ىا سفنلاب هبرمالادعب لاملاب داهجلاب ىلاصت سما ىلاعت هللاىلا هيبرقتيام

 اما

 ١ تاليوأتلا ىفام ىهتنا مهدودح نع نيزواجملا نيداعلا ىلع(نيملاظلا يلعالا) هلع(ناو دعالفاوبتنا

 راصمن هارت ثيح 'ىشلاحرط ءاقلالا 6 اوقلتالو ف كاسمالا لك اوكسمب الو هللا ليبسيف
 حسا ا --ببتيييي جيييييييييبيبيبييييببيببييببيبييييييببججبجبيييييييييييبييييبجيييييييييييييييييييييسسسسسس سيل ل _ ساس



 ةرقبلا ةروس مه 01٠ زج

 ظ هىق بيصت ناطشلل سبل د اضلاخ © هلل نيدلا نوكيو © لتق ىتأ ناف مالسالاالا ىت 46

 أ اودتعت الف ىا  نيلاطلا اع الا ناودعالف 88 كرشلا نع مكتلتاقم دعب 46 اوهتنا ناف ف

 تناك امل ةلعلاو هماقم هتلع تمقاو ءازجلا سفن فذش يظنمالا مظيذا نسحن الذا نيهتنملا ىلع

 نيملاظلابصتخم ناودعلانالمهلع اودعتالف اوهتناناف لبق هنأك هنع اهب ىنكمكحلل ةمزاتسم

 وهو املظو اناودع رافكلاب لعفامىمسو مهيلع ناودعالف نيملانب اوسيلكرشلا نع نوهتنملاو
 مار ارهشل :ا|9 ( ةئيسةئيس ءازخسإ) ىلاعتهلوقك ةكراشملل ملا, ازجهنوكل لدعو قحهسفنىف
 د ىذف ةيبيدحلا ماع نوكرشملا مهدص ثيح ةمرحلاكتهىف 4 ه6 مار ارهشلاب © لبا

 اوهركو ةرجهلانم عبس ةنس هيف ءاضقلاةرمعل مهجورخ قفتاو ةراحو ماهسي ىارت موقلا نبي
 :كتهب كتهو رهشلاكلذب مار ارهشلااذع مهل لبقو ةي الامذه تلزف هتمرل مهولتاقينا

 ةهرحو رهشلاةمرح نم تناك ةمرح ىأ ةمرح كه نم ىنعي *# صاصق تامر اوه هناولابت الف
 نماماو اهبعارب نم قحىف بحت امنا تامر اهذه ةاعارص ناف هنمصتق! مرخلاةمرحو مارحالا

 ' ىهو ةمرح لك تامرحلاب دارملازا حضوالاو هلعف لثمب هعم لماعيو هنم صتقي هناف اهكته

 5 رهش ةمرح اوكته املف صاصقلا اهبف ىرجي اضرعوا ناكاسفن هيلع ةظفاحلا بجنيام

 ناف ةلغو ارهق ىا ةونع مهيلع اولخداو هلثم مهب اولعفاف لاتَقلل ضرعتلا نيع وهو دصلاب

 ىدتعا نف # ىلاعت لاق ا" مهولنقاف اهوحنو ةلتاقملاب ةرمعلا ءاضق نع ةنسلاهذهىف موعنم
 ىا 4 مكيلع ىدتعاام لثمب هيلع اودتعاف #8 مارحلا رهشلا ىف مكلاتع زواج ىا 6 مكلع

 هف نوذأم ءادتعا وهو صاصقلا ليبس ىلع ءادتعا اذهو هتادتعا ةيانجل ةلئامم ةبوقعب

 | اذا ه6 هللا اوقتاو هه اودّعتالف ىلاعت هلوَقِب دارملاوهو مارح مظ هناف ءادتبالا لبس ىلعال

 | كلا صخري ملام ىلا اودستالو مكقح نم رك ا ذخاب مهوملظت الف مكملظ نم مترصتنا

 مهسرخ ىلاعت هنا ىلع لدت ىونعملابرقلا ىمو ةيعملاو © نيقتملاعم هللازا اوملعاو

 اوفاطوةكم ماعلا كلذ اولخ دهباحصاو مالسلاهيلعهنا  ىور  نيكملاو رصنلاب مهنوؤش حلصيو

 أ ىتلاناكو انالث ةكمب ةماقالا ةرمعلاءاضق دعب هل اوطرش نوكرشملاناكو ىدهلا اورحنو تيبلاب
 / اهنم جورخلاب هوبلاطف اهيلع مويل ةكمب ماقملا بحاف ثراحلاتنب ةنوميم جوزت مالسلاهيلع
 / وزغلاب انما ىلاعت هللازا ٍلعاو * فرسب اهب ىو ةنوميم ىلع ملواو لعفف دهاعامب ءافولاو

 | ىعدينم نيبتبل لاملا لذبب ةاكزلاب ان سماو هللا ل دس دوجولا لذي ىعدي. نم رهظبل هلمبسفف
 أ وزغلاب نحتماف لاملاو ةاملاسح ىلع لبج ناسنا لكنال ةبهتلالا ةبحلا راعم وزفلافهللاةبحم
 | داهللاف رسلاوه اذهو لاحت ىعدي لكلازال نيعذملا ىوعدل اعطق هللا ل سس ةاكزلاو
 ا نامأوتاهوةواخسلاو ةعاجسشلا ىتفلاف لاصخلاريخ هنعيلاعتةللاىضر ىلع انديس لاق اذهلو
 ظ هللا ىلص هللا لوسر لئسلاق امهنعىلاعت هللا ىضر هيبا نعرمع نب هللادبع نعو ىخس عبجش لكف
 | نوملسملاىأف ل اق ( مالسلا ءاشفاو ا مالكلاٍب بط ) كاق مالسالاام ٍلسو هيلع ىلاعت

 أ لق( ماقل | لوط ) لاق لضفا5 ةالصلاىأف لبق ( هديو هناسل نم سانلا ٍلسنم ) لاق لضفا

 ظ ( ةحامساوربصلا ) لاق لضفا ناعالاىأف لق ( لقمنم دهج ) لاق لضفا ةقدصلا ىأف
 مم مس



 مك م”. 2 ْش ىتاثلا ءزجلا

 لاتقلا ىف تلزن ةيا لوا ةيآآلا هذه نال نيزجاحلاو مهنم نيلئاقملا ةفاك نيكرسشملا لاتقب اوما
 لتاقي ىا هنع فكن مع ف كيو هلتاق نم لئاقتي سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ناكتلزت املف ةئيدملاب
 ةعئاممو ةزجاحم مهنبو هغبب ناك ناو زجاني مل نم لاتق نع تلك و هزجاتو لاتقلل ههجاو نم

 ةيدحلا حلص ىف تلزت ةيآآلا هذه نا امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نبا نع ىورام هديؤيو

 اوناكو ةرجنهلا نم تس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةرمعلل هباحا عم جرخ مالسلاهيلع ىنلانا كلذو
 مهدصو راجشالاو هايملاريثك ةكم برق ىف عضوم وهو ةييدحلا ىف لزنف ةئامعبراو افلا
 ةكم ىت ايو ماعلا كلذ عجري نا ىلع نوكرشملا هملاصو ارهش ماقاف مارحلا تيبلا نع نوكرمشملا
 رهشلاىف مهلاتق بامسالا هركو تببلانع مهودصي ناو اولاقاع, ىضرف رمتعيو لبقملاماعلا ىف

 مرخلاىف لاتقلا ءادتباب # اودتعتالو © ةيا الا 6 اولتاقو ) ىلاعت هللا لزئاف مرا ىفو مارحلا

 ياو مينت»ةيلتس توات زج انيخلا مشيا نيرا ايعا فج قياعشمل انججبالا هاا وج نام
 مرحلاو رهشلا ةمرح اوكته نيذلامهو مرحلا رهشالاىفو لحلاو مرحلاىف مهومتدجو نبا
 نمضتس وهف المع وا ناك املع 'ىثلا كاددا ىف قذحلا فقثلا لصاو هلثمع مهوزاخ ةيادبلاب

 نيملسملا اوجرخا مهنال ةكم نم ىا 6 كوجرخا ثيح نم مهوجرخاو » ةبلغلا ىنعم
 6 ةتتفلاو وه حتفلا موب مهنم هب نمؤي مل نم ايناث اهنم مالسلا وةالصلاهيلع جرخاو المال يق

 ناحتماللاببس ناك ام لكل امسا راص مث شغلا نم هصالختسال رانلا ىلع بهذلا ض_علصالا ىف
 دشا ه8 نطولا نم جارخالاك نحتميو ناسنالا اهب نتتفي ىتلا ةنحلا ىا لصالا اذهب اهبشت

 هلوص ةقلعتم ةلخلا هده نوكتف اهب سفنلا ملأتو اهبعت ماودل ةنم بعصا 6# لتقلانم
 سبل مهايا مكجارخاذا ىنعملاو جارخالا ىلع اثحوهلاليبذت  ؟وجرخا ثيح نممهوجرخاو))ل

 رفكلا ىلع مهرارصال ءازج حلصيف مهايا مكلتق نم دشا وه لب ىلتقلانم مهيلع نوها
 توملا هيف ىتَع ىذلالاق توملا نم دشاام ءامكحلا ضعبل لبق * يكلاتقو مكبرحل مهتزجانمو

 ةقلعتم نوكت نا لمتحيو توملا اهدنع ىنّس ىتلا نحلاو نتفلانم نطولا نم جارخالا لعج

 ىا مرحلاىف مهايا مهلتق ىلع نينمؤللا تح دوصقملانوكيف ( مهومتفقث ثيح مهولتقاو ) هلوقب
 دشا مرخلان ع ؟ ا مهدصو مرخلاىف مهك رت ع مهتنتف ناف مهومبدجو امعا مهلتفب اولامتال

 كتهو كانهلتقلاب مهوحنافتال ىا 3 مار ادجسملادنع مهولتاقتالو #3 هيف مهأيا مكلتق نم

 نايب اذهو مرحلاف لانقلاب م وأدب ىتح هين كولتاقي ىتح # مارحلادجسلاةمرح
 ( مهومتفقث ثيح مهولتقاو ) هلوقل اصيصخن وكيف ةصاخ ةعقبلا هذهىف مهلاتق ةيفيك طربشل |
 هتمرح اوكته نيذلا مهنال ةمث مهلاتقب اولايت الو هيف  مهولتقاف 9 ةنث هي ؟ ولتاق ناف ظ
 عقرلا لحم ىف فاكلا نا ىلع ءازجلا كلذ لثم ىا « كلذك # باذعلادشا اوقحتساف ١

 :لاتقلا نع 6# اوهتنا ناف 8 مهريغب اولعف ام لثم مهب لعفي # نيرفاكلا ءازج © ءادتسالاب

 قاقحتسان ع الضف ةرفغملاقامحتسا يجوبال لاتقلا درحت نع ءاهتنالاناف رفكلانع اذكو

 ىتح  نيكرسشملا ىا 6# مهولتاةو 8 فلسدقام مهلرفغي ”* محرروفغ هللا ناف »© ةمحرلا |

 | ليقيالف اوءلسي ىتح مهولتاق ىنعي كرش ىا 6 ةنتف 9» ىتبتالو دجونال نا ىلا « نوكتال |

 نمر

 كك يي شلش د ؟6؟6©قششششلل70بف لارا ا ي2012112ل2ش25252هىلهىهة0ة9ى9ىى9ى0902092935ي2د5ظ22للل1325لل595995252ُ

 ااا يبدا ست تتذتتتتتت



 ةرفلا ةرو- مهي 6٠و ججح

 تلقوا نءطلا لك ١ ملا دي نايت ةلروك كوم ذ مل لسا عوجرا ١ ىمتفلا ىف تلقواةرنط تددزاف روعا

 | تلقف هف انا ىذلا تيللاٍباب عرق تعمس عنصاام رئاح اناو ناسا ىلا ترص املف تؤملاب ىل نم
 ودع اذه ىبسفن ىف تلقف ماظنلا راس نب مهاربا لاق انا نم تلقف كديري لجر لاق اذه نه
 | لوشوزيزعلادبع نب مهاربا هيلا ىتلسرا لاقف بالا تحتفو تلماحت ىنا مث ناطلس لوسروأ

 دقو ةيرحلاو قالخالا قوقح ىلا كلذ دعب عجزت اناف ةلاقملا ىف انفلتخا انك ناو كل
 كناكم قاف تش ناف ةجاح كب تخرب نوكي نا ىتبنيو اهتهرك لاحىل اع ترم ثدح كتباد
 عوج رلاتدهتشا ناو كىهد نم انمز كتاف لأب ضعس كلثعس ىسعف نير اياد ىلا ناش 5 حده

 ام ىتلهذا“ وروما ىلع درو لاق رذعنم قحا تناو فرصناو اهذخف اراد نونالث هذهف

 لها نع ىتنغو ىئاقم لطي مل هنا قاثلاو ريئاند ةثالث طق تكلم نك | ىناف انهدخاو
 | دق هنا رهظف نوديز نبا ريزولا ةلاسر حرش ىف اذك ةلطاب اهنا ة هطلا نم ىل نتئامكلاثلااو

 | ىلع هتلط نم لكل نيعف خيش نمز ىف طحق عقو هنا ىكحاك اريخ سفنلا ههركتام نوكي
 ( ضعب قلف لجرلا كلذ لقتناف قيرطلا عطق. مهنمدحاو لاف ىف ءاف اسكم لؤافتلا قيرط

 اذه اورماو مه ديا اوطير مهل ومآ نا د راجتلا نم ةعامح اوبهنف مهب عمتجاو ةيمارخلا

 اورهطيوحالسلامهيطعيو مهقلطينا هلابب رطخف لجرلاركفتف مهنع اديعب مهحنذي نا لجرلا
 ْ هخيش ىلا اًواخ هلاح ش لحرلا اذه ع هرم هو اولعفف عاطقلان ه قيرطلا

 ظ تئاصل لاق 6: لومألا لاتتىل لوبقلاو ماستلاب كيف ثابحا ةلجننم اوراصو لاومالا اًوملَساو

 ظ شاوخ كازخو زاهر منطاخ ةدوسا *: ما ةداتسا اضز ماقم“ردورس َنْوَح

 | هللا لوضولا نكميال الخدمو ايبس ”ىش لكل نا ىلا ةراشا ةيآآلا ( ربلاسيلو ا هلوق ىف م
 | عبتاف اببس ”ىش لك نم هاني او ) ىلاعت هلوقك.لخدملاو بسلا كلذ عابتاب الا لوخدلا الو

 نم زب لكل عماج مسا هو ىوقتلاوه اهبف لخدملاو ةيبوبرلا ةرضح ىلا لوصولا ببسف « ايبس
 رئامضلا ةفصتو تافلاخلا ٍبانتجاو تانقفاوملا عايماب مايقلاو نطابلا لاو>او رهاظلا لامعا

 ةلؤقك' ىل ولة رضع لآ: كوصولا نؤكي قاتلا ماع و كؤاشلا اشف رئاررشلا ةنقافأو

 6 لكءاجسمناق للا وقتي كلغ ) مالعلاةيلغ لاقو م م اقتا تلادنع م . و رد مام

 نعلا<ءالا ماوظ هضفاحمب اهلخ دمربغ ىا «اهروهظ نم ثوسلااوتأتناب ربلا سلو ) هلوقف

 ىلاهت هلوقك ىوقتلا قح ىا (قتانم ربلا نكل و )لاوحالا ىوقتب اهنطازي قوققخ ةياعرزغ

 / رفكيالف ركشيو ىشيالف رك ذيو ىصعيالف عاطب نا انعم ىف لق 6 هتاقث قح هللا اوقتا )

 | لاقو لوصولا لخدم ركذ مث اهلخادمنم رومالا اولخدا ىا اب اوبانم توسلا اواو

 5 اقتمو ؟ زرحم هللااواعجا ىنعي هسرتب ىقتا نالف لاَغ ءاوسامع لاب اوقتإ ىا 6 ةتلااوقتاو )
 ( كنم كي.ذوعا) لوي مالسلاهلع ىنلا لاح ناكام هلا هنم مكعج مو مكعزفمو ك رفمو

 تاليوأتلا ف اذكَس ودقلا كاملا ةناعاب نسوفتلا كلاهم نماوصاخت و او ىك (نوحلف مكلعل)

 | هللالسسب دارملاو هزاعاو ه# هللا لبس ةرصن ©« ىف 8+ اودهاح © اولتاقو 8 ةيمحتلا

 ظ نا لش كلذ ناكو اكقْيرَف دانا ووطن نيذلا هناض مو هللاىلا قيرط هنأل هيد

 عتيل نيالا#  ناسلا حور زب

 لل ل ل ل س ل79 آر سس يس لا“ ا“ 6 67 ش١ شة شل[ 59595: لهل لؤلؤ 68 “ ل“ “ “آلُْ آ[6[ٌؤ6 252252252 2.س- ل 2 ل ١ - آتآ#آ676722 2 ههه



 مد ٠١4 >ج- ىناثلا ءزجلا

 روما نم مهب قلعّتيامل ىا # سانلل ##يمال ضورفملا نامزلا تقولاو  ليقتسملاو لاحلاو ىضاملا
 ةلهالا تناكا1 تلقناف * ةصوصخم تاقواب ةقلعتملا هروماو 6 جحلاو وه مهطلاصمو مهتالماعم ]

 ةفقوتملا اصملاةلمحن م هنال جحلل اناقيم امنوك هنميلع مهحلاصم ةماع سانا اهب تقود تقاوم

 هنا ثيح نم جيملاف هتب زم ىلع هيبنتلل ماعل ادعي رك ذي دق صاخلاتلق * رك ذلاب هصخ يف تقولا ىلع
 نيعم تقو اهئاضقىف ربتعيال ىتلا تادابعلا رئاس فالخب مولعملا تقولا هئاضقو هنادا ىف ىعارب

 نم هدعبو هبرقل مكتحلصم بسح ىلع مكل رهظيرو امئاد ودبي.لالهلا نا باطلا لصاحو
 ماوقو ماعلل ءابض اهنال ةدحاو ةلاح ىلع سمشلا مث ريستلا ىف لاق# ةئيهلا نفىف نيباك سمشلا

 تافالتخالا هذهب فرعي كلذو تيقاوملانم انلق ام هب قلع هللازال ريغتير مقلاو سانلا اصمل

 نم توسلا اونأت ناب ربلا سيلو #9 ىهتنا كلذملا سانلا ةجاطريبدتلا اذه لجوننع ردو
 ارادالو اّيبالو اطئاح لخدب ل ةرمعلاوا جحلاب مهنم لجرلامرحا اذا راصنالا ناك ه#اهروهظ

 هئمدعصنف املسذخت وا جرخمو هنملخدي هتيب رهظىف ابق بقن ردملا اها نم ناك ناف هباب نم
 ىتح بابلا نم جرخالو لخديالو طاطسفلاو ةمنلا فلخ نم يرخ ربولا ل هانم ناكناو

 ديال هنا اونظمهنا هبيسو شيرق مهو سما نم نوكي ناالا ارب كلذ نوري و همارخا نم لحب

 دعب فةسب لظتسيال نم مهنم ناكو ىلاعت هللات دب لخدن ىتح باوبالانم انوس لخدن ال

 عرشريغنه مهسوفن دنع نم اهوعضو ءايشا هذهو ربولا زحيالو طقالا طقأيالو همارحا
 مراحلا *# ىتتانم هرب 6# ربلا نكلو #8 ةبرقالو ربب سيل ديدشتلا اذه نا ىلاعتهللامهف رعف
 هن اكتلق هلبقام هلاصتادجوام تلقّناف فاشكلاىفو * رهظنم تدملا لوخد نود تاوبشلاو

 سلذامارحالالاح 6 اهباوبانه توسلا اودناو #8 ارب اهنوبسحت مثااو “ىف ربلا نه سلام

 يل ىا *«نوحلفت مكلعل 9هلاعفا ىلع ضارتعالاو هماكح اريضتىف «يهللا اوقتاوؤل# رب لودعلاىف

 هعنصي صاوا رب مه نم ةيلهاجلا ىفناكلاق نسسحلا هلاقرخا لب وأت ةي الل و * ىدهلاو ربلاب اورفظت

 رفسل جرخ نم برعلا لئابقو شيرق ناكو كلذ هل لصح ىتحيانلانم هراد لخ ديل كلذ نع عنف:

 ريب سبل ةريطاانا ربخاو كلذنع هللامهاهنف ةريط كلذ ناك كلذب رفظيملو عجرمث ةجاحوا

 رايس نب مهارباو انا ترواحن لاق  ظحاحلا كح هيلع لكونو هريغ فخبمل نمرب ربلاو
 ىلع تربصامو نيطلا تلك | ىتح تعج ىبا كربخا لاقف ةريطلا ثيدح ماظنلاب ىفورغملا

 ىهو زاوهالا 'تدصقف ءاشع وا ءادغ هدنع بيصا لج ةم:له.رك -ذنأ, ىلق تنلق :ىتج كلذ

 مف ةضرفلا تبق اوفرجضلا هيما ايشالا كلذ ناك امو !دحاو اب فرع اامو راف ناذلب نم
 اضيا تريطتف مشهو قرخ اهردص ىف ةنيفس تيأر ىلا م كلذنم تريطتف ةنيفس اه دجا
 املف هعمتبكرو تريطتف ناطيشلامسا وهو ىسرافلاب «ءدازويد» لاق كمساام حالملل تلقف
 ىناحا لامح لواناكف هنم ىلدبالام ضعبو لمس فاحل ىنمو لامح اي تحص ةضرفلان م انسرق

 اطلب

 «روعا )

 ٠ اولاقو بيطتلاو سانللا ىف اوريغاك لوخدلا ىف ممداع اوريغف تاداعلا عسبمج ريبغل نم مارحالا ىف

 ْ ىلاعت هللا هلعشام لك نا مولعم اهمامو اهناضقن ىف ةمكملانعو ةلاهالا نع 1 مهل لبق

 . ملا اهلولعفت ةدحاويف اورظناو هنع لاؤسلا اوعدف هدابعل ةحلصمو ةغلاب ةمكحالا هاب



 ةازقلااةروس تك لن ل جمس

 | هيلع هلحالوف دحا دجوي ملف تأبلف قح انيلع هل نم دانم ىداني و هتكلم عيجف هتوباتب ظ
 | هيهيلاطيل هرادىلا بهذق لام سوحملا ضعب ىلع هل ناك ةفينحابا نا  ىور  مهردنم قح |

 | ىلع تعقوو هلا ار ةساحنلا تعلقناف هلعن ضفنف ةساج ىلع هلعن عقو هرادباب ىلا لصواملف

 | كلذ رادج حبقي أبش كلذ ناك اهتكرت نا لاقو هللاهحر ةفنحوباريحتق ىموجلا راد طئاح .
 ىلوت اها لاقف ةيراخلا تجرخف بالا قدف طئاطانم بارتلا رفحا اهتككح ناو ىبوحملا
 هللاهحرةفينح وب |لاقف رذتعي ذخاو لاملاب هللاطي هنا نظو هيلا جرخف بابلاب ةفيشحابا نا كالومل
 اناف ىسوجملا لاقف ريهطتلا ىلا ليبسلا تنك ك هناو ناييطوةدللق 77 راذتغالاب ىلوا وهام انهه

 !:كلذؤ ئموحلا كلذ مظنع زرتحا امل ةفينح ابا نأ ةياقملاو ل لالا ف مسأف ( ئضرهطكلا اذبأ

 لان رظلا نع زرتحا هادو لايف اود يتتاؤحلا ملدا كلذ ةكرب لج الف للقلاردقلا

 5 رامح ىلع هن 1م لم نافارا ان سنج انا هواك نالذخلاو عقودقف الاو نيرادلا ةداعس
 ةأرملا تطقسو راما بئوف هرامح بنذ دونرلا نم دحاو عطقف نيململا ىرق ضعب ىف

 لاف اكاش ةيرقلا كلت ئضاق ىلا ىنارصتلا نهذف اضبا اهلمح تقلاو اهادب ترشكتاو

 لكرمتو راجل لمحت ح .ةازملاو.ةلثؤن تلت تير اهكسراو هزاخل نيك دعم كلور ناكرار يطاق
 تا ىمملا لاقو ءامسلاىلا هسأر عفر مث مكتعيرش مكح اذكهأ ىنارصنلا لاقف اهادي كدنع

 ىضاقلا كلذ هللاخسف نيمولظملارصان اي و نيفوهلملا رظان اب مكحاف اذهىلع ىلربصالو ملح
 نم عقوامف عقو هلظب ىضاقلا اذه نا لوالا .نآيش ةياكحلا هذهىفف هتعاسنم ارم راصف

 رفاكلا ءاعد ناف ارفاك مولظملا ناك ناو لظلا نع زارتحالا بجي هنا ىناثلاو . مظعلا ءالبلا

 مسارمب مايقلل تقلخ سفنلاناو سفنلاماوق حلاصملتقل>لاومالانا ةيآلاىف ةراشالاو هتعمسي

 | هلل سفنالاو لاومالانا اوملعيل © نودعيلالا سنالاو نجلا تقلخ امو ]ل هلوقل ةيدوبعلا
 ١ صرحلاو سفنلاىوهب (لطابلابمكنيب مكلاوما اولكأت الوإلهللا ماب الا امهبف نوفرصتتيالف
 1 هيدوبعلاب ماقلاو هعاطل اىلع هي ووقتلاو ةعانقلاو 3 اولكو ةلفغلا ىلع فارسالاو ةوهشلاو

 ظ نم(سانلالاومانم اقيرف اولكأتل) ءوسلاب ةرامالا سفنلا ىعو (ماكحلااىلااهب اولد لال(و)
 | ةصعملا ىلءاهب نيشعتسمةافغل اوهعطقلابىا مالا هيدوعلا ىلعاهمةناعتسالل تةلخ ىتلألاومالا

 | ىوئمرانلاو ماعنالا لك اتاكنولك ايورانلا ؟اودمو مكعج مو مكلصاح نوكشف مئاهبلاو تاناوحلاك

 | يةلهالا نعكنولأسي ف ةيمجللا تاليوأتا !ىفاذكهبنولمءتالو مالا لصاح (نوملعت مت اوال مهل
 ٌْ اققد ودبس لالهلا لابام هللا لوسراي الاق نييراصنالا منغ نب ةللعثو لبج نب ذاعم نا ىور

 ىلع نوكيالو الوا ادباك دوعي ىتحص قني لازيالمث ىوتسيو 'ىلتم, ىتح ديزي مث طيخلا لثم
 كلرهظياملوا لالهلاو لاله عج ىهو 6 ةاهالا نعكنولأ با ىلاعت هللا لزنأف ةدحاو ةلاح
 هتيؤر دنع رك ذلاب ممتاوصا نوعفري سانلا نال الاله ىمسو لايل ثالثىلا:رمقلا روننم

 | ةيلتلاب, مماوصا اوعفر اذا جيحلاب م وقلا لهاو داوي نيح خرص اذا ىصلا لهتسا مهلو# نم

 ةدملانيبوهنبب قرفلاو تقولا نم تاقبم عمج## تقاوم ف ةلهالا * ما دمحاي 6 لق

 ىلا هموسقم ةدم نامزلاو اهاهتنمىلا اهثدمنم كلفلا هك رح دا: دادتما ةقلطملا ةدملازا نامزلاو

 سيسي يس يي يسب سي ل ل سس يلى يس مِن يللا ااا يي هيض يبي ب يبيبيإبإ يي يبي ##آ#ذ#آ#]



 مك نا و ىئاثلا هزل

 هرمس س دق قدعسلالاق : ( سأب 4 مم ارذحهب سان الآم ماش ىدح نيقنملا ةج هحرد طل عال (

 نشوكم شف الخ رد يلف اع 2 * شوكو داد ناهدو مشد 7 ار ظ

 كاحب ناك نلان اها اع فكش) عاد كاب و شاب شهب تدب رفا كاب وج

 | دلل هل انساك تتزايد فقم ري و1

 فيس تقولاو تسزينع تصرف هك #* فدحو سوسفأب عياض رمم نكم

 لك ايالىا 4 لطابلاب مكتب مكلاوما اولكأتالو 99 نيقبلاو ةظقملا لها نم 5ك باو هللا انامج

 نيعلاو ةقرسلاو لع بصغلاك هعرمشب لو ىلاعت هللا هحب مل ىذلا هجولاب ضعب لام مكّضعب
 هوجووةإل1اكوةحئانلاو ىنغملاو نهاكلا ناواح وىثرلاو رامقلاك ةثيخلا باسكالاكو ةبذاكلا

 مهنيب لكالا نوك ىنممو «اولكأت) هلوقب قلعتبف ةيفرظلا ىلع بصن مكتبي )لهلوق « ةنابخلا
 ةصاخ لك الا سفن هنع ىهنملا لك الاب دارملانسلو مهني, لك الا لجال لوانتلاو لوادتلا عوقو

 قافنا نع ربعي نا فرعلاىف عاش هناالا مارح ةلطابلا بابسالا ىلع ةعرفتملاتافرصتلاعبمجتنال

 لعفلاب قلعتم (لطابلابإ) هلوقو لاملا نم دوصقملا مظعم لكالا نال .لكالاب ناكهجو ىأب كاملا ظ

 داراف امه ضراىف اصاخت نيلجر ىف تلزن * لطابلا بيسلاب اهولكأتال ىا روك ذملا |

 ىجوي مكلثمرشب انا اما ) مالسلا هيلع ىبنلا لاقف تاكل هحا"نسرا لع فل نإ اهدحلا' |

 هنم عمسا ام وحن ىلع هلىضقأف ضعب نم هتجحب نأ 1 ىلا نومصتخم ماو ىلا

 لانا امهتمدخاو لك لاقو انكف ( راننم ةمطق هلئضقا اماف'هيْحبا قج نم أش .هلتيضقنف
 هتجحب نحلأ هلوق * (هبحاص امكمدحاو لكل لحبل مث امهتسا مث ايخوتف اهذا )لاقف ىجاضا ٠

 ةرهاظةلالدهنفو عارتقالا ماهتسالاو قحلادصق ىحوتلاو هبحاص نم اهيلعردقاو اهب موقا ىا

 نود كالمالاو لاومالا ىلع ةفضحوبا هلمحو ىفاشلاد نعام انطاب ذفنسال 'ىضاقلا مكحنا ىلع

 ه6 ماكجلا ىلا اهب اولد ف هقفلاىف ءاضقلا تحولا هناس عضومو اهخسفو حاكتلا دوقع

 ءاقلالا ءالدالاو فطاعلا ةطساوب عروق دما ةهانلا الب اموزحب نوكشف هنع ىهنملا ىلع فطغ

 أ (ةكلبتلا ىلا مكيدياب اوقلتالوإل ىلاعتهلوقىف اهلثمدبف ءابلاو فاضملاريدقتب لاومالل اهب ريمضو '
 كام رف قه مهبل اك احتلاب * اولكأتل ١ ماكحلاىلااهبف ةموكحلاولاومالا نما اوقلتالو ىنحملاو |

 بجوبامي ىا اولكأتل ِهلوَمب ةقلعتم ةسبس ءابلا 46 مثالاب سانلا لاومانم ف اضعبو ةفئاط ىا |

 تيل يحض اوسلو اطعم وسع طلاب لعلا ملا جئابفلاول يحاكم ةنيعللو- روزا داابتظكذاما
 «* نو.لعت متاوؤ» ةوشرلاهجو ىلع ءوسلا ةاضقو مظلا ءارماىلا اهضعب اوقلتالو لبقو هيلع ظ

 لاقي و خيب وتلاب قحا اهبحاصو حببقا اهحبقب ملعلا عم ةيصعملا باكتراو لطابلا ىلع مكنا
 لالخلاو باّتعلابجوب ةهبشلاو باقعلا بجوب مارحلاف ةمشو مارحو لالح ءابشا ةثالث ايندلا
 يبانسلا ميكحلا لاق : باسملا بجي
 رازه ناره لورد, ناكر»رك  *:تسرادرم لاثمرب ناهج نبا |

 راقنم دنز ىمه ار نيرص ناو * بالخت ديز ١ ارئارم نيا

 رارزع ىلا ناب ناي راو د # ةردكي نضاالا رح

 فاطي ناك ناورشوا تام لل قل | ىكح ملاظملاو دابعلا قوقح نع بتجي لإ لقابلا ىف:

 (هتوباتب )



 رقللا ةروس م1 ١.١ جمس

 | عرشلاىفوهو ىاكتعالاةينباهيف نوميقم ه# دجاسملا فن وفك اعج متالالاو ىا «متاوإ» ٠

 | ىلاعت لاق هميدقلا علا رشلانمه وهو هلا برقتلاو هف هللاهعاطل نلكملاو. دخشنملا موزل

 / هلت ص عاذاف دجتسملا ىف فكشي ناك سيف تلزن. ( .تيفك املاوا ناتاطللا ىتيت رهط نا,
 | مرحي عاجللاف كلذزع اوهنق دج سملاىلا عجرف لستغا مث اهعمافل جر خ هنأ سمان ىلا ةجاح
 الا دجسم لكيف فاكتعالازاوج ىلع كدب دجا ملا ظفلو فاكتعالادسفيو فكتملا ىلع

 / لامعالا فرشا نم ىناكتعالاو * ةعمجاىلا جورخلاىلا جاتحمال ىتح لضفا عماجلا دجسملانا

 | هللج رك تكمل ام ءاطع لاق * ىلاعت هللاىوس امعبلقلا غيرفت هبف نال نواس ل ناكاذا

 هللاتيب ىف ساحب عيب وجيم مم: ديفم ىلع سلجيف مظع ىلا ةجاح
 | نمو يسرا ارماتع كا اع كف هخاةجاح ىف ىشم نم ثيدحلاىفو ىل رفغل ىتح حربااللوشو

 ةواخلا قو ١ (نيقفاخلا نيباممددعبا قدتخ لك قدانخ ةثالث رانلا نيبو هني, هللا لعج اموب ف كتعا
 | ايندلا نع ضاسعالاو سفنلا لوم اهيفو مهتموه ملدو سانلاهنم اب ةمحدئاوف سانلا نع عاطقنالاو

 | رشاعملاناف فافكلابىضرلاو لكوتلاو هللاب سنالا اهو صالخالاو قدصلاقيرط لواوهو

 كالهلا ىف عقف مارخلاو لالخلانيب ابلاغ ىق رشبال اذاف ةتبلا هتشبعم ىف فلكس طلاخلاو سانلل

 أ اهل ناسنالا ضرعتي ىتلا ىصاعملا نم كلذ ريغو نانلا ةنفادم نم اضيا ىلختملا
 نع ةرايع فوصتلا هرس سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا حبشلا ةرضح لاق * ةطلاخماب ايلاف
 نوعبرالاو ةولخلاو وغللا مالكلا نع هناسل نوصو ةمرحلا ةيئاش هف ام لكنع باثجالا
 كلا ىف نوكيام نكلو كلذ اضيا ةولخلانم دوصقملاو ةرثكلاىف ةدحو هناف اذهالا تسنل

 كلذك سيلوسانلا نيب طلتخااذالوزي ةولخلابنوكيامزال مكحاو تيناانرك ذ ىذلاهجولا ىلع
 مالسلاهيلع ىنلاو مهنعولاعتهللاىضر بادالاقيرطو مالسلاهيلع ىلا قيرط انقيرطفرك ذام

 لاق مالسلاهيلع ىموم كلذ لعف ع ناضمر نم ريخالاريشعلاف فاكتعالا لب نيعبرالا نيعيمل

 ٌقادهلا تاعقاوىفاذك كلذ نماوذخ اةيتواخلا و( رعب اهانمتأ ولي نيثالثىم 0 وو ىلاعت

 هي كلادودح 88 انهىلا ماصلاةيآ كوانرم تكاد ىلا ماكحالا ىا # كلت و هرس سدق

 اهنوكل مهل ادو دح ماكح الا نم هدابعأ ىلاعت هللا هع رشام لعجو نيئشلا نيب 0 عج

 # اهوبرقتالف © اهنع ىطختلاو اهتافلاخ نم ةعئام اهَتوكلو لطالاو قا نيةزجاح ازوما

 الث لطابلاو قحلانيب زجاحلاد لاب رّقنا ىهن اهزواجننع الضف اهوبرقتالف اوهتنتذاىا
 عت رنه همراخم هللاىمحناو ىمح كلم لكلنا ) مالسلاهيلع لاق ىطخت نا الضف لطاملاىنادي

 هجو ىلع موصل اماكحا ىللاعت نيباملو اهودّستالف هلوق نم غلب اوهو (هبف عَ ناكشوب ىم لوح
 ناسبلااذه لثم انايب ىا ه6 كلذك ف هدعب لاق ايفاش انارب ةللقلا ظافلالا هذهىف ءاصقتسالا
 6 ساذلل نايا هللانيسي ف فوذحم ردصمةفص هنا ىلع بصنلا لحم ىف فاكلاف حضاولا ىفاولا
 هدابع ىلع هتحرو هتياده ناببلا مظعتنم دوصقملاو ماكحالا صوصنو نيدلا لئالد تايآلاو
 هدعب مث . كرمشلا ءاقتا ىرتناور نمادب هيصاوا ةفلاخم هي نوةتيبوهل 8 نايبلا اذه ىف

 | ثيدحلا ىفو تالضفلا هدعب 10 ."تاوهشلا ءاقتا هدعب مث .٠ تاايسلاو ىصاعملا ءاقتا

 اه

ِ 



 ٠ مي م 4 مح ىئاثلا ,رجلا

 ظ برشلاو لكالا ةمرحتناكنا ٍبات.كلاب ةنسلاخسن زاوج ىلع ليلد هئفو 16 :لفيحت هشام

 مهضعبهبلا بهذام ىلعالف انلبق نم ةعيرشب اهتمرح توب ناكاذا اماو ةنسلاب ةتباث عاملاو |
 ظوفحلا حوللاىف هتبثاو ىلامت هللاءردقام اوبلطاؤ ىا 6 مكل هللابتكام اوغتباو ف
 ةوهشلاقلخىف ةمكحلا هناف لسانلاو دلولاهضمغ نوكينا ىتش رشاملانا هنفودلولانم
 ىهابا ىلاف اورثكت اولسانت اوان ) ثيدحلاىفو اهدحو ةوهشلا ءاضقال حاكذلا عرشو
 نهورشاب هلوق ىلع فطع موصلا ىلا 46 اوبرشاو اولكو 9 ( ةماسقلا موب. متالامكب

 دودمملا طب اكراهناا| ضاس نم وديياملواوه## ضيبالاطبحلا وكل قهرهظي## نيتي ىتح »»
 حبصلاناف راهنلا ضايبعم لدكلاداوسنم دتمكاموه 6 دوسالاطبخلانم 98 رششتني مث اقبقد
 ليللاةملظ نمش هعم قسيهنا كشالو قفالاضرعىف دودمم طبخ هنآك ودبي ادباذا قداصلا

 ضيبا طيخ بنج ىف دوسا طيخ هنآك رجفلانم ودبيال قصالملا اهفرط نوكي ثيحب
 * رجفلانم 88 دوساو ضيبانيطخم اهبشف لدللاةءاظ لالخ ىف قشني امنا ح صلاروننال
 هيلع هتلالدل دوسالانايب نع هناسب ىتكاو ضيبالاطبخلل ناب حبصلادومع قاقشتا ىا

 نيتي ىتحهلوق . ليللانم دوسالا طا نم رجفلا نم ضيبالاطبخلامكل نيبتي ىتح ريدقتلاو
 زاوج ىلعةلالد حسصلا ىلا ةرشامملازيوجن ىفف برعشلاو لكالاو ةرشابملا ىا ةثالثلارومالل ةياف

 حيصلاراجفنا ىلا ةحابم تناكاذا ةرشابملانالانج حبصا نم موص ةحسو هيلا لسفل اريخأت
 رده لبللا رخآ لبق ةرشاملا تناكلالاو ةرورضلاب حبصلا دعب الا لاتغالاهنك<مل
 كاسمالا اوميدا ىا #4 ماصلااومتا مث 8 ىتح ةملكل فلاخم وهو امارح ٍلاستغالاعسيام
 وهو 46 لدللا 2 ةباغ ه# ىلا 8+ راهنلا ءازجا عسمس ىف برمشلاو ك1 رضاع وع

 لللالبقا اذا ) ثيدحلا ىو ماعلاىلع هؤادا مامتالاو سمشلا بورغب كاذو ليللالوخد
 رابدالاو لابقالارك ذامتاو راطفالاتقو لخدىا (متاصلارطفا دقف سمشلاتباغو راهنلاربداو

 ١ سمشلاض عب باغ اذا هنا دحا نظي الك بورغلا لاك ناسل. سمشلاٍب ورغبالا انوكي ملناو
 لمعينا ىلا جاتحيف سمشلابوسغ دهاشبال ثمحب داو ىف نوكيدق هنالوا راطفالا زاج
 لوالاامالاصولاموص ىنن ىلعو ناضمر موص ىف راهنلاب ةملازاوج ىلع ةلالد هف اولاق امهب

 نوكي موصلا ءادتبا نا نيبث رجفلاىلا برشلاو لكالاو ةرشابملاحابامل ىلاعتسانالف

 موصلاب |مماوه نوكف ليللاى لا هومتاو موصلاب اوثدتبام اوما هلوق نوكف رجفلادعب
 امماءاصلا اوما مث هلوق نوكق ةينلاعم كاسمالاوهلب كاسمالاد رجم سيل موصلاو رجفلادعب
 هعطقم ”ىنثلا ةياغو موصلا ةياف لبللا لعج ىلاعت هللانالف ىناشلااماو رجفلادعب موصلاةنب
 لبللا لخد اذاف موصلابوجو ةياذ لبللا مهضعبلاق لاصولا ىنتنيو راطفالااهدعب نوكف
 صاوالا هذه لثم نالو هيلع ةي..الل ةلالدالف لدللالوخددعب زوج الموصلانااماو موصلا بحال
 قنىلع ةي الالدنالف بوجوللال ةصخرلاو ةحابالل نوكي امنا اوبرشاو اولكو نهو رشاب ىا

 اليلال اراهن هبف مرح ةرشابملاثاىف موصلالاكع فاكتعالا لاح نا نظاملو لاسسولاموص
 نه وعماجتال ىا ه# نهورشابتالو © لاقف اعم البلو اراهن تكمل لع مرح ةركشاملاّذ انو



 هرقنلا ةروس الطن. نادت عل

 !. مهارباربقو مللاو 2 السلا هيلع انين ىوس ا * مالللا مهتلخ ءاضإللا
 طورش نيخ اصلا ر : وفدنع ءاعدلاهباحتسا برجو ئامعتر بع نمروسلا ل خاو ماللسل ا هملع

 قرظلايدقت 4 4 لحا 0 نيحلاسلاتاكرب نم اًملع ضفا مهللا اهلها دنع ةفورعم

 نكمتف هيلا ةقرتم سفنلاقبت رخا اذا ميدقتلا هقحامناف قيوشتلل لعافلاماقم متاقلا ىلع

 | ىمو موصلاموي ةليلىفىا دك ماصلاةليل ف مكل حبا ىانكمت لضق .هدوروتقو اهدنع
 حبقلابملكتلاو شحفلالوق ثفرلا لصا د ثفرلا © امئاص اهتادغىف لجرلا حبصي ىتلاةلإللا

 3 0 عاخلا نع ةيانك لعجمث ءاضفالا ناعم نم ءاسنلادنعهب ملكتيامل امسأ كلذ لعج مت

 ضر سابع نبا نعو ةشحافلا طافلالا نم هنعي ٍدكبنا بجامب مررصتلانم ”ىثنع ولخمال
 1 ىلإ 8 ليقتلاو زمغلاك ةأرملانم لجرلا هديريام لكل ةعماجةلك ثفرلا امهنع

 0 ىنعم هنمضتل ة 2 تثقر لوش ءاملاب هتبدعت روهشملازاك ناو ىلاب ثفرلا-ىدع

 ىبما اذا مالسالا ءادتباف لجرلا ناكو عاجلا هبدارا ( ضعبملا مكضعب ىضفادقو ل ىلاعت

 |! دقرواأهالص اذاف دقربوا ةريخ الاءاشعلا ىلصينا ىلا عامعاو برمشلاو لك الادإ لح ناذمروف

 هنع ىلاعتهللاىضر باطخلان رمح نامت ةلباقلا ىلاءاسنلاو بارسشل اوماعطل اهيلع مرح رطغبجلو

 ىلاعت هللا ىلص ىنلاىناف هسفن موليو ىسذخا لستغااملف ةريخالاءاشعلاةالصدعب هلهاعقاو

 ىلهاىلا تعجر ىنا ةئطاخلاهذه ىسفن نم كيلاو هللاىلا رذتعاىنا هللالوسراي لاقو لسو هي هيلع

 | دج هك 1 مالسل اهملعل اانقف ىلها هطلت كيل ىلع ةيبط 2 تدجوف ءاشعلادعب

 ههالا عبمج ىف همحرلل ايس هتلز تراصو هب لا [تفاور هلثمي اوفرتعافلاحر ماقف ( رمعاي كلذب

 نهنع ريصلاةيوعصوهو .لالحالا بيس نييم فانتتسا ه6 نهل سابل متاو مكل سايل نه

 مولادنعاهدرجتل رخ اللاسالةأرملاو لجرلا نم لكل عجو نهبةسبالملاةرثكو ةطلاخ اةدش عم

 روجفلا نم هعنيوهحاص لاحرتسامهنمالك نالوا رخآ اآلاىلع امهنم لكلامشاو امهقاتتعاو
 نكسمتاو مك 3 1 ع نهىنعملاوا (ةق ولف زرحادقف. جوز نم) ثيدحلاىف ءاحاك لحالامعو

 نوكسك 'ىثىلا_ئث نكسيالو 6 اهلانكسيل اهجوز اهنم لعجو ال ىلامتلاقاك نهل
 اهنونوخم ٠ 6 © مكسفنانوناتخت منك مكنا لزالاق 3 1 3 رح ”الاىلا نيج وزلادحا

 نايك ويروجلا ىلال ىف ءاسنلاةرشامب باوثلا نم اهظح صئقنتو باقعلل اهضيرعتب اهنوملظتو

 هللا لاقدق وهوناخ دقق رسلا ىقهوصعاذافهنع مهاهت وهب مه سعاأم ىلإ اع دابعلا هللا نم ادق وةنام الاد

 بئاصلالاق : ( مكتاناما اونوختو لوسرلاو هللااون وح ال ) ىلاعت

 ثم قاد ناك ارقح تناما دودو هكتياد!اعئانأ ةناءويك ند ل

 | هومتفرتقا امم متت امل مكنع زواجنو مكتبوت لبق يا لع ىلع فاطع ه4 مكيلع باف 98 |

 هلوَعل ىرظ ملح عنا قاد الو و نع .هزثا اجى 6 مكلع افعو وف |
| 

 ماللاو بلاالاب 51 رضاخلا نام زال امما لعج مْ ناحب ىعم لعف هاذمأ 3 نه و رشاب #2 !

 | ع مس دانا هم وؤتحإ ىذلا عراملا نع اهنا كرام ةرشبلاب ةريشبلا قازلا ةرشاسبملاو ةجتفلا ىلع قبو |



 مه ؟ة./ دع ظ ىأتلا هرطا

 | 6 همفري حلاصلا لمغلاو بلا ملكلا دعصي هللا ]) ىلاعت لاقأك هللاىلا ءاعدلا عب اهب يقل
 ةمصونع رسلا 5 زيو هقاطلا تاخفنل ضرعتل هللاريغل تافتلالا سند نع حورلا ك زو

 | الو:هءاعد بحتسل قحلانم قحلاريغللطلال قحلاى طل ءاعدلاىف قحلاىلا ههجو»ناب كرمشلا

 ىلع ةباجالادعو هللازاؤ( ىتدجي+ ىريغبلظ نمو ىندجو ىنيلط نمالأ ) لاق !ك هءاحر بخ 1
 ىدعسلا لاق : ىتلط اذا ىا 6 ناعد اذا عادلا ةوعد ببجا ) لاقف ءاعدلاب هبلط ظ
 ادخ زج ادخزا دنك انت * الواكدوب تّمرط قالخ ظ

 لوبقلاهمزلب+ل ةالصلا ناكرا نم نكرب لخا نك ةباجالا همزاي+ طئارشلا هذه ضع لخانف |
 عم هلاضفانا ةققحلاىفو همركو هلضفب دابعلا لامعاىف نوكي رسكو للخ لكر بجي رابجلاناالا |
 لاونلاغيمجم هلاؤس دعب دبعلا دارم ققحيو لاؤسلا لبق ىطعي هناو مهلامحا ىلع مدقم دابعلا |

 هؤاعد غلب ىتح تاومسلا باوبا حتتفي ىعادللف ءاعدلل ”ىراقو ءاعدلاب عاد نيمسق ىلع ءاعدلاو

 ةدوجوروصتلا ةحصلمث ةحافلا ريسفتىف ىرانفلالاق + نذالا الا غليسال ءاعذلا ”ىراقو شرعلا |

 ىلاعت هللا ىضراماعهماع ضرحومالسلاو ةالصل اهيلعىنلا هربتعا ةياحالاىف مظعرلا راضحتسالا |

 دادسلابو قيرطلا ةياده كتادهت رك ذا هللاقتف قددسو ىندها مهالا هيفو ءاعدلا هملعامل هنع

 لسرلا ءاعد ةباحا رسوه اذهف ءاعدلا تقو نيرمالا نيذه. راضحتساب هصاف مهسلا اكسل

 ئوق طظرش ءاعدلا دنع ءادلاو بلطلا لاح هجوتلا ةماقتساو لئمالاف لثمالاو لمكلاو

 اهسماعدمث ءاعدلا لاح نيرضاحوا نيقباس معو ةيؤرنم اح اروصت هروصتنف ةباجإلاىف .
 وهو ديز ةادانم دصّههنا معز نماما ةلاحال هج هناف ةباحالا همازتلاو ءاعدلاب هلءسما دعب |

 ىلا هجوباماو ةباجالا ىلع رداقلا دانيملذا هسفنالا نموليالف ةباحالا دجملم“ هريغ رضحتسي . ْ

 هنظنسح ةعافشب رهدق هلاؤس نكل كاذذا هلع ةلاغلا ةلاخلاب هتازوصت تافصنم هأشناام |
 روجأم '”ىطخلا دهتجلاك هجو نم بضم أطخلاب هجوتملاف هتطنحو ةهل الا ةمعملا ةعافشو هير 1

 |ىللياتا ةاد وت نزلا اتوب *يضيشلا هلق ول“, يطال دوم لوا: هلكم باو زع يا
 دملاناو هنو عمشانا بحا ىف ىدبع ةجاح رخا ليربجاي لوقف هخيوهو هناحبس هللا ١
 هلا  ىكح -( هتوص عمسانا هرك | ىلاف ىدبعةجاح ضقا ليزيجايلوقيف هضغبيوهو هوعدبل ظ

 اوقسيإف اوقستساو اوجرحُف ءاقستسالل جورخلاب نيملسملا ةفيلخلا نماف طحق دادغبب عقو ظ

 لهساخ هنع اوجر فيلق مهلأسو نيملسملا ءاملعاعدو ةفلل اريحتف اوقسو اوجرخف دوهلاماف ظ
1 
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 انءاعد بحيو انادهؤ مالسالا نيدل هللااحا نيملسملارشاعمانا نينمؤملازيمااي لاقو هللادبع نبا

 هبابزع مهقرصو مهتباحا لج اذهلف مهنعلو مهضغبا ءالؤهو انتباجا لجحعي مل اذهلف انعرضتو |
 ةوعدو ءاشغالا ةواخسو ءارمالال دعو ءاملعلا لعب ءاشأ هعبراب اسدلا ماوق ) مالسل هلع لاق

 ماركلا فلسلان ع ةروثأملا ةيعدالاو ماظعلا ىتسحلا هلامساب ىلاعتهللا لأسينا ىتبنيو (ءارقفلا
 اهنف نظي نك اما ءاعدللو * نيحلاصلا ءالوالاو ءاسنالاب ىلاعت هللا .ىلا لسوتي نا ىتشو

 ماعنالا ةروس نم نيثلالخلا نيبو ةئالثلا دجاملاو ةرعكلا ةيؤر دنع الثم' ةباحالا |
 | ةورملاو افصلا ىلعو هلام برش دنعو مزمز دعو تيلاىو مزتللا دنعو فاوطلاقو

0) 



 ةرفبلا ةروس مه ؟ةا/ هجم

 أ ىمموانتذلاو نيدلا اصل ءادتهالاوهو دشرلا ةباصانيجار * نودشريمهلعل قه مركلا اذه

 معا « كلذك ناك نم ديشرلانال مهايندو مهنيدااسمل اودتها | ونما و اوباجتسااذامهنا ةي آلا
 | ىوعدوهللاعم ةمواقملاكهنال ةقيرطلاو ةميرسشلا لها دنع موهذم رضلا فشكب ءاعدلا مدعنا

 ىوتملا فو : ,هقاشملا لمجحتلا |

 ىفاش عرضتزا دشابن نوج * ىبفاد ىب الب ديا دورفات ظ
 سلفنواماكلااماو .نيطسوتمال لضفا لكوتلاو كولسلا ىف نيئدتملاو ماوعلل بجاو ببستلاف ظ

 مالسل اهيلع ليلخلا مهاربانا - ىور نايس مهدنع ب بيستلاو لكوتلاف مهلاوحا رص نمي |

 صالخلا هللا لس اذ لاقفالف كيلا امأ لاقف ةجاح كلأ لاقف ءاوهلا ف ليربج هيقل رانلاىف ىتلاام
 نينافلا نيلمكملانم ةقيقحلا لها ماقم اذهو ىلاحن هملع ىلاؤس نم ىسح مالسلاهيلع لاقف

 اوت لطحو وح دق لاساخ اذه م تما نماق ولا نك ىف تيرا يقلل رد هلت ييموح لان
 لسراىبارعال لاق اذلو مهيتاسم ردقب سانلا ملكي سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر ناك ذقو

 زرحتلا لكوتناب دارا هنال .ةبادلا لقعب نما ( هللا لع لكون و اهلقعا ) ىلاعت هيلع الكوت هلالبا

 ١ ةباجامث * ءاضقلا قياسى لا نكسي ملاذا كلذوريطلا لكوتك لكوتلا ىلعمهضعب ثحو تاوفل نع

 اهنم . هوجول كلدف لاحلل ضق ملف هحاحن اعد نمو هش لحال هللا نم قدص :دعو ءاعدلا

 | ةوعدلا ةباحا ريغ ةجاحللا ءاضقو ةجاحلا ءاضق ريغ ةوعدلا ةياحاناف ةلاحال ةلصاح ةباجالانا

 دوجوم دوعوم اذهو ىدبع كسل هل ىلاعتهللا لوقمف براي دبعلا لوش ناوه ةوعدلا ةباحاناف

 ١ روستو يجاوب 10 11
 ةدحاوةهجب تسل ةباحالانا اهنمو. هريغىف هلةريانوكيدقو ةرخ الاىف:نوكيدقو ةدمدعب

 ظ ةيعطقوا ماب وعدينا اما ثالث ىدحال الا درتال مسا ةوعد ) تيدحلا ىفو تاهج اهل لي

 | ةدئقم ةباحالانا اهنمو . ( اعدام ردقب هنع ءوسلا ف رصينااماو رخ آلاف هلرخدينااماو محر
 أ اوججتسلف ) ىلاءتهلوقلهملا هاعدامف هايا دبعلاةباجا ةياجالا هذهل طرشدنا اهنمو. قبسام ةئيشملاب
 | مجود جا اناوا و طئا رش ماعدا نا اهو .( ىاونمؤيلو ىل

 لهاب قلعتيام اهنم باسالاو باوملا قحتسالف ءادتعالا لها نم نط اب لعاب ةباحالا

 ةياحالاف ةكازتلا ىعو صوصخلاب قلعتيام اهنمو . انهه تنفوتسانا اهرك ذ لوطيو .مومعلا

 بايام اتفم ءاعدلا لبق دقو لالحلاة مقلي هحاصف الوا ندبلا كين 0 يقوم

 (كلذاباجتسيو أ ا معصم ا مارح همعطمو براي براي 0
 كلهبف هيلعزوعدي اوناكلاو مهيلع لخدالك مهؤامد باجتتسي سانا ةفوكلاب ناكهنا ب ىكدح
 لاق اولكااملف هتبدأمىلا مهاعدف ناو ىنبانم ةفوكلا لمت ىلو نيح مهملع ةلبخلا باجحلا ربدف
 اهرهطيو هسفن ىعادلا ق زيو مارح ماعط مهنوطب ىف لخد ثيح ٍباجعتسينا مهئاعدنم تنما

 | نير نع هلق ىك زيو ءاعدلا قيرطل تاعطاق اهنال ةميمذلا قالخالاو ةيرشبلا فاصوالانم

 | سايز ناةقالخالادوني ءدونيوراكالا هيضصارو ىناحورلاو ىناسفنلا نم ةيناسنالا تاقلعتلا ْ

١ 

 4 رافد ظداوا رد

 دمآ لامرف نا رد م

 ١ رادرب كان ةضق نيءز ىورزا يل جاك
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 همي ه5 رجح ىلاثلا ءزجلا

 | ىلرفغ لاق كب ّللاعنصام لاقف مونلا ىف هباعصا ضعب هآر ى تام املف هترخآ يما هفك اف |
 بئاصلا لاق : نافس ءاعدي

 دشاب ىرا نم عمش ارك يمزا سان * بايرد ىعارجب ارئاهج نازور هربت

 هجو 46 ىنع ىدابع كلأس اذاو لف هباطخ لولدمو هباتك ىضتقم نيلماعلا نم كاياو هللااناعج
 مايقلا ىلع مهثحَو ةدعلا ةاعارصو رهشلا موصب مهسماامل ىلاعتهللانا اهلئقامب ةيا الا هذه لاصتا
 مهركذ ىلع علطم مهلاوخاب ريخ ىلاعتهنا ىلع ةلادلا ةين الاهذهب هبقعركشلاو ريكتلا فئاظوب

 بيسو * هيلع اثحو هل ادبك أت مهلامعا ىلع مهيزاجم مهئامدل بيج مهلاوقاب عيمس مهركشو
 ديعلمأ .هيجاتنف انيرن بيرقا مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاق اسارنعانا ىورام لوزتلا

 ىا 6# بيرقىلاف 8 ىنع ىدابع كلأساذا مهنم ءاعدلا ةباجا ةعرسولا ءاميا ىلاعت لاقف هيداننف ظ
 ىلعهعالطاو مهلاوقاو دابعلا لاعفاب هملع لامكل لشمتوهف ةطاحالاو ملعلاب بيرقىتا مهللقف |
 ىلع لمح لاماو ةيلشم ةيعبت واط بيرق ظفل نوكشف مهم هناكم برق نم لاح مهلاوحا ظ

 ابيرق ناك امل ناكمىف ناكول هنال ىلاعت هقحىف عنتمم هنال ىناكملا برقلا وهو قبقحلا برقلا |

 ظ ابيرق ناك نمو ضرالا لهانم ادبعب نوكي شرعلا ةلمح نم ابيرق ناك نم ناف لكلا نم ظ
 هجونأمل ىرعشالا ىموموبا لاق * سكعلابو برغملا لها نم ادعب نوكي قرشملا لها نم

 هلاال ريبكتلاب مهتاوصا اوعفرف داو ىلع سانلا ف رشا رببخولا سو هيلع ى اعت هللا ىبص هللا لوسر

 مكناايئاغالو مصا نوعدتال مكنا مكسفنا ىلع اوعبدا ) مسوهيلعهللا ىلص لاقف ريك |هّلاو لالا

 تالفغلا لها لاحي قئاللاو تاماقملاو براثملارابتعاب اذهو ( مكعموهو ابرق اغيمس نوعدت
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 ظ

 ظ

 ىدعسلا لاق : ءافخلا روضحلا لهال بسانملان اك رطاوخلا علقل رهجلا

 مرود ىوزانم هك رتبت نيو * تسنمب نمهزا 20 َكَشْوَد

 ظ ةلالا وهو ماقملا اذهىف دارملا ىزاجملا برقلل ريرقت * ناعد اذا عادلا ةوعد ببجا 0

 | ةراعتسالا حشري هلراعتسمال هنم راعتملا مثاليام تايثازا ررقت دقو ىلاكملا برقلاب ةهببشلا

 عرضتلاو تاوعدلا ىف غلابي ىعادلا ىرئانا تلقذاف * ةباحالاب ىعادلل دعو اضياو اهررّشو

 ءايالب ) ىلاعت هلوق وهو دقملا ىلع لومم قلطملاو ةقلطم ةي الا هذهنا تلق + باج الف
 اذاوا تئشنا ىناعد اذا عادلا ةوعد بمجا ىنعملاف 6 ءاشزا هيلا ن وعدتام فشكف نوعدت ّْ

 لباَش ىلاعتهللاو لئسام ءاطعا ةباحالاو هل اريخ ةباحالاتناكوا الاح لاس لاذاوا ءاضقلا قفاو '

 اوسجتسلف 8 ةيافكلاب نيرطضملا ةرورضو ةباجالاب ىعادلا ءاعدو ىاغسالاب لئاسلا ةلأسف

 هباحتساو مهتامهمل ىتوعد اذا موهبجا اك ةعاطلاو ناميالل مهتوعد اذا اوسحبلف ىا #4 ىل
 عطقلاو بوجلا نه هلصاو هدارم ةغيلبتب هتلأس عطق دحاو هباجاو هل باجتساو
 دايقنالا نع ةرابع ةباحتسالا خسشلانبا لاق *« هيلع مهام ىلع تابلاب: ما ه# ىناوسشؤملو قه

 ىلا لصيال دبعلانا ىلع لدي ناميالا ىلع اهميدقتو بلقلا ةفص نع ةرامع نامالاو مالستسالاو

 0 كءاعد بجاانا لاق ىلاعتهنا هيف ءافلا ىنعمو .تادابعلاو تاءاطلا ميدقتبالا هتوقو ناميالاروت

 مظعاا هوجولا لكنم ىلا جاتحم كنا عم ىئاعدل ابين اضيا تنا نكف الطف كنع ىنع ىنا عم

 ( اذه )



 ةرفبلا ةزوؤش مهي ؟ةرو ج-

 لوق اماو ( هماق تننسو ماصل امكلعضرف هللازا) مالسلاهلع لاق نودشارلا ءافلخلا اهيلع
 ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانا هانعق ناضمر مابق ىنعي هذه ةعدلا تمعن هنع هللاىضر رمح

 عمجو اهيلع رم ةظفاحمم اهلا سانلا عمجالو اهيلع ظفاحي ملو ايكزت اهناذلا هول ابق انك

 ىلاعت هلوق دنع ىطرقل ار يسفت ىف اذك ةحودمم ةدومم ةعدب اهنكل ةعدب مهبدنو اهلا سائلا

 مودع هباحارسشبب سو هيلع هللاىلص ىبنلا ناكو لوالا ءزملا ف «ضرالاو تاومسلا عيدبرل
 باوبا هيف حيتفت همايص مكيلع هللاٍبتك كدابم رهش ناضمر رهش مءاجدق) لوقيو ناضمز
 مرح نم رهش فلا نم ريخ ةليل هيفو نيطايفلا هيف لغتو محجلاباوبا هيف قلغتو ءامسلا
 رهشب اضعب مهضعب سانلا ةئنبت ىف لصا ثيدحلا اذه ءاملعلا ضعب لاق * ( مرح دقف اهريخ

 نعو ساللا هداتعا امم دايعالاو روهشلاب هئنهتلا ةنسملا دصاقملاق .ىواحسلالاق *ناضمز

 هللا لبقت لقلف ةمإجا نم فارضنالا هدنغ هاخا ىتل نم) هعفر امهنع ىلاعت هللاى ضر شابعنبا

 ١ ضرموا هازع ةيبصموا هأنهريخ هباصانا) عوفرملانم راجلاقوةحةلمحىف ىوريو(كتموانم |
 برقتلا متي نلو ةنطابلارطاوخلاةسارحو ةرهاظلا حراوجلا ظفح مايصلا بادآ نمو * ( هداع'

 | رطفاو راهنلاموصا نال هريس ,سدق ىنارادلاناولسوبا لاق * هللاءرحام كرتب الا ىلاعت هللالا

 بلق لحن نا ديحوتلا سمش ىلعمارحو راهنلاو ليلا ماق نم ىلا بحا لالح ةمقل ىلع لبللا
 كلهم مس هناف مارحلا لك ا مئاصلابنتجيلف مايصلا تقوىف اهسالو مارح ةمقل هفوج ىف دبع

 هنأكفراطفالارخا اذاف ةعدب لدالاءوص ناف روحسلا ريخأتو روطفلالبحعت ةنسلاو * نيدلل
 دع دانعا ةثالث انثو * بهاذملا نوبع حرشىف اذك ةعدبلل ابكترم راصفلدللا ىف امئاص دجو
 ثلاثلاو . ريكدبعوهو لماكلا ناميالاب ضقلانيح توملادنعقاثلاو . ةعيبطلادبعوهوراطفالا
 ١ رطفنم) دلاخ نب ديز نع هححصو ىذمرتلا ىوزو داعالار يك اوهو ةرخ آلاف ىكجتلادبع
 ظفاحلا مامالا ةملس نب دامحناكو (”ىثمئاصلا رجا نم صني نا ريغنم هرجا لثم هلزاك امئاص

 ناكو ابو ابو مهاسك رطفلاةليل تناك اذاؤ اناسنا نيسمح ناضمر رهشنم ةليل لك ىف رطغ
 هللا ىضر رمح نبا نع دصاقملا فىواخسلاو ريغصلا عما+لاىفىطوب..لاجرخاو * لادبالا نم دعي
 ةئامجلا الف نوعبرا لادبالاو ةئامسم نرق لكىف ىتما راخ) مالسلاهملع لاق هنا امهنعىلاعت
 ىلع اند هللا لوسراي اولاق (رخآ الجر هناكم هللا لدبالجر تامالك نوعبرالا الو نوصقني
 اهف نوساوتيو مهءاسانم ىلا نونسحب و مهملظ نمع نوفعي ) مالسلا هيلع لاق مهلامحا

 لاوهانم هللا هذاا ارفاسم ىواوا ايراع انك و ا اعئاج عبشا نم ) ثيدخلا فو ( هللامهانا |
 مهرد فلا ةئام ةنس لكىف معلا ةيلطو ءارقفلا ىلع قفني كرابملا نب هللادبع ناكو (ةمايقلا موب
 اولغتشتال هباصاو لضفلل لو ناكو ترحناام كباخاو كالول ضايع نب ليذضفلل لوقو

 ىروتلانايفس ىلع ىرجب ىكمربلا ىحب ناكو + ةنوؤملا مكضك ١ اناو رعلاب اولغتشا ايثدلا ىلطي
 اسدلا سما ىبافك ىحي نا مهللا لوّسو هدوحس :ىف هلوعدد نافس ناكو مهرد يلغلا:ةزنيس لكا

 بظاو ةدكؤم ةنس حوارتلاو * ناضمر مايقوا تقولا ةنس ىونيوا ليللامايق ىونيوا حيوارتلا

 ظ
 ١



 ىلاعت هلوقبهملع لولد | و ءاضقلا .ةيفك 5 انملع امنا ئا 6 ئ ( طا رن 06 ؟رفعؤا) 0

 | نيدماح هللا اومظعتل قيرفتلاوا ىلاوتلا ليبس ىلع ىضشي نا زوج هناف اقلطم «رخا مايانمزل |
 فيلكتلا ةدهعنع جيو: قيرط ىلا كيا هتياده ىلعىا ةيردصمام 46 ؟ادهام ىلع © |
 | ناسللاب ةمعنلاّةذه ىلع هللا اوركشن ىكل راظفالاب مكلانصخر اا ىنا نوركشت مكلعلو 0 ظ

 ' هللاودع وهف نهعيضنمو اقح هللا ل ووهف. ثالث .ىلع ظفاح نم ) ثيدخلاىفو ندلاو بلقلاو |

 ١ ىمتاصر فن ةعبراىلا نقتشب نانجلانا ) ربخلاضعبىفو (ةبانْلا نم لسغلاو موصلاو ةالصلا اقح

 هراطفا دنع ملسملا دبعلل رفغي هللا ناو ناريجلا ىمعطمو ناسللا ىظفاحو نا: رقلا ىلاتو ناضمر

 هب قطنامو هانذا هتعمسامو هانع هللا ترظنامو هادي هلع تضبقامو هالجر هلا تشمام

 ١ ناوضرولا هللا حوار وبقلا فنم ثعبو ةمايقلامويناك اذا ) ثيدحلا فو(هبلق هب ث دحامؤهناسل
 ' حيصنق نانجلانم مهتاوهشب 000000 اها ةاقاقلاة وخل جوا
 ١ تارطقو لمرلا ددعنم رثك ١ عمتجبف رون نم قابطاب مكملع نادلولاو ناملغلا اهبأ لوقو
 | ةمعطالاو ةذيذإلا ةبرشالاو ا افلا قاذلوتر ف [ئكاو ةونواظمقلا
 ' ىنلانعو (ةيلاخلا مايالاىف متفاسا امب اًينه اوبرشاو اولك لوبو مهنم ىتانم ماعبف ةيهشلا
 | كوط اضرعو الوط هلثم راجل اكلم ىهتنملا تي يييجت ر لاق هنا ) مالسلاهيلع

 نوعبس هجولكىف هجو كاان ل نك لكف 1-لا قل هك أفلا ةرشم

 هاَدردَع ةقلعم"َءّولول تفلا افلا ةبؤذ لكلغو قوت نم باو قلاس أر لكلعو ناسللا ١

 ىتام رادقم توح لكل وط ناّتمح رحبلا كلذ ىفو رون نم رحب ةْولْول لك ىوج ىفو ىلاعت |

 ظ هسأر ىلع هيدي ىدحاعضاو كلملا كلذو هللا لوسر دم هللاالا هلال نهرهظ ىلع بوتكم ماع
 2116 إلا ةساوحاو ثرعلا نان يب يع ةريظح ىفوهو ةرهظ ىلع ىرخالاو

 ةياغلا هذهىلا اذه ناك نيا تلقف ماع قلد لبق ىلاعت هللا هقلخ كلم اذه لاقف ليربج

 | حسي نا ناكملا كلذ ىف هللادماف فوه ناكف شرعلا نيمي نع ةنملا ىف اجرم هللازا لاقف |

 لفق فلا قودنص لكىلع هيدي نيب نيقودنص تيأرف ناضمررهش موص ببسب كتمالو كل |
 نمءاصلا ةءارب امهفنا لاقف هتلأسف هنم لس لاقف نيقودنصلانع ليربج تلأسو روننم
 ىف اصوصخ لامعالاوف ةينلا نم دبال هنا لعا + ( كتمالو كل ىنوط راثلا باذع ن٠ كتمانم
 كاسمالاو ناضمر رهش ىلابل ىف اذه نع الثم ول الو موصي هنا هبله معي نا ىضو موصلا

 ةنللاب الا هل نيعتب الف ةدابعلل نوكيوا ةضايرللوا ضرمللوا ءاهتشالا مدعلوا ةداعلل نوكيبق |
 عنميال موي موص دسفاول هلا ىزيالا ةدح ىلع ةدابع موب لك موص نال مون لكل طرش ىهو

 وهو ةدحاو ةالص ةلّرع لكلا نال عفش لكىف ةبللا مزليال هناف حيوارتلا فالخم ىتابلا ةح

 ا ا ورام رحل اح راملا كس قلذتلا ذوجنو حضالا
 ريغ نامزلا نال قلطملا رذنلاو تارافكلاو هاضقلا فال ةليذلا ىف ىلع ةلومحف تيببتلاب |

 نوكف ىناثلا رجفلا عواط نم راهنلا فصن ربتعيو همحاز زملل افن تسدلا بجوف اهل ناعتم
 | دمي ىوتول ىتح لكلا مكح هلنوكف ايونم رثك الا تارك يدهن ولما زوككا وحلا ا | ١

 0 6( كلذ)



 ٌرقبلا ةروس مده مو رجح

 مث الوا سنجلا ركذف نيمسقلا لضفا لوالاو كلذك نوكبآالامو ايلج اني, نوكيام

 ةياغىف هنا كشالو ىدهلا نم نيبوه لب ىده هنا لبق هنأكف هيف غلاب لب هبعوت فرشاب

 | ءافلا « نف » فيرشتلا فطع باب نم تانبوىف فطعلاف ةثلاثلا ةيترملاىف هنال ةغلاملا

 | انثاك ةيرقلاوا رصملا نم ةماقالا عضوم رضح ىا *« دهش و بيترتلاو عبرفتلل

 هب لرعفملا نود رهشلا ىف ىا فرظلا ىلع بوصنم ه5 رهشلا مكنم 88 رضاخلا كلذ
 لاصياو راجلا فذحب هيف مصيلف ىا ه6 همصيلف 8 رهشلا نادهشي رفاسملاو مقملا نال

 ىصلانم دحاو لك نال حبحصلا غلابلا لقاعلا دهاشلاب دارملاو * اعاستا رورحلا ىلا لغفلا

 | خسني ملا ىا اذهو موصلا امهيلع بلال هنا عم رهشلا ىف ةماقالا عضوم دهشي نونجلاو

 ظ هبف ارضاح اهقم ناك ناو © اضيرمم ناك نمو #8 ءادفلاو راطفالاو موصلا نيب ريختلا

 | ضعي ماقم اهضعب ماع تافصلا فورحو ىف ىنعي ىلعو احح ناكناو « شت لش »ا

 ”ي لا داعاو رخآ مايا مايص هيلعف ىا 5 رخآ مايا نم ةدعف ف

 خسنو ضيرملاو رفاسملاو قيطملا مقملا ريبخت ىلوالا ةيآلا ىف ركذ ذ ىلاعت هللان ال راطقالا.ق

 ريخم ىلا خسنلا دوعينا لمتحا اذه ىلع رصتقاولف «همصيلفإ هلوب مقملا ريبخم ةيناثلاىف

 هللاديري 9 ناك ام ىلع قاب هنا لعل ضيرملاو رفاسملا صيخرتب خسنلا ضعب داعاف عيمجا

 «« رسسملا مكي ديريالو إذ لهستام رسيلاو ضرملاو رفسلاب رطفلا حابا ثيح 6 رسيلا مكب
 ىدمرتلاىلع نب دمهم لاق * هتتحر هعسو هتفار ةياغل رفسلاو ضرملا ىف موصلاب ةقشم ىا

 اهيف رسعلا عسمج نال مهج مسا رسعلاو اهيف رسيلا عب .خ نال ةنلا مسا ريسيلا هريس سدق

 لضفلا ةمالعلا انحش لاق * رانلا لاخدا كي نا لاعنا ا هاني ا

 رسلا اما اهرسعال نيرادلارسي موصلاب ؟سعأي ناب ىلاعت ءدارم نا ةيآآلاف هربس سدق
 ءاقبلاف اهنف رسعلااماو ةفرعملاو .ةظقلا ىلا لوصولاو ةيناحورلاو ةيكلملا ىلا قرتلاف ايندلا ىف

 والاف تسلا ناو لاو ةبط ل ايقألا ناضل 1و1 ةيرشبلا عم
 ا محجلا وهف اهيف رسعلا اماو ةيؤرلاو ةلصولاو ةبرقلاو ةمعنلاو ةنملا وهف

 (”لافابلا عبو ىذلا رسسيلا مكب هللا ديري ىنعي هتاليوأت ىف نيدلامجن لاقو * همالك ىهتنا
 اذا لقاعلا ناف رسعلا عموه ىذلا ريسيلا ىلارظنا نكلو رسعلاىلا مالا لاثتما ىف رظننت

 | ةدارم ىلا لقاصلا رظني الف ةحضلل انجوم ضرملاءالب نم سعأ ١م ايارش بنبطلا هاقنس
 | ةمهلا وش هيريششق بارشلا ةرارع ىلاسالو ةحصصلا ةوالح ىلا رظني ن نحل اول

 أ هفدرا
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 هرس سدق ىدعسلا لاق : ىهنا

 دئمدوس دو» شخلت ىوراد 7-2 دق روجر نداد َتسلايو

 مكح دسار ف تخل ىورادوج 5 مب دئمدرخ ىا رادع تلعو

 | ىلاعت لاق ناضمر موص باجيادعب ةدعلا ةاعارم ك انرما اماو ىا # ةدملا اولمكتلو ف ا

 | هكضيخ ببنت مترطفاام ءاضقب رهشلا مايا ددع اولمكتل كل مترطفاام ةدع م مكيلعف ىا (ةدعفر)



 مت 797 ع ىتاثلا ءزخلا

 ظ العم ىملجلا يف يشع لكلا ,ىاوانسلا: كلغ نبك للطعيوت ةؤزلاب نواطنا ويظن تيل |
 ةلفغلا فر ظنلا نعنيعلاموصو ٠ ةببغلاو شحفلاو بذكلا نع ناسللاموصف .نطابلا ىف 0

 ىلا نعسفنلاموصو ٠ قابلا سقف اذهىلعو ىالملاو ىهانملا عامسانععمسلاموصو . ةسرلاو

 ةرخ آلا معن نع حورلا موصو. اهفراخزو اسدلا ح نع بلقلا موصو ٠ تاوهشلاو ص رحلاو

 ىلا ةراشا ىه (مكلبق نم نيذلا ىلع ب تك 5 ) هتايثاو ّللاريغدوجوةيؤر نعرسل اموصو.اهتاذلو

 اهلك راشملا نع ةمئاص تناك بكرتلا لبق ةيناحورلاوةينامسملا نم .ناننالا دوجو ءازجانا

 ةوقب ةيناحورلاو ةيناويللا ظوظحلل ةيعدتسم بلاقلا ءازجا تراص بكلاقلاب حورلا قلعتاملف

 5 .ًالاف ةيناوملاو ةيناحورلا براشملانم اعتمتم لاقلا ساوح ةوَش حورلا راصو حورلادادما

 (نوقتتمكلعل ل تادرفملا نم مكلبق نم نيذلا ىلع بتك اك نوككم مهو ماصلامهيلع بتك

 اهي ب رشي ب راشم نع اورطفيل بارشل ا دادعتسا لوصح عماهيف نوموصتو تابكرملا براشم نم
 ظوظحلا ءاعدتسا سندنم بارشلا اذه ةيروهط ؟رهطيف اروهط ابارش مهبر مهاقساذا هللا دابع

 سمش تعلط ظوظحلا ءادتسا بكوكلفااملف كرهطنل ديري نكلو لاقاك ةيناحورلاو ةيناومحلا
 ةحرف ناتحرف مئاصلل ) هلوقب ءايينالا ديسدعوام زاجل ققح ذي ءاقتل الا علطم نمءاقللاءاعدتسا

 اماياإ هلوق ىف دادعالا ليلقتب دابعلاعم هفطل لاك نع ربخامث ( هير ءاقلدنع ةحرفو هرطفدنع

 ريغ مايا ىف مكم وص تارمثو ةيهانتم ةدودعم لئالق ماياىف مكموصناوهاهف ةراشالاو (تادودعم

 ًادتبم «ناضمررهشو# ةيمجتلاتاليؤأتلا ف اذكءركذ عامس مكتاوهيالف ةيهانتمالو ةدودعم
 هصيصخم هجوىلا ةراشالاهتلزنمو هلضف ىلعةهسلملا ةامعاهذهرك ذ نمدوصقملان وكف هدعبام هريخ

 «همصيلف) دوهعملا (رهشلا مكنمدهشنفإل هلوقبهموص بجو ا مثهموص ضر فنابروهشلا نيب نم
 لعجو رهشلا هيلا فيضاف قرتحا اذا ضمر ردصم ناضمرو * هترهشل ارهش رهشلا ىمسو

 داك الاضامترالاما كلذ ىيساع او *نونلاو فلالاو فيرعتلل فرصلا نم عنمو املععومجلا

 ىا رحلا ضمد مايا هعوقولوا هيف مايصلاب بونذلا ضامترالاماو شطعلاو عوجلانم اهقارتحاو

 ةئمزالاب اهومسف ةميدقلا ةغللانم روهشلا ءامسا اواقنمهناليق*هريغو لمرلا ىلع هعوقو ةدش |

 عيبرب ىمسياك هبىمسف ركلا ضمد مايا رهشلا اذه قفاوف ةيمستلا تقو اهيف ىه تعقو ىنلا |[
 فرضي رهجلا وب نات هلل اءامسأ نم مسا ناضمروا# ءاملا دومح هتقفاومل ىدامحو عيبرلا هتققاومل |

  ناضمر رهش ءاج اولوق نكلو ناضمر بهذو ناضمر ءاج اولوقتال) ىور كلذلو هلا ظ

 ءامسلا ىف ةزعلا تببب ىلا ةلمح ه# نا رقلا هبف لزنا ىذلا 8: ( ىلاعت هللاءامسا نم مسا ناضمرزاف

 ىنلانعو هيب هئدشملا هضتقن امسح هنس نيرشعو ثالث ىف اموج ليربج هبلزت مث ايثدلا ظ

 هنم نيضم تسل ةاروتلا تلزناو ناضمر نم ةليل لوا ميهاربا فن دروس اد

 لع عمج هنال 0 ءرقلا نم نا رقلاو ( نيرشعو عبرال نا رقلاو ةرشع ثالث لخم لاو ظ

 ظ
ْ 

 اارربصلا ب ءاوستملا, بانل ةيابح هنوك لاح لزنا ىا ه# سانلل ىده ف >ةفلللا» نلوالا

 تاحضاو تايا هنوك لاجو ىا 6 ناقرفلاو ىدهلا نم تانبو وه هريغو زاجت الا نم هنفام

 نين ىلع ىدهلاف ماكحالاو مكحلانم هفاعع لطابلانيبو هش قزرشو قحلاىلا ىدهيامم

 (« نوكيام )
 2 ا ن5 2 6 د ووو و ا د 22 ب ورح را ورم



 :رفلا ةرو- مه -__

 | ةليضنلانم موصلاىف ؟ام 6 نوملعت ملك نا © ةياعفلا م 6 مكلريخ » هنوقطي نيذلاو

 ! لضفارفسلاىفمو سلا هايشالاىفو * هومترتخاى ا هروهظب ةَقن فوذحم ناوجلاو ةمذلا ةءاربو

 ظ

 لضفامتاو ىهتنا رطفلا اوراتخاو دازلاىف هعم اوكرتشا ةقفر هلناكو ا هنفن ىلع فاخاذا الا

 ىورام اماو لضفا ةممزعلاب دخالاو هصخر ريخأتلاو هل ةينع موصلا نإل ةيرفاشتملل موصلا

 هفعضي موصلا ناك اذام ىلع لومحف (رفسلاىف مايضلاربلا نم سيل لاق) مالسلاهيلع ىنلانا

 | مايا ةثالث ةريسمرطفلل حببملا رفسلاو + كلملا نبال عمجلا حرشىف اذك كالهلاهيلع اخي ىتح

 | ةنسلا ددعقفاوبل لماك رهش مايصب ان سمعا ىللاعت هللا نا ملعاو « هللادمحر ةفسحىبا دنع اهبلابلو

 لاوشمايا ةتسوقئامالث لماكل ارهشلاف «اهلاثمارشع هلف.ةنسحلاب ءاح نم هلوقبدوعوملارجالاىف

 مالسلاهملع هللالوسر نا ىور باوثلا نه صقنب+ل رهشلا ددعنم موب صّقنناف اموي نوتس
 مايصلا ضرتفاو امو نيثالث ىاملاو امون نيرشغو ةعست ثناك اهنم ةسمح تاناضفهر ةسنام ماص

 امهنع ىلاعتهللا ىضر سابع نبانعو نيئس ثالثب ةرحهلا دعب ةوسلان م ةئس ةريشعس# دعب

 ةاكزلاداز قدصاءلف ةالصلاداز قدصا.لف هللاالاهلا النا ةداهشب مالسلاهملع هس هللا ثعب

 موصلا ضدرفام لواو نيدلا م لك داهجلا مث و داز عمرا ماصلاداز قدصاملف

 هنامز ىف طحعقلا عفو مدآ ى كولام ثلا ثرومهط كلملا نمز ىف ءارقفلا خحخأل ءاشغالا ىلع

 اراثياو أ رقفلا ىلع هم اولد لاب مهك اسمايو وه سمشلا بوىغ دعل دحاو ماعطب ءاننغالا سم أف

 | ةادساووتاوءسلاتوكلمىف جولولل بس موصلاو * ىلاعت للاعضاون و ادبعتو راهنل اماعطب مهيلع
 | مالسلاهيلعىسيع لوقب هيلاريشاك ةيناثلا ةأشنلاب هنعربعملاتاينامسملا قياضم محرنع جورخلا
 ريشيوهلاو ءاقللا ةدهاشم ةطبار موصلا ةدهاج لب [نيتصم دلو: نمتاومسلات وكلم جلبنل ]

 أ هناحبسقلعاذهلو ىروصقالو ىدوحال هؤازجاناىنعي (ىزجااناو ككءوصلا) ىمدقلا ثيدلا
 | ىلا لق ء(نجادت عوج ) مالسل اهيلعىسع ةيطاخمىف لاق ثيح عوج اب ةيؤرلا ةداعس لين

 ْ نت هك دكاوفا ةعشابا :طلسوا كك ك1 نارورب 0 ا

 ظ هللانوكيامتاو هللاالا هملعالرس لب هبف ءايرال هنال ( ىل موصلا) ىف للاىلا موصلا فضا امئاو

 ا دنع قبقحلا موصلاوهو ىلاعتهاوس امج هحورو هرسو هيلق كسمأ اذا هموص ءازج هن احبس

 ىوشملاىف لاق : صاوخلا

 كاب ناوباو ترضح دنيب دوز * كاب ناج اهسوه دراد اركره

 صهاظلل نوكياك موصلانا 6 مايصلا مكلع بتكاونما نيذلااهيااي )) ىلاعت هلوقىف ةراشالاو
 7 ونادوهش اونما نيذلارسلاو حورلاو باقلا وي | ريش باطخلا نطابو نطانلل 0

 هظحالم نع حورلا موصو تاللوقعملا برانششم نع ههوص بلقلا موصف هللا عم روضحلا

 مجماذاهموص ةباهنف تازطفملا نع كسمانف هل هللاريع دوهش نع هنوص رسلا موضو تايناحورلا

 هتيؤرل اوموص ) مالسلاهيلع هلوقىفو قحلادهشينا هموص ةياهنق رابغالا نع كبسا نمو لذللا
 , انطابو اهاظ دبعلا موص نوكينا ىتنف قحلا ىلا ةدئاع اهنا قيقحتلا منع ( هتيؤرل اورطفاو

 هححصم رظنيلف ىولوملا مظن مظنلانكل ىونتملا ف هدجا مل



 0 ىناثلا ءزجلا

ْ 
 | ةوهش عطش وصلا ىأ هيشنلا ىلع ىنعملاو اها" نتتصخلا كرتثيو نيشاالا قومرع صضر,يناوهو | 1

 ظ ةراشابناقوتلا ةلح ىلع لوم هنال بوجولل ثيدحلاىف صمالاو ءاصآعاك ىبملارش عقديو عاملا ظ

 لصحي ةوهشلا نيكست ءاملعلالاف * ةميلسلا ةلبجلا ىلع ناقوتلا اووذ مهناف باشلا رشعماي هلوق .
 اهرك ذب شفنلا ةثداحم كرتو اهنع لفاغتلاو تاوهشلا فذحو للاب مابقلاو 1 |

 ١ طرف نم كلذت اف + ايارطضاو ةكرحهفن نمدج ولك أيالو موقيو موصيلجرلانا ت طق ناف *

 عشا ةمادلا نازحالاو مومهلاب هسفن نع كاذ عطقبلف لوالا نم هف همدقم ةوهش لضف ١

 | امايا ةعاطلا ىلع ةظفاحلاو ةيقارملا ىلع ةموادملاو لمالا رصقو لجالا سيرّقتو توملا |

 | ريثكلاو ادع دعب لاملا نم ليلقلاناف لئالقوامولعم ددعب تاردقمو تاتقومىا هك تادو دعم

 2 مايصالو صهدلا مأايص اًنلع ضرفب+ل ىلاعت هللاف دعو لك ريغنم امص بصي ا اله لاهل ظ

 ملا اع لد رمضم امايا باصتناو مثالا عيمج ىلع فيلكتلا مال الل.هستو ةمحر و افيفحم |

 ١ اضرص ىا هي اضيرم مكنم ناك نف ف اءاستا ةيلوعفملاوا ةيفرظلا ىلع اما اوموص ىنعا هلع |

 ٌْ | مولا ءاساقرفاسنمناب ءاع هفورفس بك اروا © رفس ىلعوأ # هعم رضيوا موصلا هرمضل ٍِ

 كلج اورق لعد تل رازالام ولظ نلف ركل ىلا تك هازال ناكتن) هرقل م ااتسا دددغل رطقج

 لف لنا تامتاب ركاب ةلربات هيجهيعس هوافتما:اهنف) اص هلل وأ رفا لع ناكيرأ ظجملاغا
 8011 لعل اذه ىلع ةلالدللو ءاشي فك هف فرصتي بوكرملا ىلع هءالدساو

 مايا ةدع 1 تدع هللعف ىأ نقي 14 طخ 8 ر ملل ىلع ء ءالمتسالاب خراشأ هنق. سلذا ار فاسموا ل لغرف

 ) هدع ىانلا نهم ةدودعملا ةعامجلل لاش هنمو دودعملا ىعمب دعلا نم ٌةدعف رفسلاو ضرملا

 | ةيآلانم دوصقملاو عباتتم ريغوا اعباتتم رطفا نأ هرفسو هضرم مايا ريغ 5 رخا مايانم |
 ١ ارفاموا اضيرم ناك نماماو نيربتعملا ءاحصالا مزليامتا تادودعملا مايالا ىف موصلا ضر فنا ناي

 | يرش ى كلا بهذ 1 هنوقطي نيذلا ىلعو » رخآ ماياىىا مايالا هذه نع موصملا ا هلف

 | اوموصينا ناب نيرا نيب مالسالا ءادتبا ىف مهريخ نومسقملا ءادأالا هنوقطن نيذلاب دارملاذا ى

 تلري ريختلا خسل مث موصلا اودوعتيل اوناك مهنال مهيلع قنا اودهو اورطشنا 3 ظ

 هيلع نيرداقلا مايصلل نيقيطملاىلعو ىا ىنعملاف (همصيلفرهشلامكنم دهشنفإ هلوشب ةميزملا |

 عاصواربنم عاص فصن ىهو ه5 نيكسم ماءط .#© ىهو ةيدف ءاطعا ىا ه# ةبدف م | هرطفانا

 خسشلا ريسفن ىو 5 2 متاقلا لدلا قرح ةرابع وهو ءازخلا ىنعم ف ةيدقلاو هريغ نه ا

 نيذلا مهو موصلأ ىلع نوردشال ىا بلسلل ةز.هلاو هتقاط تلازاذا نالف قاطا نم قئشل

 ْ ريح عربت نه ىا 6 اريخ ع وطتن م ربكلا لاح ىف هنع اوزجم مث ٍبايشلا ل ىف هيلع اوزدق ٠
 ١ عوطتملا ريا فرك ذو هي 1 هلريخ #9 عوطتلاىا ه م وهف 88 اريخاع وطن عوطتوا ةيدفلا فدازف

 | اهينانو. رثك اوا 00 مولا نارام عطيو دحالاو 0 ىلع ديزينا اهدحا . هجوا هثالث

 0 0 ةيدفلا عم موصينا اهلاثو . بجاولا ردقلا نم لك 1 دحا ولأ كسملا مطينا

 ظ نورفاسملاو ىضرملا اهنا مكمود ىا ءادتسالاب عوف سم ردصملا ليفت 0 اوموصتناو 3

 (نيذلاو )

 ١ ءاصخالا نم عون ءاحولاو ًالزنم اهأون ةأرتعا جوزتنمنال لزتملاف ةءاملاوهو جوت او حاكتلا |



 -- /  يسع ٠ ببسي ِ سس ساسلللل2للس يي صا

 ةرقبلا ةدوس م 7و >>>

 | مقراتشب ) ماللا«لعىتلالاق اكتاداعلاو موسرلا نع ابنت لامحالا فو تاوهشلا نم ةوهش
 ادحاوابرمشم براشملا لعجمناب (قالخالا مراكم معبال تلعب ) لاقو ( تا وهشلا كرثو تاداعلا

 ةيصولا نم انرك ذام ىنعي (نيقتملا ىلع اقحإ ادحاو ايهذم بهاذملاو ادحاو ابوبح بيباحملاو

 | ناملسملا ىلع لاقامو نيقتملا ىبع لاق اذهلو ىنحلا 5 قم ىلع بجاو قح اهتلمح

 ( انههىوقتا ) مالسلاهيلعلاق اك نطاويلا لها مه نوقتملاو ىهاوظلا لها.مهنال نينمؤملاو
 هلع هلوقل ىهاوظلا لهال لزنا 5 نطاولا لهال لزتا نآرقلانا معاو ىقيورنم لاماكت

 خسنلا لمتحت ماكحالا و يهاوظلا لهال ماكحالا هيهاظف (انطبو ارهظ نا رقللنا ) مالساا

 | ادبا خسنلا ليتحتال ىهف قئاقحلاو مكلا هنطابو ةيعاظلا ةيصولا ىف ةي الا هذه تخسناك
 ماكحاىف خسنلا لخد ناكناو ىنعي اخوسنم نا رقلا نم ”ىش سبل ىناعملا لها لاق اذهلو
 / ىلع اقح قئاقحلاو رارسالاو ظعاوملاب الومعم ادبا نوكف هنطاب ماكحاىف لخديالف:هىهاظ

 ريغمهقحىف ةيصولا مك (نيقت.ءللىده) ىلاعت هلوقك نيقتملا ةيادهب صوصخم هنال نيقتملا

 لاق هك اونمآ نيذلااهياي هب ةكزلا هفن هللاسدق ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك ادبا خوسنم
 اونما و بيحلل بيملانم هسنت اهياو بيحلل بيبا نم ءادنوهو ءادن فرحاي ناسللا باعا

 كعمس اهل عفراف اوما نيذلااهيااي لوش هللا تعمساذا نسحلا لاقو * بدبحلل بيبحلا نم ةداهش

 ءانعلا وةداعلا بعت اهبلازا ءادنلا ف ةدل قداصلارفعج لاقو * هنع ىهنش ىهنلوا هد ص ون سعال ةناف

 مكيلعبتك رانلا ىف هسفن ءاقلاب هسعاوأ ىتح هبوحم سما لاتتما ىلا رداس, بحلانا ىلا ريشي

 / ىلاعتلاقو «تادودعم اماياإ هدعب لاق ىلاعت هناف ناضمررهش مايص مكيلع ضرفىا ه# مايصلا
 كاسمالاوه ةعيرشلاىف مايصلاو 6 ناضمدرهش )ل هلوق دعب (همصيلف رهشلامكنم دهشنفإل
 ماوع موص اذهو سفنالا ةيهتشنام مظعم ىه ىنلا ةدوهعملا تارطفملا نع هلها نم ةينلا عم اراهن
 ىوسامج كاشمالاف صاوخلاص خا موصاماو تايهنملا نع كاسمالاف ص اولا موصاماو نيئمؤملا

 لئمانم اك اباتك بتكىا فوذحم ردصم ةفصدنا ىلع بصنلا م لح ه# بتك م 8 ىلاعت#للا

 اهبشم مايصلا مكلع بتك ىا ةلوصومامو مايصلانم لاح هنا ىلعوا ةيردصمامو بتك ام
 مال لاهيلع دآ ندلنم متالاو مالسلامهيلع ءاببنالا نم 4« مكلبق نم نيذلا ىلع 9 بتكىذلاب
 ”ىغلاو .ةقاش ةدابع موصلاناف نيطاخلا سفنال بييطتو هبق بيغرتو مكحلل دك أت هفو
 باجيا لصا ىلا داع هيشتلانا ىهاظلاو هنايتاىف دحا لك بغريو هلمحن لهس ,عاذا قاشلا

 ادوعأع ءوسولا شا مانا باد عد وصلا ناك ذللك انالوو يقود رمل 15 ىلإ ل خلا
 | ىلع لص مهللا ءاعدلا ىف لاك ههجو لك نم ةيوستلا ىضتقبال هبشتلاو ىسوم موق ىلع ناك

 ٌنوربس مكنا ( مالسل اهيلع لاقاكو مهاربا لا ىلعو مغارإا ىلع تاللص موي لا ىلعو دج

 هي نوقتت ,كلعل 9 ىثرملاب ىثرملا هيبشتال ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت اذهناذ (ردبلا ةليلرمقلاك مكبر

 عاطتسا نمبابشلا رسشعماي ) مالسلاهيلعلاقاك اهأدبم ىهىتلا ةوهشلا ريسكي موصل نا ىصاعملا
 , هلموصلا ناف موصلاب هيلعف عطتسي لنمو جرفلل نصحاو رصبال ضغا هناف جوزتيلف ةءابلا مكنم

 | ةءابلاو ىوونلا هلاق اذك نيثالث زواحيملو غلب نمانباحا دنعوهو باش عمج نابشلا هلوق ( ءاجو |
 ادد

 (ل-18 - نابلا حور )



 ليديت هنالليديتلا اذهىف ريغملا ىل - رزوالىا 46 هبلع مئاالف ين حلالا (قيزط لح "اهئازجلإب

 مه ؟ م ع٠ ىتاثلا ءزجلا
 حمايسييتيتتسست

 0 ةرفغملا ذو ةبانالاب حاصملل دعو #« محد روفغ هللانا لوالا فالخم قدح ىلا لطاب

 لطابلا ىلا ليدبتلاوهو ليدبتلا ضعب نال مثؤيام سنج نم لعفلا.نوكو مثالا ركذ ةقباطم
 | نكل مثالا سنجنم سل ريخ ىلا ليدبتلا نال ةيونعملاال ةيرودلا ةلكاشملانم اذهو ما
 هلمأي رورغم ناسنالاناف اهللا سانلا ةجاحل ةيحتسم ةصولانا ملعاو * مثؤيام ةروص هتدوص

 ا 0 جاتحي كالهلا فاخو ضرملا هلضرع اذاف هلمعىف رصقم ةليوط ادم اطلب لا

 هملادم ىلاهقرصي ءريلا ةضهئاولو ىل 00000 هف تامول هجو ىلع هلاع هريصقت كرادن

 مكلامعاىف مكلةدايز مرامعا رخآ ىف مكلاوما ثلثب مكلع قدصت هللانا) ثيدحلا ىفو + ىلاحلا

 اذكو ةطنملا نم عاص فصن ةبوتكم لكل همايصو هتالص ةيدفب ىصويو( ملل ثيح اهنوعضت
 لاق + كلذك رذنلا موصىفو ةطنخلا نم عاص فصن اًضنا ناضمر موص نه موب لكلو رتولا |

 لكلا نع يلازم انو نوجر# ءالوالاو ثلثلاب 1 001 نوصويءانعالاف لاحلاب

 ظ
 ا

 ظ
 ظ

 | وهفالاو ةبجاو ةصولاف تابجاولا نم ”ىش ىا ةرافكوا جح هلع ناك نمو خشلا ريسفتىف

 ظ هللاهمحر ىفاشلا مامالا]|  ىكح  هنلوبدو ديزا ما ءاوواب ىدوبو ىوتفلا هلعو رامخلاب

 ظ ىنوتن اءلاقو رضحل هلا هتوم ريخ غلب تاماملف ىناسغي انالف اوم لاق هتوم سمع ض ممل

 | اهاضقو هسفن ىلع اهبتكف انيد مهردفلا نوعبس ىفاشلا ىلع اذاف اهنفرظنف اهب أف هتركذتي
 اءللاق مسوهيلع لاىلص هللالوسر نع حيبحصلا ديما هو اناا اتتانرامو وعل حلفا اق تناو
 ظ 0-1 قولا ملكتت لهو هللا ل وسراي لبق ( ندوللا عم مالكلا هلنذؤيل صوم ل .نم )

 ةيذعملااماف . ةبدعمو ةدعمنامسق حاورالامالعالا ةم الا ضع نع الق مامالا لاق * (نوروازتو

 روازتتو قالتتف ةسومحلاريغ ةلسرملا ةمعنملاماو . قالتلاو روازتلان ع ةلوغشم ةسوحم ىهف

 ىلءوه ىذلاهقيفر عم حور لكن وكيف ايندلا لها نم نوكيامو ايندلاىف اهنم ناكام ركاذتتو
 رودلا هذهىف بحانم عم ءرالاو ءازحلا رادىفو خزربلا رادىف ةتبان ةيعملا هذهو هلمع هلثم

 فارطاو للللاءان | بهأتنو رابخالا ةحراتخينا لقاعلا ىلعف + فقومو نطوم لكى ثالثلا

 اهيلعنم لكو ةيناف ايندلاناف لم آلا لوطب هللانع عطقتيالو لاثملاو لاملب رتغبالو راهنلا
 بئاصلالاق : نإ و نيحلك هللا اوقتاف ناف

 ةناح زتؤيكا رد ىرام كي ووكل ناشا * تسح هك ىنادلهالوطنالفاغ اشر

 ةيصولا ءايلوالا ىلع بتكو لاملاب ةيصولا ءانغالا ىلع 6 مكلع بتك) هنا ةيآلاىف ةراشالاو

| 

 ةدارالابهسفنن تومي و هللا عم مهدحا بلق رضحب ىا «ةيصولا اريخكرثنا توما م« دخارضحاذا)

 ريخ لك كرثيو ( اونومت نا لبق اونوم) لسوهيلع هللا ىلص لاقاك ةيناويحلا ةيعببطلا تافصلا نع
 لفسلا ندبلاو ىولعلاحورلا اهو «(نيدلاولل) ىدويناهلغف ىقعلاو امدلا ن ماهم رشم ناكرشو

 ةيرشلات ادلوتملاقابورسلاو بلقلا مهو6نيرقالاوإلاءههجاودزاب ت تادحو تدلاون سفن اناف

 ةينافلا ةينامسللا براشملاو ةقابلا ةيناحورلا براشملا نم 1 ل كارسما اكد|رتو هكرتب

 ىلا تبع ولائم لاوحالا ىف ازرتح هن . هعمل اتا فار عي ا كادتعالابئا 4 فو رعملاب ل. |

 222797 اش 242424242424222

 ( ةروهش )



 ةرفسلا ةروس مده ا” ملال عجم

 / نمل كلذ قلطبالو لاموذ نالف لاقي اريثك الاموا اريثكوا اليلق الام ىا 6 اريخ كرت نا
 أ ىلا ةثالث لاق كلام كتلاق ىصوينا دارا الجر نا اهنع هللاىضر ةشّئاع نعو * ليلق لام هل

 لصاو كلايعا هكرتاف ريسي "ىشلا اذهناو اريخ كرت نا هللالاقامت ا تلاق ةعبرا لاق كلابع ك تلاق
 لمف ريخلا افصلا ناوخاىف لاق + رمشلا دض هنال عفان وهام هيف بغريام لكل نوكي ناريخلا
 ءاصيالا ضرف ىا بتك لعاف بئان # ةيصولا ف ىنتشيام لجا نم ىتبتي ىذلا تقولا ىف ىتبنيام

 | ديزيال لدعلاب ىا الا بصن ه6 فورعملاب 88 ثريال نميو ثري نم 6 نيرقالاو نيدلاولل 8
 | اوناك ةلهاجلا لهانا ةيآآلا هذه لوزن ىف ببسلا ناكو ريقفلا عديو ىنغل صوب الو ثلثلا ىلع

 / ةنكلاورقفلاهف براقالا نوكرتيو فرسشلاو رخفلل ابلطو ةعمسو ءاير ىدعبلل مهلامب نودوي
 نيرقالاو نيدلاولا ىلا نيدعبالا ىلا فرصي ناكاممالسالا ءدب ىف ةب الاهذهب ىلاعت هللا ف رصف
 | ن الاف ءاسنلا ةروسىف ثيراوملا ةيا اهتحسن مث ةمكحو احالص اهب لمعلا ناكام اهب لمعف

 ا تراالارزم ركل مهر نو ولف نمل وأ وات ال3 تير شالا قارون م1 را
 ١ عايض نعنيبنتجما 6 نيقثملا ىلع © اقح ةيصولا هذه قحاىا # اح ف ثراوللالا دعابالاو |

 | هشاوحىف خيشلانبالاق * اذهب لمعلا اوكرتنال هللاب نيقتم مكن اىنعي بيرقلا نامرحولاملا ظ
 | ىلع عامحالا لد دقو نيقتملب اصتخم فيلكتلا اذه نوكينا ىضتقي نيقتملا ىلع هلوق ليقذاف

 | هنانيقتملا ىلع اقح هلوقب دارملاناب ببجا مهريغو نيقتملا قحىف ةماع فيلاكتلاو تابجاولان ا ظ

 / < هلدينف ف لكلا هيف لخديف ابهذمو هلاقيرط اهلعجواهارحتو ىوقتلا رثآ نم لكل مذال
 ١ ىعرمشلا ههجونع ءاصيالا ريغ ىا ءاصيالا ليوأتىف اهنوكل ةيصولا ىلا عجار ريمضلا
 | ةباتكلا ىفاما ةصولا ريغي ىصولاف دهاشلاوا ىصولاوه رضتحلا ءاصيا ريغ نم نا روهشملاو ظ

 ١ ليدشا از وكينا نكميو اهمتكبوا ةداهشلا هجو ريمغتباما اهريغي دهاشلاو قوقحلا ةمسقىفوا ظ

 | تحن نولخاد مهلك ءالؤهف هقحتسم ىلا هبىصوملا لاما لوصو نم اوعنم ناب سانلا رئاسزم ظ

 | ءاصيالا ثاامىا هي همئاامتاف له هيدل ققحتو هيلا لصوام دعب ىا #4 هعمسام دعب قف هلدبنف هلوق |
 | ىصوملا ىلعال عرمشلا اوفلاخو اوءاخ مهنال هي هنولدسي نيذلا ىلع © الا ليدتلا مثاوا ريغملا ظ

 ءازجو هباوشب # ملع #9 هريشتو ءاصتالاب # عيمس هللازا ف مثالا نم “ىبرب هناف تيملاوهو ظ

 | « فاخ # ةلوصوموا ةيطرش 6 نف © هقحتسياع امهنم دحاو لك ىزاجبوهو هريغنم
 ىا *# صومنم ف موزلملا ىلع مزاللا مسا قالطانم وهف فاخ يلعاذا هناف ملعو عقون ىا

 لاحاهنا ىلع ىفودحموا ةياغلا ءادتبال اهنا ىلع فاخن قلعتينا زوجحن وهو ىصوا ىذلانم

 / اليم ىا  افنح © الا- تبصن تمدقتاءاف هلذفص لصالاىف اهنال هيلع تمدق افنج نم

 / ةيصولا عضوم ىصوملا ,اهجاذا ىنعي فنجلا ادمعت ىا  امئاوا © ةيصولا ىف أطخلاب ولا نِع
 ١ حلصلاب دارملازا ىهاظلا  حلصأف ف هؤاصيا زوجالامب ىصواوا ةبصولا رادقم ىلع دازوا
 لكمتحم لخ دينا ىتَشِبلب ىصولاب هصيصختتل هجوال هنا الا ةبصولا ماب اقلعتدشا هنالىصولاوك

 ىتفملاو فورعملاب مأينمو ىصولاو ىلولاو ىلاولا نم تملا ةيصويىف داسفلا عفر هنم ىنأتي نم
 هتبصو ريغف نوبرقالاو نادلاولا مهو مهل ىصوملا نيب ىا 7 مهيب ِِ تراولاو ىضاقلاو



 مي ”؟ مد جم ىتاثلا ءزجلا

 للطن نع نوانلمت 6 نوقتتمكلعل 98 سوفنلا ظفحو حاورالا ءاقبتسا نم صاصقلا ةمكح

 هقو * دوقلا ةفاحم لتقلا نع نوقتنوا ناعذالاو 575 صاصقلا ىلع ةظفاحلا ىف ىوقتا

 ىلا ةيسنلاب.ديعلا هب بساحمام لوا ىهو ءامدلا دابعلاقوقح مظعا نم ناف لتقلا نع ريذحت

 ِثيدخاىفو .ىلاع هلا 'قوقخ ىلا :ةسنلاب هب. كسا ام لوا ةالصلا نا © دابعلا قوقح 0

 ىتح امد هجادوا بخشت ىرخالا هديب هلئاق اسلم هيدب ىدحاب 300 - ةقااتاا

 (تانلاردلا هب بهذديو تسعت لئاقلل ىلاعت هَللال وقف ىنلتق اذه هناحسس هلل لوتقملا لوقف اققون

 ةطاوللاو ىزلاك ىلاعت هللانيبو دبعلا نيب امف لوالا * هجوا ةثالث ىلع بونذلا نا معاو *

 بنذملا باتو لح ىف هلعج و هغلب اذاف هباتغاو هتهب نم ىلا غلبي ملام ناتهبلاو ةسغلاو

 هلرفغيال لح ىف لجرلا كلذ هلعجي ملف جوز اهلو ةأرماب ىز اذا كلذكوهلرفغي هللاَناوجرتف

 ناب ىبزلا رك ذيالو هنم لحب قتكيو هلرفغي هناف لح ىف هلعجو بائاذاف ىد ًالاهمصخ نال |

 حلص اذهو كنيبو ىنيب ةموصخ لكنمو هنم لح ىف كتلعجدقف كيلع ىلقح لك لاق
 رفغيال بنذلارك ذي. ملام ةفلاسلا ممالا نال ةمالا هذهل ةمارك زئاج كلذؤ# لوهحلا ىلع مولعملاب |
 جملاو'ةاكزلاو موصلاو ةالصلا كرتي نا وهو هللا لامعا نيبو هس اهف بنذ ىناثلاو + مهل |

 دؤي مل اذاف كرئام ىدؤي نا ةبوتلا طرش نال اهريغو ةالصلا ضّم ملام هفكتال ةبوتلاناف |
 مهمتشيوا مهب رضيوا مهلاوما بصغي ناوهو هللا دابع نيبو هنيب امف ثلاثلاو « بتي ل هنأكف
 ىتح ةحلاصلا لامتالا ىف دهتجيوا همصخ هنع ىضري نا الا هيفكتال ةبوتلا ناف مهلتشوا
 ىلا اهدرب نا هيلعف دابعلا قوقح هلع لك دعلا باباذا هتاف ةمايقل أمون امهْس هللا فون ْ

 عف ريف كسأر عفرا ةمايقلا موي همصخل لو هترفغم هللاداراو اهلاصيا نع زج ناو اهبابرا |

 كوفع اهنمث ناف اهيلع رداق تنا ىلاعت هللالوقبف هذه نمل براي لوقف ةبلاع اروصق ىربن
 ىف ةراشالاو + ةنحلا ىلا ابهذاو كيخا دب ذخ ىلاعت هللالوقف توفع دق لوقف كخانع |

 لاقاك هالتقىف ةمحرلا هسفن ىلع بتك م 5ك التق ىف صاصقلا.كلع بتك ىلاعت هللانا ةيآلا |
 ىونملا ىفو : ( هتيد اناف هتلتق نمو هتلتق ىنحانم )

 [1] نمذ رد درا ربرس نارازهدص * نديزا درب ادرس ىيرك ظ
 |[ اهآ5 .نانح“ كف ىف نأ ع امال - ناشإل نوال

 ىتم ىتح ىنطوم قرافا م5 *« ىتفاي ىنايح قوم ىف نا
 كيمو ىداز 1 يلوم <. هر ىزراكشا ديوج اسد ريش

 5 تروح 9و ديازوسب هياورب وحجم #3 17 نال وسلا ١ قيام

 انقفو مهللا ةقالا ةبطلا ةايحلاب هبلق ىحيو ةديدشلا تاضايرلاب هسفن لقي نأ لقاعلا ىلعف |

 رضح ىأ 6 توللا كدحا رضح اذا مكيلع بتك 98 نيمآ ىضرملا بولقلا هذه ةاوادمل |
 سفن روضح دنع ةصولاىل اع رادتاالذا ضاصمالاو للعلا نم خا هنرامآ رهظو هبانسأ

 توملا روضح تقو ثدخحيال باجمالا ىنعمب ةقكلاَوأل بتك لولده اذا ىف لماعلاو توملا ظ

 ىضتقمو ىلاعت للاب اجا مكيلع هجوتلق ةنأكف هتوم روضح تقو فلكملاب هقلعت ثداحلالب |
 لزالاف ٌتوتكمى علا اذهناىلَعةلالدلإَتَمْكِب هتلمتو باح ألاةج وت نعزيمق رشح اذا هباتك ظ
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 [ذ] رى ب6 ويك ذر ك6 ترج يقر ص سك كج م(" ميك”

 عنا ) خا مالسلاه يلع ريمغي نديبلط حاف هكنأ ناي رد مكيرتفد رخاوا رد [؟]



 0 موك ”؟/م6ه ججمح

 ١ ماللاب ىف داما ىلا ىدع (كنع هللا افعإ) 7 هأ وت ىفاك نم اعل د بنذلا 1 7 1 نعب بنذلا

 | ةيانْلا بجوم طاقسا نع ةرابع ىتناجلا وفعو ةيآلا ىفام هيلعو ىجذا نالفل توفع لاق
 وه ىذلا هحاةهج نم ةيانج نع هلؤغ ىذلا لتاقلا لبق هنأكف صاصقلا انهه اهبجومو هنع

 وا لام ىلع لبتقلا ءالوا عيمج عم لئاعلا حلطصا ناب امان عقاولا وفملاناك ءاوس لوتقملاىلو

 | لعقذديو لاملا حب نيربدقتلا"ىل 1 هناف ءالوالا ضعب نيبو هنيب حلصلا عقو ناب وفعلا ضعب

 صاصقلا نع حلصلاىف 0 "ألا هذهنا امهنع هللا ىضر سابع نا د لازلت

 مالسالاةوخا نا ىلع اشو هيلع هل افاطعتسا لتاقلل اخا ةيانللا ىلو ىلاعت هللا ىمسو لام ىلع

 | ىفوذحم أدشم ريخ 4« فورعملاب عابتاف 88 هلتق ناميالانم جرخم مل لتاقلازاو امهنب ةمئاق
 | ىلع ىا قوعملا عابتا مالا علا وفعب مدلالطرو وفعلا نم ”ىش لصح اذاو ىا

 اذاو هلط ىف قيضتااو ديدشتلا كرتب فورعملاب حلصلا لدبب لتاقلا بلاطي نا لوتقملاىلو

 وعغو هنع وفعلا ثح د6 ناسحاب هلآ ءاداو © هلع بجوامت رثك الا كطيال ةيدلا دخا

 ءادالاف ناسحاب ىتاعلاىلا لاملا ىدؤينا لتاقلاىلعو ىا ناسحالاب لاملا ةيدأت ىلع لتاقلا

 فئفخم 8 ةيدلاو وفعلا نم زوك ذملا مكحلا ىا هي كلذ ذه ىذالاو سخبلاو لطملا كرتب

 لب ةيدلا ذخاو وفعلا مزج ل ثيح هنم 6 ةمحرو 9 مكلةعسوتو ريسين ىا 6 مكبر نم
 صاصقلا ماللاهيلع ىموم عرش ىفنال كلذو وفعلاو ةيدلاو صاصقلا ثالثلانيب مريخ |

 | ىنشتلل الم فو بس لضفلاوهو وقعلا مالسلاه يلع ىسع نيد ىفو طقف لدعلاوهو ظ
 6 3 كلذدعي 0 هلع رشام ز واجن ىا 3 7 8 وفعلا مركتلاو هيدلا هفرتللاو صاصقلا ظ

 | ةلهاجل ! ف قواد 6 ةيدلا لحا وأ وفملادعب لتاقلال جاوا لئاقلا ريغ لقا ناب فضصخلالا

 هادا« ناو كانؤأ لا ةلام دْنيو اةلثقف دفعت م ةيدلا لوس لئاملا" نمو
 اماو قح ريغب هلئقام صاصتتالابف ايثدلاىف اما لالا ديدش باذعلا نم عون 1 ميلاباذع 3

 وه ىذلا 0 سنجلا اذهىف ىا “ ةوح صاصقلاىف 1 كاف ةرخآلاو ظ
 خب ةعيبر نب لهلهم لتق اك ةعامجا ا نولتش اوناك مهتال ةميظع 5 20

 مهني اهف عقيو ةنفلا روشف هلتاقريغ لوتقملاب لتقي 0 ل 2 ع باك |

 ىاهف تن ,صاصقلا عر مشب مالسالا ءاحاملف نمالا عاشتراو جرملاو جرهلاو رحاشتلا | ظ

 ناكف ه ريغ عمرا لتقف لتق اذاولتقلا ىلع مدشال لتق اذا لتس هنا لتاقلا معاذا هنأل ةاح |

 لعج ثحنم ةغالبلاو ةحاصفلا ةياغيف مالك وهو رثك اوا نيسفن ةامحا ببس صاصقلا

 | صاصقلاو رخ الل اعفار : اهدحاققحنن وكي نا مزاتست رخآآل*ىش ةيدض ناف هدضلجحم “ ىذا 1

 نا ثيح نم َيَقْلا ىفرظلاب هلاهبشت 8 لعج دقو اهلدض ةاسحلا عافترا همازلتسال 1

 كلذكهسفنب ىشالتيو قرفتي وهالو هدسفو هيلخبام هبيصيال فرلظلا ءاوح اذا قورثخملا

 ا ذا هق كشالو اهل فرظلا ةلزتع هجولا اذهنم ناكف تاق الا نم اا ىمحم صاصقلا |

 ةغالللات اكن نم ىه ىتلا ةبارغلاو نسحلا ةياغ ىف فضل راشعا هدضل ابماح دّصلال عج |

 | ىف لمأتلل مهادات ماهوالا بوشنم ةصلاخلا لوقعلاىتذ ىا #* ٍبابلالا ىلوااي ف اهقرطو |

 | 22غ عطإ



 هك 7 م16 ىلاثلا 00

 هل سيل لتاقلانال كلذو صاصقلاب :ىلولا ةلاطم دنع يكسفنا ملست يلع قود فرع نولئاعلا |

 دودحلا نم برهلا امهلناف براشلاو ىتازلا فالخب دبعلا قح وكل ميسر مامينا |

 ةرابع وهف لعفام لثم ناسنالاب لءفيزا صاصقلاو ىلاعت ُنلاَوح قحلا نم امهلعام نوكل

 بيسي ىا| سب سلال فو ليتق عمج ىلتقلاو ٠ تاحارحجلاو فارطالاو سفنالا ىف ةلثامملاو ةيوستلا نع

 اهايا اهطبر بيسي ىا (.اهتطبر ةرهىف رانلاتلخد ةأرمانا ) مالسلاهللع هلوقىفاكز تقلا لك

 ديعلاو #9 ةليعيلوتقو وقوكلانر آ١ىا ربخو أ ادتم هرحلابر حلا © #8 ىلتقلاهلوقىف فقولانسحو |

 اهدحالناكو ةلهاجلاىءامد ب رعلاع احا نم نيدح نيب ناكهنالوزنلا ببس# ىنالابىالاودسلاب |

 نينثالاوى الاب رك ذلاو دبعلاب مكس رحلا نلتقنل اومسقاف لضفو ةوقىا رخآ“ الا ىلع لوط:

 هللا مهسماو تلزنف مالسالاب هّللاءاح نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوك احتفدحاولاب ١

 | نابالا صاصقلا ىرحنالناب ةتلارصحخلادفبالر طابرحلاهلوقو . اولداعتبواوواستن ىا اوراشنا

 نوكيناريغنمنير وك ذملا نين ىلتقلا ف ضاصقلا عرشدض لب نيش الان بيو نيدعلانيبو نيرحلا |

 . اهسفنبةلبقتسم ةلمح (ىلتقلا ف صاصقلا كلع بتك ))ىللاعت هلوقناف ماسقالا راس ىلع ةلالدهف .

 يملا يطب قبايل نقم لم ورك كلا ةل كاع ةافرش تلامس طال رقو

 قنىوس ةدافل نوكيزا نكميصيصختلا كلذلب تاّيزحلارئاسل مكملات وبث عنميالركذلاب |

 دععلاب نولتشي اوناك مهنا نم ةيلهالا لها هيلع ناك ام لاطبا ىهو روصلا رئاس نع قا ظ

 نايرج ىنن هيف سبلو ةلوتقملا ىتنالاب ةلتاقلا ىتتالاو لوتقملا دبعلاب لتاقلا ةليبق نم رحلا مهنم

 همالك ىهتنا لتاقلا ريغ ىلا ىدعتلانع عنم هف لب ىثالاو رك ذلاو دعلاو را نبب 0

 ا ل ووش نرلدتي وفاكلب نمؤااودعلابر خلا نالّش هفدحوباو ىروثلاو* |

 ىلعةلالد ريغ نه نا رقلاىف الع تصقاذا انلق نم ةعيرش ناف 6سفتلاب سفنلانا اهيفمهيلع |

 نأبو( مهؤامد ًافاكتت نون٠اسملا ) ىور امبو * انل ةعيرش اهناىلع بجاو اهب لمءلاذ اهخسن

 ةمصعلاىف ةاواسملادمّعي صاصقلانابو دحاولاب ةعاما لتق ليلدب ربتعم ريغ سفنلا ىف لضافتا |

 رفاكلاب نمؤملاالو دعلاب ران التّشالىفاشلاو كلامو * امهيف ناس اهورادلابوانيدلاب ىهو

 هللا همحر ىبفاشلا لاق اك

 اوعي لع هناؤن اةياعتش نامدإ ء مق كا رغلا اذه زن ةئاوذح ظ
 دعلاب رحلا لّسال ىهذدم ىفو * هدبع انارإ ىتا راو ولعت ذل و

 ناريمضلا « هبخا نم هل ىنع 9 ةلوصوموا تناك ةطرش لتاقلانع ةرابع 6# نف # |

 لعاف ماقم متاق هنا ىلع "”ىش عاش راف ليلت وفعلا نم 'ىش ىا ه5 ”ىبث 88 نم ىلا ن ناعحار

 ىدعتال امزال ناك ناو افعناف وفع ىنع كاوق مكحىف ىا ر ,دصملا مكح ىف هنا ىلع ء ءا ىنع

 ىف مك لعافلا ماقم هردصم ماع نا حلصيف قلطملا لوعفملا ىلا ىذعتي هنا الا هب لوفعملا ىلا |

 ةدبافو ريسلانم ”ىشو ريسلا ضب ديزب ريس مهلوقو«ةخيفن روصلا ف خفت اذاف )ىلاعت هلوق
 وا مدلا ضعب نع ىتعي ناب هنم ضعبو وةءلا نم. فرط هل ىنع اذا هناب راعشالا 'ىث هلوق

 ىلاو ىناجلاىلا ىدعتب افعو ةيدلاالا بجي ملو صاصقلا:طقسو وفءلا مت ةثرولا ضعب هنعافع |

 1722510 2277 7لل

 نت



 ةرقبلا ةروس مهي 2 تح

 ىونثملافو : 6 كدهعب فوا ىدهعي اوفواو ) ىلاهت هللالاق

 رامم ار حس * دهع خِسوى دا تستخردنوخ

 دون | هديربب كلر انا و دوب مديسوب خب دساف دهع

 دوس تسبن ىزيس خس داسفاب + دوبزبس هجرك | لخت ربو خاش
 تسد كرت دصدنك نوريب تنقاع + تسه خيو زبس كرب درادنرو

 وازغم شدهعو تس ارسقن وج لع * وح دهع شملعب ةرغوشموت

 نم ىلع فطع ىنعملاو ةقبقْلاىفوهو ىنعا ريدقتن ىا حدملا ىلع بوصنم 6 نيراصلاو

 ب ءاسأللا ىف 21و ريض قءذلا عاوأ ْتا"ةتب سعَو نطل تف لع اه ةكس ريغ نكل نما

 نيربادلاببوصنم 5 508 88 ةنامزلاو ضرملاىا 5 ءارضلاو 8 ةدشلاورقفلا ىف ىا

 راعشالل نيملا ةدايزو ةدشلا قلطم لصالاىفوهو ةضاخ لاتقلا ةدش سألاو ةدشلا تقو ا

 نيملاو وخلا ةياغىف اوناك ثنح كلذب اولخا باتكلا لهاو هئاضْقنا ةعرسو اناحا هعوقوب
 ريلارادم اولاق مهن أك راص اهخست ىف ناتكلا لها ضوخت رثكو ةلئقلا تلوحامل هنا لضاخلاو

 | ةلمقلا ما ىف ديدشلا ضوّلا اذهام لاق ىلاعتهن 6 لك لايقتسالاوه ةعاطلاو

 ربلا لب برغملاو قرششملا لابقتسا درجمب لصحنال ربلا ةدق نيدلا ناكرالك نع ضارىعالا عم

 6 اوقدصنيذلا 8 ةفصلا هذه ل هاىا هي كئلوا هه ةروك ذملا رومالا عومحمبالا لصحمال
 كتااو ) لاوحالا مهل زازتو لاوحالا مرد ثىح ربلا ىرحنو قحلا لا ندلاىف

 | ريمضلاطيسوتو مهتأش هيونت ةدايزل ةراشالا ريركتولئاذرلا رئاسو رفكلا نع ه6 د نوقتملا مه

 ٠
ْ 
 ظ

 اايلوااب نيسيز هناكسو ماع تاودع ببس ناب رد مت, رتفد لئاوا رد
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 ظ اح رصاهيلع ةلاد اهرساب ةيناسنالا تالامكلا ةعماج هب لاو مهبف ىوقتلاراصحتا ىلا ةراشالل

 ظ بيذهتو ةرشاعملا سحو داقتعالا ةح ءاشا ةئالثىف ةرصحنماهصعشتو اهترثكب اهناف انمْضوا

 ىلا لاملا ىنآو هلوَس ىتاثلا ىلاو نيدنلاو ىلا نما نم هلوقب لوالا ىلإ ريشا دقو سفَنلا

 قدصلاب اهل عمجتسملا فصو كلذلو اهرخآ ىلا ةولصلا ماقاو هلوقب ثلاثلا ىلاو باقرلافو

 هلوك ريشن هللاو ىلا عم ةتلماعمو قلخلا هترشاعم اراشعا ىوقتلابو هداقتعاو هناميا ىلا ارظن

 همالسلاب هللاءاَشبا . همالعلا انحش لاق + (ناعالا لمكةسادقف ةيآلاهذهب لمت نم) مالسل اهملع
 هقكاخا نحو نموا ملستلا قحلا عم هتلماعمفف ءرملا قالخا نسحا ىلقىف ىللبق

 اذكو سفنللا قالخا بلغا ل 0070 * همالكىهتنا ءاخسلاو وفعلا قلخلا عم هتلطاعت و

 لهاركتج ابرق زوق ركشلان م لضفاربصلان البق كلذلو ةئيدرلا قالخالا نم ةلحعلا

 كتيلتباو ركشف هلعتسعتا اذه هللا لوقف رباصلاب ىويو نيرك اشلا ءازج هللا هيزحسل ضرالا

 نسفنلا بيذهتنا“ ققحتلاو ( نترك انتا ءازج ”فاعضا ئظعف رجالا كلن عضال تبن
 ةداهشلاو 1 لصح اما ناميالا لصانا م" صوضخلا :ةقتزطي دنخوتلاب 'نوكياما

 ىلع ىلاعتهّللابجوا ننموملا"ةمثال تاطنخلا 6 ىلتقلا ف صاضقلا مكلعْبتك اًونمآ نيذلاهياي ٠

 ءاقيتسا ناكغورعاو 2000 صاصقلاةماقا هماقمموّشو نرسم حسام و

 ,.اهيلايىنملاو لتاقلا ىلع اهجوتم باطخلا نوكيا لمتحتو هءافيتسا مدلاىلو دارانا صاصقلا



 ه4 77 ىلاثلا مزجلا

 ىلا ىف ريمضلانم لاح 4 هبح ىلع # هلامنم ةقدصلاىا # لاملاىف او © دئاقعلا دعاوقو
 لضفا ةقدصلا ىأ لثسامل مالسلاهللع لاقاك لاملا بح ىلع ان اك هان ١ ىا لامالرورج لا ريمضلاو
 موقلحلاتغلباذا تح لهمالو رقفلا ىتختو شيعلالمأت حبحش حس تناو هيتؤتنا ) لاق
 هرس سدق ىدمسلا لاق : ( نالفل ناكدقو اذك نالفلو اذك نالفل تلق

 1 رد د ل دوك دو 4 تسل ةمضيل لاو سعإ مث ناكل

 تسال تنل ىزك نادئدب ادرف < #* تس 2 1 ل

 مالسلاهملعهلوقل ةقدصلاب قحا مهن المهم دقو لاخلا ةلالدب ّئ ال لوالوعفم © م ىبرقلاىوذإ#

 هقدصلا لضفا) اضيالاقوةلصو ةثدصاهنال (ناتنثا كمحر ىذوىلعو اة ف ظ

 فراصملارئاس ىلع ىئاتيلا مدقو ءاينغالا ال مهتم ءارقفلا «ىئاتيلا وإإ ( حشاكلا محرلا ىذ ىلع ١
 مهدعي رك ذ نمو نيك اسملا نم احاّسحا دشا بساكالو هلدلاوال ىذلا ريقفلا ريغصلا نال |

 طبي نموانههدارملاوهو لا وسلا نع فكينمناب رض نيكسملاو نيكسم ع. 4ك نيك اسملاوإ
 ىلاهنوكس مادزي ياتحلاناف نكاسلا ةغلابموهو نيلئاسلاو هلوقىف لخاد مسقلا اذهو 0

 هلهتم زالمل هب ىمسو هلام نع ديعبلارفاسملا ىا 6 لببل |نباو# 520 بسح ىلع سانلا |

 لببسلا نم ءاجهنال فضل او ءاملانبا ءاملازيطلو ىلابللا نبارمعمللو قيرطلا نبا عطاقلا ن ماللوقتاك ١ ظ

 اضياو ( هفيض مركلف رخآلا مولاو هللاب نمؤي ناكنم) لس وهيلع هللا ىلص لاق هنم دلو 0 |

 لاٌؤسلاىلا ةرورضلاو ةجاحلا مهتأحلا نيذلا هي نيلئاسلاو وهف عارف ٌنكوو فضلا اومزك ا | ١

 هرسسدق ىدعسلالاق : ( هسرفرهظ ىلع ءاحولو قح لئاسلل) ثيدخلاىفو ١

 ا ا وقم ريشا اللا نارتو سو وق ده وت ظ
 اهقاقتشاو قنعلا رخؤم ىهو ةقر عمح نييتاكملا ةنواعم 46 باقرلا 8 صيلخم # ىفو # |

 هللانا داري هتبقر هللا ق دعا لبقاذاو موقلا ىلع فرسشملا ببقرلا ةبقارم ناكم اهنال ةبقارملا نم

 ليقو . مهقاتعال ءاضغالامهيرتشي ءاقرا مهب دارملاليقو .٠ هايا باذعلا هصاىمنم هصاخ ىلاعت |

 قفو ىلع لاومالا لذ ريلاوه اذهف مهصلختىف لاملا نون وب ءانغالاناف ىراسالا مهيدارملا .

 لطابلابسانلا لاوما اولك ١ مهنال كلذب اولخا دوهيلاو ةروك ذملا ىفراصملا ىلا ىلاعتهللادارم

 دوعياموهو اريسي اضوعو البق انم' هباورتشاو مهعاينا ىلع مالسالا ةيقحلئالد اومتك كدح ظ
 | ماقاوىت ١ و نما نم ىانم ةلص ىلع فطع ةضورفملا 44 ةولصلاماقاو © ةلفسلا ايادهنم مهنلا“

 دارملازا ىلع ةضورفملا # ةوكزلاىن او ف ةاكزلاو ةالصلانم سانلا نوعنمي اوناك دوهبل

 ناسل لوالاوا هلع ثحلاىف هغلام هضي رفلا ىلع 3 ةفدصلاب لفنتلا لاملا ءاتبا نم 1 ظ

 ظ
 ظ

 | لاّمناةوقف هنأف نوف نوم ىلع فطع 4 نوفوملاو دادالا بوحو ناسل ىباثلاو فراصملا ْ

 هللا نيب و مهني اف ِ اودهاعاذا 0 رودنلاوا ىهاونااو نماوالا نم 4 مه دهعب هم اوفوازمو ا

 اون ااذاواوقدص اولاقاذاو اوفوا اورذنوا اوفلحاذاو اوزجا اودعواذلسانلا نيبو مهنامفو

 ىطعانمو) هنع هرظن عطشاىا (هللارظنيال هللا هضقن مث هللا دهع ىطعا نم) كيب دطاىو اودا |

 ا دهعلا اوضه دوهمل لاو ( ةمايقلا موي همصخ ىتلاف ردغعمت مل سو ه.هبلع ىلاعت هللا ىلد يهل ل وسري ةمد

 ( للالاق )
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 ظ 35530 125َننأر لق 1 وشو ذب علو هتجرد عفرو هتلج هيكماو نشل قول قلتم لداع كلم 0

 ىتكلم كترطاش ىتحص ىف بغرت نا لاقو نينرقلاوذ ىكف كسر نوكي ننيارلا يا نم لاقو

 لاملابيسب كؤادعا سانازال لاق ملو نينرقلاوذ لاقو تاهيه لاقت ىبرازو كيلا تملسو
 هرسس سدق ىدعسلالاق : ةعانقلا ببسي ىنابحا مهعمجو ةكلمملاو

 هنيزخ دصز رتهب ىنعم لها شيرد * هنو ُهراي نان تعانق ةشوك رد

 | نا ىا # اولونت نا  ةنلا ىلا هحاصب ىضغي ىضرم لصف لك وه # ربلا سيل ©
 ىا #* برغملاو قرسشملا لق © ةالصلا ىف *« مكهوجو © نيباتكلا هما رع
 هنوكااهمسا اولون ناو مدقم ربخ هنا ىلع بوصنم ربلاو اولون' هلوقل ناكم فرط امهلباقم
 هنا ثيح نم ريمضلاهبسشي وهو ماللاب ىلحلانم ىىعا لوؤملا ردصملاو ردصملا ليوأت ىف
 | دوهملازا كلذو اربخ فىعالاريغو امسا فىعالا لعجينا ىلو الاف ه. فصوبالو فصودال

 | جلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص للا لوسر لوحنيح ةلبقلا مما ىف ضوخلا اورك ١ ىراصتلاو

 سيل لبقو مهيلع درف هتلبق ىلا هجوتلاوه ربلانا نيقيرفلانم دحاو لك متزو ةبعكلا ىلا
 ظ هناشي مهي نا ىتبشي ىذلا دوهعملا ب ربلانكلو © ربلا نم جراخ خوسنم هناف هيلع متناام ربلا

 / ىناعملا ءامسا نم نكل مسا نال فاضملا فذح ىلع نم رب ىا ه# نم و هلصحنىف دجيو

 كارشالا ةيئاش نم اثيرباناعا هدحو 4 هتلابنما فه كلدل لما متماةناعألا ءامسانم اهريخو

 | مدقو هللا نبا حبسملا مهلوقو هللانبا زيزع مهلوقب نيك ريشملا ىراصنلاو دوهيلا ناعيكال

 ىا # رخ الا مويلاو 8 ةلمعلاو ةيملعلا تالامكلا عي لصا .هنال رك ذلا ىف هللاب نامالا

 مهنانم نومعز اك ال هلع وهام ىلعو ةلاحال نئاك هنا ىلع لامعالا ءازج هيف ىذلا ثعبلاب
 ًادبملا ىلا هجوتلاوه ريلاف مهل نوعفشيو ءايبنالا مهءايا ناو ةدودعم امايا الا رانلا مهسمتال
 | ناميالا ىلع اءرفتم رخ الا مولاب ناميالا ناك املو ةقيَمْلا ىف برغملاو قرمثملا اهنيذللا داعملاو

 ظ رشحلاةح مننا انتكعال تانكمملا عيمجج ىلع هتردقو ةيهولالا هقاقحتساب ملعزملام انال هللا
 | اعمطو افوخ هنع ىهنو هب عاام عبمج ىف هللاب داشالا ىلا انعادو اكرحم هبنامالا ناكو رشنلاو

ِْ 
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 | ثانا لو كا اوسنل هللا دابعمهناب مهلك ةكمئالملاو هللاب ناممالا بسقع هءنامالا رك ذ

 بتكلا لازئاو ىحولا ءاقلاب هثامئانيبو هني نوطسوتم هدنع نومركم هللادالواالو رشبالو
 | ىهلالا بات كل!سنجم ىا  باتكلاو 8 ليربج ةوادع اورهظا مح كلذب اولخا دوهيلاو

 هللاباتك نا رقلانا ىلع للدلا ماق عم هنال كلذب اولخا دوهيلاو ناقرفلا هدارفانم ىذلا

 نوقداصلاو هقحن نوم ءاقلاو هقلخ ىلا نون وعبملا مهناي اعيمح 6 نيدنلاو ف هولشملو مازاد اك

 كلدب اولخادوهلاو ملم دحا نبب هقرش ريغ نم هراخاو هدعوو هدعوو ةسونو دعا نق هس

 باتكلاو ةكئالملاب نامبالانا رعاو * مالسلاهيلع دم ةوبنىف اونعطو ءاينالا اولتق ثيح

 ىحراخلادوجولا بسحب تتئرتلل ةياعر رك ذلاىف امهبناميالا مدقهناالا نيسنلاب نامبالا نع رْخّؤم

 لسرلا ىلا باتكلا لوزت هتطساوب لصحل مث الوا رجوي كاملا ناف :لءلا ف بسب رتل ا ىلا رظني+ و
 | نيدلالوصا ةروك ذملا سما رومالاب نامبالا ىا اذهو ماكح الا نم اهيفام ىلا لسرلا وعدتف



 مه 7/٠١ ا: ىنقلا ءزجلا

 7 هيلع ىلاصت هللا لص ىنثاةْسِب ما ىلع ةلمتعملا ةرينملا تنايالك ضمبب اورفكو اهتايآ
 قاقش فا ل ةناهك ضمبورحس ضعبو رعش هنأ مهضعب لاق ناب نا رقلا ىفوا ةمبركلا هتوعنو

 تاي لامزهف نا معا * باذعلادشال بجوتسم باوصلاو قحلا نع دعي فالخ ىا دسعل

 قحلا اومتكيزا ءاملعلا ىا اورذحف ىويند دساف ضرغل قلك لكل امظع ادنعو

 عاضتانم افوخ اما ايندلا بابراو ءارزولاو ءارمالاو كولملانع هنومكي امناو نوملعي مهو

 مهلاوحا ضعب ىف مهؤاكرش مهنالوامهناسحا ىلا احومطاماو مهدنعمهردق ناصقنو مهتبن م

 لوك ملا متلابوا اهتساير بحو اهيصانم بلطوا اهبلط ىف صرحلاو اهعججو ايندلا بح نم
 لك ىف ةنيزلاو ةعتمالاو تيبلات الا و ىناوالاو نكسملاو بوك رملاو سوبلملاو بورشألاو

 رانالانولك ًايالو اليلق انمث نولك ايو نونهادي كلذدضف كلذريغو لومخلاو مدخلاو ”ىش
 بطحلا رانلا لكأت م" تانسملا لكأتو ةدئفالا ىلع علطت ىتلا دسحلاو ةوهشلاو نيروتتا ١

 ران نم ىتجي اررش عرشلا فالخ ىلع دبعلانم ردصي لوقو لعفو لمع لك ىف نا ملعاو *
 عرشلاق فو ىلع دعلا نم ردصت ىتلا ىفو لاا رانلا كلت دعلا بلق ٌِق لصحتف ريعتسل |

 ريعسلا ران نا اك بلق ىف هللاريغ بوبحنلكق رحتف باقلا ىف رهظتف ةبحلاران نم ىتجي ادرش
 ىف نولك أيام لاق امتاو. لالا ىف اران نولك أنف ةدبملا قالخالاو تانسملا بلقلا ىف قرح
 هللا مهماكيال امتاو نوطبلا ىف مهباذع ناكف لطاب ىف ناك عهداسف نال رانلا الا مهنوطب

 امتاواهلثم ةئيسةُئس ءازج ناكف قدضلاب هوماكتالو اندلاىف هللامالك اومتكمهنال ةمايقلا موي

 نم ةينلاقدصب ةطلاصلا لامعالاو ناميالانم ةردقم ناسنالل سفنلا ةكزت نال مهكزبال
 ايندلابح اورتشا نيذلامه ءاملعلا نه نونهادملا كئلواف عرسشلا باد اب قالخالا بيذهت
 لضف انا)ءالسل هيلع لاق داه+إ لضفا| ىلع ةنهادملاو قا ىلعقلخلا اورثأ و قحلاراهظاىدهن

 ربك أ داهج ناهربلاو ةححلاب داهمجلا نال لضفا تناكامتاو ( رئاج ناطلس .دنعقح ةلكداهجلا
 سأر اهبحو ايندلابح قحلا ناّبك رادمو رذصا داهج هناف نانسلاو فيسلاب داهجلا فالخب
 نولوقيف ناثوالا ةدبعلا مهنم عرسا نا رقلا ةلمح ةقسفىلا ةينابزلانا نسحلالاق * ةئطخ لك

 عقودقف نيدلاب ايندلا ىرتشا نف ميال نك ملعب نم سيل هللالوقف انيلا نومدقت انلابام انبر
 نيدم ىلا خبشلل لاق الجرنا ع ناطيشلا ةعزانم ىف امثاد ناكو نيس نارسخ ىف

 ىنوكشيس هنا لعا لاقو كنماكشو كلبق ءاج هنا حبشلا لاقف هنم ةياكش ناطبشلا انم ديريام

 انيندلا نع .ءدي نفك نف هنافا نودي. لسناال ىكلخر قر ىعزان نق :اينإلا كلم هنانكيلو
 ايندلا اوكرت موق ىلع زاتجا نيئرقلا اذزا  ىكحو ب اهتنمو اهبعتنم حارتسا دقفاهتنيز لا

 لسرأف ةعاطلاب نولغتشيو ضرالا تابنب نوتاتقي مهباوبا ىلع مهانوم دوبق اوامجو
 بدسام  لاقف نينرقلاوذ ءاخل نينرقلا ىذ ةح ىلا ةجاح ىلام لاقف مهكلم ىلا نينرقلاوذ

 روبقلا انلعؤل ادحا عبشتال اهنال اندنع بلاط ايندلل سيل لاق 0 ةضفلاو بهذلا ةلق
 هع رلا ظبي ناك كواملا نم كلم سأر اذهلاقو ناسنا نمأر جرخامت توملا ىشال ىتح أيدنع

 اذه - لاقو رخآآب اجياد جرخا مث تايسلاهيلع قبو ىلاعت هللاهضعقف ايندلاماطح عمجو 1

 ( ساد)



 ةرفبلا ةدوس مه 104 زنك

 | وهام ”ىش لكنم رك ذي نا ىنبذي ىذلانا ىلع اهينت اهئانسا ضايب نسحاام مالسلاهيلع لاقف
 | رابحا ىف تلزن #8 نيذلانا © هرسس سدق ىلازغلامامالل ىنسحلا ءامسالا حرش ىف اذك نسحا
 | ادمحم انين للاثعب املف مهم ةاروتلا ف ترعلملا ىنلانوكي نا نوجر اوناك مهناف دوهيلا

 ١ مالسلاهللعدمم ةفصل افلاخمدنودج ةامسلاهلارظن اذا ىتح هتعن اوريغ مهريغ نم مالسلاهيلع

 فوذحلا دئاعلا نم لاح 14 باتكلا نم هللال زئاام نومتكي © مهتساير لوزت الف هنوعشإ الف ظ

 مالتسلاهللخ نرخ كيقدرف لسلة وسأز»«لناكمكلا تارك د نانا
 ايندلا نم اريقخ“اضوغ نوذخأي ىا هك اليلق ان 8 موتكملا لزنملالدب ىا 6 هبنورتشيو و" ظ

 ةرخ آلا ىفاقلا“©؟ رانلاالا مهنوطب ىف نولك ايام كئلوا © مهتلفسنم اهنوسصي ىتلالك املا ىنعي |

 اماو ايندلا ىف ةوشرلا مهلك | ىلع مهل هبوقع راثانيعالا ةمايقلاموب 0 يال مهنال صهاظف

 قالطاف رانلاب اوبقاعي نا ىلا دؤم بيس مهعابتانم هوذخاام مهلك ا ناف ايدل ان الا

 | لك ١ لاس مهنوطب ”ىله مهتوطب ىف ىنعمو بيلا ىلع ببسملامسا قالطا لببق نم هيلع راثلا |

 وه اما نولكأي هلوش اقلعتم مهنوطب ركذ كلايزتماو حسن مغ وا نكاولال

 مات وهلكالا لحم نا لع مهنوطب ضعبىف نولك أب لجل املف لوك ًاملارقمو لك الا لح نايس

 اول لك الا دنع نوطنلا ىلع نيئكتم اوناكام مهنأك ةغلابم همقف اهءالتما مزاف مهلوطب

 | سلف مهيلع ابضغ ةمحرلا قيرطب هللامهءلكيال ىا 6 ةميقلاموب هللا مهملكي الو مهنوطب

 وهلب هوحنو (نيعمججامهنلأسنل كبروفإ) ىلاعت هلو ضراعتي الثل ةقيقح مالكلاىنن هبدارملا
 | نوضرعي مهنا بضغلادنع كولملاةداعو افرع بضغلل مزال مالكلا ىنن نال بضغلان ع ةياتك
 الو هه ةفطالملاب مهيلا نوهجوت ىضرلادنع مهنا م مهنوملكي الو مهيلع بوضغملانع

 ةرفغملاب مهبول ذنم نينمؤملارهطي موي بونذلا سندنم مهرهطبالو مهيلع ىثيالا# مهكزي
 اوسيل اليلق انمث هللا باتكب نورتشملا # كئلوا فه ملؤم ثا د عجو ه ميلاباذع مهلو وه

 تمل ىتلا * ةلالضلا قم ايندلا ىلا ةيسنلاب ه6 اورتشا نيذلا قه لب لق ناو نمثلل نيرتشمب

 لج ناو ”ىش ةلباقمب لذبيام ليبق نم سدل ىذلا 46 ىدهلاب ل اعطق ىرتشي نا نكميام
 | ىرتشملانم هنوك محوتال ىذلا باذعلا جل ذا للشاب اوةكغا ىا © باذعلاو

 | لامها ىلع مهريصاامىا 4 رانلا ىلع مهريصااف #8 نوسفانتملا اهبف سفانتي ىتلا 46 ةرفغملاب
 ظ مسا هيلع قلطا اهبيس رانلاب دارماف لالضلا كلاسم اوكذتتو فهلا" رلع ةزاقلا” عطا
 | ىف بطاخملا عاشا ىا بجعت وهف دابعلا ىلا عجار بحعتلا ىنعمو امه ةسيالاملل رانلا

 ١ بجعتلا اولاق مهناف بيسلاب لهجلا هأشنم بجعتلا نال ىلاعت هنأشىف بجعتلا عانتمال بجعلا
 | باذملا ه# كلذ ف ىلاعت هللاىنع زوج الف هرئاظن نع جرخو هبس ىخ امم سفنلا لاعفنا

 ظ ىا #© قحلاب » باتكلا سنج ىا 6 باتكلالزن ف هنا ببسب ىا 4# للاناب هه رانلاب

 | لهجلان تم لكوعو نامتكلاو بيذكتلاب هضفرب نم ا استلم ل

 | سنجف ىلا ب باتكلا ىف اوفلتخا يذلا 15 نينافا نم اذه لثمب لثم ةياوغااو
 | ضعبب اونما ناب ة ةادوتلافوا اهضعبي اورفك و هللابتك ك9 1 ناب ىهلآلا ىاسيكللا
 ممم يبس يسلسل_  س ببايميي-_-ب بسبب



 مقوي ”؟١// قيس ىلاثلا ءزإ

 لكؤتالنا ىلوالاف اهلك نع عنمي+ ناو مؤتلاالو ةيكلاالو لاحطلا لك ايم مالسلهيلعىبتلانا
 هناالف لاجطلااناو . ةيلكلاب هلاصتا دعبالا لزنيل لزئاذا ىلازا ههجوىف لبق مث هرثال ءافتقا

 ماصواةصمخملا لاح ةتيلانم عنتمانمو هرسسدق ىئادهلا تاعقاوىف اذكر انلا لها ةمعطا نم

 ءاودلا | ذهناب نيقيالهنال مثأيال هناف تام ىتح ىوادتلا نم عدتما نم فالخم مثا تام ىتح لك أَي مو

 ىوادتلا ضيرملل صخري هنا زئاظنلاو هايشالاىف رك ذو * جالع ريغنم حصي هلعلو هفشن

 اقافتا صغاذا اهبةمقللا ةغاساو همدع ناخىضاق راتخاو نيلوقلا دحا ىلع رخلابو تاساحتلاب

 رارطضالا ةلا- رما برشزاشطعلا لحيو ىهتنا نيتأوسلاو ةروعلل ىتح بيبطلل رظنلا ةحاباو
 ىرحت ريغوهف مارح مارحلاب ءافشتسالانانم ديهشلا ردصلا لاقامو ةيناخلا ىف هبلع صنام ىلع

 ءاودهل سيلو كلذ معاذااماو ءافش هبفنا ملءزملاذا زوجالاا مرحلاب ءافشتسالا ال هقالطا ىلع

 ايف م ءافش لعجب+ل هللانا هنع هللاىضر دوعسمنبا لوق ىنعمو هبافشتسالا هلزوحم مارال

 ىغتسي ذئنيح هنال مرح ريغ ءاود هلفرع ءادىف كلذ لاق هللادبعزا لمتحي مكلع مرح

 بيبط هريخا اذا ىؤادتللمدلاو لوبلاب رش للعلا زوجي بيذهتلاىفو مارحلا نع *: لالحلاب

 * لامكلا نبا مورلاةمالعلاثيدح نيعبرالا حرش ىف اذكةماقم موقبام حانملا نمد لو هقءءافشزا

 مرح تادوهعملا هذه سهاواذلا,ٍلع مرحام هنا 6 ةتيملا مكلع مرحاما )) ىلاعت هلوقىف ةراشالاو

 مالسل هيلع لاق ةيناسفنل ا تاوهشلا ىه «مدلاو) ايندلا ةفج ىه ةتملاف هللاريغدوهشنطاوللا ىلع

 ناطيشلل ناك ام ةنكتسم مدلا ف تاوهشلانا الولو (مدلا ىرجم مدآن باف ىرجيل ناطشلانا)

 تاوهشلا ةدامعطق عوجلانال (عوجلاب ناطيشلا ىراجياوددس)مالسل هيلع لاقاذهلو ليسدلا

 اهتسخو اههرشو اهصرح ةياغل ريزخلاب سفنلا همشتو سفنلا ىوهىلا ةراشا «ريزتحلا لو)

 ةينديلا تاءاطلا نم هللاى لا هببرقتياه لكوه هللاريغل هب لهاامو إل اهنطابو اهرهاظ ةئاخو

 «رطضان ف ) ىوهلا ليبسف ةعمسلاو ءايرلل لب هللا فو هلل ص الخلا ريغ نم ةيلاملا تاريخلاو

 ع رشلف هيلع تابجاولا ماكحا ةماقاب عرمشلا يما ةرورضلاماو ةيناسفنلا ةجاحلا ةرورضلاما

 علوم ريغو لالخلاو مارحلانم اهعمجو ايندلا ىلع صيرح ريغ ىا 6 غابريغإل هيلارطضا امم "ىف |
 ريغو لالخلاو مارا ىف سفنلا ظوظح ءافيتسا ىلا ليقمريغو لالحلاو مارحلاب تاوهشلا اع

 ايندلا نمز واجشم ريغ ىا (داعالوز) عدبللاو ننسلا نم تاريخلاو تاءاطلا ىف ءايرلا ىلع سظاوم

 طئارشلا هذهب ماقنم ىلع 6 هيلع ما الف ) ةروعلا رتسيو ةعوملا دسيام ىهو ةعانقلا دح

 فاصواب هبف نيحاملاو ةمحرلاراوناب هب نيمتاقلاو ةدحر لا رام ايدل نيلماعلل رفغي « محر روفغةللاذا)

 حسقلارتسو ليما رهظا ىذلاوه رافغلاو روفغلاو * ةممحتلا تاليوأتلا نم هتطقتلا ةمحرلا

 | ىف اهتبوقع نع زواجتلاو ايندلا ىف اهيلع رتسلاٍبابساب اهرتس ىتلا حئابقلا ةلمح نم بونذلاو
 | مالسلاهيلع لاق دقو هنمرتسينا بحام هريغنم رتسينا مسالا اذهنم دبعلا ظحو ةرخآآلا

 ىلع ىاكملاو سسحتملاو باتغملاو .(ةمايقلاموب هتروع هللارتس هتروع نمؤم ىلعرتسنم )

 هيفام نسحا الا هللا قلخ نم ىئشفيال نم هب فصتملا اعاو فصولا اذه نع لزعمب ةءاسالا |

 ظ ةفيلاهذه نئئاام اولاقف هنن بلغ دق تلكب نييداواعم نم هنا مالسلاهيلع ىسعنع ىوداك ||
 تح حت ء



 ةرقلا ةروس مه 7/0/ ع

 ظ | هنالف زعلاب نانئكتسم دارحلاو :كمشلاو حذيام ةاكذ زيغب تاماقىا 6# ةتملا مكلعمرحامتا ©
 لكأف امل لكأيال فلح نم اولق ةداعلل ر ,اشعا الو مهفلا ىلا اقبسيجل ةتبم لك ١ نالف ليقاذا |

 ةتملاعرحت دارملاو« ايرط امنع هنم اولك أتل) ىلاعت هنلالاق ةقمقحلا ىف ام لكاناو ديتمأل اكجأت ١ ا

 ناعالان ود لاعفالابقلعتناا ةيعرشلاماكحالا نال اهب عافتنالاوا اهنبل برشو اهلكا محم

 5 ,زنخلا محو 8 نالالح اهف فرءلاباضيا نابنثتسم لاحطلاو ديكلاو ىراجلا ي مدلاو»

 | هى هللا ص خامتاو امرحم هءازجا عمج نوكف هذنعل مارح رزؤئخلانا ىلع عامجالا دقعلا دق |

 | 6# تاريغل هبلهاامو #9 هلعبت هادعامو لصالا وهف ناوبحلا نم هبعفتتيام مظعم هنال رك ذل
 / اوحذ اذا اوتاكو توصلا عفر لالهالا لصاو مصل هحبذ دنع توصلا هبعفرام مرحو ىا

 مهرمانم كلذ ىرخل ىزعلاو تاللا مساب نولوقيو اهرك ذب مهتاوصا نوعفري مهتهل آل

 برقتلا اهبدصقو ةحذ لم حيذوا ءاملعلا لاق * لهم ةيمستلابر هجم ناو حباذ لكل لبق ىتح

 | اونوا نيذلاءاعطو) ىلاعتهلوقل انل لحن ٍباتكلا لها حئابذو ةّمم هتحذو ادترمراص هللاريغملا

 | (نيذلامامطو) ىلاعتهلوقنافةي الاهذهل لحال ذئحاهنافهللا ريغ | ومسناالا(مكل لح باتكلا

 ةيطرش نوكتنا لمتحي ه6 نف 88ماعلا ىلع مدقم ص اخ ؛« هتلاريغل هبل هاامورإل هلوقو ماع لا

 دجو اهريغ دجال ناب هللامرحامم ”ىش لكا ىلا حلاو جوحا ىا « رطضا ف ةلوصومو
 | اذا هناف لاخلا ىلع بصن « ريغ فلتلا هتاضعاضعب ىلعوا هسفن ىلع فاخينا رارطضالانا |

 لعافانههلاخلاوذو ةفصوهفالاو ءاتتسا وهفالاعضومىف حلصناو لاح وهفال عضومىف حلص

 | تامرح اه ذه نم." ىش لوانتىلا نن ما دحا هرطضا نش هريدقت رطضا هلوق دعب ىودحم لعف

 | ىلع هارك الا امهيناثو هقمر دسب لالح لوكأم نادجو مدع عم ديدشلا عوجلا اهدحا
 رخآًالارطضملا كلذ لصحنأب رخآ رطصم ىلع # غاب 88 ريغ هنوك لاح لك او لوانتف هلوانت
 | مارحاذهو اعوج رخ الا كلهو هلك أب درفتو هنم هذخأف هتعوج هبدسيإم ردق الثم ةتيملانم

 ىدعتلا وهو ودعلا سم 4 داعالو 9 اعؤح هتوم نم ىلوا سيل اعوج رخ آلا توم نال |

 لك ًايناب ةدورضلاب لك الا دنع عبشلا دح زواجتم ريغ ىا هيف هلدحامل مالا ىف زواجتلاو
 «روفغ هللاناو# ةرورصلا دنع هلوانتىف هيلع ماالف# ةعوجلاو قمرلادس هبل صح امردق

 اهتالتامرحلارئاس ةيأالا هذه رك ديمو كلذ هصنحرتب محرر رارطضالا لاح ىف لكأام

 نولحت باوناكر هو هللا مرحام لالاحتسا نع مهببنل تقيس تاي الاهذهلب تامرحغارصخل تسيل
 1: نولك أيا ذكو هنلاهتاماام نولك انالو متماامنولك اتنولوقبو ةتملا نولكأي اوناكف ءاشالاهذه
 هولحتساامم رك ذام ىلع ةمرحلا رصق دارملاف اهمرح هنانيبف مانصالا حئابذو ريزنخلا لو مدلا

 ىهو ةقتحللاوواعنموا ءاموا رئيىف ةطقاسلاىهو ةيدرتملا لوانتي ةّتملا رك ذ لبقو * اقلطمال

 ىهو ةحبطللاو بشحلاب ةيورضملا ىو ةذوتوملاو قئاخ قنخوا لنحيوا ةكشلاب قئتخاام

 ةدءلاومدلا ناومحلانم ةرمشع هركيو اهوحتو ادمع ةيمستلا كورتمو مبسلا لك اامو ةحوطنملا

 تمرحال ىلاعتلوقلف مدلااما.بلصلا عاخمتو ةناثملا وةرارملاو ناتيصخلاو ركذلاو ربدلاو لبقلاو
 | ركذ ىدقا هداتفأب ريهشلا خيشلا لاق * ثئابخلانم اهنالف ءاوساماماو(مدلاو ةتيملامكملع ظ

 0302و2للللللللللل



 هيف

 هيك 27 1 ىتاثلا ءزجلا

 1 صرع ىهتوله 3 تدئيزوا * ىهدم شادن فيطلت دصيوت

 ظ دنكز جاع ات « دروزيتساذ عمتسمان تيكا الكلم
 لح رد َناِضسو تفر هكدون 5 رهحهل شوخو رب حصان اساز

 ديتوداشكي ار تح ديدعن ع « .دئادما) "راكد كتشوموك ةحاز

 ويلف كفار دك نائم قوام ناتاسرل اهلك لاح

 فاسفس نع هسفن كريو ىغمام ىلع مدنلاو ىغرلا قيرط كولسب هلاح كرادتينا لقاعلا ىلمف
 ةيبرتب الا ايلاف لصح ال كلذو قالخلا كلملا راونأ هيلا سكعنتنا ىلا هلق ىنصيو قالخالا

 لوزتالو عفرتال تناك ناوىهو ةلفغلا هباحو هبرنع بوجحمءرملا نال قيقحتلا لها نم لماك
 كلذ وقذاح مكح ةراشابالا ضرملا الع ىلا ءادتهاالو ة ريثك باساب هنكل ىلاعتهللا لضفبالا

 رارقا نوكف بنغلا ىلا لايلا ةنزور حتفتتو بلقلانع نيرلا لوزياذاف لماكلا دشرملاوه ظ

 عاسنع مما نوكيف مال سكعي ذئُش اديرفتو اديرجحت هديحوتو اديلقتال اقيقحت كلاسلا
 رادلا هذهىف راغالا ةيؤر نع ىمحا ةقيقحلا رس ءاشفانع مكبا قبقحلا بوبحلا ىوسام رابخا ظ

 اونما نيذلااهبلاي 9 ديجي ديمح كنا ديحوتلا ةقيقحىلا انلصواو ديلقتلا نم انصلخ مهللا ةينافلا

 لالحلانم معا مك انقزرام نال هتالالح نم ىا 6# 5 انقزرام تاببط نم ف مكقزر 4و

 خبشلا نبا لاق * ءركتسملاو ذإتسملانم اضيا معادنال هتاذيذل نموا ةنسلا لها دنع مارحلاو

 ماقملا نال ةهبشلا نم ىهاطلا لالخلا ىلع هلمحنم ىلواو ماقملا اذهل بسائملاوه ىنعملا اذهو

 ذإتسملاناعم ةثالث هلبيطلاو نانملا نملاركش بلطو لاسحالا ذئاذل نم هقزرامي نانتمالا ماقم
 اهنال هكاوفلا عاوناب كفتلابسأب الهنا ىلا ةراشا ةي الاىفو اعضو هاطلاو اعرش حابملاو اعبط

 مكتابيط متبهذا ) ىلاعت مل وك تحب لخديو هتجرد نم صقئنالئل لضفا هكرتو تانطلاَنم |

 تطل الرمال مهلكا نوكينا امهيدحا . نيتدئافل تاببطلا لك ابرمالاو 6 ايندلا مكتويحىف

 رام ابمهسئيل ىناثلاو . عرسلارونب عبطلا ةملظل اباخححنم نوجرخيو نا يلف ا
 عيج ديعلا فرص ركشلاو مكل اهلحاو اهومكقزر ىذلا *6 هلل اوركشاو ف لك الا نما
 ناجاللوه لي ةحابا يما سبل نمالا.اذهو هلجال تقلخام ىلا ةنطابلاو ةرهاظلا هناضعا

 ةليلخا عنلا نم ىصحي الا هيلعمناو هدجوا نمزا هيلقب دقتعينا لقاعلا ىلع بج هناىف كشالذا

 ىا هي نودبتايا منك نا #8 هحراوج رئاسيو هناسلب كلذ رهظيناو مظعتلا ةياغل قحتسم

 هطئارشنموهو كلذ بجوي ناميالاناف هل او ركشاف ةدابعلاب هللا نيصصختو هنلابنينمؤم مك نا
 اذك لعفاف ابحم ىلتنك نا هبحي هنا فرعىذلا هبحاصل لجرلا لوي مهءالك ىف روهشموهو

 دارملا سيل وةيحلا طئارش نمهنا امالعاو هب رم ودام ىلع هلاكيرحن همالكف طربشلا فرح لخدنف

 اًضيا هبلع ركشلا بج ةدابعلا هذه لعفبال مناف طورمشملا ءافتنا مزاتسي طرشلا ءافتنانا

 ىريغ دبعيو قلخ | مظع أبن ىل ناو سنالاو ىنا ىلاعتهّللالوَه) مسوهيلع هللا ىلض ىلا نعو
 ىدعسلالاق : ( ىريغ ركشيو قزداو

 جس ىرا ربرس نيسب زور هك * حنس لسا نكسر ندرك :نكم
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 ةرقبلا ةدو- مهي 70/6 زج

 | لها ىلع قب هير طردانهوب نالوا لاس انهيكم> ملا اوفا ةلعنا حزم ٠ اوسيلو م اءلا لها مهنا

 عاطق كلواف ايندلا بح هركسا دق ملاعنع نلأسنال ز ةلزنملا بتكلا ضعبىف ىل 7 لاق نلطلا
 ظ تاماقم كولس ةقرعم هدنعو ةعيرشلا طارصو قى وَحا ةداح ىلع ناكن نش[ ففايع ىلع قيرطلا

 قيرطب ةخوشلا ىعدم نود ةقيقحلا ملاع ىلا ءادتهالا لهان را هيءادتقالا زوحم ةشرطلا

 ىدعسلا لاق : ءادتالل نوحلصيال مهناف ءادتهالا قيرطنم مهلظحالو ءاي ا ثتراآلا

 دوزفس شردف ىكداز رب * دوبرنه ىلتعببط ارئامتكر وت

 رز اذا مهار ,او تشراخزالك + هوك هنن ىرادزك 1١ ىامتن ننه

 قحلامهيطاخزا املا دنع حاورالا ملاءىف ناك او رفكن نيذلالثم)ناةسجلا تاليوأتلا فو ©
 ريخالا فصلا ىف اوناكمهنال (ءادنو ءاعدالاعمسيالاعي قعنيىذلال ا ) مكبرب تسلأ هلوش

 مهيلع ءاسالا حاورا نوال رلصلا ف 6 فوفص هعبراىف ةدنجي ادونج اوناك حاوراالاذا

 نيرفاكلا حاورا عبارلافو نينمؤملا حاورا ثلاشلا ىو ءايلوالا حاورا ىباثلاىفو مالسلا
 اهحور ءازاب ةدذ 20 هتايرذ نم مدا رهظ نم تجرختسا ىتلا تارذلا ترضحاف
 هلامجر اونا اودهاشو ةطساوالي احافك قحلا مالك اوعمس ءابسنالاف مكبرب تسل قحلا مهبطاخف
 هتلاسر لعجي ثيح ملعا هللاىحولاو ةملاكملاو ةلاسرلاو ةوبنلا انهه اوقحتسا اذهلو باجحالب
 اوجاتحاانههاذهلو ءايينالا حاوراب .احراونانمهلاجر اونا اودهاشو قا مالك اوعمسءايلو الاو

 باجحلا ءارو نممالكلاو ماهلالا قحتسم مهتعباتم قح ءاداي مايقلادنع اوراصف ءانسنالا ةعباتمل

 بغلاب اونما اذهلو ءايلوالا حاوراباححو ءايسنالا بام ءارو نم قحل!ٍباطخ اوعمسن ون وملاو

 انعمسا ءكاقفءاساالا ةلاسر باححو ليربج ةلاسر باححم ءارونم مهتغلبناو ءاساالا ةوعد اولشو

 ءارونموا احوالا هللاهملك,نارشيل ناك امول ىلاعتهلوق تاريرقتلا هذه ىلع لدياممو انعطاو
 ءارونم ءادن باطخلانم اوعمس ام رافكلاو نمْؤملا نعي (الوسر لسريوا)ل ءابلو الا ىنعي(باحح

 قحلا لاكراونانم اودهاشاف ءادثو ءاعدالا مسي الامي قعني ىذلا ليف واق نيل

 اوعمس مهناالا قحلا مالكنم يش اومهفامو نوبوجحل ذئموي مهيد نع مهنا اريثك الو اليلقال
 هلع اوفلاام اودلق انهه اذهلو ديلقتلاب اولاقذ ىلب اولاقال باجحلا ءارونم نينمؤملا تارذنم

 مهحاورا تقلعتاملف 6 نودتقم مهراثآ ىلعاناو ةماىلع انءابا اندجوانا )) ىلاعت هلوقل مهءابآ
 | ةياوملاتافصلا تاملظب تملظاو ةيناسفنلاىوقلاو ساوحلا تارودكب تردكتو داسجالاب
 | ةينامجلاتاذللاو ةيئاطيشلا قالخالاو ةيميهبلا تاعتملا نمزوبسكي اوناكام مهبولق ىلع نارو
 | « مكب )لوبقلا عمسي ءايرنالا ةوعد عاتسا نع (مضإل ن آلا مهف مهراصيا ىنعاو هللامهمصا
 ٌْ مهن ال ادبا (نواقعي.المهف رب تازحعملا تايا ةيؤر نع (ىمع) دمحوتلاب رارفالاو قحلالوق نع

 | 2 بئاصلا لاق : ةينابرلا راونالا ضيف نم اومرحو ةيناحورلا مهلوقع ءافص نيرلاب اولطبا

 |  مثتشيوخ ىاوه بارخ هناخ هثيمه + بابح وجم هك مك تياكش ديغذ ارج
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 ميك 707/ 2 قىناثلا ءزجلا

 نآرقلاعابناب اوما شيرقرافكو برعلا كر شم ىف تلزت ثم ىف تلزن 6 مهل ليقاذاو وله ةعانصلا مةئارملا ظ
 ىلع سانلا نم نيك رشملل لقاذاو ىا ددلقتلل اوحنط ةرهابلا تانبلا نم ىلاغتلزناام رئاسو

 هلال حاام لماحت_ اولمعاف هلزنا ىلا اثكا 6 هللالزئااماوعبتا »ف داشرالاو ةحبصنلا هجو ظ
 ىلا ةلمجلل ةفطام 6# لب اولاق له ناطيشلا تاوطخ اوعبتتالو نا رقلاىف هللامرحام مرجنو

 دادنالا ذاخأ نم 4 انءابا هيلع ف اندجو ىا « اننفلاام عبتن ف اهلق ةفوذحلا ةلملا ىلع اهلت ظ

 ءالؤه ىلا ءالقعلااهبا اورظناف مهءابا اودإاةف انم اريخ اوناك مهنال كلذ وحنو تابطلا ميرحنو ظ

 أ اهدعب لاللاواو عم بجعتلاو راكتالا ةزمهب مهبلع ادر ىلاعت هللالاقف نوسحي اذام قملا |

 ةلمح واولاو ةزمهلا نيب ردق هلعسو واولاو مالكلاردص ةزمهلا تضتقاامل هي مهؤابا ناكولوأ ف

 ماوس مهئابآ نوك لاح ىف ىا معؤابا ناكولو مهنوعبتيأ ىتملاو اهردصف دايخ ظ

 اذه ىنعي قلاو باوصلل *# نودتهيالو © ايندلا سما نولقعي اوناك مهنال نيدلا نم 6 أبش ظ

 6 لثمو ققالصاهلدجوال قا قيرطوملا ءادتهاالو هل لقعال نم عابتا نال ادجدعبتسم ركنم |
 قعل 46 قعني ىذلا فه ىمارلا  لثك 9» قحلا ىلا مهيعادو ه4 اورفك نيذلا © ظعاو

 وهو # عمسإالا« 8 توصي ىنعملاو بارغللق غن ةمجعملابو توص ةامهمنيعب نذؤملاو ىعارلا
 ادرجم ارجز 6# ءادنو ف قعانلانم انتوص # ءاعدالا قه عامسالاب كرديال ىا متاهبلا

 ءاعدلان ا 1 ءاعدلا نيب قرفلال بق * بحمو لقاعلا مهفياك هظفحو رخآ ”ىش ىثش مهف ريغنم

 لبق نمةي آلاف روك ذملا هييشتلاو ءادنلا نم معا ءاعدلا نوكينا لمتحيو دعبلل ادنلاو ببرقلل

 ةرفكلاىاد ءامدواهب قوعنملا مئاهبلاب ةرفكلا سفنو قعانلاب رفاكلا ىعاد بيمن

 ١ مدعو هللاىلا مهئاعدو مهظعويف وترا لثمودمخاي كلثم ىنعملاو مثاهبلاب قعانلا قيغنب

 . مهفتال ىهو ىعراو ىبرشاو ىلك لوقو اهملكيو منغلاب حبصي ىذلا ىتارلا ليك ميئاد
 ١ مهىادي مص 8 أش هللا نعالو كنع نولقعيال متاهبلاكرافكلا ءالؤه كلذك اهل لوقبامت أيش
 اوعدامل اوببحتسي+ناىف سرخلا ةلزنم © مكب , قحلا عامسنع نوماصتي مهن أك ىنعي مص

 ىلاعت هنامث اهودهاشب+ل مهن أك لئالدلا نع مهضارعا ثيح نم ىمعلا ةلزن *# ىمع © هللا

 قحلا رابتخاو لطابلانم قحلا زيبمب ىلا اهبلسوتي ىتلا ثالثلا ىوقلا هذه ىدقافب مههبشامل

 لقعلانم هيلع اوامجامب قحلا نوبستكيال ىا 5 نولقعيال مهف © هلوق هسبشتلا اذهىلع عرف
 عامتسامدعف ىمالاو مصالاكن اك نمو لالدتسالاو رظنلاب نوكيامبا هباستك ١ نال ىزيرفلا

 املع دقف دقف اسح دف نم لبق اذهلو هلقعيو قحلا ىلع لدتسي فك اهتدهاشمو لئالدلا
 ارا ف ظعولا عفنيال اذكهو مذلل اًهرط حلصيال اسأر هيفن نال لقعلا لصا ىنن دارملا سيلو

 ىدعسلا لاقامعنو : هلوبق نعتدودصم مهئاهذاو قحلا عامتسا نع ةدودسم سانلاناذآ نال نامزلا

 ىوحب ماكتم زا عبط توق * عمتسم دنكن نوج نخس مهف
 ىاوكأ وكب ارطش در ديزبات + راس تدازا ناد تحس

 لها عابتاو ءوسلا فالسالانع رظنلا عطق ىلا ةراشا ةيل الا( مهؤابا ناكولو) ىلاعت هلوق ىفو

 نوعديو ايندلا ةبحم هينىف اولضو قحلا قيرطنم أيش نواقعبال نيذلا عدبلاو ةفلتخلا ءاوهالا
 (معا)

 رح بببببيييييييبجبجبب جبببببييبي يي بجبل ببحبمشسسسمممممس بل



 ةرقبلا ةروس مك 757/7 جمع

 ىذلا باوثلا تاوف اهباقعلب باقعالو اهيف باونال ىتلا تاحابملاب هلاتشا ىهو ا

 لوضفملالمعلاب هلغشيناىهو ةسداسلا ةيترملاىلا لقتنا.كلذنعزوناف ٠ اهب هلاغتشاب هلع تاف

 لوضنملاىلا لضافلا نم هرجف لضافلا لمعلاب اوت هتوفيو ةليضفلا هنعحزيل هنم لضفاوه ام
 لضافلان م هرجيامب رورسشلا ىلا .لضافلا نه هرخينا نم نك.تل لضافلا ىلا لضفالانمو

 لوصحل ايس ةقشملا دايدذا نيضل .نيتفكر ىلا ةبسنلاب: ةمكر 39 قشالا» لضفألا لا كيلا

 ءاسالا هللاقلخف بطلانه ثدحلا هبزيمتل سلبا هللاقلخاع او * ةيلكلاب ةعاطلانع ةرفنلا

 لالد سلباف امه قرفلا رهظيو ءابقشالا هبىدتقتا سيلبا قلخو ءادعملا مهب ىدتقتل

 كرت لاق اهتمام لق نيرفاكلا ىلع اهضرععاملو ايندلا هتعاضيو فالخلاو رانلا ىلع راسمسو

 هارتمهبواقىف اودجيل اهيفنويغار لاو اهنع اوضرعاول :ودهازلا اهكرن :و نءدلاب.اهورتشاف نيدلا

 | انهر ىوطعا سيلبا لاقف ىهام رظنن ىتح اهنم ةقاذم انطعا هل اولاقف ايندلا الو نيدلا

 | مهع.سنال اهتنيز ةدهاشمو اهرابخاعامسا اًيئدلا بابرا بحي اذلو مهراصياو مهعمس هوطعاف

 ا امثدلا سبع داهزلا نم اوعمس ملف نهرألا ضق دعل هقاذملا مهاادعاف سلبا دذع نهر مهرصب و

 ىلعف 2 مصلو سب ىلا كحل ا كلذلف اهعاّتمو اهفراخز اوئسحتسا لب اهحناق أو رصسملو

 لالحلا ىرصنلا نسما لاق * بطلا لالخلاالا اهنملّشالو ايندلا نع بغريو دهزينالقاعلا

 ' مدا نبال بهي هللازا ) مالسلاهيلع ىلا لاق هنم ديالاموهو ةمايقلاموب هيف لاؤسال ام بيطلا

 | فيكف هللا لوسراي ليقف (ريطلا شعك ت يبو هتعوجدرب زبخو هتروع هبىراوب بو هنم دبالام
 | نكيملاميطلاو هلك هنلاحابا ام لالحلا ةيمجنل !تاليوأتل ا ىفو خ5 هب بساحامب حلملا) لاقف ململا

 | ايطلالح لك سيلو لالح ببط لكو سفنلا ظوظح فرسبالو قلخلا قوقح ةهبشب ابوشم
 | ةهبشوا ببعب بوشم ريغ ىنعي ( ببطلاالا لبقيالو بيط هللازا ) مالسلاهيلع ىنلا لاق اذهلو

 | نانتجالاو هللاهعاطب مايقلا ثروب بيطلا لالحلا لك انا ملعاو * لالح هللانا لاشالو لش

 ىوتملاىفو : ةيطلا ةمقللا ةحتن حاصلا لمعلاف ناطيشلا تاوطخ نع

 لالح همقازا دياز تقرو قدع * لالح همقلزا دياز تمكحو لع
 مار> نادارتا دياز تلفغو لهج * مادو ىنيب دسحوت همقلز نوح

 داهم . دريت مر هك ىسا ٌهديد * دهدرب وجو ىراك مدنك جيبه

 [يتدلا شرم وار هيلقل ع اينسلا نوك تيلطتع يقل

 ناهج نا ىوس منع تمدخ لي. * ناهدردنا لالح ةبقلزا دياز
 | ةدايزلااهنم . ةريثكٌ اوف كلا ىفو * مالسلا مهيلع ءايينالاة نس عو رمشملا بسكل اب لالالا بلطو

 . اهريغوزوطلا هتلكا امل ةقدص اهفو راجشالا سرغو ةعارزلاو ةزاجيتلل لمعنا لاملا سأر ىلع

 ةللق اهتدوريصو سفتلارممك اهنمو .وهللاو ةلاطبلا نع تكلا ةسصكلا لاغتشا اهنمو

 كرح الو نبرادلا ىف هجولا دادوساوه ىذلار قفلا نم نامالاةطساو سسك انا اهنمو . ناضطلا

 ١ كلارخذ كتاقفن لعجو كتاكرحىف كي للا كراب هاظفاح هللاقالا هلابع لجال بسكااىف 5
 ا

 تنساعم#ب اصعون لوا هكار ىموم نارحاس مظعت نايبرد مكبرتفد طساوارد | مث ةرا مث ةراجتلا مث داهجلا تكلا ىليفاو ضرالاو تاآوهسلا هكنلم |.هرلع نمؤيو ةنلا ىف

 ا 1م  نايبلا حود رب



 مك 71777 ج٠ ىتاثلا ءزجلا

 لالخلاوا الالح ةفص هبشلا عيمجن م انهاط *# اببط 8 رظحلا دقع هنع لحنا اموهو الالح

 اوعشالو 98 عبطلا هقلتسي ىا ةميقتسملا ةوهشلا هبيطتسيام بيطلاو عرشلا هبيطتسيام

 لاه ىثاملا دق نييام دعب مضلابو مدقلا :لقن نم ةرملا حتتفلاب ةوطخلا 6 ناطيشلا تاوطخ

 ههاذمو هقرطو نانا اودته الىا هتنسب نكتساو هب ىدتقااذا هيقع ىلع ىطوو هتاوطخ عسرنا

 ليلعت# نيمودع مكلدنا 8 مارا اوللحتو لالحلا اومرحتف هسواسو ىهو ىوهلا عابتاىف |
 ىلوكوهف مهلةريصبال نيذلا ىوهلا ىبتم دنعاماو ةريصبلا ئوذ دنع ةوادعلا هاظ .ىا ىهنلل
 ىنعبنابانم نيس هلوقف.هنسحتسملا اهتادارع ذب اذلو مهس وفن تاهت - لع مهلدي ثح ميم
 هن باب مكل هتوادع نابا دق نيمودع هنا لاق ثيح ىدعتملا نابا نم ىدحاولا هلاعجو رهظوناب

 لرهبفو عيطمرومأع عبطلاب هلوهتعاطو ةسوسوللمهلوبقىف اوهبشو عاطم ماب مهيلع هطلست
 كءاسام ل كوهو #ءو.لابؤ# مهئاشل اريقحنو مهبارل اهيفست هلنيداقمملا نيرومأملا ةلزنم مهنا ىلا

 اهناىفاهلك كارتشال بولقلا لام اواحراوجلا لامعا نم تناكءا وس ىصاعملا عم ىلع ق لطي, كتبقاعف

 ىصاعللا عاونا حبقاىا ماعلا ىلع صاخلا فطعنم © ءاشحفلاو # هنزحنو اهيحاص ءوست

 ةرواجمبشحفلا لصاو ةشحاف ةحسق ةلعف لكو ةشخاف لخبلاو ةشحاف ىنزلاف ةءاسم اهءظعاو

 تاذلا نود موهفملا بسحب ءاشحفلاو ءوسلانيب ةرياغملا ىواضببلا لعجو ”ىش لك ىف ردقلا

 ىلع ءاشحفلاو ءوسلا قالطاف اهايا هحاقتساب ءاشغو اهب لقاعلاءاّهعال اوس ةصعملا تنمسهناف

 اورتفتناب كرمأي ىا هياولوقتن اول لدع لجر لثم :.ابملل ردصملابفيصوتلا لبق نم ةيصملا

 ءاشحفلا ناك رئابكلا عاونا مظعانم هبفدوبنا ىنينيالاج ىلاعت هفصونال حئابقلا نم ناطيشلا

 .فيكف همالكعمسنالو هارثال ن حنو كلذب ناطيشلا انمي فكليقناف *ءوسلا عاونا حبقا
 عبطلاو سوفنلا هيلا ليمت ليقام ىلعىنخ مالك وهو انلق * بلقلاىلا هلوصو فيكو هتسوسو
 راكفالاب سفنلا ثدحهءاوهو سوسؤؤو فضل مسج هبال مدا نبا دسح ىف لخدي لبق دقو

 ىلق رمح امهللا ) اهوديلع هللا لص ىلا ءاعد نمو «سانلارودص ىف سوسو الهلاعتلاق هئيدرلا

 ناطيشلاوعديامر صحن وناجرملاماك !ىفلاق * (ناطيشلا سواسو ىنع درطاو كرك ذ سواسو نم
 ةاداعمو كرشلاو رفكلا ةينرم ىلوالا ةيترملا * بتارم تسىف هلسوسوبو مدا نبا هللا

 اذهو هتدنما ىهتنم لصح هنال هعم هعل نم حارتساو هيبادرب مدأ نبانم كلدب رفظ اذاف هاوسر

 ةصعملا نال ىصاعملاو قوسفلان م هللا بحا ىو هعدبلا هساثلا هيرملا #2 دنعلا نم هديرءاملوا

 كلذ نعزجم اذاف + بوتيالف هحصع هقّقح اهظ اهحاصنال اهنم باّسال هعدبلاو اهم بان

 ةيترملاىلا لقتنا كلذنع زجاذاف * اهعاونا ىالتخا ىلع رئابكلا :ىهو ةثلاثلا ةيئرملا ىلا لقتنا

 لاق اهنحاص تكلا امبر رئاكلاو ةريك تراض تعمتجا اذا ىتلا رئاغدلا ىهو ةمبارلا
 لك اف ضرالان م ةالفب اولز' موق لثم كلذ لثمناف (بونذلا. تارقحمو :5 ايا) مالسلاهيلع

 ةمترملا ىلا لقشنتا كلذ نعزجاذاف + اوعششو اوذ>بطو همظعاراب اودقواىتح بطح دوعب دحاو

 )١ ةسماخلا (



 ةرفبلا ةروس مه ”ا/١ زج

 | تهتسب ئزبتو قيلع ب تاذنلا 09959, عظفلا ا كلذ لثم ىا 4 كلذك قف ف 2
 مدنا ةدش ةرسحلاناف ةديدش تامدن ىا 4 مهيلع تارسح مهلامعا هللا مهيدي ضعب نم

 ىذلاوهو باودلا نم ريسحلاك مدانلا قبب ثبح هللؤيامس هراسحتا بلقلا ملأت ىو دمكلاو
 فشكلاو هاوهيامهنع تاقنمو فشكلا رسحلا لصاو هب عفتنيال ثيحب راصف هتوق تغطقنا
 امع ىلقلا ناشكتا ىهىتلا ةرسحلانع ربع كلذإف هتاوف ىلع فسأتلاو مدنلا همزلي هنع هبلق
 | ىنعملاو مهلامعانم الاح تارسح نوكت ةيرصب تناكذا ةيؤرلاو مدنلاوهىذلا همزالب هاوهب

 ةيلق تناك ناو تارسح اهنوك لاحالا مهلامعا نوريالف مهيلع تارسح بلقنم مهلامعانا
 مهطيرفت ىلع ا فوذحم فاضملاو تارسخن اما قلعتي مهيلعو ىري ليعافم ثلاث ىهف

 تاريخلانم هولمسامنافمهيلع ةيلوتسم تارسحى ا تارسحل ةفصهنا ىلع بوصنم فوذحموا

 لاق * اهولمج ىصاعملانم هولعفام ىلع نورسحتو اهوعيض مل نورنمحتبف رفكلاب ةطوبحم ظ
 مكنك اس كلت مهل لاف هللا اوعاطاول اهفمهتوسب ىلاو اهيلازورظننف ةنلا مهل ؤرت ىدسلا

 | هيرانلا نمنيجراخب مهامو# نورسح و نومدن نيح كلذو نينمؤملا نيب مسقتمث هللا متعطاول

 باذع همزلالا وضع مهنم قبل رانلاىلا رالا لها قاسي هنا  ىور اهلجال اوقلخ مهنال

 اهرارق غلبيال امون نيعبرا رادقمرالاف ىوه كلملاهبرضاذاف هبرضي كلموا هشهنت ةيحاما

 ادولج مهالدب مهدولج تجضنالك هبرض هسأر ادب اذاف ىوهبف كلملا هبرضيو بهللا هعفررمث
 طقس ههجونم انداذاف مماب ىؤبف بارسشلا بلط مهدحا شطعاذاف باذعلا اوقوذيل اهريغ
 اذكهو هداج جضتيوهءاعما عطقبف هلطب لخدي مث هسارضا طقستف هبفف لخدي مث ههجو

 صعأي ىلاعتهلانا ريبجنب ديعس لاق * نوجرُمالو نويحالو اهيف نوتوميالرانلاىف نوبذعي
 نولخ ديالف مهمانصا عم منهج اواخدينا مانصالا ةيبوبر ىلع ايندلا ىف هسفن قرحانم ةمابقلا موي

 ِْ اجا مك ن نا رافكلا ىديا نيب نيمؤملل لوش مْ ماودلا ىلع مهج باذدعنا مهحلعل |

 هللازال هللاح دشا |“ نيذلاو شرعلا تحن نم دانم ىدانبو اهف نومحتةف مهج اولخداف

 | © هنوبحو مهبح ) ىلاعت لاق متا هتبحم تناك ةبحلاب دوبعللا هلدهشنمو هوبحامث الوا مهبحا

 ْ لكون هللاىوس بخنام لك ىهو دادنالا ةبحم ىلا ةزعلا هتدرط الزا هللاةبحلل الها نكي نمو '

 مهضعب رافكلانا امكت مانصالانم سفنلا ىوه مئالمي هتبحم تقلعت ةيناسفنلا ةبحلا ىلا '

 | لاومالاوجا وزالاو دالوالا ةحف اهنودعيودالوالاز وح مهضعبو اهلودبعيو تاللا نوح ظ

 | مهناف مالسلاهلع' ليلخلا لاقأك ةوادعلا رظنب هاوسام ىري هللابحا نمو هللاةبحم نع عئمت |

 | تسكمتاف قحلا هللجتق ةيانعلا هتبذج هللاةبحل الها لزالا ف ناكن مو نيملاعلابرالا ىلودع |

 ظ اوبحا ءادعالاو ةكرمشلا لبقتالف ةدحولا ملاءنم اهنال هللاريغب قلعتنالف هبلق ةآ رمل ةبحلا كلمت |
 مهتازجا عبمجم هوبحا لب ةيئابر ةبقاب ةبحمب هللا اوبحا ءابحالاو ةيئاسفن ةيناف ةبحمب دادنالا

 موقف تلزن 46 سانلااهيااي © نيكقلاو نيقيلاو ةبحلا ةقيقح ىلا انلصوا مهلا ةبقانلاو ةينافلا

 اهيفام ضعب نم ىا * ضرالاىفام اولك ف سبالملاو ةمعطالا عبفر مهسفنا ىلع اومرح

 4 كامبل ىا لوصوملانم لاح # الالح ف لك وبال اهنفام لك نال تالوكألا قالطإ “م



 ١ دمه 7٠07٠١ *جح ىلاثلا ءزجلا

 ا طفعو مهتومظعيىا ادادنال ةفصةلخخلا 46 مهنوبح  (هاوه ههلاذخا نمتيأرفأ ) ىلاعت
 ىا ىلاعتّللا مهبحلثم انيئاك ابح ا 6# هللابكع و هتعاطاو بوبحلا مظعت مهنوعيطيو مهل
 ةوقلا نم فصولاىفام هيبشتلانم دوصقملاو مظعتلاو ةعاطلاىف . مهنيو ىلاعت هنيب نوؤنسب

 لدياكىلاعت هتيبودرب مهرارقا قانبال مظعتلا ىف هيوستلا هذهو ةيوستلا انهه دارملاو فعضلاو

 ذوخأم ةبحلا ظفلو (هللاناوقل ضرالاو تاومسلاقلخ نم مهتلأس نئلوإ ىلاعتهلوق هيلع ظ

 لكن وكى فورعملا بحلاب هءاديوس ىا بلقلا ةبح هبش ريعشلاو ةطنخلا ةبك حيتفلاب بحلا نم
 بلا بلقلل راعتسملا بحلا نمقتشامث اهل بحلا مسا ريعتساف ةببحعلا راثآلل ًادبمو أشنم امهنم
 ههاونو هيماواىف ةتعاط ةدارا .ىلاعتهللدبعلا ةبحتو اهيف خسرو اهباضا هنال بلقلا ليم ىنعمب

 ىصاعملا نمهثوصو ةعاطلاىف هلامعتساو همارك ١ ةدارادمعلل هللاةمحو هضارم لصحتل ءانتعالاو

 هنال مهدادنال ةرفكلا بحنم * هلل ًابح دشا اونما نيذلاو آ هلوقب نينمؤملا ةبحم لضف#“
 كلذلو ببسىوداب لوزت ةموهوم ةدساف ضاىغال اهناف دادنالا ةبحم فالخب هلل مهتبحم عطقنمال

 مهيجعي امص اوأراذاف انامز منصلا نودبحيو دئادشلا دنع ىلاعتهللا ىلا مهتهل ' نع نولدعي اوناك

 ىرولوؤ# ةعاجملاماع هولك اف سخ نم اهلا اهل تمل# ةلهابزا ىورو .لوالا اوحرطو هوذخا

 دوبعملا عضوم اهعضوو دادنالا ذاك اوك شا: نسنلا :تءال ره لعبوا ىا * اوملظ نيذلا

 ىا 4 ةوقلا ناو نيعلاب ةيؤرلا نم ىهف هونياع.ىا ةمايقلاءون. مهلدعملا 3 باذعلانوريذا ب |

 هللاناو 8 ىري ىلوعفم دسم ةداس ةلمجاو الاح بصن هك اعبمح هلل 88 ةبْلالا ةردقلاو ةبلغلا ظ

 مالا عيظفتو بطخلا ليوهتفف ةغلابملا هتدئافو هلل ةوقلا نا ىلع فطع ه4 باذعلا ديدش ظ
 باوجو هيلع ةردقلا عم اوفع هكرت زاوجل باذعلا ةدش ٍبجوبال ىلاعتهبةوقلا صاصتخاناف

 ”ىش لك ىلع هلل اهلك ةردقلانا مهكرشب رظلا اوبكتدا نيذلا تالا رعوا ىا فوذحؤل
 ةمايقلاموي باذعلا اونياءاذا نيملاظلل هباقع ةدش نونملعيو مهدادنا نود باقعلاو باوثلا نم
 لدب ه4 اوعيتانيذلاًاربتذا وه فصوب داكيالايف دادنالا ةدابع ىلع ةمادنلاو ةرسخلا نم اوعقول

 ًاريثذا ىنعملاو هترواجم هركتامم لصنتلاو ىصفتلا لمعتسيو صلختلا ىربتلا لصاو نوريذا نم
 هنوعدي اوناك ام نالطس اوفرتعاناب عابتالا نم ىا ه6 اوعبتا نيذلا نم 8# نوعوبتملا ءاسؤرلا

 نعللاب مهولياقو مهتطلاخم نع اولزتعاو لالضلاو رفكلا نونف نم هيلا مهنوعديو ايثدلاىف
 مهب تعطقتو #9 باذعلا مهتيؤر لاح اوأربتىا ةرمضمدتو ةلاخ واولا يي باذعلا ا :

 مهنع تضرقنا ىا ىربتلا ةلع ىلع هيبنتلل امهنيب لالا طسوتو أرب ىلع فطع ه6 بابسالا
 ءابلاف عاتتسالاو عابتالاو باحملاو باسنالاودحاو نيدىلع قافنالا نممهنيب تناكىتلالصولا |

 بابسالا مهرفكب بسب تعطقتىا ةيبيسللوا (اريبخ هبلأسافإ ىلاعت هلوقىف كنع ىنعمب مهبىف |
 ىا قيرطلا مهب قرف لوقناك بابسالا مهتعطق ىا ةيدعتاوا ةاجنلا اهبزوجري اوناك ىنلا

 مهل مهعابتا نم اواعفام ىلع اومدنو مهنم ءاسؤرلاىربت اونياعنيح هيياوعبتانيذلالاقو ف مهتقرف ١
 كانه 6 مهنم ا 9 ةدوعو ايندلا ىلا ةعجر انلتيل ىا * ةرك انلناول #8 ايندلا ىف

 بدنا اق 2 مدلل كس دلل ردصم ةفص اهنا ىلع لحلا بوصنم فاكلاف مهئربت لثم أربت ىا مويلا  انم اوأربتاك ف
 (فوذح )



 ةرفلا ةرو- مد 519 >>

 | همر لوا ناذ اتهج نمال قطا قويه هاديحوب مدقا ىا هةر لا يشح ديحوتلا ىف تلزت

 ماهفا غلام نع ديحوتلا ادهدعباملو تاذلادحوبو هه اذهو لاعفالا ددحوب ١ انقرط نم ديحوتلا

 / هيلع هب لدتسيل لاعفالا ديجوتىلامث محرلانمحرلا هلوقب تافصلاديجوت ماقمىلا لزن سانلا
 قحف محرلا نمحرلا ةفص ك0 اقلا تاليوأتلا ىف اذك ةي آلا قلخىف نا لاقف

 ىث لك نوكي نا ءايشالا هذه قلخىف ةمكحلانا ىنعي لا قلخ ىفناهلوقىف هيلاراشاام ناسنالا

 7 1 اهتدئاف ناف اهنف ةعدوملا تايآلا نم ءاششالا هذهل ةدئافالو ةللاتايآ نم ةبا رهظم

 | مهل نيبتي ىتح مهسفنا ىفو قاف الاف اننتيآ مهيرنس ) لاق ا تايآلا نولقعي موق مهنال ناسنالا
 | تامرملا تايزإلاو قحلا تايارهظم ملاعلانال ناسنالا ةيعبتب قلخ هنفامي ملاعلاف ( قملا هلا
 أ. ىا (نودسلالا.ستالاو نا تقلخامو ) لاق اذنلو:قحلا .ةفرغم زهظم ناسنالاو.ناشنالا
 مك هيفام ملاعل اقلخ امناسنالا لجال نكي ولو ناسنالا قلخام هللاةف رعم لجال نكيجلواف نوفرعبل
 ظ قا لاك تايآ هيف رهظي 2[ مملاعلا ناكو (نوكل ا تقلخا ل كالول) مالسلاو ةالصلاهيلعىبنلالاق
 ا ىم هفرهظي ةآ صوهو ملاعلا ةا ىمىف لالجلاو لاما تايآل دهاشملاوه ناسنالاو هلالجو

 فرغعنم) هلوق قيقحم اذهو.( نورضنالفأ مكسفنا ىفو ) ىلاعت لاق اك هيف رهظيإمو ملاعلا

 ناصع هيرلاحدهاشب ناسن الا ريغدحا سلو هير لامح ةا يصدسفت نال ( هبر ف ىعدقف هسفن

 | كبر ردق فرعتل كردق ىئعاف كا 6 اننايآ مهيرنس )) لاقاك قا ةءاراب هسفن ةأ سمو ملعلا

 ' هيلع هلوق ناسنالا قلخل عبت امهنيبامو .ضرالاو تاومسلا قلخنا ىلع لدي اممو نيكسماي
 وهىذلا ناسنالا تاماذا ىنعي (هللا هللا ضرالالاَقبالىتح ةعاسلا موقتال ) مالسلاو ةالضلا
 ناسنالا دوجول اعمن ناك امهدوجو نال ضرالاو تاونسلا سل ةماقلا تماق هللا هللا لوس

 ١ قيقحلارك ذلاب لصيناكلاسلاىلعف * ةيمجتلا تال دايوأتلا ىف اذك عباتلا قام عوبتملا قب مل اذاف |
 ١ لاق نيصحنب نارمستىور * رابغالا قو لطانلا قب دحوتلا ناف ىلصالا دوصقملا لآ

 | اعيس دبعا لاقف ( هلانم مويلادبعت < ) نيصحىنال ٍلسو هيلع ىلاصت هللالص هللالوسر كاق |
 | ءامسلاىف ىذلا لاقف ( كتبهرو كتبغرل هدبعت مهيأو) لاق ءامسلا ف ادحاوو ضرالاىف اتس |

 كناعفنت نيتلكك تملع تملساول نيضحاي لاقمث (ءامسلاهلاكيفكق) مالسلاو ةالصلاهللع لاف
 ىنمهل أ مهللا لق) مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف نيتملكلا نيتاهىنملع هللالوسراي لاقم“ نيصح مسأف

 | ةياغلا ءادتبالنم 6# هللانود نم ذم نم سانلانمو © ( ىسفن رشنم ىنذعاو ىدشر |

 | علا ىنعمب ذاخنالاو ازاجم ريغ ىنعمي انه لمعتسا ناكم فرظ لصالاف نودو ذختيب قلعتم

 | ضعبل دادنا اهضعب ىتلا مانصالا ىه و ادادنا هي هلوق انهوهو دحاو لوعفمىلا دعتم لمعلاو

 | اهدنعنم نوجري !وناك مهنا ثيحنم ةدسافلا مهنونظ بسحب ىلاعت هللدادنا اهناوا لاثما ىا

 ' ىلاعتهلوقف اهيلا ءالقعلا ريمذ عاجراف نييارقلا اهلاوبرقو لئاسملاب اهودصقو ررضلاو عفنلا
 | ءاسؤرلاىهوا ءالقعلا الا ه,فصوبالام مهفصونم اهنأشف ةلطابلا مهئارا ىلع ىبم( مهنوبحيإ
 | ةيفوصلا لاق هنافىلاعتهللانع هلغشياموهو امهنم معا دارملا ل علو ىضاقلالاق * مهتوعبطي نيذلا

 | هلوق هيلعلديو ىلاعتهل ادن كيلق ىف هتلعجدقف ىلاعت هللا ىوس كيلق هبت لغش ”ىش لكن وفداعلاو



 ماك 7" ىناثلا ءزجلا

 عاونا نم اهيلع بترتيامو ةتبتما ةوقلاب تني زتاذا ضرالا.كلذكف ءافلاو ءاهبلاو ةداضنلاو |
 ىلع بدي ناوبح لك نم 6 ةباد لك نم هه ضرالاىف رشنو قرف ىا «اهف ثيوو» تانللا

 ةامح دعب نوكي باودلا ثن نا ةبسانملاو ىحاف ىلع فوطعموهو مهريغو ءالقعلا نم اههجو ظ

 لزتاام ىلع فطع # حايرلا فيرصتو ف رطملاب نوشدعي و بصخلاب نومي مهتالرطملاب ضرألا

 اهلاوحا ىفو ةدراب و ةراح اهتفك ىفو ايونجو الامشو اروبدو الوبق اهباهمىف اهبل ىف ىا
 سايعنبالاق * باذعلابةرانو ةمحرلاب ةراث اهنايتاىفلقو حقاولو امقعاهراث ! ىفو ةنللو ةفصاع

 عبكو لاق * سوفنلا حيرت اهنال احير حيرلاتيمسو ءاملاو حرلا هللادونج مظعا امهنعهللا ىضد

 مقسلوامقس ءافشلالا حيرلا تبهام ىضاقلا ميرش لاق * ايندلا تننن ال بابذلاو حيرلاالول حارجلا

 ح ايرلاهذه باخسلا ىف لمعت ىتح ةرطق بانتلا نق يزخال لوابع نب ركب لطم بح
 20 هقرغت لاهشلاو هحقلت روبدلاو هردقت بونحلاو هحسهت اصلاف عبرالا

 لكو .اهلباقت روبدلاو قرشملا نم لوبقلاىه ابصلاو اهلباقت بونلاو ماشلا ةمحاننم لامثلاف
 عبدالا هده ناهم نع تعج رو تلدع ىأ:ت 2 اهنال ءابكن ىهف نحر بهم ناب تعءاح حر

 ىهو تارشانلا همحر لاف باذع عبراو ة ةهجحر عبرا نامت حايرلا صاعلا نيو رمعنب هللادمع لاقو *

 راجشالا حقلت ىلا ىهو حقاوللاو ثيغلاب رششبت ىتلا حابرلا ىهو تارنثيملاو ةببطلا حايرلا

 كيال ديلا اعو مقعلاو رصرضلا ٍباذعلاو هريغو بارتلاو ردن ىلاىمو تايراذلاو
 .موجهلا ةديدشلا فصاعلاو ارحشالو اباحس حقلت+ ىلا ممقعلاو رحبلا ىف اهو فصاقلاو
 ىراحلا داقنملا للذملا مغلا ىا فيرصت ىلع فطع 4 6 رخسملا باحبلاو 8غ مايا علقت ىلا

 وحلا ىف بحسني هنال اباحس ىمسو ةباحس هدحاو 2 وهو هلع 1 هللا هارجا اهىلع
 هظفل راشعاب باحسلل ةفص © ضرالاو ءامسلا نيب لف رجب ىا بحسي هناك ةعرسوف ريسي ىا |

 فعشكتيالو ضرالا لزنيالىا 4 الاَقث اباحس الىلاعت هلوقىفاك عمجاب فصوبف هانعمربتعيدقو
 ىنذي افطل افضضخ ناكول هنال لبق * فاشكنالاو لوزتلا نيذهدحا ىضتقي باحسلا عبطنا عم
 1ك راسب نعم رتسلأمل ماللا هتلخد نامسا هك تايآل ف لزني نا ىضتق افشكولو دعصي نا
 ىلع ةلاد ةزيثك ةمظع تاك ىل افكو اك مجيفتلا يكشتاو هيل اللا لوخد زاحامل هعضومىف
 هناحبس هب ةسهولالا صاصتخال ةيضتقملا ةعساولا ةمحرلاو ةىهابلا ةمكحلاو ةرهاقلا ةردقلا
 هنا ىلع رجلا لحبىف 5 نولقعي »8 فوذحمب قلعتف تايآل ةفدهنال بصنلا لحنفف 4 موقل #

 ظ اهنال اهم نوربتعي و بولقلاو لوقعلا نوب اهلا نورظنن و اهنف نوركفس ىا موقل ةهفص
 ظ هنودح وف اهدجوم ىلع ءامش ال ادذهب نولدتسف هتهكايسم لاي اهف هللا ةردق مظع ىلع لكولو '

 | هلا مكهل اوإ) ىلاعتهلوق ىف هقدصت ةبآ لوسرلا ىلع اوحرتقا نيذلا نيكرشملا لهل ضيرعت هنفو
 ظ لاق ةيآ فيراصتلا هذهب مهافكل هواقعولذا لوقعلا ةفاخسدب مهيلع لبجستو (دحاو
 | هوحنوقبرلا فذف هقّقح جبملا ( اهب جي ب لا.هذه ًارقنملا ليو ) عسوهيلعهللا ىلَص هللا ك وسر

 ْ / يف ركفت نمناف دادتعالاو رانتعالاهدعل انههريعتساو ىعرلا ىنعم نم .هفامل ءابلاب ىدع مفلا نم
 | ةيآ لوا ( وهالا هلاالدحاو هامكبلاو) ىلاعت هلوقّا معاو « هيفنمااهقلي مو اهظفح نأكف |
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 زعل دود مد ؟1/ زيمع

 ريكي ا نافدر تسلا ة فوغ وك ىلإ اخ: يردكتتب كااانغن ««ينيكتد 0 08

 وش كرز ىف ضل تضاير رد * وش كيد ىف ىنهاز نها وجم

 شيوخ فاص كاي تاذ ىنيب ان * شيوخ,فاصوازا نكفاصار شيوخ
 اتيلطول اور ج تشم [ونو اسكح افاول اهكعنا جاو وليعاعل اط دنا ىو
 هطشام كنزا وجه, ديانا نا «.هطنساو ىن وهز دوبن ناك ملع

 | هذه قحتسم هاوس ىثالو اهعورف فو اهلوصا عتلا عيمج فلل ا 1 ميحرلا ا

 د اب ل١ نوكيالف ةداعلا قحتتسال هريغنا تدقف 00 ةمعئامأ 0و ةفصلا

 | هللال وسر تق#-تلاق اين تن فال نيام حوعؤب " ةينادحولا ىل اع ةحملاك محرلا نمح رلا هلوقف

 ظ نحرلاوهالاهلاالدحاوهلا مكبلاو فعالا امسا نتي الا نيتاهفنا) ل سو هيلع للا ىلص

 ١ امه نوتسو ةثامثالث ةسكنلا لونغ ناك احلل ناكلق ( موبقلاىحلاوهالا هلاال هللاو : محرلا

 | ديحوتىف اقداص دم ناكاف دحاو هلا سانلاعسي فيك اولقو اوبجعت ةي الاهذه اوعمساملف
 | ىا ه# ضرالاو تاومسلا قلخىف نا © ىلاعت.هلوق لزنف هقدص اهب فرعن ةبااب انتئيلف هلالا
 ' اهمهف نع زجعب ىتلا عيانصلا عئادب و ربعلا بيجاعتنم امهيفام عم هيلع اهام ىلع امهعادباف
 | نيب ىرخالا شسنج نم ثشدل. ءامس لك نال ضرالا درفاو تاومسلا عج اماو رشبلا لوقغ

 | نوضرالاو ىرخالا كلفريغ ةدحاو لك كلف نالوا ماع ةثامسمح ةريسم دعبلا نم نيءامس لك '

 | هداهلق اوك ابحت ةاللكتلب ىنللوع اولا جف اتا فيديا لصللا لاه للاوا يل عؤ دس و يزع لدول
 ١ نال كالفالا نم ”ىثل سامئريغ هبدح ناف شرعلاب ىمسملا عساتلا كلفلا ريغ هقوفامرعقمل سام
 / فالتخاو ©ّللادنعإلعلاو ءالمالوهنف ءالخال ءامكحلادنعو اندنع هانتمريغ دعبو ءالخ هقوفام
 | ءاج اهدحا ءاجاذا هحاص اهدحا فلخت ”ىجلاو ٍباهذلا ىف امهنقاعت ىف ىا 5 راهنلاو لبللا

 | ه«رحبلا فىرجت ىتلا كلفلاورونلاو ةملظلاو ناصقنلاو ةدايزلافو هدعب ىا هفلخرخاآلا

 كلفلاو ةدحاومرب ربدتو لبقتو فطل فيفخ ءاملاو ةفشك ةلقنأ ىهو ءاملا تحن بسرتال |

 | ةلمجاو ةبحاصملاو لوصوم مسا ام  ساللا عفتيامي # ةعاملا ليوأتب هثينأتو عمج ةيالاف
 سانلا عفس ىتلا ىناعملاو نانعالاب ةبوحصم ىرحن ىا ىرح لعاف نم ةيلاخلا ىلع بصنلا عضومىف

 00 هيلالومحلاو حجري هنال لماحلا عقنتىهف ةداجتلل اهيف لماو اهبوكرب نوعفتني مهئاف
 ةهج نم ىا ةياغلا ءادتبال نم و ءامسلا نم هللا كزنا 3 اهف نا ىا 4 اهو ف هم هيلا: لمحاع

 لقام ىلع كلفلا لمتحب 000 ءاملا معن ءامسلا نم لل زل عينج تاجركك 6 ءام نم قف

 | ءامس ولعلا ههج لمتحمو ضرالاىلا باحسلا نمو باحسلاىلا ءامشلا نم لزتي رطملا نا نم
 | 4 هب ىحاف #8 تدبلا ءامم فققسلل لبق هنمو ءاهس ىحب ناسنالا العام لك ناف اباحسوا تناك

 | نم اهيلعامو راهزالاو تابنلا عاوناب 5 ضرالا لي لزانلا ءاملاب رضن ىا لزتاام ىلع فطع

 - ةيامتغزالإب ءالتساب اهقازوا هلذزأنتب اهعرز باهذ دعب ىا يعم 8 راحشالا 0

|| 
 وأ ملام دفا نمسا ثيح نم ن - ةاج كلذ هبش 200 نيا ناش مع



 مخ 55 رع ىناثلا ءزفنا

 | نا.اوفاخ مهنال ايئذلاو ةسايرلابخ هريغو نامتكلانم اولعفام ىلع دوبللا ءالؤه لم امتاو |

 | امؤمنا دج «رانل ىلا مهريصم ناك اذا أب اش كلذ مهنعىنغنامو ةلفسلا نم مهتلكأم ب تهذب

 اكليل ده اا ق لولا نك افي: فاكللا ليفت كنبنلا نادصي اتلطنا لوالا نامزلا ىف ازفاكو

 ظ دنع ةكمس باصامث * ىث ”ىجيالف اريثك هللارك ذي نمؤملا .لعجو اريثك اكمس ذخأ ىتح

 تالتمادقو رفاكلا عجرو وتاني راشلاو نم ْؤملاعجرف ءاملا ف تعقوف تيرطضاف بورغلا

 ةنملا ىف نمؤملا نكسم هللا هادا ءامسلا ىلا دعصاملف هيلع لكوملا نمؤملا كلم فساف هتكش

 | ىغيام هللاو لاقف هج ىفرفاكلا نكسم ءاراو اذهىلاريصي نا دعب هباصاام هرضبام هللاو لاقف

 بطخلا م رشف اذك اذهىلا ريضي نا دعب انندلا نم هباصا ام هنغ

 دسح نارادس هب تلود دوب انبإانا هتفخ * لاصودص ليل تفاي تلفغباوخ ردنا سكر 1

 | اكد وقل اق طوقا ونايف فكم ا اهةتقودا ويدل محملا باذع فعول ىصاعملا بكترمو
 ظ رابحانا معاو + رانلا باذدع هظحالمع ىصاعملا باكتراىفكنظاف اهف هدب لخ ديال 4 همح هقثلا

 ظ ماشا ةصلاخلاركذو +« مهنعلو هللا مهل ذخيف اولضأف اولض مهملعب اوعفتني ملال د وبلا :

 ظ ١ لاطالذكو هرسسدق ىدنفا هداتفابريهشلا خبشلا لاق + مهتالو ٍلظ مهكلها امتاو مهملظإ |

 ظ طارصلاىلع دشرملا مادا مهداش ع داسق نم نيلاطلاىف !ةناقوز لالضلاناق داشرالاىف ظ

 ظ مهي ر داسف نم موق ىلع ءالبلا لوزن ناف كالضلانم بللاطلا ىلاعت هللا ظفحي مقتسملا |

 ظ هيلعمدا انوبا اهنملكا املف 'ىش عه ملف ةرجشلانم الوا تلكا ءاوح اطاانأل ءراوتضو له ظ

 ظ مهمل ظزواجنو مهسفنا اوملظ نيذلا ةسايرلا بابرالليوف ىهتنا ةنْلانم جورخا عقو' مالسلا ظ

 | هللا نع دعنلا مهجو نارحهلاو هعيطقلاراث رانلا تادعق نوعقاولا مه مماف مهادع نم ىلا ظ

 ةدابلل مكنم قحتسملا ىا سانلا ةفاكل ماع باطخ # مكبلاو انظفحا مهللا هتحرو د

 .وهالا دومعمالف اهلا هريغ ىمسي نا حصيالو اهيف هكيرشال يالا ف درف هك دحاوهلا ٌْ

 قعرتصتقاوأ هنأ ىرالأ ةديافلا طحم هنال ةققحلاىف ع ةفص دحاؤو اقتل ربخوهو |

 نكلو اهلادوجولاف نا مهوتينال هحازاو ةمادحولل ريرقت د 6 وحلا ف دي هلام ٌْ

 هاوس اوفاخالو هربغ اوجرتالو هودنعاف اًتادو هوف عاف ادهب ىنعي ةداسعلا مهنم قحتس ؟آل

 ريخاو ءادتبالا ىلع عفرلا هلحم ذا لحما ىلع ال مسا نم لدب ءاتتسالاو هايا الا اودبعتالوم

 رهاظ مسا نيبرض لع ءاممالانا ملعاو * هتلإإلا دوجولا ف دوجوموا انل ناك هلال ىا ىوذحم

 ريسفتلا ىف مامالا قق ةحاقؤ انا اهنوك ىفانيال اًيمتس اهنوكفا يمض مساوح ةلكو“ديغش ماو
 تاذلا ىلع لدياملكنال تحب مساوهةلك ةقيقحلا لهادنعو عجا يلف ةملكلا هذه ةيمسا ريبكلا
 فرعاف ماللاب ةيوهلا ملاع "لا اذلو ارمضموا ارهظمناك ءاوس ريع دج ريب وف ةيدحالا

 .ىوتملافو : كعفني هناف اذه

 وه ماناب هدش عئاق وه ز ىا * وه ماج ىب عزب كلا زجل

 هدنح لك لك مالو'فاك زاب *« هديد تققح ىب ىمان جه

 | وجت اطار قل اء فمكتأ و الاب هم + وجم ارامم ور ىدناوخ مسا
 دسهسسا

 ا نا اح ا فول فب و نيد

 (ةركو



 ٠ تدم مهج ؟56 رجح

 املا هده “هلا ىا « كلوا ) ورام فا ةسخاام هداف 6 15 رول وكذا ركتا |

 ينرتاؤلا بشلل جاتا ةيككسملا هتمحر نم مهدعسو مهدرطي ىا 6# هللا مهنعلي و

 ا دوهلاىبع تعجرالاو امدحا اهتتحتساناف امهش هنعللا تقف الا نانتامَوع التام هنعهللا ضر

 نعل امهللا لوقت ةاصعل انءلت ماوهلاو مكاهبلا نونعاللاوا مالسل هيلع دمحم ةفص اومتك نيذلا

 باتيناب جي امرئاسو نامتكلانم د اوباتنيذلاالا قهرطفلا انع عنم مهمؤشبف مدا ىنب ةاصع

 ١ كرادتلاب اودفاام ه6 اوحلصاو قه مهنعلي ىف ريمضلاوه هش ىثتسملاو لصتم ءانثتسالا هنم

 | ةلازا همزلي هللع ةبش داريإب هنيدريغىلع دسفاول الثم هدسفاام حالصانم ةبوتلادعب ديال هناف

 ىلاعت هِلوَس دارملا وهو ناسلا 1 لعب نانم هلدبال كلذ دعب و ةبشلا كلت

 ظ كرتبالا لضحال هيوتلان ا ىلع ةباالا تادف مهتب ون مل مه .اتك ىف هللاهْش ام ىا © 6 اوني و

 | ةرفغملاو ةمحرلا ةضافاو لونقلاب ىا 6# مهيلع بوتا كئلواف ٍ» ىتبنيام لكل عشب و ىفنبالام ل ك
 أ ةبوتلا لوقو لوبقملاىنع نوكمت بوتب وا هللا بان لبق ,ناب ىلاعت هلأ تدتسا اذا ةيؤتلاناف.
 | هيولا لوبقىف غلابملا ىا ه6 محرل ١| باوتلا اناو #8 باتنم باقع ةلازا ىا ة رفغملا نمضي

 اورمتساىا ه# اورفك نيذلانا هلاقف اناوما مهتنعل ركذ ءامحا مهتنعل رك ذاملو ةحرلارشنو

 مهرفك ىلع نورصم  رافك مهو اتم بة. ايدعو نامت كيل عبتتسملا نمل رع

 ؟ نيعج ا سانلاو ةكمالملاونا ةنعل مهيلع ف 2 |[ هسبص 3 كئلوا 3: ىلوالا مهتلا نعد اع ديور

 سانلامهمهنال نونمؤملا مهو مهتنعلب دتعي نق ن1 ءامحا ةيدبالا ةنعللاب نوصوصخملا مه ىا

 | هللادنع مم دادتعاالف الدس لضاو ماعنالاك مهف رافكلا اماو ةساسنالاب مهعافشال ةققملاىف

 مهنعلب مث ةماسقلاموي مهنعلب ىلاعت هللاو اضعب مهضعب نعليةمايقلاموي راف كلان ال ماع سانلاوا

 هسفن نعلدقف ملاظوهو نيملاظلا نعل نمو نيملاظلا نعلب ملاظلاو سانلا مهنعلتمث ةكئالملا
 اودلخ رالاىف اودي> مهلال ةنعللا ف نيماد ىا مولع ىف رمضملا نم لاح 7 اهيف نيدلاخ 3

 مهاذع ةرثك نابل فاّشتسا 6 باذعلا مهنع ففخبال #© ىلاعت هللا ةحرنع داعبالاىف

 ةرذعمللالو ةبوتللالو ةعجرلل نولهميالىا. لجأتلاو لاهمالا ىنعمي راظنالانم هي نورانني

 هإثم ل هحوب لصتس ب ممادع هوجو نم هجو لك ناو رارمتسالاو ا

 ىا راظتنالاىنعمي نظنلا نموا اهيف اوحرتسل هعاس نولج والو :نولهمال مهناو هئمدشاوأ

 مهتسنال رانلاىف اودلخ امتاو همحر رظن مملارظنيال ىا ةبؤرلا ىنعم وا اوردتعمل نورظتن,ال

 توافتلف ناريتلا ف .تاكردلا اماو ٌباَذَعلادِسْأَتب اورو اوشاع نا ادبا مآتصالا ةدابع تناك
 تايللا نال تاكردلاف باذعلا ةدش ىلا عجريف فكل يدنسو تداشلاو لاوس

 | ىلاثت هقْحىف داقتعالا ءوسب رافكلا ءاسااملو بجاو:ةمكطاى بدأتلاو لامعالاك ةتوافتم

 لام ماو رانلاف دواخحاو ةنلا نم اميركا اويدا

 عفادت ءك تي وشوطل اء و 3 ل دوب اراهيفس



 هي 9614 1م ىلايلا ء زج

 | جح بح و ةلفاستلا ةقدملا رم لشق[ :طوطت سلا و :هلماستلا ميلا نم ينلطفا نوملتملا ها عتب |
 ريقفلا نال ريقفلا حبحب نم لضفا ىنغلا حجحو لفللا فال نيدلاولا ةعاط نم ىلوا ضرفلا

 ىلعف * عوطتلا ةلامؤ نم لوف ضرفلا.ةلضفو هباهذىف عوطتم وهو ةكم نم ضرفلا ىدؤي

 وهربتعملا ناذ لاخلاو ةمهلا هدعاستلف لاملا هدعاسيمل ناف هروزي: و هللا تسس دصَس نا لقاعلا |

 ىوت:ملاىف لاق : بلاقلا هجوب درجال سغلا يناحىلا تلقلا هجوم |

 كيد هدرم راخذ ىنبج:لك هج ام * كير و تسنالبغم ىوس وت ليم
 (هللاراعش نمل سفنلادوجو (ةورملاوإل باقلادوجو افصلاناإ ةيناشاقلا تاليوأتلا فو
 ركشلاو َنيَصلاك ةيبسفنلاو صالخنالاو ىمزلاو لكوتلاو نيقبلاك ةسلقل ادكسانمو هللا نيد مالعا نم

 ىلكل اءانفل ابةيبمل الا رضملا لخدو ةيئاذلاةدحولاماقم غلب ىا «تيبلا بح نفالركفلاوركذلاو |

 تايلجن راوناىفءانفلاو تافصل اديحوتب ةدهاشملاماقمىلا غولبلابةرضحلاراز «رمعاوا) ىتاذلا

 امهماقم ىلا عجري ىا (امهب فوطيناإ ىفذئنح «هيلعإل جرحالف(حانجالفإل لالخلاو لامعا
 ماج م مر مقل همر سم يبس كلا دنع ءانفلادعب ىناقْلابوهوملا دوجولابلب بنذو حانج هنافىنولتلا اهدوجو. الامه ددرتيإو

 مني 5
 عربتنمو ىا6اريخ عوطتنموإل لوالاف الخ ةعسدوجولا اذهىف نافعا انلاىنن اذهلو نيك علا 3

 فرطوقالخالا بابنمو باقلا ماقمىف قلخلات هقفشو ءاشرالا وملتلاو 03 ماريح 3

 كاواخيلا كاك بئابت نيفتلا ماقمىف ممهلا ليصحتو ناك اسلاو ءاقعضلا ةنواعمو ىوقتلاو ربلا ص

 فرصتل باب نم هناب (مدع) ذيل هاون دلع ركع( كلل هانا ءانفل دعب ءاقبلا لاح 3
 ىناشاقلا مالك ىهتنا ةرتفلاو ءالتبالاو نيولتلا ناب نم ال هللاب ءاشالا ف || ي

 هم

 ءاحرل اك نحنو ءاملك تنا * ءاطعلا سوسحم تاذلا ىنخاي

 اال هاريغ و: حرلا ىتحب 5 راغلاك نحنو م رلاك. تنا

 ايش متك نم لك ىفوا مهرابخاو دوهيلا ءاسؤر ىف تلزت ةيءالا # نومت كي نذلا.نا. 8
 ممكْلاو ببسلا صوصخ ىبأيال مكلا مومعو ماع ظفللا نال برقالا وهو كيلا ا اونم

 نوكيدق كلذو هراهظاىلا ىعادلا لاب هبلاةجاهاعم ادصق ”ىثلاراهظا كرت نانكلاو|

 ءالؤه هلعف ىذلاوهو هعضوم ىف ركام ْىش عضوو هملازاب نوكيدقو هافخاو هريس درجمم .

 ىا # تانيبلانم هي هنوك لاح “ انلزنا ام  اهريغو رسو هيلع هللا ىلص ىبللا توعنفف

 لالخ اومارحلا ةلبقلا ليوحنو محرلاىلعو مالسلاهيلع دم ما ىلع ةلادلا ةناولا تاي الا نم

 هب ناميالاو مالسلا هيلع هعامتا بوجوو هرمإ هنكىلا ةيداهلا تايآلاو ىا هي ىدهلاو ©

 نيمتاكلاال اعيمح 6 سانلل ف ءانصخلو هانضواىا هك ءانيامدعب 8 نومتكس قلعتم نم ©

 نوكي نا ريغنم دحالك هاقلتب ثمح هحاضيا مهل هنستو ةاروتلاىا هي باتكلاىف قه طقف
 ىحولاو بتكلا نم ءاسالا ىلع لزئاام تانيبلاب دازملاف همشاوحىف خيشلانبا لاق * ةبش هنف
 قحفف ىلاعت هلوقو ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلا هبف لخدي ئدهلاو.هلوق ناو لقعلا ةلدا نود |
 رياغتت لفطعلا نوكي ناو اهداحتا. نئضتقال ناتكلاوف :هانصخلامو ءاننام دعب نم ىدقلا |
 ع ليزتتلا ةلمح نم هوك قيارطب نوكيا زوحناك باتكلاف ءانيعل اع تف اننا نظفللا ٍْ
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 ةرقبلاةروس مد م.م جم ١

 ةنللا نم ناباب ةورملاو افصلا ) رب! ىفو * ةمامقلا موب ىلا نيفلكملا عمل ةعاط اهلمؤءاهءاعد باجاو

 (هبقر نيعبس لدعي امهبعسو ىن فلا .نيعبست ربق .امهنيبام .ةباجالا عضاوم نم ناعضومو
 ' ةرمعلاو جحلاىفو ةرايزلا ةرمعلاو دصقلا ةغللا“ ف جملا 6 رمتعاوا تببلا جح نش ف

 | نع لام ىا حنج نم هلصاو هيلع مثا ال ىا تيوب عسا يعل دصق نيعورشملا

 1 مهنع لازأف دوديو امهب ىوطي نا ىف ىا. © امهب فوط نا 8 رشلا ىلا ريخلاو دصقلا

 | نوك ىفانيال وهو ةيلهاجلا لمف لجال مهيلع حانج از ف نوكباأ اومموب مهنال حانجلا
 بجاولا ىلع هقالطا حصي اذك سها لعفىف مثا ال انلوق نال ةيفنمادنع اك ابجاو فاوطلا اذه

 فاوطلا ف فلكي نأ فئاطلا قح نم ناب ناذبا لعفتلا دارتا فو قوطتب قوطي لصاو

 ' نم لبق هناك اهركال اعوط لعفلا عوطتلالصا 6 اريخ عوطت نمو 8 هدهج هيف لذببو

 ىنعمبي عوطتلاو| هسفنب ىدعتي العف عوطت نيمضتب اريخ بصنق اعئاط هب برقتي ام ىناوا لعف
 تابرقلانم هيلع ضرفب مل امب عربت نم لبق هنأكف عربت ىا عوطي عاط مهلوق نم عربتلا
 ظ هللاذاف © ريخم اعوطت عوطت نم ىا رجلا فرح طاقسا ىلع ذئنيح اريخ باصتناف اتاطم

 / ةباثالاب ةعاطلا ىلع ىزاحللا ىنمم ىلاعت هللا فصو ىفبرك اشلااذ هلمعب زاحم ىا هل هي ركاش
 ىضرلا مزال ةباثالاو دعلا نع ىضرلا ىنعي هللا نم ركشلا هشاوح ىف دجعلا نبا لاق + اهيلع
 ظ تا زاجم ةباثالا ىنعم ىلا هنم زوجتلا مث ىضرلا ىنممىف زاجت ركشلاف ركشلا موزلم ىضرلاو

 | اهضئارف ىلع مك تاءاطلا لفاون ىلع ثح ةياآلا فو  اهيفهتيثو عوطتملا ةعاطب 6 ملع 9 ةيناثلا
 سفن ارهق لصحت موصلاف اهنم رثك اب فن ة ملع ركاش هللاناف ةدحاو ةلفاس ىلا نه

 تجحم لاق ىروثلا نايفس نعو * لوصولا جحلابو ىناحورلاب جارعملا ة ةالصلابو اهيكزت هاكزلابو

 خسشب انا اذاف موقلاف ترظنف اذه دعب جحا الو تافرع نم فرصنا نا ىنأد نمو ةنس

 -را نافس اي كلذعو لاق ضاع اذ مقالا 8 جينر اللشلا هدب ضوء لع يح

 :/ثالثو اسمح تحج دل هللاوف ىازازقيمتلا كاق. قيل ملعت نيا نم هللاناحبس كلم تبناه

 كج رظنا نيثالثلاو ةسماخلا ةحملا ىف انهه تافرعب افتاو تنكو ةح

 ضافأو بلا هلع ياوعا اركفتم تبقبف ىو مه لقي له هللازا :مهرماو ىرعأ ىف

 مولا ىف تيارف ةلبللا كلمت تو لدللا نجو دحا ىعم قبب لو ةفل دم ىلا تافزرغ نم سانلا
 تحتفو طارصلاو نيزاوملا تيصنو ىتكلا ترياطتو سانلارشحو تماق دق ةمايقلان أك

 ىدربو ىرح ياجحلا قو مهللا لوقتو ىدانث. راللا تعمسف نارينلاو نانلا باونا

 ظ اوقزرو هماسقلا شطغ اوقوو تافرع رجو ةيدابلا نئطع اوقاذ مهناف مثهريغ ىلس راب اي تيدونف

 ظ تمن مث نيتك ر تيلصو تهتناف خسشلا لاق مهلاوماو مهسفناب ىاضر اويلط مناف هعافشلا

 كني ده هللانم لب  ىل ليقف ناطششلا نموا ن+رلانم اذه ىونىف تلقق كلذك تيارو

 أ لاق هيب لها نم نيعبسىف هتعفش تدلارازو ةفرعب .فقو نم بوتكم ىنك ىلع اذاف تددف

 تجي اناو الا ةنس ذئنيحذنم ىلع رمت لف خيشلا لاقمت ةنازقي تح توتكملا.ىباراؤ ناضس
 جدل ظايزلا ةلدو كفالخ لاو هابشالا ىف لاق + ضايرلا ةرهزف اذك ةجح نوعبسو هدا م
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 ةحاوام لامف رج يطا 212037 23 تلا لجو ةاتخا "ةنتحب وتطول :ةزدشع روضه ناك ||

 املف هورضحا لاقف مالسلاهيلع ناملس ىلا لجرلا اكسو ريطلا تكسف راطؤ هصفق قوف |[:

 لاقف ت تكس يلف لاف نمي كارتشا ىتح قح كيلع كبحاصا مالسلاهيلع ناملس لاق ءؤرضحا |
 ىجايصنال لاق مل لاق صفقلا ىف تمدام ادبا حسصصا ال ىلا ىنع ةبلق عفري ىتح هل لق هللاىتاي |

 ىتحتتكساف كتوص لجال كسيجامتا ريطلاكلذ ىللاقو دالوالاو نطولاىلا عزملا نم ناك
 تنك ىتاف هللاو' اب هلسرأ لجرلا لاقف ريطلا لاقام لجرلل مالسلاهلع ناهلس كاقف وحن |
 ناحبس حاصو راط مث ريطلالسرا مث مهرد فلا مالسلاهيلع ناولس هاطعأف هتوصل هسيحا |

 مادام ريطلانا .مالسلاهيلع ناملس لاق مث ىبربص صفقلا ىف مث ىنريط ءاوهلا فو ىنروص نم

 فاضوانع ءانفلاىلا ةراشا ةقيقْللاىف اذه لثمو هنع جرف ربص املف هنع يرغب مل عرزجلاىف

 ىونثملا ىف لاق : ةققحلا ةابْلاىلا لصي ال هرارطضا لبق هراتخاب تمي ملام ءرملا نافذ سفنلا |

 [ إب هلك ل تنك دوك. يعاب ها « ليست 00 كلاكعلع كت وتاب لقا
 داهثوروأ ىوس دب ىاضف دص :* دائمزد اردوخ نسح وا درك هكره

 نايل نايا كيرفاذج اه كايزابنسم نو تيك لق
 دوجولالالحممضاو ةينالا قت نم دبال هريس سدق ىدقا هداتفاب ريهشلا خبشلا ترضح لاق |

 بئاصلالاق : للصحبو دوصقملا مت. ىتح ىققحلا دوجولارحب ىف
 تذرهناخزا نورب دوخ تخرليسزا شيب هكره * ليس جاراث ذا تسدوسا هكنكى سعدت |
 ىداو اهل لاش ةمىم هلح بتارملا نع روبعلا هريس سدق ىدنفا هداتفآ خشلا ةرضح لاق |

 ةريخلاب ىداولا كلذفف رود لوصولا ىلع ردشال نكلو هيولطم اهنف كلاسلا قرع ةرتخلا

 . ىلع ردّ الو ريح كلاسلا نال ةريخلاى داو هل لاّقيو ةرارحلا كلب ةيئالاقرحبو ةرارحلاو
 رسيتتال ةيترملاكلتو كلذوىلا ةزاشا (ةريحى دزمهللا) مالسلاهىلع هلوقو عوجرلاو باهذلا

 كتافصو كئاهسا تاملجتل انكم مهللا لياك انهكازع داعم انابلا نكمي ال اهنع روملاو ريثكل

 هلالاغشلا جاو ةكيوا لذ ع 44 افضلانا » كتاذ لك تادهاشم تاساكنم الع ضفأو

 اهلغ تسلج اهنال ةورملاىمسو اضنا ةكمفف لجل مع 0 هللاىّتص مذا هيلع سلج ْ

 مالعا نم ىا ةمالعلا ىنعمي ةريعش عمج 7 نر 8 ماللاامهيلع ءاوح د 2ع

 ةدامعلاهن فرعن انل ةمالع ىلاعت ُهللاَهإَدَ رحنملاو ىعاسملاو فقاوملاّنم دحاو لكناف هللاةعاط

 ةورملا ىلع متصو فاسا هللا لجر ةروص ىلع مص افصلا ىلع ناكهنا  ىور هب ةدتخلا ؤ
 ن رح انف 0 اينز ةأرصاو الجر اناك امهنا ىورب ةلئان اهل لاَ أيها ةروص ىلع |

 اوعس اذا ةيلداخلا لها ناكَف هللازود نم ادع ةدملا تلاط املف امهب وبتعمل امهيلع اعضوف

 نوملسملاهرك ناثوالا ترسكو مالسالا ءاج املف امهل امظعت اهوحسم ةورملاو افصلانيب |

 هللارئاعش نم امهنا ربخاو امهْس فاوطلاىف ىلاعت للاَنذاف:ةياهامال مف هنال امه فاوطلا
 قلرمالا اهيلعفاش اليا رانج ادهن ام ةطرلاو اسلامي نسلا ةطّرفت ف ةمكاساوا# |

 | منمذ اهل هللاعبنأف ت حقو و لبجلا تدعصنا ىلا قاما ادهف تتش ليغامسا سشطع : اهشطع

 2و0

 [1] ؟6 | تج موي عمم خم ع و ا هلام رو ةعك 2 ه6 ؟ سس 60م 3

 [ه] ؟© حج سيح 66 ذو وجعج مون برك مصوجام درجمو



 ةرفلا ٌةزوس ميج "11 يح :

 | ناطيشلا عمط عطقت اهنا اهنمو . هنزح للقتو باصملابلق ىلست اهنا اهنمو . قال مالكنع

 | هناسلب كلذلاق اذا هنا اهنمو . هب ىدتقا هريغ هعمس اذا هنا اهنمؤ . قيلبال مالكىف هقفاوبناىف
 | جاتحبف ةيصملادنع شهدي باصملاناف هردتو هتلاءاضقل ماستلاو ندحلاداقتعالاهملقب ركذتي
 هللا اناو هلل انا لوقف ادبع بيصت ةبصم نمام ) ثيّدحلا فو روك ذملا ملستلا هلركذي.ام ىلا

 هل فلخأو هتبصم ىف هللادرجا الا اهنم اريخ ىل فلخأو ىتبصم نم ىترجأ مهللا نوعجار
 ْ عاجرتسالا ىنعي ههآلا هذه ىطعا ام ةسصملا دحا ىطعا انمي بارسبلا كافاع يهيم اخ

 | «فسوب ىلع افسا اي ) فسوب, دقف هصقىف هلوقىلا عمست الا بوقعي ىطعال دحا هبطعا وأو

 | ىلاعت هلل دايقنالاووهو هلجال قلخ ام روصتي ناب بلقلاب لب ناسللاب عاج رتسالاوه ربصلا سيلو
 نم ناف ءاطعاو هذخاام عبمجىف هردقو هللاءاضقل ملستلاو فيلاكتلا نم هبهفلكام عبمج ىف

 ملاعىف ام نا ةظحالمو هتاضّمن ىضري الو هكلم ىف هغزاني فك اكلمو اكلم ىلاعت هلل صتخا

 | هنم هدرتسا ام ىناعضا هيلع ىتبا ام ناب لعلامزلتسي اهركذتو هللاعن ركذي ىلاعت هلل هلك كلملا
 7 ١ 31 ١

 كذ امب نوفوصوملا نورباصلا ىا # كلوا ا ىلاعت هلوق هلع لد فوذحم هب رشبملاو
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 ةلالدلا تاولصلا ىف عما هجوو ةمحر ىا © ةمحرو مهبر نم #8 ةنساك © تاواص مهيلع ف
 | هتحرىف جردنيو عمج ا ظفلب اهداربانع همحر ىف ا ميسا ماو كلا لع

 | هتمحرزاب ناذيالل ةمحرلاو ةالصلانبب عمحو ةرخ الاو ايثدلاىف راضملاعفدو راسملالاصيا ىلاعت

 | مهتالاكىلا مهغلبمو مهروما كلام نم ةضئافلا ةيلاوتملا ةمحرلانونف مهيلع ىنعملاف ةعطقنم ريغ
 | الف ناسحالاو فاللاهمحر لاو مظعتلاو ءاثلاو حدملا هللا نم ةالصلا مهضعب لاق * مهل ةّش اللا

 | اونحرتنا كِلدلَو باوصو قح لكل ءادتهالاب نوصتخلا “ نودتهملامه كئلواو 8 راركت

 ظ نمىلا بحا ءامسلا نم رخا نال هنع هللا ىضر دوعسم نا نعو * ىلاعت هللاءاضقل اوءلستساو
 دنع هذخف ىلع هديب برضنم هنعهللاىضر ىلع لاقو * نكي مل هل هللاداضق ”ىثىف لوقا نا ظ

 | هلت نسادتباصإ زنا اق الاوت لآ ةراكملا لق < كان لطب ىازجأ طبخت ةيقم
 بجيف هتمكحو هلدع ىضتقمالا سيل مكحلا لدعلاةهجينم ءاجام نال اهيلع ربصلا بجيب ىلاعت
 | هيلع بجي الف ةملظلاةهج نم هتباضا ناو قحلاب الا ئضقبال ىلاعت هناي هملعل ىضري نا هيلع
 نا ٍرعاو + اديهش نوكي هتيراحمب لتت ناو هبراسح لب هعئامم نا هل زاج لب اهيلع ربصي نا

 | نوت وس انا را ب ىذوا ام ) مالسلاهيلع لاق ام ةيفصتلل ببس ءالبلا
 لاق 5 قاشعلادنع نايس ءافجلاو ءافولاو تيفص

 تسيكي افجو افوتسه هوشع هكاجره * دنك ن وج راي مس ذا تياكش بئاص

 عونقلاب كلعىن اي) لوس ملسو هيلعهللاىلص هللالوسر ىدج تعمس هنغهللا كر نسا لاق

 اهل لاَ ةرجش ةنلا ىف نا ىن اي سانلادبعا نم نكت ضئارفلا ءاداو سانلا ئنغا نم نكت
 بصي نازيم مهل بصني الو ناويد مهل رسشني الف ةمانقلاءوي ءالبلا لهاب ىنْوِي ىولللا ةرجش

 الا ربصلا ف نكي ملولو ( باسح ريغب مهرجا نورباصلا ىفوي. 21 أرق مث ايص رجالا هيلع .

 ظ مالاسل اهلع ن املس دوعو اريطنا كلذو * كا مالسل هيلع ناولس ممعم لغدلا ريطلا ةياكح ظ



 مه# 7٠١ جم ىتاثلا ءزجلا

 ابقي ةمش بادب طياؤادت اهوااهبلا ولا انيفوف ٠غ تا 2و يزل

 نمزرد درا ربرسنارازهدص + ندب زا درب اررس ىيرك ظ

 ليبرد هدمه هتسرالزا قلخ * 20 هديربب قلح

 ءالبلا ىلع نوريصتلهىلتبملاةاماعم مكتلماعنل هللاو ىا فوذحم مسق باوج ماللا 6 مكنواسللو ٍِج

 مكممكل رهظنل كلذو سفنلا وج ةيرهظب كخناك راسم ءالبلاذا الوا ءاضقلل نوملستستو

 فوخ نم لياقب ىا © قوقل نت ”ىئب وف هبنيماد نكتمل ايش :لمئلال ىصانملا نم عطل
 هك عوجلاج نم ىش ه# و8 ةرىم فلاب مهاصاامىلا ةسنلابزثكا هنممهاقواننال هللقامتاوءادعالا

يلع ربيصلامهل لهسيو مهسوفت هلع اوطولل ةعوقو لبق هبمهربخا امماو ةتدلاو طحقلاىا
 ه

 ظ 'ىش ىلع طع 6 لاومالا نم صقنو ف هبقرتعم هتباصانم سفنلا ىلع دشا هركملاةًاحافمناف

 | «سفنالاوؤه نارسخلاوكالهلاو ناطلشلاذخا وةراغالا ودق رشا كلذ م للف ا

 راجشالاوموركلا تارمكباهذوىا 6 تارمثلاو 8# بيشلاو ضرملابؤا توملاو لتقلابىا

 عايضلا ةرامحكرتي تارّملا صقننوكيدؤو تاف الام اهريغو دارجلاو حرلإو مومسلاو دربلاب |

 صقنلاو ناضمر موص عوجلاو هللافوخ فوحلا تئادحر ىفاشلانعو * داهلاب لاغتشالل |

 ثيدحلاق و دالوالا توم تارُعلا نمو ضارمعالا سف الا نمو تاقدصلاو ةاكزلا لاومالانم |

 هبلق ةرب متضبقأ لوقف مكنولوقف ىدبعداو متْضِقَأ ةكئالمال ىلاعتهللا لاق دعلا داو تاماذا) |

 اتيب ىدبعل اونا هللال وقف عجرتساو كدمح نولوقف ىدنع لاقاذام هللالوقيف مذ نولوقؤ |

 سفنلابوا لاملاب نوكتنا اما بيغلاتانلاط. ةفرعملا لها ضعب لاق * ( دملاّتِ, هومسو ةنخلاىف ظ

 ربص نمو تاجردلاهلف سفنلاب باجا نمو ةاحنل لف لاملابب احا نف حورلابؤابلقلابوا براقالابوا ٠

 6 رسشبو »ف تالصاوملا ماودهلف حورلاهنعرخ وي[ نمو تابرقلاو فلخلاهلف براقالاد قف ىلع .

 باوثلاةميلظع ةليضف هنال همختفتو ربصلا مظعتل ةراشبلا هنم ىنأتي نموا لوسرل ٌباطَخا

 2 نيرااصلا 2 دارك ءايعجسال هبحاص قحتسف ءالوالاو ءاسنالا لاصخ نم ةلصخو

 نم ناسنالا بيصيامىه # ةبيصم ظ أاطخلادض ةباضالا 6 مهتباصا اذانيذلا 9 االلا ىلع

 باص نم لوصولا اهلصاو ( ةببصم هل وهف نمؤملاىذؤي*ىثلك) مالسلا هيلع هلوقل هوركم

ىقامو دبعلاو هللادببع نحن ىا  هللانا اولق 8 هللالصو هباصاو ىمرملامهسلا
 ءالومل هدي 

 انشع ناف ربصن لب هكلم وهام عرج الف انم هدرتسا ءاش ناو 82د ق ءاها ءاشلاو

 هنكح 'نوضاز نحو ”انناؤث هدتغو' اندم هيلاو نوعجار هلا اناف اتمناو انقذر هلعف

 انل ةريخذ نوكيل هذخا امناو هاياطعف عاجترالا هم ركب قيابالو هئمالضف ناك انير اناطعأأف

 كلهلاب انسفنا ىلع رارقا هي نوعجار هلا اناو لف كلملاب ىلاعت هلام رارقا هللانا الوقف هدنع

 لب لاحم هللاىلع كلذ ناف ةهجو ناكم ىلا لاقتنالا نع ةرابع سيل ىلاعت هيلا عوجرلا لبو

 اهنف 13 الذا ةرخ آلا رادلاوه كلذو هاوس هيف مكحلا كلي ال ث.ح ىلا ريصي نا هنم دارملا

 بسحب اهيف مكحلا كامي .دق هللاريغ ناف انئدلا راد فالخ ىلاعت هللاالا ىهاظلا بسحو ةقيقح |

 | ةملكلاءذهب لاغتشالا اهنم . دئاوف هلنوعجار هيلا اناو هلل انا هتيصمدنعباصلا ل وقو*رهاظلا ا

 - مسح صعد ا

| 

 ( نع )



 ةرفبلا ةروس مه 764, تح

 ”ولَدتع لأ ,ينامسحلا ةذللاوملالانم هفاموربقلالاوحاو خزربلارارتساىلع فتوو فقوو حورلا جودا |

 ةخزربلا ةاحلاب ءاحا ءادهشلاف ناريلارفح نم ةرفحوا ةنلا ضايرنم ةضور هنوكهجو
 | ةحمافلاريفتىف ىرانفلاىلوملالاقءاحانودوجوم مهناف ةكئالملاك ةفيطل ماسجا مهنال نو.ءنتم
 نوي نهجلا ملأت ب اذعلك اذكو ىلاخ خزربل|ىفنوحلاصلاو ءادهشلاوزوقيدصلا هبي معن لك

 لبخت و خزريلا ىف هلاح مهنم دحاو لك ىشي قلخلا ثعيوروصلاىف خفن اذا هنا كلذ قادصمو
 | ظقتسملاك خزربلاىلا لقتناو تامنيح ناكدقو ظقيتسملا هليخلام مانم هيفزاك ىذلا كلذذا
 | مانمىف 3 خزربلاو ايندلاماىف دقتعي ةرخ الافو مانملاك هلتناكايندلا ةايخلاناو كانه

 | ىهتا اهدعن#مونالو اهيف مونال ثبح ةرخ . الارادلاف اهللعوه ىتلا ىهةححصلا ةظقيلاناو

 ١ حاورالاو ايندلاف فولألاريغلاطغلا ىلع ةرخآلاو خزربلا رومان مكحلا ةلئساىف لاق + همالك

 0 00 كلذ نكل ىناممج ىدح باذعالو معئاهل سيل توملادعب |
 | ماملاف ىؤرال هرمس س دق ىفاخا رشب ىلا ا ىنعمو اسح كلذدنع منتتف اهلادرتف اهداسجا ظ

 | هماقمىفاهب قطامي ةنحلاب ةمعلتم هحور ىنعي ةنْلا ف صن ىلحاباو ىلرفغ لاق كب هللا لعفامةل لبق

 ىذلالك الاورخ آلا صنت اب معنلا لمكش رشحاذا هندبب اهلخديىتلا ةخلاوه رخ آلاف صنلاو

 لاقاكءاوسهي معنلا لمي ميعنلاو مونلاىف مئانلاءارإ ىذلا لك الاكوه خزربلا ىف هتومدعب تيملاءاد

 لوسرلان يي قرفلانا ريغ صخش لك كلذك و( ىيقسيو ىنمعطي ىبردنع تيباىنا ) مالسلاهيلع
 همانم ىف لكأي ىنلاريغو ناعيشوهو ظقبتسوو اعئاج تيدي ىنلامسجنا ةروصلاهذهىف هريغو

 ىرااوا عبشلارثأ دجودقو كلذ ثراولا ىلولا ىأراذاو كلذكوهو ظقتسو ناعيبجوهو

 ةوشلانم ازح نيعبراو هتس نم ؤزج ايؤرلاذا ثاريملاف.تدرو ىتلا ةوسلا ءازجانم كلذف

 هذهف اوعشو هولكا ىذلاءانطلاةحار مملعو اوحبصاو ءايلوالانم ريثك كلذ ىأردتو
 ا .ءادهشلا عنتف لكلا رابتعاب ال بلاغلارابتعاب ( مكشيهك تسل ىنا ) مالسلاهللع هلوقف ةبوبن ةثارو
 ظ انهه هنع ثوحمملا مسجلا ناف ماقملا اذه مهفاف ماسملا ثراولا ىلولا م تع خزربلا ىف

 | ىونملابوا ىلابحلاب هنع تربع ءاوبس خزربلا ىف هتيترع قيلبام منتو فيطللا ماوه

 ١ فيثكلاادسجلاب ةقلعتملا ةينامسجلا ةذللاناذ فيشكلا ال فيلا بطال ب بوسنملاىا ىنامسجلابوا

 . ةليللاو مويلا ىف توملاركذي نم من)لاقدحا ءادهشلا عم رشح له هللا لوسراي لبق *:ريغال ايندلا لاح

 | فيسيربك ألا داهملا لها نم لتق نم اوبسحتال ةراشالاةيمجنلا تاليوأتلا فو 5 ةرم ( نيرسشع
 | مهدجومدوهشيءايحامهناف مهدوجو فاصوا تينقذاو اناوما لاف ءانغلاب هللا ليبسف لال الج
 | مهسحم ةراتو لالخلا تافص لحن تاوطب مهينفي ةراتف للاب ءْاَش ناك هللا ىف هؤانف ناكنمو

 نوعلطتالو .هلاوحاب نورعشتالن كلو لاما ضايرفنوح رسب مهنا لاما فاطلأ تاحفتب
 هتايح تناكنم دينملالاقو + مهحاؤرا هللابتيقبدقل مهحابشا هللا ىف تينف نئل ىريشقلا لاق * املع
 لصالاةايح ىلا عبطلاة اح نم لقتنيهناف هبرب هتايحتناكنمو هحور باهذي هتامئنوكي هسفنب

 ىونشملاىفو : ةيقيقحاةاحلاوهو ْ

 بلح ىراعو دردزا دهرات * بيبطنا اردب ناقد تكل ع
 خا هكيى ع نيئملاريما رادب اكر و نافك نادرد مك رتفد رخاوا رد



 مد 7 هر, جمس ! ىناثلا ءوجلا

 موقيف ربصلا لهأ نبا دانم ىداني مث نيلماعلارجا عنف ةنملا اولخدا مهل لاقف انوفع ابنلا |
 مثا نف ةنللا ىلا اءارس م ارئانا نولوقبف ةكتالملا مهاقلتف ةنحلا .ىلا اعازسس نوريسي سان

 هللا ىصاعم نعربصنو هللا ةعاط ىلعربصت انك اولاق كريصناكام نولوقيف ربصلالها نحن نولوقف

 ةنحلا ىلا اءارس نوريسي سان موقف هللاف نوباحتملا نبا دانم ىداني مث ةنخلا اولْخدا مهللاقف

 هللاىف مكباحن ناكامونولوقيف لاف نوباحتملا نحت نولوقنف مثانم نولوقبف ةكالملا هاقلت
 اوناكو ردب ءادهشىف تلزن  اولوقتالو » ٍبولقلاةهزنىف اذك ةنلاوهللاىف باحت انك اولاق

 © لتق نإ © نولوقي سانلاناكو راصتالا نم ةينامثو نيرجاهملا نم ةتس الجر رسشع ةعبرا
 ضقن لتقلا لتقي نمل اولوقتال و ىلاعت هللاكزئاف اهتذلو ايندلا معن هنع بهذونالف تام هللا لبسف

 6 تاوما © هتمحرو هللاباوثىلا قيرط هنال داهجلاوهو ه# هللال نسف # ةيناومحلا ةنبلا

 ةرصنل اولنقمهنال مهلامعا ٍباوثث عطقنيال مكحلا ىف ءايحالاكىا ؛ ءابحالب وف تاوما مهىا
 هذه اونس مهنال كلذٍباوث مهلف هللا ل بسيف لتاَش دحاو ايندلاف ارهاظ نيدلاماداق هللانئد

 هبرعشيامم تسيلاهنا ىلا مر هيفو مهتابحىف مهلاح فيك  نورعشتال نكلو إف ةنسلا
 ةن الاىفو + ىحولابلب لقعلاب كرديال ىناحور سما ىهامتاو ةينامسملاة املا نم ةرهاظلا سعاشملاب

 ةكارد توملادعب قت ندبلا نم هب سحامل ةرياغم اهسفنأب ةمئاق هاوج حاورالانا ىلع ةلالد
 هجواش عيمجا ىف ةكرتشم ملالاو ةذللا كاردال ةعبتتسملاةيناحورلا ةابْلاتلقناف * روهماهيلعو

 غلب نمو ةماركلاوةجهيلادي نمو: ىلاعتهّللا نم ب رقلاب مهصاصتخال تلق * اهبءاذهشلا صبصخم

 يحال واهيف توميال)دانلا لها قحف ىلاعتلاق ىحب سيلهن أكف اهبادتعمةنابخ نوكال مهتلزنم |
 قامسج ههاوتو هللاصاوأي ىهنم روهام فلكم بطاختوه ىذلا هتاذو ناسنالا سفننا لعاو +

 هيلاريشي ىذلاوهودرولاىفدرولاءامو محفلا ىف رانلانايرس سوسحملا ندبلا اذهىفراس فيطل |

 ناكوهو هلامعا ىلع فاعملاو ٍباملاو ىنلاو ىلولاوهو ةققح ناسنالاوهوانا هلوقبدحا لك

 ىفوتيىذلاوهو 6ىلباولاق مكبرب تسلا 0هلوقبّساهلأس ىذلاوهو ةكئالملاهادجس نيح مد[ بلص ىف ظ

 هعسهدسجىلا عجريملو هللاكسمنافنزحبوا ىريامب رسسفايؤرلاىريو حرسنو جرو مانملاف |

 حورلاو ىربوصلابلقلاوه هنيعتلحىتاطلسلا حورلاوندبلابهنعربعملا فكل ادسجلاو حورلا
 الاندبلاءاضعا عب ىف ىرساضيا سفنلاو لقعلاو بلقلاهلاقيو غامدلا وههنعتلحم ىناونحلا |

 حورلا قلعتدعب ثدحاما ىناويملاحورلاىا وهو هرهاظم ىوقاوهف غامدلاف ىوق هناطلسنا

 ةايللانال لاعفالا ًادبم نوكيل ىناطلسلا حورلاراونا ساكمنانم وهف لكبهلا اذهب ىئاطلسلا
 رودياذهواهريغو ةدارالاو لعلاو ةكرحلاو سماك اهراث اب الا رعيبال ىلا ىف اناوتب ةلستلامل

 ةايحلافامهنيب ةقالغ نوكبنا حلصي ىذلاهجولا ىلع اقاب راخبلا اذه ماداف ىتاوملا حورلا ىلع

 احورخ ندبلانم حورلاجرخمو ةابحلالوز' ةهلةحالصلا نع هجورخو هتافتنادنعو ةمئاق

 هنمجرخدق كاذك ايرارطضا اجورخندبلا نم حورلاجرخ اكو قبقحلا توملاوهو ايرارطضا

 نا اذهنم تفرعدقف.خالسنالاب ةيفوصلاهامس ىذلاوهو ءاشىتم هللادوعيو ايرايتخا اجورخ
 لاح كإف شكت او سوسحملا لكمهلا اذهل رياغم فيطل منج حو رلاناةءاماو ةنسلا لها بهذم

 (حورلا )



 ةرفبلا ةروس مه 7” ها/ زج

 علطي هللالعاو كوملع الها كتناو كملع كعفني .املاع كننا كناف مهعم سلجاف ىلاعت هللا

 ناك سو هيلعلامتلا ى اصهةنا  ىور  نيملاعلابرٍباثمو نيئمؤملا جارعمو تادايعلاما ىىتلا

 هلا نال رككذلاب ةالصلاو ريصلا صخامتاو * ةي آلا هذهالتو ةالصلاىلا عزف سما هيزحاذا

 تاعاطلا عاونا عم اهنال هلع ةيهاظلا لامعالا دشا:ةالصلاو ندبلا ىلع ةنطابلا لامعالا دشا

 رسيتيالا كلذ ريغو نوكسلاو هجوتلاو عوضخلاو روضحلاو باد آلاو ننسلاو ناكرالا نم

 اذهلو ةلحتلا لبق ةيلختلان ال لعفلا ىلع كرتلامدق نيدلاماصعلاق * ىلاعت هللاقفوتبالا هلفح

 عيا نيب كرتشملاو نينمؤملا نم لكل باطلا زال ةالصلاركذب ىنتكأو د.حوتلاةلك ىف ىننلامدق
 باحصاف جحلااماو باصنلا باحصاب ةصتخش ةاكزلااماو ةالصلاو ىصاعملا نع ربصلا ناهيالا دعب

 ةرصنلاب ه# نيرباصلا عم هللازا ف اهريغو برمشلاو لك الا ةيصعم نع ربصموصلاو ةعاطتسالا

 مهناامل نيرباصلا ىلع عم لوخدو امنلةعبتتسملا ةمئادلا ةيالولا ةيعملا ىنعف ةوعدلا ةباجاو

 هللانا لج الا ريسفتلا ىف نيدلاماصع لاق * ةيشحلا كالت نم نوعوبتم مهف. ةق.ةحربصلل نورشامملا

 نع ةيهال مهبواقناف ربصلا نع نيينتجلا فالخي هركذنع نولهذيال نيرباصلان ال نيربادلا عم

 لاقل لمة نا * همالك ىهتناهلاهرس أب امندلا تناكناو ايندلامومم نم '”ىلتم هنع ىهاللا باقلاوهللاركذ ظ

 ةواصلاو ريصلاب اونيعتساو ) ىرخالا ةي الاف لاقو نيلصملاعم لّميلو (نيرباصلا عم هللاناإل

 دقذا ربصلا نم ىلعاو قرشا ةالصلا ل عف ناكامل لبق * ربصل نود ةالصلاريتعاف ( ةريكلاهتاو

 عم ناك اذا ىلاعتهنا دو بو وعم ةالصلاكفننالو ةالصلا نع ربصلاكفني
 ربصلان ود ةالصلاركذف ة 57 كانهلاقو ىلوالاقيرطب نيلصملا عمن وكي ةلاحم ال وهف نيرباصلا

 عزج ريغنه قاشملا لمحن وه ىذلا ريصلانا ملعاو * ربصلان م َةلْرْنم فرشااهنا. ىلع اهش

 ىصاصملا نع ربصلا ةبوتلا لوا ناف لّضف لك ادشاو خت نلكر لف ىلا .ةعيرذ تازطضاف

 لاق اذهلو ىلاعتهللا ىوسام كرت بلطو ربصلا ةدارالا لواؤ تاحاملا نع ريصلا دهزلا لواو
 ىلك نش (هلكريخربصلا ) لاقو ( دسجلا نم سان ةلزتع ناميالانمريصلا ) لسوةيلغ هللا ىلص

 ىلاعت لاق ةالصلا اذكو تاركتملا نع .بانتجالاو .تاعاطلا . ةسبالم هلع 9 ربصلا ةيلح
 2 لكينملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةولصلانا 0

 ارماك ىبايب ىزور تبقاع + بشو زور ىت>حس ظفاح نكرر

 ظ
 ١

 نوريسر مهو سان موقف لاق لضفلا لها نيا دانم ىدان قئالخا هللا عمج اذا) ثيدخلاىفو

 | اوف ثا نف هلا. ىلا راعاوس 1 انا نولوقيف ةكئالملا مهاقلتف ةنجلا ىلا اعارس

 ىسأ 7 انريص اْلظ اذا انك اولاق مكلضف وكت ماج نولؤقيف  لضفلا: ٠ لهادب لضفلا لها نم |

 6 كا اال _ناسلا جحود )

 | الاع كنا كناف مهعم سلجتالف نورك ذيال اموق تيأد اذاو مهعم كبيصيف هتمحرب مهيلع
 | كبيصيف هطخسب مهيلع علطي هللالعلو انغوا الهج كوديز, الهاج كنتناو كملع كعفنيال

 | نورذتامو نونأتام لك ىف ه اونيعتسا اونما نيذلااهيااي 88 نيرك اذلانم انلعجا مهللا مهعم

 | ه6 ةولصلاو © سفنلاظواظحو ىصاعملانع ربصلاكسفنلا ىلع ةقاشلارومالا ىلع 46 ربصلاب



 هو 76 جح ىناثلا ءزجلا

 ا قوسم كارداوه ىذلا ركذلا ىنملا اذه ىلع قلطاو تاداعسلا باوبا حتفو

 ىلع# ىلاوركشاو  ديعلاركذ ةبحف هعوقول ةلكاشملاو زاحلاقيرطب نايسنلا نع هزئمىلاعت
 | ىلاعتهب مهركش صيصخت سماىل اوركشاو هلوقفركشلا وهةعاطلاب ركذلاو منلا نم مكيلعتمغتاام
 | ىقوركذاف ىلاعتهلوق ريسيتلا بحاص لعجو * هزيغ اوركشيالناو مهيلع هماعناو هلاضفالجال
 تركش ني قرفلاام ليقنا بغارلا لاق + لمعلاب اسما ىل اوركشاو-هلوقو لوقلاب اسما
 | كلذب هيلع ىّثتف هنع رداصلا هناسحا ربتغت ناوه هل تركش لبق : اديز تركشو ديزل
 هلاعفاو هلاوحا رابتعا نود هتاذ رك ذ ىلا تزواجم لب هلعف ىلا. تفتلت مل اذا: هتركش و
 هك اردانع مهروصب املع ىوركشاو لّعلو ىل اوركشاو لاق امتاو هلتركشنم غلباوهف
 هلاعفاضعب اوربتعيزا مهصمأف ( اهوصحتال هلاذمعن اودعتناو)) ىلاعت لاك هال كاردا نعلب

 ىل اوركشاو دعب لاقل لقناف + ىمالانامصعو منللا دحج 6# نورفكتالو #2 هللركشلافف

 زوجي ناكل ىلاوركشاو .هلوةىلعرصتقاول انلق * ىلاوركشاو هلوق ىلع رصتقملو نورفكتالو
 ناكل نورفكتالو هلوق ىلع رصتقاواو لثتما دقف امةمعن ىلعوا ةرم هركشن منا مهوتينا

 امهنيب عمل ليما لعفلا ىلع ثح نود حبق لعف ىطاعتنع ىهن كلذنا معوتيزا زوجي
 لاقل لقناف * نارفكر كشلاكرثنا ىلع اهيبنت نورفكتالو هلوقىف نالو معوتلا اذه ةلازال
 مظعاهنا ىلع هيبنتلل هنعىهنلاب ىلاعت هب رفكلا صخ لبق * ىل اورفكتالو لبو نورفكتالو
 ريسفت ىف اذك ىلاعت هبرفكلا ىالخب هنع ىنعيدق مان ارفكناذ همعن رفك ىلا ةسنلاب ةحاق
 ةسنلاب ةريصب لاكو ةوق لضفب ةمالا هذه هللا صخامل ءاملعلا ضعب لاق * ىناهفصالا تغارلا
 همعن ركذب مه صاف ( مكلعتسمعتا ىتلاىتمعن اورك ذا ليش ارساىنايإ مهل لاق ليّئارسا ىنرملا
 هورك ذيزا مهيماف ( ىنوركذاف ل ةمالا هذهل لاقو منملاىلا اهنم اورظنيل اهنع لوفغملاةيسنملا
 بئاصلا لاق : مهتريصب ةوقل ةطساوالب

 تسب روفغف ةنمأك يادبص انىلافس مهر .* ثيسدل قاوضتخ ضعت تنبط ماخ ره رسرد

 مهركذف حراوجلاب نوكيدقو بلقلاب نوكيدقو ناسللاب نوكيدق رك ذلا ىلازغلامامالا لاق
 ةثالث ىلع مهبولقب هايا مهرك ذو + ةياتك اوأرقبو هودجمبو هوحبسيو هودمحمنا ناسللاب هايا
 هشلانع باوجلا ىف اوركفتيو هتافصو هتاذ ىلع ةلادلا لئالدلا ىف اوركفتننا اهدحا عاونا
 هصاواو هماكحاو هفلاكتت ةيفكى لع ةلادلا لئالدلا ىف اوركفتينا اهيناثو . هللا كلمىف ةضراعلا
 كرتلاىفو دعولا نم لمفلا فام اوفرعو فذلكتلا ةيفك اوقرع اذاف هدعوو هدعوو ههاؤنو

 ةرذلكريصي ىتح ىلاعتهّللا تاقولخم رارساف اوركفتينا اهثلاثو .. لعفلا مهيلع لهسديعولا نم
 هرصب عاعش سكمتا اهيلا دبعلا رظن اذاف سدقلاملاعل ةيذاحا ةولجما ذا رملاك تاقولخلا تارذنم
 نوكتناوهف مهحراوجب ىلاعتءايا مهركذاماور* هلةياهنال“ماقم ماقملااذهو لالحلاملاع ىلا اهنم
 اذه ىلعو اهنع اوهن ىلا لامعالا نع ةللاخو اهباورما ىتلا لامعالاىف ةقرغتسم مهحراوج

 « ىتوركذا ) هلوقب ىمالاراصفق 6 هللاركذ ىلا اوعساف ) هلو اركذ ةالصلا ىلاعتهنلا ىمسهجولا
 لخديىتح هلمجاف ىتعاطب ىنوركذا لاقهنا ريبجنب ديعسنع ركذ اذهلو تاعاطلا ميم انين

 6001 ش



 1 ل مه موو

 نهيماظمو ةسكلا ىلا كيتجلاوث فا مدت اكالذ: 4 6 ىوشخالف 9 مهب امكهت ازاحة تيمسف

 5 هاذ الف ىّرتعا لاثتماب ه# ىوشخاو 9+ اش م رضنالا م هنعاطمناف هسسل

 وتب مكن ا ىا فوذحمل ةلع هكدا لنك متالاو لف عرضا قاف 12 ةنملاو

 يوب ىلاعت هللا يماؤا نم عقوامو ةلاج ةفق ل1 كياط“ةعلشا امال هرطش هوجولا

 الا ليزخلاناوثلاىلا هب لصوّس ةمعت ناك ناو ىللاعتهللادهجو خس ىلا هجوتلا,فلكملارامقت او

 عابتاب نورختفي اوناك موقلاناف ةلبقلا ماىف ةمعنلا مام مهاربا ةابق ىلا هجوتلاب ىلاعته ماذا
 | دقف ةثداح ةحلصمل اهنع اوفرصام دعب هتلبق ىلا اوهجواملف هنولعفي اوناك ام عيمج ىف مههاربا

 تستكمو ٌقكَوهوم نابرض هدابع ىلع ىلاعتهللا ةمشنْناف ةلئقلا ساىف ةمستلا مام اوباصا
 | لاصلا لمعلاو ناميالا وحن بستكملاو اهريغو ءاضعالا ةمالسو ندبلا ةحوحم بوهوملاف

 | مكلعلو 88 نيزادلا ةداعس ىلا ىدؤي هلك كلذ ناف ىضانملانع بانتجالاو سماوالا لاثتماب |

 نز1قضررط ديمخطو# ةيفشملا ةلملا رئاعش ىلا ؟ ءادتها ىتدارالوىا ني نودتهت ظ

| 

| 
| 

 لاسراب اهل ىعام اك انس اك اماما ةامقلا عا ىف م فل مالو ىا هلبقاع لصتم لا

 سناجملا امس لاوضولا لاسرا ناف د هللا ىلص 1 وهو "ص 3 كاوكشوا |

 6 كك و © مظعلا نارقلا وهو هي اننايا 0 لا

 نال انو عارم توعدلا# تك ني رمهاط ءاك زا هبنوريصتام ىل !ء مكلمحم ىا

 ىصاعملاو هي ةمالا سوفن ةراهط اهب لصح لامعا ىلع ثآلاو ةوعدلا لسزلا ْنأش ١

 ىتاعملانم نا رقلاىفام ىا د باتكلا مكملعيو 8 مالا لوانم مهترشابم مهايا مهريهطتال

 ا اراونو 21118 هلأ فصو اهرايتعابىتلا ماكحالاو عئارشلاورارسالاو |

 ترحل خع انعم نتاوثلا "حا 'ةّسلا ىلع قسف هظفلو همظن اوظفحبل مهيلع هولتي ناك

ْ 

 ا ا
ٌ 

 إ

 ا

 اءوب اهجراخو ةالصلاىف هنوالت نوكتتو هماقلا موب م هنقاب ةزحسعم نكت و تفي

 هراوناو هادهب اودتهلل رارسالاو قئاقحلانم هفام ملعب ناك كلذ عمو ةبرقلاو ةدابعلا نم

 لاقاذكن ا ممالا هلعمتجا نمالا اميكح ىمسيالو للمعلاو لوقلاىف ةباصالا ىه هي كفل 00

 ًاططاو لهجلا نع درت مولان حج ةدكلطام وثكو ةقففالا لقد ور ا هديل يع هللا مامالا

 ةياغ ةيكزتلاو هظافلا ةفرعم ىلع عرفتموهو هانعم ةفرعم ىلع عرفتم نآ رقلاب لمعلانا ملعاو *
 مكملعيو #8 روصتلاىف اهمدقتى ا ارظنرك ذلا ف تمدق اهنكل لمعلا ىلع ةعرفتم اهنال ةريخا

 | كلذ لهو نوملعت اونوكتملام مكملعيو ىنعمام ليقنا بغارلا لاق 5 نوملعت اونوكتجلام
 | ىلع ىحولا ةهجنخمالا اهلصحت ىلا قيرطال ىتلا مولعلا كلذب ىنع ىلف ةمكحلاو ٍتاتكلاالا

 | ناكام باتكلاو ةمكحلاب ىنعو هنالا اهئالكو اهتاسرَج كاردا ىلا لسسالو ءاسالا ةنسلأ |
 | ىلعاهستت نوملعت اونوكتملام هلوق عم مكماعيو ركذ ذاءاو هنم ”ىث ةقرعمىف لاخي هيف لقعلل |

 هللا عاطاّنم ) مالسل اهيلع هلوقل ةعاطلاب 4و ركلة يسجل ا 5م مدقتملا مف عا 3رفم هنأ

 | ناو هللاىبن دقف هللا ىصع نمو نا رقلا هيءارقو هماضو ةتالض تلق ناو هللارك ذ دقف

 | رتكحا هضافاو ناسحالاو فاطللاو ناوثلاب «عركذأ» 3 (قاارقلا تيرا نحزن

 سس مد ججيييي يبيح جسسسسسسسسسسسسسسسسسلللل سس ل بليت



 ميك <64 خ٠ ىناثلا ءزجلا

 قمل هللا يدل يدل كاما“ يللا ةتالاتكبل هب ياو هيف ىلا دورا
 # لكلو © ايندلاو ةرخ آلا نم ”ىشىلا فارحتالا نع انكلاسمىف انفرصاو اذعلا ةيعكلاو ||

 | « رهو ةهجوةلبق ى ا # ةهجو 8# ىءاصنلاو دوهيلاو نيملسملاىنعا متالانم ةما لكل ئا ظ

 لها نم ةما' لك ةلقف ههجو ةهجلا كلت ىلا هخومو لوح ىا «# اهيلوم ل لكىلا ع حار

 راخلا عنب تاريخا ىلا ىا # تاريخلا | وقتساف و ىرخالا ةمالا ةلقل ةرباغم 10

 ةمالكل ىنعملاو نيرادلا ةداعس هب لاسامت هربغو ةلاقلارمانم تا ريا عاونا عيمج دارملاو

 ةبآا لكب مهتيلا ناو قحلا ةلنقلاىلا اهنع 0 تسحب اهبلا هجوتلاىف نولصتس ةلق

 تاريخلاتالعفلاىلا اوردابو ملا اوقتساف كلذكمم الا ناكاذاو ةبعكلا ىه ةاسقلانا ىلع ةلآد

 نوقليو مهءاوعا نوعبشي نذلاةغنيكتسملا 7 اوفته الو ىلاعت هللانم هنا ان

 لاق * لالضلاالا قحلادعب سيلذا داسفلاو رشلاىلا نوقتسيامتا مهناف مهروهظ ءارو قحلا

 نيفراعلارشاعم اونوكف .انريغىلع اولبقاو انع انريَقِب اولغتشا موق لك هانعم ةقسقملا لها ضعِ
 هككاون وكت قف عض وم ىأ ىف ىاد# امنا هىلاعتلاقاك انبلا مكعج سعزاف انريغنع انب اولغتشاو انل

 لطبملاوبقحلا نيب لصفنو ءازجلا رشح اىلا هللا رشحت هك اعمج هللا مكب تأي 85 ٌؤادعاو متا

 ةنامالا ىلع ردقنف # ردق ماد لأب 3 هللا نا هه ةصعحملا لهال ديعوو ةءانثلا ل هالدعو وهف

 لوف 8رفسلل هيلا تجرخ دلبو ناكمىأن م ىا *# تجرخ ثحنمو # عجلاو ءاحالاو
 ةبعكلا ىلا هجوتلا بوجو ناف هءاقلت 85 مارحلا دجسملا رطش © كنالصدنع 6 كهجو

 ههناو قه ةئيدملاب ةماقالا ةلاح هلثم رافسالاب مكحلالب رامتخالا ةلا-رضحلاو رفسلاب ريغتيال

 قفاوملا تباثلا ىا 6 كير نم قحال ف ةبعكلا ىلا ةلبقلا ليوحت وهو هب رومأملا اذه ىا

 نينمؤملل دعو وهف ءازج نسحا كلذب مكيزاجبف ه6 نولمعتام لفاغب هللاامو 8 ةمكحال

 لوف #8 ةديعبلاو ةييرقلا لزانملانم كيزاغمو كرافسا ىف هيلا # تجرخ ثيح نمو ف

 نيرفاسموانيمقم ضرالاراطقانم نونمؤملا اهيا تا اواو سدا عار

 ليوحتلا وهو مكحلا اذه ررك 4 ءرلعش ط مكلاحنم 0
 ةئئفلاو ةهيشلا ناظم نم خسنلاو ريط> 2 هجولا ةهيلوتو ظ

 ةيكحف حل اك ىف رك ذدق هنأ عم ىرخا بغ ةرم اهىما 5 تأ ىرحلابف ناطيثلا ليوستو ظ

1 
0 

 ظ
 أ

 0 ببببيبيييب سمس سسسس سس سس

 ةرخصلانع ةيلوتلانا ىنعملاو اولوف هلوقب قلعتم 46 ةجح مكلع سابنال نوكيالثل 8 ةلقتسم

 ىعديوناب برعلاباجتتحاو ةيعكل اهتلبق ةاروتلا ىفتوعنملاناب دوهيلا جاجتحا عفدت ل ىلا

 ةيفصولاعنتما اهيلع مدقت املف ةححةفص لصالاىف مكلع هلوقو هتلق ا وح ع 1

 ءانثتسا 2 اوملظ نيذلاالا © ةيلاخلا ىلع بصتناف فوصوملا ىلع ةفصلا مدت عاتمال
 ةيعكلاىلا انتلبق كرئامنيلئاقلا مهنم نيدناعمالالادوهيلا نمدخال ةجح نوكيالثل ىا سانلانم

 لهانم برعل ا نم دح الالو ءابج الالاف مرن قحلا ىلع ناكولو هدلبل انخوهموق نيدولا اليمألا

 هذهةيمستو مهنيدىلا عجرينا كشوب وهنابا أ ةلبق ىلا عج رفدل ادب اولاق نيذّلا ممم نيدناعمللالا ةكم |

 مايد عاام اهفاسم اهنوقوس اوناك مهنال لطابالا غلا اهنا عم هج ء ءاعنشلا ةملكلا 0 :

 ( تيمسف )



 ةرقلاةروس مد 36“ زويد

 د نمو ةسبرألا 15 ننيتجسملا و | ناشالاو قيقحتلاهسيمهساثلاو ٠ سانا ةمامل

 | رهطتت+ اذاو لاق كولسلال هان م. ليكبلا ىهف نابعلاو ةدهاشملا ةبتىيم ةثلاثلاو ٠ .مهوذح

 ا ىربالأ مولعلاو لقعلاىف الماك ناك ناو ةنهلالا رام اعز طم ال ةئوزلا قالخالا نم سفنلا

 ٠ ديس ركل انزع هسفن ىفامل ىلاعت هللا ما ىصعو نكت فك هماعو هلقع عم ناطنشلانا

 ' يملا عقتي ل ثيح سو هيلع للاىوصونلا نأشو ةلبقلا ىماىف باتبكلا لها لاح ثاذكو
 ىلا قحلا باب ىف ةماقتسالاو بولقلا ةيفصتو سوفنلا ةكزتنم دبالف مهنطاب ثيل ةفرعملاو

 مروت ىتح قدصلاب ةنس نيثالث هما قبط هخش مدخ سنوي نا: يح .:نيقيلا قأينا
 هنا اولاقو نيبلاظلا رتاسىلع كلذ لقثف هلرظن هخبش ناكو رهظب ملف بطلا لقت نم هرهظ

 مل هخيش لاق بطحلاب ىتااملف خيشلا كلذ ىف اوملكت ىتح هننب ةبحب ىلع خيشلا مدخم

 ىلعسيل هقحىف اوملكتامو بابلا اذهب قيليال مقسملاريغ نا لاقف سنوياي ميقتسملا بطحلا .
 | بح ىلع هاواي نمالا مهيلع لكشا سنوي لكلاب نولمح.ال مهنا ا قافنلا هحؤو ظ

 ْ الاو مههشةلازاو مهداشرال ناكامتا هجولا اذهب سنوي باوجو اضيا خيشلالاّوسو تنبلا |

 | اهدشرم ناك نم نال مهمالكنم نظ ءوس هل لصحب و سنوي لاوحا فرعي ناك خيشلاف .
 ظ نوكيال ىتح لاقو هل هتنب خيشلا جوز مث مذلاو حدملا ىف ريغلا مالكي دي رملا لاح فرعبال

 اهسمي يلف ءاملا فقي نا رقلا تأرقىتم تنبلا تناكو ةلاحتملا مهل لصح الو نيبذاك ناوخالا |

 رصتش و اهاذتقم كرتي نا ةعبطلا ةيتيمىف كلاسللف اهب قيلأال انا لاقو نييعروتارولا سنوب 1

 اهتفلاخ ىف ريخلاناف هتعبط هيهتشتام كرادتب دنقتيالو برشلاو لكألا نم ةيافكلاردقىلع
 اهربك ىلع اهل نانعمو ةنتق امهناف دالوالاو لاومالا بح نع بنتحب.نا سفنلا ةيبرتنمو |

 لاحت ناقيدقو اهراقع نبا فانتا اهي نت ليا رسم تحال يحال كاجول
 لصيال سفنلاو ةعيبطلا حاصت+ ماداق © مبلس بله هللا ىنا نمالا نونبالو لامعفتيال موب ١

 لذسو هندب هحارتسا كري مركملا تيبلادصاق ناف كلذمىللا ةراشا جحلاىفف : هيولطم ىلا كلاطلا ا

 تيا تدمأف عيج نع ىنفي تييلا بر دصاق كلذكف م نا لصحنا للا زل
 دحسلارطشملا البقتسم ةالصلاف دهاشبام هتريصس دهاشي ىتح اينالوره اينادحو ههجوتىف
 أ دا 1ناؤسل ا هوا ويسرا كو ةسكلا نال تا اس ورمل مارحلا
 | ةروص لابقتسالا نكل ةقيقح 0 ديقتيال هناعم ىلاعت هيلا لابقالا اهيلا لابقتسالا نم
 ! صاخن نمو هحلصمو 0 ىش ل م5 ايس 0 ىبلالا سمالا عم رودو بدالل ةياعر

 ' رس هلرهظو ( للادجو م اولوت امنأَف ) هلوق هل لجتدقف دوبعملا برلا ىلا بذجتاو دويقلا نم

 رهظملاو هاظلا
 ظ باوخ ردنا ىلاعت قح ترضح # با رب لدزا ديد قشاع

 كد تسد ون زا نم مزادن هل « روج نا تفركحاار نشتماد

 شيوخ نماد هتقرك مكحم ديد * شيورد شوخٍباوخزدما ربزوج
  ةفاضانع ىقو ضابقنالا نم قنات نقااتعألا نع لسو ىملالا ئملالا صمالا عم راد نمل ىب وطف

 د
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 مه 79 جم ىتاثلا ءزجلا

 موق يي وع هج ادانع 6 كتلبق اوعبنام » قحلاوه ةبمكلاىلا هجوتلانا ىلع عطاق |

 مسح #* مهتلبق عباتب تناامؤث 9 ةلبقلا عينو نما نم مهنم ناف نونمؤيإال مهنا ّللالع نينيعم
 7 انحاص نوكينا وجرت انكل انتلبق ىلع تيثول اولاقو كلذىف اوجانت اوناكذا مهعامطال

 لبقتست دوهلا ناف # ضعب ةلبق عباتب مهضعبامو #9 مهتلبق ىلا هعوجرىف اوعمطو هرظتنن

 قيرفلكبلصتل كل مهتقفاوم ىجربالا# مهقفاون ىجريال سمشلا علطم ىراصنلاو ةرخصلا
 هتميكش ةدشل هلطاب نع علقياللطبملاو ناهربلاب كسل هبهذم نع لزيال ممم قح لاذ هيف وهابف
 * ديت مرسلا ةدارالاوهو ىوهعمح 4 مماوها تعبنا نّيلو 8 هدانعفف

 دعب نمهىأ «6 ملعلا نم ك ءاجامدعي نم وف مهماعيا ىلع اصرحو مهل ةارادم مهتلبقىلا تيلص ناب

 تطسو ءازجو باوج فرح هي اذا كنا # ةيعكلا ىه 0 عطاقلا ىحولاب تملعام

 افلا ملخلا نييكترملاىا 6 نيملاظلانمل لف ةبسنلا نم امهنيبام ريرقتل اهربخو نامسا نبي

 هيفو * قحلا ىلع تابثلل باهلالاو جيهتلا جاهنمىلع ةدراو ةيضرفلا ةيطرشلا ةاما هذهو

 بترو هنعىهناذا كلذ هناشنم سيل نم ناف ىوهلا ةعباتم نع مهلريذحنو نيعماسلل فطل

 كلتكم قلل نم نطلق ملظلاىف نيخسارلا كلسىف ماظتنالا نم بترام هعوقو ضرف ىلع
 نع بلا قي لاقت

 كا ست بدا لو ايوه كاتس تايدزيتنك نأ هنيفلعأا نةيددات

 تب يلف تنل كيك هك ني نيش راي ناعإ قسادقلل [ىيعرات

 لوسرلا ىا © هنوفرعي # رابحالا مهو ةساردو مهفءاتيا # باتكلا مهانيت ١ نيذلا 9 |
 / ةفيرسشلا هفاصواب عسوهيلع هللا ىلص هنوفرعي ىا 6 مهءانبا نوف رعباك سو هيلع هللا ىلص ٠

 تانبلا ميام نود منك كل مهصيصخ و مهؤانبا همششدالا 5, هيلع هبتشيال مهباتك ىف دكا

 ليقناف * قصلأ مب واب و مزلأ ءاب آلا ةبحصب مهو نهنم مهدنع فرعاو رهشا روك ذلا نوكل

 ءايشالارئاس ةفرعمنم هللا برقا هسفن صخشلا ةفرعم نا عم مهسفنا نوفرعي اك له ملل

 فرعيو هيهد نم 4هرب ءاضقنا دعب الا هسفن فرعبال ناسنالان ال بغارلالاق ام باوجلاو +

 قحلانومتكمل ##قحلا اودناعو اورباك نيذلامه 5 مهنم اًهيرف ناو #9 هدوجو نيحنم هدلو

 نيذلا مه نوقايلاو هللاةلق ةبعكلا ناو سو هيلع هللا ىلص هللالوسز ادنمم نا © نوملسي مهو

 باتكلاب ةفرعم مهل تسيلف مهنم ةلهملا اماو هنومتكيالو قحلا نورهظي, مهناف مهْنم اوما
 دملاقتلاهجو ىلع مهرفك امءاو مكلاددصيالو راهطظالا ددصب مها هفيعاضتىف امبالو

 6 نيرتمملا نمننوكتالف 99 قحلا هلوقل ربخ 6 كبر نم #:دمحاي هيلع تنا ىذلا  قحلا ©
 اتا” بلطخ دوصتملاو .لسوديلع هللا ل 1| تاطخ انه كتبو رم: قطا نؤكرف ني لا

 هنيامطو نيقلاوه ىذلا هدضي مه ما ءارتمالا نع همالا ىهم ىنعمو ءارتمالا نع مهبهلو ٠

 رارطضالاب اوملعام ةرباكمىلع رابتخالا ءوسو دسملاتانكتسم مهللح ىريشقلا لاق + بلقلا
 اك امينا نع .هدر,الو مالم هيف عج الف ٠ ءابخلا ٍبابلج ىتلي هسفن تاملظفف رومغملا كلذكو ْ

 ديلقتلا ةينم اهيدحا . بتاع بتارم ثالث اندنع ءىدقا هداتفاب ريهشلا خيشلا : ةرضح لاق » ١ مالك |

 7 حكمت



 ٌءرقبلا روس مهك 25١ زخ-

 | ىا ماع ءامسلاىف 8 كرظن فرصتىف كهجو ددر" ىا 3 كهجو بلشت 2 انملعو اندهاش

 | اهنال ةبعكلاىلا هلوحبنا هبرنم عقوتيو هعورىف عّمب ءالسلا هيلع ناكو ىحولل اعلطت اهتهجىف
 مهلةرخفم تناك اهنا ثيح:نم ناالا ىلا بر 5 ىداو نيتلبقلا مدقاو مهاربا هيبا ةلبق

 | اتلق عبتي هنام اننيدوف انفلاخم هنا نولوش اوناك مهناف دوهبلا ةفلاخنو افاطمو ارازمو انماو

 | محو |-وهلع هللا ىلصدنا ىورىتح مهتلقلا هجو نا هرك كلذ دنعف ليقتسي نياردي+ل نحالواو

 كلثم دعانا لين هنا رع لاكي ةقيرع هلابك جرا كاف ل: 2 لاق

 ظ 0 هللا ىلص هللالوسر لعجو ليربج عشرا 3 هلسو كبر عداف كبر ىلع ميرك تناو

 | خسناملواو ه هبا مالا هذه هلال زناف هبرل !ًاس ىذلاب د ازا ءايتلا ىلا رظنلا ميدي

 | سدقملاتيب ىلا ةلبقلا ليوحتمث ففختا سمح ىلا تحسن ةالص نوسحخوه تاخوسنملانم
 | (ةلهجو مئاولوتامت اف ىلاعتهلوقل ءاشثيح هجوتينا ىلصملل ناك نادعب نيكرشملل اناحتما ةكمب
 ىلوملل ةحتافلا ريفتىف اذك دوهبلل اناحتما ةئيدملاب ةبعكلا ىلا سدقملا تي,نم اهليوحت مث

 هتلو كلوقنم اهلابقتسانم كنتكماو اهكنطعنل هللاوف ىا # ةلبق كتيلونلف 8 ىرانفلا

 كم ةروداااودجم دلو نس موا هلم لكحت ايار ارا كوز لالا طخ جيران

 انوا ه8 هنم هتيندا ىا هتلوو هايا هتلواو هنم اندو هبرق ىا ايلو هلو نم سدقملاتهب

 | يخ ,غ هلاهراكسدقملا تم. ىلا هجوتلل اطخاس نكي ل مالسلاهملع هنال قابتشالاو ةدحلا نعزاجم

 ظ رس ةئلد0«لققاو ةينيددتل انا لب“ ةعتطلا ةرهشلاو سقت ىوهلال الأ قوكتتو اهحتوا
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 رطش ىلب ثبحب كهجو نلعجاىا كيتو فرصاى ا #مارحلادجسملارطش كهجو لوفوؤ#
 | هيد ا ةلاقلا لشتسنا فلكملا ىنع بجاولا نال ندنلا ةلمح انهه هجو !اب دارملاو هوحنو

 | لانقتسالاو هجوتلا ف عوبتملا لصالاهلا ىلع هينتلا ركذلاب هجولا صيصختلملو طقف ههجوبال
 أ مرحأىا مرحلا مارحلاو ةعكلا هف ىذلا ربك الا دجسملاوه مار ادحسملا ظفل نم رداستملاو ظ

 ناذيا ةعكلا نود مارحلادجسملا رك ذىفو هلاوضرعتبنا ةملظاانم عونمملاوا لاتقلا هبف

 هفو رذعتم دعما اهننع لاقتساز ال ةعفاشلاو ةيفنْلا نيب قافتاب ةعكل اةهج ةاعارص ةيافكب

 رحبنم ضرالانم مك عضوم ىأىف ىا © متك امحو 8 بيرقلا فالخم مظع جرح
 | روصلا خفن ىلا ةإبلاهناف # هرطش مكهوجو اولوف 86 ةالصلا متدراو برغوا قرشربوا

 | لك نمدابعلا ةفاكل همومعب احيرصت مالسلاهيلع ىلا هبرماامدعب كلذب نينمؤملا عيمل سما

 , ىراصتلاودوهبلا قيرف نم * باتكلا انوا ئيذلازاو 88 ةعباتملا ىلع ةماللاثح دابو رضاح ظ

 ٌ 1 00 له انئاك تباثلا ىا # قحلا ةبعكلا ىلا ليوحتلا ىا # هنازوملعبل ف |

 ك امدعب ةعكلاىلا ةلبقلا ليوحت نيتلقلا ىلا نصب مالسلااهيلع هنا م | يم روطسملاّناامل |

 اوس لوسرلا هعدتا ىف لؤي تق رداتجيو# ىلا مههدزم ىتسو سدا لا سي

 هك ن : ولمعتامع لفاغن هللاامو 0 هسفن ءاقلت نمةنأ نومح زب اوناك مهتاف هسفن لبق نم مسوهيلع | ْ

 ازال ذي وخو هباثالاب لولب فو وتوك بلغتلا ىلع اعيمج دوهيلاو ني يلا باَصَخ
 ْ ناعرب © 7 ةيا لكب باتكلا اونوا نيذلا تسدنا نئلو 4 ١, ناو وف 22 2-- اديدتينوي تعش



 مه ٠7 ق٠ | ىناثلا ءزجلا

 أ عابتالاو تابثلا كلذ ىلع نوباثم مهنا نب مث ملعلا هير ىصع نم رساخلا ىتشلازاو مكحلا ا

 ىلع مكنايث ىا 6 مكتاميا عيضيل ولف اديرم 4 هللاناك امو لي لاقف مهنم عئاض ريغ كلذزاو

 ظ *6 سانلابللانا و كلذنم 'ىثىف اوباترتناريغنم مالسلاهيلعىنلا هءاجام عيمجب قيدصتلا
 اذه ىلا كلذنم هتنرب مهلقن ثيح مهلةءبظع ةحرموذ ىا أ« فؤرل 9 فؤرب قلعتم

 ىدعسلا لاق : قزرلا لاصياو نامالاب مهيونذ رفغل 4 ميحر 3 مهل حصاوهو

 بحجم توعدب ارئانك عرضت *« بيرق تمحرب ارئاك دنامورف
 لبجلاقوف بلصف مالسلاهيلع دواد نمز ىفالتاق ارئاج اكو رافكلاءا مما ضعبذخا هنا - ىور
 هنع اونيرف ةعئل ىلا عرضتو هدحو ةبشخلا ىلع اذه قبو مهلزانم ىلا سانلا عجرو ءاشع

 ليربجاي ىلاعت هللالاق كتمحرب ىئثيغتل كيلا تينا قحلا هللا تنا.لاقو هللا ىلا عجر مث ًايش

 ىلع هعضو ضرالا ىلا طبهاف هل تبحتساف ىناعدو ىلا عزفف عفتني لف اليوط هتهل ا دنع اذهنا

 كلدب دواد اوربخاف ىلاعت هلل بصي ىحو هو هوار اوحضا اماف لعفف ةفاعو ةمالسيف ضرالا

 قرف ىأف لعفامناف ىتاعدو ىن نما نم محراىنا دواداي هيلاهّللا حواف هرس افشكتسمهف هللااعدف
 ىلاعت هللا ىوسامب مهقلعتل ةلبقلاليوحت دنع مالسالا نع اودترادق ةعامنا معاو * هعيا يمكن

 نيذلااماو ليسلاك ةردكلا مهتذخاف ءاضقلا نم مهيلع ”ىجياب مهاضرو هللاىف مهئانف مدعو
 امهريغلو امهل قلاخلا برلالب ةعكلابالو سدقملا تسب ةقيقحلا ف اوقلعتي لف ةيلزا ةداعس اودعس
 بئاصلالاق : افصلاو رورسلا مهذخأف ىنصملا دهشلاك مهلهّللاةدارا تءاغ مهتدارانع اونفو

 تاج رهاب تام انيدك بكس !ياع زي دش هن م لوا وو تيس قيالعتا انف: ىابيم
 لطف ءالاعفت دلو تجرم ناز ولج هلا عما و ف مارال مواستل دبتلتا مساقلابا ناركذ .

 | اورفف راجحالاب مهامرف كؤابحا نحب اولاقف منا نم مهللاقف هبح ىعدي نم ضعب هرازف ءافشلا

 بحل اةمكلاعفا اهبذكيدقو مكلاوقاب بحلا نوعدت لاقف نونجلا هيلع بلغ دق اولقو هدنعنم
 ىولحلانم ذلأ ءادوالاو ءاسالا دنع ءالبلا دشإ دع دق كلذلف بيلا نم هباصاام هرسانم
 عم اولغتشاو تادهاشملاو تافشاكملا جل ىف اوصاغو رابطصالاو ميلستلا للح اوستك اف
 . ةمقل لك ابواو هريغ ىلا تافتلالا اودع ىتح نآثملا كلملا رك ذو ديحوتلاب ناسالاو نانلا
 | (عنياابغ مالسلاهيلع ىسوم لاقاملو ىتبملا ةياغ ىلا ءاقبلاو ءانفلا ىف :اوقترإ كلذلف عذاوملا نم

 ىسوماي ىنارت ىتح ايقاب هلعجا ىتح ربصا ىنافلا طاسيلا ىف ىنارتنل ئسوماي لاق كيلا رظنإ
 . هاطعاام هاطعاو هافطصا مث اموي نيعبرا ةدابعب ىنارتنا دبرتا نينس ريشع بيعش منغ تبعر

 ١ تنكىسوماي لبجلا لاقف اجعتم هنع لأسف ىلعالا لبجلا قيرطلا ىف ىأر هموق ىلا عجراماف

 ا دقل ةمالكبو هتالاسرب كافطصا ىذلا للف اصع كديفو ةوسنلق كسأر ىلعو ىف منغلا مرت
 ' اندهاومركلا كلوسر عابتاو مقتسملا كطارصلع اذلعجا مهللا هماعناو هلضفب ىلعالا ىنلعمج

 دق ظفل :* دق 8 كيتذهاشم ىلا لوصولاو كيلا باذحتالاو ِكتاذ ةبعك ىلا هجوتلا
 ةيدضلا فنيدضلانيب ةسناجال ةراعتسالا قيرطبريثكتلل انههلمعتسا دقو لدلقتلل عراضملا ف
 مص سمسم م د هسهدك تسع وضم بص فميستمس# هع هييدس يؤمس اوجاع دت ولأ ظ ىنملاو ةصقلا سأر اهنال ىندم مدقتم ةوالت_ رخأتعو نعم ضام اظفل ليقتسم # ىرن # |

 ( اندهاش )



 ةرقبلا ةروس ١ هذ جح

 1 رالا ىلع مالسلاو ةالاصلا مولع ّح ةدمسما 50 دالا رفقا هملع سلاح  ماللاهيلع دمت ايل"

 ظ | هلعانس نوم بش اق + مالك ناو رافا عرق ف يوازاو عوج واو متهاربالثم نوسلاح

 | !بنع لاقف ادحاو مونم انرأف 1 ءاساك ىتما ءاملع ا

 ةسلاناب ىسوم هلع ضرتعاف هب وجة رمشعب هباحاف الر زيرو شالا ف ىلازغلامامالا ىلا راشاو

 5 داو ضارتغالا اذه مامالا لاقف ةرشع باوحلاو دحاو لاؤسلاو باوحلا قباطي نا ىتش

 ةريثك تافص !غيودطف قاضعةحاولأ داي نوفاك كاتافاو تلثس نيف اضيا كللع

 ليلخلاو هدارفناب تختلا ىلع اسلاح هنوكو مالسلاهلجدمم ردق ةلالجىف ركفتمانا انيق لاق

 مهاذاف تهشاق#ةح نم هسفر هلحرب صخش ىنسفرذا ضرالا ىلع نوسلاج حورلاو ملكلاو

 لاق اذهنمو اذه ىعوب للا يفجازف ىنع باغمل

 ظ ملظع نم تنشاق' هزادق نا :نسناو 6# :قارش نم قنقاح ماا ىلا بسناق

 ظ لوعفم ه اهيلع تنك ىتلا ف اناعجل لوا لوعفم ه6 ةلبقلا اناعجامو ولف هتعافش انارسب مهللا

 ارومام ناك مالسلاهلع هنال ةعكلا هو اهيلع تنك ىتلا ةهحلا ىا ىفوصوم ريدقتس هلناث

 ١ عوج اهتموا *سادقلا تن هد قفط ىلا ف لان ارا رجاهاملث ةكميوهو ةب ةعكلا ىلا ىصيناب

 هلاقتسا 0 - 0 ويد 0 هيا ادار تقوي

 باظالو داخل دج لعل عجدو قرع 4 باقتينم ل هبرمام

 عنادا قدلا السالا اا طة نينم ْوملاو لرفمللا صهاظم

 اح لك و مهب لزالا ىف املاع ناك ىلاعت هناآل لعق. مهلاخ معبأ هناال هناا فعضو هتلقل يس نأ

 ا ياا ظ
 ا

 هللالوسر ملعبل ىنعملا ليقام اذهنم برو هيف ملعلا كلذ رهظيذاب ملعيامماف اش معينم لكو
 ىذلا ىنملاوه اذه هدنع ىنلزلا لهاو هصاوخ مهنال هتاذ ىلا مهملع دتسااماو نونمؤملاو

 1“ سلا كلا هلي أ
 عبتي ىذلا فرعنل ىا هفرعملا ىنعمب لعتل هلوقف معلاو هادعام فزو هتاليوأتىف ىناشاقلا هراتخا |

 فنكفق فراع هللالاَالف ةقرعملاب فصوبال انا ليقناف * نات لوعفمولا ديد لوسرلا

 كاردالاوهو روهشملا اهانعع تدك 41 اهب فصول امنا تلق

 فصوبنا زوجنف نيلوعفم ىلا ىدعتيال ىذلا كاردالا ىنعمب تناك اذااماو امينا قوبل |
 ةلوحما ةلبقلا ىا  تناكناو و هنم ازيمتمىا عبتي لعافنم لاح بلقتينمت هلوقو اهبهللا

 ناسنالاناف ةخوسنملا ةلبقلا ىلا هجوتلا فلاينم ىلع ةلصن ةقاش ىأ ةريبكل © ٠ 0-5 ل خا | 7 م ال تقم نريسارع , دباآأ
 | ىهماللاو ةإاقلاوهو فوذحم اهمساو ةاقثملا نم ةَفْفْحْلا ىعناو هنملاقتسالا هللعل امي هدوعتإمل

 3 هللا ىده نبذلا ىبعالا 3 ال وعفلل انيردعوناك ناإل ىلاعتهل وق ىفاك ةفانلا نيبو اهْس ةقرافلا

 ةلاحال ةمكحل نمضتم هدامع هفلك امنا 0-0 مهدشراو م ءاككنإلا ا ةيكلجا للا مهاده ىا

 هيد عال عاطانم زئافلا ديعسلانا كلذب اونقيتف تق اهمعب ةمكحلا كلت ة رع ىلا د
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 ةطوحم ةمحم طاسوالانال.ارابخب ىا 6# اطسو ةما ف نيطاخلا نيعت نود ىضقنملاو رضاحلا
 لسرلانا ةمايقلاموب 46 سانلا ىلع ءادهش اونوكتل © للخلا اهنلا عراستي فارطالاو

 تلقا * هك اديهش مكبلع #9 ملسو هلع هللاىلض دمحم ىا *« لوسرلا نوكيو ف مهتغلبدق

 هلدهشلاقيف ماللاب ىدعت اهب عفن اذا ىلع ةملكب ةذاهشلا يدع هتداهشب رضا اذا دهاشلانا

 نوكي و لابتي نأ مهاظلاف اهب اوعفتنا هتداهشب مهلدعو هتما ىكز امل مالسلاهملع لوسرلاو
 اهب اورضتسا كبح مهيلع ةداهش اهناف سانلا ىلع ةمالا ةداهش ىالخت اديهش مكل لوسرلا

 علطملاو ببقرلا ىنعم ديهشلا نيمضت ىلع ىنبم اذه تلق « اهعضومف ةعقاو اهيف ىلع ةملكف
 نع نوكياما ةكّرتلاو :ليدعتلاناىلا ةزاشالا دهشلا نيمضتراتعاىف هجولاو هتيدعت ىدنف |
 الاو هلع ىتتاو هاكزو هلدع حالصلاو دشرلا هنم دهاش اذاف دهاشلا لاحن ةقارمو ةربخ |

 ىلع ملسو هلع هللا ىلص هن داهتشل مهصاصتخال م كك فانك هلا تا 2 دقو دين أ

 ىركتم ىلعو غيلبتلاب ءايننالل لسوهلعهللاىلص هتداهش ىفانيال وهو ليدعتلاو ةكرتلا ليبس

 لوش مث دحاو ددعص ىف نيرخ لاو نيلوالا عمجم لاح ديانات 'ئوزفم نادك غبلشلا |

 ءاننالا لأسف ريذن الو ريشي نم انءاجام نولوقيف نوركسف ريذن مكتأي ملا مالا رافكل |

 دمةماي ويف ةجحلل ةماقا مهب لعاوهو ةنيبلا مهلأسيف 0 اوبذك نولوقيف كلذ نع '
 اوتا مهناو اوملع نبانم ةبضاملا مالا لوقتف اوغلبدق مهنا نودهشيف مسوهيلع هللاوص

 'غيلش هيف انتربخا اباتك هيلع تلزتاو الوسر انبلا ا ةمالا هذه لأسف اندعب

 هتمإ لاح نع لأسف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب ىتوي مث تربخا مف قكانخ تئاؤم لعبا |!

 مهتداهش ىنعم ةقبقحلا بابا ضعب لاق * رانلا ىلا رافكلاب ىعؤيف مهقدصإ دهشيو مهكريف

 ' ىذلك قحو نيدلك قحل مهتفرعمو نايدالا قوقح ىلع ديحوتلا رونب مهعالطا سانلا ىلع
 | ققحننفدحاوقحلاقيرطو مهسوفن تاعءرتخوه ىذلا مهقح سيل ىذلا مهلطابو هنيدنم نيد

 | ةداهشىنعمو مظعالا قحلاوه ىذلا مالسالا نيد ةصاخو نايدالارئاس قحب ققحت نيد قح |

 0 ىذلاهباحو هنيدنم اهلع وه ىتل ١/ هتققحو هنيدب نيدتم لكك ع هعالطا مهللع لوسرلا 1

 ظ مهن ايسو مهتانسحو مهلامعاو مهتاعا هقسقحو مهونذ فرعنا وهف هنيد حلا قرع بوجح هب وه |

 | هيلع هرونب مثالا رءاسنم كلذ نوفرعي هّماو قحلا رونب ِكلذريغو مهقافنو مهصالخاو

 | انمدقواهنال هتماو هدحل اشرت متالارخآا ىلاعتو هناحبس انلعج مهضعبلاق * مالسلاو ةالصلا

 ان افيرسشت انراظتناىف ىلاعتو هناحبس مهلعشخل ةيضاملا تالا مودق انروبقىف رظتنننا انجتحال

 | ءذهل ارش ىنكيو ةيضاملا مثالا عي ىلع ءادهش ةمايقلا موي نوكتل متالارخآ انلعج اضياو .
 / ( ليئارسا ىتب ءايبناك ىتما ءاملع ) مهئاملع قحىف ملسو هيلع هللا ىلص لاقام ةموحرملا ةمالا

 ١ تلجطتمازحْبلاٍب رح نسخ اص ل ذاششلا مامالا لإق: هنا تارضاحلاىف ىتاهفصالا بغارلارك ذو
 قلخ لخدف مرحلا طسو ف ىصقالا يراخ تخم بصندق مالملاف تيارف ىصقالادجنملاف
 نيسح ىفاوعفشيل اورضحدق لسرلاو ءاسالاعمحاولاقف عمجا اذهام تلقف | لياازغإ امارفآ يتتك

 اذا اديه ارم ل مي هئم تعفو قد قدا هدا مةابشاوذ الصلب لطفا هلع دمه دنع دنع جالخلا | .

0 
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 بفرض .لظوخو بسلا نشا" كازلا لبو دلالا مصخلا بغشل درا هيلا ةجاحلال بق دّصلا ناف
 | ةيراكتا ةيماهفتساام 6 اهيلع اوناك ىتلا مهتلبقنع مهيلوام © اهبلا ةجاحلا لبق ةلآلا ةئيهتف
 | كلذنع ىلوت لاقي لوقلاب بصنلاعضوهف ةلماو هربخ مهيلوو ءادتبالا ىلع لحما ةعوف صم
 | لابقتسالا نم ناسنالا اهيلع ىتلا ةلاخلا لصالاىف ةلبقلاو هفرص ىا هريغ ىلوو فرصنا ىا

 | ةلبق تيمسو ةلباقملا نم ىهو ةالصلل ناسنالا اهلبقتسي ىلا ةهجلاىلا عرشلا فرعىف تلقنف

 | اهيلا هجوتلا ىلع اوناكىتلا مهتلبق نع مهلوحو مهفرص ”ىش ىأ ىنعملاو اهلباقي ىلصملا نال
 تيب وحن ىلا ىلص مالسلاهيلع ىنلانا ىور ةيعكلا ىلا اهنم اوفرصنا ملو سدقملا تيب, ىهو

 ةبعكلا تراضمم دوهيلا بواقل افيلأت ارهش ريشع ةعبس نم اوحن ةنيدملا همدقمدعب سدقملا
 | قرستملا هلل 98 لق لبقف كلذدنع لوقا اذافلقدن أك 6 لق 8 روصلا خفت ىلا نيملسملا ةلبق

 | اهم 'ىش قحتسي الف افرصتو اكلم ىلاعت هلل اهرساب ىحاونلاو اهلك ةنكمالاىا # برغملاو |

 درجمي ةلبق ريصي امنا تاهجلانم ”ىئثلاو هماقم هريغ ةماقا عت ىتح ةلبق نوكي نا هتاذل

 ىلع تاهجلاكلتنم ةهجشىلا هجوتلاب تقو لكىف سمأي.نا هلف اهملا هجوتلاب ما ىلاعت هللانا
 مكحيو ءاشياملعفي لب لعفبامع لأسيال هناف هشيشمو هتردق ذافنو هتاليتساو هتيهولا بسح

 هبرومأملاىف ةيصوصخ ىرحت ناريغنم هرماب رمأي و هقلاخعبطي نا قولخملاب قئاللاف ديريام
 أ للعلا ىر حت. ال هلاثتماىا هسما ماستراب الاسيل هل ةعاطلاناف هب ارومأم هنوك در<ىلع ةدئاز
 ىاودلاب ةللعم تسيل هلاعفاو ىلاعت هللا ماكحا نال سمالاىلا ىلاعت هل ةبعادلا ضارغالاو
 ثيح مهسفنا ىوهل اعايتا ةلبق اهوذخت او برغملا ةهج اولبقتسا اما دوهيلاو. ضارغالاو

 هللا لاقأك همالكو هيحوب ىللاعت هللاهمرك اف برغملا بئاجىف ناك مالسلاهللع ىسوم نا اومعز

 ةهج اوذختا اضيا ىراصنلاو © ىمالا ىسومولا انيضق ذا ىبرغلا بناجي تنكامو )ل ىلاعت

 تلام اهدلي نم تجرخ نيح مالسلا اهيلع ميسم نا اومعز ثيح مهاوهل اءاينا ةلبق قرمثملا
 «انقرشاناكم اهلهانم تذشن اذا مير باتكلاىف رك ذاو )ىلاعت هللالاق ا قرمشلا بناجوهلا
 ةيواستملا تاهملا ضعبل احبجرتال هىمال الاثتماو ىلاعت هلل ةعاط ةيعكلا اولمقتسا نونمؤملاو

 سو ةيلع ىلاعت هللا ىلص هيييح .دلومو ىلاعت هللا لضخ ةلبق اهنا عم مهداهتجاو مهأد درح؟

 ىرخا ةبعكلاو ةرات سدقملا تيب, ىلا هجوتلاوهو 4 ميقتسم طارصولا ءاشي نم ىدهي قف
 | ةقيقلابابرا ضعب لاق * امهل اتفاوم ةحلصملاو ةمكحلا ىلع المتشم هنوك هتماقتسا هجوو

 | نيد ةيقح نع مهلوقغ باحتحال ءاهفس نيقفاسملاو نيكرششملاو دوهيلا نم نينعاطلا ىمس
 ظ تناكولو مهعم مهتجاخ قب مف نوم ْوملاصلخا م هوصلخال اقلطم قحلا اوكرداولو مالسالا
 | اوفرعي رف ةهجلاب نيدتعم اوناك مهنال ليوحتلا اوركناو تايآلاب تلدتسال ةنيزر مهلوقع

 ظ ىاجلا ىلوملا لاق : اهلك تاهجلاب ىناولا ديحوتلا
 ئ اود لكابك ههجو دهاشف *«* تسامدهاش نسح تأ سم ناهج

| 

 مقتسملا طارصلاىلا نيدتهم مك انعجاك ىا ةمدقتملا ةبآلا موهفمىلا ةراشا  كلذكو
 | نيب قرفلا درجم دارملاناامل نينمؤملا ىلا دصقلا عم كلذكف باطخلا ديحوت هي مانلعج وف ْ
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 ونا لواهبا لاقف ابجنمت ىيداني ىذلا نم نوراه لاقف الث نراعي وسم لعاب .ءادان و.
 لاقف كف ىعا ىلب لاق ىنف رعن+لا هللاقفرتسلاءاروسانلا ملكي ناكورتسلا عفر, سماوزوراه فقوف

 نوراه كف ةماسقلا مون كلذ نع لا كلأس برغملا ف تناو قرسشلافدحا اظول ىذلا تن :١لاقابا نم

 راجفلان او معنىنل راربالانا ىناثلاءزجلا ىهو هللا باتك ىلع هضرعا 0 ىلا ىرت فك لاقو

 هللا ىلص هللا لوسر نم انتبارق نياو لاق نيقتملا نم هللا لقتي امنا لاق انلامعا نبا لاقو محج ىنل

 دئموبلاق اذ هللالوسر ةعافشنءاو لاق مهيب باسنا الف روصلا ىف خفن اذاف لاق 1و هلع ىل اعت

 صالخالاو هلاشلا كانعالات م ديالق الوق هلىضرو نمح رلا هل نذانم الا ةعافشلا عقال

 كلم هملعيإال ىلاعت هللانببو دبعلانيب رس صالخالا دشلالاق * اهريغال اهلبقت هللازاف اهف أ[

 ءاير سانلا لجان م لمعل اكرث ليضفلا لاق + هلمبق ىوهالو هدسفتف ناطشالو هتكف.| ظ

 ةالصلل حتتفاول ةيناخراتتلاىفو * امهنع كيفاعي نا صالخالاو كرش سانلالجانم لمعلاو

 ىلصيالسانلا نع الخوأ هناىلع ءايرلاو حتتفا ام ىلح وهف ءايرلا هلقىف لخدمأ ىلاعن' هلل اصلاخ

 لاق * ناسح الان ود ةالصلا صا باوثهلف نسحبال هدحو ىلصولو اهنحم سانلا عم ناكولو

 "00 قوش احلا يرحم لج لكك .ةمجسلاو ءايرلل ةعاطلا:لمتعي نع لثم 0

 | ثيدحلا فو سائلا ةلاقم ىوس هل ةعفنمالو نالف سنك الما ام سانلا لوقف ىصح هك ١
 سلو محرللو هلل اذه اولوقت الو هل صلخامالا لقال هللاناف:ىلاعت هلل مكلامعا اوصلخا) |

 (هللا ريغل حيذنم هللا نعل و هيدلاو نءل نم هللا نعل ) قراشملا ثيداحانمو ( '”ىش هنم ىلاعت هلل

 مهاربا خيشلا ركذ * اهريغوا ىسوملوا مصلل يذ نك هللاريغ مساب حذلادارملا ئوونلا لاق
 هب لهاامت هنال هيرب ىراخي لها ىتفا هللا ابرقت ناطلسلا لابقتسا دنع حيذيام نا ىدوارملا

 ةققعلا ذك وهف همودَس اراشنتسا هتوحذي اما مهنال مرحم ريغ اذه ىنفارلا لاقو * هللاريغل 0

 مهلةنايص نيملسملالاعفا لمحت هيلعو همالكىهتنا ميرحتلابجوبال اذهلثمو دولوملا ةدالول |

 هيلا ديعتلاو الوم ىضر هرظن حمطم دحوملاناف لامعالا عاضو رفكلانع

 تالزلا نم انمصعا مهللا تابرقلا نم هلرسيب امم

 دة لوالا ا ع كح

 14 سس رمل ٍِح 3 ١

 2 فانا ولنا 1

 يي َُظ 7
 ملا ل

 2 دريان منال ءاهفس اوناك امباو 1 رشملاو دوهيلاو نيقفانلا نم ةلقلا ص 0 ديرب
 اهلذا ىا 6 هفن هفسنمالا مهاربا ةلمنع بغري نمو ١ ىلاعت لاقدقو مهاربا ةلمنع

 مهسفنا ةيلع اوتطويل هعوقو لق هيرابخالا دقت ةدئافو رظنلا نع. ضارعالاو لهجلاب |

 باوحلا يمس يما للا ع عل ىلا ةأجافم نال هعوقو دنع اوبرطضيالف ظ



 ُرقبلا رو مك 7 4 جمس

 ' ةنللا لوخد نونبتو ةيئارصنلاو ةيدوهيلاوه قحلا هنيدنا نوعدتو هنيدفىا 6 لاف وف
 ادوهاون وك ةراتوىراصنوا ادوه ناك ن مالا ةنْلا لخديئل ةران نولوقتو امهيلع ءادتهالاو

 ىلاعت هنال الصا ةلداجملل هجوال هنا لاملاو ىا *# مكبرو انيروهو #8 اودتهت ىراصتوا
 ةفلاحلاةئيسلا هك مكلاعتا ملوو 8 هنمال ةقفاوملا ل هك انلامعاانلو م < ماو ان سما كلام

 1 مسج 0 ميسر وجا يقي جاوا

 ةنملا لوخدىف عمطلاو هيلع متاام ةبقح ءاعداو ةداحلا مكلىأف ههجوالا اهبىنتنال لامعالا

 | هتققحو ءايرلاو كرسشلا نعلمعلا ةيفصتصالخالاو + نوكرشم هبمتاو هبلا سانلاةوعدوهببسب

 : اننوجاحما ىلاعت هل وق ىف ةز :ههلل ةلداعم ما « نولوقتما » .نيقواحما هظحالام نع عفا 4 هضفصت

 ْ مح اامةيقح ىل اع ناهربلا ريونتو ةجحلا ةماقا نونا نبصصالا ىأ ىنعم ىلع ىمالا زبحىف ةلخاد

 مهاربا نا 8 نولوقتو ءاسالاىلع ءارتفالاو ديلقتلا ليذب ثيشتلا ما رك ذام لاحلاو هيلع

 | رشع ىنالا هدالوا دالوا مهو بوقعي ةدفح ىهو “« طابسالاو بوقعيو قحساو ليعمساو
 | دلو نمدحاولك دلوف لعامسا دلو ىف لئابقلاةلزنع قحسا دلوىف طابسالا لاق هنا جاجزلا نعو

 | دارملاو مهين ودتقم نحف 7 ىراصنوأ ادوه اوباك ةلسق لمعامسا دلو نمو طيس قجسا

 نيذلا ءاسنالا قحىف نولوقت فيكو نوجاحت فيكى ا امهيلع خسوتلاو نيرمالا الكر اكتا
 | مدقتملا ىدتهنا لاحلانمو ىراصنوا ادوه اوناك مهنا لمحتالاو ةاروتلا لوزن لبق اونعب
 4 معا و خيبوتلاو ريرقتلل ماهفتسالا ه# مساع هي دممحاي هي لق # هتنسب دخلا

 ظ ىلا ىنعمي ماهفتسالاف لظا دحا نوكينال راكم 0 معا هك هللاما

 210 نم دنع ..ي 0 ب ةداهش ه8 سانا نع ىنخاو قسما « رك نع

 ىلاعت هللا نم ةدداص ةدنع ةلصاح ةداهش ىل ةداهعل ناتفض هللا نمو هدنع هلوق 1 هللا نم 0

 , اوناك هنو مهاربا ناب ىلاعتةللا نم ةرداص كدنع تلصح ةداهشب متماعدق ٍناتكَلا لهااي ىنعي

 | هيدهادهشام ىفالج نوعدتو اهتومتكت مكتمل مكباتك ىفكلذب هللا ؟ربخ ناب نييياسمي ءامت

 | ةملظالا قيلعتو هبربخاامف ىلاعتهللابيذكم ىلع متأز دا يح 0 اظا دحا الف مهقحىف

 نلاقا ةيادوع ةحبال رظلاىف اهفالخم دهشيو اهيردي نم ةينسمناملا < ناّمكلا قلطمم

 أ اهمتكينمو )ىلاعتلاق 1 سام اخ رشالا رئاكلا ريكا ساعنتناَنَعَو
 / ةلوصومام 6 نولمعتاملفاغبهللاامو #9 كلذنم هلابذوعنو بلقلاخسم دارملاو 6 هبلق مث | هناف
 الوخد هللاةداهش ناّتك هيف لخديو ةنطالا ىوقلاو ةرهاظلا حراوجلاب 22 عج م

 ىا هك ةما كلت وِ» باقع دشا كلذب مكقاعبف نوردتامو نوتأتام عيمجب طيحوج ىا ايلوا
 كلو » لامعالا نم 6 تيدك ام اهل 3 توملاب تضم ىا  تلخدق 96 ةعامج ءاينالا
 || لاب لب مريع ل نع دحأ لات الع “ نولمعياوناك امع نولأستالو #2 7 7 ا

 راختفالا نمهيلع مهامع زجزلا ف ةفلاسلل اهنيعب ةقباسلا ةي الل ريركت اذهوهبىزجيو هلمسنع |
 فرضنا امل لبق  «باسناالف روصلا ىف خفناذافإ ىلاعتهللا لاق مهلامعا ىلع لاكتالاو ءاب الاب

 هّقرط ىلع نونجملا لواهب فقو جيرخاملف امايا ةفوكلاب ماقا جلا نم ديشرلا نوراه

 ا تت سا سلا ير 22سلاسسلسلسللأ رح س2 لسا
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 فيشك كنر نيا ىوب, هللاةنعل * تفيطل كنر نا مان هللاةغبص ظ

 فوحلالو ةنلاقوشلال مهبر نودبعي نيفراعلاناىلا ةراشا «نودباعهلنحنو) ىلاعت هلوقىفو ظ

 لوالا ءزجلا

 ٠ اقحتسم نكا مل ارانالوةنج قلخ الولف رانوا ةنْل ىبدبع نمي لظا نمو روبزلا ىف ىلاعتهّلالاق «رانلا '

 هيدوملا نود ةداعلاو ىل اع هللا ةاض ص ىف ةيدوبعلا قحح لماعلاوه داعلانا لعاو < دعانال

 ةدابعلاق وف حورلا لدبب ةدابعلاف ةدوبع.بحاصوهف هحورب ل ملنم نال ةدوعلا نود ىشو

 ىونتملا فو : تاياغلاةياغفو تاحردلا ىلعا لصتنا ىلا تاقوالا بقارتنا كيلعف ريصلاو ىضرلا

 [1] لكم تعاطو .ناعا هررذ * لنك ,تليادنرك نايز نكن م مر فاك ظ

 دنخب ىقتاب نك دهج هزورود كي. * دنبم اررسنيا تسينهتسكش رس ظ
 17 فيسك :ىطرك < اءاز اهيئارازؤقئابا عت نايزي تفكك زإ تينا : نك هذا

 تس هزاوز دنا لفقزجاوه نيك 4 تنس هزان ناميا تساهزاناوهان

 ايوق ىصع فيعض نم تبجي تلقو ةعما موي دادغبب عماجلا دجسملا ف ملكتا تنكدحاوالا |
 هيدي نيب باود ىلع ناكر هفلخوىفاودق باشبانا اذا ةادغلا تيلصو تبسلا موب ناكاملف |
 ىلع سف ىلا ئاسلج اموأف ىطقسلا ىرسلا مكيأ لاقو لزنف هتباد ىلع بك اروهو ناملغ ظ

 01 50 0 6 علا 6 ا

 لاق ىلاعت هلل | ةمصعم ىلا هفعض عم مدآ نبا صرع دقو ىلاعت هللا نم :ىوقا ىوقالو مدأ: نبانم

 هسمانم ناكو فرصنا مث هلاليدنم لب ىتح ىكتف قلاخلا ةمدخب لصتاو قئالعلا عطقاف ءالوالا ظ

 باشلا كلذىفوت ىتح لاخلا ريضتو رباقملا دنع نوكسلاو لاصلاو لهالا كرتنمت تكو تك.

 قربتسالاو سدنسلاىف لفري هباذاف ىانعاموب تملخ ىرسلا لاق اهيلع .ليقاىتلا ةلاحالا لع

 نيتن] ميت نعلن ياو ةئطط ادي رغم ا تلا كازا لايفإب يلع ل نخسر كالوججا لف وشنو ١
 دحاو لك نم كلذ ىلع ةجحلا ةماقاو قحلا ىوعدو ةلداجلا ةجاحلا  اننوجاحتأ لق

 ءاسالازا اولاق ىراصنلاو دوهبلانا ةي آلامذه لوزن: ببسو * خيسوتلاو راكتالل ةزمهلاو

 اننومصاختو اننولداجنأ ىراصتلا ودوهيلل دمايلق ىلاعتهللالاقف مدقا انتيدو اننيدىلعوانم اوناك |

2) 

 [د] ؟6يرو“ ؟ويك زرت «عرج وصي هيك رع م بيوك جاع 4

 ا

 ْ هعاطلا اهل سماخال ةعيرأ ديعلات اقوا هللاهمح ر ساملاونا خبشلالاق * لذلاو رقفلاو ىرعلاو |

 | ةيبوبرلا مكحب كنم قطاهضتقي ةيدوبعلانم مهس اهنم تقو لكلو ةيليلاو ةمعنلاو ةيصعملاو ظ
 ' هلبسف ةيللا هتقو ناك نمو ىلاعتّللاب بلقلا حرفوهو ركشلا هليبف ةمعنلا هتقو نكن ف ظ

 سك عقب لف ىلاعتهللاقلخ سرخا ةنسني رشع تثكملاق هرسسدقىرسلانا - ىور.- ١

 ١ ىرساي لاق ىلاعتةللاالا قرغلا ذقني نمو تلق ىلثم ايررغ كبر لبق, له ىرساي لاق ىف ظ ظ
 | انغلب موصخلاكنع ىضرا ىلاعت هللاىلا عاطقنالا تحمساذا لاق عنصا فنك ةريثك ملاظم ىلعنا ظ
 | مهنم لكل لكو هللاىلو ىلع موصخلا عمتجاو ةمايقلاموي ناك اذا ) لاقهنا:مالسلاهىلع ىنلا نع ظ

 | عوجلا نم ءايشا ةعبرأ نم عزتبال ىتح دجال دستلا حصيال هللادبعزب لهس لاق.« سفنلا لد ظ

 | قيرطديرت تنك ناو مان .الا كرتو مايقلاو مايصلابكيلعف نيدصتقملا ديرب” تنك ناتلقف هلا



 - أ: ]| ظطططا ددد |” ظ” ”٠ -.-4إ40453ك3د3ب4|_ 7939300000007 ف9 لليل يي لا

 مااا ذا ا ا ااا ذا 1 | | | | +<+7-77---11م

 للا د! دو لاعف الاب لب نامغالاب قلعتتال ةيافكلاناف مب مهيلع كرصنيو كنع مهرش عفديو
 ا

 ةرقبلا ةرو- مهي 7 ع جمس

 | ريضنلا ىرىف هريغو ماشلا ىلا ىفنلاو ءالجلاو ةظيرق ىربىف ىبسلاو لتقلا مجركلا هدعو

 ظ جب دعولا نم قبسامل لييذت * ملعلا عيمسلاوهو 8 نارجم ىراصنف ةلذلاو ةيزجلاو

 ْ ىلا كلصوتو كل سحتسف نيدلا راهظانم كتسن فام ملعيو هبوعدنام عمسل ىلاعتهنا ىنملاو

 ْ عونلل ىنن ىتلاةلعفلا ةغبصلاو ردصملا غبصلاو باشلا هينوليام غبصلا هك هللاةغبص © 0

 ظ ةياالاىف ةغبصلاىا ىهو الع غبصلا عقب ىتلا ةلاطلا ىو سلج نم ةسلجلاك غبصنم ةلاحلاو
 | ناعالل دبعلا اهيدعتسي ىتلا ةميلسلا ةقلخلا تهش اهلع سانلارطف ىتلا هللاةرطفل ةراعتسم

 أ هلةتنز زو هبه ّتماقامل هلح امهنم ةدحاو لك نا ثسح نه وللا ةيووح عاونا 2

 اذهف هترطف ناعالاو قحلا لوبق دادعتسا ىلع انقلخو انرطف ىا ةغص هلللانغص ريدقتلاو

 ةمدقملاةلخجانومضمل ادك ؤمعقو هنيعب ردقملا هلماع عمال هسفنل دك وه قلطملوعفم ردصملا

 | مهايا هللاقلخم لصحم هتلابمهناعانال ردصملا كلذالا رداصملانم اهل لمتحال هللابانما هلوقوهو

 هريهطت للان رهط ريدقتلا نوكيزا لمتحيو ناميالا ةلحب ىلحتلاو قحلا عاينا دادعتسا ىلع

 هريغظفلب ”ىثلارك ذ هو ةلكاشملل ةقص هاتمورفكلا راضوؤانم سؤفنلا رهطي ناعالازال

 , اروك ذم ريغلا كلذ نوكيالناب ردقملاوا ققحلا لاقملا بسحياما ريغلا ةضىف“ىنثلا كلذ عوقول
 ظ انهاكنيلعف نب ىرحن أمك ىهف لاخلا ةنيرّش هلع الوادم هنوكل روك ذملا مكحىف نوكيو ةقيقح

 سفنلا ظفلب ىلاعتهللا تاذ نع ربعهناف كسسفن ىفام رعاالو ئسفنىفام تفك نلاوق نب :ىزو#

 | ىراصنلاهغص ةحك ىف هعوقول ةغصلا ظفلب ةرطفلا ظفل نع ريعو سفنلا ظفل ةحىف هعوقول

 | ءاملا مهسمغب نيملسملل ناتَلا ناكم ةدالولا عباسو مهدالوا غبصب نولغتشي اوناكذا

 ظ هنكل ةقيقح اروك.ذم نكي ناو سمغلا كلذزا معز ىلع ةيدومعملا هنومسي ىذلا رفصالا

 أ ثيح نمهيلع لاحلا ةنيرق ةلالدب روك ذملا مكحىف ناكف هبنولغتشي مهنا ثيح نم العف عقاو
 هدابع هللاريهطتوه ربتعملا ريهطتلانا ناس مهمعزل ادر تلزن ةياآلازا ثيح نمو هبمهلاغتشا

 ءامب هوجزف مالسل هلع ىسيع هب لش ءام مسا ىو ةيدومعملاف مهسمقب ؟ ؟ دالوا ريهطتال

 قع. ماهفشلالاا نيو ادعم هك نسحانمو عر عادا ةناكمبا راب هنأ لرش 8 ك0

 هتغص نمو ريدقتلاو ًادتملا نم لوقنم نسحا نم زيبمتلا ىلع بصن *# ةغبص هللا نم 8غ دحملا

 ةتتض و وكت ضحتش ا لمفاو اهيل عاف سال للا ويزاخ لطنتلاو ىلاعت ةقس نادتلا
 كريشلا ساجاو رفكلا راضوانم هب مهرهطيو ناميالاب هدابع غبصي هناف هللاةغبصنم نسحا
 | 6 نودباع 8 ةليللا ةمعتلا كلت انالوا ىذلاهللىا ه6 هلنحنو له هتغبص نم نسحا ةغصالف

 لخاد انما ىلع فطعوهو لصاوفلا ةياعرو ماّمهالل فرظلا مدقتو همعن رئاشلو هل اركش

 هزي نسح غصب هسفن نيز دقف ةدابعلا دبعلا ةفزح ناك اذاف اولوق وهو مالا تحن

 ىوتلاق و : هنشبالو

 اردرزو خرس كير نادزوردزا *+ اردرم نوربزا كئر ارواك

 بأ الامس سزأ ناتشز كلر *+ تسافص جزاكينىاهكتز

١ 

 ظ
 ظ

 ذك دبهنع ىسع ند كاله رد دا. كنكيذ دوهج هاشداب تياكح ناس رو مكي رافد لارا انف
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 لزنا ىذلا نا رقلابىا 6 انيلا لزناامو ف هدحو  هللابانمآ © نونؤئلااهيا < اولوق »

 #« مهارإ ىلا لزناامو 98ه لكلا مزلي لزمملا مكحزال هتما ىلا لازنا هللالازئالاو انت ىلع

 6 طابسالا قه ىلا 6 و بوقعلو قحساو ليعمسا #8 ىلا لزئاام ه6 و رضع هلك نم

 انثا مهو ٍبوقعي دالوا انه دارملاو ةريثك ناصغا اهلةدحاو ةرجش لصاىفوهو طبس عج

 طاسالاو هدلو دلو. ىا هدفقاح لجرلا طبسو ةعابج مهنه 1 دلو هنال كلذب اوبس ريشع

 ناك و ماو بانم ةعامح مهو مجعلانم بوعشلاو برعلانم لئابقلاك ليئارسا ىبنم
 نيدبعتم اوناك ثيح هدعب نم نكل مهاربا ىلا ةلزان تناك ناو فحصلاو ءاسا طابسالا ف
 ىواامو و انيلا الزم نا رقلا لعجاك مهيلا ةلزنم تلعج اهماكحا تحن نيلخاد اهلصافتب
 ىراصتلاودوهبلاعم مالكلاناامل رك ذلاب امهصيصختو ليجالاو ةاروتلا نم # ىسعو ىسوم

 عضومىف © مهبرنم نيروك ذملا ريغو مهنم نيروك ذملا ةلجج 6 نوسللاىنوا امو ف
 نيب قرفنال مهبر نم مهيلع الزنم نويبنلا هيئواامو ريدقتلاو ىفوذحلا دياعلا نم لالا

 بجواىذلا ليلدلاو كلذ لعفن فيكو ضعبب رفكتو ضعبي نمؤنف دوهيلاك 6 مهنم دحا
 ناميالا بجوب هيدي ىلع تازحعملا قل هايا هللا قيدصت وهو ءاسالا ضعس نمؤننا الع |

 ريتعاامب اوانمآ ىف ريمضلا نم لاح ةلمخاو انسفنا انضقانل ضعبلاب انرفكو مهْضعِسب انما ولف نيقابلاب
 بيذكتلاو قيدصتلاب مهني, قيرفتلا مدع مزلتسيال هوتواامف مالكلاناعم مهني قيرفتلا مدع

 هلنحنو 8 هيلع نب لوخد حص كالذلو ةعاملا ىنتمىف دحاو هونواام نيب قيرفتلا مدعل
 ىراصنلاو دوهيلاىا 5 اونمآ ناف 8# نونعذمو ىلاعتهلل نوصلخانا لاملاو ىا  نوماسم ظ

 مازلا ىا تيكتلاو زيجعتلا ٍبابنم اذه ه6 هب متم قه ىذلا نيدلا لثم ىا ه املثمب 9 |

 ىنعملاو محقم لثملاو هيلع ةلذاحلا قرط دسو 'هنانع ءاَخراب قحلاب قارتعالاىلا 30 همك

 6 اودتهادقف #9 مالسالانيدل اذكو لثم ىلاعتهّلل سيلهناف ىلاعت هللا وهو ةيمتمأ امب اوما ناف

 1 3 اولونناو 3* قافتالاو داحنالا مكسب لصحو متدتها5 هوباصاو قحلا ىلا

 نمل اورهك و نكي ولما ناك اظلذاارشت * ومجال قاب زوو طل هجاؤلا 2 ناغ ألان ع

 ايزي ديعب مظع فالخىف نورقتسم ىا 6 قاقشىف مهاعاف مهنيدو مهتديد وهاك

 تيكن تب 8 لايام انياب قالزلا لايكون مهوتبام عقدل اذهو |

 مهيلع هناليتساب راخالا ىف ةغلاس 1 مهو مهلافرظ قاقشلا لعجو مههلوقل ريبخ

 دحاو لكن اكف ٍبااجلاوهو قشلانم ذوخأم قاقشلاو نوقاشم مه .كلوق نم غلباهناف
 قافولا عانتما ىلع قاقشلا ريكشت لد املو ةوادعلا ببسب هبحاص قش ريغ قش ىف نيقبرفلا نم.
 مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر ةيلستب كلذ بقع ةلاحال لاتقلاو لادجلا ىلا ىدؤيرمم كلذناو

 ىلع ةلادلا ديكأتلل نيسلاب زازعالاو دِسأتلا نامضو ةبلغلاو ةرصنلا دعوب نينمؤملا خرفتو

 نالوعفم امهناىلع لحما ابوصنم ناريمضلا * هللامهكفكسف 98 لبقف ةتبلا عوقولا ققحت
 نارهاظلاو ”ىثلاكافكوحم دحاو ىلائدعم هلامعتسا رثك ناو ةيافك هتنؤم هافك لاغ كمل

 ١و2

 ىراصنلاو دوهيلارما كايا هللاؤكسف ىا ردقملافاّضملاوه ةيأ الاىف ةقيقح ىتاثلا لوعفملا
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 ةرفلا ةرو- مد رجم

 |" ىتمان يا 0 ا ور مو ع و يني ومما حل

 | ىوهاىتنانم الجر تاو ع كلذ نم هذقنتساف هللا نم هلجو هءاخ منهج ريفش ىلع امنا !

 ىتمانم الجر تيارو رانلانم هتجرختساف هللاةيشخ نم اهب ىب ىتلا هعومد هتءاخ رانلاىف |
 تيأرو ىضمو هتدعر نكسف هللاب هنظ نسج هءافن ةفعسلا دعرت اك دعري طاربصلا ,ىلع امئاق
 ىلع هتالص هتءاط اناحا قلعتيو اناحا وبحمو انايحا فحزي طارصلا ىلع ىتمانم الجر
 | تقلغف ةنْلا ناودا ىلا ىهتنا ىتمانم الجر تيأرو طارصلا ىلع ىضمو هتماقاو هديب تذخاف
 | نلالوسر لاق ( ةنلاهتلخداو باوبالا هلت حتفف هللاالا هلاالزا ةداهش هنءاشخ هنود ناونالا
 ' لاق اهصالخاامو هللا لوسراي لبق ( ةنملا لخد اصلخم هللالاهلاال لاقنم ) لسوهيلع للا ىلص

 | طونم 0 ىل اعت هللا لضفب ناكناو صالخلانا لصفلا|دعيرمإبف يا وراك لبكي ه زخم ن ١9

 لاقنم لوقاماو لمعلا دسفاذا اش ىنغتال ةبارقلاف ةملاصلا لامجالاب

 آلا ,/ نا ىلاعت هتداعن مناف بلاغلا راسعابف هعورف تباط ءرملال صا ناطاذا

 لبقام منو ىلا نم تيملاو تيملانم
 تمن نادنخ راخز لك رت ىور * تن نادنج رابتعا ارلصا
 قوي تسلصاح»_لخن زا :ليسع رم. ىذا, كيش دوش هيوغزب يت

 دادعتساهلناك املهناالا .داجيشالا رئابك ةرخكش :لصالا ىف ناكنإو هتجئارإ وفن ئذلاادوعلاو
 / كسملا اذكو لصالا سنج نم رخو نارقالا ىلع قاف ةيبرتلاب كلذ. لصحو ةبترملا كلتل
 ' ناكناهيباىف نطابلا حالصلا رثا هيف رهظنف سكعلاب هلصا ىلع دوعي بيسن نم كومد هلصاناف

 1 رظناف هجو ىلع هلداىلا لبع عرف نم و اطاص ناك نا هيف نطابلا داسفلاوا اقساف هوبأ ىأ

 ادوه اونو - رة يورط ةعاولا اقيم ١! مهدعي نمو ليباقو ليباه هيدلوو مالسلاهيلع مدا لا

 انسنناف ادوه اونوكدوهيلاتلاقىا نارحت ىراصنىفو ةنيدملادوهي سؤرىفتلزن ه# ىراصتوا
 ىسعب اورفكو نايدالا لضفا اتيدو بتكلا لضفا ةادوتلا انياتكو: ءاشالا#لضفا :قنيوم

 انياتكو ءاسنالا لضفاىبسع اسنناف ىراصن اونوك ىراصتلاتلاقو نا رقلاو دمحمب ولجالاو
 | نارقلاو دمحمبو ةاروتلاو ىنومب اورفك و نايدالا_لضفا اننردو ٍتتكلا لضفا .لجالا

 | هي لق 8 ةلالضلانم ةيادهلا اودحم كلذك اونوكتنا ىا.صالل باوج ه6 اودتهت
 / 6 معارباةلم 98 نوكت ه6 لب © نولوقتام نوكنال قحلاوهام نايبودرلا ليبس ىلع مهل دم اي

 ةيدوهبلا اوعينا هانعم اونوك نال هتلم عبتن لبىا فاضملا فذح ىلع هنيدو هتلم لها ىا
 | ةيدوهلان ع افرحنمو قحلا نيد ىلا لطاب نيد لك نع الثام ىا ه6 افلح ف ةينارصنلاو

 هجو ةيؤر نال ةُئاق دنه هجو تيأرففاك مهارباوهو هيلا فاضملانم لاحوهو ةينارصنلاو
 ذئحا فش 2 ِةملاوهو ىفاضملا نموا لوعفملا ةئه نيت انه لاحلاو اينيقد عراتوو ب

 ا مهل ضلرعت # نبكر شملا نمزاك امو ف راشعالابرياغتلاو اناذ نادحتمامهتالنيدلاب ةلملا ليوأتن

 . هانا لب دانا روز مهَلوَه مهك ارش | عم مهاربإ عابا مج اوعمي نالطعب |نلياو

 |[ كساد هاو . مالبب !اهلع انس هيلع ىدذلا نيبلاوعو ميهاربا نيد عابتاىلا . داشرا ة هب الاىفو »+

 15-603 - ناسا حود )
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 | كلت ريخىهو اهبنودتمي و اهلودصتب ىا اهمؤت سانلا قرف نال ةعامخلا اهم ىمسو دوهعملا :

 ١ ضرالاىهو ءالخلاىلا تراص هلصاو اهادعنمت تدرفناو توملاب تضم ىا # تلخدق

 ديقملا نع هردتاجسلا عن 6 تيكا اي ا تا حلاو اب يال ىلا
 نولئستالو لف ريغ بسكآل 6 متيسكام مكلو 8 اهريغ بسك ال اهبسك اهل ىانةلا ١

 ' انمرجاامع نولأستالو هلوقىف مك ةضاملاةمالا تابسب نوذخاؤتال ىا ه# نولمعي اوناك امج

 تام مالسلا هيلع بوقعي نا دوهبلا ىعدا ال كلذو هلمع رجا لكلف مهتانسحب نوباثتال اك
 ' (ءادهش متلك مأ )ىلاعت هلوقب اودروتام موب هينب اهب ىصو ص ةيدوهلا ىلع

 ١ مهحالصب عفتنت مرجالف انبست ىمتني مهلاو انءابأ اوسيلا كلذك صمالانا به اولاق ةيآلا

 مهيلا مهباستا مهغفنيال مهناب اودرف مهلئ ا واب نيررختفم كلذ اولاق ىلاعت هللادنع مهتلزتمو

 ا مئاهىبإي ) مالسلا هيلعلاقأك ه ريغب سكه عفنيال ادحاناذلامعالا ىف مهعابتا مهعفتيامتاو

 هرخا نم ىتعي (هبسئهب عرسي+ل هام دبأطبا نم) مالسلاهيلعلاقو ( مكباسنابىنونأتو مهلامعابسانلا .
 | هيهتصقت رب لو هسن ا هعفسل اصلا لمعلا ىف هطنرفتوا سلا هلمت ةرخ الاف:

 ؤ

 ١

 ظ
ْ 

 سعاشلا لاق

 حارقلا ءاملا ةسؤبلا لصاو * ىلعزم كلاصتاب رخفتأ
 ظ حابقلا كعئاشص هسندي + قكز بسن عفانب سلو

 , راختفالاو باسن الف روصلا ف خفتاذاهناالا مهئابآ فرشب ايندلاف نوفرسشتي اوناك ناو ءانبالاو
 ١ ىجنلاهنافديف صالخالاو لمعلا بسكن م دبالف نونجلانمهناو هريغعاتم راختفالاك اذه لثع

 ةحرابلاتيأر ىتا ) لاق ٍمسوةللعهللا ىبص هللا لوسرناوهو لبوط تيدح ىف ءاجو ىلاعت هللا لضفب

 ْ الخرتيأرَو هنع هدرف هيدلاوأ هريءاشع هحور ضبقنل توملا كلم هءاح ىتما نمالجر تاع

 ا تاون نو ل دا تلت هون و دؤب رجال بدلا يانغ يلق الل راق يما نط
 هتشوتحإ دق ىتمانم الجز تيأرو مهنيب نم هصلخف هللارك ذ هءاخ نيطاشلا هتشوتجا دق
 دروالك اشطغ كيلي ىتماّنم الجر تيأرو مهيديانم ةراذعتلب افي هقداش ةتالاغل ايان كتان

 اقلح اقلح دوعق نوسنلاو ىتما نم الجر تيارو هاورا'و هامسف همايص هءاخ هنم عنم اضوح

 مان الجتز تيأراو ىنج ىلا هدفقاو هدب ذخاذ ةبانملا نم هلاسستغا هءاخ درط ةقلخل اندالك
 تيت ةرا اة وابل ة ها فتكمعلا ةيفقفا دلك قعاونم تا لظراشركك لعاو "ةنللو اهيجن لم و .ةيليع يع ند
 ظيئاووعرازك الق اقف قل مان ةسافلا رح اعط كر دع انك ردعاو هجمت اف اوفا نسج و هخ ةيئللف
 هولك هولك نينمؤملا شعاب تلاقف محرلا ةلص هتءاكل هنوملكيالف نينمؤملا ملكي ىتمانم الجر
 | در اضف عقم هنءاشخ ههجو نع هدس اهررشو رانلا جهو قش ىتمانم الجر تلاذإو

 ه سحأ ا ناكم لكن م هسايزلا هندخا دق ىتمانم الجر تيارا هسار ىلع الطو ههجو ىلع

 الجر تيأرو ةمحرلا ةكئالم عم هالخداو مهيدبانم هاذقنتساف ركنملانع هيهنو فورعملاب |
 هللا لع ”ةلخ داق ءادت«دخاف+هقلخما ناس اءءاخ تام هللانياو ”ةنبإ: هتيكر: لع ايئاح ىمانم

0 
 هش هتفص تدنن

 فر

 هللا - نم هفوخ هءاخ هلاهن لأ نيننطم روك نر قايم الجد بلدي



 ةرقللا ةروس مه 7ة,ر جم

1 
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 ىلاعت هللاب نظلا نسح و مالسلاو ادراب اديدح برضت امباو كلعف ءوسب ىنامالا هللاىلع ىو ظ

 ىتح ىنامالا مهتهلأ اموق نا نسحلا لاق * لامعالاو قالخالاب لاملا حالصا دعب ربتعي امبا ؤ

 | نظلانسحاوا بذكو ىبرب نظلا نسحاىنا مهدحا لوقي ةئس> مهلامو ايندلا نم اوجرخ
 | لجالا لبق لمعلاو ملعلل انقفو مهللا ةيالا ( مكظمكلذو ) ىلاعت هلوق التو لمعلا نحال

 | ةردقمةعطقنم ماو مالسلاهياع مهاربا ةلمنع نيبغارلا باتكلا لهال هي ءادهش متنك ما ف |

 ماهفتسالا درحم ةلزنمي تناك ماهفتسالا فلا اهمدقتي ل اذا ما ريسيتلاىف لاق * ةزمهلاو لس |
 نيرضاح ينك ام ديرب رضاك لمع ديهش عج ءادهش متتكأ ل راكنالا اهيف ةزمهلا ىنعمو ظ

 | تلاقنيح تلزت ايندلا نم هجورخ برقو هبابساو هتاراما ىا # توملا بوقعي رضح ذا
 | ىلاعت لاقف تام موي ةيدوهيلاب هبنب ىصوا بوقعي نا ملعت تسلا مالسلا هيلع ىنلل دوهنلا
 ناكلو ةيدوهيلا هلعمتيعدا امل الاو لاقام هينبل لاقو بوقعي رضتحا نيح نيرضاح متنك ام ظ

 ءادهش اهف لماعلاو رضح ذأ نم لدب 6 هنبل لاق ذا ص مالسالا ةلم ىلع مكضرح ظ

 ديبحوتلا ىلع مهري رش هيدارا 00 دعإ هنودنعت ىش ىأ ىا 3 ىدعي نه نودبعتام ظ

 | ىدعي نم نودسعتام هلوش نعي ل بغارلا لاق * امهبلع .تاشااىلع مهقاثرم دو مالسإلاو

 | هتاض م وىلاعت هللاهجو لامعالا عيمج ىفمهدوصقم نوكي نا ىنع امباو طقف ةعورشملا ةدابعلا
 ىلاعت هللاهجوريغ مهلامعاىف اورحت النا ىلا مهاعد هن اكو اهملا هب لسوتيالامع اودعابتي ناو

 ؛اعطقام لق اذهلو مهايند مهلغشتنا ىناخ امباو مانصالا ةدابعب لاغتشالا مهيلع فخي لو

 هللا نودام مدخم نا ىا مانصالا دبعت نا ىو ىننجاو لاق اذهلو توغاط وهف هللا نع

 ىوشللا ق "لاق

 نزوو دئزرفو هرقثو شاق ىن « ندش لفاف ادخ زا ايد تسح

 | ناكءاوس ماهبالادنع هريغو لقعلا ىذ ىلع هقالطا حيصي ىا ماعامو ىتازاتفتلا ريرحنلا لاق

 ذب نم صخيف امو نمي قرف ملعلاو لقعلا ىذنم “ىثلا نا لع اذاو هريغ ما ماهفتسالل ||
 هلوقدنع مهيلع راكنالا متو همالكىهتنا ءالقعلا ريغلام نا لاَغ رابتعالا اذهب و هريغبامو معلا
 ظ 3 اولاد ة©لاقف اونعزام فالخ ىلع ىرجدق ىمالانا نيب و فاتن 3 ىدعي نم نودعتام ظ

  قحساو ليعمساو مهاربا كئابآ هلاو كبملا دبعن 8 اولاقليقف كلذدنع اولاق اذاف لئقهنأك |

 لب نضع وجو. لنعايبا لمعسو ره داتع بوجوو هتيبلاو هدلوج ولع قفتملا هلا الآ دعت ىلا |
 | ةوخالا وهو دحاو كلسىف امهطارخال مأ ةلاخعاو بأ ملا نال دجلاو بالل اسلغت ءابآلا

 ١ توافتال م امهني, توافتال ىا ( هسا ونص لجرلا م مالسل هيلع هلوق هنمو امهنيب, توافتال
 ا عفدو ديحوتلاب ميرصتلا هنديافو كابا هلا نم لدب ه6 ادحاو اهلا © ةلخللا ىونص ناب

 يايا. .ةل. اب. نيسنو ديار لقد أك, نماصتخبالا لع بضفخوا .ىفاضلا دركي نم ”ىتاثا صوتا
 | ةووك ذملاةمالاىلا ةراشا هلك كلت قهدعن لعاف نم لاح * نوملسم هلنحنو #8 ادحاو اهلا
 أ ىنعمب ةدهملاكدوصقملا لصالاىف ىه 4 ةما ف نودحوملا اهونب و بوقعي و ميهاربا ىم ىتلا

 ندرك ناب دهج دئاوفو لكوترب اردهج ريش نداد ح.بجرت نايب رد مكي رتفد لئاوا رد



 مد 78 د لوالا ءزهلا

 ادوهيو ىوالو نوعمشو ليمور ريشع ىتالا هشب مهاربا نب قحسا نبا 0 اضبا

 بوقعي ىمسو * فسوب و نيمايشب و ريشواو ازوكو انوتفنو اناوزو نولوبزو رو>وستسيو
 هرثا ىلع بوقعل جرخو هما نطب نم جورخلا ىف وصيعمدقتف نيمأوت اناك وديع هنخا عم هنال

 ربشأا ةدع لماكت املف نيفأوت نيدلوب دحاو نطب ىف تلمح بوقعي ما نا كلذو هبقعب ا

 جرخ ا ىتحىل قرط نخ الل اهدحا لاقف عمستىعو اهنطب ىف املكت عضولا تقو ءاجو لجخا

 رخآلا لاقف اهرصخ نم جرخا ىتح اهنطي نقشال ىلق تجرخ نبل رخ ألا لاقو كلبق
 ىناثلا جرخو اهنطي ىف اهاصع هنال وصيع هتمسف لوالا جرخف لاق ىا لتقتالو ىلبق جرخا

 بوقعلو صنقو دبص بحاص ةظاظفلاو ةظلغلاب وصيع أشنف بوقعي هتمسف هبقعب كسما دقو
 ليق دحاو ربقىف انقدو دحاو موب ىف انام امهنا ىورو * ةيشامو عرز بحاص نيللاو ةمحرلاب

 ةسدقملا ضرالاىلا لمح نا ىصواو رصمي تامو ةنس نيعب راو اعبسو ةئام بوقعل شاع
 نييرصبلادنع لوقلارامضا ىلع هىنإاي © هدنع هنقدف فسوب هلمك قحسا هيبا دنع نفدد و

 لعفوا بواقلالاعفال الا الوعفم عقنال ةلممجاو ةلمح ىتاي نال كلذو ىنب اي لاقو ىصو هريدقت

 نايدالا ةوفص وه ىذلا مالسسالا نيد ىا  نيدلا مكل ىفطصا هللا نا 8# مهدنع لوقلا

 نوصلخم ىا ُ نوملست مثاوالا ة+توملا مكفداصيالىا هي نتو تالف ل هريغ هدنع نيدآلو

 مالسالا كرت نع ةقيقحلا فو رهاظلاىف توملانعىهن اذهو نظلا مكبرب نوئسحم ديحوتلاب
 مانصالا نودبعي اهلها ىأرف رصم بوقعي لخد نيح كلذو مهيديا ف سيل توملا نال

 هقريخال توم مالسالا ىلع تاشلا لاح ىلعال مهتوم ناف مالسالا ىلع اوس ناب هب ىصواف
 ةيصولا هذهب ءانبالا صصختو مهبف لحبالنأ توملا اذهقح نم ناو ءادعسلا تومي سيل هناو

 صرنا ىلع ةلالدللو نيدلاو مالسالاىلا ادبا لكلا وعدي ناكهنا مهاربا لاح نم مولعم هناعم

 ةيحلاو ةقفشلاب مهارحاو هيلا سانلا برقا هب ىصو ثيح ماتهالاب رومالا ىلوا مالسالا

 حلصهلاوحا عبمج ىف حلصاذا عوبتملا نال ةماعلا حالصل ببس هنانيا حالصنا عم ريخلا ةداراو

 هبلع هللاىبص هللالوسر عم 6 نيبرقالاكتريشعرذناو ) ىلاعت هلوق لزت امل هنا ىور * عباتلا

 بنك نب. يح يعباراجوانملا نع مكسشفا اوذقنا ىول نب سك ىناي) لاقف مهرذناو هبداقا سو

 وبلا اوذقنا مئاهىناي رانلانم مكسفنا اوذقنا سمشدبع ىناي رانلا نم مكسفنا اوذقنا

 0ك رانلا نم كسفن ىذقنا ةءطاف اي رانلا نم مكسفنا اوذَهْنا بلطملادبع ىتناي رانلا نم

 : امتاو مكبذعي نا هللا دارا نا ةرخ آلا ىف مكتع هوركم عفد ىلع ردقاال ىنعي (أبش هللانم مكل |

 اذكه مهقحىف مالسلاهيلع لاق امنا هبيذعت دريمل اذا ىلنذأي اماو هبف ىل هللانذا نمل عفشا
 ريذحتلاو ةيصولانم دبالو اونواهتي و هتبارق ىلع اودمّتيالثل لمعلاو ناميالا ف مهسغرتل |
 هرجيف مهلمس لمعيو مهقالخاب قلخ نا فاخي رشلال هاب سنا اذا ناسنالان ال نيدلا بابىف

 ليقاك ةيواهلاىلا ىوهلا كلذ

 ثنخ .ىانقل زا شابا زذخ. نب ا* . ىوخ. .هريكي .نيفتمه زا سفن

 ثييخ ىاوه زا دريك دب ىوب * درذك دب ىاضفرب نوج داب
 قرم



 ةرفبلا ةرو- هدهك محب ”جم

 | هف هاراوف ةرافملاك ضرالاف ان ىا ابرس هل رفحو ناكملا كلذ نم هذخاف هوبا قلطناف اذك
 | ىف 4 مهار , | ىلع مومل .لاناكو هعضرتف هبلا فلتخت ل عابسلا ةفاخم ة ةرخصب هباب هلع دسو

 ةسحالا ةراغملاف مهاربا ثكحي مل اذ ةنسااكرهشلاو نادصل ا رئاس قح ىف رهشلاك ةوقلاو بابشلا
 تلاق ىبز نم همال لو ابغا 8: مهاربا بشاملف دولا ية ويوعو
 مالغلاتيأر أتلاقف اهجوزرلا تجرم تكسا تلاق ىنابر نفلاق كوبا تلاق كير نف لاقانا
 هل لاقو دزأ هوبا ىتاف لاق امر هتربخا مث كنبا هناف ضرالا لها نيدريغي هلا ثدحت انك ىذلا
 دورغلايرنفلاق دورعلالاقكب رن لاق انا لاق ىا بر نف لاق كمالاق قرا هاتبأ اي مهاربا
 ةرخصلا لالخنهرم راظنف برسلا باب نم اند لدللا هلع نجاملف تكسا هللاقو ةمطاهمطلف

 / ىتقلخ نيذلا نا لاقف ضرالاو تاؤمسلا قلخىف ركقتف بكاوكلا نم اهيفامو ءامسلا ئأرف
 | اذه لاق اكوك ىأرف ءامسلاىف رظن مث هريغ هلا ىلام ىذلا ىبر ىناقسو ىندعطاو ىقزرو |
 00 رعقلا ىأر مث نيلف آلا يحاال لاق لفا املف باغ ىت> هلارظني هرصيب هعبتا مث ا

 / مهضعب هارجاف كلذ هلوقىف اوفلتخا مهنا مث * بك اوكلا قحىف لاقأك امهيف لاقف سمشلا
 هللا هللاهقفو ىتح ديحوتلل اللاط ادشرتسم تقولا كلذىف ميهاربا ناك اولاقو رهاظلا 5

 / هلع ىرجم نا لبت هتيلوفط لاح كلذ ناك اضياو لالدتسالاف كلذ هرمضي, ملف هدشراو

 ظ "كيلا نانيلخ باور نتتكاولاةو لون اانط نول آلازكتاو ارفك نكي مف اعلا
 ظ ةروسو ةروك ذم هوجو» كلذ هلوق اولوا مث ادبا نوكيال اذهف ادقتعم ىبر اذه 50
 | مقتسملا طارصلاىل اء هناو ميركلا برللهستسم مهاربانا لصاحلاو * ةنسلا حت مامالل ماعنالا
 | قاف“الاو سه الا مهاربا ركفت م اهف 20 ةدييسمل رظَنعاتقربال

 لهاج هيفس لكد ىآرلا فعضو لهجلا ةهافسلاو © نورصيت الفأ مكسفنا ىفو )) ىلاعت لاق |

 ثيدحلا ىف ءاح دقو اهقلاخ هللا فرعبمل هنال هسفن لهج دف فارغ اهي نم نا كلذ

 كسفن فرعا :دواد ىلا ىحوا ىلاعت هللاذنا ) راخالا ىو ( هير فرعدقف هسفن فرع نه )

 ىونملا و : ( ءاقلاو ةردقلاو ةوقلاب ىفرعاو ءانفلاو زحعلاو فعضلاب

 [8] نتشاد ىراوخو كاخ ارنتشيوخ *« ناشارفا ادخ مظعت تسج

 نتخوس دحاو شد ار ناشي وخ *« نتخوما اذخ ديحوت تسج
 زادك ر دنا :امك رد. سم وجمع +: زاون .:ىتسه نأ تسرد تيتسه

 جا هاك هناشرب ىئوزق دصمم ندز ىدوبك لاب رد مك رتلد غاناد رد اقف

 [ام] ٌهدرمم قشاعو تسقوشعم هدنز * ٌهدرب قشاعو تسفوشعم هلمح

 ريخ هنفام دقت وهو هملول و مالسلا هيلع مهاربا لك امل  ىصوو #©

 ا ايوضدوا انبد اما ناك ء اوس ناسحالاو .لضفتل اهجو ىلع ريغلاىلا لعفوا لوق نم حالصو

 ب هب مهاربا 9 ( مهاربا ةلمنعبغري نمو )ل ىلاعتهل وق ىف ةروك ذملاةلملاب ىا 5 اهب
 | ةتسو ةراس هماو قحساو ةطبقلا رجاه هماو ليعامما ضعبلادنع ةيناقلاروك ذلا هدالوا ىا

 | نيادمو نيدم مهو ةراس ةافو دعب مهاربا اهجوزت ةدئاعتكلا نطقه تذب اروطنق مهما

 , بوقعي ىصو ىا مهاربا ىلع فطع عفر 6 بوقعي و إف خونو قبشي و ناش و نارمزو

 اجانيب رد مكي رتفدرد [*]



 مهي 705 زج لؤالا ءزجلا

 هخبشف خبش هل نكي مل نمو هدوصقمولا هب ىدتهي دشرمو ليلدنم دبعلل دبالف ةكرتلا باب
 ظفاحخلا لاق : ناطشلا

 دشنو ماّمها دص مدومت شيوخ نم هك * مدق هار ليلد ىب هنم قشع ىوكب

 | هللاىوس ام ىلا تافتلالا سند نم اهرهطيو هللانذاي كلابسلا سفن ى زي لماكلا دشرملاو
 | قولختت قاحورلا معنلا متغيو نينقوملانم نوكل ةقاف آلاو ةمسفنالا تايآلا هلع ولتيو |

 رك ذىلعنكللو اذه ظفحافكيلستلاو كولسل ا ىلا" ريشي ( مهكر, و ) ىلاعتهلوقف نيقيدصلاةنمز
 نمو## كيدل لوبقل ازيحىف ءاجر لكن اف كبلا لوصولا قيرطف عناوملانم اًظفحا مهللا كنم

 هدارا اذا 'ىثلاىف بغرو عيرقتلاو راكتالا اهب دصق ةماهفتسا نم :# مهاربا ةلم نع بغرب

 نمالا 9 هتقيرطو هتعيرشنع ضرعي الو دحا مهاربا نيد كرتيال ىا هكرت اذا هنع بغرو
 | هللادعزا  ىور  هبلوعفم هنا ىلع هسفن باصتناف اريقح ايهم اهلعجو اهلذاىا © هسفن هقس 0

 ىف لاق ىلاعت هللانا اًملع دق امهل لاقف مالسالاىلا: ارجاهمو :ةءلس هخا ىنا اعد مالسنبا |

 | هب نمؤي مل نمو ىدتهادقف هب نما نق دنا همنسا اثنا لعاتسا دلو نه تغاب.ىا ةاراؤتلا |

 | ىا أي ايندلا ىف ه هاتيفطصا دقلو ف طز هللا لزئاف رجاهم ىلا و ةملس لساف نوعلم وهف

 ١ 8 ةرخآلاف هناو 8 ةنكحلاو ةوبلاب قلخلارئاس نيب نم ايندلاف مهاربا انرتخا دقل هللابو
 ١ حالصلاو ريخلاو ةماقتسالا ىلع تابثلاب مهل دوهشملانم د و او و

 | نعت غرال عايتالاب اقيقح ناك حالصلاب ةددم لاق هلا[ وأو اندلاىف داععلا وفص ناك نش ْ

 | هراشخاب ءاهفسلا لاعفا ةرشاسع ةهافسلا فلكس هفستموا هتقلخ لصاىف ىا هيفس الا هتلم نع ْ

 ةلةراشب (نيملاصلا نمل ةرخ آلا ىفهناؤ ) هلوقف لمأتلاو رظنلا نعضا ىعالاو لهجلابهسفنلذبف

 ناكو هل ام ىف هحالص بهذ هلاح لوا ىف اص نم 5و كلذب هل دعوو ةمماخلا حالصب ايندلا ف

 هامفطصال فرظ ه6 هل لاق ذا م ةيلعتو نوراقو اصصربو مليك هلاكتو هياذعل ه رخآلاف

 ىلع مقتساو كبزا:كتيد صلخا ىا لسا هير را هل لاق تقو ىف هانرتخا ىا هل ليلعتو

 همهلاف نسمشلاو زمقلاو كوكا ىلا رظنو داغلا نم جرخ نيح كلذو هللغ تنناو مالسالا

 ىهجو تهجوىلا )) هلوقك هل ىرد تصلخاىا ه6 نيملاعلابرل تملسا لاق ف صال الاهل
 ماقاو مالستسالاو صالخالان م هب سما ام لثتمإ دقو ةيالا © ضرالاو تاومسلارطف ىذلل |

 كل له رانلاف تلا نيح ليربج هل لاق الو لاملاو دلولاو سفنلاو بلقلا مف لاقاام ىلع |
 لها لاق * ىلاحن :هملع ىلاؤسي ىسح لاقف كبر لاست الا لاقف الف كسلا اما لاقف ةجاح نم |

 اهو ىلع جالاعضو نم كوا هوارعلا ناكو واستكا ع دورعلا نمر قدذلو مهارب نا ريسفتلا ْ

 ١ مالغ ةنسلاهذهىف كدلب ىف دلوب هنا هل اولاقق نومجنمو ناهك هل ناكو هتدابع ىلا سانلا اعدو
 / دلوب مالغ لك ذب صماف اولاق هيدي ىلع ككلم لاوذو ككاله نوكيو ضرالال ها نيد ريغي '
 | نا ةفاخم ةبراف تحرخ ضاحلا اهذخاو مهاربا ما ةدالو تدد نلف ةشسلا كا” هعحا ف (

 | ىف تدل وهو ءافلحف 000 ارحل لادا فشلا وول اذ علاو# اهدلو لتقف اهلع علطي

 3 عمم دلولا او تدلو اه هبا ةيجوو تربخأف ت تعجر مث « ىبثش ريصح » م ىرتلا هللا“ ءاملا |



 ةرقبلا ةروس مج 76 حج

 | مسجل همفت زكي لو هرطخ مظعبمل اذا نكلو هدوجو لقب * ىثنم مكف زيزعلاقلطي مل ةثالثلا ظ
 ظ ها فال ولا بلل يل نكلوب ريا دج الو ةيقيشكيم هداني تنم وب اهرب

 امهنم ةدحاو لكىف مظع عفنلاو كلذك ضرالاو اهل ريظنال اهناف الثم سمشلاك ازي نع مسي

 ديالف امهتدهاشم ىلا لوصولا بعضيال هنال ةزعلاب ناقصونال نكلو امهبلا ةديدش ةجاحلاو

 | نا دوجولا ةاقىف لامكلاف ناصقنو لاك ةثالثلا ىناعملا نم لكىف مث + ةثالثلا ىتاعملا عامتجحا نم

 هللاالا اذه ىسلو هلثم دوجو لحتسي ثنحب نوكيو دحاولانم لقاال ذا دجاو ىلا عجرب

 اهلثم دوجو نكمف ناكمالاف ةدحاو تسلف دوجولا ف ةدحاو تناكناو سمشلان اف ىلاعت
 هباقو هدوجويف ىتح ىث لك ف ”ىث لك هلا جاتحي نا ةجاحلا ةدشو ةسافنلا ف لامكلاو

 هريغ هف هيزاوبال ىذلا قحلا قلطملا زيزعلا وهف ىلاغت هللالا لامكلا كلذ سبل و.هتافصو

 هيديالاةداعسلاو ةيورخالا ةاحاىهو مهروما مهاىف هللادابع هيلا جاتحي نم دابعلا نم زيزعلاو

 مهكراشيو مالسلا مهيلع ءاسنالا ةيتر هذهو هكاردا بعصيو هدوجو ةلاحم ال ليام كلذو '
 دحاو لك ةزعو ءاملعلا نم مهتثروو ءافلخاك هرصعفف مهتجردنم برقلاب درفتي نم زعلاىف

 | ةمكحلاوذ قحلاو :قلخلا داشرا ىف هئانع ردّسو ةكراشملاو لسلاىف هاوس نع هتبتر واع رده
 | فرعيالو ىلاغت هللاوه ءاسشالال جاو مولعلال جاي: ءاشالا لضفا ةفرعم نع .ةرابع ةمكتملاو

 لعلاوه مولعلالجا ذا مولعلا لجاي ءايشالا لجا ملعي هنال قلطملا مكحلا وهف هريغ هتف رعم هنك

 الو ةهبشو ءافخ اهلا قرطتسال ههاطم مولعملل قياطملا هلاوز روصتيال ىذلا متادلا ىلزالا

 اهتعنص نقتيو اهمكحيو تاءانصلا قئاقد نسحب نمل لاقي دقو ىلاعت هللا ٍِلعالا كلذب فصتي
 ظ فرعي لو ءايشالا عيمج فرع نمو قلطملا مكحاوهف ىلاعت هلل الا سيل اضيا كلذ لاكو ايكح
 | مولعلا لجا ةمكحلاو اهلضفاو ءابشالا لجا فرعي مل هنال اهيكح ىمسي نا قحتسي مل ىلاعت هللا

 | ةملا فيعض ناكناو مكحوهف هللا فرع نمو للام لجا الو مولعملاةلالج ردقب لعلاةلالجو
 ىلاعت هللاةمكح ىلا ديعلاةمكح ةسن نا الا اهنف ناسلارصاق نانسللا ليلك ةيمسرلا مولعل ارئاس ىف
 هنع هدعب عم هنكلو نيتمكحلا نيب ناتشف نيتفرعملانيب ناتشو هتاذب هتفرعم ىلا هتفرعم ةبسنك
 | الا ركذتي امو اريثك اريخ ىنوا دقف ةمكحلا ىنوا نمو اريخ اهرثك او فراعملا سفنا وهف

 | نوكيلب تاّسزجلل ضرعتي املقهناف هريغ مالكل افل اخ همالكن اك هللا ف عنم مين بابلالااولوا
 | ةلكلاتاملكلا تناكاملو ةبقاعلا ىف عفني امل ضرعتي لب ةلجاعلا حاصمل ضرعتيالو ايلمج همالك

 | كلت لثم ىلع ةمكحلا مسا سانلاقلطا امير هّللاب هتفرعم نم مكحلالاوحا نم سانلادنع رهظا

 ةمكحلاس أر . مالسلاهيلع ءابنالا ديسلوق لثم كلذو ممكح اهب قطانلل لاَغيو ةيلكلا تاملكلا
 . هللاىلعىنتو اهاوههسقنعتانم زجاعلاو توملادعي امللمعو هسفننادنم سيكلا . ةللاةفاخي
 | . نايالا فصتريصلا . دفتيلام ةعانقلا . هريغب ظعو نم دعسلا . ىهلاو رثك اممريخ كو لقام
 | ىلا زفلا مالكىهتنا اهكح ىمسياهبحاصو ةمكح ىمست اهلاثماو تاملكلاءذهف : هلكناجيالا نيقبلا
 | ةرامع نال ةدمح ةقاعو ةحلصم ىا ةمكح لسرلا لاسر ا:ىف نا ىلا ةداشا. ةيآلاىف نا مث«

 ا ىقوا ظح نيلماكلا ءالوالا نم مهسرولو مهريغبال مهب ملاملا ماظنو نطانلا ةراناو ىهاظلا

 هسا م م معمم بح يمس

 غصظ11111000ببجج>



 © يرجع موي زرت عظم مضمج هيرو 106 دو 1 ا دا

 ثعباو انبر هه هلأ بوتب نم 00 1 قا واز رع او ةخد وبر قاطع" ١

 ىصفتلاةنكما فقاوملاو كسانملانم هعبتيامو تببلا كلذنا مهافرعيو سانلل انسينا ادارا تيبلا |

 اال عمتجم ملا هيلا لوصولا بعصيو ه هيلا لا ةجاا دتشنو هلثم دوجو لش ىذلا

 مهي 706 #جح لوالا ءزجلا

 نامدممزا ىدش نورسب اهصرح * نامزردبا ىدش ناريو ناهجنبا

 تستفا ارزاهج نيا ىراشوه «* تستلفغ ناحىا ملاعنيا نكسا

 ناهح نبيا ددرك تبدي بلاق * ناوجو تسناهجناز ىراشوه

 خسو ملاع نياو يل ىراشوه #* خعي صرحو باتقا ىراشوه

 انئاردتقم انفرعوا انكسئ عضاوم انرصبئا اهرسكو نيسلا تفي كسنم عج 46 انكسانمانداو
 فقوي ىذلا عضوملاو اهنممرحيىتلاتنقاوملاوحم جحلالاغفاىا كسنلااهب قلعتي ىتلا عض اوملاىا |

 لمتحيو راما ىعز عضومو ىعسملانم امهيبامو ةورملاو افصلاو فاوطلاعضومو هفرعل هف

 آن وكيوناكم مس ال اردصم كسنملان وكينا ىلع اهعضاوم الا هسفن جملا لاعفا انهه كسانلابدارينا

 ظ 0 رصئلابكردتال لاعفالا سفن ن الانف ع ىنعمب انرا نوكيوهعاونا فالتخال هعمج
 | ديزعبالا ىنأتتال ثيحلامجالا قشا اهنوكل جحلا لامعا ىف عاشو هللا ىلاهب دبعتيام لك كسنلاو

 زواجتو ىلؤالا كرت نمو رئاغصلا نم اوهس انم طرفامع هي انيلع بتو ف داهتجاو ىبس
 اننب ام امهتاف امهتنرذل اداشزاو امهسفنال امضه هالاق امهلعلو رئاكلانم انتيرذ بونذ نع

 | ةبوتلا لصا باننمل # محرلا باوتلا تنا كنا ٍ» بويغلا مالع نم ةبوتلا بلطو بو»ذلا نم

 نيزيو ”ىسملا بلق ىف عوجرلاو ةبانالا قلخم ناو هتبون هلوق دملاىلع هللاةبونو ع وجرلا

 هيلعقلطا ةغلابملا غيص نم باونو تاابطخلاو ىصاعملاب اهثولام دعب تاعاطلاب ةيهاظلا هحراوج

 مهيف ثعبلاناف مهسفنا نم ىا 16 مهنم الوسر © اندالوانم ةملسملاةمالاةعاجحىف ىا 46 مهبف

 + نجلا يذلاوهف سو هلع ها لس يتابع امهتبرذ نم افطر و مهنن تنبلاراتسسمالا

 بوتكم هللا دنعىلا )ثيدحلا فونامزلار خا ىفوهو كل سحيتسادق هل ليقدنا  ىور  امهتوعد

 ةراشبو مهاربا ىلا ةوعد ىلا ىرما لوأب كربخأسو هتنيط ىف لدجمل مدآ ناو نيسنلا متاخ

 (ماشلا روصق هنم اهل تءاضأ رون اهنم جرخ دقو ىتتعضو نيح تأر ىتلا ىا ايؤرو ىسيع
 مهيلع ولتي © مهنم الوسر ليشارسا ىنب ىف ثعبي نا هللا اعد هناف اذه مهاربا.ةوعدب داراو

 بسحب 8 مهملعيو 8 ةوبنلاو دبحوتلا لئالد نم هيلا ىحوب ام مهغلبيو مهيلع ارقي © كنايآ

 فراعملانم مهسوفن هب لمكي امو 46 ةمكحلاو 8 نا رقلا ىا ه6 باتكلا © ةيرظنلا مهتوق

 حبق نع كتبهم وا ةمركمىلا كتعد وا كتظعو ةلكلكديرد نبا لاق * ةيعرسشلا ماكحالاو ةقحلا

 ىصاعملانونقو كرشلا سند نم مرا ةلمألا ميكو نسل 4 ميكر ز»ا ةيكحلل عم
 تاوعدلا هذه رك.ذ امل مالسلاهيلع مهاربا نا مث تاركنملال عشب وا تامجاولاك رتب تناكءاوس

 ديري ام ىلع بلغيو رهش ىذلا 46 زيزعلاتنا كنا ا لاقف ىلاعت هللا ىلع ءاشلاب اهمتخ ثالثلا

 00 ا ا اا

 ريطخلاوه زيزعلا ىنسحلا ءامسالا' حرش ىف هرسس سدق ىللازغلا مامالالاق * هسفنىف لهاج نشأ

 ١ ا وو ما د وو ورع واو اج ندع نوت عا هك وج نعي تو 00 ك0 ا ا

 ( ةثالثلا )



| 
| 

- 

 © كلنيءاسم انلعجاوانير وه 'ىث هيلع بجالو ىلاعت هلا درلاو لوبقلاف ىنعم امهنم لبقيل |

 هياقصو يا دقتعإو هربع ىلاعَت_هعم مظعب.ال و ىلاعت هلاصلاخ نانحلاو ناكر الامإ تامل ضخ ١

 |, قاكذإلاورضاالخ الافق ةدايزلابلط: دار لل تلق, «1مينم ءاعدلا اذه. نودص نامزف نيلستسم |

 لاحب بسنالاناعم ءاعدلاب ةيرذلا صخ امباو * ةعاطلاو ةداععلاب كل ةصلخم ةعامح انتيرذ_ضعب |

 أ ملدا لمج الا ,ىملاعت وبان بود ةنرذ_هدعب,نم. بلت نيملبملا نم ولجر نام ) تيدا قو

 ١ لضافالاف لاذراو طاسواو لضافا نع ملاعل اول النا ىضْتْقَت ىلاعت هلي اةمكح ناي لالد سة

 يااجشلا لماهجلانرلاهي توتال زيتا يع طوب

 اللا .كوؤرأم م 7مم رجح

 | ىلعلوقلااذهلدو انلامعاعيجف انتاين اهتسمز نم ىلا تامولعملا لكي ؟ .ملعلا © انعرضنو

 | رصقملا ناف !ءهعسو قام ةياخ كلذفف الدب لب هيرومأملا نايتاىام هجوب ريصش [ءهم عشنا

 ملعلا عي بسلاتن|كنا نانجق راو ناسل قلطأب كوقينأى عربسات فك لهاستملا

 لدبو أهم سما ا اهم غرف اذا هبرقو ةدامعل دونا لكىلع بجاولان | ىلع اضيا ةباآلا

 عطش الناو هيعس عسضمف هلعدر, الناو هنم لنقتل لهتيو هللاىلا ع رضتننا هعسو قام كلذىف

 | عرضتلاقيرطب 1٠ ّماعدل ناك امل اذكه .ناكواذا ةلاحالهنملقت ةعاطو ةدابعىدانمنأب لوقلا

 هحاولا م هتلاوولل تلا لعجح ابى !اعت هللاصلاخ هناذوهسفن لعج نم ملسملاب دارملاف كل نيصلخم ىا

 انعجاو قءملاوا هاوس دحال اهنم ”ئىثىف لخدنال اكلمو اقلخ ىلاعت هلصلاخ هلامفاو
 لدواذا مالسالا ناذ كماكحاىف ةعزانملاكرتبو تردقام لكب ىضرلاب نيداقنم كلنيماست

 نيصلخم اناك امهنا كشالتلقناف * ءاضقلاب ىضرلاو داشنالاو مالستسالاىنعع ن وكي ةراجلا ماللاب

 امهنها عم كلذ ا ازللا طيقخ نلعالا لع :تسيقتنل ىاع لاو ومانلا اسعسم ملعت اذهف هيلع تابثلإوا

 مج !ىتح كلذوىلا اسجاف داش الا ىلع تاشلااضيإ ةلاف هف وخ عم |امربع فكت امهتع هلاوز نم

 لعجاو ىا 1 كلهحلنَم همااسرذ نمو 0 حيدلاب سمه الا ليعامساو رالاىف .ءاقلالل ميهاربا

 مهنوكلوالا نيهجول معاصخ امهنكل ءاعدلاب مهتيرذ اوصخبالنا ءانالا امسال ممهلا باحصا

 4 اموماوت كل امدالوال اوعدف 2 ارانمكلهاو مك هلا اوه ُ لاعت هلوق فاك هقفشلابقحا

 , هنأالا ةروص اصيصخم ناك ناو هنا ىناثلاو ( ةعاسلا موقت ىتحدباع مهنم ةللادبعام مهروجا لثم

 ظ همأع حلصاو الاق امي كف ةماعلا حالصل قف رطو بنس ءاسالا دالوا حالصنال. ىنعم 30

 | ملاظو ندحم امهتيرذ نم نا املعامل امهتيرذ نم ضعبلااصخو انتيرذ ضعب حالصاب كد

 ظ 6 نيملاظلا ىدهعلانسال ال هلو كلذي ىللاعت هللا صمصنت نا يما كلذب اهماعقيرطو نييمدسفلل

 نردلا ةرخ الإ لها مه طاسوالاو هلعىلكلا لايقالاب هلل مهسقت | اودلخا مهنيدلا هللا لهأ 1

 هئمتو اسيئدلا ةرامع مهتمه لج نولفاغمه ا نعمهو ايندلا ةايلانم !ىهاظ نوماعت

 ١ كلاثلاو برطاوةيام!ىناثلاو سرغلاو ةعارزلااهدحا ءاشاةثالثب ايندلاةرامع لبقدقو + اهءاسا

 | تاسحلاو ثيعبلاو توملاىدنو ءايشالا هده ىلع نبك ] نهد يم ىلا >دصم نمي ءانشسالا تلج

 | ف1 يلي ف لع وير روف اص اق 2 قلاع ايف نتوقع مه ل لا
 | ىونتملافو : ايندلا تبر تما الو ليقاذهلو



 م 0 يح لؤألا ءزجلا

 ءافتحا كالما ةعبسب اهتففحو رمقلاو سمشلاتدوضو ضرالاوتاومسلاتقلخموب اهتقلخ |
 دهع ىلع ةبعكل باب ناكرفعج ىبانعو * نبللاوءاملاىف اهلهال كرابم اهاشخا لوز, ىتحلوزاال |

 تلاع امنع ىلاعتهللاىضر ةشئاعزعو +: شيرق هتنن ىتح ضرالاب مهارباو مهرجو قيلامعلا

 كموقنالاقولخ ديم لف تلق هن لاقوه تيبلانمأ رادجلا نع سو ياعلي لس هللا وسر |

 :تفدهل ةيلهاجلاب حااجاج كلَ لعف لاق اعفتىم .هبابنأشاف تلق ةقفنا مهب |تريصق 1

 رجحلانم عرذاةتساهف تدزو اس ابابو ابق رشاباب نيباب اهل تاعجو ضرالاب اهمابقزلأف ةيعكلا |

 ريبزلا نإ هللا دبع ماشلا لها !نغاملث شيرق ءانباذهف ةبعكلا تبث مح اهترصتقا .اشنيرقناف

 نولخ دياباب نيباباهل لعل ةشئاع هتريخاامىلع اهانيوريبزلا نيااهمده مهر حنمةبعكلا تهوو
 اعارذةريشع ىناع كلذلبق اهلوطناكو عرذا تسرجحلا|ىليامت هنق دازو هنم نوجرخيأبابو هنم

 .جاجحلا ما ريبزلا نبا لتقاملف عرذاعست اهلوط نم ناك امرصقتسا رححلا ىليامتءانبلاىف دازاملو |

 شيرق اهانبام ىلا اهدريو رحلانم هدازام صقنيناو اهلوطىف ريزلا نا هدازام ررهنا

 هناسنا نب كلاملرك ذ دشرلا نوراهنا:ىورو. * برغلا نا ىلا هجتف ىذلا بانلادسناو
 ريب زلا نبا هلثتماو ىبنلا نعءاجاملريب زلا نباءان ىلا اهدريناو ةعكلا نم جاجحلا ىنام مده ديزي

 مهنمدحأ ءاشيال كولملل هبعلم تيبلا اذه لعجم النا نينمؤملاريمااي هللا كيدشان كلام هللاقف

 ةكيالملاًءأني تارهزرشع ةيعكلا تينب اولاقن < نسإنل انو ددص نم ةسسهلا بهذتف هءانيو. تدبلاضقتن الا
 مهرج ءانيو ةقلامعلا ءانبو ليلخلا ءانبو مدا ىتءانبو مداءانبو مالسلاهيلعمد[قلخ ليقناكو .

 كلذناك امو فسوين, جاجحلاءانبو رييزلا نب. هللادبع ءانبو شيرقءانبو بالك نب. ىصقءانبو
 تام سمح الا هدلا ىف نكيمل اهءانبنا ىليهسلا ظفاحلالاقو * اهناردج نم رادخلب اهلكل ءانب

 ةسمح سماخ تيبلا اذه ىوبنلاربخخلاف ىورو مالسلاو ةالصلاهلع ثيش اهانبنيح ىلوالا

 شرعلا ىل,ىذلا ىلعاو ىلفسلا ضرالا موخ ىلااهنم ةعيسو. شرعل اىلا ءامسلاىف اهنم ةغس رسشع

 ضعب ىلع اهضعب طقس تيب اهنم طقسول تييلا اذه مركمرح اهنمتسي, لكل رومعملا تيبلا
 اذه رمعياك هرمعي نم .ضرالا لها نمو ءامسلال هانم تسب, لكلو ةعباسلا ضرالاءوخ لا

 ءاملا ىلع شرعلاناكامل امهنعهللا ىضر سابعنب | نعو * هكا ىف ىنورزاكلاثدحلاهركذ تيبلا

 اهناكت يلا عضومىف ةبشخ تزرباف ءاملاتقفصف احر للاعب ضرالاو تاومسلا قلخ لبق
 لابجلاب اهدتوأف تداممم تداف ضرالا اهتحننم هناحبس للاحدف .مويلاتببلا ردقىلع ةق
 مالسلا هيلعز املس ىن بمكل اق * ىرقلا ماب ةكم تيمس كلذاو سييفوبا اهبف عضو لبج لواناكف
 هجوىف ةكئالملا ساساوهو ميدق ساسا ىلع ةبعكلا مهارباىناك ميدق ساساىلع سدقملاتيب

 برقلانم هريغو .ءاعدلا ه# انملبش 2 انير نيلئاق اهنامفري ىا 6 انبر هه العنا ىلاءاملا |

 هنوكل لبقتلاناب لمقتلاو .لوبقلا نيب قرفو ءانلانم هددصب اهام اهتلمس نم ىتلا تاءاطلاو |
 لضفتلاة رقي رط لعل ليقترا كيت دال ءاصق انا لمفل [ناوكي زلت قلظرافتا .ثفلكتا امان ولع

 زجعلاب امهنم فارتعا لبقتلا ظفل راتخاف ىنعملااذه ىلع هيف ةلالدال لوبقلا ظفلو مركلاو |
 انؤاعد اهتلمح نم ىتلاتاعومسملاعيمج « عيمسلاتناكنا وف م لمعلا ف روصقلاو راسك راسكنالاو |
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 2 اس مهيب مما رجم

 | ى دخازإا ا 0 تبلا عضوم ناكو قرغلا نم هل هنأص نسدبق ىلا كحل دوسألا

 | هللا ثعبف هعضوم هل نيسي نا ىلاعتةللالأسف هيفرك ذي تيب ءانيب مهاربا سما هللازا مث مالسلا
 / ىني نا مهاربا ىماو ةحلا هبش ناسأر اهل جوحم خر ىهو تيبلا عضوم ىلع هلدتل ةنيكسلا

 توحم ىا تببلاعضوم ىلع ةنيكسلا توطتق ةكم ايتا ىتح مهاربا اهعبتف ةئيكسلارقتسا ثيح

 ساسالا ىنضوم ىلع نبا مهاربال تلاقف اهتارودو ةفحملا ىوطتك تَززاَدَتلاَو ا

 رجح ىّسا ىناي هال لاقف دوسالارجحلا عضوم ىلا ىهتنا ىتح ليعامساو وه تنيلا عفرف |

 هنلطي لما اهوسقا دنع ركن للا هنأ زم نافع دنع روي رن جدخ اب قطط ةزبلا
 ةنملا توقاي نم ضِسارححم وه اذاف اهذخف نإ دوو و للا عبو ع

 | رومعملا دلال زنا نح ىلاعت هللاهلزئاوا تاياورلا ضعب ف دجو 5 ةنلا نم هب لزئدق مدآ ناك

 رحم لا كلذ مهاربا دخاف سماك
 دعاوقلا ليعامساو مهاربإ عفر املف + هعض وف

 ا تدلانم

 مالسلا هيلع مهاربا ءانب اذهف ىبيبرت ىلع اعفرا نا تدانف سأر اهنف ةعبرم ةياحس تءاج |

 الحعم ءازج لمخلا ىلاعت هللا اهاطعا تيلا ءانب نم اًمرف امل ليعامساو مهاربا نا ىودو * ظ

 مهاربال هللا نذا املف شوحولا راك ةقحو ليلا تناكو تببلا دعاوق عفر ىلع ظ

 نا ليعامسا ىلإ ىحوامث امك هترخدا ازنك امكطعم ىلا هللا لاق دعاوقلا عفرب ليعامساو ظ

 زنكلاالو ءاعدلا ام ىرديالو دابجا ىلا جرخف زنكلا كا عداف دابجا ىلا جرخا | ظ

 نه هالات هءانسألا ”برعلا طاب نوع رعزالا ذو ىلع قبي مق اعدف هللا همهلاف ظ

 امناو ليعامبا مكسا ثاريم ىهو نيمايم اهناف اهوفلعاو اهوكراف هلاهللذو اهتيصان |
 ةيرع ىلا ةنسن ىترعلاو هيلا ىناوهو هناعدي نما ىذلاوه ليعامسانال اينررع سرفلا ىمس ظ

 ليعامساو ةينايرسلاب ملكي مهاربا ناكليق اهمأشن ليعامسا مهابا نال برعلاةحابىهو نيتحتفب .
 روهثمداياشيرق ناشاما و * هيموفتلاهنكميالو هبحاص هلوّشبام مهب امهنم دحاولكو ةيسرعلاب |

 ىلاعتهللاىلا اوحعف شيرق تعمتجاناىلا همدهنم مهعنع تناكو روك ذه كلذىف ةحلاربخو

 كلذب ىضرت تنك ناف هنيبزتو كتب فيرشت اندرادقو عارت مل اولقو مهتاوصا اوعفرىا
 هنود ىا محضلاريطلا حانج ىود تاوخلاو ءامسلاىف انتاوخ اوعمساف لعفاف كلادب اشالاو

 قلطنامث ةيحلاافقىف هبلاخزممف نيلجرلاو نطبلا ضبا رهظلادوسا رسنلا نم مظعارثاطب مهاذاف ظ

 | ةراحح انوي اولعجو شيرق اهتمدهفدامجاىلااهب قلطناىتح اذكو اذكنممظعا اهينذ رج امي ْ

 | اهونبمه :ا ىرهزلا نعركذو * اعارذ نيرسشعءامسلاىف اهوعفرف اهاقر ىلع شرف اهلمحت ىداولا ظ

 | مه رحش ىح مهر لي لئامتلا 2 أ[ نشر تا نكرلا عذوم اوغلباذا ىتح ظ

 هللا لوسر مهيلع علطاف كلذ ىلع اوحلطصاف ةكسلا هذهنم انيلع علطي نم لوا مكحن ىتح اولاقف

 | بوثلا نمةيحانءاطعاف ةليبق لكديس مام بوث ىف عضوف نك لاب رماف هومكحف ملسو هيلع للا ىلص
 ْ يوت لبق هناكمىف هعضوف بوثلا نم هذخاف نكرلا هيلا اودفرف ءانبلاىلعوه قترامث |

 ١ هللاانا هيفقاذاف دوهيلا نم لجر مهلا أرق ىجوقام دبا رسل ا ةيتايرتسلا اياتك نكرلاىف 5



 هعقرب ساسالا ىلع ءاسلا نع ربعو هيلع ءانبلا ساسالا عف رب دارملا تاق * هعفر ىنعماف ضرالا |

 تيبلا ساسا نا الا ةقيقح عفرلادجويف عافترالا ةئيهىلا ضافخت الا ةئيهنم هلقني ءانبلا نال

 ىنعملاوهقوفامل:ساسانءاسالا نه ءزج لكن أك هنازجاراشعاي دعاوقلا ظفلب هنع ريعو دحاو

 هل ناك و هدلو 2 ليعمسأو ص ةيعكلاىا تلا ساسا مهاربا عفر تفو دلما ركذاو

 لوعفملا نع ةنيثأتاو مهاربا ىلع فطعوهو نيادمو نيدمو قحساو ليعامسا نينب ةعب را ظ

 ْ ميهاربا وه عفرلا ىف لصالا ناب ناديالل لوعفملا ىلع مده نأ لعافلا ىلع فطعام قحنا يغدو

 / وه ىذلا ساسالا عفر نا ىلعاو + اهيني وهو ةراجتلا هلواني ناك هنا ليق هلع ليعامساو |

 ١ سانلا فلتخاو + ساسالا ىلعىنب امناهناو مههاربا لبق اسس مناك تييلانا ىلعلدي هيلع ءانبلا .
 ١ ضرالا ىف لعاج ىنا ) لاقامل ىلاعتهللاناكلذو ةكتالملاوه ليقف * هسسأو الوا تدملاىن نمف
 ' (كلس دقن وكدمحب حبسن نحن و ءامدلاكفسيو اهفدسف. نم اهف لعجمأ) ةكئالملاتلاق ةفيلخ

 مهنعىضر ىتح مهب د نوضرتيي فاوطا ةعبس هلوح اوفاطو هشرعب اوذاعف مهبلع بضغف

 ' متقطاكهلوح فوطيو مدا ىنب نم هيلع تطخسنم هبذوعتي صرالاىف ات ىل اونبا مهل لاقو

 ' رومعملا تيبلاوهو اتي, ءامسلا ىف ىنب هللازا ليقو * تيبلا اذه اونبف مهنعىضرأف ىثرعلوح |
 نمفنو] ليقف سلات ووكد لع هلابعي ضرالا قيدشكل انكي نإ ةكناللا ضاو اجى مسلا

 نبا نع ىود * مالسلاهيلع مهاربال هللااهرهظامث نافوطلا نمز تسردنا و مدا ةبعكلا نب

 بهذا مدا اي هللاق ضرالا ىلا ةنْطا نم مدا ىلاعت هللاطسها امل لاق هنا امهنعىلاعت هللا يضر سابع

 ىطخ_ مدا لبقاف ىثرع لوح عنصت ةكفالل] تما راك دينص ىف ناوي هيوم اب ىل نباف

 ىتح اىماع راص الا ضرالا نم 4 ىلع همدق عشرالف زوافملا هل تضميفو ضرالا هلتيوطو

 تباكلا سالانع زربأف ضرالا هحانجب برض ليئاربج ناو مارحلا تبيلا عضومىم لا ىهتنا |
 نوتالث اهنم ةرخصلا ل مح قيطياف رخصلاب ةكمالملا هيلا تمدقو ىلفسلا ةعباسلا ضرالا ىلع
 ىدوملاو ماشلاب لبجوهو نانبلو ءاتيز روطو ءانسروط لبجا ةسمح نم هانب هناو الجر.

 تيبلاب ريدتسملا ساسالاىا ءارحنم هضبر ناكو ةكمب ليج وهو ءارحو ةريزجلاب لج وهو

 ةديز تناكو ماع ىفلاب ضرالا لبق تبيلاعضوم قلخ هللانا ىورو * مدا ءانب اذهفرخصلا نم
 اكشف شحوتسا :ضرالاىلا مدا ىلاعت هللا طبها املف هتحننم ضرالا تيحدف ءاملا ىلع ءاض
 قرش باب رضخادسمز نم ناباب هل ةنْلا تنقاوبب نم ةتوقاي نم رومعملاتدسلا هللالزئاف هللاىلا

 لوح فاطيإك هيف طف اتي, كل تطبها ىنا مدا اي لاقو تديلا عضوم ىلع هعضوف ىنرغ باب و

 ضيحلا سمل نم دوساف :ضيبا ناكو رجحلا لزناو ىشرع دنع ىلصي اك هدنع لصو ىشرع
 لبق * تيبلاىلع هلدي اكلم هل هللا ضيقو اشام ةكم ىلا دنهلا ضرا نم مدأ هجوتف ةللهامجلا ىف

 تببلا حو ةكم ىتاف مايا ةثالث ةريسم هتوطخ نا هلمحي ناك ىش ىأو لاق تكريم دهاجل

 ىنلاب كلبق تيبلا اذه انجح دقل مدا اي كحم ترب اولاقف ةكئالملا هتقلت غرف املف كسانملا:ماقاو
 قبف هيلجر ىلع ةكموللا دنهل! نم ةحح نيعبرا مدا جحن امهنع ىلاعت هللاىضر سابعنبا لاق ماع
 ةعبارلاءامسلا ىلا مايالا كلتىف هللاهعفرف نافوطلاماياىلا هدلو نم نونمؤملاو وه هب ىفوطي تيبلا

 )(هلخدي )
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 ةققحلاةعكلاو دوصقملاوههناف هراتخانسحب هللاىلاعجري و هللاةوعد بج ْنا لقاعلا ىلعف

 معاو « هلا اولا لفاوقلا لكو

 ةرشملا كات كلملاءاعءىف رهاظ لاثم تدللا ناو ةس وبرلا ةرضحم بلقلا فاوطوه قيقحلا

 ةداهشلا ملاعىف رهاظ لاثم ىناسنالا كهلان اك توكللملاملاءىف وهو رصنلاب دهاشتالىتلا
 فاوظلا ىلع نيفراعلا نم ردش ىذلاو بغلاملاعؤوهو رصبلاب دهاشيال ىذلا تلقلل

 ( ةعكلاممم فوطت اداعع هلل نا ) ريا و * هروزت ةعكلانا هقحىف لاش ىذلاوه ىلقلا

 فاوظلاو بلقلا ةعكلاو ةسامسحلا ةروصلا وه دإنلا ن :

 هللا.ايلوانم افراعزا  ىورو  تيبلابر دصي نم نيبو تيبلاةروصدصّ نم نيب قرفو
 نمزا مالغلا نظه هللاتدب ىلا لاقف دصقت نياىلا هنبا لاقف"نبا هل ناكو جحلادصق ىاعت
 مالغلا كبف كلذل حلصتالت نا لاقف كعم ىلصالا ناني اق نلبي قرب كلا باقل

 تنا تدللا ةيؤاز نم ىدونف ىدك ةعطقو ىدلو.ننا لاقو هدلاو نّئهدف 53567 هتيؤر

 فقتهف< مكسر نم الغلا عقرف تلا بردجيوف "تقتل بو طرقا هتاتجاوف كيبلا تليلط
 0 كلم دنع قدص دعقم ف وه لب ةخلاىف الو ضرالاق الو زنح ىف سيل هنا فاه.

 -_ || 9528 1 3 باحد 9 «  ء هك 0 أ

 هيلع مداك عبمجا ةلقوه نوكف هل ةلبق قحلاراص هللاىلا ههجون ىف ةهجلا نع هرس ض عانق

 هلالجو هلا ةوسكن م هلعامل هتكتالمنيب و هب قحلا ةلبسو هنال ةكئالملا ةلبق ناك مالسلا
 | باعد سوو هذ هي 1-27

 أ ظ

 2 و كاست قع مكانك انتم” قخ

 راو بل 1 تاكا لانك رمس * راكش ا حور نم هبف تخفن دش

 رخآ لحم ىف لاقو
 ىبوت مدا ى انمرك لصا #* ىنوت مدا اهمال قح مد زا

 1 يا قالا“ نك يقف

 | ةياكح 45 تببلانم دعاوقلا مهاربا عقرب ذاو 98 نيبلانم انصلخو نيعلاىلا انلصوا مهللا

 ىحولا لوزت نامز ىلع مدقتملا نامّرلاَف عقاولا عفرلا نع عراضملا ظفلب ربع ثبح ةيضام اخف

 ةدهاشملا هجو ىلع هيرو بطاخمال هروصت كن اك لاخلا اعقاو قباسلا عفرلا كلذ رده ناب

 أ ءامسالا لق نم ةلغلاب تراضم“ ةّساثلا ىنعع, ةنفص لصالا ىف ىو ةدعاق عمج دعاوقلاو * ناععلاو |

 راعتسم ومالا ةلباقملا ةّئهلاىف ةققح دوعقلا ظفل لعلو ردّهالو وصوم اكاديا 0

 | هلوقو + لوزالاو لاقتنالل ةنيام ةلاح امهنم الك ناىف هل اهسشت رارقتسالاو تاشلل

 | تيللا ىمىتلا لاش نا هح مدعل هساسال ةَسادَسا نم 92 كو دعاوقلا نم خلابخ تدنلا نم

 ىلع تبان ادبا !"نتاكالاف اع ص انلاع لعجم و ازيا نفع لظفلا»# ىثل اعقر ت تالف:نإف .٠



 موي ىف ةيفرخلاو ةيفصلاو ةيعيب رلا هكاوفلا هبف عمتجم هنا ىتح ةعساشلا راطقالا نم اًضيا '
 هلا

 | هصاخ نينمؤملا قزراو ىنعملاو هلهانم لدب 4 رخآلا م وبلاو هللاب مهنم نما نم 9 مس
 | رفك نمو نمآ نم قززا ىا فوذحم عماره هلام قاس لا 00 لاق لِ ٍ

 و ننؤملال جال قزرلا لأس ثح همامالا ىلع قزرلامالسلاو ةالصلاهلع أ ١ ساق

 قحىف ةمامالا هلاّوس دراملف (نيملاظلا ىدهعلاس الإ ىلاعتهلوق ف مهب ةمامالا ىلاعت ع ظ

 دبق كلذاف قالطالا ىلع ةكم لها قحىف قزرلا هلاؤس دري نا بسح قالطالاىلع هتيرذ ظ

 / فالخب رفاكلاو نمؤملاعت ةيويند ةمحر قزرلان ا ىلع هناحبس هبنف لوالا لاؤسلاب ابدأت ناميالاب |
 ١  البلق #8 هلع ةجحلل انايثا ايندلا تاذل نم لواتتيل هل دماىا ه6 هعتماف فه مدقتلاو ةمامالا

 | لانك همت ناف ليلقلا نم ليلق اهنم هبرفاكلا عتمجامو ةايلق اهتلكب ايندلا ناف السلق اعدم ىا

 | فيكو ةرخآلا ةمعنلا اهتفاضاب ةليلق اهناف ضعب ىلا اهضعب ةفاضاب ةريثك تناكناو ايندلاىف |
 فرظةفصنوكي نا زو و فوذح ردصم ةفص الدقف انتيالامىلا ةفاضالاب صاتيام لقال |

 | رارطضالا  راللا ٍباذعىلا هرطضا مث 8 هتابح ةده وهو البلق انامز هعتما ىا فوذحم ظ

 هاك انا ناسف را عطب ونال نفخ قرشا ارو العام انزع لاننا لطش ةعئلالو

 هبرافكلاهركي ىتحرانلاباذعنم دشا ”ىشالف نيررضلانوها هنوكل احبجرت هرابتخاب هيلع ظ
 دوب وواستت ىاتاج ابل مهرارطضا نوكيالف هنم نوها هنوكل رانلا باذع اوراتحلل

 نوبحس موب ]) ىلاعتلاقاكهنم صلختلا مهيلع رذعتب ثحب هب مهقاصلاو مهزللراعتسم وهفىفرعلا
 رابتخاالو مهب ةرخآلا باذع قومىف مهل لخدمالناىف حرص هناف (مهوج و ىلع رانلا ف
 ١ عانتمالا كلعيال ىذلا رطضملاب مهلاهبشت هدر لفايا قاراتتتم هيلا وشرط شلل ا وتل مهنا الا

 هنكميال ثيحب عنلا نم هبهتعتم هتعتم ام هعيضتو هرفكل رطضملا زل هلا هزلا ىنعملاف هللارطضا ام

 هللا عج ىذلا عجرملا سن ا وت مذلاب صوصحلا 5 ريصملا سنبو # هنم عانتمالا |

 سفن : لك ذا لاهالا نود امايا لاهمالا هينافلا ايثدلا هذهىف دللف اماذعوا رانا هف ةنلاقالل

 كلذ سيلو اهنم ابيصن ىصاعلاو عبطملل ناف ةيويندلا فراخزلا كنرغتالو اراك ئاجم | ظ

 ظفاحلا لاق : ةرخآلا ىف ةعفرلا تاجوم نف

 كعك نامت ا لا 101 كا * ورم ةأرز دهد تره 4 قي

 مللاب مهدع ةيآلا هذه ىنعم ىف لهس لاق 6 نوملعيال ثبح نم مهجردتسنس ا ىلاعت لاق
 ءاطعنب سايعلاوبا لاقو * اوذخا عملا نع اوبجحو ةمعنلاىلا اونكر اذاف اهيلع ركشلا مهيسننو
 لقاعلا ىلعف ةئطخلا كلتنم رافغتسالا مهائيسناو ةمعن مهل انددج ةئطخ اوثدحا الك ىني ظ

 لئازو لطاب هللاالخام ناف ىلاعت هللاىوس ”ىشب حرفبال لب ةيويندلا فداخزلاب رتغيالنا
 ةنكدلعا الفا نان اقلآَو مهفلاو لقعلا لاك ةنضقنم سل ىنافلا لئازلاب رارتغالاو .

 ىريل ايندلاىف هتغب مهذخاي ملو هدابع لهما ىلاعت هللازا لبق * امندلا ىف ةاصعلا هللا لاهمأىف

 ةتمرك ١ ىتتاضىلا ءاحنم لوفي و سانلا فضي لجرك رانلا قلخ اذهلو همركو هربو
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 ةرفلا ةروس م 777 جح

 ىلع لزغت ةمحر ةئامو نيرشع موب لك ىف ىلاعت هلل نا ) مالسلا هيلع لاق.اك ةيضرملا ةفي رمشلا
 | لاق امل ىلاعت هنا ٍلعاو * ( نيرظانلل نورشعو نيلصملل نوعبراو نيفئاطلل نوتس تسلا اذه
 ا هفاظنلاو ريهطتلا ف همك اهنيك زكي :ىلاعت هنويم عيجإ وللا اه انلاخد قلب ارهطنا)

 | ىلاعت هللاىضر باطخلانب رمعنع ىورو *اهريغ كانه نكي مل هنال ركذلاب ةبعكلا صخ امتاو
 | ىحواّنانا) ثيدحلاىفو تنا نيا ىردتامأ اذهام لاقف دجسملاف لجر توص عمسهنا هنع

 | ةميلس ٍبواَس الا ىوس نم اتي اولخدي ال نا كموق رذنا نيلسرملا اخا اي نيرذنملا اخا اي ىلا

 مهدنع دحال مادام بوس نم ان اولخديالو ةرهاط جورفو ةبقن ىدياو ةقداص ةنسلأو

 ظ ىذلا هعمس نوك اف اهلغا ىلا ةمالظلا كلت دري ىتح ىدي نبي اُتاق مادام هنعلأ ىناف ةملظم

 نيببنلا عم ىراج نوكي و ىئايفصاو ىلابلوا نم نوكيو هب رصبي ىذلا هرصب و هب عمسل

 | هسفنىلا هتفاضاب هللا هفرش ىذلا تدبلا نا معا مث + ىهن |! ( نيحلاصلاو ءادهشلاو نيشدصلاو

 هلنرظنم هناف ءاوسام ىلا تافتلالا-سئد نم هريهطتب ىلاعت .هللاصأي ةقيقللا ىف بلقلا.تنب وهو

 ظ تيسرتهي لد كي. هيك نارازه زا: + تسربكلا: .خجج هكر وا. تسديإ لد

 1 قلبت كا ل ,ادداج لك ظن, لد فارسا رول لكان نينو

 , راقولاوةنيكسلا لزنتو ةينابحرلا رارسالاو ةيبكالا راونالا هدنع فنكمت ىتحهتيفصتنم دبالف
 | لاقذاو وه رسب هللاعم ىجانو مكرو ةقيقحهبرل دجسدقف ةبترلا هذهىلا دبعلالوصو دْنعف

 | مرحلاوهو ناكملا ه5 اذهل عجا بر # اي لاقف مهاربا اعد ذا دم اي رك ذاو ىا 6 مهاربا

 لزالزلاو خسملاو فسخلاو بدجلاو طحقلا نم هلها هف نمأي نمااذ هي انا ادلب # ظ

 ىا بسنلا باب نموهف دالبلاب لحت ىتلا تالثملا نم كلذ وحنو صربلاو ماذجلاو نونلاو |
 ”ىبل ليق هنأك اهذوخأم ىلا امهفوصوم ةبسنل امهناف صانو نبالك نمالاىلا ابوسنم ادلب
 نمالا نال ىزاجلا دانسالا لسق نم نوكف هلها انما ادلب ىنملاوا قيقح دانسالاف ”ىرمتو

 لوا ىف ءاعدلا اذه ناكو امهنب ةسبالملل مهناكمىلا دنسادق ةقيقح دليلا لهال ةفصوهىذلا |

 ماشلا ىلا اهجوتم داءو كانه رجاهو ليعآمسا نكسا امل هنال ةكم مالسلا هيلع مهاربا مدقام
 وعو تابنلاو ءاملانم ىلاخلا ناكملا ىا عقلبلا اذهىف انلكتنم ىلا لوقت تلعش رجاه هتعبن

 ىت> ىفغمو تدضرف انعضيال !ذا تلاق من لاقف اذهب كرما هللا تلاقىتح اباوج اهلع دربال

 1 4 عرز ىذريغ داون ىئرذ نم تنكسا ىلا بر لاقف ىداولا ىلع ليقا ءادك ةين ىلع ىزوتسا اذا

 ضرالا نم رخام تالوكأأملاهو ةرمت عمج 46 تارقلا نم هلهأ قزراو 8# ةي.آلا رخا ىلا

 ماعطلا نال لاؤسلاب اذه صخامتاو هكاوفلاىه لبقو هكاوفلاو ماعطلا لاؤ-وهف رجشلاو

 بطب امم ةعسلاو نمالا هلهال لأسف ردنت دقف هكاوفلا اماو عضوم لكى نوكيامت دوهعملا

 ةيرق لقنب ليربج هللارما ءاعدلا اذه اعد امل هنا ىور امل كلذ هل باحتساف مودي و شعلا

 ظ ظ اهعضومت اعبس تدبلا لوح اهب ىفاطو اهب ءاجو اهعلقف ىتاف اهلاراعلا ةريثك نيطسلف ىرق نم
 هلا ”ىتي و ةكم تارك( اهتماؤ:هيتيمس كلذلو فئئاطلا مو 7 لحا سم ثالث ىلع

 ل سس سس سس يي ا ل ل |

 لاا هسسساسسببسساساسمسسسسااا بل بسم سم
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 | امهل امدف ةعسو ريخىف نحل تلاق مهشيعنعع اهلأسو محللاو نبللاب تءاخ م ءاخل مث تلاق ةفايض |

 1 اا وار المكلا تارا يوي يدب اج ونكدلا

 0 رسيالا هقشرلا هنلوحمث نمالا 0 0 7 هلع
 1 0 يلذإ اولا هيلع هيمدق را قف

 1 سو ا

 الث ىربي ليعامساو كلذدعب ءاج م“ هللا ءاشام مهنع ثبل مث ككسما نا ىلرما ىباب ةبتع تناو

 ليعامسا اي لاق مث دلاولاب دلولا عصي عنصف هيلا ماق هآ د اءلف مزمز نم ةبيرق ةحود تح

 اعفر كلذ دنعف اّنب انهه ىنبا نا نسما لاق هيلع كنيعا لاق هيلع ىننعتأ سماب ىلا هللا نا

 | اذهب ءاج ءانبلا عفترا املف ىنبر مهارباو دال هاي قلعاتتا لقب تتلاعبعاوقلا .|

 نالوقي اهو رجحلا هلواني ليعامساو ىنني وهو ماقملار ىلع مهاربا ماقف هل هعضوف رجحلا |
 سانلاىف نذا هلىيق ةبعكلا ءانب نم غرفامل مث 6 مبلعلا عيمسلا تنا كنا انم لبقت اني دل |
 ا
 غالبلا ”ىلعو ءادنلاكيلع هّللالاقف دحا ىبرضحب ملو لابجلا نيب اناو ىدانا فيك لاقف جحلاب |

 | ل نا ابو ا“ ىخدق ناكو ر حلا اذه دعصو سيقابا دعصق |

 ىتب مكبر نا نيملسملا رشعماي 85 رتب ارنغرولا هاما عجن ايئادلا ف رخ لك الع ىتح ظ

 ةلمع ةناخا نق تاهمالا مانراو ءابرآلا بالنسا نم سانلا ةباحأف هوجن نا. 5 لجاو اتيروكل.|

 تبقاوي, نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلانا ) ثيدحلا فو ارشع جيح اريشع هباجا نمو ةرم جح
 دوسالا رجلا امهنم دارملاو ( نرغملاو قرمشملانيبام انءاض ال نيكرسشملاىدبا ةساممالولو ةنجلا

 |هان سما ىا هي ليعمساو مهاربا ىلا اندهعو 8 تييلا ءانبدنع مهاربا هيلع ماق ىدلار جاو

 هسا ىا م لاقي ةيصولاو ىمالا ىنعمي نوكيدق دهعلا ناف امهلا انيصوو ادك وم |سما

 هّللاىلا وعدي ناك ميهاربا نال ليعامسا ىمسامتاو ( مكيلا دهعا ملأ ) ىلاعت هلوق هنمو هاصوو
 ىا 46 ىتيب ارهط نا 8 هب هامس قزر املف للاوه لياو ليا اي عمسا لوي و ادلو هقذري نا |
 اهنم ”ىش هلوح بصني نا نم هاظفحا دارملاو هب قطامو ساحنالاو نابوالا نم هارهط ناب |

 نيج نم نرهطي+ل نهناف ©« ةرهطم جاوزا اهبف مهلو ىلاعت هلوقىف م هنراهط ىلع هارقاو

 قيضلا نم هيفاملزا لوقتنا ديرتال كناف صيمقلا ك عسو طابخلا كلوقكت ا هاط نهقلخ لب
 نيرواجلا «نيفكاعلاو# هلوح نيرئازلا # نيفئاطلل 8 م كلا عساو ءادتبا هعنصا دارملا لب

 ىلا نيمداقلا ءابرغلا ىف لوالاو مرا لهاىف اذهو نوعجربال 3 ىا هدنع اوفكع نذلا

 ةزواجمنا ثيح نم مهب صاصتخا دب م هل ناالا مهب صتخمال ناكناو فاوطلاو ةدايزلل كب
 نال دجاسو عكار عج نيلصملا ىا هك دوجسلا عكرلاو ف مارحالاب الا مهل حصتال تاقيلك
 0 لصملا تاهنم دوجسلاو عوكرلاو مايقلا

 دوو تع عاتحلا لل طظان مارحلا دجملا ىف سولجلاو امهيفوصوم نبي فاعلا
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 ىلا ةراشا ةي الاف مث * همالك ىهتنا مالسالا اونب نيملسملادالوالو ب رخلا اونب ناعحشللو
 | ةعاطق سفنلا دهحو بعتلا مزالسلف هب ىدتقمل رامخالا هةحرد غلي نا دارا نم تأ

 ىدعسلا لاق : ىلاغتهللا
 ربع اىذرك# ادكادنانإ هلاس ىبسل #* زيعو' حالصرد هولك ١ طل وتوم

 ةنثاك ه6 ةباثم لج ةمظعملا ةبعكلا انريصت تقو دمحاي ركذاو ىا 6 تييلا انلعجذاو 9
 6 ىا هنلا نوبوثيمث هنع نوقرفش ا تي ياي اا هياوباذر 9و

 جقؤكف مههابشاو مهلاثما عجريوا ىرخا دعب ةرم هوجن أب هنوروزب نيذلا ناعا هنلا

 | ةلزعءادتبا ةدايزلا نم مهنم عقوام ناك الوا نيرئازلل اهابشا اوناك امل مهئاف هتبراوزو هللادفو

 اوناك نيك رسشملاناذ نما عضوم ه6 انماو #9 ىنهذلا دهعلا سانلا فيرعتف نيلوالا دوع
 لجرلان اكو هت لها ىنعم هللا لها هناكسو هللاتس تنملا نولوشو مرح اناكسل نوضرعتبال

 ليعامسا نيدنم هوثراوت ”ىش اذهو هلوح نا نوذرعتيو هل ضرعتسالف مرخلاىف هيبا لتاق ىرن
 ١ جملانا ثيحنم ةرخ آلا باذعنم هجاح نمأي وا مالسلاهيلع ىبلاماياىلا هيلع اوقبف مالسل هيلع
 ١ نيهعلا ةرافك لثم ةيلاملا ريغلا ىللاعت هللا قوقح نم هلق بجوام وحمبو عطش ىا هلبقام بجيب
 | ىلاخت هللازا_ىوز"نكلو حبشلا' نئا: ئشاوحىف اذك ححلا اهجب الف داعلا قوقحاماو

 ظ ريسفتو قاكلاف اذك ماما ءامدلاف ةفلدزملا ةليل مسوهللع هللاىلص ىبلا ءامد باجتتسا

 زايالثل لوقلا ةدارا ىلع اوذخما انقو ىا هي اوذختاو و اهريغو ىرانفلل ةحنافلا

 | ضيعتتلل نمو ةالصلا عضوم ىا ه# ىلصم مهاربا ماقمنم #8 رابخالا ىلع ءاشنالا فطع

 د 0 ا 10 نيح 0 تا ا 0 مهاربا ماقمو

 اتهلزنو ةذه كلذنلع تناو ب امهعضوو رجاهو ليعامساب مهاربا را با
 رجاه ىنأي نا ىف ةراس مهاربأ نذاتسا رجاه تتامو ةاىما مهتم ليعامسا جوزتو نوصهرجلا

 730 يس هي هوي و اجا رجعو تطرشو هل تنذاف

 اهل لاقو دمصف ل نم جرح ليعامسا ناكو ديصتي بهذ تلاق كمحاص نبيا هنأ سعال لاقف

 داداشو قدض'ى نخم تلاقف مهشدع نع اولذتم ىدنع تسل تلاق ةفاض كدنع له مهاربا

 كقلطنل دارملاو هباب ةشع ريغبلف هلىلوقو مالسلا هيأرقاف كجوز ءاحاذا اهل لاقف هللا تكشف
 ك ءاج لههنأسمال لاقف هبا حبر دجوف ليعاوسا ءاخغ مهاربا بهذو ةأرما هل نيحلضتال كاف
 ١ كجوزىرقأ لاق تلاق كللاق اف لاقو هناشب ةفختسملاكاذكو اذكهتفص خبش ىءاحتلاق دحا

 أ .فحصلا اوني دوهشلل لاق :ىزلا بظاوينم هبدارملانا اضيا هليوأتىف.لبقو ةرهاظ ىلع

 ظ اهقلطف كلهاب تلا كقرافا نا ىنرما دقو ىلا كلذ لاق هباب ةبتع ريغبلف هلىلوقو مالسلا

 | لئعامنا روزي نا ىف ةراس نذأتسا مث ثيلب نا هللا ءانشام .مهاربا ثبلف ىرخا مهنم جوزتو

 هنأ مال لاقف ليعامسا باب ىلا ىهتنا ىتح ميعاربا ءاخ لزنيال نا هيلغ تطرشو هل تنذاف
 | كدنع له لاق هللأ :كجر كتاف هفاءاشوا.نءآلا او وهو دنصتي ثهذ تلاق كحاص نبا

 34 رعت نست حود )



 صصخو مالا ةدوص نع زارتحالاب بدالا ىعار هنكل لعجاىا 5 ىترذ ضعب |
 دوو لجرلا لسن ةءرذلاو قحلا ىلع اوناك ناو لكلا ةماما ةلاحتسا ةهادلل كلذب ضعنلا أف

 | هي لانيال 8 3 اضا فناكشا هدأ 5 ل | اًكاص ادلو نعل م كيدل نم تيحبلا ا

 ةمامألا 09 نورفاك و 1 مهنم كدالوانا وعل 3 نيملاظلا ىّذذُيع 0 صال ٌْ

 لمحبإل هنا ىلع اوقفتاو هيوبا لمعلثع ىل>اذا ءانعف حصنا ( ةينزدلو ةنلالخديال) ثيدح
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 م :اقلمعبتانا كيلا انيحوا مثل لسوهيلعىلامتاللا لص دمحللاقف هدعو هللزجتا
 !سوهيلع ىلاهتهللا ىلص دم ةما ميمو هميظعت ىلع مهلك نايدالا لها تعمتجا كلذلف كلذ
 مهاربالإ ىلعو مهاربا ىلع تدلع ادم ل ! ىلعو دم ىلع لص مهللا مهتالص رخآ ىف نولوقب

 ىذلاوه مهاربا ناال لش دممل 1 لع وراد كغ لع مهللاانلناملاتا هسسىف لبق دي دمج كنا

 ظ اني ل لاق كح ناملاملل 'ةمحر وه ىذلا .لوسزلا اذه لثمأ كلا لسزينا "ىلا نم كلط
 هذهنا ظحالن مث لا مهاربا ىلع تيلصاك لوقن ذئايخ مكتيدهاش « مهنم الوسر مهيف ثعباو
 مهاربازا نيا ىفو < دج دم كنا انير ةناسحال اركش .لوقتق ىلاعتهللا نم اهلك تاريخا

 لأسف هللالوسردحم هللاالاهلاال اهراجشا ىلع بوتكم ةضيرع ةنج مانملاف ىأر مالسلاهيلع
 هءاعد هللا تاحيتتساف ىرك ذ.دم .ةثثا نانبلل “لع رجا "توي لاقف 'ةضقلاب هزيكعاف اهتع كيراح

 ليقفهدنع مالسلاهيلعمهاربا لاقاذاف لبق هنأك لاق سو هيلع هللا ىلص دمت عم ةالصلا ىف همضو

 لعاحو ىا لعاجم هقلعتم ةضضيعم نمو كلعاح ىف فاكلا ىلع فاطع ه# ىرذنمو ك لاق

 مهلةيآ و ١ ىلاعتهلوق هنمو رابكلاو راغصلاو ثانالاو روكذلا نم ءانبالاو ءاب آلا ىلع قلطت
 | ىلاعتهلوق ىف م دحاولا ىلع ةيرذلا عقتو ةنيفسلاىف اولمح نيذلا مهءابا دارا 6 مهتيرذ انلمحانا

| 

 ىدهع لانياماو مهريغو كدالوانم املاظ ناك رع كنلا تدهع ىذلا ةوبالاب 3

 | ةاحهقف زاج ناو اماظ نوكينا: زوجي فكف رظلا عنا وهاما مامالانال لظلا نم ائيرب ناك نم

 ةمامالل حلصيال قسافا انا .ىنعليلدهفو ةل لا لاق 06 ملط مغلا بن تئذلاىعرتسا نم» رئاسلا لثملا

 جورخلانم ىلوا رئاجلا مامالا ةعاط ىلع ربصلاو رفاكللا هيديرا ملاظلا انلق ةالصلل مدهبالو
 ىديا قالطاو ءامدلا ةقاراو فوخلاب نمألا لادبتسا هلع جورخلاو هتعزانميف نال هيلع

 ءاس الأ ةمصع ىلع لد هن الاقو *"ضضرالا ف داسفلاو نيماسملاىلع تاراغلانشو ءاهفسلا

 ثحب هنف هشاوحىف خشلانبا لاق * اهدءبو ةثعلا لق رئاكلا نم مالا وةالصلا مهيلع
 تاقوالا نمام تقوىف املاظ ناك نمناال ةمامالا هلانثال املاظ مادام ملاظلانا ةي الا لولدم نال

 ءالخاوهو مامالا صن نم دوصقملاب ل ىلاحخلا مظلانا امه قرفلاو ةمامالالانسال هنم بان م

 نيدسفملا ةملظلا ضرعتنم مهضارعاو سانلا لاوما ةيامحو داسفلاو ٍمظلا نم ضرالا هجو

 زك لمن ذلا/مزنلا ككاقلا كاف وسع. لحما [رساطنانج ماظل اةفتع الع ىذلا ميدقلا اغلا فالحب
 ركشاولاق ىنزلا دلول ةيالولا ىطعتال هرسسدق ىدقا هداتفا خبشلا ةرضح 0 * هلسنذال

 ىوبا دحام رفكلا ظافلا ردصينانم ذمياهناف ىا:هتدلو دلو لوا: ىلعجن ا ىلع ىلاعتدنلا

 ةتلطادضاقملا ف ىتؤاختسلا !كاقو * كلذكك انضياريقفلاو"تاق هرسنسدق. قادهلاىلوملالاق *

 از

 ىلع )
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 دقو انوتم ىصلا دلوي نا الا لاخرلا ىف اهكرت عسبالىتلا مالسالاةرطف نمؤ#ناسلاتادك وم
 هتاف هللأ ليج اال م د نينوتحم مهلك ءاب ءاسالا دلو

 هدعي هتنسب ناسل نيناموا نيرسشعو ةئام ناوهو ديدشتلاو فيفختلاب مودق ةدإيب هسفن يح

 ا غلباذا ليقو غلب ىتح هيلع ةراهطالو ةراهطلل هنأ غلب .ىتح نحال لش معا

 ناتخلا ا و اع ريشع ىلإ نينس عبس نيبامف لقو اعسن ليقو ارم

 ةفيئحوبا فقوتو غولبلا تقو ىلا كرتلا هركيو نينس رشع ىلا هتدالو نم اولا

 ناك هنا نسملانعو * نينامث غلبناو نتتخحين ذا م رنبكلالجترلا هءاملعلا سيتا واع مكاو

 !ق + هءالصوهحاإاهتح ذو قد يأ 557 نحنا نا م ىذلا خبشلل صخري

 ناز ءام مشلاب ةمالقلاو اهصقوهف رافظالا ملقتاماو هي اذه ىلع يع 5000 نلادتعا ناب

 انج لازيالو خسولا دابا نيج عاتلل لا ىلا ءاما لصيالو نضال :افظالا ص ق بديو اهنم !

 / مي ىتح هلاح ىلع بنجوهف اةاينحت وما فلام يلوي ٠ ةربا عضوم يف جانسو

 | ةعملا ىلا ايالبلا نم ىلاعتهللا هذاعا ةعمجا مون هرافظا رقنم ) ثيدحلا فو هكا دس الا“

 نيعلا ةناكيشو رقفلان م نمأين زا دارانم ) رخ المسجل فد هثالث ةدايزو ىرخالا |

 هرافطا مقيإف

 | وول دنم لات موش نككلم كافرقأ لنلا ني اوم راك سروال ف هاؤنلا هجلانز وسال |
 بسخوا اهراسإ سباوخ اهنمي * بداو ةنس هيف رافظالا كميلقت

 هيحنادزلت ويه تإما ةيألاعت , هشعقر «ل انلاحمز امنظا صق ند )دج اي احم ىف لاقو هنع لطابف

 ىفالو هتفك ىف تشل رافظالا صق | هات ويلق (نسستلا دع 523

 | هخماشتم ضب نَع كلذ 7 ىطامدلا فيرسشاا ظفاحلا ناك نكل هدجاملو ةّالانم دحاو
 | ًادبينا هنم بحتسملانا ىووتللا مامالارك ذو * همالك ىهتنا هباحتسا ىلع دمحا مامالا صئو

 | متمافبالا هو 2 3 رصنبلا مث ىطسوأ ولا م ا كااودب ةحيمسكإ ىدتفإ نيلجزلا لبق نيدسلاب ظ

 1 ًادسف ىعلا لجرلا ىلا دوعل مث ها ميشو انهم ايلف ىريتسلا: ىلا دؤعب ظ

 ااوَم ١) ا ىفو ءاحالا ىف 0 هررق اذكهو ىرّسبلا لجرلا رصنخب متحيواهرصتخم |

 | ةجرب اهدحاو خسولا اهيف عمتجم اهرهظ ىلع ىنلا دقعلاو عباصالا لصافم ىمو ( مكحارب ظ

 ١ لكي 1 في وسد ينم لكما عك ندمت يلفوسو تبا الا نوب نياك لال ظ
 لكلف عباصالا هيصقوهو اهرهط قيام كلذو بجاور اهعمجو ةجار 1 :«ىدقعلا نييامو ظ

 قف نرديالثل ةقنتلاب يماف نيتجارو ةمحرب هلزاف ماهبالاالا بجاور ثالثو ناتمحر ب عبصا
 ًأطبا لاو دهاجم نعو * ىطرقلاريسفن ىف اذكت ةرششلاو ءاملانبب نردلا لوحنو ةبانحلا هش ظ

 كسبحام ) مالسلاهيلع ىلا هل لاقف لسو هيلع ىلاعت هلا لص ىنلا لع مالسلاهيلع ليئاربجج
 نوقننالو مكبراوشنم نوذخأتالو عرافظا نورصقنال ماو 2-3 كفك لاق: ( ليربجاي

 2 هللاق اذاُش لش هن : اك لاق « كير صابالا لزتتنامو أرق) مث نارك اسد لاف مكجارب.:

 ْ هذهىف كينومأي ه6 اماما 88 سانلا لجالىا ه# سانلل كلغاجيلا لاق لبقف تاماكلا
 ظ دقو ةعاسلا ني ىلا ىانلا ةفاكلا ىدتقمو هرصعو ئئوهف نوحلاصلا كبىدتشو لال |



 ١ لوالا ءنجلا

 نواس از ىا نولدس دف باتكيلا ب لهاو مهسؤر راعشا نوكرشب نوكرسشملا ناكو نيفصن ىلا |

 .مالسلاو ة ةالصلا هيلع ىنلا ناكو ةيصانلارعش ىهو .ةصقلاك اهنوذخت و نيجلا ىلع مهروعش

 لرزتم مهباتك ىف 5 اولمعي نا لام>ال مكح هيفلزنيل امف باتكلا لها ةقفاوم بحب

 قلحو لاسرالا ناك مالسلاو ةالصلاةماع ىتلا احرتك_ انا ملعاو * قرفلاب هسماف ليربج

 اذاف ةيولغلا راعشراص هنال انئامزف لاضرالا ءرك ىلازغلا مامالا نكلو دودعم هنم سأرلا

 اما مهنال مارح مالغلا ىف دعما كاسنا ةزيخذلا تايانجىف نك ذو * اسيلت ناكايواع نك |

 ىلا ساجمي هدلو رضحا اصخش نا ركذو * ةدسافلا عامطالل 'مالغلا ىف دعملا نوكسمي

 هللا نضاةيركب هباوماط نضجلل] قلاو هياتم ندهلالطسو قلج كو منع ىلاهت دلب) جمور نكي

 سدق ىدنفا هداتفاي ريهشلا خيشلا ةرضحلاق * هنع افعف رفغتساو باتف هل هنع ىلاعت

 ىيةيدلا ةاطرو جل ستتلا قمح دل نايب لب ةقيقحلاىف هلتقب اما اذه سبا هزي

 ىتفاف هبحاال انا لجر لاقف عرقلا بخي ناك مالسلا هيلع ىنلا نا فسوب ىبا سلجف |

 ضارقملا ىا صقملاب هعطق وهف براشلا صق اماو ني هنع افعف عجدو باتف هلتش فسوب وبا |

 راتخلا ىوونلالاق * ةعمما ةالصيلا جرخ نا لبق ةعمج لك هب راش صم مالسلا اعرفك

 كرتي سأبالو ءايحالاىفو * بجاملا لثم نيكي هقشلا فرط ودبي ىتح صم نا هنف

 مفلا رتسسيال كلذ نال هريغو هنع ىلاعت هللاىضر رمع كلذ لعف براشلا افرط اهو هلاس

 برخلارادوف دهاحملل بودنم ريفاظالا ريفوتك براشلا ريفوتو * ماعطلارمع هفف قالو

 هقلخف براشلاريصقت ةنسلاو ودعلا نيعىف:بيها نوكل كلذو ةرطفلانم امهعطق ناكناو

 ءافعالاو عطقلاو صقلازجلا (ىحللا اوفعاو براوشل اوزج) ثيذحلاىفو * ةحاللا قلك ةعدب

 قحفف شارلارعش قلخ نا كو مارجو ةلثمنب حسق ةبحللا قلحو اهلاح ىلع كرتلاو ربفوتلا

 قحىف ,ةلثمإ ةبحلللا قلخ كلذك- .ةينب نلل "تيوفتو .لاجرلاب هسيشيتو اهنع:ىهنم ةلثم ةأرملا '

 كانح انيهنق وني ذججلا يلم قفلاواقزع ةتتيزلاب كتيوقت ورهنع ىهنم ءاصينلا ميدعم كالا |

 نيذو :ىحللاب لاجرلا نيز نم ناحبس هكئالملا حبست نمو لامكلا ىلع هتيوفت اهقلخىفو
 6 ءاسنلا لع نوماوقلاجرلا ىلاعتهلوقدنعلاجرلا دم ماقمىف فاشكلا ىفو *« بئاوذلاب ءابنلا

 اهبابرا ىلع بستحم ىلا باسك الانمو باستحالا ٍباصنف لاق * مئامعلاو ىحللا باتا مهو

 ةحللا نم ةضبقلا ىلع ازلا دخَأِب سأيالو لاجرلاب اهشن ءاسنلا,سأرو .لاجرلا. ىل قلج
 طرفملا لوطلان اذ ةضبقلا ردق ىلع دازاذا أضرعو الوط هت نم ٍذخَأب ناك مالسلاهلع هنال
 هركيو ةنلا هذه ىلع هنع زارتحالاب سأيالف هللا ةبسنلاب نيباتغملا ةنسلأ قلطيو ةقلحلا هؤشب
 ظفاحلا لاق : بايشلل ةءاراو بيشلل اهركانئامز ف ضعبلا هلعفياك بيشلا فتن

 دور بانا دص رك دوشن 5 ضايب * دش ىط نوج هايس ىوم هما داوس
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 00 دعسفابا لا ريخالو ا 3 2 ضسو اهالاعأ تهاسلا
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 ةرقلاةرو- مده 75١ جم

 | كسمتلاو نيملاظلاموقلا عمىرك ذلادعب 'دعاقلا لاح فيكف نيدلاف ىودع داعت+ كنا لاقف .
 ظ | ديهش ةئامر جا هلزاك للملاو بهاذملا فالتخاو قلخلا دانسف دنع. نالسرملا ديس ةلمسسبإ

 | ىتتس عبتانف هعدلا هفف ىدخ و ىتتس هف قلخ نامز ساتاىلع قاشيمش) ثيدحلاىفو

 | ةحصللو ( رثك اوا احاص نيسحدجوسانلا عدب عبتانمو اديحوقب و اس غراص ذئموي |

 لقاك مظع ريثأت ظ

 دمخبف دامرلا ىف عضوي رمجاو * ةعيرس ددلجلا ىلا ديللا ىودع

 لفف الا لاق

 دنك زارتحا سنجانت بحاصم زا اكعع "تاق وح نيا سلجربب ةظعوم تسخن

 ىدرواملا هركذ اهف ةيلايرسلاب هريسفت هريسفتىف ىطرقلا لاق 46 مهاربا ىتباذاو ©

 قايرسلا نيب قافتالا عقبام اريثكو ىلبهسلا لاق * محر با ةيطع نبا حاف ةيبرعلابو
 كلذلو لافطالاب هتحرمل محر با هريسفت مهاربا نا ىرت الا ظفللا ىف هب راقتوا ىبرعلاو

 ظ لاقو « ةمانقلامون ىلا اراغص نونومي نيذلا َنيَممؤملا لافطال نيلفاك هتخوز ةراسو وه لعج

 | .ملَعْلاَو ٠ مخفتلا هيايرسلا ىف ء ءاهلاو ءاه همسا ىف ديزف مربا همسا ماك ملا ردت ا
ٌ 

4 

 5 مامهالامدقتلا هجوو ه همر ارخّوم ناك ناو اظفل لوعفملا مدقو مهارب الريمضلا 014 هير

 ظ نم دوصقملاو مهاربا ىراتخا تقو كذا ىا للسما ة هقرعم بلطل و قوش هلال

 ةرضاح تئاكرضحتسا اذاف املع لمتشم تقولا نال ثداوحلا نم هنف عقوامركذ تقولاركذ
 | ربخلا لاح ريكا بىلطت ىا رابتخالا لصالاىف ءالّسالاو * انانع ةدهاشم اهن أك اهلصافت

 ظ ىلع هلفوقوال نمم ةقّقح روصتب امنا كلذو يا وخوإ /ُلَذَق ايلاف هيلع قشلإ مال هضيرعّتس

 0 راتخانم دبعلا هنيكمت نع اذاجم الا نوكيالف ريبخلا ميلعلانم اماو * رومالابقاوع 1

 ظ بسح ىلع هيزا2# ىتح هنم نوكياث هنحتم هاي ا ا ىلاعت هللا ديربام نيالا

 | 6 تاملكب ف هب ةنعللا بجوتسيامب هريتخم ملام هملعب هنعلو سيلا نم رفكلا لع م كلذ
 | اهنكل ةموظنملا ظافلالا نع ةدابع تاملكلا نوكق دّرفم نعمل عوضوملا ظفللا هو هلك عج
 ظ نائفاكم نافباضتملاو فياضتلا نم لولدملاو لادلا نيب امل اهتحتىبلا ىنامملا ىلع قلطتدق

 هلوقو همكَحو هضقىا 6« الدعو اقدص كرة تعول كاف هلوقىف مك ىلقعتلادوجولاىف

 ماقىا ه نهعاف © تاملكلاب زربت ىتلا ىاعملل ىا 6« ىبد تاملكل ادادمر حملا ناكول لق إل

 اذهب دحا لّيبمل لق اذلو ناونو طيرفت ريغنم ةيدأتلا نسحا نهاداو مايقلا قح نهب
 ترسفو * (ىو ىذلا مهارباو )) لاقف ةءاربلا هل هللابتكف مههاربا الا هلك هماقاف نيدلا
 اع تا" لاَقاك ةمشسلا نم نع ىلارتشملا اهنمؤ « نيسافتلا ف ثرك 3 ءؤجو تاملكلا

 سأرلاىف اهنم سح * انعرش ىف ةنسىهو هعرشفف اضرف تناك لاصخ رشع ع امهنع هللاىضر
 ىهو ندللاف سمحو « كاوسلاو براشلا صقو سأرلا ق رفو قاشنتسالاو يسال نع

 طئاغلا ناكم لسغ ىا ءاملاب ءاحنتسالاو رافطالا ملقتو طبالا فتنو ةناعلا قلحو ناتخلا

 ظ هميسقتو هقرفت سأرلارعش قرف لوقنف ناسلاولا ل اهنمرك ٍذنلو © ءاملاب لوبلاو



 موك 5٠١ 2- لوألا ءزجلا

 هيلع سيل سفن ىضقتال ىا اهتمزل ىتلا قوقأا نم 6 أش 9 ىرخا *” سفن نع 8.سوفنلا
 امع عفدنالو ىرخا ٍبنذب سفن ذخؤت الىا ىرخا سفن ىلع تبجو ىلا قوقملانم *ىش
 اهيلعام اهتانسح نم اهلامب اهرايتخاريغب ىضقتو ىزح اهناف ”ىش الع ناكاذا اماو اش

 لاق لسوهلع هللايلص هللالوسر نا هنع هللاىضر ةريره ىلا ثيدح ىف ءاح م" قوقحلا نم

 رانيد نوكيالزالبق مويلا هنم للحتسيلف هريغوا ضرع نم هيخال ةملظم هل تناك نم )

 كابير كحل: تراتناستسالاا هل كب ل ناو دجسالظنلا الذيابي حاصل مج هل ناكنا مهردالو

 وهو ءادف ىا 6 لدع ىلوالاسفنلا نه ىا 6 اهنم لقبالو 98 ( هلع لمحف :هحاس

 ىواسيام رسكلاب لدعلاو هسنج نم نكي ملناو ةءبق ”ىشلا لئامبام ىهو ةيدفلا نيعلا حتف

 كلذ دج الو زانلانم اهب ورغأ ةيدف اهنم ذخؤيال ىنءملاو هسنج نم مركعاو نزولاىف ”ىثثلا

 ىطعا اذا هادف لاَس هصلخو هذاقنا دصّشام لداعت اهنال الدع هيدفلا تسسو هب ىدتفتل

 ىا #© نورصني مهالو © ةيناثلا سفنلل تعفش نا ه ةعافش اهعفنت الو 8 ذقناف هءادف |

 روما ةعئرادحاب ايثدلاىف هم ضلخم باذعلل بجوتسملانا لعاو * ىلاعت هللا باذعنم نوعنمي ظ

 دحا ىطعي ناب ىا هيدش.ناب وا انيق هنع بادعلا عفديو هصلخبف ىوقرصات هرصنس ناب امأ |

 لوه نبي ىلاعت هللاف هب هذقناف ءادفلاوهو ةيدفلاوه “ىلا كلذو قحلا نم هلعامريغ ءاشا |

 ايندلاف ةلمتحلا هوجولا هذه نم ”ىشب دحا نع دحا باذعلا عفدي نا ىنن ناب ةمايقلا موب

 هريس سدقف ىدهسلا لاق

 دئسز ايرثارب ىرل رعقز « دنسر ىلعاب ناكين هك تماق

 شيوخ ىاهلمع ديا رب تدرك هك * شيب كننذا رس دنامب دوخ ارت
 راسم رش ىوشن اكس ىور رد هك * راد مرش نادب راك ز ردازب

 لوهز دزراب.نت ار مزعلا اولوا * لوقو دنس لعقزك زوز نادد

 ايب ىراد هج ار هنك رذع ون * ابنا دروخ تشهد كى اجي ظ

 ةلكللا كني لاوألا ةينالاب وقرة آلا ناتي لشاورفا ىتب ةصق أدب ىلاعت هللانا عام '

 نم دوصقملا ناب, اناذياو حصنلا ىف ةغلامم ةصقلا مخ امهبو ةيوقعلا فيوخم ىرخالا ىفو |

 عدبلاو ىوهلا لهاب ةبحصلا حبق ىلع ( مهمناوها تعيتانئلو )) ىلاعت هلوق لدو كلذ.ةصقلا ظ

 ( ممم ذ ىف رشح مهلامجا ىلع اموق عبتا نم ) ثيدحلا فو مهلاعفاو مهلاوقاىف مهل عابتالاو

 ةكرشناسنالل نوكياعيرو ( مهلانعاب لمعي مناو ممباسحب ةمايقلاموي بسوحو ) مهتعامحىفىا

 ثيدحلا ىفو هلعف ىلع ةصرح دتشاو لماعنم هب ىضر اذا اممريغو ىزلاو لتقلا مثا ىف ىا

 ( اهرضح نك ناك اهيضرف اهنع باغنمو اهنع باغ امن اكف اههركقف ةيصعمذح نم )

 عونمب ريغف اهعفد نكعيالو هيدي ني اهنايرج قافتالوا ةجاحل ناكاذا ةصعملا سلخ روضحو

 ومللاووغللا لها سلاجم نع عاطقنالا نيحلاصلا فلسلا ةنسنمو * عونمش ادصقروضمحلا اماو

 هللبقف ماملاىف ىؤر كراسم لا نبا نا ىورو « عدبلاو ىوهلا لها عابتانع:ةبناجملاو

 عدتبم ىلا اموي فطللاب ترظنىنا بيسي ةنسا نيثالث ىنفقوأو ىنيتاع لاقف كب كيز لغف ام

 (لاقف



 ةرقبلا ةروس م 7194
 ظآة -
 هل نوصعيال مهنا مهنملاعو ءاينالاةمصعب | كم لا نم ."لنقامو: ف نبةققلاو مال لاهتلعب |

 ا مهريدحتل هج والف هجاو مي حصت تكاكافر هنغ ىهنام نونكتريبالو ه سه أ وذل الو ظ

 د باول اهتم نتن .ىلإال .ةمالانلل اهجتوتيرو ةهنتلا نوكيتا!يخ رف جركل ره عاتتا وعلا

 | ثحنم هباذؤ اروضتمو المتحم هب فلكملا ن "” نع دمتعياما ريذحتلاو فلكتلانا هْنع ْ

 كامن هةنيكح نم لصاحلا عانمالاو ىوقلاو خيال الا نم هدوجو هع فق وتنام ققحم

 ريدحتلاو فيلكتا طرشوه ىباذلا ناكمالا ىقانيالوهو رثغلاب عاذتما اهه.ءاعو مهم: صعب
- 

 | كلام وه كءاج ريمضنم .لاحوهو كيلا جوملا نانرقلا ىا ة؟ معلا نم كءاج ىذلا دعب 0 ظ

 ىلولانم كيفي بيرق ىا ه# ىلونم إف نأل باوج وهو ةزيزعلا هتهج نم ىا هي هللا

 | صوضخلاو مومعلا ريصنلاو ىلولانيب قرفلاو هباقع كنع م عفدي هك ريصنالو ل ْ

 لف ننييكيرلاك وزيت نت ابنجا كي انتج رسال وع تيسر واوان عبار ظ
 | ةلص نمو هربخ كلو ءادتبالا ىلع عوفرم ىلونم هلوقو امهعاّتجا ةدام وهو روصنملا ءابرقا

 نوكيا .عنتما ىلونم :هلوق ىلع امدقتم ناك امل هنال لاخهنا ىلع لحلابوضنم هللانم..هلؤقو

 نيتنعتملا حئابق ركذامو يدق اللطلابتجوم وبا 1107
 | هسايرلا بخو تنعتلا قيرط كرت نه حدممب كلذ عبنا ىرادتاو دوهنلان م ةسايرال نيتلاطلا ظ

 | ىلاعتلاقف ةيلافلا ةلجاعلا ظوظحلاىلع هرثآو ةرخآآلا باو نسحو هللاةاضرم بلطو مهن

 نيذلانم هباحساو مالسنب هتلادمك ب اتكلا لها ىنمؤم ديرب نك باتكلا هانا نيذلا ٍ |

 باتكلاو هباوصخف هباوامع نيذلا مه مهنال ءاتبالا 1 نام داو اك اولا

 | هيفاي لمعلاو هيناعمف ربدتلابو فيرحتلان ع هظفل ةاعارمب هي هنوالتقحهنولتب © ةاروتلا

 | تقو هلذيلات اونوكيمل مهنال باتكلا نموا معاني! ىف بوصنملا ريمضلا نه ةردقم لاحوهو
 أ قحتةوالت هنولتي ىا روك ذملالءفلاهلعلد فوذحردصمل تعن هتوالت قحهلوقو * نايتالا |

 ردصملا تعن ناف اقح ةوالت ريدقتىلع ةيردصملاىلع ابوصنم هنوك ىئاوكلا راتخاو هتوالت

 أ ىلع دشا بصنب برضلا دسشا تبرض وحن رداصملا بصن بصت هيلا فيضاو: هيلع مدقإاذا

 هريخ نان ًادتم وهو هقحوهام هتوالتو نتاتكلا ءاناب نوفوصوملا 3 كئاوا 0 ةيردصملا

 | ناك ناو ًادملا ىلع لعفلا ءاس ناف نيفرحلا نود نياكي نا 36(هب نوكوير» ىلاعتهلوق

 ظ ناكربا وس. ناتكبل الو ىا هك هبرفكي نمو © #8 مهم ”ىزتسي هللا لثم رصحلا ديف !هاظ امس:

 6# ورساخلامهكئلواف ه» هقدصي ىذلا باتكلاب رفكلاك هريغب وا فيرحتلا سفنب هرفك
 | ىتلا ىتمعن اوركذا ليسارسا ىناي فه ناعالاب رفكلا اورتشا.ثحح نونوغملا نوكلاهلا ىإ

 عجم ناعالا اهركشو اهركشي نوكيامنا ةمعنلارك ذو ةاروتلا اهتلمج نمو #4 مكلع تمعنا :
 | هب ناععالا اهب ناعالا داري مف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا تعن هل> نمو اهنفام |

 #و اوقتاو قه .كنامز ىملاءىا هك نيملاعلا العكيلي قا باوك ذل 1 ىف نوما لج

 | ادهىنع ىزج لوه هى ال و هماسقلا مون وهو مون نادعىآ 7 موب 0 اونؤت لنا ظ

 | نم *« سفن 8 موبلا كلذ فىضقت ال ى ىعمو أبزو ىذا ىنعىضق لوقت ا" ىرزجي سمالا..|



 مهي ؟١/ لوالا ءزمحلا

 179 وو
 ىلاق ثمح فقوتل ا ىلا ةاّبسملاه ذه ىفىواخسلاامامالا نيث دحملاو ظافحلا همت اخهذو * همالاهده

 فكلاهاراىذلاو ًازجهنف تنتكدقو قشمدلا ظفاحلل روك ذملارعشلا:درواامدعب ةنسملادصاقملا

 لجرنع ةبكلاملاةُكالا دحاىبرءلانبا ركب ونا ىضاقلا لثسو*ىهتناايفنو انايثا اذهل ضرعتلا نع
 ١ للاَزوَدؤِي نيذلانا ) لوشىلاعت هللانال نوعلمهناب ٍباجأف رانلا ىف مالسلاهيلع ىنلاءابا نالاق

 | مامالالثسو (تاومالاب يسب ءامحالا اوذؤتال) ثيدحلا ف و(ةرخآ الا وايندلا ىف هللا مهمل هل وسرو

 هدسج عج هم دوسأ ةلزلا كلت هنمتدبامل مالسل هيلع مدا نا سانلا ضعب لوق نع ىغتسرلا

 لاق لوقلا اذه حصل, هدسج ضياف ىلصو ماصق ةاللصلا و مايصلاب سمعا ضرالا ىلا طهااملف

 انممادقو ءهنف ناصقنلاو بيعلا: ىلا ىدؤي, ”ىشب مالسلا مهيلع ءاسالا ىفلوقلا ةااىف زوحال

 . تركذ اذا ) مالسلاهيلع لاق دقو مرك ١ هللاىلع مهو عفرا مهتيتيم نال مهنع ناسللا ظفحب

 صقتلاو بنعلا ىلا عجري ”ىثثب مهنعهللاىضر ةباحصلارك ذن الزا انمااملف ( اوكسمأف ىباحصا
 اةكشل اراك لا عابافلاةفافتطن لرقم وفلل ىكيان ىلوآ لانننالا خرغ ةيفكتو كدنم ناالق

 رداشانمم ناصينا هقحف ناسللااماو اهنم بألقلل لخح الق .تايداقتعالا نم تسل مالسلا هيلع انس

 | ناسلاوه اذهف اعل هعفد ىلع نوردّشال مهنال ةماعلا مهو ىلا فزنا ناصقلا هنم

 أ ةةلثم .ىلا نيظن لك تنْرَقَو ةلسفنلا, تكلا: نم .هتطقتلا, ةفلتحلا:هقرطب بالا, اذه :قاعلا

 هل طانقا 6 مهتلم عبت“ ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو هي هدحو ىلاعت لل دماو
 هدوجو ليحتسامو هللا ليسالاع هنع مهاضر قلع ثحح مهمالسا ىف ةعمط نه مالسلا هلع

 ةالضلاو/ىهتلابالا دونهنلاكتع |ىضرت نل ىاا 'هتيد ئاإ هتلم نؤعبتي: تفنكف هنِع اضرب ل.اذاو

 قيرسشملا هو مهتلبق ىلا ةالضصلاو رصنتلاب الا ىراصتلا الو برغملا نمو مهتلبق ىلا

 ىتح كنع ىخرت نل اولاق ناب مهتلاقمل ةباكح هذهو ةدحاو ةلم رفكلانال ةلملا دحوو

 7 لق 00 هلوَش ىلاعتهللادماف اهاوسامال ىدهلا ىه مهتلمنا ةلاقملا كلتب اوعداو انتلم عبش'

 هي ىدهلاوه : م السالا وه ىذلا 6 هللاىدهنا © © لوَسو تلقلارصق قيرطب مهلع درينا

 تعيتا نلو #8 لي هنع برعناك ىوه اهناف ةغئازلا ةلملا نم هبلا نوعدتامال قحلا ىلا
 اف اهنعربع ىتلاىهو مهسفنا تاوهش ةيضَعب عهنع ةرداصلا ةغئازلا مهءازآ ىا # مهءاوها
 مالسلا مهيلع ءاسالاناسل ىلع ةعيرشلان م هللاهعرشام اماو * اهلا نومي, ىتلا ىعذا مهتلمي لبق

 ىلا عاد ةوهشنع ىأروهو ىوه عمج ءاوهالاو اريغت اهوريغ دقف ةلملل قيقحلاىنعملاوهو

 ةيواهلا ىلا ةرخ اآلاىفو .ةهاو لك ىلا ايندلاف هححاصي ىوهب هنال كلذب ىمسو لالضلا

 رخ الاىوهريغ ىوه دحاو لكلا ىلع اهات مهاوهل قلو عمجلا ل ظفلب مهءاوها لاقامتاو

 معا ملا ءاوها عايتابالا لكلا ىضريالهنا ربخا كلذلف ىهاتبال 26 لك ىوه مث

 مهنمال اهوبتكو اهولمادق اهورهظا نيذلا ءاسنالانا رابتعاب ةلم ىمست:ةعورمشملا ةقيرطلازا
 رابتعاب ةعيرش اضيا ىمستو همكحل مهداشناو اهنسنمل دابعلا ةعاط رابتعاب انيد 0-0-8

 ١ ىنلاوملا تح وق# تعيب ١, نعاو هل وقف باطخاو ماو 2 لالزىلا نوط دلل داوم . اهنوك |
 ع : ص تكف عشتس

 ( هيلع )



 هللا 00 ةثئاع نا خر 5+ دكا لاق ثدح ىطرقلا مامالا مهم راَتلا نى + امهتاح عما اذه

 كاب وهو نوححلا هقع ىلع 7 عادولا هج ماسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر انب ج> تلاق اهذع

 (جتيهتشا ءاريمحاي ) لاق؟ لزاةرفظ هلا مْ ملسوهيلعهللا ىبص هنا لوسر ءاكمل تاكف مفم نيزح

 ) : 4 ا تل موسم 8 هإتلقف مستم حرفوهو ىلا داعدنا مث اليوط ىنع ككف وللا اكلم تىبتتنلاف هقانلامامز ىا

 هللا لوسراي كئاكبل تكف متفم نيزح كاب تناو ىدنع نم تلزن هللالوسراي ىعاو ثنا ىنأب

 هللاتلاسةىما ةنما ربقل تبهذ ) لاقف هللالوسراي اذ امعف مستم حرف تناو ىلا تدع كلنا مث |

ْ 
٠ 
| 

 بلطملادبع هدجييو بلاطابا همحوهماو هابا هلوحا هللازاىودو ( تنم اف اهامحاف اهسحيناىز ظ

 قشمدلا نيدلا سمش ظفاحلا لاق |

 انور هب نك و لضف لعد ع ' ل طبي قخ  عينل ١: هللا اح ظ

 ١ هال يلتم) اهي هل هت ءايع هيكتور او يش ىحاف ١

 افعض هب ثيدحلا ناك ناو * ربدق هب مدقلاف م لدم ا

 ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىدلاو آلا هع حب فتكلتلا ىلع تام نه ذ اظنلاو هاششالاىفو ظ

 مالسلاهيلع لانا ركذو * ىردركلا بقانمف انك م ىتح هلاهاحا ىلاعتّللانا توشل ظ

 ناكما ةمالعوهف ترضخ انا ) لاقو ةسباب ةرحش سرغو هروبا ربق دنع اديدش ءاكب امون يب |

 لاق « الحرام املساو ملسو هيلع هللا ىبص ىنللا ءاعد ةكربب اههربق نماجر خمث ترضخاف ( امهناميا

 هللادع ناك ةيبا مسا نا كلذ ىلع لدب امو هرسس سدت ىدتقا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضح

 اهضعب و تاللا مهمانصا ضعب مساناف ةيلهاجلا ىف مص هب مسمل ىلاعتهناذب ةصتخنلا مالعالا نم هللاو

 ءاحا ٍباتكلاىف درودقو اعرشالو القعاعتمت هب امهنامغاو اهامحا سيلو همالك ىهتنا ىزغلا
 مالسلا هيلع ان كلذكو ىنوملا مي مالسل اهيلعىسيع ناكو هلئاغب هرابخاو لثا رسا ىنب لتتق '

 ةدايز امهئامخا ذعب امهنامبا نم عدم ءاش اذه تين اذاو ىنوملا نم ةعامج هيدب ىلع هللا ىدحا ظ

 تنذأتسا) ناقف هلوح نم باو ىف هماربق راز مالسلا هلغ هنانمىورامو هتلمضفو هتمارك ىف |

 كرك ذا اهئاف روقلا اوروزف ىلنذاف اهربقروزا نا ىف تنذأتساو ىلْنْذْؤِب ملف اهل رفغتسان ا ىف ظ

 تاماةملاىف ابقار مالسلاهيلع لزي ملو عادولا ةححسىف ناك هنال امهئابحا ىلع مدقتم وهف ( توملا ظ

 ةرهاطلا هحور هللا نس 3 لا ةيلعلا تاحردلا ىف ادعاص ةيلعلا تاكزدلا قف ادعاص ةيسبلا

 ليش النامالا تلقناف « نكت نادعب مالسلاهيلع هكتلصح ةجرد هذه نوكت نا ٌرئاجلا نش

 دعب ناميالا فال لّضالف سأي ناميا ةنياعملادنعزاميالاّت لق *« ةداعالادعب فيكف ةئياعملا دنع
 رخآ ىفنوئسي فهكلا احسان ا دروو (هنع اوهنامل اوداعل اودرولوإل اذه ىلع ل ددقو ةداعالا

 تففيكلا باحأ ) اءوقمدروو كاذب مهل اًنيرسشتآ ةمالا هذه نم نونوكي و نوححو نامزلا ظ

 ىلاعت للان وكينا عدب الو (توملا نم مهئايحادعب فهكلا باكا هلعش ام دتعادقف ىدهملا ناوعا

 دّتعفاهفاتما | وةيقايلاةظحللا كل هتافبتس الاه داعا ثهناةيتسا لبق امهضيق مث ارمع ىلا ىوبالبتكا ١

 ٍ هللا ىلص هين هن ىلاعت هللا مرك امالخت «.ناميالا كاردتسال ايمن قلص دملاب ةيقبلاكاتنوكتودب . ا

 نم رشن هدو ( ذه ل كن سنا ءاشان نع غااولأتسال ) وه وهو تالت اش مزال مى ١



 كلذك ىف فاكلاو ىودجلادصقو داشرالا لبس ىلع ال دانءلاو تنعتلا ليبسىلع حارتقالاو

 مالسلاهيلعلاقف لجرلا نزحف رانلا ىف لاقف ىدلاو نيا هللالوسراي لاقف لجر ماقف رافكلا

 مهي ؟1١ زخح لوآلا ءزجلا

 ةيضاملا الار افك لاق ىا قلطم لوعفم مهلوق لثم هلوقو لاق لوعفم هنا ىلع لحلا بوصنم

 رخ الا نعىنغيال نئهيشتلادحانارهظف رك ذاهف مهلوق لثمالوق هولاقىذلا لوقلا كلذ لثم

 وهو داعلاو ةوسقلاو ىمعلاىف مهلبق نمو ءالؤه بولق تائامت ىا 6 مهبواق تهباشت هه

 باقلاو بولقلا نامحرت ةنلالا ناف مهلبق نم ةلاقع مهتلاقم هباشت ليلعت هجو ىلع فائتسا
 'ىنيامالا ناسسللا ىلع ىرجال دانعلاو هفسلاو ىمعلاو ةوسقلاو رفكلا هف مكحتتسا نا

 لقاك ناعالانع دعاشلاو للعتلا نع

 شدنناذب نخس ديوكب نوج * نابز ريزب دوب ناهنب درم
 شدنلاوخ هبفس ديوك تشز *« شدنيوك بيل ديوك بوخ

 أ رخص ند ناحبس مهلوقىفاك اهسفناىف كلذك اهانلعجزاب ةئيب اهانلزن ىا # تايآلا انيدق

 نيقيلا نوبلطي ىا دي نونقوي موقل 9 ةنبب نكت+ل نا دعب اهاني انا ال ليقلا ريكو: ضوعبلا
 كيكشتلاب لئازريغىا اتباثو ضيقنل لمتحريغ ىا امزاج نوكي ناب هدكواو ملل لاغلبا نيقيلاو
 ةداراو بيسملاركذ قيرط ىلع نيقبلا بلط نع زاجم انه ناقيالاف عقاولل اًتباطم نوكي نا دعب
 نقوملا نال زاجلا ىلع لمحامتاو اهب هولصحنل نيقبلا بالطل لئالدلا بصتف دعبالو ببسلا

 ليصحتل بلط هل تايآلا نايف تايآلا نايب و لئالدلا بصن ىلا جاتحال روكذملا ىنملاب
 تاي آلاوججحلا دارملاو هب اديؤم #8 قحاب 8© اسيتلم كنوك لاح 6 كانلسرا انا ل لصاحلا
 نذاالو تأرنيعالاه كعبتا نمل ارسشيم كنوك لاح ه# اريشب لف قحلاىلا اهتيدأتل هب تبمسو
 ىنملاو كاصعو كيرفك نل افوخمو ارذنم ىا ه6 اريذنو 88 دحا بلقىلع رطخالو توم

 غالب الاو ةوعدلا الا سل تازحعملاو لئالدلاب ةلاسرلا ىوعد ف كقدص راهظطا دعب كءاش نا

 رفكلا ىلع اورصأ نا كيلعالف ناميالاو لوبقلا ىلع مهربجت نأ ال راذنالاو ريشبتلاب
 يامال ا در ال وبل عيوب نواة الا و نالثإل ينل اهباس ولان نامل افا داللاو
 لأستالو“ىرقو رحلا ديدشلا ناكملا محجلاو تغلبا دعب اونمؤيمل مهلام 6 محملا باححصا
 لاوللا وع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرال ىهن هنا ىلع ماللا مزجو ءاتلا حّشب

 ىلاَو امهب لعفام ىا (ىاونا لعفام ىرعش تسل) لاق مالسلاهيلعدنا ىورام ىلع هيوبا لاح نع
 رلسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىوباناىف اوفلتخا فلسلانا ملعاو * تلزنف اهسما ىهتنا لاح ىأ
 ةالصل هلع هسن ةزاهط ىلع ةلدالاب نيكسمتم ةءامح ىناثلا ىلابهذالوا رفكلا ىلع انام له
 سانلانبب ةروهشم تناكذاو امص شررق ةدابعو رفكلا نشو كرمشلا سندنم مالسلاو

 ىلاعت هلوقو (مانضالا دبعتنا ىو ىنبنجاوإل مالسلاهيلعمهاربالوقل هفالخ با وصلك

 ثيحريستلا بحاص مهنم عمجلوالا ىلا بهذو (هبقعى ةبقاب ةلك اهلعجو) مهاربا قحىف
 تابوقع رك ذي ناكن يرفاكلا :اذناو نينمؤملا ريشبتب مسوهيلعهّللاىلص هللالوسر ىمااملو لاق

 ( محملا باح نع لئسنالوإ) ىلاعتهلوق لزنف (رابلا ف ميهاربا ىدلاووىدلاوو كيدلاونا)

 مف



 ةزقبلا ةروس مدي 7١6 ”*ح
 .-.ه[[١[ْلىلىلىؤ[ع_._از د  آ

 أ كلذ هل نكيملو ىنمتشو ),أاطخ ناك لب هباقال بيذكتلا«نكيملىان( كلذ هل. نكي لو ) ظ

 | ىناحبسف دلو ىل هلوقف :ىايا همتش اماو ناكاك هديعا نا ردقاالن | مزف ىايا هبيذكت اماف

 ا ومي ثيحب لكلا نع ءزجلالاصفناوه دلوتلانال مث اذه ناكراتاو (ادووا ةنحاض ذختا نا
 :٠ ىلاعتهنال اضيا بيذكت للاذختا مهلوق تلقناف« جاتحم نكس لكو بكرملاف نوكياما اذهو

 ' متعلاب اهدحا صخرف زجعلاىلا هل هبسن هنال اضيا مش انديعي نا مهلوقو هلدلوال هناربخا
 متشلاو هلناصقن ةفصتايثا دلولاذاخاو لاك ةفصؤف ةداعالاؤن تلق + بيذكتلاب رخآلاو

 ظ ثيدحلاىفو مالسسلا هيلع ىنلا ىلع بذكلا قوف هللا قع,ندتكلاو :سيذنكتلا نم شا

 | ىوس ٍبذكيا عاونا مظعا ىبنلا ىلع بذكلا ىنعي (دجا ىلع بذكك سيلىلع ابذكنا )
 ةعيرشلاداسفاو مالسالا دعاوق مده ىلا ىدؤي ىنلاىلع بذبكلا نال هللا ىلع بذكلا
 | غيزلا نع بنتحي نا نمؤملاىلعف (رانلانم هذعقم اوتتلف اد..ءتم ىلع بذكن م) ماكحالاو
 ١ ىلا لاصاآلاو راخسالا ىف ديحوتلا ىلع موادي ناو لاقملا ًاوساو لاعفلا عنشاو لالضلاو

 ملعيولو هتراما كرتل 1 هلام ريمالا ملعيول) ثيدطاىفولاجم اضوا ىنخلا كرشلل قسالذا

 | دحاو لك باص ال ضرالا لها ىلع مق 5 ةحسست ناونناول ينور دم >حاتلا

 نا نقلا دلازيف ركو هللا 55 ذل ل لوصح نهؤملل)“ هل ايفو (ايندلا اذاعه ةرمشسع معه

 صالخالاو قدصلا نم دبالو جراح ىفواهتب ىفزاك ءاوس هالصم دحسملاب دارملاو (دجتملاو

 ظ ىونملافلاق:: توكلملاوكلملاىف دحوتلارثا رهظب ىتح

 لد قدح خفنز دش تنج عرص * لكو ف! راس :تحيشست تسه

 ه6 نوملعيالنيذلالاقو 2 نيمآ نيكملا تاماقمنم اماقم ان ”ىهو نيقبلا ىلا انأدوا مهلا

 مدعل ملعلا مهنع نو نولهاجتملا باتكلا لهاوا ةقيقح نولهاملا برعلا اوكرشم ىا

 فورحو ضيضحتلا انه الول ه5 هللا انماكيالول  لمعلاوه دوصقملا نال مهملعب مهعافتلا

 هلعش مل ل ىنعمي لعفلا كرتىلع موالاو خس وتلا اهاذعم ناك ىضملا ىلع تلخد.اذا نكضحتلا

 ىنعملاو ىمالا ىنعم عراضملاف هل بلطلاو لعفلا ىلع لعالا ضيضحت عراضملاف اهانعمو

 هطساوب انملكيو اكلم انيلالسري وا ةطساوالب ةكئالملا ماكباك هلوسر كلاب انابعهللا انملكياله

 ا انهو هجولا اذه ىلع 71 و 9 انالا ا 5 كلملا كلذ

 | نآ رقلا نم مهانأ ام ا مويه دوحح اذهو كقدص ىلع لدن ةخ انت 1

 ظ رقحاىه ومهسفنا اومظع مهنا بحعلاو معلا عم زاكت الا وه دوحللاو  تايآ 7 زدحعملارتاسو

 ١ ةيضاملا مثالا نم 5 3 مهلش نم نبيذلا لاق كرذك © اهمظعا هو هللا تايب اوناهمد او ءامشالا

 ظ دحاو ماعط ىلع ريصننلو ةرهج هللا انرا ءالتلا هيلع ىسومل دوهملا لاقف 6 مهلوق لثم# 0

 ظ

 مالسلاه لع دوه موق داب ندرك كاله ةسل ناي رد مكي رتفد رد

 أ ٠ ءامسلا نه ةدنام اًملع لتي نا كير عيطتسي له مالسلا هيلع ىسعل ىراصتلا لاقو ةاوحمو

 ىدؤملا ىف لوقملاب لوقملا هيبدت نيهيبشت .ىلع مهلوق لثم هلوق عم لاق كلذك هلوقو هوحنو

 ىوهلا عابتاو ىعدقلا درجمم لب ةءؤرالب رودصلاف لوقلاب لوقلا هيبسشتو لوصحلاو اذ |



 مه +١ خم لوالا ءزلا

 و هب كا هتلسشم ل مهنم "أى 1 م نوخاَقم 54 نوتناق 7 نلاعتو هب احبس دلي

 | سنان 1 نإ ولا قح نم هنا دلو هلازاوكيالاف هناذإ بح اولا 1 سنابل هقصل اهدهب ناكام |

 صتخ اهب رخآ هنعربعو معلا ىوذريغنع هب ربعياج الوا تادوجوملا ع.بجنع ربع امباو هدلاو '
 تاومسلا عيدب 88 هناحيس هلل ادلو هواعج يذلا ءالقعلا نشل | يقم: نودئاق:ظفلآوهاو ءالقعلاب |

 ١ اهثدحم ىاءاشالا عدبب ىذلاوهو عدلا ىنعمب عل ميدنلا نا ىلع امهعدم وه ىا 8 ضرالاو |

 | ةدمو ةدامريغنم ىا ة ةعفد « شازوفل] مشل عزت عادبالاو قيس لاثم ريغىلع اهئشنيوا |

 ١ ىنعملاوا هلعفام لثم ءاشناىف عرمشلا بابرا نم دحا هقيسس ملام اعدم ىوهلا بحاض ىمسو ْ

 , ناك اذا عدب نم ىناثلاىلعو ةيونعم ةفاضالاو عدبا نم لوالا ىلعف هضراو هتاومس عيدب ظ

 | اهريرقت ءاعنشلا مهتلاقم لاطإالىرخا ةعوهو ةيظفل ةفاضالاو قئار نسحوقئافلكش ىلع |

 قالطالا ىلع اهلك ءايشالا عدبم ىلاعت هللاو هْيع هتدام لاصفناب لعفنملا دلولا رصنع دلاولانا ا

 ١١ كنك شب ليغ خو ضر الازو ظءا وحل :١ ىلخت رع ادق عمو ل دل و نؤكيداغ لاف الا نضسوتم

 ماكحالا ءاضقلالصاو ايش داراىا # اسما ىضق اذاو # باريغنم ىسسع قلخ ىلع ردقال
 ا ١ ه#نوكف نكهل لوشب امناف 5# ةتبلا هايا اهباحمال ”ىئثلادوجوب ةقلعتملا ةيملالا ةدارا ىلع قلطا

 ١١ تادف ثادحتاا :ةبانلا ناك نساعدك مابا الاو: [بمقوتنيخ نم اسير هاوجتاولا ف يضحي ىاجا

 ظ قلعتم اهدوجولب 20 سعالا اذهب ءاششالا دوجو قلعت نوريال ةنسلا لها نا معاو.« |

 ظ ةيالا رع راية لا روح! ءاقن الق حرك "لو تيتا يصرخ اا هارت اها فل ظ
 ١ ةلاسلالا عتوفس كايوكعلاب ةودقلا وليك ةنفكل سجنا لع قاعتيالن كل كلذىلع هتردق لاكو
 ؤ اسهناف اهلاثماو توملا اند ناذعلا ةفكو قاراصلا ادوجو ةفك ثحب قلع انك اهنخب نع ظ

 ذختا هناب كوقلاو هللاىلا دلولا ةبسسن ىهو ةلالضلا هذهىف ببسلان ا لعامث * ضماوغلا نم ظ
 مهْنم ريبكلا ىلعو بالامسا ىلاعت ىرايلا ىلع نوقلطي اوناكةمدقتملا عئارسشلا بابرا نا ادلو

 نوديزي اوناكو ربك الا:بالاوه ىلاعت هللاناو .رذضالا:برلاوه بالا نا. اولاقىتح هلالا مسا

 :هدوجؤى ريخآلا بيسلاوه بالا ناو ناسنالا دوجوىف كوالا بدسلا وه ىلاعت هنا كلذي ظ

 ؤ
| 

 ةدالولا ىنعم هبدارلا نأ مهنم ةلهجلا تنظمث همودخم ىا هجونم نبالا دوبعموه بالا ناف |

 ةيبيسلىنعمدي دصق ءاوسىا اقلطم هنم عمو ِهلئاق رفك كلذلو ادملقت كلذ اودقتعاف ةمعنطلا

 نال ىلاعت هللانم زئاج لدلخلاوا بيجلا ذاخلاو داسفلا ةدامل امسح ةيعسطلا ةدالولاىنعموا

 ىبأ تناو كندلو مالسلا هيلع ىسعرلا ىلاعت هللا حوا اولاق * بحلايهوج ريغىلع عقت ةبحلا

 مدقت ىنلا ماجتا ضعب اوفو دل ولا نم هنال كنتدلوىف ىذلا ديدشتلا ىراصنلا مفخف

 ىرابحا اي ىلاعت لاقو نوملاظلا لوقامع هللاىلاعت ىنب تناو كتدلو اولاقف نونلاىلع ءايلا

 دوهلا تلاقوإل هلوقبهّللا.مذكف ىتانبا ايو ىئاسحا اياولقو دوهيلا هريغف ىلسو ءانباايو
 دودلا نع هزنم هناحبس هللاف ١ (مكبونذب مكيذعي إف لق هؤايحاو هللا ءاسبا ن< ىراضنلاو

 تاس فلز ضر)لا لو وع دانا يبدل 0 نينبلاو جاوزالا نع لاعتمو تاهجلاو

 براك لإ نيش دعا ما زيبا نق ةكور»_ىلامتيةننا لق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق
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 ْ مث الوا ةيبوبرلا ىلحتف 6 كبر اناىنا ىموماىدوت ]) هلهال رالا ساقال روطلاىلا لضوامل

 ىتاىحوبامل عمتسافكترتخااناوإ لبقم“ ابيكم سا سفنلاو ةعيبطلاا هو« كيلعن ماخافإ لبق

 هاراف نوحوف داخزاي نماو اكاذلا اع امال يا ةعولالا ىحيتف (ىدنعاف انا الا هلال هللاإلا |
 ٌلوعرف باب قدف لدللا فصنى رص هلوخد اكو نوعرف ىلا ءاحو تفتلب و كانه هلها ظ

 تنك لاقف هقد ةباهم تقولا كلذ نوع رف ةجل تباش هنا لبق ىلاعت هللانمال الاثتما هاصعب

 | هل ةياعر ىلع كقح قيسل لكلا لبق كتوعد كلذلو من ىسوم لاق اندنع ىبرم ادبلو

 نامالامهاطعأف اونمأتساف مهعالتبا ىلع مع انيف انس اهنا درو هاصعقلأف هلتق اودارأف

 تعضودف اهدديوف هلهاىلا ءاح نوعرف ةوعد دعف ناماه هعنم هنكلو نم نقول نآكو

 ىلاعت هللاةردقىلا رظناف رام انهنمرمي نا ردقب مف إذ اهةظفاحل اهفارطا نم سانذ اهتطاحاف لما

 ةراشالابالا ههدم ىلاةوغدلاب لغتشي مل هللاهمحر مدقالا مامهلاو مظعالا مامالاذا - ىور 37

 لئلا لكموش ل ناكو ةققحلاىلا هلوضوولا ليلد لدعا اذهف دامو مانملاىف ةيونللا

 كرفغوتها فاقع: حخينعاو لمعلا كالا ةعلجمالا ف نوتييكلا نى اعاواش لدا جتا

 نيفراعلا ضعب نعو * هتلادحر ىخلبل دمحم خشلال معلا نيعىف اذك ةعاسلامانقىلا كعيت نو كل .

 ةامح ةلبقو ىبمركلا نيسوركلا ةلبقو رومعملا تدملا ءامسلا لها ةلدقو ةسعكلا رشنلا ةلبق ظ

 دوما تلاق امل تلزن هك اولاقو ىلاعتو هناحبس هللاهجو لكلا بولطمو شرعلا شرعلا |

 ر اولاقريمضف هللاتانس ةكمدلملا برعلا اوكرشمو هللازبا حسملا ىزراضتلاو هللانبا ريع |

 و او هاج تويت باع <

 | ىراصتلاو دوهيلالاق ىا «مهلوق لثم نوملعبال نيذلالاق كلذك ل ىلاعت هلوقب اورك ذ دقف
 عنصلا ىنعمي اما ذاخمالا  ادلو هللاذخما قف نوملعيال نيذلا نم اولاق ايف مهكراش امو |

 ضعب ريصىا فوذحم لوالا لوعفملاو ريصتلا ىنعع اماو دحاوىلا الا ىدعتبالف لمعءلاو

 ١ ةقيقح دلي نا ىلاعت هلع لحتس كو ةقسقخ هدلو هياال هدلو هنا ىعداو ادلو هناقولخم |

 | لاف هقحىف اولاق امع هفقن ىلاعت هللا هْرْنف دلولا ذاختاو ىنتلا هلع لحتس ذك

 اع حسستلا ىعمب ردصم هلا ىلت اناخبس هحبس لصالاو هه زنت 86 ةناحبس 8 |

 هتامدعيهماقم موق و هتاح ىف هني نم ىلا جاتحالا وهو دلؤلل ىضتقملا رشا ةزاطسعا ْ

 قحلل ن كي فكف هدلاو سنج نم آلا نوكيال دلولا ناف هسشنلا وهو دلولا هيضاق امحو 0 تنهو كش موريم هوكرس ريكو ا د.ثك ريسو اررسسإ مالسلاه ىلع حوت ندرك توعد نايب رد موس رتفدلئاوا رو

 ىوتملا ف لاق : “ىش ههيشيالوهو دلو هناحبس

 مع هن و دنزرف هت دراد ردب ىن * مدق زاوا تسادلوبمل دلي مل

 لوق نع بارضالا ناف هداسف ىلع لالدتساو هولاق امدر 4 ضرالاو تاومسلاىفامهل لب

 قلاخ هنا ىنعملاو اومعز م الا سل ئا نب اطشلرا هوو ينال 3و ءانتم يلم

 ناكف الوا الوخد حسملاو ريزعو ةكئالملا هف لخدي 0

 | تلودنإك ءاؤسلا اهو اكةوالور اك وشا يدع كوع قيككذا عانتما لئلدلا نم .دافتسملا
 | < هلل مهريغو ملعلا ىلوانم ن داكام 2 هكا ذا * لك الما هلدلو هنا اومجزام



 قيدصتولا ل سدقملا تدب وحب ىل اصن نا هللا هسعا ةئيدملاىلا رجاه املف ةعكلا |

 ارح يكل قبو مانا < ىم عقوتي و هعورىف عش ناكو | شرخ ادن يوم ىبصف دوهبلا |

 010 دق ىلاعت هللا لاق نام الاىلا تىررقلل ىعداو ن "يتلتقلا مدقأو مهارإ ١, هسا هله |

 | نم ؤمللف نيرفاكلاموقلا ىلع انرصنا و انمادقا تسو ا نعال 6 هللا ىده نيدلا ىلع |

 انلعجامو) ىلاعت لاقاك ىلاعت هللا نم ءالتبا اذه ناكف ركن نم ركنا ةلبقلا تلوح املف-ن 0 |

 ماقم وحر خلان عن اهدخاب بانيتحا ريغ نم قلاب قلخلا دوهشو قلفلاب قطادوهش نا لعاو ١
 ريهشلا خشلا ةرضح لاق * ىملعلادعب ىنعلا ىل>تلاب الا لصحن ال كلذو ءاقملاو عجبا عمج |

 <... 419 ٠ 8 سما لواللا ءزملا

 أ ىلا هاا هبادكا عم 11 ىلهد ١ ناك مالسا اهلعدنا 00101 ةلقلا خسن ىف دوهنلا ن 300 هن آلا

 لز:' نيتمكرلا نلضاملو. رهلشلا يصف ةملش ىئددعض ق كلذو 6( اهضزت:ةلنق كتل وف 3

 دجسم دجسملاكلذ ىمسف ةالصلا ف لوحتف «مارخادجسملارطش كهجو لوف ) ىلاعت

 الاتؤيكلل كنك نا راو هسقع ىلع سلقتسا نمم لوسرلا عسل نم لعتل ١" ١ أهملع ت تنك ىنلا ةلقلا

 زحاعلا هاقع عمدا الو لسرا عن روذدب ثيح ىهلالا سم الأ عم رود. و هللاب مصتعل نا اًمح |

 ىلا رظننا لب ةلبقلا ليوحم لأسي مل ثيح ةلاسرلا ندعم نم بدالا ملعب و رصاقلا هءهفو |
 نيذلان ناوع عا * مالا كاف 5 الصلا مهيللع ءاسالا 5 ىلع هلضفو همارم ءاطعاب هللا هم رك ا هللا سها 0

 0 ىلوالا ةفئاطلااما + قحلا نع قلخلاب ناتبوجحم ناتفناط ةليوحتلا مهيلع تقش ١
 ماقم ىنعا همنتخاولا ماقم نم جورعلا هرودص تناك .سدقملا تش 9 ةلمكلا | نم ةليوحتلانا

 دعب ةبعكلاىلا سدقملا تبب نم ةليوحتلا اويسحف حورلا ماقم ىنءا ةدهاشملا ماقمىلا بلقلا

 هينرلانع طوقلاو فرشالا ماقملا ىلا سلا عايض اونظو جورعلادعب الوزنو برقلا دعبا |
 ةدهاشمو ةوعدلل ٍنيكملا ةلاح بلقلا ماقمىلا عوجرلا ةروص هنا اوملعي مو مهيلع قشف

 ةركلا نع ةدحولاب هبعلا بجتحال ىتح عما نيعيف ليصفتلاو ليصفتلا نيعىف عمنا |
 ةليوخيتلا ةهكح اوفرعيملو مهلمت ةروصب اوديقتف ةيناثلاةفئ اطلا اماو * ةدحولا نع 2 دكت انجلو

 تقبس نيذلا اماو * اومهونام ىلع اهعايض مهيلع قشف ىلوالا نود ةيناثلاةدابعلاةحص اوبسححف |

 قاذلا دبجوتلاملا اولصوف باوصلاوهامىل !| اودتهاو باج اويحتحم مق ىنيحا هللا نم 1

 قرشملاهللو )ليوأت الها لاقو + نالسرملاو ٠ اينالا عمات تسون ولا نم اب امل قمل ظ

 ةملظلا ملاعو هنطاب ةقيقحلاب مهتلبقو ىراصنلا ةهجوه ىذلاروهظلاو روللاملاع ىا 6 برغملاو

 نماوهجوت ةهج ىأىا (.اولوت اًعأف) هىهاظ ةقمقحلاب مهتلبقو دوهيلاةهجوه ىذلا ءافتخالاو

 قارشالادعب ذا ةيلاللاو ةيلاّجاهتافص عم ةيلجتملاهتاذىا «هللاهجو تف ) نطابلاو رهاظلا

 اهيف بورقلاو هيف مكئانفو مدوهش ةلاح هلاج ةفصب اهل ىبجتلاو اهف روهظلاب مكب ولق ىلع
 سبل ههجو مثف ذئنيح اوهجوت ةهج ىأف ءانفلادعب مكئاقب ةلاح هلالج ةفصب هباحاو هرتستب
 لهوا لع اديلاو ا: منو وهالا

 تسوا ربارب ىنكسم رظن هك فرط رهيب + تس قرف جيه هناخت و هنمك نايم

 مالاسل هيلع ىسوم نأ ىرالأ قحلا هما دوعلا داشرالاب صحا اذاو هرمس س دق يا هداتقاي
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 ةزقلا ةدوس مي.

 لحاسالف هملعملار ظن + يفاجبا ىلاعت اون ةلاعل 0 عساولاف.لز , "قث"ىالعو ردقاءفكو معلا

 أ ةياهن الف هممتو هناسحا ىلا رظنناو هتادلكل اتم 0 داحبلا دفنت لب هتامواعم رحبل

 | ةمسلامساب قحاوهف فرط ىلا صانتيال ىذلاو فرط ىلا ىهتنتف تمظعن او ةعس ل و هنار ياهل |

 نقال تسال 0 رده م و وهف همولع ت 0 يوب وك | | 97 5 ج1 ْ 5 اك 7-0 ا

 لكو عساووهف ةمومذملا تافصلا راسو صرحلا ةلغو دوسللا ظيغو رقفلافوخ اهقيضي مل

 لعفشلل ف : ىلاعت هللاوه قلطمل اا عسا ولا اعاو ةياهن ىلاوهف كلذ ا

 شوفه دوح كا أر نش نتسوب » شو هح>و 062 وجو وايت اقر وا بدور ا

 ةياكمتعب قالخا نأ 9 سش شه 3 كوابل كما دهاوح تريش هع

 رذح ىلع ىلصملا نوكلل ديدهتلا ةدافا نع ولخم ال اذهو أهلك مهل امعاو مهكلاصمب هك  ملع »
 رهظدتف نك مالا وجاف تيلسلا جا اورو قع اج ملعب هنا مك لهاستلاو طبرفتلا نم |

 قلل ينل اوي قيحالا عكا بجاعبم متديرف ةلاإب عيزف ذو عيا وشب ةظ ريم ا قدشلا
 | هللا ةانقوحم مكعوجو اولوت نا هللادجاسم برخ نم ٍبيزخم مكعتمالف. مكعست نونمؤملا اهيا |

 | نيا اولاق6 مك بحتسا وعدا مكبر لاقو ) لزن ان ساو ا * هضراع نم متك امنا

 لق نا * زيحنو هاب كو تزينها اعَأَف برغملاو قرشملاهللو 3 هللالزنأف هوعدب ْ

 ءابنالا نا انلق + ناكملاو ةهملا نع هرم ىلاعت هنا عم ءاعدلا دنع ءام 41 هباز طويلا عفر ىنعمام

 لاقي ءامسلاىف ىلاعت هتتازخ نا عم لب ناكمىف دل ناعيا اللولب ةيطاق ءالوالاو .

 هلزتت امو هازخ  اندنعالا ”ىثنم ناو ىلاعتلاقو «نودعؤنامو مكقزز.ءامسلاىفو الىملاعت |
 اهيلا ل ظنلاو ءاملاىلا اذا ىديالا عفر ,ة ةسامحر لاةقصلا ءاوتسالر هظم 2000 ردّش الا

 نعش ىطعي نأ ناطلسلاّنم بلطي 9 ةيناطلسلا ةنيزقعاىلا لئاسريشي نا ةلزتمب ءاعدلا تقو

 رباك الا ضعبن لزن نيرادلا ىف هتجرد هللاعفد نيمرخلاماما نا ا ىوري -  ةنيزخلا كلتنم
 ههزنت ىلع ليلدلا ام لاقف سلجما لها نم دحاوت: ماقف رباك الاو ءاملعلا هدنع عمتجاف افبض

 ماللسل هيلع سنون لوق هيلع دلالاقف 90 شرعل!ىلءنمحرلا رز لاقوهو ناكملا نعىلاعت ظ

 سعغلاف نورظانلا هنم بنحعتف ( نيملاظلا نم. تنك ىلا: كناحبس تناالاهلا الا توحلا نطيَق

 ليقف هسا ىتح هند هنع دا مهرد فلاب نويدم ريَمت١ انيه مامالا لاَقف هباس هفايضلا بحاص

 هللا ءاشام ىلا جارعملا. 34 بهذ الل سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نا لاقث هند ةفايضلا بحاص

 سيل هنا ىلع كلذ لدف كلذ حصامل ناكمىفوه ناكولف روضحلا ٍباطخوهو تنا هلوَقب هبطاخ
 عاف هتيأرام توحلا نطب ىف ىأر هناف ىم نب سنوي ىلع نقواضفتال) ثيدخلا ىفو ناكمىف
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 تلز ليقو د تاذلا ىلحت نم .مالبلاهبلع/نيقوبلو هل عق وام ىلا كلدي مالسلا هيلع ريشي ( شرعلا |

 | تاملظلاب مالسلا هيلع سنون ىلتبا املو (كسفن ىلع تينثا متنا كنلع ءانث ىصحاال) لاق ىلعلا نم

 | امهنم لكف 6 نيملاظلا نم تنكى نا كناجبس تنا.الا هلا ال ال لاق توا نط رخبلارعق ىف'

 ظ

 دومنيم نالاؤش نايمرد ىسواط ىوعد لات ثا اروا ندرك هببشتو ارتيهولا نوهرف ندرك ىوعد ناس رد موس رتقد لئاوارد



 1 ناتالي ىلا رويل ةيجا تس نيوز و مزاعت جلماز اينيأ نكمل اذا
 ةسوربب ريكلا عما نم قيزشا ماقال شنقا هداتفاب ريهشل ا _خيشلا 5 ةرضصحخح ل لاق 0 ئهنا |

 هاب ا 5-9 مت لاقو فيرشلا سدقلاو ةرونملا ةنيدملاو ةمر بك ظ

 ا ىراصنالا بوباىبا ماقم كح لا ةسورب ةداس ىراخلا داشلا عماج امدحا ناعض وم غشا |

 ةنطتطسف |

 | هجوالذا ضرالا قيخان اههيديري 5 برغملاو قرمثملا هللو ف كبن لو وغشملا نم انلعجا مهللا

 ما ركايبعكتواب# )فايت : معمل راو كاك ن0 اي ناكم هتدانعل ةلادإ ثيح نمو فرص يملا مذا

 يو متلعف ناكم ىأ قل ني اولوت اًعَأَف وه ادحسم ضرالا مكل تلعج دقف ىصقالاوا
 لايقالا اه دارملاو دادض الا نموهو ربدا اذا ىلوو لبقا اذا ىلو مامالا لاق * ةلبقلا مكهوجو |

 لسق نم ازاجم هحو هلا ف ىملعلار ا هناذ ةمحقوا د1 ناكموا دحسم لود |

 لوصولا يبكي هنقاح وجا وم وهف هبل وتلا مت اهو اكم أ قف ىنعملاو لكلا ىلع ءزجلا مسا قالطا 1

 كانه ةلزنمب ناكم فرظ مثو دكأتا ةديزمامو اولوّتب بوصنم انهه وهو ةنكمالا ف
 لحبىف ةلمحاو ًادتبم هللادجوو مدقم ريخوهو كانهو مسهيزرغ نهاد واشف ل وت

 ةعقب ىأ ف اواصف مكل دجسم اهلك ضرالا لب دجاسملا ضعس ةالصلاوةداععلا صتخئالانلوق ا
 يهرطسال مهنيدف هدابع ىلع ةعسوتلاو صيخرتلاب ةعيرشلا عساودنا هنم مهف اهعاش نم مش ْ

 موي ”؟١ ء_ ”جم ”لوالا ءزألا

 ىانمافلكم هنفسلا كردن نيحح تدللا كلذىف ناؤوطلا نم هللااهظنش مالاسلاهماع ى كلا حونب

 وو لاقو + ةلفغلا نافوط ن ؛م هللا هاض هش لغتشا نمو كملت قيرطب هللا رض ضعبل

 اندالبىفو لاق اهبادأ ةياعر طرسشب ةنس دالبلا رئاسوف لاغتشالا ماقم موق اموب كسر افالا
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 وزوس 2 راب اا قوش ١ كاما 00 نزاع ردا نافزا اعو نام دقي نادياع

0 

 كللملا ثيدح نم 4 ضخم اهلك رالا هل ىا اعرب تور ىلا 5 قو اعلا ىضوم ةدارال

 دجحيسسع ص 2# ريغ ةيلوتلا ناكماناف ةامق اهيضرو اهب ما ىتأ -ا١ هتهج كانه ىا ه1

 ردنا 0 عنتماامل و ايناج اًعرفم 1 ا اهوا موج ل داشللا
 لعشام اوف 5 ىحاوتلاو نكت عسج ىف نو وكيامي ظرحم «ةلغولا ذيتنأ ن ناكمىف
 007 طبهل | نإ وسلا نيالا هلام َ اد مناد كاند هرباوليا ىو كلذ ىلع مك ك1سشمو

 لولخلا نع هرم ىلاعتّس او هنئاِلَعا لع طعيهل يردقتلاف راطقالا ددجت قانا د دف
 طرش نبا نا ملعاو + ةنسملا دصاقملاف اذك نك امالا ثدحينا لبق ناك هنال نك امالاىف

 هلوقلالسذتن دوكهاثاخيو اكلمءايشالاب ةتطاحاب # عساوهللانا لف :طرسشلا باوجاهنا ىلع مزجلا

 ىلع لمةشا امل ب برغملاو قرمنملا هلو هلوقناف ةمح ر لا ةعسب ةعسلاترسفنااذكو برغملاوقرمشملاهللو

 هيلا نوجاتحيام لكىف مهيلع ريسيتلاو هدابع ىلع ةعسوتلادوصقملاو هنادانع نوزجعيام ىلا
 كثصح عساو قالطا نم دافتسم ممعتلا اذهو ايولوا ًالوخد ةليقلا صا ىف ةعسوتلا هيف لخدبف

 ةعملاو ةعسلا نم قتشم عساولا ىتسحلا ءامسالا حرش ىف ىلازغلا لاق * 'ىش نود 'ىثثب ديقب+

 طسبو ناسحالاىلا ىرخا فاضتو ةريثكلا تامولعملاب.طاحاو عستا اذا ملعلاىلا ةسمفاضتا

 (ملا١
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 لس سس ريس يحيي سس يي يسيل

 اهف فكتّسيال ىتح ةيترم فخا اهناف عراوشلا دجاسم مث لاحملا دجاسم مث عماوجلا مث

 ةرثلا ةروس مي <” مه 6

 بارخلاو مدهلاب # اهبارخىف لع ىأ ١ ؟ ىعسو 9 اهبف هليل اصلإو سدهو حبس أ نم

 | مهلناكام 8 نوعناملا # كلوا © قب ارفتلاو مثلا هلداو ميلستلل مسا مالسلاك بيرختلل مسا

 | الضف عوضخو ةيشخم الا اهولخدي نا مهل ىنشي ناكام ىا ه6 نيف اخ الا اهولخدي نا

 لتقلاك فصوب ال عيظف ىزخ ىا 46 ىزخ ايندلا ىف مهل ف اهبيرخم ىلع“ ءارتجالا نع
 مهنش ادم حتف وهوا ةمذلا لها قحىف ةيزجلا برضب لالذالاو برحخلا لها قحيىف ىسلاو

 اذا 42

 ةياآلا تلزن لقو مظعلا ىف كلذك مهملظ نم ىكح ام وهو اضيا هببس نا ال عطقني ال ىذلا

 كب ىلاعت هللا ىلا ءاعدلانع سنو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم هك 2

 أ دحسلا ىف هنن اؤرك نبا نا ةناحصالو مالسلاهدع هل نيعئام كلذب اوراصف ةرجهلاىلا هوألاو
 بهذ نيح مارحلا دحسملا نع هباحاو سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اودص مهنا اضياو مارحلا

 | ةكم قيرط ىلع عضوم ةيبدحلاو ةرجهلانم ةسداسلا ةنسلا ىهو ةيبيدحلا ماع ةئيدملا نم هيلا

 | ىسو هلوقف بارخلاب دارملاف مارحلا دجسملا هيف ةينألا تلزن ىذلا دجسملا نوكي اذه ىلعف
 | لعو ةققح همدهو هسرخم نود ةداعلاو 11 ماركا دجسملا مهليطعت اهبارخىف

 بترتيل مادا هبف ةدابعلاو رك ذلاوهامتا هاني نم دوصقاانال هلاسرخ اههنع دجسملا ليطعت

 | نوكتاك دحسملا ةرامتناف هلصانم نييملوابرخو مده هنءاكر اص هنا نم دوصقملا اذه هلع
 | مءرضحم .ناكاذا نالف دخسم رمعي نالف لاش :هموزلو هروضح اًضيا'ننوكت' ةخالصاو هناثم

 لجرلا تار ءاذا ) مسوهيلع هللا ىلصىنلالاق اهرامع حو هان لاَّسو همزليو

 لش ( للاب نما ا رمعلاما ىلاعتهل وقل كلذو ( ناممالاب هلاودهشاف دجاسملاداتعي

 ثالثو رضحلاىف ثالث ةءورملا نم تس هنع هللا ىضر ىلع لاق * اهلةرامت دجاسملا روضح

 ناوخالا ذاختاو هللادحسم ةرامعو ىلاعت هللاباتك ةوالتف رضحخلاىف ىاللااماف * رفسلاىف
 | دعو * هللا ىصاعم ريغفف حازملاو قلخلا نسحو دازلا لذف رفسلاف ىتاللا اماو * هللاف

 ىلاعت هللارك دنع اهسرختنو اهنزتو دجاسملا شيقنتو تارانملا ليوطن ةعاسلا تامالع نم
 | حتشب نرتقااذا امسال ةئيس حبقا مالسالا رياغش راهظاو ةوالتلاو ةالصلا نع دجاسملا لطعتف

 | ةمورلا داللارتك ىف اذه دهوش دقلو كلذ ريغو بتاكملاباوبا قالغاو رجا تويب باونا
 ظ برخ نم طا نمو هللاهمحر ىريشقلالاق * ناوخالااهبا نيدلا ةبرغ ىلع كلف نامزلا|اذهىف

 ظ ىهمو ةفرعملا ناطوا تاقالعلاو ىلاب برخو نيدباعلا سوفن ىهو تادانعلا ناطوا تاوهشلاب

 ظ برخو نيدجاولا حاورا ىهو ةحملا ناطوا تانك اسملاو ظوظحلاب برخو نيفراعلا بولاق
0 

 ظ
 | تيببفرشولا ةراشا ةي آلاف مث + نيدحوملاناطواىهو تادهاشملاناطوا تابرقلا ىلا تافتلاب
 ديهش فلان اوث هللاءاطعا ابستحم سدقملاتسب رازنم ) ثيدحلافو مارحلادجسم لاو سدقملا

 راونالا ةاكشم ىف اذك ( سدقملا تيب, راز امت أكف املاء راز' نفو رانلا ىلع هدسج هللا مرحو
 سدقملا تيب, دجسم مث ةئيدملادجسم مث مارحلادجسملاةمرحدجاسملاوظعانا ةينقلا فركذو *
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 عياشملاضمب لاق + ىدهلا عبتينا ىلوالاو هج وا ع و طوخ

 , لخدا قمل نم ديعلا هارتشاام هيلا لدينا نودب رحنا دسلا ردقبال باتكلا اذه |

 ىا ةب الاىفاك ةفوذحوا سعالا نم هتعنم كلوقىفاك تناك وقك ده نمواروع ةلك وهو رجلا

 مدي * ٠ 2: لوالا ءزخلا

 | ةثيدلاايندلا لجال داعملاو ًادبملا ةفرعمو سفنلا ةيك زن نودب داشراو بلق بجاصوهنا ىعدا نم

 نهرودص نعطَقب جارعلا ةليل مالسلاهيلع ىنلا نهار ىناللا ءاسنلا باذعفاعضا هءاذع ناك

 ىوعدلاف ىنزلانم دالوأب نم ىتاللا ءاسنلا نم ىتاوزلا نهنا لاقف ليربج لأسف ضيراقمع

 قازلا دلوك هاوه ىلع هلعباتلاو باراك يدلل لضم لاض اهبحاصو للدلا نودب ةلطاب

 /  ىكحو  داحلالاو ةعدبلا الا جتنيال عدتمل عابتالاو ىبرملامدعل امكح كلاه ىتزلادلوناف

 ىلا امو مدق فراع هللاش 000 روهشم لجر ناك لاق هنا ىزيرتلا نيدلاردص خلا نع

 / كتاذ تفرع له هللاق فراع ىللاَقب نكل دوم لاق كمساام هللاقف نيفراعلا ضعب سلخي

 ' كلافمهمالككلذ هللاق ةفوصلاو خعاشملاتالاقمنم ةريثكابتكت أر قلاقف فراعكل لبق ىتح

 نديرب ناوتن ناركيد لابب * زاورب درك دياب شيوخري
 ' هلل صواذا ارجاتنام اذهو اهق'اقحب ققحتلاو اهيفاع لمعلا نودب دضال ةخسنلا درحف

 ' درجمبف اليصفت عقوامب هديس ريخاواذكو اذك تيرتشاىنا ةراجتلا ىف نوذأملا ءدبعنم باتك

 ' ىلع هف ةعلسلا ضرعي ىذلا لحل انال ةلاحخالا دجال هعاتم عيل هرادىف نيرتشملا نم ةعامج

 ىوتملاف لاق : اهتءارقو ةخسنلا درحم هدشال نيرتشملا

 شو غرم نارب كاخ رب دود ىم + شا هياسو نار الاب رب غرم

 ذوش هيام ىب ةكنادنج دود ىم * دوش هباس نا داص ىههلبا

 امامك ايست لصا هكربخ ىف * تساوه غصن ا سكع ناكربخ ىف

 وجوتسجزا دوش ىلاخ 2 *« وأ هياس ىوسب دزادنا ريت

 تف هياس راكشرد نديود زا « تفر رمع دش ىهت شرم :شكرت

 شا هياسو لايخزا دناهراو « شا هياد دشابوج .نادزب ٌةياس

 لسازسا ىن اونغ هباكاو ىراصتلا كلم ىئورلا سوططنا لوزتنلا بيس * طا نمو 2

 فيجا هيف اوفذقو سدقملا تيب اوبرخو ةادوتلا اوقرحأو مهيدارذ اوبسو مهيلتاقم اولتقف

 ا: كلذو هنعهللا ىضر باطخلا نب ر مج مايا ىف مالسالا لها هانيىتح ابارخ لزم وريزاتخلاهف اوحنذو

 ىراصنلا ىديا ىف راص مث س دقملا تيب اهبرمجمهلاوم |متغو ىرسسك ة بالو ىلعهنع هللا ىضر رمح ىلوتسا

 ةنس بويا لا نم نيدلاحالص رصانلا كلملاهصلختساو هحتف ىتح هنس هئام نم رثك !منرفالانم

 رظادحا ال ىاىننلا ىنعمب انههىهو ماهفتسا ةلكلصالا فنمو ةرجهلادعب نينامثو سمو ةئامسخ
 ظ لعف نم لكلاماع ةيآآلا مكح نوكل عما ةغيصو سدقملاتِسب دارملا 6 هللادجاسم عنمنمت

 | ةربعالهنال نيحلاصلا ىذ ١ نمت ملظانمو ادحاو احلاص ىذ ! نمل لوةتاك ناك د جسم ىأىف كلذ
 ظ ةراتف هنع اعونممو امونمم ىضتقيهناف عنم ىلوعفم ىتاث 46 همسا اهيفرك ذينا 98 بيسلا صوصخل

 فرح ىناثلاىلاو هسفنب لوالا ىلا ىدعتي ةراتو مالا هتعنم كلوقىفاك هسفنب امهيلا ىدعتي

 ظ

 نم )



 ةرفلا ةروس مد ” ءا/ ”#جم

 هديعناسل ىلع ىلاعت هللالاق هلوقىفحرصملاوهف ضئارفلا برق اماو هلاؤحال ارهظمو دبعلا |
 | هدوجول اربظمو قحلا تاذل 21 نع هلاوحاو دبعلا تافص ناك ااوخأو ( هدمح نمل هللا عمس ) '

 ضئارفلا برق رابتعاب و دعلاوه دوهشملاو ىثرملاو رهاظلا ناك لفاونلا برق رابتعاب و
 هريوصتو ةنلا لوخدنع ةرابعوهو هلم ىلع هلدعو ىذلا هباوث ه6 هرجا هلف 98 قملاوه

 نوك لاحىا هك بر دنع و هنودب هلت ةلاحتساو لمعلاب هطاضرا ةوش ناذيالل رج الاةروصب

 ةيدنلاو صقتيالو عيضيال هلاك ىلا هغلبمو هروما ربدمو هكلام دنع ابان رجالا كلذ
 اهني -ءايفلاو ةلوتَس ول :تناكرن ١» اهلرششلبو ةطارشا تناك اة عرم_قااولج لقا ةسيوشتلل

 ىلاعت لاقاك ةفلا لوخددنع ةرخآآلاف 6# نون ز<مهالو مهيلع فوخالو ف طرمشلا عم

 | اوسصي نانم نؤفاخم مهناف ايندلاىفاماو 6 نزحلاانعبهذا ىذلاهلدمما )) ةنملا لها نع اربخ

 | ةيدؤملاتاءاطلاو ةحلاصلالامعالا نم مهتافامىلع نونزحيو مهمادق ماظعلا لاوهالاودنادشلا
 | لبق اك هباقعو هبضغنم نمأيال هللاةحر نم طنقيال ك نمؤملاناف تاداعسلا عاوناب زوفلاىلا .

 | ٍباقعلا نم رافكلا فاخي نيح ةرخ آلاف نما ايندلاف فاخنف نانماالو نافوخ ع..تجبال
 ظ عقوتيامم نوكحي اما فوحلا ناف باوثلا تيوفتو رمعلا عييضتىلع نورصقملا نزحيو
 ةونضنالاف فاه .اسدلاىف نما نمف اهاس عقوام ىلع تاك اما نزحلانا 6لبقتنملاو

 ظ

| 

| 

 ىونثملا ىف لاق
 نابيفاج قل ناد وج داو ككح م .ناساع لو تنع لف ل
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 سرد جاتحموا تسيب ىشددح سرد # نسرتم فوك ن وج تسن شفوخ كنا

 رثا هطوصخمب هبحاص ىراصنلاو دوهيلا نم قيرف لك ليلضتل ناب 6 دولا تلاقو
 حصن, سما ىلع ىا ## ”ىثىلع ىراضنلات سيل ق# مومعلاهجو ىلع هادعنم لك هليلضت نايس

 لك نا لاحلاو اولاقام اولاق ىا 6 مهو ”ىشىلع دوهتلا تسدل :ىراصنلا .تلاقو 0 هيدتعل و

 ةوالتلاو باتكلاو علا لهانم مهنا ىا سنجل ماللا ه5 باتكلا نولتي © مهم قيرف

 دحاو لك نال قانلاب رفكيالنا هب نماو ىلاعت هللا تكا ىف اياك الت نم قحو لكلا

 ءالؤهنم هب تعمس ىذلا لوقلا كلذ لثم ىا ه6 كلذك »8 ءادعام قدصي هللا بتك نم
  نو.اعبالنيذلالاق 9 لاق لوعفم هناىلع بصنلا عضومىف فاكلا ناىلع ةلاضلا ءاملعلا

 'ىش ىلع اوسبل نيد لك لهال اولق ىا ةلهجلا نم مهوحنو ةلطعملاو مانصالا ةدبع نم

 | مهملععم مهسفلا اومظن ثبح مظع خيب وب هبفو فاكلالحم نم لدب # مهلوق لثم

 هي هف اوناكايف ةمسقلا موب نيقير فلا ني 86 مهنيب .مكحي هللاف ولم الصا لعب ال نم كلسىف

 مكحنم تلقناف + نيدلا ما نم # نوفلتخم قي ى الا سور ىلع ةظفاحمللمانق نوفلتخ قلعتم

 | لاقياك ىفو ءابلا نيراجب ىدعتي مكحلا لعفو باقعلانم هبقيليام قيرف لكل مسقياج تلق *
 ظ بزح لكنا ملعاو + هءموكحلانودهيف موكحلاركددق ةي.آلا فو اذكب ةيضقلاهذهىف كاملا مكح |

 خيشو فوصو ىفوض نون ىرجي كلذ لب ةصاخ ةلاضلا قرفلاف كلذ سيلو نوحرف مهيدلام |

 'نيامر> ريزرد هتفخ اررمع رصبق لوسر نتفاي لاب رد مكي رتفد طساوا رد

 ياس سلسل تسيب سللللللللسسسسسلسسلس سس سس ل ل سبب



 موي 7.5 لوالا ءزملا

 | عطقتتال كوبا نتك ثدحت لاما اهناق كثيدحلاف روك 5 ذملا ثالثلا اما 5 ةفانقلا م مول ىلا هلومح ْ

 ىتلا ةيونشملا دالوالا ىو حورلان م دلوشسام عبارلاو 3 تاون اهنف هقحلتفق اهل بسس هنآل هنع

 | نكي مسقلا اذهو نيقتحلا نيعرشتملا ةيفوصلا نم نيلماكلا خياشملا دالواك ةيبرتلا نم تدلوت
 سلجم ىف اوعمتجا ىراصن اوناكو نارحندفوىف تلزت 1 اولاقو © مهماف هلبقامف جردني نا ْ

 | لخدي نل نارخحب ىنل دوهللا تلاقف اضعب مهضعل أف ذكف دوهيلا عم مالسلا هيلع هللالوسر

 | ٍناتكلا لها لاق هللاكاقف ىراصتلاالا اهلخدي نل دوهللل نارجاونب لاقو دوهلاالا ةثملا |

 | ين اوناكت 9 5 هي ىراصتوأ ادوه ناك نمالا ةنلا لخدي نل 86 ىراصتلاو دوهيلا نم

 ا ىا دياه عج دوهلاو * هانعم ىبعالمح ريحا عمجو نم ظفل ىلع 00

 | ايكو ضم دعب راص مث لجعلا ةدابعنم مهنم باتنمل حدم مسا لضصالاىف ناك هناكو

 ةنلا ناب اولاقام ىا هي كلت 8 ناركك نارصن عمج ىراصنلاو * )يللا ميتاج امزال

 هللا ىلع اهونمم ىتلا ةدسافلا مهتاوهشىا 6# مهيلاما 8# ىراصنوا اوه ناك نمألا اهلخدال

 ىمست برعلاو ىبشتلاىنعلاو * ةبوجتالاك ةلوعفاىنمجام ىو ةنما عمج اهل ةقبقحال قحلاريغب
 اهرودص راتعاب ىنامالا عمجو ازاحم امالحاوالالضو ارورغو ان ةجحلانع ىراعلا مالكلا

 مالسلاهيلع هسلل هلوش ”ارقيلاوف نالطب ىلا هللا ًاموا 2 ىراصتاو دوهبلانم عيمجا نع

 « كناعنج يرضع عاني 00“ ةزمهلا تبلق اونااهلصا هي اوناهلق ب

 ىنن ىمو ةدحاو تناكى وعدلانال مكنهارب لقي و ةنلا لوخدب مكصاصتخا ىلع مكتجح
 م اوعدفف 6 نيقداص مثلك نا 8 ةدحاو ىوعدلا كلتىلع ةجحلاو ةنلا مهريغ لوخد

 ىلع لمتشم خلا هنا لخدي نل مهلوقزا معا # ىلب و تبائريغ هيلعللدال لوقلكناذ
 , لخديالنا وهف ىنئلااماو ىراصتلاو دوهبلا ةنْلا لخدي نا وهف باجالا اما ىننو باجي

 اوسجاف انريغ ةنخلا لخديال اولق مهناكف و مهمالك ىف هوفنامل تاثا ىلب هلوقف مهريغ ةنحلا |

 هلهسفن صلخاىا هي هللههجو لسا نم 88ه نومعزت اك مالا سلو ريغ ةنلالخدي ىلب هلوش

 ثدح نمال هنفقح دخالن وكيألناي هلاملاس هلعج ”ىثل ”ىث مالشا ناف أش هب كرشنال ىلاعت
 فاش اهاركان كلاب ابنك ع مظعتلاو ةدابعلا قاقحتسا ثبحنمالو ةكلاملاو قيلختلا |

 2 رعبا واخ لوو راج رو روك ولبس وللا نسايعملا منكم طبقا ||
 تاذلا ص الخ ان ع ةيانك هجولا صالخا نوكينا لمتحو كهجوللامرك مهلوق هنمو لكلا ظ

 وهو 8ص وصخملاوضعلا ىنعب هجولا نوكيو هحراوج نم ”ىثب لمجال ههجوبداج نم نال |
 عوضخاب ةيلكلاب هللا ىلا سفنلا ملسنو هصالخا عم وهو ىا لسا ريمض نم لاح هَ نال ]

 مزلتسيال هلل اهصالخا ناف اهبوصتسي ةهجو ىلع اهملهعب ناب هلامتا عب ىف نسحب دايقنالاو |
 وهو قئاللا هجولا ىلع لمعلاب نايثالاو ناسحالا ةقيقحو عرشلا بسحب ةنسحتسم اهنوك |
 هارت كنك هللادبعت نأ) هلوقب سو هيلع ّلاىوص هرسفدقو قاذلا هنسمل عباتلا ىنصولاهنسح ١
 ةيترق هنطاب اماو ناسحالا هرهاظو نامالا ةقيقحىنعملا اذهو ( كارب هتاف هارت نكتمل ناو |

 تافاطل ذأ تم ءنوكناو زول[ خلاد نارك وهو لفاولا برق هحش ىج ىتلا هرصنو هعمس تتناك

 (دبعلا )



 ةرفبلا ةروس م 6.7٠

 ىراجي هنا ثيحنم بيهرتلاو ريثكلا ىلع ىزاجي 5 ريا نم ليلقلا ىلع ىذاج ىلاعتدنا ىلع |
 ' هللا ىضر باطخلانب رمسنعو * لماع لمح هدنع عيضيالف اضيا رسشلانم ريثكلاو ليلقلا ىلع
 | دق ؟ ءاسنزا اندنعام رابخا روبقلا لها مكلع مالسلا لاقف دقرغلا عيقسي مدنا هنع ىلاعت

 | امدنعام رابخا باطخلانبااي فئاه هباحأق تك ل مكلاوماو نياكي نق ؟دودو نجوز'

 5 "ا . لئاقلا 8 | دقلو هأن > دّقف هانففلخامو ءاخر دّقف هانقشاامو هاندجو ءامدقام نأ

 ليبس دولخلا ىلا سيلف لمعاو * اخلاص كتوم لبق كسفنل مدق

 ىدعسلا لاق

 لقا د ارمع ةيامرشا هك د«, كامو دوس يتقيد ا لفاقأت

 تخوس ترمجت شك اوهمومس * تخودي تلقع مشج اوه رابغ
 كاخ مشج ردهم رس ىوشادرفاك * كاب مشج زا تلفع ةهرس نكي

 علعقنيال ىلا هعبرالا دالوالانم دحاو هدعب ىقتبيناالا هلمح عطقنا تاماذا ناسنالانا عا

 ١ كلذريغو فاقوالاو طابرلاو روسجلاو دجاسملا ءانيك ناسنالالامنم داوتيام لوالا * اهرجا
 ناتسلاىف ىدعسلا لاق : تاريخانم

 ناوررب شتمحر دسر مدامد * ناوردنام, ىريخ هكسك ناذا

 ىارسنامهموناخو دجسمولب « ىاحي ىوزا سي دنام كنا درمت
 راب دروايت شدوجو تخرد * راكداي شس زا دنامتوك ناره

 دئاوخ دجلا كرم سن دياشن. « دنا شريخ راثآو تفر ركو
 عطقنا ناسنالا تام اذا ) ثيدح ىف ( ةيراج ةقدص نم ) هلوقب مالسلاهيلع راشا اذه ىلاو

 ةراشالا هللاو هب عفتنملا لعلاك حجارلا لقعلا نم دلوتن ام ىناثلاو ( ثالث نم الا هلمع

 | اهدلعت ىف هيلا جاتحي امو ةيعرشلا مولعلاىف ملعت وا فينصت نم هفلخ ام لوانتم ماع هنا

  اباذعوامتا لب ارجارمثال هب عفتنيام متك نا اك ارجارمثال هب عفتايالامنال هب عفتملاب معلا دبق

 ىواخسلامامالا لاق + (رانلا نم ماجلب ةمايقلا موي. مجاهماعب املع متكنم) ثيدحلا ف درو ام

 . نينبلاكسفنلا نم دلوتيام ثلاثلاو * اهب عافتنالل اهبلطي نمتٍب تكلا سبح ديعولااذه لمشي
 ١ حاصلاب مالسلاوةالصلاهيلعدبق (هلوعدي اص دلووا) مالسلاهيلع هلوقب ةراشالاهملاو تانبلاو

 هاصحن ىف هتين تناك اذا دلو ةئيسنمبالاب قحلب الف رزولا ماو * هريغنم لصحن الرجالانال

 / دلاولل لصحي رجالانال دبق هنال ال هال ءاءدلا ىلع دلوال اضيرحت هل ءاعدلا رك ذ امتاو ريخلا
 | اهترم لك |نمهللصحب ةرجش سرغ نك الا هيبال اعدءاوس اًحاصالمع ل معالك اصلا دلو نم
 ١ هلوقني و ثيدحلااذهنيب قيفوتلاام تلقناف * مالاكلذكو عدي+ل مأ اهلكا نم هلاعد ءاوسٍب اون
 هلوقو ( هماقلاموب ىلا اهي لمع نم رجاو اهرجا هلف ةئسحهنس مالسالا ىف نس نم ) مالسل هيلع

 انلق * (ةمايقلاموب ىلا هلمج هلومت هتاف هللا ليبسىف طبارملاالا هلمع ىلع متن تامنم ) مالسلاهيلع

 | هتايحىف همدق ىذلا هلتعٍباوت نا طبارملا ثيدح ىنعمو هب عفتملا !ملاةلجح نم ةنونسسملا ةنسلا



 م ٠٠١4 ع لوالا ءزجلا

 نيدت م ىا # !رافك وه نينمؤملا رشعماي 6 مكناميادعب نم #9 دبحوتلا نع 5 وفرصينا ىا
 ىنعمهنيمضت ىلع مكنودريل ايناث الوعفم نوكيزا لمتحيو مكنودريف نيبطاخلا ريمضنم لاح
 دنعنم © دسحلا .لجا نم كلذ ايتكأاطو لشق هناك دو هلوقل ةلع 6 ادسح مكنور يصلي

 مهتوهش لبقو مهسفنا دنعنم 5 دادترا اونمت مهنا ىنعم ىلع دوب قلعتينا زوجي 6 مهسفنا

 نوكي يكف كلذ اودو مهنال مهمحز ىلعولو قحلا عم ليملاو نيدتلا لبق نمال مهئاوهاو

 هبتارم ىصقااغلاب مهسوفن لصانم ائعبنم ادسح ىا ادسحب قلعتينا زوجيو قحلا لبق نم مهينم
 هنيدو قح هلوقو هللا لوسر ادم نا مهلرهظام دعب نم ىا قا مهل نيسام دعبنم ©
 لاق بنذملا ةيوقع كرت وفعلا 6 اوفعاف #8 ةاروتلاف ةروك ذملا توعنلاو تازجعملاب قح

 سرد هناكف بندملالرثنمو ىدعتيالو ىدعتب سرد وفعي لزئملاافعو هتسرد لزئملا ع رلا تفع

 # اوحفصاو 88 ىلاعت لاق اذلو حفصلامزاتسيال كلذو ةازاجملاو ةافاكملا كرت هنا ثيح نم هينذ

 تحفص لاق موللا ىف ءاصقتسالاو ناسللاب عيرقتلا كرت حفصلاو * حفصنالو ناسنالاوفعي دقدتاف

 سلو هتكرتو هنع تضرعا اذا اًحْفص هنعتيرض دقو ةيلكلاب هينذ نع تضرعا اذا نالف نع

 || امهيدارملا لب هبرمأيال ىلاعتللاو رفك كلذنال اولعفامب ىضرلاامهب رومأملا حفصلاو وفعلاب دارملا

 همكح هللا مكح ىا هد سمابهللا ىأي تحلق مهمالكىوا م نع باوجلا نع ضا ىعالاو ةلئاقملا كرت

 - ىور - ريضنلا ىت ءالجاو ةظيرق ىت لتقوا مهيلع ةيزجلا برضو مهلاتقىف نذالاوه ىذلا

 نيذلادوهبلا ءالؤه اولتهناىف م هللال وسر أوواتما مهلع هللاىضر ةباحصلانا

 ةافاكملا نع ضاىسعالاو لاتقلا كرتب ةب ا ل ١! نيملسملا اوعدو مهسفنأب اجلك |

 مقتتيو مهنم ماقتنالا ىلع ردقف 5 21 هك هللانا 00 ىلاعت هللا نم نذالا 'ىجيزنا ىلا

 . نيصلاب مهما هنأك اوقعاف ىلع فطع ه# ةوكزلا اونآو ةولصلا اوميقاو © هناوا ءاجاذا |
 ضئارفلا نم ىاعتهللا ةعاط ةمزالمع ا دارملاف ريلاو ةدابعلاب ىاعتهللا ىلا ًاحللاو ةفلاخملاو

 لامعا لوانتي ريخلاناف 6 ريخنم مكسفنال اومدقتامو 9 هلوق ةنيرقب تاعوطتلاو تابجاولاو
 امهنأش مظع ىلع اهيبأك نكذلاب ةاكزلا ءاتياو ةالّضلا ماقا: اهننخم نصخ ىلاعتةناالا اهلك بلا
 هيلع هللا عتاال اركش وضع لك لمح نوكلل ةيندب ةبرق ةالصلاناف ىلاعت هللادنع اهردق واعو

 ذيدلب عاتمتسالاب ايثدلاىف هتلامهلضف نيذلا ءانغالل اركش نوكل ةللام ةبرق ةاكزلاو كلذىف

 ةالص تاريخا نم 7 ىأ ىا ةطرش اومدقتامو لامعالا ىوئصف مهتعس ببسي شعلا

 نال هنعال هءازجوهباون ىا ص هودحم 0 مكسفنا ةحلصمل هوفلستو هومدقت اهريغوا ةقدصوا

 هدنع اظوفحم ىا 4 للادنع ف هيف بغربال اهنيع نادجو نالو ىتبتال لاسمحالا كلت_نيع
 ىلصالا دوصقملازا ىلا ةراشا ميدقتلا ظفلو دحا لثم اهبف ةمقللاو ةرقلا اودحتف ةرخ الاىف ْ

 مهداعم ىلا هومدقينا ايئدلا ف نيفلكملا ىلع هيىلاعت هللاعناام عيمجيف ةيلكلا ةمكحلاو |
 تلاقو فلخام سانلا كاق تاماذا دبعلازا ) ثيدحلاىف ءاحا5 لج الا مهموبل هورخديو

 لامعالا نم ريثكلاالو ليلقلا هيلع ىنخيال ملاعىا 6 ريصب نوامعتامب هللازا ف (مدقام ةكمالملا ظ

 لدي هنا ثيحنم بيغرتلاف بيهرتلاو بيغرتلل لماش ماءوهف رشلاوا ريخلاب ديقم ريغ لمعلاو

 (لع)

 ااا |إيبإ ببر بببببب#بكلنننلمسس



 ةرفلا ةروس مي 7. جم

 طسو لسسلا ءاوسو * ىدرلا ىواهموف ىدرتو ىوهلاهيتىف هانو ىدهلاو قحلا ملاعم ىلا

 | لوز:ببسنا ىلع نيرسفملا رثك او قحلاوهو ريصقتلاو ولغلا نييوه ىذلا ىوسلا قيرطلا
 ١ كلأسي )لاقاكتلزنف ةلمج ةادوتلابىموم ءاجاك ةلمحهّللاتاتكب انني ١ دمحعاي اولاق دوهملانا ةير.الا

 / مهنوديرتما هلوقب نوبطاخلاف ( ةرهج) هلوقىلا (ءامدلا نم اباتك مهيلعلزنتنا باتكلا لها
 | رفكلالدبت ىنمو ةوعدلا ةمانم مهنا راتعاب مكلوسر هلوقىف مهيلالوسرلا ةفاضاو دوهيلا
 أذهو مامالالاق هيلع رفكلل مهراثياو كلذنم مهنكمتعم هيلا مهتردق فرص كرت ناميالاب
 ةياكح (ىتءعن اوركذا ليئارسا ىنإيإل هلوق لوانم ةروسلاهذه نالو ةيندم ةبب الازال حصا
 | هلوسروءالوم يديني بدأتي+ نف باد آلا ظفح ىلا ةراشا ةي الاىفو * مهعم ةجاحمو مهنع
 | لاق مالسلاهيلع ىلا نعو ريخلا لاصخ عامجا بدالا ةقيقحو رفكلل ضرعت دقف هتافلخو

 ةمايقلاموي هنغ لسم هناف هبدا نسحبو هعضرم نسحبو همسا نسحينا هدلاو ىلع دلولا قح )

 لوالازن وصحخلانم ةسمخ اهلةدلب لثم ناميالالثم نيفراعلاناتسبىف لاق ( هنف ريصقتلاب ذخاؤمو

 | لها مادا نيل نم سماخلاو لكوبح نم عبارلاو ديدحنم كلاثلاو ةضفنم ىتاثلاو بهذ نم

 برخ ىتح دهاعتلا اوك رت اذاف ميش غلب ال ودعلاف نيللانم ىذلا نصحلا نودهاعّس نصحلا

 | ةسجىف ناميالا كلذكف اهلك وصحلا برخ ىتح كلاثلاىف مث ىناثلاف ع.ط لوالا نضحلا

 ' ماداق بدالا ظفحمث ننسلا مامتا مث ضئارفلا ءادا مث صالخالا مث نيقبلا اهلوا نوصحلا نم

 ضئارفلاىفمث ننسلا ىف عمط بدالا كرئاذاف هيف عمطيال ناطيشلاناف هدهاعتيو بدالا ظفح

 ١ ةالصلاو ءوضولا صانم هرومأ عيبمج ف بدالا طفح نا ىتشو نيقملا ف مْ صالخالا ىف مث

 | ىرامتاو بدالاىه ةقيرطلاو ماكحالا ىه ةميرششلانا لعاو + كلذريغو ةبحصلاو ءارششلاو عييلاو
 لقاك نيدودرملا نم هريغو سلباك بدالا ةياعر مدعل در نم

 تسسن تلالج آدوا هحرك * انهم دوش: كج كاصت دارو

 تسبدا ةجش م نإ هك * ىوش كرزبات شاب بداا|ب

 ىلع دجلاو هتعاطب ىل.ءلاو هتيبوبر ةفرعم لاقف هللا ىلا برقا بدالا ىأ .نيريس نبا لئسو
 | رابحانم طهر مه  باتكلا لهانم ريثك دو 8 همالك ىهتنا ءاربغلا ىلعربصلاو ءارسسلا
 | نامسا ني ةغذحل اولاق دوهبملانم ارغاو سيق نب ديزو ءاروزاعز, صاحنقنا ىورو دوهبلا

 متمزهام قحلا ىلع متتكولو مكباصاام اورتملأ دحا ةعقو دعب امهنع هللاىضر رساي نب رامعو

 تنل هوه دعب لاقف البيس مكنم ىدها نحنو لضفاو مكل ريخوهف اننيدىلا اوعجراف

 دقف زامجاما دوهبلا تلاقف تشعام دمحم رفكا النا تدهاعدق ىناف لاق ديدش اولاق مكبف

 اًنيابتالأ ةفيذحاي تنا فيكف ادبا هللا عوجرلا هنم ىجريال ثيحب انبي نع جرخ ىا ابص.
 نيِموملابو ةابق ةيمكلابو اماما نأ رقلابو انيد مالسالابو اسن دمحمبو ابرهللاب تيضر ةفيذح لاق

 ءاربخاو مالسلاهيلع هللا لوسر اينامث دن بح امكيواقىف برشا دقل ىسوم هلاو اولاقف اناوخا

 ؟ودريناىا «مكتودريول# دوهيلانم ريثك داراو بحا ىنعملاو ( اتحلفاو اريخاتبصا )لاقف
 (نهدتولاودو) ىلاعتهلوق وحن ىتَعلا ىنعم هنم مهي لعف دعب تءاجاذا ةيردصملا فورحلا نمولناف



 م 7 ١7 جمس لوالا ءزملا

 لك ىلع هللانا 9 ملعت كنا ىا ريرقت ماهفتسالا ىنعمو مالسلا هيلع ىنلل باطخلا « رسل »

 هلع هصخو 4 ملعت ملأ 9 ريخوه امبو خوسنملالثمب نايتالاو خسنلا ىلع ردقيف 6 ريدق *ىش
 باطخلا نم دوصقملا نا ىله ءانب ةقيقح اضيا باطخلاىف لخاد هريغ نا عم باطخلاب مالسلا

 نم فقو دق ذا مالتنسلاولعا هنم وكلب لعا رشلانم دحا الو رك ذ اهب بطاحملا دع ريرقت

 هيلع هملع ىلا ةبسنلاب هريغ ملعو هريغ هيلع علطنال ام ىلع ضرالاو تاومسلات وكلم رارسا

 ءايينالا لعو رحا ةعبس نم ةرطق ةلزنمي ءايبنالا لع نم ءايلوالا اع نال مدعلاب قحلم مالسلا

 هل هللانا © ةلزاملا هذهب هناحبس قحلا لع نم انين لعو ةلذنملا هذهب مالسلاهيلع دمت انين إءنم

 هللازا ) هلوق ىلع ليلدلاك وهو ديري ام مكحبو ءاشيام لعفبف 6 ضرالاو تاومسلا كلم

 الاب كرا تاومسلا صيصختو اهماكحتساو ةردقلا مام كلملاو « ريدق ”ىش لك ىلع

 ناذع اهنخاو ةعوصملا مظعا امهتوكل اعبمح ةرخآلاو ايندلا كلم هل ىلاعت هللا ناكناو

 ةيلاحلا ىلع بصنل ا زي> ىف وهو هللا ىوس ىا 6 هللانود نم 8 نوئمؤملا اهبا 3 مكل امو وه

 | * ىلو 9 قارغتسالل ةدئاز 5 نم © الاح بصتنا مدق املف هل ةفص لصالاىف هنال ىلولانم

 ١ نيب قرفلاو عئامو نيعم ىا 6 ريصن الو # رومالاب معقلا وهو لاو لبقو قيدصو بيرق

 , دوصقملاو روصنملا نع اببنجا نوكيدق ريصنلاو ةرصنلا نع فعضي دق ىلولانا ريصنلاو ىلولا

 | الو هلع الا داتعالا زوخم الف هريغ نود مهرصانو مهيلو هللازاب نينمؤملا بولقل نيكستلا

 ىلع هللازاب ) معلاوهو ةئالثلا رومالا نم ركذ امب معلا ةيضق نا ىنعملاو هيلا الا ءاجتلالا حصي

 نم مهل سيل ناب ) ملعلاو © ضرالو تاومسلا كلم هل هللاذاب )ب معلاو 6 ريدق “ىش لك

 0 مهنيد روما نم صا ىف مهب لعفب ال ىلاعت هناب ناَهالاو مزحلاوه 4 ريصنالو ىلونم هللازود

 *مالا ضيوفتو هيلع لكوتلاو ةقثلا نم ”ىش هبجومب لمعلاو مهل ريخ وه اماالا مهايند وا
 خسنلا ما ىف اولاق ام اهتلم نم ىه ىتلا مهتاككشتو ةرفكلا ليؤاقا ىلا ءاغصا ريغ نم هلا

  ءايشالا ىلع رداقو رومالا كلام هنا اوملعت لآ ىا ملعت لآ ىف ةزمهلل ةلداعم ما 6 نودرت ما ف

 | ىسوم ىلع دوهيلا تحرتقا مك لاؤسلاب نوحرتقتو نوملعت ما دارا 5 ىهنيو سمأي اهلك
 ١ ريغنم لاؤسلاب ةاجاعملاوهو هيلع حارتقالا كرتو هبةقثلاب نيماسملا ةيصوت دارملاو ماللاهلع

 , نأعلا واعنم ةبترلا كلتفوهو 4 مكلوسر  نونمؤم متاو  اولئستنا © ركقو ةيود |
 / هنوؤشب مكءلع ةيضق هبجوب امسح ىلاعتهللا لضفب كروماب نيقئاوريغ نوهتشنام هللع اوحرتقتو '

 لئساك 8 خسنلاىلا ةيعادلامكحلا لصافت ناب مالسلاهىلع هنم نوبلطي.اوناك مهلعل لبق ىلاعت ٠

 ىسوملاؤسب اهشمالاؤسىا ةيردصمامو فوذح دكؤم ردصمل تعن ىا ىهسشتر دصم 6 ىسوم |

 لبقنم ىا # لبقنم » كلذ ريغو ةرهج ةتلااثراو اهلا انل لعجا هللبق ثنح مالسلاهيلع ا

 ءدخالم هرتخيىا *# رفكلالدتي نمو © دكأتلل هب 'ىج لثسب قلعتم. لس وهيلع هللا لص دمج ظ

 بسحي ةلزنملا ةنيبلا تاي آلاب ةقثلا كرتينمو هلصاحو هنم الدب هتلباقع 6 ناميالاب 9+ هسفنل .

 دقف 98 اهريغ حرتقاو تحب .قحو ضحم ريخ ىهىبلا ةخيسانلا تاي آلا اهتلج نم ىتلا طلاسملا ]

 |[ مقتسملا قيرطلا نع © ليبسلا ءاوس و» ىرديال ثيحنم راحو لدع ىا # لضا
 ا 2 6 م صلت ملح

 ظ
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 ىلا )



 ةرفبلا ةدوس مه ٠.1 رع

 | ىهاوتلاو ىماوالاب صتخموه اما خسنلانا ىلع وها ىطرقلالاق * اهحسن دنع اهنم دافتسملا

 | اهباهذا ةي آالاءاسنا # اهسننوا 8 ىلاعت هللا ىلع بذكلا ةلاختسال خسنلا هلخديال ربخلاو
 ظ ةلمسبلاالا اهنم اورك ذي لف ةدوس اًرقبل ةإيل اوماق ةباحعصلانم اموق نا ىور م بولقلا نم

 اهتوالتب تعفد ةروس كلت ) مسو هيلع للابد لاقف هوربخاو مالسلاهيلع ىنلاىلا اودغف
 مهاهني مث ىمأب هباحصا ىمأي دخلا نورتالأ اولاق دوهيلا وا نيكرشملاا ىور (اهماكحاو

 | دحىف سما اكادغ هنع عجريو الوق مويلالوقب هسفن ءاقلتن مالا لوشبام هفالخم مهىمأيو هنع
 ىتح (تويبلا فنهك اسماب ماو اخوسنم هلعج مث اهوذ اف لاق ثبحناسللاب امهئاذياب ىتزلا

 كلدب نودير6#ةداجةثام امهنم دحاولك اودلجافإل هلوقب اوسنم هلعج مث (توملا نهافوتي

 ىنملاو ةيالا هذهب خسنلا فةمكحلا هللا نييفديف لوخدلا دارا نمةمي نع اوفعضنل مالسالا فنعطلا
 امهيلك وا اهمكح وا اهظفل ةلازا نم ةحلصملاو ةمكحلا هيضاقت ام ىلع اهب بهذت ةيا لكنا ظ

 لاخلا بسحب دانعلل ه6 اهنم 99 ريخ ىه ةياب ىا 46 ريخم تأن #8 لدب ريغ ىلا وا لدب ىلا اعم

 ريخ هلكو دحاو هللا مالكن ال ةبآ نم ريخ ةيانا دوصقملا سيلو ةبهاذلا نم باوثلاو عفنلا ىف
 لضافتلا لب هباتكو هحوو هللا مالك هنا ثمح نم اهسفنا ىف ضعب ىلع تاي آلا ضعب لضافتب الف

 ىلا خسن ام نكف باوثلاو ةعفنملا ف ه# اهلثم وا © دابغلل اهنم لصح ام بسحب وه امبا اهيف ظ

 ١ خنكف لوالا اما رثكا باوثلا ىف وهف قشالاىلا خسن امو .لمعلا ىف لهسا وهف رسبالا |
 هباحياب لاتقلا كرت خسنكف ىناثلا اماو ارشعو رهشا ةعبراب دادتعالاىلا هلَقْثو لوح دادتعالا

 | ىلا هجوتلاب سدقملا تببب ىلا هجوتلا خسنك ق شا الو فخا ال لوالالثب خسنلا نوكي دقو
 اهصيصخت و اضيا اهنود امف راج لب اهقوف اف ةماتلا ةيآلا خسنب صتخم ريغ مكحلا اذهو ةبعكلا

 | ىئرششلا باطخلا ىمسيو ىلاعت هللاوه ةقيقحلا ىلع خسانلا نا رعاو * نياق( ناتعا ركرشلا

 | هنع خوسنملاو لازملا مكحلاوه خوسنملاو هب عشب خسنلا نا ىلع ءانب دانسالاىف ازوجن اخسان

 | ندبلا حالصال رشابمللا بيطلانا خسنلا ىف ةمكحلاو فلكملا وهو ةلازملا ةدابعلاب دمتملاوه
 حالضال نورشابملا ءاسنالا كلذك ةنمزالاو ةج مالا ىالتخا بسح ةيودالاو ةنذغالا ريغي

 | هيذغالاو ريقاقعلا ةلزتع سوفنل ىه ىتلا ةيقلخلا ماكحالاو ةيعرشلا لامعالا نوريغي سوفنلا

 عراشلا اهريغف هضرملا قالخالاو هبعرشلا لامحالا ف اهتيوداو سوفنلا ةيذغا ناف ناديالل

 | تقو.ىف ءاد نوكي دق, مث تقو:ىف ندبلل ءاؤد نوكي ”ىثلانا امكف اهحلاصم ريغت تسح ىلع
 دشرملا لاح هللع سقو تقو ىف ةدسسفمو تقو ىف ةحلصم نوكت دق لانعالا كلذكر خآ

 | نيدشرملا,نم اهاقلي الو براشملا لاوحا بسحب ةكلستلا ةدعاقلا ىلع ةسرتلا ناف دشرتسملاو ||
 ١ ىوتاملاف لاق : مظع ظح.وذالا

 [8] اهم ناد ىب بقعرد اريخ تان + اهسش وا ةيبا خسنت ضر

 درو هدروأ صوعو درب اكوا # درك خ وسنه ق>هكار تعن رش ره

 عشقا رببدب كلام كلامت رد + تسوا ريم ثداوح رهش نيردنا

 ا هكيى لع نيئمؤلاريبا رادباكر شوكي ريمغب نيفك ناي رد مكب رتفدرخاوا رد ان
 ديرخ رتوكس تخورفب ار هج ره 3 ديرد دنادوا تخود دئاذ كنا



 مو +6٠ ويم لوألا ءزجلا
 نووي جب  ببب

 هناسحاب نسحلا ىلا نسحا لوقيو هلاذحمب موقيف كولملا ضعب ىت أي لجو ناك للادع ن
 ركب
 لاقو كلملاىلا هب ىكسف مالكلاو ماقملا كلذ ىلع لجر هدسغل هتءاسا هيفكس ”ىسملاناف

 نا

 رظناف كيلا هب وعدنلاق ىدنع. كلذ حصي فيكو كلملا لاقف رخما كلملانا معزي لجرلا اذه

ْ 
| 

 | ام لثم هتداع ىلع لاقف كلملا ءاذحم ماقف هدنع نم لجرلا جرخف مْوُن هيف اماعط همعطاف هلزنم

 | قدصفمؤتلا ير هنم كلملا مشي نا ةفاخم هبف ىلع هدي اعضاو هم اندفىنم ندا كلملاهل لاقف لاق

 ىلا هطخب اباتك هل بتكف ةزرئاجل الا هطخم بتكيال كلملا ناكو لاق عاسلالوق هسفن ىف كلم

 ١ جرخو باتكلا ذخافمملا هب ثعِباو اني هدلج شحاو هخيلساو هحيذاذ لجرلا كانا اذا هل لماع :!

 نانتمالاو عرضتلا عاونأب هنم هذخاف باتكلا كلذ هنم بهوتساف هب ىبس ىذلا لجرلا هيقلف |

 سيل باتكلا نا لاق كخلسإو كحيذا نا كباتكّىف نا لماعلا هل لاقف ليال مضيط

 هخلاسو هحبذف ةعجارم كلملا باسّتكل سيل لاق .كلملا عجارا ىتح ىرما ىف هللا هللا ىلوه |

 تال ناعكلاب تاليف كاف كلملا هنم بجعتف هتداعك لجرلا داع مث هب ثعبو اني هداج اشحو

 مف لاق الك لاقف رخبا ىلا معزت كنا ىلركذ هنا كلملا لاق هتبهوف ىنم هيهوتساف نالف ىنقل

 كناكم ىلا عجرالاق همشت نا تهركف مْوُن هف اماعط ىتمعطا ناك لاق كفنا ىلع كدب تعضو

 لبق ام منو هتءاسا “ىبسملا تك دقف

 دباب دنكيم هجره ديو كين * دباي دنكيم كين وا هكرم '
 ىا ةيلوعفملا ىلع هب ةيصتنم خسننلةمزاج ةيطرش ه6 ام قه قالخالا ىواسم نم انظفحا مهلا

 لقتلاو ةلازالا ةغللاف خسنلاو * امل زيمم بصن هك ةيا نم ف هلوق لحو هي خسنن 98 ”ىش ىأ

 خسنو ةخسن ىلا ةخسن نم هتلقن ىا باتكلا تخسنو هتلازا ىا رثالا عيرلا تخسن لاقي

 مجرلاة ب اكف لوالااما * اعمح امهيوا اهنم دافتسملا مكحلاب وا اهتءارقب دبعتلا ءاهتنا ناس ةيآلا

 خوسنموهف [ةتبلا اهومحر اذ اينزاذا ةخيشلاو خيشلا] هللاباتكىف مكلعىلتب امم نا ىور اك

 اماو + اهتوالت خسن دنع اهتءارش فيلكتلا ءاهتنا اهلثم ىف خسنلا ىنعمو مكحلا نود ةوالتلا

 هيصو احاوزا نورذيو مكن نوفو نيذلاو ) ىلامت لاق لوجحلاب ةافولا ةدع ةياكف ىناثلا ْ

 نسيرتي ل ىلاعتهلوقل ارشثعو رهشا ةعبراب تخسن 6 جارخا ريغ وحلا ىلا اماتم مهجاوزال |
 دجاولا ةرباصع تخبق لاتقلا ىف ةريشعل دحاولا ةرباصكو ( ارسشعو رهشا ةعبرا نهسفناب

 ةيئاالا/نريكتخ نإرزقلا قا خجلا نم اق وزفملانهو ةوفالتلا نود مكحلا خوسنم وهف نينثالل

 نايب اهلثم ىف خسنلا ىنعمو اهب لمعيال ةخوسنملانا الا ةوالتلاىف نينّيباث ةخوسنملاو ةخسانلا |

 خسن عم ةوالتلا ءاقب نسحو اهنع ةرخأتملا ةي آلا لوزئدنع اهم دافتسملا مكحلاب فيلكتلا ءاهتنا

 هب لمعلا ريسيتل همكح ظفحل ىلتي كن آرقلا ناف اهتءارقب باوتلا لوصح قبيل هعفدو مكحلا
 اهنع هللاىضر ةشئاع نع ىورامكف ثلاثلا اماو * هيلع باثيف ىلاعت هللامالك هن وكل اضيا لتي

 [نمرحي تاعضر سبمخم] خسن مث [نمرحي تاعضر رسشع] هللاباتكىف ىلتي امم ناك تلاق اهنا

 مكحلابو اهتءارقب فيلكتلا ءاهتنا نايب اهلثمىف خسنلا ىنعمو اعيم ةوالتلاو مكحلا خوسنموهف

 ( دافتسملا ) 0



 ةرقيلا ةروس - 1١ه رجح

 ىلع لزنم هيلع لزئملانال مكسن ىلع ىا 46 مكيلع لزنينا 8 اوبحي ملاعيمح رافكلانا ىنعملاو |
 نا رقلاو ىجولا ريخلاو ريخلا قارغتسال ةديم نمو هلعاف ماقم مثاق وه * ريخ نم #8 هتما

 مهلا ىحوي ناب قحا مهسفنا نوزي مهنا ىنعملاو ةياغلا ءادتبال نم 4 مكبر نم © ةرصنلاو
 باتكلا لها مهنا ىلع ءانف دوهبلااما ىجولا نم 'ىش مكملع لزني نا نوهركيو مكنودسحبف

 / هاملانم مهل ناكامبالالداف نوكرشملااماو نوما متاو ىحولا طباهمىف نوئشانلا ءاسنالا ءانباو

 | اولاق اذلو ةرهاظلا باسالاب ةطونم ةيوينذلا تاسايرلارئاسك ةلاسرلا ةساير نا مهنم امعز لاملاو
 ١ دحاىف ةوبنلا ٌكوكتنا نونمت اوناك مهو (مظع نيترقلا نم لجر ىلع نا رقلااذهلزت الول)

 لوقي نم لوق نع باجا مث ةكمب ةريغملا نب ديلولاو فئاطلاب ىنقثلا دوعسم نب مبعت نيلجرلا
 | اذا هب هصتخاو *ىثلاب هصخ لاقي هي ءاشي نم هتمحرب صتخم هللاو #8 هلوقب مهيلع لزني +
 ةرصنلاو ةمكحلاوىحولاو ةوسللا ةمحرلاو + ىوذحم ءاشي نم لوعفمو هريغ نود هب هدرفا

 هلع ضئافلا ىناذلا هقاقحتسال هلع ةروصقم اهلعجمو اهب هدارفا ءاشي نم هتمحرب دره ىنعملاو

 | ىف متو امو قح هيلع دحال سلو “ىث هيلع بجبال هريغىلا هادعتت ال لجو نع هندارا بسحب

 | ىف ةلاحمال ققحتم تبان هنا هيزونعي ةمكحلا ىف بجاو هنا ءايشالا ضعب قح ىف انخئاشم ةرابع
  مظعلا لضفلاوذ هللاو ف8 بجوم باجاب كلذ بجي هنا ال نوكي ال نا روصتي ال دوجولا
 | لضفملاناف ةلزتعملا ىلعانل ةحخ وهو ةلعالب ناسحالاب هبادتبالىحولاو ةولاب هراتخم نم ىلعىا

 الضفم ال اضاق نوكي هيلع ام ىطعي ىذلا نال هلع سلام لذبيو ىطعي ىذلاوه قلخلا دنع
 هبف مث لضفلاوذ هلوق لدب لدعلاوذ نوكي نا بسانملا ناكل حلصالا لعف هلع بحب ناكولو
 فرعامو هّسشمللب هلضف قضضل سل هدابع ضعب نامرحناو لضفلا نم ةوبنلا ءاّسسا ناب راعشا

 دابعو * ىمالاةقيقحب لهجدقف نينمؤملا.دابعىلع هب هللا نم ام درل ضرعت نف هتمكحنم هيف
 | داروالاو لامعالا لهاو داهزلاو دابعلا مهو ةتمدخل قحلا مهماقا موق نامسق نوضلخم لا هللا
 | دصاق مهلك ذا هتعاط تحتو هتمدخ ىف لكو دادولاو ةبحلا لها مهو هتبحمب مهصتخا موقو
 | جارخا هيدوبعلا قئاقح نمو ابح مادام هقرافت ال دبعلا هةفص ةيدوبعلاو هللا هجوتمو ههجو

 انك نمسا هلا ةي1وا هنعزا كتل 3ع 2 دخلا زرار“ اكمل ةنمبا لو اتاارزرا زاطاوللا
 | تلاقاو اذكع "كسل اول «ارلا لوقو ىلا تشق طحت ةءاقثآ !وانلاو ه2 لك تيد ةئئلل
 | هتالذخ ديري هنال هللا لو لذخ هنا عبارلاو هلضفب لخي وهو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف نا

 | كودع ىلع ذفنسال كدسح نا ملعاو + سيلبا ىنعي هودع ناءا هنا سماخلاو هنع ةمعللالاوزو
 | نم ةدوص ىف دساحلا اهيا كلفت :تيَاَرل ماتم وأ ةظشن ىف كلاخنأ تفشوكو ل لب كش قع لب

 | هبضغ ديزيف اهعلقبف ىنعلا هتقدحص ىلا عجري لب هببصن الف هتلقم هب بيصيل هودع ىلا ارخخ ري
 ْ دوعبف الات هيضغ دادزيف اهسمعبف ىرمسلا هنيع ىلع عجريف ىلوالا نم دشا همريو دوعبف اناث

 دعب ةرك عجار هللا وهو لاح لكىف ملاس هودعو هجشبف هسأر ىلع رجحلا عجريف هيمريو

 | كاقو نيطايشلا ةيرخسو دوسحلا لاح اذهو نوكحضيو نوحرفي هيلاوح هؤادعاو ىرخا 0



 مد .١ تح لوالا ءزملا

 ديضلا هيلع هللامرحف ةي ألا (رحبلا ةرضاح تناكىتلا ةيرقلا نع.هلثساوإل ىلامت لاقو كلذ ظ

 | تيسلا موي اهيلع اودسق ةرهاظ ىا اعرش تبنسلا مون مهينأت ناتمكلا ناكف تبسلا مويف |

 ةشئاعنعو * ريزانخو ةدرق هللا. مهخسف داطصالل ةعيرذ دسلا ناكو دحالا موب اهوذخاو

 هللالوسرل ريواصت اهيف ةشيحلاب اهاتأر ةسينك انركذ ةملسماو ةببيح مانا اهنع هللاىضر

 اونيتافطاصلا لجرلا مهيف ناكاذا كتئلواذا ) مالسلاهيلع هللاَلوسر لاقف مسوهيلع هللا ىلص

 لعفف ءاملعلا لاق ( هللادنع قلخلا رارش كئلوا زوصلا كلت هيف اوروصو ادجسم هربق ىلع

 . مهداهتجاكاودهتجيف ةحلاصلا مهلاوحا اوركذتيو روصلا كلت ةيؤرب اوسنأتسيل مهلئاوا كلذ

 اواهج فلخ مهدعب نم فلخ مهنا مث نامزا كلذب مهل تضف مهروبق دنع هللا اوديو

 | اهودبعف روصلا هذه نودبعي اوناك كدادجاو ممابآ نا ناطيسشلا مهل. سوسوو مهضاغا

 دسو كلذ لعفنم ىلع ديعولاو ريكتلا ددشو كلذ لثمنع مالسلاوةالصلاهلع ىنلا رذحف

 | مهلاسا روبق اوذخما موقىلع هللا بضغ دتثا) مالسلا هيلع لاقف كلذ ىلا ةيدؤملا عئارذلا

 غلبي ال ) لسوهيلع هللاىلص لاقو ( .دسعيانثو ىربق لعجتال مهللا) لاقو (دجاسم مهحلاصو

 نمذا ) مالسلاهيلع لاقو ( سأبلا هبامم ارذح هيسأب الام عدي ىتح نيقمملانم نوكيا دبعلا

 لحرلا مشي لهوهللالوسراي اولاق ( هيدلاو لجرلا مش راكلا
 لجرلاابا تسي م ) لاق هيدلاو

 تاهمالاو ءابآلا بسكتاهمالاو ءابآلابسل ضرعتلا لفل ( ةخا كتمرف: ايفا تاق وأب اادايشوف

 تاهبشلا قتانش تاهبتشم روما امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالخلا ) لسوهيلع هللا ىلص لاقو

 عّميْنا كشوب ىلا لوح ىعارلاك مارحلا ف عقو تاهبشلا ىف عقونمو هنيدو هضرعل ًاربتسا

 مدياتاذا ) ثيدحلا فو تامرحلاىفعوقولا ةفاختتاهبشلا ىلع مادقالا نم مالسلا هيلع عنف ( هبف
 | مكس هعزنيالالذ مكلع هللاطلس داهحلا متكرتو عرزلاب متيضرو رقبلا بانذا متذخاو ةئعلاب

 ىمسم لجا ىلا مولعمنمثت ةعلس لجر نم لجر عبييناوه ةئيعلاو ( نيد ىلا اوعَجَرت ىَح

 كلذو ةئيعلا بحاصل دقنلا لوصحل ةئيع تيمسو هب اهعاب ىذلا نما نم لقاب هم اهيرتشي مث

 | هذوفنم هيلا لصت ةرضاحنيعب اهعسل اهيرتشناما ىئرتشملاو رضاحلا لاحلا وه ةئعلانا

 ١ مالسلاو.ةالصلا هملع لاق داهحلا كرتل ةعئرذ مهتعادز ناكاذا عارزلل مذ ثيدحلا اذهىفو

 ةرامع ةعارزلان ال كلذو (اولذالا موق تيب اذه لخدام) موقزادف ةئارحلا ةلآ ىأر ناح

 ضراع رافكلا قحىف لصا ايندلا ةرامجو لذلا هبوحتسف دايجلا نع َضاّلتعاَو امنذلا

 ارهاظ نوملعيف رافكلااماو ةرخ آلا ىلا ةليسو اهئواعجم نيملسملاناف نيملسملا قح ىف

 ىأ (نمؤملا نجس ايندلا) مالسلاهيلع لاق دقو نولفاغ مهترخآ نع مهو ايندلا ةاحلانم

 ةرخ الاباذعنم هل”ىهامىلا ةفاضالاب ىا (رفاكلا ةنجو) معنلاباوثنم هلدعاام ىلا ةسنلاب

 هبحمنينمؤملل نورهظي دوهيلاّنم قيرفذاك « اورفكن يذلادويام 9 نارجهلاو ةيمطقلاو |

 ةيانك دولا ىقو هينمعم *”ىثلابح دولاو مهلابيذكت لرتفريخلا مهلنودوب مهتازومعزيو

 نال نييبتلل نم # نيكرشلاالو باتكلا لها نم اورفك نيذلا بحي ام ىا ةهاركلا نع

 اورفك نيذلا دويام لبق هنأكف نوكرشملاو باتكلا لعا ناعوت هتحن سنج اورفك نيذلا

 00ااسسُسُالالظللاسلاا 2 ا تا 9

 (مهو)



 ةارقبلا اة رؤس معي |ةلا/ م

 ا روهظ نع ةرابعىه لب نءالاو فنكلا نع هش ىل اعل هناف ءاششالا نأمل جدها هجوىلعال ظ

 تافصلامث لاعفالا كلاسللى لت ام لواو هتانفو ىنأارلادوجو لالحمضا دنع قيقطلادوجولا ظ
 ءانفلا كلذ كل هتانفاو دوجولاوحمبالا نوكيال وهف داح الل الا رسستيالف تاذلا ىحن اماو
 انملعي وهو ءارقفلا ضعبل صالخالا ٍلعا تنكءرسسدق ىاطسبلا ديزي ىبا نعو * ءاقبلانيع

 ظ
ْ 

 ىدعسلا لاق : ءانفلا

 بازا ليدقوج هىرب دوخزا هك * ناهتلا غعارج نوح دوب ى ارت

 ريخلا ىلا نموا داشراوهو سو هيلع هللاىبص هللا لوسرل ه6 اولوقت ال اونما نيذلا اهبل اي »
 ناك هملاصم كرادتو هروماريبدتو ريغلا ظفحوهو ىعرلاىف ةغلالا ةاعارملا # انعار ©

 , هللا لوسراي انعار معلا نم ايش مهيلع ىقلا اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرل نولوق نوملسملا
 | ةينايرسوا ةيناربع ةلك دوهبلل تناكو كمالك مهن ىتح انب نأتو انرظتناو انقاد ىا
 هب اوبطاخو هوصرتفا انعار نينمؤملا لوب اوعمس املف انعار ىهو مهنيبامف اهب نوباستي

 سييلتلا نع دوهيلا ةنسلاال امطق اهنع نونمؤملاىهنق ةبسملا كلت هب نونعي مهو لوسراا
 اذاهرظننم انرظتنا ىا 6 انرظنا اولوقو هه ليقف سيلتلا لبهالو اهانعمىف وهامب اورماو
 مكيلع قليو ملسوهيلع هنلاىلص هللالوسر هب مكملكيام عامس اونسحاو 6 اوعمساو 8 هرظتلا

 | ةاعارملا بلطو ةداعتسالا ىلا اوجاتحنال ىتح ةرضاح ناهذاو ةيعاو ناذاب لئاسملا نم

 | باذع و هوبسو ملسو هيلعّللاىلص هللالوسرب اونواهت نيذلا دوهيللو ىا 46 نيرفاكللو ف
 بنجم ىلع اهدحا ناليلد ةي آلا هذهىفو * ةميظعلا ةبسملانم هيلع اًورتجاا ل عيجو هي ملا
 | ةملكي لجرل ملكتينا وهو ضيراعملاب سأبال مهلوقاماو ضيرعتلا اهيف ىتلا ةلمتحا ظافلالا ظ

 اماف بذكلا ىلا ناسنالا رطضا اذا كلذ اوداراامتاف رخآ ”ىش هدارصو أش هسفننم.رهظن

 ىلاعتهللا ىلص هللالوسر لاق اعيمح رصتلاالو ضيرعتلا زوجالف ةرورضالو ةجاح نكيملاذا

 | مهلامدنم مرحامب مهل ضرعتي الزاب هديو هناسل نم نوملسملا لس نم ملسملا ) لسو هيلع

 | رك ذلاب ديلا صخو رثك !و اعوقو عرسا هبضرعتلانال ركذلاىف ناسللا مدقو ( مهضاىعاو
 ١ ىونملايف لاق : اهبزوكي لاعفالا مظعم نال

 تسيشن | نوج نابززا دهجم هجناو * تسيشو نها مهو كنس نوج ناب نيا
 | فال ىورزاهكو لقت ىورز هك + فازك مهرب, نيمار نهاو .كتس

 رارش دشاي نوج هني نابمرد «.راز هنيوس هو تسكيرات هكئاز

 ْ دنك ناريش ارهدرم ناهبور + دنكح  ناريو نحس  كيار ىماع

 ظ فاس هببفنل عونمت ريغ صانع ةرابع ةعيرذلاو اهتيامحو عئارذلا دنس كسلا قاكاَو

 مهتغلب بس ىهو كلذ نولوَس اوناك دوهملانا اهبكسقلاهجوو < عونمت ىف عوقولا هباكترا نم

 | اوبستالو]ل ىلاعتلاق بسللةعيرذ هنال ظفللا كلذ قالطانم عنم مهم كلذ ىلامتّدالع املف |
  لثمب مهتلباقم ةفاخم مهتهل !بسنم عنف (معريغب اودع هللا اوبسيف هللانودنم نوعدي نيذلا

0 

 ارئاتسو دنه بايطوطهجاو> نديد نايبرد مكي رتفد طسارارد



 مه 195 زد لوالا ءزجلا

 ةاروتلاف دوهيلاءالؤهىا هكاوملعدقلو 9 باستحالا باصت ىفاك اهلا هل
 ىلوالا ماللاو ّللاباتكب نيطايشلا اولتتام لدبتساو رحسلاراتخا نم ىا ه# هيرتشا نمل

 سنيلو 98بيصن ىا 46 قالخنم ةرخ آلاف هلام #9 ءادتبامال ةيناثلاو فوذحممسق باوج
 فوذحم مسق باوج ماللاو دادضالا نم ءارشلا نال اهوعاب ىا ه# مهسفنا هب اورشام

 مهناعانعربعو رفكلاوارحسلا مهسفنا هب اوعابام سني هللاو ىا فوذح مذلاب صوصخملاو

 ىا فوذحم واباوج «6نوملعي اوناكواؤ» ناميالاو لمعلاو معلا تقلخ سفنلا نال مهسفناب
 مهنال مهنعىتمث اوملعدقلو هلوقب الوا ملعلا مهل تينا هلمحو رحسلا ملعتنم اولعفام اولعفال
 « مهناولوؤ# رعلا ىننال ملعلاب عافتنالا ىفن ةقيقحلاىف اذهف اوملعي+ل مهن اكف مهملعب اوامعيملال

 ةلعفم 46 ةبوثل 88 كرششلاو رحسلا 6 اوقتاو 8 ىنلاو نآر قلاب 6 اونمآ 9 دوهيلاىا

 وهؤ هيلاعجري نسحملا لمع ضوع هنال اباوث ءازحجلاىكسو عجر ىا بوش باثو باوثلا نم
 ًادتبملاريخ ه«ريخ هللا دنع نم ناك باوثلا نم ليلق ”ىشىا ليلقتالريكشلاو ول باوج أدتبم
 هيلعامىلا كبسلاريغو لعفلا فذ مهسفنا هب اورشامم اريخ هللادنعنم ةبوثم اوين“ ال هلصاو

 لضفملل الالجاهيلعلضفملا فذحو اهتيريخب مزجلاومهل ةبوثملا تايثا ىلع ةلالد<ركلا مظنلا

 نودب عفنيال ناسللاب لعلا درحتو ريخ هللاباوث نا 86 نوملعي اوناكول هه هيلا بسني نانم

 باتكلل عايتالاو ةللاصلا لامعالا ىلا ةعراسملاب ريثأتلا كلذ رهظي و بلقلا ىلا ريثأتلا لصي نا

 ىلع ىوهلامانمو ةمكحلاب قطن اضغب و ابح اكرتو اذخا هسفن ىلع ةئسلا سما نف ةنسلاو

 ليمتو دوصلا اهعبتتورطاوخلا هيف كل قبسي لعلك نسحلاوبا خييشلالاق * ةعدبلاب قطن هسفن
 هيدتقاو هلوسر ىلع هلزنا ىذلا هللا لعب دخو اقح ناكناو هب مراف ةعيطلا هب ناتو سوفنلا هللا

 .نوظلانم مست هتعباتمو ىوهلا نم نيئربملا ةمالاو هدعب نم نيعباتلاو ةباحصلاو ءافلخلاب و

 نوكت نا كيلع اذامو هقئاقحو ىدهلان ع ةلضملا ةبذاكلا ىواعدلاو ماهوالاو كوكشلاو

 ةحو هللا ةمحم لمعلا نمو ةينادحولاب معلا معلن كسحو ءادتقاالب لمجالولعالو هلل ادنع

 ءوسلا لجرلا ىف ملعلا ةدايز ءاملعلا ضعب لاق * ةعامجلل قحلا داقتعاو ةباحصلا ةحو هلوسر

 انئذلا تابيتكأل علا لعتنم لثمو ةرارم دادزا ايد دادزا اكنششل لوصف اناما ديرك
 سخااامو ةليسولا فرشااف توقابلا نم ةقعلمب ةرذعلا عفر نم لثنك اهيف ةعفرلا ليصحتو |

 ايندلا راثياؤهامنا هنوص بجيامركذو هب قيليالام مبلعت ىلع دبعلا لمحي ىذلاو هيلا لسوتملا
 هللادنع كردق فرعتنا تدراناف «قباو ريخةهللادنعامو) لوقي ىلاعتهللا نكل ةرخآآلا ىلع
 مولعلاو ليلد تاماركلاو تامارك لاوحالاو تامالعلامحالانال كلذو كمبقب اذايف رظناف

 لزني هللا ناف هبلقىف هللا ةازنم فك رظنلف هللادنع هتلزنم فرعي نا هرسنم) ءاحدقو لئاسو
 فصنلاف ةيهلالا تادراولل ةلباق ةيملا ةخسسن ناسنالاو (هسفن نم دبعلا هلزنا ثيح هدنع ديعلا .
 سفقنلاو ةعبطلا ىرخا ةراسبو توكلملا ةلزتم ىلع الا فصنلاو كلملا ةلزام هنم لفسالا |

 ملاعف فرصتي ةيناقحلا ةدابعلاب قئالعلا عطق اذاف توكلملا ةلزنمي رسلاو حورلاو كلملا ةلزامب
 لعاو * جراخلا ىف نيذللا توكلملاو كلملا باب وهو هدوجو .كلمىف نيذللا توكلملاو كلملا

 عذار ظ



 ةرمإلا ةرو- مع 156 زج

 أ ءاملعلا لاق « مانصالا ىدباع 1 و مانصالاىف نكد تناك مو اذ افكتلا نواز اكدر وينالا

 | ةماعو ارفكنكيملالاو ارفكناك لعفولوق نمناجالا طئارشنم اطرشل خام رحسلاىفناكذا

 | اذهلو نجلل مظعتو كرشوهام اهبف ةيبرعلاب مهفتال ىلا قرلاو مسالطلاو مثازعلا نم سانلا ىديابام
 قارلا فرعي ناو كرشلا ةظم اًهنال اهانعم ةينرعلاب مهشبال ىتلا قرلا نع نيهلسملا ءاملع ىهن

 عاطتسا نم)لاقو اكرش نكت ملام قرلا ف صخر هنا مالاسلا هيلع ىنلا نع بحصلا ىفو + كرش اهنا
 باتكنم ”ىش ىضرملا نم هريغو باصملل بتكيزا زوجمهنا لوقن اذاو (لعفيلف هاخا عقنينا

 عق ةصاخ هركذو ىلاعتللا ءامساىفو هيلع قلعيوا ىتسيو لسفيو حابملا دادملاب هركاذو هللا
 تادامعلااومْزلَو تاوهشلا اوكرت مهنال ةسجت تاريثأتق حلا لهاسافن الو مهلالذاو نيطاشلا
 اذلو (ضرالااموتاومسلا فام مكل رخسواإل ىلاءتهلوق مكح مهل رهظو ىعرشلا هجولا ىلع

 ىلامتةللا ريخستب مالسلاهيلع ناولس اهدبعتسا# مهنودبعتسيو نيطايشلاو نا مهعيطي |
 ريهشلا خبشلا ةرضح هخيش نع هتاعقاو ف هرس سدق ىنادهلا ةرضح  ىكح هرادقاو

 ١ برضو همظعو هرما لثماف عورصم لجال نحلا ناطلس ىلا ةقرو لسرادهنا ىدنفا هداتفاب

 ىئوشملاو كا عورصملا صلخف عراصلا قلع

 ناهنرد شناهج دصو دوب درف * ناهجرد 571 درف ريع مه

 درون ىشش نيهكرد الاب رفل نيك اول ايجكا رك تردّش ىربك ملاع

 عما دنس وينك ا تنلداشا كإ : لفل وا مدلج عطرك شااقلجا

 ضرالاىف كالهالاو داسفالاب هنعس ناك اذا ىثتاوا ناك ارك ذ لتقلا رحاسلا مكحنا ملعاو

 هدو يرانا »نال .تدفكو «يوضتف ققالا "قاد لك؟ ذلاا 'لقعف "كلة كللب 'همهيل 7

 رفكلا فيكف لتقلا اهنع عفدي ىلصالا رفكلا ناكاذاف يرطا“ فلا زيا[ تلد 6 اقتل
 هاشالاىف لاقاك لبقتال بائمث ذخاناو هتبوتأ لبقت ذخوينا ىلق بانا رحاسلاو ىضراعلا

 اهدحاوا نيخبشلا بسبوىب: بسب رفاكلاالا ةرخآالاو ايندلاوف ةلوبقم هتبوتف بات رفاك لك
 دانساو ىهدلا مدقب لاق ىذلاوه قيدنزلاو هتبوت لبق ذخا اذا ةقدنزلابو ةأماولو رحسلابو
 ماك باتكنم انهىلا لوقنملا رك او اذه عرشلا راهظاو ةوبنلا فارتعا عم هيلا ثداوحلا

 نوملعتيو © + قاروالاو نسطارقلا ىلعال قادحالا ىلع تقاكب نا ىتش ىذلا وهو ناحرملا

 حرص# مهعقتمالو 86 ابلاغ لمعلا ىلا رجب علا نالوا لمعلا هيزودصقي مهنال 6 مهرضنإم

 مهنال ضحم ررضو تحب رشوه لب ررضلاو عفنلاب ةبوشملا رومالا نم سيل هناب اناديا كلذب

 سانلاصيلخت وا ةرحسلا نم الثم ةوبنلا ىعدي نم بيذاك اب رارتغالا نع صلختلا هيزودصقبال
 | ىتلا ةفسلفلا لعتك ريخ هلئاوغ نمؤيال امع بانتجالانا هيفو ةلنجاىف عفن هبف نوكي ىتح هنم
 ا فرعيالنمو 2هقوتل نكلرشلال ريشلاتفرع .. لاقنملاقناو ةياوغلاىلا رحننانمؤبال
 , ةلبقللدلا جاتحيام الا مارح موجنلا لعتنا سينجتلا ف رك ذو * هبق عي سانلانم رشلا ظ

 ١ اذاو (رحسلا نم ةبعش ستقا موجنلا نماماع سبتقانم) حسباصملا ثيداحانمو لاوزلا ”ىفو |

 ظ ةفسالفلا ىتك نم اهيلع ت تلبمتشا :ىيلا تكلا كاسما اذكفريخ مولاتنا رعت نكيملا 0

 ةرخآلاو ايئدلارسخ هكناهجود زا ايقشا نامرح ببس نايب رد مكي رتفد رخاوا رد
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 ةدناعم ءراكناو ةدهاشتلاو سحاب زي كل لكو ماقسالا مظعو مال الا لاخداب كلذو |

 صا راهظا رحسلاناوهو لاقملا نم كلعولتنام عمتساف لاخلا ةققحو لصصفتلا تدراناو

 نيدهبو ملعتلاو ملعتلا هيف ىرجم ةصوصخم لاما ةرشابمب ةثيبخ ةريرش سفن نم ةداعلل قداخ |
 جراخلا فتوش ىنعمم رحسلا ةقيقحق ءاملعلافلتخاو * ةماركلاو ةزجعملاق راغب نيراشعالا |

 هيومموه لب يراخلا ىف هلدوجوالو هلتويثال ةلزتعملا تلاقو* هف هتويث ىلا روهملا سهذف

 تاكرح ةفخ اهببس ىتلا ةذوعشلا ةلزنمب تابح لالا ىري هلةقشحالام ةءارا درجاو لستو |

 ناهجو انلو «ىست اهنا مهرحسنم هيلاليخيإ ىلاعتهلوقب اوكسمتو ةلماهجو ءافخاوا دلا

 ظ هللاةردق لومشوهسفنف مالاناكماوهفلوالااما عوقولا ىلعل دي ىناثلاوزاوجلا ىلع لدي.لوالا |

 | هيزوقرشام امهم نوملعتيو )ل ىلاعتهلوق وهف ىناثلااماو بساكو لعاف رحاسلااماو قلاخلاهناف .

 ةءارادرج سل هقيقح تب انهناب راعشاهشضو م« هللانذابالا دحا نمهب نيراضب مهاموهجوزو ءرملا نيب

 راهظانم اهارحجب ىرجامو ةذوعشلااماو هدحو ىلامتهللاوه قلاخلاو رثؤملانابو هيومتو

 ةيودالا صاوخم ةناعتسالاو ديلا ةفخو ةسدنهلا تالآ بيترت ةطساوب ةنجعلا رومالا
 | فطلام لك نع ةرابع لصالاىف هنال ةقدلانم اهنفاملوا زاجم اهيلع رحسلا قالطاف راخمالاو |

 ا .

 | ةصاخوءاسنلا سنالا نم رحسلا ىطاعتي نم رثك اولالخ رحس لاقي اذلو هبس ىنخو هذخأم |

 / مهل نكيجلناو ةليذرلا سوفنلاو ةيواغملا عئابطلل ابلاغ ىرت ةثيحلا حاورالاو مهضيح لاحفف |
 ١ هيذذإتيو هرضيام ىهتشي هجانموا هسفن دسفاذا ناسنالاو نيثنحخلاو ناسصلاو ءاسنلاكةضاير

 برش اذاف ثيبخ ناطشلاو هلامو هنديو هقلخو هنيدو هلقع دسفي اقشع كلذ قشعي لب '

 رفكلانم هنوبحيامب مهيلا كلذ لاثماو ةيرحدلا تايناحورلا بتكو ماسقالاو مازعلابحاص ١

 لتقيلالام الجر ىطعي نك مهضارغا ضعبنوضقبف مهل ليطربلاو ةوشرلاك كلذراص كرمشلاو
 | ريثكفف نومزعملاو ةرحسلا بتكي كلذلو ةشحاف هنم لانيوا ةشحاف ىلع هنيعيوا هلتق ديرب نم |
 قطان ريغو قطان ناويحنم نييارقلاب نوبرقتيو ءامدلاو ةساجنلاب ىلاعتهللاءالك رومالانم |

 فحصلا ءاقلاو مراحملا تاوذ حاكتو ءامدلا ثاحاباو موصلاو ةالصلا كرتو روخللاو

 | نيطاشلا مهتناءا هولعفوا ءوبتكوا ارفك اولاق اذافىضر هيف هلل سلام كلذريغو تاروذاقلا ىف

 | لامي هينأيزااماو ةنكمالا ضعب ىلا ءاوهلا ىف لمحيناباماو ءام ريوغتباما اهضعبوا مهضا غال

 هبىنأيو هيلع هللا مسا رك ذي نمو نيالا لاومانم نيطايشلا هقرسياك سانلا لاومانم |
 ناطبشلا روصتيام اريثكو هنووهينم بلجوا مهضاماوا مهتادعا لتقنم كلذ ريغاماو |

 | مهلنيذ دقو تافرعب فقودلا نظلا هبنسحينم نظيل تافرعب فيو رحاسلا ةروصب
 | بجاووهامالا دسيال ىلاعتهللاناف ناطيشلا سيلتنموهو نيملاصلا تامارك اذهناناطبشلا

 داقتعا نم هللابذ وعن و مارح ىهنموه لي اعرش بحتسمالو بجاوب سيل هولعفامو بحتسم وأ

 انايحا تافشاكم ىعرشلا هجولا ريغ ىلع ةدابع مهلنيذلا لالضلا لهالو ةدابع مارحوهام .

 ناطعاو ةلبزملاو مام اك اهبف ةالصلا نعىهن ىتلا نيطايشلا عضاوم ىلا اريثك نووأي تاريثأتو

 ضعبب مهبطاخم و اهيف مهيلع لزنت نيطابشلا نال تاساجنلا عضاومنم وهام كلذريغو لبالا

 (رومألا )



 7 ران ارواك دهاوخ ريش * ثا نوحم خاش وب 0

 دحاءدش ىذلا قارغتسالا ديك أت ةدافال هبل وعفملاف ةدي نص نه 6 دحا نم ناملعيامو ل

 ظ هب لمعلا ىلع مهنوامحيو نيكل ىلع زنا ام نمانلا"نوملمز اؤرفك نيطاشلا نكَلو ىنملاو
 أ هللا ط نم ادحا رحسلانم امهنلع لزتاام ناملعيام نيكتلملازا .لاملاو الالضاو ءاوغأ

 ظ ه هتف نحتامتا .الوقي 8 و هببسب رفكلاو هبلمءلانع هايهتيو الوا هاحصني 6 ىتح ©

 ءذختاوا هبلمعلا نع قوتنمو نفك هتقح دقتعا انم لمتامي لمع نف ىلاعتّللانم ءالتباو
 بهذلات نتف لاش ناحتمالاو راشخالا ةنتفلاو ناميالا ىلع قب هلثم رارتغالا نع ءاقالل ةعيرذ

 ديعلا نمو هللانيم نوكت ىتلا لاعفالا نم ىهو بوشموا صلاخهنا رعتل اهبهتبرجاذا دانلاب
 ظ نيدلاىف ةنفلا نوكتدقو ةهيركلا لامفالا نم كلذ ريغو باذعلاو لتقلاو ةصعملاو ةيليلاك

 اهنوكل نيكلملاددعت عم ةنتفلا تدرفاو ىصاعملا ىلع ريغلا ها ركااو ىصاغملاو ذادتزالا لثم
 امهل سيل هنا .ناسل رصقلاو ةشفلا سفن امهن أك ةغلانملل داطاوم امهيلع اهلمحو اردصم

 سل هنا ىنعم هتنقح داقتعاب ه# 4 رفكتالف © هملعت نع سانلا فرصنل اجا وتس ناش هنايطاعتيامف

 هاملع ملعتلا الا ىبا ناف تاره عبس كلذ نالوشو هبلمعلا زاوجو اعرش لطاس

 / امهلوق دعب مهناملعي لبق هن أك ةتبثملا ةوق ىف اهناف ةيفلملا ةلملا ىلع فنطع ه6 نوملعتيف
 ًّ نيكلملا نم 0 سا ولت تعج م تيم

 ضغاشلا امه ىلاعتهللاث دحيناب#مهجوزو ءرملا نيب 8 هلامعتساو هسسب ىأ 3 هبنوق رشام 8 0

 بسقع تاسسملا قلخ نم ةهلالاةداعلا ىرج بسح ىلع رحسلا نم اف ريستلا كرفلاو

 | |هع جن نالوشاناك ىدسلا لاق + كلذفف رثؤملاوه رحسلان اال ءالتبا ةيداعلا بابسالا لوصح

 روب جرخ هيف لاباذاف هبف لبق دامرلا اذه تا هلالات عجريناىبازاذ رفكتالف ةنتف نحامتا
 هعماسمو هسشذاىف لخدف ناخدلا ههش دوسا ”ىش لزنيو ةفرعملاو نام الاوهو ءامسلا ىلا عطس

 ردو هجوزو ءرملانيب هيقرفيام هاملع كلذنم هارامب اهربخا اذاف هللا ضغو رفكلاوهو
 لجرلا ذخْؤي لبق بلغالا ىلع جرخ كلذزال قيرفتلان م هنع هللاربخا ام رثك ١ ىلع رحاسلا

 ردَعملاَذا لجرلانا باستحالا باصتفف لاق + عاملا ىلع .ردقيال ىتح رحسلاب ةأرملا ىلع
 نيراقفاذ اسأف بلطيو تاصق ةمزح ذخأي كلذب ىلتملاناف اهاوسام قاطاو هلها ةعماجم ىلع

 هجرختسا سأفلا ىمحا اذا ىتح ةمزحلا كلتىف اران ججؤيمم ةمزملا كلت طسوىف هعضيو
 1 3 هبزيرراضب 2 نورحاسلا نسل ىا 4 مهامو 3 ىلاعت هللا نذاب اربي هدح ىلع لابو رانلا نم

 ءاشتسالا # هللازذاب الا و ادحا ىا 6 دحانم 8 رحسلانم هوامعتساو هوملعتاك ىا

 اهداهتعال ةركن ناك ناو 71 ريمضنم الاح عقو فوذحمب ةقلعتم ءابلاو غرفم
 هءاضقو هتداراو هللا لعب انورقمالا ادحا هيزورضيام ىا هيف رورحملا ريمضلاوا ىنللا ىلع

 هللاو رحسي رحاسلاف اهب قلخلا ىلع ىضَس و ءاشحفلاو رارضالاو رفكلاب سضأي ال هنال هسعابال

 هتداراب كلذ لكو هثدحيالدقو ءالتبا هلاعفانم العف رحسلا مهلامعتسادنع ثدحي دقف نتوكي

 هبلقو ءرملا نيب لوحي ىتح روربنلا ءاقلابو ضغبلاو بحلاب بولقلا ىف ييثأت هلرحسلانا ركتيالو
 6( ل 1  ناسلا حور )



 مده ١و0 جم لوالا ءزجلا

 '(جج73 قزف بتزنالا ةزبكو ةلانعالا زق: جدا ش١ورعال 0
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 ا . - . .

 | اولعفام لثم متلعفل مهبف تيكرام مكف 3 ضرالا ىلا مكتلزناول ىلاعتّللالاق مالسلا هلع

 و 0 ةرانقلا لاجل هللا لاق كصعننا فيا ااا كناحبس اولاقف

 كلذو 3 درج سيل ذا ديب سيل اذهوالعقامالعفف ىرشلا بيكا
 ةكئالملا نم ناكدنا 2 ةيرذلاو ةوهشلا هل سلب انا طداألا هريعو ليريج نم رهظلالاو صهاظ

 توراهفف ةوهشلا ثدحتنا زوجف مهناوبدنم ىحزا دغب تئدحام اهنال نيلوقلا دحا ىلع

 ناخرملا ماكا ىف لاقدقو:* كلذ“ ىزسشبلا تلكوتلا مازلتسال“ نضرالا اظهانا دعب تودامو

 ةروص لا كلملا هللابلقناف لاكشالاو ةدوصلاىف سنالاو نيلاو ةكتالملا نيب نباب ىلاعتهللانا

 ججرخ ناسنالا ةشب ىلا ناطيشلا بلقول كلذكو اكلم هنوك نع جرخ انطابو !نهاط ناسنالا

 ؤ ايندلا باذع نيب اًريخ مالسلا هيلع ا امهل عفشتساا مهنا - ىور.- اناطيش هنوك نع كلذب
 ظ

 ناقلعُم لب ايري ىف .امهف. ةرخسالا ٍباذغَنم ب هنوكل ايندلاناذع اراتخاف ةرخب ًالاباذعو

 امهلجراب ناقلعم لبقو هيف الع اران بلا ”ىلم دهاخجم لاق * ةمايقلا موب ىلإ اهروعشي هنف

 ريهشلاخسشل اةرضح لاق * شطعلاب نابذعي امهف عباصا عبراالا ءاملانيبو امهتتسلأ نيب سل

 لاقي ىتح ةكئالملااهنم ماتت ة ةهيرك محشلا لاهاي : دلت د هرسض دق ىدناهداتقاب

 | ىنادهلا تاعقاوفف اذك ةبدط هتحنارف ىسعلا عمشلااماو هتحنارب نابذعي تورامو توراهزا

 توراه نم رحيسال اهنا هدِس / يع ىذلاوف اسدلا اوها ( ملسو هيلع ى اعت هللا ىلص هللال وسر لاق 0

 | سفانتلاو اهيلع صراحتلاىلا كوعدت اهنال اهنمرحسا ايندلاتناكامتا ءاملعلا لاق: (تورامو

 ١ هتباعرو قحلا ةيؤر نيبو كش قرفتو هللاةعاط نيبو كنب قرفت ىتح ماملاو اهل عمجاو اهبف ظ

يلش ذخأ# ىد ةيذاكلا اهيناماب ليقع 5 اهتاوهشب كذذإت و اهتح اسدلا رحس و ا
 لاق ادهلو ك

 نمنا مالسلاو ة الصلاهيلعىللا دارا ( مصيو ىهعلا ىلا كيح ) مسو هيلع هللا ىل اص هللال وسر

 ىلع حلا يلغاَذا لجل او قحلا عاّمسا نع كمضِيَو دشرلاو 3 رك لشن يما لالف ا
 | نيعلا ىمعبيوا دشرلا نع هامعاو لدعلا نع هيح ةمصأ نيدوا لقع نم عد ءارأ هل كل غو هلق "

 ْ هندي اقو ةرخ ”الانع مصلو ىمعلوا هق كدنعلا عامسا نع نذالا مصلو 6 لاعب ظل اخرغ

 ظ ىواهدلا ورسخ لاق : همحىف قارغالا ىتذبالام بح نع ىهنلا

 دولز ماك ىرازم ع يتدتعم زازاخسوانبت

 تشاونتم نشِسو دام همنتشا هك ىحا ولع نَوحْ

 | دانا نم :ةمضعلاناف هتحرو هللالضف نغالا داتعالا زوحمال هنآ ىلا ةراشا ةصقلا هذه قم

 ظ نئئوتملاف لاق(“ ىلاهت مرا طفح
 ايعكولا رصصز ديدرو> رطيزا * ريهش تورام وجو توراه وجم

 لتكف واك“ داتعا ريش رب تسرح # شروح سدقرب نانشدوب ىدامعا © نى كيوي يت عقم مدع و ه6 66ج عوصحما ه6 170 ع يضم

 دنك هدابرت ى ريش شخاش خاش « ««دثك اةراغ ايدقم خاشاإب وا هيك

 6 تست
 دعمك ١



 ةرقيلا ةروس مون >> ١١١

 نيطايشلاولتنام اوعبتاو نالسرذعىف لزناو كلذ نم .مالسلاهلع ناملس للاب .لسوهيلع ىلاعت |
 رحاسلا نال نيت نك اال رحسلاب # ناهلس ريفك اهو 9 5 نايل كلم ىلع

 كلذب هتهاب هبذكو مالسلاهيلع هتهازن راسهظاىف ةفلاسمال ايلي نضيرعملاو نياك
 سانلا نوملعي 8# هنيودتو همدعتو رحسلا لامعتساب :6 اورفك نيطابشلا نكلو

 نم رحلا نا ىور الااضاعب اوغا هنوملعي مهنا لاحلاو اورفك ىا © رحسلا

 سانلا نوملعيو ىا 3 امو و مهماسهفا 4 هفدو مهلهوج هفاطال نيطاسشلا جارختسا

 , رحسلا ميلعتل الزنا رحسلا مع وهو املعو امهلا ام.ىا مي نيكلملا ىلع لزنا 8 ىذلا

 | هل لبسلاال ه.ءاعت وا هجن نمو ارفاكن رك هب لمجد: ههفح هيلو ميقا نع ءالتبا

 ىتا اذا مك اذهو . هقوتل نكلو رشالال رشلاتفرع : لقاك انمؤم ناك ءاقوتتلا ن نكلو

 اذاهق هتاييك كه قديم فب زيغا م داجنع و” وزؤسلل | قزلقإ هزي وأ, هلام. عكاز ل نلعت ةلانتغلالفا ض ظ

 عمسلا نوقرتسي اوناك ةرحسلانا امهلازتاىف ةمكحلا ناكر لالالا مامالا لاق + راج ظ

 | ءاسالا ىلع لزانلا ىحولا هّتثي كلذ بيسب ناكو قلخلا نيب اوعمسام نوقليو نيطانشلا نم

 | مالكو تلامالك نيب قرفلا كلذب رهظنل رحسلا ةيفك سانلا املعل ضرالا ىلا هللاامهلزتاف

 | هو نبذ ١ نه الاح عقو فودحمب وا ل لزئاب ةقلعتم ىهو ىف ىنعع ءابلا | لباس 0 ةرحضملا

 امتمستىف لبقام نسحاو ةيململاو ةءحدلل فرصلا عنمو ةفوكلا ض 79 ليابوا قارعلا لباب: |

 | | مارتن عتتسإف نينا اهامسو ةيرقخ ىدوحلا لفسا 0 طبهامل مالسلاهيلع احوننا ليا.

 | ضعبنم مهضعل مهشهال ن ناكو ىبرعل ىلا ناسللا اهيدحا ةغل نينامث ىلع مهتنسلأ د تاملس دقو

 .اهقرس عمو امهلذ :املع نيكلملا ناس فطع © تورامؤ توراه 0 لعد هيي ااتكم

 | ادحسو النو اسزو مدلا اكفسو را ص001

 | لقناو لقعلا ةلدال ةفلاخلا نم هنفام عم دوهيلا ةياور هرادم نال هيلع ليوعتال ام مصل

 | نال كلذو بيغرتلابو بيدالابيبللا داشزا اهبدصق .ىللا ذومرلاو لاثمالا ةلوقم نم هلعلو
 | ةقظابلا ىنسفنلا نع .جلغازلاب ةاينملا:ةأرملاو : المعلا" لقيلاو ءاعرظتلا"لقعلا تاكلي فاز

 ا اهلحو ةرشخ الا ةأشنلاىف هبدعتستام اهلامهميلعت .اهل امهضرعتو اهتأشن لصا ىف ةرهاطلا
 امهرهوجل ةسندملا تايلفسلا ىلا ةيجازملا ةعيبطلا مكح اهيا اهضيرحن ىصاعملا ىلع امهايا
 نيسدقلا عم اهتطلاخو ىلعالا الملا ىلا اهجورع وه امهنم تملعتام ءامسلا ىلا اهدوعصو
 هذه عماج . ريقفلا لوس * نيرسفملانم موقلا هوجو هرك ذ اذك اهحدنو اهفاصتنا ببسب '

 تدَجوف ناّملاو دوهشلا_ناضضاوا نإتلاو ريتا, نايزإ تك خبجمصت دق ةفيرشلا!قالاخلاا |
 ءزادمام ىلع .ريفقلا. للا نم قافتالا زوج ثقكو امهتصق نم: ئرجام رك ذب ةنوحشلا اهتماغ
 | نوصعبال مهناب ةكئالملا فصو لوقاف لئاهلا صالا اذه لثمفف اصوصخ دوهللا ةياور

 ا ناصعلا روصت ليلد نويمؤيام نولعفيو نورتفيال راهتلاو يللا نوحي نوريكتسيالو
 ١

 أ
0 

ْ 

 ىتلكتو مهنايصعو عبط مهتعاط نك كل عتمملا ىل اع دحا حد الذا هباوح دمامل كلذ هالولو مهم |

 امهلوزت بيسيف ىورايفناعم عوقولا زاوج ىضتقي اذهف ريسيتلا فاك رشنلا لاح سكع ىلع |
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 انقل عد م د عكتسكما

 دز يكرس وع ايم ءعاتو هتج عج سك ل ومضر ب بح

 مهي ١5١ زج لوالا ءزجلا

 | نيدلا ريصت نزل مسل كوه هبا ندب العلل كزمحتسي انو تمن ]هز لقام متو
 ايدلا ملاع اذه هل لقف ةرايزلا لحال ىلاعن 7 هللاءالوا نه ىو لع لخد' اتوطلا

 راك ىلولا لاق ة موجنلا لغف ليدع هلسل لبق هلاك ام ىلولا لاق ىسوطلا نيدلا ريصن

 تسبب باب ىلع ةلدللا كالت لزن هنأ قفئاف هسلح نم ماقو ىسوطلا فرحت اف هنم معا ضيالا

 ا هدخال باللا قلغي ول ىح مظع رطم ةلللا و. كسهناف فلا لحدا ناحطلا 1 هن وحاط |

 ظ اناللث ءامسلا بناح ىلا هسذ كرحاذا ضيا رامح ىل]لقو ههجونع ناحطلا كاك ليسلا

 ١ لنولابوو فاك انت هطدإ ؟بج لكلا "مقيم اجا وغلا عش ضرالا بناج ىلا هةكرخاذاو ءامسلا رطمتمل |

  5ةيترس ىأ للف هلق مو تمنع -- لاق ايلوذا - ا

 ظ ىصم دعش نجع 57 دفنف هلل هدب انالاو -ِب ةعاسلا تءاحاملف ةعاسلا كلت َنَع

 | ةعاسلا كلت صئاصخ نم هناف ال لاق اضيا كعبصا ذيفتت ىلع ردقت له ىلولا لاق ةعاسلا

 قلافلا» مل ئابزال <ىلا هرمحع فرصن النا لقاعلل ىتذ لاقو هف هعصا ذفنو ىلولا هذخاف نكعالو

 ' مهلذخ دوهيلا كلذك ماهجف قلاف لوصولا قيرطوف لقعلا لالقتسا يجد ا

 لالقتسالا اوعداو هللادنعنم هب ءاحام لععلاو ل سوهلع هللا لص دمحم عابتانم اوفنا هللا

 00 لم هولا ايلا ةجرطالا قو الدرك 0

 5 تارفو نوحمج واط 0 02129 4 اح اسسااز ون ةمسحر ذأ هك ىا

 7ث ىاوزا قف ا زو و 2 ا ا

 بتك اوعبتاو مهروهظ ءارو هللا باتك دوهبلا ذين ىا :# نيطاشلا اولتتام اوعبتاو

 ظ ةام أ. انوا ولتناو 00 ودعا مهو 0 اهب ىلمعتو اهأرقت ىتلا ةرحسلا

 ظ عا ناملس كلم ىلع 00 ةزكلاب هيلع لاقالاو هقف ضحمتلاو لغوتلا عاملا دارملاو

 د ا لقال 0 تع لغو تامل فد كانو وا كلم دهع لح

 نيكعلا ل هريعو توم ند نحو 17 وكي ام ةكمالملا مالك وعم سلف ءايللا للا

 ىق'ااقفو كلذ ناثلا فكشف اهبمهلوربجحم و ع 1 2 اوعمساع نواعاخمو

 وسلا اقفبك تن عمجو سانلاىف ناملس ثعبو بنغلا ملعت هاا ا

 تاراطلف د دكالا "كنف 190 قامت نا "لوف ادخل منال #لاق وأ تسرك تن ةككو
6 

 ا مث دعل ن ,"م ع نتكلا هنفدو 3 ناملس محا توق علا اوناك نذلا وا كر . و ناءلس

 ل ا له لاف هاا ىَنم اره ىلاف ناكنا ةركوؤص ىلع داعم | لمت فلخ

 , ةحانماقو لالا مهاراف مهعم بهذو ىسركلا تحن اورفحاف لاق مَ اولق اذن هن ولك اند
1 

 اوال لاق ندا اولاقف
١ 

 0 ناطاشتلا زق ادخنا "نكي ةنا-كلذو ق ولتقاف هودجم مل ناق انه نع اين

 ظ 3 ناملسزا ناطشلا لاق 2-0-5 || كلت اوجر ا و 0 م قر مح 2 يود 0

 | 7 ناك ناملسن ١ نسانلاقق انغفاو ناطتشعل راطمث هدهب نيطلاو ناطاشلاو 0

 | هللا ىلص 5 ةجكتم 33 مل هيلا ىف رحدلا دج ونام - كااذإف تكلا كم لسا و 5 15
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 ةرفلا ةروس مجيب 1مذ <
 سس م

 روكسم دناع كيران شرد ل بع وف هكدهاوخم عمن ارد هدو عمت

 ْ روهظب دباس لا- نباو دزيخرب هدرب » زوروجزارنيادوشنشورتقونا ىاو ظ
  0ظ ىهو تانلا تاي اب اورفك 1 ىئا ماقملا هْضتش ردقم ىلع-فطعلاو راكنالل ةزمهلا 1 وا ١ : 1 - 0

 | 0 3-لف 9 1
 94 هيج : - احلا ناجل .- ع 3 . را ا
 ١ معهم ىل رف ةيرئايس هه هظفل ريع نم اودهاعل 0 ردصوم 1 ادهع اودهاع انك ##حوضولاةباغف ٌْ

 ىلا دسلادانساو ربل !او لقا 07 ةفاظلا قدرفلاو هوضفرو دهعلاى ا مامذلاب اومر ىا

 ظ نيدلا نم اوسيلو ةاروتلاب هي نونمؤيال مهرثك ا لب # هذبذي مل نم مهنم نال مهنم قرف
 | نولقالا مهنيذبانلانا نم مهوتيامل در اذهو هبنولابيالو ابنذ قيئاوملا ضن نودعيالف ”ىشىف ١
 | «6مهعمالل قدا ءاجعب قلتم« هلادنعنم ف لسو هيلع للا لص تلاوه« لوسر مهءاجامل وو ظ
 ىا ذي: لوعفم 6 هللاباتك © ةاروتلاىا ه«باتكلا اونوانيذلانم قيرفذبن م ةاروتلانم ظ
 ظ اهيقىتلا ةاروتلا اود دف مهعمأمل قدصملال وسرلاب اورفك امل مهلال ةاروتلاوهو هونوا ىذلا ْ

 | هّللاباتك داضلاب اومرىبعي ه6 مهروهظ ءارو © هللانم اهنا اوملعدقو هللا لوسر ادم نا

 رهظلا ءارو هب ىمريامب ةلكلاب هنع موضارعاو مهك رتل لثم هب اولمعي لو مهروهظ ءارو
 مهروهظ ءارو هوذبن ىا ةيلاحةلج  نوملعبال مهنأك 82 هيلا تانفتلا ةلقو هنع ءانغتسا ظ

 | اوماقو ةاروتلا:اونما ةقرفف قرف عبرا دوهيلا ل»البق * هللاباتك هلا هءلعيالن نيهبشتم |

 | رمهزكأ لب ) لجوزع هلوقب مهيلا راشملا نولقالا مهو باتكلا لها ىنمْؤك اهقوقحي

 | قيرفءذبت )) هناحبسهلوَس نوعملا مهو اقوسفو ادرمع دوهعلاذشب اورهاجةقرفو (نوْسْؤِيال
 ظ اوكسمت ةقرفو نوزئكالا مهو اهب مهلهل اهوذيت نكلو اهذنب اورهاجمل ةقرفو 6 مهم
 أ دمعتو لهاملال عف لعف نما ىلا ةراشا هفو * نولهاجتملا مهو ةرفخ اهوذينو ارهاظ اهب

 أ ريخ هنم *ىجنال لهاملازا لامكف ءاوس لهاجلاو وهو لاهجلاب قحتاب هملع عم ىالخلا

 ٠ همالك عًاض ناسللا ظعاو ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا لاق اذلو ىلءءبال ىذلا ملاعلا اذكف

 رثؤي ىذلالماعلا ملاءلاوهىناثلاو لماعلا ريغلا ملاءلاوه لوالاف ( هماهس ذفان بلقلا ظعاوو

 | ىلا غراسي نا لقاعلا ىلعف * ككاو ةرهل]و ةنكشما تارك هتلك جتنتو بولقلا ىف همالك

 | لجرلا جرخ نا ىهو موبي ةمادن عبرا ةمادنلا لاو * لالالا ىذ دب شطب نم افوخ لاثمالا

 | جوزتي نا وهو رمع ةمادنو اهتقوىف ةعارزلا كرت ىهو ةنس ةمادنو ىدغتي نأ لبق هلزتم نم

 | مهاظلا قايرتب باتكلا ةءارق درحو هللاسما كرتي نا وهو دبالا ةمادتؤ ةقفاومريغ ةأسما

 | ماداف اضيرمم ناكو بطلا بتكىلا رظني ناك نم نا اك لمعلا نم ديالف نطابلا مس عفديال
 | لمي ىتعي نآرقلا خسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هقلخ ناكو ةيودالاب هرظنديفيال جالعلا رشابب+ل
 ظ بتارملا ةفرعم دعبالا نكميال ةرهاظلا مولعلاب لمعلا ا ملعاو * هيهاون نع ىهتني و هسماواب

 ظ
| 

 أ لحم ىناستالا دوجولا ىف نكلو دلحلاو محرلا ىبزلا مكح نا رهاظلا ملعلاب فرعي الثم عيرالا ظ

 أ لالا اذكو لحلا كلذنع روك ذملا ىضنقملا نوعمَس داشرالا,لعاف حافسلاو عاقولا ىْضْنَس

 موسرلاو نيناوقلاىف انتفتمو مولعلا ىف ارحبتم ناك ناو ءرملاو اهريغو برشلاو لكالا ف

 اا دغ| قهنح لب ثيتفأل هاو“ ىلقلا 'ةضصتو نفت :ةنتكد ىف ل جلاب هلا "تس عوف



 هوو 44 ._- لوالا ءزدلا

 | هنفب ارتي خحذلا نيا ناك ايلف. هب بترخح ئذلا !نيمجاب اناررخ ف ريصت تم هللا لجو نامز ىف |

 | ةوق هل تسيل لبارب .انيكسم امالغ هيقل ىتح قلطناف هبلطف ليئارساىنب ءايوقانمالجر انتعب ظ
 ١ اذهنكيم ناو هيلعمكطل بال مككالهب هصماوهنا انبحاصا لاقو ليربج هنعمفدف هلتقيل هذخأف ظ

 ا

 ١ سدقملاّتي, برخفانا نغم كلف ىوقو رصن تخم ربكو ريو اجا تن هنولتقت قح ىأ ىلعف

 ودع لساكمو اودع هانذخا اذهلف انريغىف اهعضوف اف ٠ ةوسلا عضوي ليربج سماو انلتقو |
 ريما نم رفك 1 مت“الو نيودعب اهاف نولوقت اك اناك ناضل ويطر نع كايتو سوح

 باوجو ىىلاعتهلل 0 ناك امهل اودع ناك نمو رخ الل اودع ناك اهدحال اودع ناك نمو

 | هي هناف هه هتبح هلع بح لب هتاداعمل هجوالف باتكلا لها نم ليريج ىداعنمىا فوذحنم ظ

 ظ ليزتتلل ريرشت ةدايز ه4 كبلق ىلع هه 1 لانك زويا نا رقلاىا هلز ص لبر بج ىنعلي ظ

 مالكلاقحو هكمهفف كايا هظفحىا طتنملاو مهفلارادمو هل لوالالباقلا هنافىحولال حم ناس |

 ريرقت ةدايز نم ةرابعلاب لقنلا فاملل هب ملكت اك هللا مالك ةياكح ىلع ءاجهنكل ىلق ىلع لاعب نا |
 هريسلاو هسماب هك هللانذاب ف كبلق ىلع هلزت .هناىلوق نه هبت ماكنت © لق ىنعي ةلاقملا نومضمل ١

 لاح عئارشلا ضعب و ديحوتلا ىف ةيبلالابتكلانم هلبق امل اقفاوم ىا 4 هيدي نيباملاقدصم قي |

 | 6 نينم و كلو ةنحلاب ارشيمىا «ىرشبو له قمل نيدوىلا ايداهىا #«ىدهوإإل هلزنلوعفم نم ١
 | مهللع كزأملا حصيو مهعقتيامهلازناىف هعينص هل اوركسو هوبحال اوفصتاولق هتاداعمل هجوالف
 ظ اتالعإر اداذع هممال افلام ىا 8 هلل اوذعناك نم #هلوش مهيلع ادر داوطاف ا طلبعلا ممن مث

 ظ 0 راهظال رك ذلاب يناير لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو # #3 ةرباكم هتعاطنع

 اناهنجا وتلا رات انسولين اتت ركذاع لفي اج سنجنم امه اك

 3: دعوا هللادبع اهانعمو هللاوه لاو لياو ةينايرسلاب يعفى كا باو ةلاط وبي ةمركع |

 1 كعك نوعا لب ةوكا ,نرفال ةلاؤرلطش مو هطرحلل ناوج 6 هللا ناف كه نمحرل | ظ

 | ئيملاو مهرفكل مهاداع امتا هللازا ىلع لديل رهاللاب ءاج مهل ىا 6 نيرفاكلل ودع 0 ظ

 | انتئجام سو هماعهللا ىلص هللالوسرل ايروص نبا لاقف باقعلادشا هقاعو هللا هاداع مهاداع نم

 ١ ©« تاذيب تايآ كيلا اذزنا دقلو 9 هللالزتاف اهل كعبتفف, ةيآ نم كدلع كزنا امو هفرعن ”ىشب |

 | ىتلا تايآلاب ىا ةي اهب رفكي امو قع هللادنع نم اهنوك ىلعو اهيناعم ىلع ةلالدلا تاخضاو |

 رفيكل آمنة دز تلا ؛ نوقسافلاالا © ماكحالاو دودحلا لصفتو مارحلاو لالحلا حيضوت |

 تانيبلا كيتاهلثع يباع "”ىرتجييال ةفصلا كلتىلع سيل نم ناف .هدودح نع نوجراخلا |

 |اعونىف.قسفلا :لمعتسا اذا“ نسلنا.لاق +: باتكلا .لها ىلا ةراشا ماللا نوكينا.نسحالاو

 | ىبلالا روتتاوه نا رقلانا ملعاو * هريغوا رفك نم عونلا كلذ مظعىلع عقو ىصاعملانم

 | مهل سيلو هرون مم هللاو هللاروت اوئفطي نا اودارا دوهيلاو تامللظلا هب هللا فشك ىذلا

 ظ بوبعلالهاو ءادالا مهبفو مظم ليا ىفس ان ماما ,لخد اذا اك ىزخلاو ةحاضفلا الا كلذ

 ءادذالل هيب ار عظيما يتوسل لهاالا ةناقطا ىلا عراسإال ؛ ىدم جارمسب دحاو ا

 ا

 أ
 ا
 ا

| 
ِ 

 ةشيدأم م قحلو



 ةرقإلا ةزوس مه 1410 عع

 | كعنح و 39 ءاملا ثح ردو ةلددم ختفلا نيعيرا تسو 5 ةبر 57 0 ا !تضشف اورق ةنس

 انندلا جارخىلا لمح ناكولغب ةئاءءبرا نازخلا حافم لمحت ناكو ىفاصنالا دح نع 00 ظ

 فلاب ةرذنم افك تيلط ىتح عوجلا ىتاصاف ةيبوبرلا تيعداف امندلا لها نم دحا ىنعزاني لف ْ

 اوريتعاو انتتكك اركذ مكتاوما اوركذا اسدلا لها اي اعوج اد هلع ردقا مف رد نم ٌريفف ظ

 ىدعسلا لاق : ىهتنا اش ىرزونم المحمل ىلها ناف ىترغ اك اينءالامكترغت الو ىف |

 درت كس وك نكس كاع 4+ 5 نط ؟كياادلق/ وذ: علك ةيعا نومي ظ

 تشرك نكبر نا د زاك هيك هذ كافر قابارطب اتتعلا راوكرتب ود ف تداوي

 زون و دلة هينا دلو : ونامت اك دن [ناي زاك + اعادت لن خيفولب جع ظ
 روضحم هيلع ىضامع عالقالا اهدحا *« روماب مهب ولق اوحلاعي نا ةمساقلا ٍبولقلا لها ىلعف |

 نشامم كلذ ناف نيملاصلا رابخاو سغرتلاو ففختلاو كمال طظعولاو سعر نملك ظ

 تاعاملا قرفمو تاذللا 5-2 رثكف توملارك ذ ىناثلاو * اهنف حب و بولقلا ظ

 ةيازركش ةذهاغتمو تملا ىنار ظل اف ناف خايرالا ةدهاشم ثلاثلاو + تائلاو تيا ميمو ظ

 عنمو اهتارسم بولقلا نع درطيو اهتاذل سوفنلانع عطقام هتامدعب هتروصلمأتو هتاعزتو |

 دعتسيو .بعتلاو داهتحالاىف ديزيف لمعلا ىلع ثعبب و نادبالانم ةحارلاو مونلانم نافجالا ظ

 لاق كولا حط اذثيخب غيرك نايس الا شكلا للقذو ءافعلا» كيلا هناق لوزا لبق لؤكلا ١
 ديدش لحجر اهب دّبجا مت قرب كونت لك[ ت دجلة مدك نبا فوجىف تلخدا كوشلا ةارجشكا وه ظ

 ظ لها ىلع تعضو تملا عج و نه شع اولها ديلا وتو قباام ىقباو عطقام عطقف بذحلا ظ

 فعضيل لوه ىندا ناو الوه نيعسل ةماقلاءون ىف ناو نيعمحا اونال نيضرالاو تاومسلا |

 ةنيدملااسو هيلع للا ىبص ىلا مدقال ه# ليربخل اودع ناك نملق # ( افعض نيعبس توملا ىلع

 | 0 انربخا اناف كمون فك دم اي لاقف كدف نكسب دوهللانم ايروص نب هللادع هانا

 لاق ( ناظس ىلقو ىانيع 7-5 مسوهيلعةللاىلص ىبنلا لاقف ةف نامزلار خا ىف ”ىبجح ىذلا ىنللا

 | "قورعلاوٍبصعلاو مظعلا اما ) ل ة ةأرملا نموأ وكب لج لهأ دولا خا ودنا انا ككل

 | دلولا لاباق لاق دماي تقدص لاق ( ةأرملان ف رعشلاو رفظلاو محللاو مدلا اماو لجرلا نش

 | لاق ”ىش همامحا هبشنم هيف سل هلاوخا هشي وا ”ىش هلاوخا هش نم هيف سل همامعا هيشي

 ١ مرخ ىذلا ماعطلا نع هلأسو دمم اي تقدص لاق ( هلهشلا ناك هححاص ءام هؤامالع امهنا )
 هسفن ىلع مرح هللاهافش نا رذنف !ديدش اض مم ضرصص بوقعي نا ) لاق هسفن ىلع لمشارسا

 | هلأسو دمحاي تقدص لاق ( اهنابلأوهو هللا ٍبارشلا بحاو لبالا ٍحوهو هيلا ماعطلا ثا

 | كب تنمآ اهتلق نا ةلصخ ته لاقمث .دمماي تقدص لاق (توحلا) لاق ةنْطا كزن كوانع

 | كلمهال انودع كاذ لاق ( ليربج ) لاقف ىلاعت هللا نم ع كيناي كلم ىنا كتعماو

 | ةمحرلا كلم هنال لساكم انوسرو كادشلاو قتلا رك و باذعلاو لاتقلاب لزني باذعلا

 ناكو ةريثك ارارمع اناداع لاقف هل مكتوادغ ءدبام رمع هللاقف ءاخرلاو رسشبلاو ثنغلاب لوني
 | برخيس سدقالا تدملا نا مالاسل اهملع ىسوم انس ىلع لزتا ىلاعت هللإنا ال هتوادع دشا نم



 1 املس لوألا ءزجلا

 منج اهنال دعبتسيال اهيلع ءهصرش اندلا ةانس دل الا جوفي رعياحوا ةنقاعبا نذل وبال قر ظ

 تاقناف * خِسوتلا مظعأب [قيقح ناك ءازحلاب رقموهو باتك هل نم صرحلاف ميلع داز اذاف 3

 ىلا نورئاص مهنا هلاح ياي اوملع دنا تلك وك لغلا صرح ىلع مهصرح دازج+

 ىلع مهصرح ةدايزل ناب © مهددا دوي 2 كلذ نوماعيال نوكرشملاو ةلاحال رانلا

 ةباك> 3 هيسفلا رمديول 0 كر 1-5 ءالو دد>ا بحنو ىو دير ىا فاكسالا هش رط

 ظفل نلع ىرج هنا الا رمعاول ساشااناكو ارما قتيل لقدهن اك ىلا ىنعم هفولو مهدادول

 | دوي لومعم هنا ىلع بصنلا هلحمو نلعفما: هللاب قلح كلوقك مهدحادون ىلاعت هلوقا ةبغلا |

 هع نويل وهما .اقبلا ىطغينا مهدحا ىنع ىنعملاو ىلق .لمف نال لوقا!ىر هل ءارجا |

 ا قلو هنس فلا شعةحتلاو ساط طعلا دنع مهيب امف كلذنولوَش ممالددغلا ادهصخو سوحملل

 سوخلا لع :ناكرش كل قالطا حدو «لاسرازهىز» ةيمجعلاب ىهو نا>رهم فلاو زورو

 4 هحزح زو ف اممسا ميت اها ي ةيزاخب هيف امو قع ةملظلاو رونلاب نولوش منال

 7 ؟ اريك 8 ص رانلانم ه« 7 باذعلان م 0 ءاحالاو دعشلا هحزحزلاو ملاذ ]1 بلاوام ريخ |

 هذكب ماعلا 2 ريصنلا ص 520 ريصل هللاو 2 آه هريمعت ىا هحزح ع لعاف

 اهب مهيزاجم وهف هدع ىنخيال ىص 1 رفكلاّيَتَي مهل امغاإ تابفخي ملعىا هبريبخلا “ىثلا

 | ةعيزرس ىطتيت ةماعلا 'ءاطملا لهو عوقنلا قيتبوقملاو ايندلاف لذلاو ىزخلاب ةلاحال

 1 م يل ا واوا خب تلال

 ١ توملازاذ فاحامن وح الو لض دقف دا-فةلل همحا نمو (هلشنسحو هرم لاط نم ىنوط)

 مولعم ضرمالو مولعم لجاالو مولعم نس هل سيل توملانا ىلع ةمالا تعمتجاو ةتبلاة حي |

 ١ دوسىلع لبالاب ىداني نيحلاصلا ضعي كلذل ادعتسم ناكو كلذ نم ةبهاىلع ءزملا نوكل كاذو

 | لاقف رت ايدنل .نلدتف ديما يسم كات ريما هتوص دقف ىوباملفب كابجرلا ,ليجرلا ةنيدملا |

 ظ لاما هبات خانا ,ىتح هركر ذو ليزا عيل كازام

 لامالا هان هنعاراذ ع >ازرمشتم اطظقتم ةناستأك
 سبح حس

 ىباوخ رددت 71 * رادس انثك م تلمط كناي

 تارايعألا/ وشاواف ذيبان دابدهررد هداهن ىعئارجوب

 تناك ةيضار 10 5 لزييوهو اديدم رمعلاو اليوط اوديعلا راقاك نايف قح توملا ةباصاق

 | عمسف ةيربب مالسلاهيلع لايئاد سعلاقدنا هنن بهو نع بطخلا حراش ىور.* ةهراكوا |

 | تلخدف هسفنىلا نوعدي تيباذاف تفقوف لاق ةيناثلا ىدول مث اه مف امجحنرت فق لايتاداي |

 | ريرتسلا تيقتراف احترت لاماداي دعصا نييشلا نوع اهلا اًكاذ توقاناوأ ردلاب عص ص رب_رتساذاف |

 ١ لنا نما هيلعإذاؤب اثإاةناأك, تثم عاش .هيلعاذاف َنيَسلاو نامل :ن وجلس ' هذ نم نئازف اذا“

 هتقدنم ىلعو بهذنم جان هسأر قوفو بهذنم ماخ ىضاؤيشلا“ءديعقوب  تيؤالا»+ قالا و |

 | لاق هلعام ًارقاو فسللا 55 لمح انا ريرسسلاّن م ءادنلا اذاف لقبلا نم ةريك+ دشا فيس |

 ْ هئامعبسو ماعلا تشعىناو مدان داعنب قنعنب جوعنب ماصمص فيساذه هيلعبوتكماذاف ا
 هوك ضو احس سس هي سس سد - - تحسم - مدع معدل



 0 ازيخب اطل تناك اني ئتخاا مهلا لما ناكل: انين واصل !تيملا «دخا ىنعبال )لاق ,توملا

 لياقم لاق( ىلاريخ ةافولا تناكام ىئوسو |

 تامملا ملا اقوه تمانمل ىو ةمالب و! جايسك الزل
 |١ ةندانالاتوملاب ىفيال .ءاج ندي ىرتستلا هللادبعن. لهس لاق * دوهبلا مزليام مهمزليالف ظ

 ءونملا ف لاق": ,هللاءاقل سحب قاتم ا:هيلع.هللارادقا نمرشب لجتروا :توملا دعباع :لهاج لج ظ
 ا

| 

 هالأر مع .ىهل نت مالبلاو ةالصلاهلغ تانالو موفطداف تننك ليط هوم 2مل كلذ ها 0

ْ 

 ٠

 1 ناحاتنا مد نا دي ازتادوهجيك + ناقداض قوط,كرع ىئاوه دش

1 
 ظ نم, ناظلئلي, ترض قد تلت <[ نم. ناحل ا ارتشش ا امشي

 أ عئاطلا | مودقاما مذاجوبا لاقف لجونع. هللاَلَع مودقلا التكامل فد :ال كوالا, نضع لاق

 ىلع قب ءالا مودقكف ىصاعلا مودقاماو هيلا :نيقاتشملا هلها ىلع اغلا مودقكف هللا ىلع

 ْ يوتا ف لاق ؟ينامضنلا هثضلا
 ْ [:]: ناكمال ىدلاادتهر ناميش نوح. «* ناهج؛ :نبا ديان عطول ام[ تا

 أ مه بمسإ ندب نبا ندش ناريو ثمكح لاش رو موس ركئثد رخاوارد [؟]

 || ؟[ن) نجلا لرظدح يارب !ةودوايبل يامي د تلم وحال عل جدلج نرفؤسا عل قزم
 ادا ا خش اعلا لم لاذ ون فة ونار بيدك

 | هرك ذنع ضارتعالاو هنع ةلققلا:هنم مظعاو ىربكلا ةللاو [ بجو معاو

 قك لق كر كفن رملة ركفو ريتعا نمل ةربعل هذحو هفناو هلل معلا كرثوةهنف 00

 ||| العزم ضيا نعل او زهرسب هس القمي كرا و” ضرضل دولا وا تأ

 ظ

0 
 ظ
ٌْ 

 | ظاعوا ليوطت ىلا جاتحم ةلفاغلا بولقلا نكلو لمد اهنم ناك اهف هدهزو لبقتسملا ف ظ

 لك )) ىلاعتهلوقو ( ثاذللا مداه رك ذ'اورتك )١ مالشلاهملع هلوق قفالاو ظافلالانييزتو

 فالك | هيل

 رخاد رخ

 | توملل ىسينا لقاعلا:ىمق * هنق رظانلا لغشيو هلعماسلا ىنكيام 4« توملا ةَساذ سفن

 | ىدعسلا لاق .: قالخالا فاسفسنع هسفن 5 زيو زارطخالاب توملا لبق رانستخالاب

 هريس سدق

 ظ ىوبشي كاغب 2 اديقاواو ومو نا تبقا ردازب .ىا

 | ىرحم راجوهو ىلقعلا نادجولا نم ف سانلا صرحا مهندجتلو 9. قيرطلا انل رست مهللا
 د دوبلا ندحتل هللاو ىا ملقلا عال ماللاو اهوحنو هيرحتلا دعب عشا صتخدا داخباربلا

 ةاسحلا ىهو عونلل ر كشلاو توملا :نونعال # ةوح ىلع هه + سالا نم صرحا دمعاي

 نيذلان مو. .ةاحلا قلطمن م عوناببنال انيق. مع ىتلا مهايح ىهو ةلواطتملا ةصوضخملا

 | نوكرمشملا درفاو ساسنلان ف: ضرخا لقا هير اك ىلا رانا ار دنقل ىلع فظع 6اوكرشا

 | نردلافاليع مع ظع: خوي ةيفو *.ةايحلا ىلع مهصرج عادل نيابدلانم اوناك ناو رك فلاي ١
 ١ حا وا ضامعاو تحادمو هنع للاىخر ىلع وا نينمؤااربحا هه ةش لاس رد مكي

 هك

 مث هد ةمنع هللا ىلص راجت دي ندياط تف 51 ١ ناي زد مكي رك رفد رخاوا ذدد



: 

 د نت ع د ني نوح ويست

 ا

 تنس القره ىايرب ىئجرا + تنس. شابوا نهراك هللا اورك ذا

 :.ىدعبللا لاق

 تسئرذعم ىاج هجن اراسا :*  دنكب رهق ناطخب رشحم رك

 تسكرفغم دا ارابقشاك :* .رادربوك ففطل ىؤرا ةدرإ

 ريا ىف رارقتسالل فرط ه6 ةللادنع 96 ةنملا ىا ه6 ةرخآألا دادلا مكل تناك نا لق
 6 :سانلا نود نم 88. مكيةصاخ مكل ةملاسئا رادلا نم ةيلاكلا ىلغ ه# ةصلاخ فه مكل ىنعا

 ١ هظفللا هدو ناتو دهعلا ماللاف هباحاو 26 نودنم أ ةصلاخ بصنلا لحم قى

 لخدي نل مكلوق حصا ىتملاو ةبنصتخان| ا ؛سانلانودنم :ىل اذه. لاق ؛نماصتخالل
 مهللا اولوقو ناسللاو باقلاب هولأساو هوحاىا 46 توملا اونمتف 98 ادوه ناك نمالا ةنحلا

 رادنم صلختلاو. معلا ىلا لوصولا ةعرس ىنمو اهلا قاتشا ةنملا :لوخدب :نّماَنمناف انتما
 | منك نا قه قمتلاب' هولجعتناف 'توملا ددبألا اهل وخد ىلا ليدسالو:نادكألاةرارقو راوبلا
 كاف لعلى عاابوتج تلانإ لبحاوأ جف مكلةصاخ ةنحلانا مكلوقفف كك نيقداص

 ١ لبقتسملا نامزلا عيجىفىا ه ادبا 8# توملا ىا ه6 هونيناو 88 هلةققجالابف لمعتسيام
 ١ مهنالب دسأتلل نيل, نانا: ىلع ليلو هبفو هبضاملا طقك نامزلا .لبقتسم عسل مسا ادبا نال
 ١ ىصاعملانم اولمعام بيب هك مهيدنا تمدقامب قع ايندلاف هنونقتالو ةرخآ الاف توملا نون
 | ىديالاص خو ةاروتلا تفيرحتو ناآرقلاو مالسلاهيلغ ىتنلاب رفكلاك رالا لوخدل ةبجوملا
 ظ رادمو هيئاند .ةماع طانم:ناسنالا مراوج نيب نم ىهو اهبزوكت ابلاغ لامعالا نال رون

 ١ ه6 نيملاظلاب ملع هللاو هه ةردقلا نع ىرخاو :شفنلا نع ةراث اسهيزبع اذلو .هعفانم 1

 مهم دحاو لك نلا كولا اوتمتلا دوملازا  ىور  مهلديدهتوهو مهنع ردصاعو مهب

 هونقينلو ب هلوقث تامالا :ئدوج 'ضرالا ىلع قباملو هتغاس نم تاف هقيرن هف التمال ىا هّشرب
 مهنه دحانم عقوولو اولعفتنلو .هلوقك .هبربخا ناكو بنغلاب .رابخا هنال تازجعملانم ادبا

 تلق # الوا هونم منا انلرهظي الف بلقلاب نوكي .ىقلازا تلقناف + رهتشاو لقنل هوه ىتم
 انيلا سلج .عفاننعو * اذك/ ىلتيل هناسلن ناسنالا لوقوهاما.بواقلا لامعا نم ىنعلا سيل

 رمع نبا عمسف.توماال ىلا: ىنمااناو :توملا اوتمتف مكباتك ىفنا لاسقف انمصاخب ىدوهي

 رمت نبا لاقف ها ر نيح ىدويلارفف جرخمث فيسلاذخاو هتب لخدف اذه امهتعللا ضر

 كئاوالوه امنا .تقو لكف دويلل هنا لهاجلا اذه مهو هقنع تبرضل هتكرداول هللاواما
 لع اوعمجا نيئمؤملانا تلقزاف + هوف عنا دعب هوس نودححبو هنودناعي اوناك نيذلا

 جاسجتحالا هجو فيكف :ثوملا ىنيي مهم دحا سيل مث مهريغ نود نينمؤملل ةنجلا نا
 هللادنع ةيترملاو فرتشلاو :لضفلانم مهسفنال اواعجل نينمؤملانا تلق « كلذب دوهبلا ىلع

 ناسنالاو مهل ةصلاخ- ةنحلاناو هؤاحاو هلئاءانسأ مما اوعدا ممل مهسفن ال كاذ قولا تلعجام
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 ةرقدلاةروس 5 امال“ جم

 قس !5 رهلاق ىرذي مث دربملاب لحعلا دربينا صا هموق ىلا جرا مالسل اه لع ىسوم نا ٍ

 أ

| 
 ا

- 

 لحعلا ح نم ”ىث هماقىف قلن هنم اوبرشا مهل 00 :تبضو هيف عقوالادلموب ىاخ ربع

 ار لاوحا ن :هبامرتا دوريلا:ىررضاحل اخيوت لق قيم درر ما يفعل أل

 كلدب ىا دي كك ضال # اش نش 3 5 0 نورديو 82 ا ع نودّسإ مم نيدلا

 فودح مدلأب نيس نوعدن امسح ة 5 اروتلا نم 6 لزتاامب ف 6 مكناميا 8: 0 ىلا 6

 ةفاضاو .ميمكمت ناميالاىلا مالا دانساىفو لجعلا ممتدادعو انيضعو 56 و 3 ا

 5-3 نانمؤوم منك نا 4 ىلاعته ل وق 0 ١ نياك هقشح نامإب سل هنأب ناديالل مهلا ءاعالا
١ 

 ىعدا نم نا ٍَط دتقف أاوطق امن مذموم لا حئابقلا 0 024 اهبزاجالاغ والا او قو وللا

 ديحوتلا ه رع سدق دينحا لاق 3 أنم هم نكيملالاو هل وقل اق دصم هاعق نوكيا نم ؤمدنا

 نراخنا عطقو ناطو الا نع جورخلاو ثودخا نع مدل دارفاوه هفوصلا ه.ىدرفت ىدلا ظ

 تال ن6 مياس ىلبا وكي نا ب. نيكو رهام ل الاوما
 أ : 1

 كحد اللا مد تدحو ًاعرد نازا دعب 2 ندزالو مدق ديإب اردحوب كيل دع

 و
 اسوداع ىلاعتهللا ىلص هللالوسر لاق ظ فسوب رشب» مال اهيلع ىللا بوقعي ىلع لخدامل م

 بوقعن لاق مالس الان يد ىلع لاق هتكارت قب د ىا ىلع بوقعي هللاق 2 ةرستلاو مالسلا هلع
 لوبقلا طانمو لوحالا ا دح وتلان "أ مَع 1 ص تاوقعإ | ىلع ةمعتلا ِ ثعدق ْن الا مالسلاهيلع ا

7 
 مس همأع هللا ىلص 380 : ف 062 2 بلحتسمو اناطخلا شكلو لاح

 لوفي ناو اللا نوملسا اوناكو هنن لها نم هنامعيس هدب 6 1 ىلكلا ة هححد |

 مالسل !هاع قفلا 2 هللاىح وا مالسالا ةحد داراأملت 2 مالسألا قللا هحد قززا مهللا ) ْ

 ناكو ن آلآ كيلع لخدب هحدنا لوشو مالسلاك ورش هللاتا دما“ قا رحدلا ةالص دعب

 أ ةحد اونكع نا اوهرك كلذ اوعمساملف ةلهاملا تقونم ةحدنم ”ىش:باكالا بولقىف'

 لخدينا هركوةنحد اؤوننكم مهل لوهنا هرك سو هياع هللا ىل [ةعاسلإا ل وعنز» كلذ معاملف مهيناوق ظ

 مسو هلعدهملا ىص ىنلا عقر دحسملا ةحيد لخداملف م السالا نع هلق درببف هودحوش هحد |

 هحد 32 هياذز ىلا 2 و انهه ةحد لاقف هيدب نيب ضرالاىلء هطساو هيظ نع ةءاذو ظ

 طئارشاملاقو هينبعو هسار ىلع هعضوو هلبقو ءادر عقرو سو هيلع للا ىل طهران بويسأ) اوك مت

 عقو مثكلذ ةبحد لاقف (َلا لوس دمع لالا هلال الوا لوقتنا) نافع ابق زرعامقاسالا
 تدكترا ىلا لاقف ( مالسالا تقزر دقو ءاكلا ادهام ) مالسل اهملع لاَقف ة هنحد ىلع ءاكلا |

 نا سما ناو اهتلتق ىسفن لتقا نا ىبرمانا هترافك ام كيرل .لقف ةريك ةشحافو ةّئطخ ظ
 ظ تيك( لآق ( ةحداي كلذامو ) مالسلا هيلع .لاقث.:تجرخ ىلام ممح نه جرخا ؤ

 | نيعبس تلتقف جاوزا نهل تاب ىلزوكتنا تفكتتساو برعلا كول نم الجز |

 | داي ) لاقت .ليريج, لزت ,ىتح كلذىف مالسلا هدلع ىنلا ريحتف ىديب هلك" قاتتسإرل ظ

 كل ترفغ هللاالا هلاال تلقامل كنا ىلالجو ىنزعو ةيحدل لق لوسو مالشلا كؤرش هللانا

 هباحصاو مالسلا هيلع ىف (تانبلا ٠ نقي كلل ,ةغاال فيكم 107-5 كن ةمدول هيل ل



 ىلع قمل مسأ هب ص الع نأ قرط اغلا فو تاركا اع 6 قملا رج ةادوتلا ء] ةماع ١ نال

 ؤ ف لماعلاو قلع نم ةلكماوط هل اع ه]إ فل ا ريغ ةاروان م مجاب ىدصصم 0 ا

 ْ هناوك لاح ىاناق اقدصم هقحا عا 2 داك ادلع "8 ريمض لاحلا بحاصو لعف ل ىعم نم قحلاىفام |

 ا ضرتعام اهباورفك دقف ةاروتلا قفاوناع اورفك اذا مال 0 هقو مهعمأمل اًمفاوم

 # لق ال ودب ى لتق غوستال ةاروتلاو ةاروتلاب ناميالا مهئاعداعم ءايبنالا مهلتقب مهلع

 ظ همالام 07 ١ 3+ مهلاعفاو مهلاوقا نيب ضقانتلا ناسب ىلاعت هللة هج نم مهلانكم دمعاي

 0 نولش 0 رخو ةتايلتبالا نيب اقرف .فلالا تطقسو ماهفتسالل لولا انا لك تلخاو ليلعتلل

 مل لقىا فوذحم طرش ٍباوجوهو ةضاملالاحلا ةياكلل لاقتسالا ةخص 6 لبق نم هللاءاسا

 دنساو مارح اهقوهو لبقنم هللاءاسنا نولتقت ”ىش ىالف نو<زتا ةاروتلاب نينمؤم منك نا

 هريهقتىف كثنللاونا لاق.« ءاسنالاو ءاب آلا نيب ةشالملل ءاشسالا ىلا لتقلاوهو ءاب آلا لعف
 ظ 0 لَم, نيضار اوناكدوييلا نال اهل لعاف هناكف ةصعملاب ىضرنمزنا ىلع للد ةي الاىفو
 لسرعلا باوج 3 نينم وم ملك نا و ع هب لا نولتفت َِئ لق لاق ثدىح نيلتاق هللا مث (مسف

 ديك أت 0 مي 00 0 نيئم وم 58 ١١ ىا هملع قيسام ةلالدل ىودحم

 قلفو داو اصعلانم ةرهاظلا طاش اسيتلم ىسوم م ءاجدق هللابىا مسقلل ماللاو مالا ظ

 | اهبهثبجي دعي نم ىا © هدعب نم وه املا ىا © .لجعلا متذختا مث وه كلذ وحنو رحلا |
 ١ متذخت اريمض نم لاح 5 نوملاط متاو 0 اولعفام حبق ةيامن ىلع ةلالدلاو ةيترلاىف ىخارتلاثو

 دهعلا ىا دي مكقاثيم انذخاذاو 8: اهعضوم ريغىف ةدابعلا نوعذاو متو لجعلا متدنعىأ

 دم ئا ه4 َةَوَش 6 انياام اوذخ مكل نيلئاق لبجلا ىا  روطلا مكقوف انعفدو مكنم

 ليقف اولاق اذاف لقت اكو اولاق قف ةعاطو لوبق عامس ةاروتلاىفام د | ل داهتجاو |
 | انلبقام لبجلا ةفاخم الولو كرما هي انيصعو © ةعاط عامسال نكلو كلوق هي انعمس م اولاق |

 ىسودرفلا لاق : نامالا ا روصتب فيكف اذكه مهفالسا لاح نك اذاف صهاظلاىف |

 بشر ندير“ ايس *« بحت دشاسدب نهارك دن

 نتشابلا هديدرد كاخ دوب * نتشادىهب مشج لصاديز

 هلوةك بارشالا ناكمل ناب 6 مهواقىف  اوبرشا دق مهنا لاحلاو ىا هي اوبرشاو ف ظ
 هباق برشاو فاضملا فذح ىلع لجعلا بح ىا هي لحعلا 8و اران مهنوطبىف نولك ايامنا

 كلذل ابراش هلعجاذكهيرشا ةقيقحو بوثلاب بصلا طاخ اك طلتحاوا بارشلال لح ىااذك |

 مهتاداعنم بغارلا لاق * هبف لغلغتيامف ءاملا ذوفنمهيف اذفان لجعلا بح نييراش اولعج ىنعملاف |

 | مسا اهل اوريعتسينا بلقلاف ضغبوا بخ ةرصاخ اودادا اذا. اغاسم غلبا وهذا بارمشل
 | مهرفك ببسي ىا 46 مهرفكب 5 ةيودالاو ةيذغالا ةيطم ءاملا ءابطالا تلاق كلذلو ندبلاف ١
 مواقف نكن هم يدا امبجاوريملو ةلولحوا ةمسحم اوناك لبق كلذإ بجوملا قباسلا |

 صصقلا فو « مرفكل ةازاجم مهبولقف لجعلا ةدابع ةوالح لمجو ىرماسلا مهللوسام |
 00-3 ش
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 ظ
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 تطعم - قلت

 قاما رح ن اهلك در بتار داما دو ةناها رافكلا باذعوريهطتو

 | هولا 5 تن تالامكملا ناق ةئبتألا ىاطلالا ىلع هدسحو هيلع ضرتعي نا دح ال سلف هلضفو

 ةوللاانا مانهأ لاكو زمك ذي دعلا اهلا لصين ل ةتاستك الأ رومالا نم تشل ةيالولاو

 ضيقلاوهو رعلاف ناعالل 'تجوملا ىلحتلا نم ةتناثلا هّمعل للصاح "ىلا نصاصتخاف ةّتعنلاىا

 ةصاصتخا كلذك تاماقملا ميم لب ىسك ريغ ىلا صاصتخا اضيا وهف ةيالولااماو سدقالا
 هطلارش لوصح ميردتلاب هروهظو سدقالا ضرفلانمةتباثلا نيعال ةاصاح ةببسك ريغ ةيئاطع

 د 581 قتعم كاف ةقاقح ىف "ل11 سلو كسلا 5 3 نظَش بوح ملا 6 هبايسأو

 ١ تصتقألو دعلا تاحردل فردتاف ريضالو لاقلاو ل الاب ١ 2 جدسلا نواطب لاخلا هققح نلهاحجلا

 ظفالا لاق : لاءكلا رهظل لالخلا لحب لالا لها عفشينا هللاةنس

 تدسهلو رارشأب ىوفطضم عارج 5 ىرا. دن ىف 0 نرد

 هبط ةرايخلاب دزللا قاط ضايتا معلا دهام ندا كالح بلان محي

 هنو هلاح فق و لخدؤ انالوماي ىلاَعت هلَلاقف ب وكرر ندلاح حالص خشن هذ, توناح مامآ موي رش

 ةارقلا هملظ نم صاختمل هلجال رودي هسمش دقفاذا 0 رودبو عز+ يشعل لاذ

 هلصوا ىتأ بتارملا نع هريخاف ىسش كنا فرعا نيانم انالوم لاق كسمشانا خيشلا لاقف

 ىنارا ن الاف هتناطب الوا.ىنارا ىسمش ناك لاقف رذتعاو هدب ليقف نيدلا,سمش خبشلا اهلا

 اودسحو هلق اودارا انالوم عاسا ضعب هعم أمم لصوام ىلا لصوف هدع لغتشاف ههجو |

 ءامسل | سلق ىل اع ةردق ىناطعا ىل 0 ن2 خبشلا 0 دلو ناطلس هنأ أناال وم ميلا لسراف هلع

 اعدق مهلاح حالصالوعدنو لمحت لمح نا ىلوالا نكل هللة ردّ مهتكلهال تدراولف ضرالا ىلا

 ىئ وسلا كاف اورفغتساو عقو - ته دلو ن ناطلس نمأف خ خبشلا

 كيسو اهيهانس كظُْ كدسح ناز * دسضحو لكس ع كح قرب نك ماو

 اموحمم اردسج نكرسد 15 هيدا ارّقح ناد يبا كاح

 50 نولا رب 7 لقتل قالاخا نم يك 0 مع هللاىضر باكحالا ناكو ( نوملعيال

 انطإبو !ىهاظ .نورهطتيو ةميمذلا فاصوالا نم نوصلخت هبامت سو هيلعدللا ىلص هللالوسر

 باحصا لاق اذاو ىا هي مهل لق اذاو #قارفلا .هدشاو-نيهملا باذعلان م ةاحنلا ايلط |

 غيلتلاو ءاهنالا ماللا ىنعمو اهلوح نمو ةئيدملا لها دوه مسسو هيلعمللا نص هللال وسر

 ناميالا ىلع رمتسن ىا هي نمؤن اولاق قع اهنمح ةنهتلالا بتكلا م ةنرور نر

 قاوشد وانيالكحف اوفا لما رفحا عجم اكوا و :لتااطبو روف اك ولا 3 الع لزتااع"و |

 ىلع لؤط ىشىل اع كرشانال خا لع قكاوتول 2 ماع لاروع 1 مع كلذ ادعامزا هنق
| 

 0 وهو و لزتا ام ىوسىا 45 ارواع نورفكي » مه 6 و لو مهبزاي هلال ىنم هتما

 دشرص ىلو تعباته ضير ناب رد مكب رتفد لئاوا رد
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 تا للا ا ا
 هنلع هبحاصو هعوبتمل امظعت ةيواعم نع ناسللا فكي و ديزي ىلع نعللا ددج مهللا لوَش مث

 ناروتلا ىو قوراقلا لماع ةرشكلا تاحوتفلاو ةفاسلا وذو ىحولا بتاك هنال البلا

 لاق * سو هيلعلاعت للا لص دم اند ةنكك ةكربب هنع هللا زواحشت هداهتجاىف أطخا هنكل

 هنباىف لوقتاش لاق هيف فقا انا تلق ةيواعم ىف .لوقتام لاق مالغ الا ىنفطقام ملكتملا طادخلا

 اذكهنبا حال ناك ةيواعمنأ ىرتفا لاق هنعلا تلق هحم نمف لوقت اه لاق هنعلا تلق ديزي

 نعلو كلذا الها نوعلملا نكي ل نا نعاللا ىلع درت ةضللا نا لعا مث * رابخالا ةضورفف
 هللا قلخ نم أيش نعليالف ةكربلا هنم عزنتف هلامنم ايش نعاب امبرو مسالاىف هلتقك نمؤملا
 ايندلاتلاق ايندلا هللانعل دبعلا لاقاذا ) مالسلا هيلع لاق ناسناللالو ناوبحللالو دامجللال
 باوثالوباوث هيفذا حمبمتلاورك ذلاب هلدب لغتشيو كرتي نا ىلوالاف ( هبرل اناصعا هللا نعل

 نرثكينهناف ءاسنلا اهلهارتكاو رانلاتيرا) مالسلاهللعلاق نعللا قحتسي ناك ناو نءللاف
 . تيأرامتلاق ايش كنم تأراذامث هلك رهدلا نهيدحاىلا تنسحاولف ريشعلا نرفكي و نعللا |

 تلاَشَو ضرالاو ءامسلا هتنعل لعريغب سانلاىتفانم ههجو هللاءرك ىلع لاق ( طق اريخ كنم
 هللالوسرىأرف ءوضولا ةداعابجم لاقف قاملاىلا جرخ اذا ”ىقلان ع اهابا ىخلبلا ىلع تنب

 هللا لوسر لع ض رعت ىوتفلانا تملع لاقف مذلا “لم نوكي ىتح ىلعاي ال لوي مالسلا هيلع |

 لعافل ةرسفم ةبوصنم ةركتام 46 امسنِب 8 ةضورلاف اذك ادبا ىتقاالذا ىسفن ىلع تبلآق
 4 دب لوالا انه دارملاو عاتباو عاب ىنعمب ىرتشاو ةفص هي اورتشا © ب 7 |

 امنا اهناب اناذيا ناممالاعضوم سفنالا عضو امئاو ناميالا دارملا ه6 مهسفنا 88 ”ىنثلا كلذب ىا

 هب سفنالا اولدب ا اوناكرفكلاب نامالا اولدباملو نامبالاب هنعربعملا هب لمعلاو رعلل تقلخ ١

 دعب مهعمامل قدصملا باتكلاب ىا 6 هللالزنا امب اورفكي نا © ىلاعت هلوق مذلاب صوصخلاو

 دساحلا نا م مهل سيلا ايلطو ادس>ىا اورفكي نال ةلع 6 ايغب # هتقبقح ىلع فوقولا
 ىدذلا ملاظلا وه ىعابلاو ةدمحة|صخوا ةلزنموا هاح نم دوسحملل امث هسفنل هل سل ام بلطي |

 لجال نئاكلا ىنبلاب للعملا مهرفك مهئاعيا هب اوعاب أيش سب ىنعلاو هدسح نع كلذ لعفي ||
 ىحولاوه ىذلا 6 هلضف نم #3 ىلعب لمعتنس دسحلا ناف ناىلع ادسحوا هلال أ 2

 ةلاسرلا ءابعا لمحتل نيلهأتسملا ه6 هداعنم 98 هيفطصيو هؤاشي ىا 46 ءاشي نم ىلع ©
 هجنورك ' نوتعو نانمنلارخا , ىن' نودقتت دوهلا تناك لسوهيلع هّللاىبصدم انهه دارملاو

 جرخ نا اوه اكو هودسح ليعامسا دلو نم هنا رهظ املف قحسا دلو نم هنا نولظي مهو

 نئاك 4« بضغب #9 نيستلم اوعجر ىا 6 اًوابف 88 مهريغل نوكف ليئارسسا ىنب نم سمالا
 اوفرتقا امسح ةطعل رثا ةنعلو فدارتم بضغل نيقحتسم اوراص ىا * بضغ ىلع ©

 راهظالاو مهل ىا  نيرفاكللو # هيلع اوغب و قحلا ىني اورفك مهنافرفك ىلع رفك نم
 مهتلاها هبداري 46 نيهم باذع #8 مهب قاحامل مهرفك ةيلعب راعشالل .رامضالا عضوميف

 ءاعداو مهيلع لوزنلا عمط ىلع ىنمملا دسحلا ىلع اينيم ناك هللالزناامب مهرفك ناامل مهلالذاو |

 ( لضفلا )



 ١ 1 َ . دفع 9 5 | 5 5 نعص

 | هب ئىضروأ هزاحاوا هب يماوا هنع هللا ضر نييشا ىلتف يو اع 26 زاوج نع اوقشاو

 ةرقبلا ةهروس م ا ا/4ب 2م

 ا 4 هللا دنع * هه 2 قثاك وك بات 7 رص 7 املو ؛ ناعألا #8 نعللا ةسسل ءافلاو يعمل

 ةاروشلل قفا وم ىا 9 يعمل قدصم 0 بفن رمشتلل هللا دنع نم هوه هقصوو نا : رقلاوهو تا

 هيلع ىلاعتهللا ىلص دم ةئعسب صتخمام هيودصملا ديجعلانبا لاق * عئارمشلا ضعبو ديحوتلا يف

 1 زكاخ 3 دو 1 ير ءاكحالاو ا علا تافصلاو تامالعلا نم 00 لديامو او

 0 ا ؟ نذلا ىلع نوحتفتس 0 6 3 هللا اص دج 0 لبق ىا 3 لق نم اوناكو 4 ١

| 

 ثتاوعملا ىتلاب ان رصنا مهللا نولوش قم 0 ترعلا كي ىلع هب نو رمصنخاسد ىا

 قيدصتب جرخم ىن نامز لظادق ءمادعال نولوق و ةاروتلاىف هتعن دم ىذلا نامزلا رخآ. ىف

 لزان م ها نم أوف عام , مه ءاحاملف 2 مراو داع لتق هةعم مكلتقنف انلقام

 ةدم امهن» للخ نا ريغ نم هب حاتفتسالل هئحم سقعت ىلع ةلالدلل ءافلاو هل هفرعم هللعوه

 ىلوالأ امل باوج وهو هتفص اوريغو ةسايرلا ىلع اصرحو ادسح - 161+ ةيبلدم

 - 15 تو ب أ 5 _ 0-3 ذ 71 - -

 قح قى هتعللاو -- هنعللا ته رت ىلع هلال دلإ ءاملاو 1 مهتقحل هنعللا نا ىلع ةلالدلل

 0 ها نم نيسدملا قحىفو ٠ قالطالاىل اع ةنحاو د ةمأ 32- هج رلا نم داعيالاو درطلا رافكلا

 كح ا نم ) مالاسل !اهلعدإ وق هنمو فنذلا كلذ ن ١ وكمال نم :اهمدنعيو لبا ةماركلا نع داعبالا
2 

 1 هحرد نم دورطم ءيق ءالغلا ةدايز تقو ةعيدبل ءالغلا تو هب رتشلإام رخدانم ىا (نوعلم وهف

 2_١ او ةعدبلاو لهل ثالث نعلل هيضتقملا تاعيشا ١ قفا لعاو 0 رافغلا همحر نمال رارالا

 نيرفاكلا ىلع هللا ةنعل كلوقك معالاف صولاب نعللا ىلوالا + بتاع ثالث ةدحاو لكىف هلو

 ىراسنلا و دوهلا ىلع هللا ةنع ل كا ا فانت وأب نعللا هساثلاو 23 ةقسفااوا هعدتملاوا

 ' رثاح كلذ لكو ابرلا لك او ةملظلاو ةانزلا ىلعوا ضفاورلاو جراوخلاو ةيردقلا ىلع وا

 ىبعىذا هنف نكي منا حل روج اعدج مهن فكإ تن نك ناكناف صخشلا ىلع نوعللا هيلاثلاو +

 فرعو رفكلا ىلع امام ءال قنا تلم دال ليدي اور ن زدزفز الهرات قبلا تراوقك

 نال رطخهفف اذهف هنعب .اهريغوا ورمعوا ديز ةنعلك اعرش تشب مل نمت ناك ناو اعرش كلذ

 | هلوكب , فيكف هللادنع ابرقم توميش فتوس و ةأ وجو دق مولعم ريغ هتماخ لاح

 | دي ىلع ملسامث هنع هللا ىضر ةزمح ىنعا مالسلا هيلع ىبنل 9 لق, اشحو نا ىئريالا اناؤعله
 اا هبال كيري نيل نممج نيو ةنلاب هلأ هرعشباو مالنا :هيلعا تلا

«2 
 س١

 ا هرُش ةعاظف ساوتو 9 زاهتشا ىلع ديرب نعل مهضعب لاق نعلي.ذ لامحالا اذه ع هض

2 7 5 ٠. 35 2 5 95 ٠. 

 رمت اى لاق املو هنع هللا ىضر نيسكلا لتس نما نبح ناك الا ال

 مص نبا حسبسملا نيد ىلع اهدخف * دمحا نيد ىلع اموب تمرح ناف . 114 ذيب 1 1 . 8 2 ٠

 . 5 . 1 - ١)

 لها٠هساهاو ءراششساو نيسحابلتش ديزي ىضوبنا لاين نبدلاو ةلملادعش أك 1

- 
 هناعا ىف لب هم اشف تقوس رحت اداح! هاصاقت .دطومع يم ماللسل هيلع ىب تل |تَنب ا

 جلت ولم بوش اذا لوش دايع ني تضراصأ ا ناكوإ * ىهتسإ هناوعاو مداصتا ىلعو .هيلع هللاةنعل

 ) اذ
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 عمر 728 66 ميك“ وا ل ١ نقييبحم

 [7]1 66257 وير عدت بعص

 دسحلاو بضغلاو ءايرلاو ربكلاو بجعلا ةمومذم عبس تافص سفنللو لماكلا نامتالاب .
 0-3 : أ

 قلغا دقف عبسلا هذه نع هسفن قي نق ةعينح هانع) ادهال 598 مهاد ع ولام اخو

 0 نكتالوابنذ نك لاقف هباككاضعب ممدانب مهاربإا ىصواو ةنحلا ناحاهرو اح ميج باوبا ةعبس |

 ةداسعلل ىشورلارمع هدد فورعملا خشل |ىلع كل د لاق 57 ا هيدنشقتلا محاشملا صعب نعو ْ

 0 ريد ةدلب َّق اراوهشم ناك هنال ةساي رلا بح نم 9 هل>اد هنأ تبلسإ نلاطعإو يعمم هندج وف ظ

 ! كدوج و نفدا ع 85 حرشىو 5 وكلا دل روحا نم هللاب ذوعش صضاصالاو 52 | اعجب سه |

 ١ ىهىتلا!لونعاضراىف .لاحوا لمعوا معنم قلخلا نيب كصاصتخا روهظ ببس نوكيام ىا |

 1 كملعل كنمرهظي 'ىشب دتعتالف صقنلانم هلع تليجامىرت نا اهدحا * روما هثالث دحا |

 لشو رصقلل : م6 ام كوسا عماسلا قيوشتو ماهه مايهالل ٠ ظ

 ةلكا تلازام ) هتومدنع مالسلاهيلع لاق ىتح ةاشلاهلمتءمسو هوم رحس كلذلو مكم همصعا |

 ١ قرعوهو (ىرهبا تعطقناوا اذهف ) ةدودعم تاقواىف اهمسرلا ىنعجاريىا ( ىندواعترببخ |
 زاجمحلاب عضوموهو ربيخ تحتقال هنا هتصقو * هبحاص تام عطقنا اذا بلقلاىف طسبنم

 اولاق ( امس ةاشلا هذهىف متادج له ) لاق مساقلا ابا اي.ن اولاق ( هيف قداص متا لهف ظ

 مص ١١/٠ لواللا ءزجلا

 ءاذهل اعلانه ىغأملا ديري ناو ماك

 داريوا مث دعب مهتيرذ ىلعو مملع اهراع توبثلو احاشل : ةرمضضاح تضم ناو ام اكفرؤلا ةلاحلا ٠

 ىناالوا مالسلاو ةالصل اهيلع دم لتق متلواح م كنال ةيللا هذه ىلع مكناو دعب ممنولتقت اًقيازفو .

 'ىشنع مكلئاسونا ) 1 لوسرلاقف مس اهف ةاش سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسرل تيدها

 1 ل افكار تيك نادم كَم 0 أ تكف انذرا ايا 0 كالذ ىلع مكلمحاف '

 1 5 روكتال بلقلا 0 0 | مهنع ة نا ةفاخ

 ريمة لاق : مسي بنذلاو كابي 4 ناف جلف

 [1] شابم ناكوجوش ىوك نوج شك مح * شابه ناطلس وش هدنب قوت ان
 1-9 تسر 53 نها دنس زا نبا هز حز نام كانت كلاب قلخ ناي عاعتإ

 ١ صقنلا الا كباقثال ىرتالف تنا ثح نم كبلارظنت نا. ىلاثلا * كسفن ةثاخو كسئاسدب

 تنااعب ارامتعا هنلا هتبسن ناسحا نم كلردضيام لكف .لاكلكل الها .هارتف دك رظنتو

 | ل ديغرإ ف عدزلا نفد ياك هلع اقفتم ايرغذل بحعلا ةلعل ءاود عدم 0

 السلا هيلع ىبنلارصعف نؤودوجوملادوهبلا ىا 6 اواقو لذ ةيضئمريغ ةلاحفف لوما نوجالاا
 ةيلج ةيشغاب ةاشغم يهىا نتخيل ىذلا فلغالا نم راعتسم فلغا عم هد فلغ انبولق #

 اهنال كلذك ةقولخم مهب وات نوكت نا هللا در مث ههقفت الو دم هبءاجام املا لصي داكيال

 ىا## مهرفكي هللا مهنعل لب ف لاقو برضاو قكلا لوبقنم نكملاو ةرطفلا لع تقلخ

 مهرايتخا ءوسب مهدادعتسال مهلاطباو ضراعلا مهرفك بيسب مهلأشو مهالخو ملفنا

 | ضعبب مهئاعاوهو نونمؤي اليلق اناعاف ىا ةغلابمال | ةدي زم ام » نوئمؤيام اليلقف ؛ 0 ةرملاب |



 | امثدلاىف لطابلا هس ةمعلاو قلل ةدهاسم نع : قلقا ىم وه ىذلا ىرخلان م ام

 ئونثملاوف لاق : ةرخ آلاو

 6 لاجحن ا .ىادف وش .نززا 5 ىا * لالجلاوذ لامع فسون دم لصا

 [؟] ا عرف # دوب لا دقوغلا هديد دن ىلصا

 لالتعاو. تلعز هتسر ها + لان قلاش ا لإ ديحوب نركب

 تلاقو لزغ ةعطق قوسلا ترضحا ازوم نا  ىكحو - قحلا قيرطيف قشعلانم دبالو

 كنعو كلامح نع انبجحم ال مهللا قاشعل ارتف دف ىمسأ دجوب ىتح فسوب ىرتشم نم ىوتكا
 ليئارسا ىنبإي انطعا دقل للاب ىا 6 انتا دقلو هه كنم كلاصو لاونب نيزئ افلا نم انلعجاو
 باتكلا © ةي الا (ىسوماندعاوذاو) ىلاعتهلوق دنع هليصفتقيسدق ةيناربع ةغل #ىسومو»

 انعبتا ىا هأيا هعبتا اذا هبدافق لاعب 5 لسرلاب هدعبنم اًسفقو »8 ةدحاو ةلمح ةاروتلا ىا

 نوعمشو ناملسو دراج ليومشو عشوب مهو هرثا نيفتقم لوسر دعب الوسر ىءوم دعب نم

 مداخل ابها مهزيغو ىحو ايرك ذو سنوبو عسلاو سالاو لقزحو ريزعو ايمراو ابعشو

 هلاثم الو هلقانقتشاال هلا حصالاو كرابمملا هانعمو عوسيلا ةينايرسلاب 6 ىسيع انيتاو

 , مالا ىلا ةفاضالا ةردنل نيملعلا نيب اعقاو ناك ناو فلالا تايثاب ه# نبا ف ةيبرعلاف

 لامكلو دحملا ةمدخل ةررح اهما اهتلعجدق ةدباعلاو ةمداخلا ىنعمي ةينايرسلاب # مى

 طاخو تاىمم عبس مالسلا مهيلع ءاببنالا عم مركلا هباتك ىف ىلاعت قا اهامس اهءرل اهتدانع

 أ يب راشف( نيمك ارلا مه :ىكراو دال كيرل ىتنقا مبسماي ) ىملاعت لاقاك ءايينالا بطوخاك
 ١ صربالاو هك الا ءارباو ىتوملا ءايحا نم تاحضاولا تازحعملا ه# تانبلا ف لاجرلا عم
 ةفاضانم 6 سدقلا حورب © هانيوق ىا * هاندياو © لجحنالاو تابغملاب رابخالاو

 سدقلاب تغصو مالسل هلع ىسع حور ىهو ةرهطظملا ةسدقملا حورلاب ىا ةفصلاىلا فوضوملا

 ىعسواينذ فرتقيمل هنال ةراهطلاب فصوو ليربج حورلاوا ىلاعت للاوه سدقلا نال مااا

 هربك ىلاهل> لوانم همصعهنا هبهتبوقت ىعمو بولقلا ةاح هيفامي ءانمن الاب ىنأي ناك هنال احور

 ىسسع صصخو هلق دوم ملا دصق نيح :ءاهسلا | ىلا هعفرو هدال ولا دنع ناطش ملاذا نيالا

 ماكحا ذيفنتل تناك مهتتعب نامل ا سدقلا حورب دسأتلاو تاشيبلا ءاتباب هفصوو لسرلا رول

 لطابلا مهداقتعا ةدام مسحو اهماكحا نم ريثك هعرمشب خسن دقف ىسعاماو اهريرقتو ةاروتلا
 لقوى ىالا ةعبدا ىسكعو نعوم »ولدوا جبت ةاوروا واف دات نايل هقحىف

 | هلعف دقو ادهم مالسل هلع ىنلا رضع لها بطاخ 3 0 الس املكفأ 00 ى فلا نوعس

 | ءافلاو مهلعفي نوضريو بيتولوتم ههنال رادكتسالا ةسراطا لتقلا مهنم هيي ىنعي مهفالسا
 | ديزتالىا 4 ىوهتالاجلوسز قو: 5 ءاج املكف مهوعبطت+ اى ا ماقملا بسانن ردققم كغ طعلل

 متمظعت ىا 4 مك 3ه هنع فارحتاال ىذلاق نم ماوه قفاوبالو ه مكسفنا ف
 | امهلع دمعو ىسعك # متاذك , 38 مهنم هي اَهرفف 32 هللا دنعنم هبءاجامن نامبالاودل عابتالا نع

 ل | تنعم نينيسولاى اعيو | ىف ايف وسوف مالاسأ | مهيلع اهريغو يحي و ايركزك 46 نولتقت اًسرفو 3اس

 ّْ 00223 ناسلا حور -

 ىربج رفاك نتفك باوحزاب ناس رد مجيب

 خا ارىئ

 ١ د رخاوا رد 0

 قف

 -_ ندوه

 لا تسا تل ؟ وجمه وا دسر ىماط وازاارون ىقولخ هكن 1 ناس رد. م. رتفد لئاوا ردد. [ 3



 [د] ؟© ىرزأ“ ءويع ىلا عاقب رت اعستيج حبك ع ف عوججحرو

 تلصو نيرداقلا ردقا هلا عم هناحبس هيلع ةعنتم تناك اذا ةلفغلا نال ةعاطلا ىلع ةملظع
 مق 117 لؤالا ءزجلا

 نيذلا 98 ةحبقلا فاصوالانم رك ذا نوفوصوملا 6 كئلوا ف اهيقحتسم ىلا قوقحلا

 اهليصحن نم مهنكمب عم اهنع اوضرعاو 6 ةرخآلاب 8 اهولديتساو  ايندلا ةوبللا اورتشا
 مهلا دوعيامل مهئافلح بناجلل ةاعارص ناك امنا باتكلا ماكحا شعبب رفكلانم رك ذامناف

 0 ناك ايويند #* باذعلا مهلع ففخئالف 8 ةيويثدلاو ةيئيدلا عفالملا ضعب نم مهم

 عمج انا معا * ربجوا ةعافشب مهنع هعفدب باذعلا نم نوعني © نورصم مهالو

 0 فئكملا نكم هناحبسهللاو نكمت ريغ عنتمم ةرخآلا تاذلو ايندلا تاذل لصحت

 نصرغانام هللا لش هسفن ىلع ىرخالات وف دقف ةيناا لصح لغتشا اذاف .داراو ءاش امهتيا

 ءارشلاو عسلاكايندلا تاذلو رفكلا نم مهيدياىف لصخامو مهءاتكىف امب ناميالا نم هنعدوهيلا

 ىرتشم مديناف مومذم ايندلاىف ءارشلاو عسلاىف نوبغملا نال مهل مذلا ةياهن هللانم كلذو .

 كفسالو ايندلاىلا نكريالو ةرخ آلا ةراحتىف بغرينا .لقاعلاىلعف * ىلوا ةرخ الاب اندلا

 ناك ىتلا هنيد رايدنم جرخ الو سفتلا ظوظح بالحتساف ناطشلا صماوا لاثتماب همد

 ىلا ىرخا ةراشا 6 م ءامد نوكفست ال إ) هلوقىفو ىقشيو لضياا هناف ةرطفلا لصاىف اهيلع

 توبسلا يابالو ءارحصلافف ميهلوا هسصل ء ءالبوا دهج نم هسفن لتشنا هلزوجنالو دعلانا

 مهنعهللا ىضر ةباحصلا ضعبنا ىور دقو * كلذ عم ىف ماعوهف هملحى اهفسو هتنايدو الهج

 / محللا اولك ًايالو ,تونذلا ىلا اووي الو ءارخصلاف اوم ناو: حوسملا اوشيليْا''اومّرع

 | ىواو ءاسنلا ىشغاو رطفاو موصاو ماناو ىلصا ىتا ) مالسلاهيلع لاقف ءاسنلا اوشغيالو

 / ىلاعتلاق اومزعام اوعجرف ( ىنم سيلف ىتسنع بغر نف محللا لكاو توببلا ىلا |
 نيو دوهشلا لاء ىلا لوصولاو دوبقلاّنِع زواحتلا ىف لامكلاف 6 هقح قح ىذلكت او |

 مق اولوت امئاف برهي نيا ىلاو برهي ىش ىأنف ىهاظملاو ايارملاىف هللاريغ ىرتال فراعلا

 ةيروكلل هدب نم باتكلا عيضيال توم ادغ هللق اذا هلل معلا بلطي ىذلا لق اذلو هللادجو |

 ْ نع توملا هنبارشا بحيبش هنف وهامن لضفا يلق ةنلا هلاصلخ هللهب الاغتشم قوقحلاىفو |

 ىدهلاىلع ةلالدلاب هذاعناف ىوهلا دق ىف ريسان د ىتش فانصا ىراسألانا اضيا معاو *« كلذ ظ

 ىونثملاىفو.: توملا رك ذ صالخاب ةصالخف امندلا بح دنقىف ريسانمو |

 زودب نك رك نيزا ار سكرت مشح * زوسب ارتالوغ كلاب نك قح رك ذ |

 حئاولب نيقلا ىلا هدشرب هؤادفف نيطاشلا هتوهتسا دقف شضاوسولا دبقف 5 ريشا نمو

 ١ نيقلتلاب دوعتامو ددقتلا تاملظ نم هجرخيو نيمختلاو نوظلاوكوكشلا نم هذقنل نيهاربلا

 ١ نمو اهعالقا ىلا هداشراىف هرسا كفف هتالز طسر هسفن سجاوه رساىف هدجم ريسانمو

 | نوكلا تاتو هلك لح ايفا قلي لع ةلألاللا قتعتاجق هدوجو سبحو هتافضرساىف هدحم ريسا ١
 ِْ مهنمال و صالخ مهطسرلالو دوف مهليتقلالو ءادق مهن ريسال سلف قحلا ةضيق ف هدجحن ريسان هو

 رارق موعمالو رارف مهالو لبلد مالا مهمدلالو لمس مس ريغل مهلا الو لدح عمهعمالو لدي

 هداؤف م ماقم ىلا لصوو هدام لان اليس ةقرطلا هذه دخلا نف لمكلا ءايلوالا م اقم اذهف



  باذعلا دشا ىلا ف دخالا دعب عجرلا درلاو نوعجري ىا ه6 نودري 3# 2 ٌْ

 ةرقبلا ةروس مهي >> 6/١
 ناي ىرجم ةادافملاو ءادفلا ءاطعاب رسالا نم مهوج رخ ىا 4 رمهودافت 0 ىرسا مهف دبق
 ريمضه ف مرحم 6 مهجارخامكيلع مرح ف ناشلا ىا ًادتبم ه«وهوإإل ءادفلالباق نيبو ىدافلا
 أ ىلع ذخا ىلاعت هللازا كلذو ناشلاريمضل ربخ ةلمخاو مهجارخانع اربخ عقو لغاتلاماقمتاف

 ظ ةماوا دعامعاو مهرايدنم اضعب مهضعب جرخم الو اضعب مهضعب لتش النا ةاروتلاف ليبارساىب
 سوالا اذكو نيوخا دوبيلانمريضنلاو ةظب رقناكو هوقتعاو هورتشاف لسا رساى نم هوك دحو

 مارحلاولالحلاو رانلاو ةنملاو ةماسقلا نوفرعيرالو مانصالا نودبعي كرش لها مهو جرزخلاو

 ىا مهءافلجو سوالل ةنيعم ةظيرقونب تناكف ةوادع مهني, تعقوو رمش برحوف اوقرتفاف
 ظ برح جررزخياو سوالا نيد تناك اذا اوناكف مهءافلحو جدزخلل هليعم ريضالاو مهي رصأب

 | ىتح ىتح مهناوخا ىلع مهءافلح موق لك ىهاظي جرزلا عم ريضنلاو سوالاعم ةظيرقونب تجرخ

 | اهفام نوفرعي ةاروتلا مهيدبابو اهنم مهوجرخاو مهرايد اوبرخ اوبلغ اذاو ءامدلا اوكفاستي
 ٠ ىدتفاو نم جرزخلا ىدياوف ناكام ةظيرق ىدتفا اهرازوا برش تعضواذاف مهلامو ملعا

 ظ مهولتاش ربعك ولاقو كلذ فرغلا مم ربعف ىراسالا نم مهم سوالا ىدياف ناك اه ريضنلا

 لذتسينا ىحتسنانا اولاق مهنولتاقتف اولاق مهلاتق انيلع مرحو مهيدفننا انما اولاقفممنودفتو

 مهلع ذخإ ىلامتهللانال ءادفلاالا لكلا نع مض رعا هصخلتو هضقانملا ىلع مهمذف ايؤافلح

 ظ مهاراسا ءادقفو مهادعا عم مهلع ةرهاظملا كرو جارخالا كرثو لتقلا كرث دوهع هعبرا |

 دكتإلا ددملا»دإ ءادفلا ابو غور با ودعي 6-0 ءادفلاالا لكل الفويل

 ظ نامبالا ةضعم 1-00 نا عم جارخالاو لاتقلا ةمرح وه © ضعب نورفكتو ) 0

 ظ عم ضعبلاب مهرفك خيوتلا طانف قاثبملا ىف الخاد 1 لكلا ناكل قالب
 انعيبا ركل ولج(: هيلع ليش يز + ءازج سيل ىا ىنن * ءازجاش »© ضعبلاب مهناميا

 6 ىزخالا »8 لعفي لعافنم لاح دوييلا رشعماي 4 *« مكن ف ضعبلاب ناميالا عم باتكلا _

 | مه رساو هضارق ى لتقوهو ةحيضفلا عم نا وهو لذ ىا ادتملل اربخ عقو عرفهم انما

 4 ايندلا ةومحلاىف إف ةيزجلا ذخاوه لبقو ماشلانم احيراو تاعرذا ىلا ريضنلا ىنب ءالجاو
 | تارمنمةغرافلا مهعامطا عطقل ركذام ىلع رصقلا قيرطب مهئازج ناي ةةويسنيم +
 | مات مو ب ةمايقلاموبو 3١ ويلك علل اللصا هلرثاالهنا راهظاو باتكلا ضعس مهنا

| 

 | عطقني هناف هلبق ناك باذع لك نم دشاو ايندلايف مهيزخنم دشا وهو مهجىف بيذعتلاوه
 ' دشا ناك امتاو ( ةرخ الا حوضف نم نوها ايندلا حوضف ) ثيدحلاىفو عطقنبال اذهو

 ىونملا فو : ئصاعملا دشا ت تناك مهتيصعمنا امل

 رش ارردب تشاءدومارف قدا اع ريا رئهاظ 2

 | ىحال ىاب رت كنا اذه املج نم ىلا حئايقلان ره 6 نولمعتامع هي ه ةأتبل 6 لفاغب هللاامو

 | ةراشبو ةيصحملانع ْمْظع رجزو ديدش ديدن ثعبلا موي اه مهيزا>بف مهلامحانم “ىث هيلع
 دا باوجو ارشركرخ ىإب نديثك سباو ببس ريش ندبسرب نايب رد مكب ال5 لئازا ند



 مد 11/4 زم لوالا هزجلا

 نيدلاولا هتقفشو هتججر تمعو ةيدوعلاقح ةدهعنم بلاطلا جرخ الو الل لاك

 ةمكحلاب مهوعديو ركتملانع مهابيو فورعملاب مهرمأي انسح سانلل لوقي نا هل ءزل اهريغو
 انيل هلوق نوكي ناو قلخلانسحم مهقلاخيو قحلاقنرط ىلا مهدهو تلاىلا ةنسحلا ةظعوملاو

 ماكي نا ريغ نمو ةنهادم ريغ نم عدتبلاو ىتسلاو رجافلاو ربلاعم اقلط اطسبنم ههجوو
 هل الوقف ) مالسلاامههلع نوراهو ىسومل لاق ىلاعت هللانال هبعذم ىضرب هنا نظب مالكب هعم

 هللامهىما دقو نوعرف نم سخاب سلرجافلاو نوراهو ىمومنم لضفاب سلف (انل الوق
 ظفاحلا لاق : ىنشحلاب فيكف ىراصتلاو دوبلا آلا هذهىف لخدق هعم ناللاب

 ارادم ناشد اب فطلت ناتسوداب + تسفرح ود نبا ريسفت ىتكود نشياشا

 | ىدعسلا لاقو

 سارح رد قلك ضال 4ك ىصتسهل ل لدن تيك ككل دركي _ شرد

 ةاروتلا ىف كدهعو ؟رارقا انذخا تقو دوهلاابا اوركذاو ىا © مكفاثم انذخا ذاو #© |

 اذا هسفن لجرلاريغ لعج ضعب مد مكضعب قيري.ال 1 6 كرامد نوكفستال ) 8 مكل انفو

 فرخ مهنم دحاو لك ىرجا انيدو ابسن ىوقلا لاصتالانم م املف انيد وا الصا هب لصتا

 هناك ىهنلا ىنعم ىف رابخا وهو هنم صتقب هنال هسفن لق امتأكف هريغ لق اذا لقو مهسفنا

 مكضعب رخال ىا ه# ؟رايد نم مكسفنا نوجرخن الو # هنع ربخي وهف ءاهنالاىلا عروس

 رايدلا نم جارخالا نارتقا فو جورخلاىلا مهوئحلتف مكناريج اوبستال وا هزايد نم اضعب ش0

 | هلو دان مكفتنا ىلع مققرتعاو هدم اريد  متررقا مث لع لتقلا ةلزتم هناب ناذيا لتقلاب

 ىلع رقم نالف كلوقك دارقالل دكوت اهلع 6 نودهشت متاو # هيلع ةظفاحلا بوجونو
 مثالي قاثيملااذهب مكفالسا رارقاىلع نودهشت دوبلا اما مويلا ما وا اهلع دقتاش اذكب هسفن

 تاذلا ف التخا ةلزنم لزأملا تافصلا ىالتخا ةدافالا طانمو ربخ 6 ءالؤح وه أدتبم 6 متلا
 نوضقانلاو نودهاشملا ءالؤه كلذدعب متاا ىنعملاو هب تجرخ ىذلاهجولاريغب تعجر لوقت اك

 نولتقت 98 ليقف نحن فيكاولاق ممن أك نيرقملا كلوا ريغ نورا موق كح نعل نوضقأكملا

 اًمرف نوجرخنو 9 ءالؤه متا مث هلوقل ناب وهف مكسفنا ىرجم نيراجلا ىا هي مكسفنا
 ىدحا فذحم # مهيلع نورهاظت ل ةفئاطلا وهو قيرفلل ريمضلا 6 مهزايد نم مكّنم |
 . صاصتخا مهوتل ةعفار جارخالا ةيفيكل ةنبم هلوعفمنم وا نوجرخ لعافنم لاح نيداتلا |

 هيلغلل ؟روهظ نووش ىنعملاو ةرهاظملا نود لالقتسالاو ةلاصالا قيرطب جا رخآلاب هم دفا |

 قحتس ,ىذلا لعقلا وهو مالاي نيستلم ىا نو هاظت لعاف نم لاح © مثالا + مهلع

 دخلا ىلع ةيآلا تلدو ٠ * لظلاف زواجتلا ىا 4 ناودملاو .# موللاو مذلا هلعاف

 ىا :*© ىراسا موت ًايناو 8 ريبكلا ريسفتلا ىف اذك هملظ ىلع ملاظلا ةناغا اذكف مرح
 نايثالاهب دري ملو ةلاحلا هذه ىلع مكحل اورهظ ىا نيروسأم مهنوك لاح موس

 نم لوعفملا ىنعم لسعف ارهق دَحْوِب نم وهو ريشا عمج ىرسالاو ىراسالاو ىراشخالا ٌْ

 |:نيغنم ديلا ىف هدا 1 قرفلاو قاثبالاو دثلا ىتع 7-5 ل

 وسو يسوم 5-5

 تس مس دس مسموع هل

 ( ديف )



 ةيثلا ةووم مك اع دو

 وعيطا ) ىلاصت هلوق ادحأ اهيزق يغب !هئدخا:ليق الو كايا «ثالْبدنَو رقه عل زا تأ
 رو ولصلااومقا ١ ةلاثلاو ( كيدلاواو ىلركشازا ) ةيناثلاو 6« لوسرلا اوعطاو هللا
 اهما ىلا لاثتمالاو امهل عضاوتلاو فورعملاب اهمترشاعم نيدلاولاىلا ناسحالاو 6 ةوكزلا

 ىدعسلالاق : اههتامم دعت ةرفغملاب ءاعدلاو اه ذو لها ةلصو

 ترب "تباع عام ىلا ]+ ذك 5ك د دلك نار ايلات ظ

 ترسيزا ىرادمشج ناهان #* ريخ ىدرك هجردب ىاع ون ظ

 ىلع قلخلا نعا نا ىلا ا ا هلوق ىف نا ةمجنلا تاليوأتلا فو ©

 ْ ةجورَح دعب ميلا نمحم نا شي نكلو يماطلاو دوو انيس مهنا لعلال ةاذلاوانلؤلا

 | ءادا ىلع راتخي الو ةقيقحلا ىف هيدلاو دوجوو هدوجو دحوم وه ذا هبز ةيدوبع ةدهعنم

 ظ ىاسلاىلا ربلا اهنمو * اهريغل تافتلالا فيكف هيدلاو ناسحا هتيدوبع
 ا كاخهرهحزا شناشفس تقفشل * كا هديد زا ل 31 تمح رب ْ

 اننا تيدا فو ( ناطستلا مهتعصق. برش الف مهتعصق لع موق مم متي دنق ام ) تيدا فو |

 ةتبلا هبوذ هل ترفغ لجو نع هللاهنغي ىتح هبارشو هماعط ىلا نيماسم نيب نم اهني مض نم )
 امو اولاق 6هبونذ هل ترفغ بستحاو ربصق هتيرك هللا هذا نمو رفغي ال المع لمعي نا الا

 | ىتح نبللا نسحاو نولع قفناف تاوخا ثالث وا تانب ثالث هلزاكنمو هانبع ) لاق هاتميرك
 "رارعالا م“ لجر ءاداسم ”( نفشرال نابع ليم نآالا هيلا وهل ترجع نتاع وانقلب

 ظ هيلع هللا ىلص لاقو (ناتنلا وا ) سو هيلع هللا ىلص لاقف ناتنلا وا هللا لوسر اي لاقف رجاهنم
 | عياصالانم ةيابس لاو *لت را لاو علو ع

 مالسالاب هللاءاج املف امم نوبسي اوناك مهن :ال ةباسلاب ىعدت ةلهاجلا ف تناكو ماهمالا ىلت ىتلاىه

 ! نم ةريشملاو دحوتلاب ا :ال ةريشملاب اهومسف ممالااذه اوهرك
 اهنم رصقا ىطسولا مث ىطسولا نم لوطا تناك ملسو هب هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر عباصا

 ارخآلا تيدحلا هلؤقو (ةثملاق نيئاهكوهو انا) مالسلاهيلعهل وقف ىطسولا نم رصقا رصنبلا مث
 | ل لزانملا ركذ دارا امتاذ ثالثلاهعباصاب راشاو ( اذكه ةمابقلا مون رمعو ركب وباو انارشحا )

 | ةلزنم هل نوكي متتلا لفاك كلذكو نوف رشم نحنو اذكه رش لاقف قلخلاىلع فارشالاو
 | مامظنالا ىلع ثيدحلا ليوأت ىل> ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عباصا نأش فرعي + نف ةعيفد .

 أ نيقيدصلاو نيدللاو لسرلالزانمنال دعب ىنعم اذهو ةبرقلا لح ىف ضعب نم مهضعب بارتقاو

 | ىلا ربلااهنمو * ىطرقلا ريسفت ىف اذك ةفلتخم لزانمو ةئياّس بتارم نيحلاصلاو ءادهشلاو

 ةاساوملاو هقدصلا ىلع ضحك ا نمّصَس اذهو يلف يكفل 1ك ندذلا مهو نبك اسملا

 | ىف دهاجلاك نيكسملاو ةلفرالا ىلع ىعاسلا ) ثيدحلاىفو ءافعضلاو نيك اسملالاوحا دقفتو
 ْ هللا لبس ىف داهحلا نم لضفا تاوخالاىلع ىبعللاىري سوواط ناكو ( هللال دس '

 ظ ليم "لاخر [راك لك |: «اند' لدتك نب ىتلد دكا اا ْ
 تسكت تسد رده شديلك اد رفا * تسح هنحنك زو عا نك ناشر ظ



 لبق انهه نمو ةيملاالا ةملادليالو مهناعيا مدع ىلا ىدؤتامم مهفالسا ابق نال
 اوت ةوشارصعيف نودوجوملا:دوهلاوا هعورف تباط ءرالال صاب اط اذا

 / نا ىا 6 للاالا نودبعتال لِ ناب مهقاثيم انذخا ذا اوركذاىا مهفالسا مينص ءوسب مهل

 ىهنلا ىنعم ىف ارايخا:نوكي نا ىلع وا بصانلا لاوزل نودبعت عفر نا طقسا املف اودمعتال

 مالا حيرص نم غلبا وهو بهذا ىا سمالا هب ديرت اذك هل لوقت نالف ىلا بهذي لوقت 5

 ظ ربخف هنع ىهّنا هناكف هنع ىهن ام ءاهس الا ىلا عراسي نا هيج ىهتاليلا ماهعا ند هف ا ىبلإاو ٠

 ' ىنملاهباع لد مسق باوج هنا لبقو هلللالا ةيهولالا اولعجت الو هلال اودحوت ال ىا ىهانلاهب

 ا

 اناس>ا نونسحتو ىا ه# اناسحا نيدلاولابو قه هللاالا نودستال هللاب انلقو مهانفلحاو لبق ةقيكا

 امهلع افطعو اريثك ارب ىا ءاشنا هنال هانعم ىلع اونسحاو وا رابخا هنال.نودت ظفل ىلع
 باقل عورملا نوف سم وب صا :*« ىبرقلاىذو هللا عا فلاخ ال اهف اهرما دنع الؤزنو

 نمو غولبلا لبق هوبا تام ىذلا ريصلاوهو مين, عم * ىاتيلاو لَ ىنحلاكردصم اضيإ
 عايضلانع مهقوقح ظفحو ةيبرتلا نسحب مم ناسحالاو هما تتام ىذلا ريغصلا تاناوسحلا

 رقفلا نأكن وكسلانم نيكسسم عمج مهيلا ةقدصلا لاصياو لوقلا نسحب هك نيك اسملاو
 هكانسح 7: الوق «سانلل اولوق ف انلق «ووجباقتلا نع هلقثاو ةكرحلاىا كارحلانع هنكسا

 ١ ليل الوقلاب مهلك سانلا ةلماعم, سما لكلا مسيال لاملا ناكاملو نيكاسملاو ىئاتيلاو ءابرقالاو
 مهورمتاو قلخلا نسحو ةرشاعملا نسحب لوقلا مهل اوسلو ىتني لقاعلاهنع زحمت:ال ىذلا

 نف مالسلا هيلع دمع نأش ىف اقحو اقدص سانلل اولوقو ىا ركنملانع مهوهناو فورعملاب |
 ' مدي ةوكزلااوت ١و ةواصلااوميقاو © هما اومتكت الو هتفص اونيبو هوقدصاف هنع مكلأس
 ' اصيصختو اهمعت ةروك ذملا ةدابعلاىف امهلوخد عم اصيصنت اهركذ مهتعيرش ىف مهلع اضرف
 هي يان مث #: هلعملقاو ملسقف روك ذملا عمجم ليئارسا ىن اي ؟دهع انذخا هصخلت

 0 وف - 2 د عي د د دتا | يهم وف ىضملا نع متضرعا ىا تافتلالا هقيرط ا و 0 لالا دس

 مالس نب هللادبعك لسا نم فالخالانمو اههجو ىلع ةيدويلا ماقا نم فالسالانم مهو
 ةعااطلا نع ضارعالا ,كتداع موق متاو ىا ةنليبذت ةلمج د نوضرعم متاو  هبارضاو

 + م معا * ضرعلا ناجح ىلا .لاقالاو ةهجاوملا نع باهذلا ضارعالا لصاو خِسوتلا يف

 دوصقم لكن ع هدرجنو دوبعملاةدابعل د علادرغت ةيدوبعلا طرشنف ةدابعلااهنم * ءايشا ةدع ةيآلا
 ةرخ لاو ايندلا ظوظح نم اظح هسفن ىلا هتعاطب بلحتسا وا ءانث ىلحتسا وا اقلخ ظحال نش
 هسفن ةيؤرب صالخالا همايمنع طقاس وهف بوش وا جزم هوجولانم هجوب هلخاد وا

| 

 | دك أنلل ضارتعا ةلمحاف ضاىعالاو ىل وتلا داخنال لاحلل واولا نسليو قاثمملا قوقح ةاعاضو ظ

 ظ

 دور باح ىب هار نيزا هك ى نك اشوخ + زيخرب نأيم زا ظفاح ىنوت هار باح

 نم تايا ىف امهقحب هقح نرق ثيح نيدلاولاقح هللامظع دقو نيدلاولا ىلا ناسحالااهنمو *

 (تايا)

 | ثالث لاو نيدلاولا ةهج نم ةيبرتلا هو ةيناثلا ةأشنلاو هللادتعنم ىلوالاةأشنلان ال نا رقلا

 ظ



 دعست سل

 ضلالات سس يي سس مس سيسي

 مم ممم ذل ا عج جبثثثظءع

 هب بطوخ لعف راضاب بصن ذاو ةلاسرو ةوس دهعو ةرطفو ةقلخ دهع ناهجو ىلع وهو ظ

 ةرفبلا ةرود مد (7أ جح

 دضود رهنيا قشاعنهبجعلاوب * ديب شفطل ربو رهقارب مقشاع
 موش نالا, بسن لبلب وحجم * موش ناتسب ردراخ نيزرا هللاو

 1 ناتسلك اي 1 رنراغوأ ؛دروخان“* ناهذن دياشكب هك ليلبا تحمنبا

 ظ تسيشوخارواقشعزاهشوخانهلمج * تسيشت ا كنهن نيا لبلب هجنإا
 متلفغ طرفل مهريغو ةنياطلاو ةفسالفلا نم لقعلاب نيدورغملا ضعي نا ىلاثاي الاف. ةزاشالاو

 | حاورالا تقراف اذاف مهحاورا ءافص ىف رثؤتال مهلاوقاو مهلاعفاو مهلامعا مل ابقذا اونط
 سدقلا رئاظح ىلا حاورالاو رصانعلا ىلا عجرت داسجالاف. هلصاىلا ”ىشلك عجز داسجالا

 القعواسح دهفاعت لقاعلانال دشاف اذهو ةدودعم اماياالا لامعالا ماتت نم ”ىش اهمحازيالو

 | لمالاو صرحلانم ةميمذلاقالخالاث روي ةيناسفنلاتاذللاءافمتساو ةيناوبلاتاوهشلاعبتتن ا

 | تاقص نم هذهو كلذريغو بذكلاو ربكلاو لخلاو يضغلاو ضغبلاو دسحلاو دقحلاو

 | هقالخالدبتيوهؤافص ردكتف حورلا قالشلأ دوعتلاو ةرواجلاب ريضتق ءوسلاب ةرامالا سفنلا
 | قالخالاكلذريغو ركشلاوربصلاو ةفعلاوءابحلاو قدصلاو ةؤرملاومركلاو محا نم ةيناحورلا
 مراكم نم تالماغملا هذه ثرون تاوهشلاو ىوهلاعشىف دهتجحي ئذلاو ةيناطيشلاةيناومحلا

 سفنلا عبتملا حورلا ىواسيالف كلذ ريغو ىلصالا هنطو ىلا هنو نلقلاءاقصو قالجالا

 اولاق مهضعبو صاوخلل نوكي مكقحلا تاماهلال عبتملا حورلاعم ةقرافملادعب ما وعللاك ةرامالا

 ةدودعمامايا باذعلافت شب ةقرافملادعبف اهعاطتابومحمب اهقلعت رده حاورالا تسندتناو

 هللامميذكو دساف لاخاضيا اذهو صلخت مث تارودكلا لاوزو اهنع تاقلعتلا عاطقنا ردق ىلع

 ىحببان ناف اني اهردقب هبلق ةأ ىلع رهظت هتئطخ هبتطاحاو ةئيس بسكن هىلب هلوش
 ظ ىرطفلاءافصلاه ىف قسالث حم تاسلانير هملق ارم طاحا اذاىتحت آسلا ىلعرصاناو هنع
 «6نودلاخابف مهرانلا باحصا كئل واف تائيطخلاهب تطاحاف تاعاطلاءوضونامي الازونهنم جرَخو
 | هيلعرفظتيف بلطلاءانثاىف ايندلا تاوهشىلا نكرينمم بلطلاٍبابرا ضب ىلااضيا ةراشا هفو
 | رظنيقلخلاىلاو مظعتلا رظنب هسفئىلارظنف بجعلاةطروىف هعقوبف هدهزب هرغيو ناطنشلا
 ”ىشو ةحلاصلا ايؤرلاو ةقداصلا عئاقولا ضعب نم كولسلاءانثاىف رهظامبرتغيوا كلهبف ريقحتلا

 | هاوةيرق هتدانع ءارو سيلا رورغملا نظف ةينامحرلاال ةيناحورلا تافشاكملاو تادهاشملا نم

 ظ ىلاىرقهقلاعجرف هتئطخ هبتطاحاىتح تاف آلاهيرتعتو بلطلا نعتكسيف لاحرلا غلبم غلب

 ةّهرطلا خيش ةراشاب ةعيرشلانوناق ىلع ةاوانع و بلطلا لها نم اونما نيذلااماوةعبطلا لفسا
 دباىلاريسلاباهبف نيدلاخ لوصالا تانج ىلا لوصولاب احا كئلواةقسقح ا ىلا تاغلدملا تاحلاصلا

 تطاحانيذلا الخ هانتمريغدصقملا ف ريسلا نكل ةهانتم تناكناودصاقملاو لزانملانافداب آلا
 تالوقعملا ف رظنلاو تادهاسجملا مهعفنت نلو ةعبطقلا ران نودلاخ مهناف مهتئطخ مهب
 ديدشلادهعلا قاثملاو ةاروتلاف #« لئارسامن قاثم انذخاذاو هه تاهبشلاب لالدتسالاو

 خلا تفريم تراجب ناتسودنبب هكناكرزاب نآ ةصق نايب رد مكي رتفد طساوا رد

 ظ مهفالخا نايا نع عمطلا عطق ىلا مهلاوحا ىف لمأتلا ممدؤل نونمؤملاو مالسلا هيلغ ىنلا



 موي ١٠7٠ رجح لوال' ءزد

 ا ةتيلا هدعو زين ىنعي مكبلا هدهع ىذلا هيددهعإم دهعلا ضقن فالخالا © نافل ا |

 . نويذعتال مكتا ىلاعت هللاَنع ربخ كدنعله اهدحا ناهجو ناذهل روصنموبا مامالالاق
 ' هللادتع مكلأ قاثلاو هدعوو هدهع فلخ الوهف اذه كلل ناكناف ةدودعمامايا نكل ادبا

 . ««نو.ءاعتالامهّللا ىلع قه نيرتفم6# نولوقتمأ 9هدعو فلخيالوهف ةذجلا اهب ؟دعوو اص لامعا
 ١ نالريرقتلا لسس ىلع نئاك نييواستملا نيالا ىأ ىنعمب ماهفتسالا ةزمهل ةلداعمءاو هعوقو

 نوبذكتو نوصرخت مككلو ضقتسالفدهع هدنع مكل ناك ناهصيخلت اهدحانوكب عقاوإملا
 قبو لجالا بهذ هللاءادعا إي ماهج ةنزخ مهل لوب راناىف مهلع ةدملاكلت تضماذا مهناىور

 ملق ىاباجيالا باوجعنو ىننلا باوجوهف ىننلادعباملتايثا ه# ىلب 8 دولخلاب اونَشاف دبالا

 طرشلابكلذ نيبو «نودلاخ اهيف مهلهلوق ليل دبادبامكسمت ىلب ةدودعملا مايالا ئوسرانلا انسه ن ل

 | اباوج ناكناوهربخىفءافلاتلخد كلذلو طرشلا ىنعمب ًادتبم عفروهف نمل اهو ءازجلاو |

 ' ىلع ةئيسلاك رضلا ٍبالحتساىف هلامعتساو عفنلا .بالجيتسا بسكلا #4 بسك ه8 طرشلل |

 تاتا هتئيطخ هبتظاساؤإ قط رئابكلا نم" ةزيكى شي تسلا نم 6 ةثس ج:كهتلا لبس |
 , رفاكلا ف ققحراما اذهو ودعلا طحنا هديو هناسلو هلق نم ةيناوج عيمج نم هلعتلوتساو |

 ١ تابسلا بسك نم ركذامب نوفوصوملا * كتلواف 8 رفكتلاب ةئيسلا فلسلارسف..كلذاو |
 / بناج ةاءارعدعب نمةلكىف ىنعملا بنا ةاعارم ةيعإلا ناومب مهلاريشا مهم مهاياطخ ةطاحاو
 ١ اندلاف مهتمزالم بسح ةرخآ آلاف اهومزالم ىا هي رانلا باحصا و ةثالثلا رئامضلاىفظفللا

 | همالك فيرحتو هللاتاآ بيذكت نم هيلع مهام اهتم نم ىتلا بابسالانم اهبجوتسي املا
 | نومتاد  نودلاخاهيف مه © ًادكلربخ ةلمجاو كئلوا ريخوهو كلذ ريغو هيلع ءارتفالاو |
 ١ دوثول ةيلاطا ىلع بصتلازبح ىف ةلماوأومعز اك نيعبراوا مايا ةعيسدعب اهنم ىضفتلا مهل ىنأف |

 تف عامل ةريبكلا بح اصد واخ ىبعةي. الاىفةححالو «امف نيدلاخرانلاباحصاإ هلوقىف هبعرصتلا |
 ١ ممولَش مالسلاهيلع دمحو ىلاعتللاب اوقدص ىاا هك اونما نيذلاو 3 رفاكلاب اهصاصتخا نم ظ

 | اهف مهةنملا باحاكئلوا # ىصاعملانع اوهتناو ضئارفلااوداىا ه6 تاحلاصلا اولمعو |

 ةاعارمديعولابدعولا عفش ىلع ةببل الاةنسلا ترج ادبا اهنم نوجرخمالو نونومبال ه« نودلاخ |
 راذنالاو ةرمم ريشبتلاو ىرخا بهرتلاو ةراث' سغرتلانم داعلاداشراىف ةمكحلا هيضتشام

 هنا كح لالخلاو لاا ةنحن زوشو لامكلاىلا"”ناسنالا قرت رهقلاو فطللابنافىرخا
 اريخوه نوكيفكلاقف كلغذ نم كل اريخ ناكديزيابا تيأرول اموب. هللاقفديرم خبشلناك |

 ىاطسبلاديزيىباىلاهخبش عم بهذ ةرخ الابمث ةسمنيعبس مويلك قلاخلا ىلحت و قولخوهو
 ىلع بطحخلا لمحو ه اذاف هقرطوف افقوف بطحلا بهذ وصاوهف هولطتال هتأرما تلاقف ظ
 ديزيوبا لاقو تام ديرملا هار املف تاقوالا ضعبىف اهبيدسالا ب رضي ةيح هديبو مظع دسا |

 ميلادي لمقتل ىف[ املا لمحت رف رهفلا قيرطلا ةذسرتللو فطللاب ةديرمتننودقخشل ١
 بطللاو رهقلا ةيؤرب ديزيابانإ ىدنفا هداتفابريهشلا خسشلاةرضحلاق + اضيارهقلا مهدأو |

 ظ ىونثملاف لاق : لمحت ل هف هآراملف ديرملا الخ تاذلا خل ازهلظمناك قيرطلانم

 ( مقشاع )

 ؤ
 ظ



 ْ نلف اباماو ادهع هللادنع مهدحما ناىا كفو دح ط رش نع ةب رعم ةحيصف ءافلا 6 نلف ع "لس دل ل الا وع 8 5 7 .,

 ةرقبلاةرود مي + 1١9

 أ اهلكن يعسو ثالث ىلع قرتفتس ةمالا هذهناو ةلمنيعبدو نيتنثا ىلع اوقزتفا باتكلا لهانم

 ةنسوا هتتسوا هللا اتك الخ نيدلاىف مهسفنا ءاقلتنماون دنا مهرذخل ( ةدحوالارانلا ىف

 ظ ىدعسلالاق : نوعجاردمل ا١ا١اناو هللاناف عاذورثكو عاش ةمردحام عقو دقو سانلا هباواضيف هباكا

 تيك كادياوكعر سن انجي لوقا وكت هه علم ان[ منك لج رفق ىف واج

 تشيب. ناز يحل فهو كلا تبيين د ذازل الداون قاد[ ها
 | ةدارالا قدصيالمث !ىهاظ بولقلبابراو ءابل والا ىلا ضني ةفوصلاب نيمستملا ضعبناةعبارلاو #

 أ ظوظحلا فتاوه هتعدالكو مهلاعفا باكترا ىهتشيو مهلاوقاىلاىنديو ةلفغلا لهاىلالسعو

 قيرطيف ةبحتضلا ف صالخا هل سيل اهرك فلكتق حلا ىعاود هتداقاذاواءوط ةباجالا ىلا عراس

 | ءوسلا داقتعاو قحلانع داحلالانم نو.كيامت مهل ليوو مهيديا قلبك اهنهل ليوفقحلا

 ىونملافو.: اريثك اولضاو اولذ نيذلامهف مهلالضاو قلخلا:اسغاو

 اون ىف صيرح نافرص وجام * ادخ ات ساهنادومادنارازهدض

 موش ىئريمسو زابرك يره * يف ماد ةتسيام_مادبسد

 هاوظي رتغيالو قلطملاموهوملا نم ضصلختي وقحادوجوملا ىلا لوصولا ىف دهت# نا كلاسلا ىلعف
 قيحس فو قب < ءاموقشد لك نمهق دا قش اقيرطناف تارايتعالا نواب نع الفاخ تالاملا

 نم سانلاددعام نظلااهبف كشال ىتلا هيلا تافص نه هاو نيش كرتبنم سانلا لهجاو

 هنا زهع 51 اطانلاب حدملاب ىضارلا هنعهللاىخر ىساحما دسا نب ثراح:لاق * هلاح هيحاللص

 هبةيرخ لاب ىضريو حرفي وهو كسملا ةخم ارك ةحئار اهل كفوج نم جرح ىتلاةرذعلانا لاهو

 سانلا لسقتب رختفاو ريك ظعاول ليوف ةقيقطلاىلا لصيناىلا دهتجيلب هلثم رتغيال لقاعلاف

 راعملاو هباق نم كلذ جرخيناالا مهللا مذلاو حدملاب ديقتيو نيعءاسلا نم اريخهسفن ىأروهدي
 ىدادغي ادينج هظعو سلجىفلاق + براضلاو مطاللاناخجرلبهدنع مطاللاو لبقملا ةاواسم

 ظعولاىلع تأرتجاامل ( رجافلا ل جرلاب نيدلا اذهديؤيمشلانا ) سو هيلعهللا ىنصهلوق عمسا ملول
 ايل! لصتال ىا 3 رانا اسك نل 0 مم امعز دوهيلاىا بي اولقو #8 رجافل الخرلا كلذ اناف

 ةعبسايندلا مايانا نولوَم مهناف ماياةعبسةروصحم ةليلق ه6 ةدودعم اماياالا ف ةرخ آلا ىف دانلا

 ناشيااب وا نفك زارو ريزو اب ىراصأ ندمآ مم ناب رد مكي رثفد لئاوا رد

 أ لاق« لجعلا مابا ةداع رادقماموب نيعبرا داريوا اموي ةنسفلالك ناكم بذعنف ةنسفالا
 1 بيدعتلا اوري حل معو هف اوصع ىدلارمعلا ىلا ةدودعملا مايالا فرصت هللاهمحر روصتموبا

 ظ نحنولوشاوناك مهنالوا ىموهجلاك رانلاىف ديلختلان وريال اوناكوا نايصعلا تقو ردقىلعالا

 ظ مثليلق تقو ىف هببح بيبحلاو هنبا بالابيذعت :بذعنلب ادبا بذعنالف هؤابحاو هللاءانبا

 ظ هدقتعنام ا خيا ننال كنك تال تاون ادبا رفكلاةبوقعو لطاب مهنم اذهو ئضري

 ةزمهلا عطق أي مذخأ 3غ اونو مهلاتيكست دمحاي ه# لق ف دباللهؤازج كلذ ىلعفد.الل

 ْ كاسل 3 متذخم اءىاجاردالاب تبهذ ةيلتحلا فلالاوخبوتلا ا ماهفتسا فلاهنال

 ظ دهعلاب هنعربع كلذلو ىوق دعو ىلع ءانبالا نوكيال نوعدتام ناف نومحزتام .ادعووا اربخ



 مد "١ خم لوالا ءزجلا

 هريغ سما اذا نالف ىلا تبتك ناسنا لوي دقف زاجملا هون عفدل دك أت *« ميدياب »
 ةادوتلاوف 3 هللا دنع نم 0 فرحلائا © اذه هع مهماوعل # نولوشمث 3 هملاهنع بتكينا

 ا
 ظ ةةزابلأ زد ايلادلع ىننلا مدق نيح مهن ساير لاوزو مهلك ام باهذ اوفاخ دويللا رابحان ١ ىور

 ثنا دارا قماللاهلع ىتلا ةفص 111 ايف ناعالاع نع دوجلا لفاسأ قبوعتىف اواتحاف

 0 د لك نتا واج ولع مك ابق نع

 ظ
ْ 

 اويكت ايكيا ذل رق كلذنع مهتلفس مهلاساذاف دعا فالخوهو رعشلا طبس قرزا لاوط |

 ةاباقع 95 اودغاب ىا 6 هباوز ,شدل 3 هنوبذكف ماسلا هماع هتفدل اعلام هنودحف 0

 غئازلا لشاب او ابض ةاذعت ا نم نراوإ فام ةاباقمي ىثشرلانم هوذخا اموه ه5 ان ع ىرحملا

 7 ةايسووه ىذلا نُعلاب ةضواعملا دقعىف تاذلاب دوصقملاوه ىذلا ىرتشا ان ع ربعامتاو

 هبأبعيال 46 اللق 982 تاذلاب ةدوصتم ةاسولاو ةايسو تاذلاب دوصقملا اولعج ثيح مهسكعتب |

 هللادنع وبريالو هيف ةكربال مار ا ازعل 7-0-1 ةياونمدعو هائفلاما قلاب هفصوامتا

 ه# مهمديا تيتك امم » مهلةتباث ةميظعلا ةيوقحل 1 16 .ل6بوف لد: ليطرلا ريسفت ىف اذك

 ظ وان داعب مهلمعو ةوشرلا مذخا نم ©« نوبسكيامم مهل لي وو وه هايا ميني اتك لجا نم

 | كاؤالا ها كاززتسا تايتألا قو راك ناين نسون ال اذهأو رظرقدوا مفتر لمفلاّبسنكلا ظ
 هلضفب هللا هكرادتينا الا قيقحلا ناميالا هديشبال هللا عم هتملاكمو هتفرعمو هنو لجرلا معنا ظ

 ملكىلاعتساناو 4« ادبا دحان 2711111 7 هللا لضفالولوإل ىلاعتّللالاق هتحرو ٠

 قيقحلا ناميالا هدافاامو 0 تقلا حست نا: كعئمام/ نسدلبااي ) ةلؤوقت' هتطاخنوا نشلبا>

 نمؤي فيكف نابعلا دعب ناميالا ىلع قبيملو هتحرو هلضفب هللانم اديؤم نكيملاذا |
 ىونثملا ىف لاق : ناهرلاب

 ارمشخ دن[ هيد نع »* ارمشح سام الكا جيانغ يح

 كادسلاب عا هللاو ناهجرد * دام ارك دوخ قيفوت ىبدهج

 دوب قيتش نا تخودىم وا هحره + دوب قيقوب بوح ىنوعرف دهج

 ىلعو هملعي لمعينا هيلع ملاعلا نال لالضلا ىف ءاوس دإقملا ىىاعلاو دناعملا ملاعلانا ةيناثلاو *..

 0 نيذلاف ىقلاب سيل نيدلاناو للا نم نكمتموهو نظلاو ديلقتلاب ىضريالزا ىعاعلا :
 موبتك نم 171 مهل بيدتال نيذلا مهف ةمهم تانيمخو ةدساف نوظب اورتغاو ضحلا ددلقتلا ىلا

 اكتب هاف اوكا كاب امين اههتزاتاو اهينادرمناةكانز دلو ,اهتاغم ةخزعمت قود ايتسارتقالا

 همادنو ةريسحو لالضو نارسخ امهتفاع ىنمتملاو ىدملاف مالسالا ىعدم نم

 ىونملافو : لابوو

 تا هع دالك فورد دينو نوح « بارس زا بأ" قوذ رك ارهنشت

 تريخ -دادزد: دؤش  .اوسر نا: كل « تلقرززا دئوش نششوخرك ناسلفم

 1 6 يع س6 ل ع 5 1017 قنات ةنصتاب عرس ايهذ ممم ©

 دقو روك ذملا دبعولاف لخادوهف هنمسبلام هللانيدف عدتباوأ ريغوأ لدبنمنا ةثلاثلاو * |

 مكلبق نمناالأ) نان :ناكلاولا عرخلا قفل وكبام رعامهتما سو هيلع ىلاعت هللا ىلد للا لوس رذح |

 نمر

 ؟© كي( نمل آخ 6 تا داما و6 نادم دومه ع عرجتم قس 6© 46



 ةرثلاةرود مه (51/ بح

 | هياوقل اذاو# ن نورتفم نوبذاك مهنا نوملعب !مهنا لاملاو هتوفرحي ىا 46 نوملعي مهو له مينم ا

 هي« انما 8 مهوقفانم ىا هت اولاق 8 مالسلاهلع ىنلاباحصانم هك اونما نيذلا 8 دوهلاىا
 مل نيذلا # مهضعب عجرو ىضم :6 الخ اذاو #9 هيرشبملا كاونيؤلاؤهغ ادمم ناو مكتاماك

 نيذلاىلا ىا # ضعءبىلا © نيمضنمو نيهجوتم نينمؤملاب لاغتشالانم اوغرف اذاىا اوقفاني
 اوعنصام ىلع مهقفاسنل نييتاع نوتك اسلا ىا ه اولاق 9 مهريغ مهعم قربه ثيحب اوقفاث

 هللامتف اع ننمؤملا ناونعن مهوثدحم ال ىا ىهنلا ىنعم !هيفقللالا]) نتايبخت اج يلؤزنل اج

 نادمالل حتفلاب هنعربعتلاو مالسلاهيلع ىلا تعن نم ةاروتلا ةصاخ مكل هاذي عما 3 مكللع

 نود ثيدحتلألةقلغتم ماللا 6 هب وجاحتل ) 28 دحا هيلع فّسال قلغم بابو نوئكم رس هناب

 < كردنعإ» وتكبيو ةجحلاب عومطقيف هب كيلع اوجتحيل ىل هلا حتفام ,ريمضلاو تفل
 ْ اوموحمل ناو هب نوندحملاو هعرشو هباتك ىف ىلا اذك للادنع وه لاشك هباتكو ةمكحق ىا

 ١ ضرغلل نيلعاف اولعج ةتلا هلاعتتسم. ناكامل كلذ مهلعف نكل ةجاحلاوهو ض_رغلا كلذ كوخ

 | مهمالكب لصتم ه6 نولقعت الفأ 8 مهئارآ ةكاكر و مهلقع ةفاخس لامكل اراهظا روكذملا
 | مهلة مح كلذ ناوهو شحافلا أطخلا اذه نولقعتالف نوظحالت الأ ىا باتعلاو خسوتلا نم
 ظ همم نولقعت الف كلذ نولعفتأوا ءادتسا لقعتلامدعركنملاف مكملع

 راكتالل ةزمهلا 4 نوملي الوأ لعفلا دعب لقعتلا مدع ذئنمح ركنملاف هيلع هسنتلا ىلا

 ظ ىل اع مهنومولبأ ىا نبح وملل ريمضلاو نهذلا هللا قاسنب ردقم| ىلع فطعلل واولاو خبوتلاو

 | هيورسيام عيمج ىا *# نونلعيامو نورسيام م اه هللازا ف8 نوملعيالو ةجاحلا ةفاخم ثيدحتلا

 | اوداراام نيئمؤملل هللا رهظي دئنحف نامالا 'ةيتالعاؤاز مكلا مهرارسا كلذنمو هيودعلنامو

 مير حن و محرلاةبا ىف عقو 8ك ةحاحلا لصحتف مالسلاهملع ىنلا ىلا حولا هطساوب هءافخا

 7 نوبما #9 دوهلانم ىا # مهنمو باعلاو موللا ىف ةئاف ىأف مولع تامرخحلا ضعب

 ةلاا ةمالا ىعو برغلا ةماىلا بوسنم ىءالاو ةءارقلاىلع نوردقي الو تكلا نونسحمال

 نوفرعبال ىا «باتكلانوملعيال 8 ةءارقلاو ةباتكلا فريال نم ريعتساف ةءارقلاو علا نع
 ىتعلا نمةينماعمج 6# قاما الا ف اوُسمْؤِف ة وبنلا لئالد نم اهفام اوققحو اهوعلاطيل از

 ىهو مهدنع ةتباث ةلطانلا تاوهشلا نكل ىا بتكلا ننج نم تسيل اهنال عطقنم ءانثتسالاو

 ةدوؤ دعم امايا الا رانلاىف نوب دعيال مهماو مسو هلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةفص ربدغل نه تايرتغملا

 كلذهح ىف مهلدخالو مهمحر رو 8 مهدخا يال هللازاو مهل نوعفشي ءاساالا مع ءابا ناو

 مم رما ىراصق موقالا مهامىا اهبنقينريغنم انظ # نونظي الا ف مهام ىا 4 مهناو له

 دعاوق ىلع سسؤملا ناميالا مهنم جري ىناف معلا ةيثرمم ىلا اولصي ناريغنم ديلقتلاو نظلا

 ةيوقع ىا باذعلاب سفنلا ىلع ءاعدلا ىنعمب ةكلعف عقاو لك اهلوقب ةلك 46 ليوف © نيقبلا
 هيف ىوهع منهج ىف داو ليولا) ٍسوهيلعةللا ىلص هللال وسر لاق هدعبام هريخ ًادتموهو ةملظع

 هنعلامتهقاىشو بيلا ديعسلاقو (هرعق غل نال اق اه رواش نكاكلا
 ا منج داو هنا

 ترحم #« ب راتكلا | نوبتكي نيذلل 0 تاذئئا هرح ةهدش نه تعاقب ائدلا لايج هلق تريسوأ |



 مه 1١١ لوألا ءزجلا

 نوكياكتاداعلا قرخع ةهبشملا ءاشالا :ضعب هتافصل حورلا زاؤنا تابلغب هيلع ربظيبلق وهو

 رهظي بلقوهو 6 ءاملاهنم جرخبف ققشبامل اهتمناو) ةيترمب اهضعبو ةنهكلاو نيياهرلا ضعبل
 تاي الا ضعب هيريف حورلا راونا ةيرسشيلا بحم قارخما دنع تاقؤالا ضعب ىف هلع

 (هللاة شخ نم طبممامل اهنهن او ةيترمب اهضعبو ءارعشلاو ةفسالفلا ضعبل نوكي اك ةلوقعملا ىناعملاو

 عقبف بجحلا ءارو نم حورلا زاونا سكع لباق هئافص رده نوكف ءافصلاض عب هق بلقوهو

 نيملسملا ٍبولق نيب ةكرتشم بتارملاهذهو للملا ونايدالا لها ضعبل نوكي اك ةيشخلاو ىوخلاهنف

 ممرقىف مهديزيف ناميالارونب ةديؤم نيملسملل بتارملا هذه لاوحانا مهند قرفلاو مهريغو
 وهف مالسالل هردص هللا رش نأ )) لاق كقحلاراونا ىلجتنم مهل رهظن تاسارفو تاماركب

 رابخالاو نآرقلا هيف رثؤيال ىذلا ىساقلا رجحلا ةيترمب بواقلا ضعبو 6 هب نم رون ىلع
 هللاامو ل هيلع موت بلق هناف قفاملاو رفاكلاب صوصخم بلقلا اذهو ةظعوملاو ةمكحلاو ظ

 ديزم بيس كراكنا لعجي ناب الجاع اماف الآ و الجاع مكيذاجيف م نولمعت ام لفاغب
 مالسلا هيلع لاق مراكتا عباطب الع عيطيو ةدسافلا مكلامعاب اه سقف مكبواق ةوسق
 مكفاعيفالجا اماو (هغازا ءاشزاوهماقا ءاشناف نمحرلا عباصا نمنيعبصا نيب وهوالا بلق نمامإ
 مالسلاهيلعزاكه# نوعمطتفأ 8 ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك مكلامعا تايسردق ىلع ةماسقلا مون
 مهدانع ببسي هردص قيضي ناكو هنم ناميالا مهلوبقو قحلا ىلا ءاعدلا ىلع صرحلا ديدش

 ةيلست ةرهابلا تاي الا ةدهاشم عم ميظعلادانعلا ف ليئارساىنب رابخا هيلع هللا صقف مهدرعو

 ةالصل هيلع ىنلل باطخلاو ةباحتسالاو لوبقلا ةلق نم هنامز ىف باتكلا لها نمر هظب امف هلوسر
 عوقولاراكتال ال كابا برضتأ كلوقىف اك هداعبتساو عقاولا راكتال ةزمهلاو هباحصاو مالسلاو

 نوملعتو مهرابخا نوعمستأ ىأ ماقملا هضتقردقم ىلع فطعلل ءافلاو ىلا برضا: هلوقفف اك |

 نا © ىف نوعمطتق مهنم ةسيؤملا ممتوؤش ليصافت متملعزادعبأ ىنملال امو نوعمطتف مهلاوحا
 ىنأتيال ةميمذلا قالخالاو ةميكشتلا ةدشىف نولئاتممهناف مهؤاملعوا دوبملاعسمح هك اونمْؤي |
 نيمضتل 46 مكل 92 ىف ماللاو مهيدكت ىلع اونزحنالف .مهفالسانم ىنأ ام لثمالا مهقالخا نم
 مكتوعد لج“ ال ناعيالا اوثدحيناىف ىا ليلعتلاوا مكل نييبحتسم مهناعاىف ىا ةباحتسالا ىنعم
 مسا قيرفلاو مهم فلسنمم ةفئاط ىا :# مهنم » نئاك هي قيرف ناكدق ل لاخلا هو ©

 مْ 2 ةاروتلانم هنولّتام وهو 3 هللا مالك نوعمسي ف طقرلاك هظفل نم هلدحاوال عمج

 مجرلاةيآ و سو هيلع هللاىبص دمت ةفص مهريغتك ماكحالا نم اهفام نوريغي ىا # هنوف رحب |

 مثىهنو هما اهو روطلاب ىسوم مك نيح ةللامالك اوعمس نيراتخلا نيعبسلانم موق ناكلبقال
 اولعفتالنا متئشناو اواعفاف ءايشالا هذه اولعفتنا متعطتسانا هرخآا ىف لوقب هللاانعمس اولاق :

 دعب نم # هنءارقب ىمومنم ةادوتلا ىا هللاءالك ن وعمسي ىنعمو ايندلاىف هريغ هبف هكرشتملا |
 نمؤي فكلوقي هتوف ةهش مهل قبل مهلوقعي هوطبضو هومهفام دعي نم ىا 6 هواقعام

 ري و -_ 3

 ١ صوصخلا ىلع ىسوملناكك لذ نافةطساو الب هللا مالك ا وعمسيل مهنا حبحصلا ريسيتلا ىف لاق * نأ الف

 | نامالاف اومعطتالف دانعلاب اوضم نيذلا ءوسلا ل هانم مهف ءاياالا كئلوا نودلقي مهو ءالؤه ظ

 . ؟«(مُهنم )

 تهبل < < |

 سس سس سس سس تس نس



 ةرقبلا ةرو- مهي ٠١6 تتح

 | (هحيستو الص اعدقلكتافاصريطلاو)لاقو (هدمححبسيالا ”ىثنمذاوإل هركذ لجل اتاك
 مسوهيلع ىلامتهللا ىلص ىبلازا ىود ىلاعتهللا ىلا هملع لح و هيناممالا ءرملا ىلع بحبف |

 هللا ىنقاعق ىلع ذخؤتنا ىفاخا ىناف ىنع لزنا لبجلا لاقف هنوبلطي رافكلاو ريش ىلغ ناك '

 ىلادتتسا يطخاذا مسوديلع هللا لص ىنلاناكو * هللال وسراي ىلا ىلا ءارح ليج هللاقف كلدب

 قارفنم ةيراسلا كلت تب رطضا هيلعىوتساف ربنملا هلعنصاماف دجسملا ىزاوسنمةلخم عذج

 لزنو دجسملا لها اهعمس ىتح ةقانلا نيتك تنحو. ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر
 ىونملا ىو لاق : تعم ذو اي ا مالسلاهملع هللال وسر

 دايمح ”هلانوا قيدصن ا يب داد رارسازا داوس اروا ليلا

 اهصلختساىا هنم اهذقنتسا ىتحىارلا هيلطف ةاشب اهنم ذخاف بئذلا هلع ادع همدغق عاراسو

 | هللاقاطنا اذه ىعو:صمو.رل ,وباو هب نمو | انإ سو هيلعهللا ىلص هللال وسر لاَقف ملكت بئذ

 ا..ماكم ىلا امهعوجرم“ هتجاح ءاضقى امهبرتتس ىتح حسو هلع هللا ىلص هىلا نيترحشلا

 عمن اك هنا هتاعقاوىف ىرادكسالاىنادهلا هتقو بطق خبشلا رك ذ « ةريثك كلذ لاثماو
 ىوتملافو : مئتاداي مئاداي رك ذي ىزاجلا ءاملا نم ةكولس ابق

 ظ عا دالهادارعا انما سويلج رسل ولا كل اوظجو مااحب وعم للا لوا
 كيسا: ةناكيل لمالاول. ساوع قا لا ظماا يمناك ما عيبا ركع يرق

 و هيلع للاىدص ريمغي قارف زا هنانح نوتس ندالاي نايب رو مكي رتفد طساوارو

 تسساهن ىسلفوا ناهجرد + تسساحو كش لدرد ارك ار

 ظ امهدحانيءامنع سيسي نا ٍتلقلا سيو تسي (مكبواق تسق مثإ) هلؤق ىنعم ءامكحلا ضعب لاق
 | قلخلا ةقفشالو هللاةيشخ هنف نوكيال ىلق لكو قلخلا ةقفش ءام ىلاثلاو ىللاعت هللاة شخ ءام

 ظ هللارك ذ ريغب مالكلا اورثكتال ) لس وهيلعهّللا ىلص هللا لوسر لاق ةوسق دشاوا ةراح1+ اكو هف

 | اضيالاقو ( ىساقلا بلقلا هللا نم سانلا دعباناو بلقلل ةوسق هللارك ذ ريغب مالكلا ةرثكناف
 ظ ةراشالاو (ايندلا نع ص رحلاو لمالا لوطو بلقلاةوسقو ناعلا دو# ءاقشلانم هعبرا)

 | ةرثك مهدزيل ةيانلا مهدعاست+ل نيخل تايآلا مظع اودهاشناو دوهلانا ةي ألا قيقحتىف
 | مهرملو نسحلا رظنب اهوأرف ةرهاظلا تاي آلا مهارا هللازاف ةوسق ىلع ةوسقالا تايآلا

 أ
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 | اهبمعو ١ ىلاعتهلوق هلع لدي راكتالاو بيذكتلا نع مهزححف بلقلا هاري ىذلا ناهربلا
 | مهل حولي تاضايرلا ف نوعرسشي نيح نيروكمملا ضعب لاح اذكهو 6 هبر ناهرب ىأرزاالول
 أ ناهربلا ةيؤرب انراقم نكيملاذاف تاداملا قرخو تاي آلا ضعب روهظ ةيناحورلا ءافصَنِم
 | نياهرلل اذه عقبام ثكااو رورغلاو بجعلاالا مهدزي+ل ةيبلالا تاديبيأتلاب اديؤم نوكيل |
 ةراجملاب مهبولق هبشتامتاو نو.اعيال ثيحنم نالذخلاب قللا مبجردتسا نيذلا ةفسلفتملاو |
 < كرك ذا ىنورك ذاف ) هلوقك هرك ذب قحلا هكرادتنام وهو قيقا رك ذلا: ىلا نيللا مدعل ظ

 | داهنالا اهم رجفتي ىلا ةراجحلا ةينرمب اهضعبف ةتوافتم ةوسقلاىف بولقلا بتارصو |

 تتيح

 لا دز ىورب ىحو ونرب كت 1 بباب ىحو بتاك لدش دنع ناب رد مكي رتفدرخاوا رد



 ظ

 سس

 هي ءاملاهنم جرخبفؤإت ىجاوناذ ”ىثلا لعج عدصلاو عدصتيىا ققشتي هلصا © ققشبامل 8 |

 مه 155 رج لوالا ءزملا

 اهتقرو بولقلا نيل بجوبام رك ذ دعب نم ةوسقلا داعبتسالمثو رابحالا نم مالسلاهيلع ىنلا
 بواقلاةهفصو رححلاىفاك ةبالصلاو طظلغلا نع ةرامع ةواسقلاو ةوسقلاو نورتم متم“ هوحنو

 ىا 4 كلذ دعب نم  اهف رثؤتال ظعاوملاناو رابتعالا نع اهوسل لثم ظلغلاو ةوسقلاب

 تاي الانم اهريغو لبجلا عفدو ريزانخلاو ةدرقلا خسمو لدتقلا .ءاحانم رك ذام عامسدعب نم

 *6 ةراجحلاك وذ براقلا ىا 5 ىهف 2# روخمدلا اهبنيلتو لابجلا اهنم عيت ىتلا/ عراوقلاو

 ١ ةواسقلا نه رك ذام ىلع اهلاهتهباشم عيرفتل ءافلاو اهتوسقو اهتدشىف ةراجحلا لثم ىا

 /اهنم د دشاوا © درولك وهف هدخ رمحا كلوقك هبشلا هجو نايب ىلع هيشتلا عيرفت

 ظ متاف ديدخلك اهنم دشا اهولعجاف مثكشنا ىا ريبختللوا لب ىنعمي واو زيبع 6 ةوسق 9

 تلقناف * بوبغلامالعىلعلاجم كلذناامل ددرتلاو كشلاوهو اهلصا ىلع لم<حلاماوزوسصم

 نياهنوكل تلق « بجعتلا لعفو ليضفتلا لعفا هنم يرخامم ةوسقلا لعفو ةوسق دشا لبق+

 ةئيهعماهل عوضوملاظفللا هوجب ةدشلا ىلع هتلالد نال ىسقا ظفل نم ةوسقلا طرف ىلع لداو

 ةوسقلاىف ةدايزلاو ةدشلا ىبع هتلالد ناف ىسقالا ظفل فال ةدشلاىنعم ىف ةدايزال ةعوضوم

 ةبلصلاءايشالا نم اهريغنود اهباههيبشتو ةراجحلابالثم مهبولق برض ةمكحهجووطقف ةئيهلاب
 | مالسلاهللع دوادل نال ام نييلتا لباقوهو رانلا هنلت ديدحلازال اهريغو رفصلاو ديدحخلانم

 رفاكلا ىلق هبش كلذلف ”ىشالو ران هنليال رححلاو ىناوالا اهنم برضي ىتح رفصلا اذكو

 لضفل ناب 6 ةراجحلانمناو ف نوئمؤيال مهنا هللالع موق قحفف ملعا هللاو اذهو اهب

 || هلوقممالاو ناربخةراجحلا نمو ةوسقدشاواهلوقل ريرقتو ةوسقلاةدشنم ةراجحلا ىبعمهبولق |

 عجار 5 هنم إف ةعسو ةرثكب حتفتي ىا :# رجفتي أف رجحلا ىا ديك أتلل ماللاو ه امل و |
 ةراحملا نم ناو ىنعملاو ءاملا ىراخم نم عساولا عيرجا وهو رهن عمج 5 راهنالا 00 امىلا

 ةراجحلانم ىا ه# اهنمزاو 8 ببصتي ىا ريثكلا ءاملا اهنم قفدتي ةعساو قورخ هنفام

 اهنمزاو م راهنالا نود نوبعلا ىنعي اضيإ ءاملا هنم عبني ضرعءلابوا لوطلاب اقاقشنا قشنيىا

 فوحلا ىهو 1 هللا ةيشخ نم 0 ةلفسا ىلا لئلا .ىلعا نم_كزنيو ىدرتي ىا ني طبضامل

 دويبلا ءالؤه بولقو اهيف ديريام ىلع عنتمال اهناو هللارمال اهدابقنا نع زاحم انهو معلا نع

 ىذلاىا :6نولمءلا< فه هاسل © لفاغب هللاامو له هن تسهءاام لعفن الو عشخ الو نيلتالو داقنتال

 ةئيسلا لامحالانم اهينع بترتيامو بولقلا ةواسقن م هيلع مهام ىلع ديدش ديعووهو هنولمعت
 لاوزو اهم لقعلاو مهفلا بابسا دقف عم اهناو ةراجحلانم ةواسقلا ف دشا رفاكلا بلقف

 امدصتماعشاخ هتيأرل لبج ىلع نارقلا اذه.انلزئاول )) ىلاعتلاق عدصتتو هلعضل اهنعباطخلا

 عضخ ال لوبقلا ةئيه ةعسو لقعلاو مهفلا بايسا دوجو عم رفاكلا بلقو © هللاةيشخ نم

 بهذمو كلذ لعفل لقع هلزاكول ىنعي لثملاهجو ىلع رجحلاةيشخ ةلزتعملا تلاق * نيايآلو
 املع ىلاعتهللناذ هماهلاب ىثخسف همهليو همهشبهللا نكل ادامح ناك ناو رجحلانا ةنسلا لها

 ةيشخو حيبستو ةالص اهلف هريغ هيلع فقبال ءالقعلا ىوس تاناويحلا رئاسو تاداماىف
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 تت موك ٠١ جمع

 جاوا ءلاداؤ .ىلاطت لالا "كرها الع اذلاعنتشال قاصا“ ةلم مالو تؤ انااا لح ١

 أ ةقفشلاو ىلاعت هللا ىلع لكوتلا ةكرب ىلع هشتلاو ةحمارلا ةراحتلاب متبلا عفنو

 ىرح نا برقتلا قح نمو ةبرق مدقي نا بلاطلاقحنم ناو دلاولارب .عفنو دالوالا
 رايد ةئامالثب اهارتشا ةبحن ىدضفلا هنع هللاىضر رمح نع ىورياك هنمث ىلاغيو نسحالا
 نيمسملا ىف نيلصاحلا نيتوملا نال اهلريثأتال تاراما باسالااهاو ىلاعتةللاوه رثؤملاناو
 قيقحلاتوملا هتتاماىف ىعاسلا هودع ىدغا فرعتنا مارنمناو ةامح امهنم دلوشنا لقعال

 فيشاهقحلب و ىصلا هرش اهنع لاذ نيح ةيوهشلا هتوق ىهىتلا هسفن ةرقب حيذينا هقيرطف
 اهب ةشال ند نم ةءاسم ايندلا بلطف ةللذم ريغ رظنملا ةقئار ةجعم تناكو ربكلا

 لاملا فشكتي هبام فرعيو ةببط ةانح هبوحبف هسفن ىلا هرثا لصتي تم انهن انقَنُم

 اناقف ١ هلوقىف ةفرعملا لها ضعب لاق * لادحلاو ”ىرادتلا رم مهول ولاو لّقعلا نييام عشريو ْ

 | هديعل اهيننت ةرقبلا حدف لوتقملا ءابحا هللا لهجاهتا (ىتوملاةللا يحب كلذك اهضعبب هوبرضا

 هلق هللا ىح |ةةاضايزلا اع عاوناب اهتاما نش هسفن ةتامايالا هلت أتي هلق ءاحا مهنم دارا نمنا

 ىلع برض اهحمذ دعب ةرقللا ناسلن امو ةقشقحلاب ىحب ةعببطلاب تامنش تادهاشملا راوناب

 نكسب ةحاولاتلا رقما ناكنل ناز تردكت ةؤف قف: لأكون ذب قُم لكلا
 سفنلانا ىسفن ”ىرئاامو لوقف هرونب هبلق هللاىحب رك ذلا ةموادمي بلقلا لشق ىلع قدصلا

 : قدرت حلت اةقالحب

 نانع نتفرك دناوت شلقع هك * نانح نثكرس سفن نبا دزاتيم
 رون حز ديا ركن * رك رد“ قنوت ةركخ از اوت
 ظ تخروتنوخو تشكن اشدوخ نت * تخيسكردتفك زاكنهلابرك |

 ' حالصالاب انبولق حالصاو ةيقيقحلا ةايللاب انسوفن ءايحاب ديقتننا بوجولا ةياغ انيلع بحبف
 لامعالاو ٍبولقلاوهامنا ىهل الا رظنملاناف قيقحلا صالخالاب انلامعا صالخاو قتبقحلا
 | ىلا لب مكلاوحاو ع روص"ىلا رظنيال هللانا ) ثيدحلاف دروام لاومالاو روصقلاال

 نادنم لقاعلاو * هاوظلاو ريسلانود رئارسلاو نطابلاوه ربتعملاف ( مكلامعاو مكبولق

 ظ نوملاعلا الا كلذ لقعنامو هاوه عبتاو هسفن ىنن نم لهاجلاو توملا دعبامل لمعو هسفن

 ' ىدعسلا لاق : نولماكلاالا هملعنامو

 شيب هداتق تلج رس منطاب ثبخزو * تسرظنم بوخ نامل مثحب مصخش

 شيوخ تشز ىايزا لج وادتتكن يسحن * قلخ تسههكىراكنو شقنب ازسواط
 | كرت اهتفلاخمو ةفلاخلا فويسب سفنلا جذ لاقف مالسالا نع معياشملا ضعب لثس دقو
 'نمحان ١١ ةّنس نيعيراوا ةنس نيثالث ةدم ىنلاطت ىسفننا 0 ىرسلا لاق + امتاوهش

 / ىوهلا كرت لاق اذه تلنم هللبقف ءاوهلاف سلاج لجر ىررو اهتمعطااف سبدىف ةزوج
 كسفنووهسلا نم كبلقالوا درج لاقف دير جتلا ىلع جحا ناديراىنا مهضعبل لبقوءاوهلاىلرخسف

 رصع لهال ٍباطخ 4# مكبولق تسقمث لف تئش ثيح كلسامث وغللا نع كناسلو وهللا نع



 مه 1١١7 >< لوالا ءزحلا

 ةملستسم اهتافص تافا نم ةماسم سفن ىا 6 اهه ةيشال ةءاسم ) 6 بصننم ةرخآلاف

 نيذلا ءارقفللإ) هلوقب ىلاعت هللامهفصو ام هللاالا اهلدصقمالو للاريغبلط اهنمسبل اهبر ماكحال

 حيذ نا ىلا ريشي « نولعفب اوداكامو اهوحيذف ) 6 افاحلا ) هلوق ىلا © هللا دسفف اورصحا

 هللا لضف نم كلذ ناك قدصلا فيس نيقداصلا نم اهحيذنف ةيئاسنالا ةعببطلا نم سبل سفنلا

 رخؤم اذه هي اسفن ملتقذاو 9 نولعفب اوداك ام ةعسطلا ثح نم اماف هقفون' نسحو ىلاعت

 لاقف ىلاعت هللاوعدينا هوعلأسو ىموم متي أو اسفن ملتقذاو ىا ةصقلا لوا هنالىنمم مدقماظفل

 لتاقلا نع فشكلل ةرقبلا جذوه اما ضرغلا نال اظفل مدقي لو تايآلا ؟سمأي هللانا ىموم

 كئاوالعفب مهاضرل سو هيلع .ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل نيرصاعملا دوبل ىلا لتقلا فيضاو

 0ك |]|]ك]آ#ك#آ]آ]آظآ]آ آ آ] آ ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آآ  آز خخ يي لل ااا

 1 7 منك ام جرح هللاو 0 هربع ىلع ليحو هسفن نع لعفلا عفدي ىا تحولا عفادي

 ىا * هوبرضا 8 ضارتعا امهنيبامو متأراداف ىلع فطع ه6 اناقف 2 6 هيعارذ طساب )

 ناكضعب ىأ ةرقبلا ضعبب ىا # اهضعبب ف ناسنالاو صخشلا ليوأتىلع ريكذتلاو سفنلا

 ناتلقناف « ةمايقلاموي 6 ىوملا هللا ىحي #8 بيجعلاءايحالا كلذ لثمىا لتتقلا ةاح دنع

 نيرقماوناكتلق * (ىنوملاهّللا يحي كلذك )هلوقب مهمازلا ىنعماف ثعبلاب نير قماوناكليئارساىنإ
 زوجيو (ىلق نيمطيل نكلو) مالسلاهيلعميهاربا لوقكوهو اناقياو انايع هتبثف اديلقتو الوق
 ةياالا لوزن دنع نيرضاحلاو مالسلاهيلع ىنلا نامزفف ثعبلا ىركتمل باطخلا نوكي نا

 ' مكيريو » اهضعبب ىلاعت هلوقدنع ةياكحلا ىهتنتلب لوقلا ريدقت ىلا ذئيح ةجاحالف ةميركلا
 02 لاقي # نواقعتمكلعل لف ريدق ”ىش لك ىلع ىلاعت هناىلع ةلادلا هلئالد هك هني
 ةدحاو سفن ءايحاىلع رذقنم نا اوملعتو مكلوقع لمكت ىلىا هنم اهتعنم ىا اذكنع

 لعلو هب مكرمأي اهف هللا اوعيطتو اهاوهنم مكسوفن اوعنمو اهلك سفنالا ءابحا ىلع ردق
 هتردق لاك روهظ عم اهضعبي هبرضو ةرقبلا خذنم ءاححالا ىف طرتشام طارتشاىف ةمكحلا
 هل يا لح تا ا

- 
 1 حس ووو بسم وس نعد ل١

 هلامو اهنم هتؤن ايندلاثرح ديري ناكنمو ) ىلاعت هلوقل قحلادنعو قلخلادنع هام بهذيف

 ' ىنملاو ةايحلا ىنتنت هدوجوب ىذلا ةنبلا ضقن لتقلاو مهف لتقلا دوجول ةعاملا تبطوخو

 . متأراداف 9 ليحارشن, ليماع هو ةمرح اسفن مكفالسا لتق تقو ليئارسا ناي اوركذاو
 ' ءامصخلانم دحاو لكذأ عام متمصاختو متعفادتى ا عفدلاوهو ءردلا نم متأرادت هلصا ه6 اهف

 | لمعا فنك ت لقناف * اروتسم اموتكم هكرتيال لتقلا ضان َم مترتسو متنك ام ةلاحال ر هظم ىا

 هلوقىفرضاحلا ح5 ”ىرادتلاتةوىف البقتسمناكام كحدق تلق «ىضملاىنممىف وهو جرخ

 / قلخلاهيلع بكريو ىلببام رخآ و قلختام لوا هنال ٍبنذلا بجععبوا مالكلا ةلآ:ال اهتاسلبوا

 / ةلالدل كلذ فذحفىحف هوبرضف ىنعملاو فصنلا نم لقا ضعبلاو ءاضعالا نم كلذ ريغبوا

 | ,لاقو امميحشتهجادوأو للان ذاب ماق مويرشامل هنا تىور د ( ىولاّسا حن كلذك ) هلوق

 | ىبوم نا مث كلذ دعب :لتاق ثروي مو النقو اذخاف انيم طقس مث هع نال قالفو نالق: ىلتق
  ةليلاوا رحسلاىلا بسني اليك ةمهتلل ايفن هسفنب هيرضامو اهضعبب هبرضب مهما مالسلاهيلع |

 ' نيرضاحلل كلذكف باطخلاف كلذكانلقو حف هوبرضف ىا لوقلا ةدارا ىلع 6 كلذك»



 ةرغبلا ةدو- مه 11 +

 نا لقاعلا ىل لمجال نوشيزأ وعنرأ لاثتمالا ىلا سصهالا لوا خرم لوظطعبالا# كلو فقون داعل هويام ولظَذ

 ىونملا و لاق : كلذ ىعدتستدح وتل اةضقناف لاخلا ةقسقح نع صحعفتل ا كرتو لاثتم الا ىلا عراسي

 تسام راكئراس ناحو عزك ا * تسام رارسارد تسود لاش

 نوكتل كتيدوبعل ضقانم فصو لكنع كتيرشب فاصوانم جرخا ةيئاطعلا مكحلا فو
 هللا نم ظفحلا دوجو ىضتق كلذو هرهقل مالستسالاب ابرق هنرضح نمو احم قحلا ءادنل

 ظفحلاذا املعرصيالف هنم تردصاذاو هنم ردصتالف اهي ملا ناو ةصعم دبعلا مليال ىتح ىىلاعت

 عوقولا ةلاحتسا عم بنذلا نم عانتمالا ةمصعلاو هبف عوقولا زاوجعم بنذلانم عانتمالا

 ةوفهلانم ع هد اعلدب (قحلاب تئجز الا إل هلوقف ءالوالل ظفخلاو ءاسالل ةمصعلاف هف

 اوحدت نع كأي هللا نا 2 ةيمحتلا تاليوأتلافو 88 صحم نانا اذهو راسل مدعو

 هع انهو قاحؤرلا تبلقلا ة ةاح اهخحنذىف ناف ةيمدهبلا سفنلا ٌةرش حذ ىلا ةزاكسا ( ةرش

 داهجلا ىلا رغصالا داهجلانم انعجر ) هلوقب هلاريشي مالسلاهيلعىنلاناك ىذلا ربكالا داهجلا
 راشا (!وتومت نا لبق اوناوم ) مالسلاهلع هلوقو ( هسفن دهاح نم دهاجلا ) هلوشو ( ربكألا

 لك نأشّنم اذهردلو سقنلا دف انبثئزهتستا ىا ( اوزه انذخ أ اولق 7 ىنملا اذه ىلا

 نيه سعاسفنلا حيذ نا نونظي نيذلا 6 نيلهاجلا نم نوكأ نا هللب ذوعا لاق ال ةينس ةمهىتذا
 ةرشب .ىأ نيعي ىا © ىهام انل نيس كير انل عدا اولاق إل ايندلا دباعوا ىوهلا عباتلك هلدعت سو

 زحعت هخوخشلا نسف © ضرافال ) سفن ةرشبىلا راشاف قدصلا فسي حذلل حلصت سفن

 ميدي <> تع لاق م ةيناسفنلا ىوقلا للخو بيثملا فعضا قيرطلا كولس نع

 ىا 6 كلذ نيب ناوع إ) 1 هيوهتسي هناف باسشلا ح رش نسىف (ركبالوال ضراف نيعبزالا
 ع ره نا - /”نورم ٌؤتام اولعفاف هتسنيعبرا غلبو هدشا غلب اذا ىتح ىلاعتلاق لقعلا ل

 بيعلاوف (وامنسحانم رجا عيضيال هناوإل متدعوامب مكلا برقتي هللاناف مثسما امي هللاىلا
 داهجلاف حيذلل حلصت سفن ةره نولام ىنعل ( اهنولام انل نيس كير انلعدا اولاق 0 باشلاو

 نادك امسو تاضايرل ١/ بايرا هوجو هرطاجإالا ةةينفلا 2 ءارفص ةرش اهنا لوش هنأ لاق ف

 نيملاصلا هس ماك نيش ةرفصال نز ةرفص ىنعل 16 9 عقاف ١ تادهاشملا تل تادهاجلا

 مهتعلط نم علاطيو تاعاطلارثا نم سيلا دق ءاهب مهتسغىف دهاشب مهلارظن نم «نيرظانلارسست ١) ظ

 هيوبرلا رانا نادجوب ةيرشلا كاوحان م نما ىح تاوبشلا دوغ نم بغلا دهاوش رانا 0

 ةرثك ىلا ةراشا «انيلع هباشترقبلانا ١ © دوجتكلارثا نم مههوجوىف مهامس )) ىلاعت هلوقك
 2 وي ذوق 7 اهنا 0 ا يمص جو 2و ا هشن |

 ا ب قداصلاىأ االعل الملا نفنلا ولجأ فضا ,ث”لواذالا ارقام 0 اعل . ريفر قمم

 لاقاكأهتاوهشو سفنلا ىوه عبتمو اهفراخز ىلطل امندلا ضرا دار ناب ايريشت ةلذلا لمح ال

 قسنالو ل( هسفن لدينا نمؤمالى رسل ) لاقو ( عمط نم لذ عنق نه نع ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ( ل[ بكل بدلا

 | امدلا ثرحىف فرصيق قحادنع هتهاحو ءامميو قلفيؤداع هه ءامعإ ا تع ىا ( ثرحلا

 ار رام مل-و هيلع ّللاىلص هللالوسر نيخ ومآ هبوبو اعد ناب رد مود رتفد رخاوا رد



 مدي ٠١١٠ زجم لوالا ءزملا

 ةرفصلا ةديدش ءارفص لق هناك دك أن لضف نم ىنخم ال ام هب هتسبالمل نولملا لاوحانم

 6 نيرظانلار ست و8 .فلظلاو نرقلا ىتح لكلا ءارفص تناك لبق هدج دج ىف ام اهترفص
 / اهفالظاو اهنورق ةفاطلوراهتقلخ مامل مهولق حرفيو اهنول ءافصو اهنسح مهجعي اهلا
 العن سبل نم هنعيملاعت هللا ىضر ىلعنعو * هعقوبوا عفن لوضح دنع باقلاىف ةذل رورسلاو'
 سابل نع ريثك نب دممو ريبزلانباىهنو * نيرظانلارنست لوقي ىلاعت هللانال همهق .ءارفص
 هريزو فخ ضيبالا فخلاو نوعرف فخ رمحالا فخلانا ركذو مهت اهنال وسلا لاعتلا
 انل عدا اولاقؤ» دوسان اك مالسلاهيلعىنلا فخنا ىورو ءاملعلا فخ دوسالا فخلاو ناماه

 اهتفضو اهلا نعلاؤسللريركت اذه فاشكلاىفو * ةلماع ماىه ةمئاسأ هك ىهام انل نيس كبر

 كننرما اذازيزعلادبعزبرمعنعو * مؤش ءاصقتسالاواهفصول اناس اودادزيل دْئاَز فاشكتساو

 | تلق كتربخا ناف ثا ما ركذأ تلق كلتنييناف نعام ما نئاضأ ىتلأس ةاش انالف ىظعتنا

 نع لآسنم امرج سانلاءظعا) ثيدحلاىفو ىنعجارتالف ”ىشب كترما اذاف ءاضسما ءادوسا

 | نيوعتلاب فوصوملارقبلا سنجىا 6 انيلع هباشتر قبلان ا 9 (هتلأسم لجال مرحف مرحي م“ىث
 ' لقا هفورح عم لكنالوا سنجلا ةدارال رقبلا ركذف حذن اهيا انيلع هنتشاف ريثك ةرفصلاو
 ثيدحلا ىفواهحبذ دارملا ةرقبلاىلا «نودتهمل للاءاشنا اناو# هلباعال عازف قي ؤارفكم مجال ارغ

 هي لولذالةرقبابنا لو 38 ىلاعت هك هنا 98 ىموم لاق ( دبالا رخآ مهل تنم امل اونثتسي مول )
 ةرقل ةفص وهو ةبوعصلا قالخ وهو رسكلاب لذلا ةنم لولذ ةباد لام لمعلا اهللذ ةللذم

 هك ضرالاريثت## روبصك ءاهلا هلخدتل افصو ناكاذا الوعف نال ةلولذ لقن'ملو لولذ ريغ ىنعت

 تسيل ىا *# ثرحلاقسنالو 9 ةريثم لولذال لبق هناك لولذ ةفص ىهو ةعارزلل اهلقتا ىا

 كولذال ىنعملا نال ىلوالا دكوتل ةديم ةيناثلاو ىننلل ىلوالا الو قاوسلاب اهلع تسي ةيناسب |
 لاق * فاشكلاىف اذك ةقاسو ةريثم لولذال لق هناك لولذإ ناتفض نيلعفلانا ىلعقتستو ريثت |

 ثركلاق سو ضرالاة رانا نال 7-5 تناك ةرقملانا ىلع ةيآلا تلد هللاهمحر رودنموبا مامآلا

 ءاتلاف ةفئاط تلاقو هلوقىفاك اهظفللف ثين أتلا ىلع اهملا ةعجارلا تايانكلا اماو ناريثلا لمعنم
 ثرحب كىتنالاب نوث رحب نامزلا كلذ لها نوكي نا الا فسوي ىبال افالخ ثينأتلل ال دبحوتلل |

 اهنلس لمعلانم ةافعموا بوسعلانم هللا اهملس ىا 6 ةملسم © ركذلاب نامزلا اذه لها
 هديؤيو ناولالا نمش اهترفص بشن مل هلصلخ اذا" اذك هلوس نم نوللا ةصلخم وا هنم اهلها

 . لصالاو اهفلظو اهنرقىتح اهلك ءارفص ىهف اهداج نول فلاخب  اهبف ةيشال #9 ىلاعت هلوق
 وهو بوثلا ىثونم اهقاقتشاو نزوو فصوو دعو اهلصا ةنزلاو ةفصلاو ةدعلاك ةيشو
 اذه ىا  نآل 9 توعنلا هذه اوعمسام دنع 46 اولاق 9 هجسنىف لزغلا ناولا لامعتسا

 لاكشا قبامو ةرقبلا فصو ةقيقحب ىا 46 قحلاب تئج  ةراشالاى نعم هنمضتل ب تقولا
 ناب اهلك فاصوالا هذهل ةعماجلا ةرقبلا اولصحف ىا ةحبصف .ءافلا «.اهوحبذف هه اهسماىف

 ««نواعفبإلل اوبرقامو ىا هياوداكاموإلل اهوحبذف ابهذ اهكسم ىلع اهورتشاف ىتفلا عم اهودجو ٠
 هصخلت# هنم لزعمب كلذ لبق اوناك مهنا لاملاو اهوحبذف ىا اوحيذ ريمض نم لاح ةلجاو

 - (ناهوحذ )



 هجرا تلاقف نع اهربخاو هما ىلا اير ف 9
 ع

 ىضرب , الآ او لو زو ىتطعا وأ | ٌْ

 لاقف كنا خو عاتييا لاقف كلملا ىباف قوسلاىلا اهب قلطناف .ىنم ىضر ىلع ريناند هتسب اهعبف |

 ريثعى تا كيطعا ىلإ كلملالاقف اهرعأتسا نا ىلع هتس نم اهصشا ال نا ىتىما اهنا ىتفلا ْ

 كلم كينأي ىذلانا تلاقف مكلف اهربخاو هما ىلا عجرو ىتفلاىباف اهصأتستال نا ىلع

 املاهل لاقف لعفف ال ما ةرقبلاهذه عيبن نا نمأتأ هل لقف ىتا اذاف كربتحيل ىدآ ةروص ىف
 لكس لتقل كنم اهبرتشب دا رقبلا هذه ىسما اهل لقو كما ىلا بهذا

 ليس ارساىتب ىلع ىلاعت هللاردقو اهوكسماخ. ريناند اهكبض *ىلعالا اهوعس الف ليئارساى ىف

 ىلع هل ةافاكع اهني ةرقبلا كل: مهل فصوىتح اهنوفصوتس اولاز اف اهنيعب ةرقبلا كلت خذ

 | نودبعي اوناكمهنا مهاهبلانم اهريغ نود ةرقبلا نيبعتىف هجولاو ةمحرو هنم الضف هتدلاوب هرب
 | اوداعو اوباتم (لجعل امهبولقىف اوبرشاو )) ىلاعتلاق ككلذ مهيلا ببحو لبجاجعلاورقبلا |
 هيوتلا هقّشضح مهنم رهظنل مهيلا تحام حدب مهمحشكي ذا هاك هللاداراف هن دامعو هللا ةعاط ا

 | ةرقبلا عذب اورماف رقبلا ديني مهنيبارق لضفا ناكل بقو مهبولق ىف مهنم ناكام عالقناو
 كلذدعي ىسوم موقلاق اذا لبق هناك  اولق ## مهدنع لضفا وه اب مهل برقتلال عجيل

8 

 4 ال نيس كير 0 كح اللة عس جى عدا 5 . ىبوما ما 0 اوهجو لنتف

1 

 10 ا تو فب 5 0 تيا مح

 امىا ماع وا بيط لاقف ديزام لوقت ةفصلاو لاخلا نع لاؤس انهه اش ىحف تبم 0
 ا ناسلاب هبر اعد أم دعب مالاسل اهملع ,.ىسوم ىا 3 لاق هس بكل او رغصلان * وه اهتفص امو اهعسام

 3 ال ةره 0 اهحدب رولا رقللاى ا ؟ اهنا كلوش ع ىل ىلاعت هللا ىا 1 هنأ هه ىح ىجولاءاناو

 | الو 3 هرخآ تتلبإو اين تسامتر هناك علمت وهو يعرغلا قلة ق6 3 ضراف 8 ىه

 ىتالاب صاصتخالا ف ضئاخلاك امهنال ضرافلاو ركللا ثنؤي لو ةريغص ةشف ىا ركب

 نامل اوال لو كلا ضراغلا ندر رتل اود طعن ا

 ام ىا 4 نورمؤت ام قف هب رومأملا ةفص نايب نم هلبق ام ىلع عرفتم مالسلاهيلع ىسوم ةهج
 قل ىتح لعفلا اذه ىف عاشدق رالافذحو ةرقبلا خذ نم هب نو مؤت ام ىنعم, هن و م ون

 | سمالاو ىناثلا نابسلا اذهدعب اوعنص اذاملنق هناك كي اولا + نيل وعفمىلا ةيدعتملا لاعفالاب

 رومأملا ةرقبلا ان نيشتىتح ناولالانم هني اهنول ام انل نيب كبر.انل عدا ب | ولاق لئقف رركملا

 هاهم دالة ميم 6 كليو ٠ ماو جا سيو ولج نيقاهيدعاعم يت نع ندلاو م

 | نيب نول ةرفصلاو 13 ءارفص ةرش اهما لوَش © ف نكات هللا 6 هنأ ناببلا حو ىلاعت هللا ىلا

 ظ هنا6 7 .لامت هلرقيولو ذل هللا امك ا ةءوومالل تا داوسلاو» لضاتلا

 | لبالا داوس نال اماو هتامدقمنم اهنا امل ةرفصلاب داوسلانعرسبعتلاو دوس ىا «(رفص ةلامح

 | ةرفصلا عوصن عوقفلاو ةرقبلا ةفص ةلجخلاو ريخو ًادتم ة6 اهنول عقاف 2 ةرفص هولعل

 | | ةنوكع م نوللاىلا ةدانسا: واوا كلاخ دييعلاول لاش اب اك عقاف رفصا دك الاف لاه اهصولخو |



 مو 5١م ا لوالا ءزجلا

 | يلا مه عاف هناعدب مهل نيسل تلاوعدينا ىمؤم اولأسف ةاروتلا ىف ةماسقلال وزن لبق كلذ ناكو |
 اوم اذاف لبق هنأك 4 اولق هلتاقب مهربخيف ىحبف اهضعبب هوبرضيو ةرشب اوحيذي نا
 ١ ةيرخسو ءزه ناكم اناعجتأىا ه6 اوزه انذختأ دج يليق الو لإتجرالا ىلا اع داحي له

 | ناك ءاملعلا ضعب لاق امه, عماجال و ةره ذب ان سصأتو ليتقلا صانع كلأسن اني طرهتسكو

 قبس ف اّشتسا ونهو ىسوم ه5 لاق + اهحيذو ةعاطلل اوداقنا ام ةلاهجو مهنم ةوفه كلذ
 لدو هفسو لهج هللاسما :غيلبت ءانثا ىف ٌؤزهلا نال 6 نيلهاجلا نم نوك 1 نا للاب ذوعا له

 | هحاصو لهج كلذ ناو همظعت بج نمو نيملسملاب كلذكو ةريك نيددلا سماب ءازهتسالان ا

 سأبال .هنع ىلاعت هللا ضر ىلع نينمملاريمالاق * ءازهتسالا نه حازملا سلو ديعولل قحتسم
 نيسلا نب هللادنع ىلا لجر مدق هنا ىور * سوبعلادح نم ناسنالا اهب جرخي .ةهاكفب

 ظ شبك فوص نم وا ةجعن فوص نم هذه كتبج لاقف هللادببع هحزاف ةفوكلا ىضاق وهو

 ضرعاؤ ةبآلا ةذهالتف الهج حازملا تدجو نياو هللادسع هللاقف ىضاقلااهيا لهجت أ لاقف

 | ا ا اوماع موقلانا مث ءاوهتسالا نم حازملا فرعيال الاهاح مارب هنا هللادسع هنع

 تازجال اهوحنذف ةرش ىندا ىلا اودمح مهنأ واو قاب 5 اهو غض وتساف دو هللا نم منع

 ناك هنا ةصقلاو دك نو تناك مهيلع هللاددشف مهسفنا ىلع اوددش مهنكلو مهنع

 كعدوتسا ىتا مهللالاقو ةضيغوملا اهبىنا ةلجم هلو لفط نبا هل اص لجر ليئارسا ىنب ىف
 ١ ةئسملانيب افصتىا اناوع ةضغلاىف ةلجعلا تراصف لجرلات امو يكب نحن نال ةاجملا هد
 ةهالتال ياو ناكو مال اذايتاك نبال ربك املف اهأرنم 0 فيري اك ةياعبإ

 و د يووم يمس ص مباع م مع

 مهاربا هل ١ عداو قلطناف اذك ةضغ ىف هللا اهعدوتسا ةلجت كثرو دق كابا نا اموب هما هل
 سمشلا عاعشنا كنا لح اهللاترظناذا كنا اهتمالعو كئاعاهدري ناقحساو ليعامساو

 ةرفص تناك اهترفصنالابترفصو اهنسلل ةبهذملا ىمست ةرقبلا كلت تناكو اهداج نم جرخي
 مهاربا هلاب كيلع مزعا لاقو اهبحاصق ىعرت اهارف ةضغلا ىتفلا ىناف نيش ةرفصال نيز

 لاقف كللع نوها كلذ ناف ىنتكرا هتدلاوأ رابلا ىتفلا اهيا تلاقو هللازذاب ةرقبلا تملكتف
 تكول ليئارس !ىييفلااب هاجياعا ييسر تمم اركان يا نوجرل اههيهتامعإل

 باطتحالا كيلع قشيو كل لامال ريقف كنا هل تلاقف هما ىلا اهب ىتفلا اسف كماب كربل |
 ريغب عبتالو نيئاند ةثالثب تلاق اهعيبا مكب لاق ةرقبلاهذه عبف قلطناف ليللاب مايقلاو راهتلاب ظ
 جردقب لج قي نب 3 جف قوسلاىلا اهب قلطن اف ريناد هثإلث ةرقبلا نم ناكو قدي

 ةثالثب لاق ردو 0 نقب هرقل ناو هماي هرب هين يتلا متي ئ



 فعل ل مك اه ---_

 5 00 خوبشل |ااوةدرف ناشلاراصدق مهوأر ف ميلضتحو ناطملا اًور#نف ناغلاذ اًنتءاواَمب الو ا

 راع هباشا ننلالا "“كارشإ و سنالا نم موماسنا ةدرقلا تفرعف نوواعّب بائذااهل

 اوناكق كلذ نع مكهنن ملا لوقف ىكتتو هبايث مشتف سنالا نم اهدبسن ىنأت ةدرقلا تلعخل

 ىبب اوخسمامل مهنا ىلع كلذ لدو مهنعانم ضيف عومدلاو م ىا مهسؤرب نوريشي

 اواوح ءالؤهو ةدرق مهلق تناك لب ءالؤهنم ةدرقلا ءادتبا نكيمل مث لقعلاو مهفلا مهبف

 ىتلاةدرقلاو اودلاوشب وماياةثالثدعب اونامو مهلاعفاو مهلامعاحبق ىلعءازج اهحبقل امتروصولا

 اهتبوقعو ةمالا كلن ةخلسم انريص ىا ه# اهانلعخ ل مهلبق تناك ةدرق لسن ىه ايندلاىف

 ١ نيب الل 2 مههعنص لثم ىلع مدي نا نم هعنم ىا اهب ربتعا نم لكشت ةربع ىا هي الاكن

 نك ئىدخرك ذللك نال نؤموقلاو متالانم اهدعب امو اهلبق ام ىا هك اهفلخ امو اهيدي

 ىضاملا نامزلل اهندب ناب ام ربعتساف قيازح الالم مهتغلب نم اهب ر ررتفاو اهب ابشن يل

 نم ءادتعالا نع مهوهنن نءذلا 3 ناقتملل 3 1 ىا # ةظعومو 88 لبقتسمال اهفلخامو

 ىدعسلالاق : نيرئدقتلا ىلع رخل وبه فال ماللاف اهعمس قم لكل وا مهموق ىحلاص

 دني ردنادنبب غرم ركد نوج * زارف هناد ىوس غرم دورت
 د ورنا نادك ةتركللاو بور زك 1 رت اكلعلا] هان

 نارفكلاب منملا ”ىفاكي نمو ناسحالا ردق فرعي مل نم ءازج نارسحلاو ءالبلااذه نا رعاو

 هب وومعو ةاسجنالا لع دا هلا مثالاة ب وقعناكو نارحهلا ل ذىلا لاصولا ةنعنم دز

 مهتدتفا بلشورإ ئلاعت تالاق سوفنلاتابوقع نمدشا بواقلا تابوقعو بواقلا ىلعهمالاهذه

 طخ لنمو كولسلاءانثا فطرخت و كولملاةمدخىف بدأتي نم لاح اذكه ةيآآلا( مهراضباو
 مث + ناطلسلا ةساسسب ىّتبو نارسخلا بلحتسيو نامرحلا بجوتسي ةمرحلامدقب ةبرقلاطاسب

 ةمالع لابو * خوسمم هللقف مارحلالكا نمو تارذعلا لك أي نا ريزتخلا لثم خسملا ةمالع
 لب دحا تومي ربتغيالو ةصعملانم ىاخي الو ةعاطلا ةوالح دجال ءاشا ثالث بلقلا خسم

 لاق هنا هللادبع نب فوع نع ىورو * ضايرلا ةرهز ف اذك موب. لك ايندلاف ٍبغرا زيصي
 نمو ءايند سما هللا هافك هترخآآل لمع نم تالك ثالئشب مهضءب بتكي ريخلا لها ناك
 | لاق + هتينالع هللاحلصا هتريرس حلصانمو سانلا نيبو هيام هللاحلصأ هللانيبو هنيبام حلصا

 ١ حالصو باتكلا ىف نامبصلاحالص نطاوم ةعبراىف فانصا ةعبزا حالص ىذمرتلا ىلع نب دم

 | ىسوم لاق ذاو 8 دجاسملا ىف لوهكلا حالصو توسلاىف ءاسنلا حالصو نجسلاىف عاطقلا

 | ىامهفالسا نم تردص تايانج ضعب ريكذتب ليئارسا ىب فالخال رخآ خيبوت ه4 هموقل
 ىتالا نه 6 ةرقب اوحيذت نا كسمأي هللازا ف مكدادجال مالسلاهيلع ىسوم لوق اوركّذاو
 رقبت اهنال هب تبمس قشلا وهو رِقبلانم ىثتا وا ناكاركذ رقبلا دحاو وا روثلا عون نم
 '"اعمط هم اوئب هلتقف رسوم خبش ليئارسا ىنب ىف ناكهنا هببسو ةثازحلل اهقشت ىا ضرالا

 نولاطي اًؤاحمث اهئاض هوقلاو ىرخا ةيرق ىلا هوامح وا ةئيدملا باب ىلع هوحرطف هنأريمىف
 | ىسوم ىلع ليتقلارما هبتشاف اودحجل ىسوم مهلاسف لتقلامهيلع نوعدي. .سانب اًؤواحو هتيدب



 م ا( ريح لوال ءزحلا

 ' هللانمءالتبا قافولا قيرط كولسو.قائيماذخادعي .ةمنبطلا:ةوق ءالبتساي ةعيرشلا عابتاو قحلا |
 طسولاىف ةوقلاب قاثملاذخاقيفوتو ةيادملا ىف ةيانعلاقبسوهو (هتمحرو مكملع هللا لضفالواف) ظ

 نايصعلا ىلع نيرصملا (نيرساخلا نم منكل) ةياهتلاف اهيلعتاابشلاو اهقيفونو ةبوتلا لوبقو
 ناكاك ىلوالاو ةزخ ًالالاكتو ىقعلاو ايندلاباهذب نيلتبملاو نارسخلاو ةبوقعلاب نينوضملا |

 سو هيلع هللا ىلص نيازبعربطاوا ايات. ب ولع هئلنؤ# تولت ا وتركم مذا ينل اع

 امل دحلا اوزواجن ىا اودتعانيذلا للتاازش اعشاب مف رعدق هللابو ىا .دوهيلا نم

 مهلدحام اوزواج ىاةيتبسلا# موي 17 لاحهنا لع بضت هلحب مكفالسا نم © مكم و |
 | ناب اورما دوهيلا نالعطقلا تبسلا لصاو * ديصلاب اولغتشاو همظعتو .دانعلادرجتلا نم هنف

 تاكرحلا عطقب هنال انابس مونللا ىمسيو هللاةدابعب اولغتشيو لامحالا اوعطقي ىا هيفاوتبس '

 الك اوردحاف ةبوقعلانم مهباصاامزوملعت مكتالوشي هناكف ديدهتو ريذحت هبفو ةيراتخالا |
 ١ ةليااهل لام. ضراب مالسلاهيلع دواد نمز ىف اوناك مهنا هبف ةصقلاو * مهباصاام لثم مكبيصي ٠

 لخداذاناكف تيسلامويكمسلادبص مهيلع 1 لحاس ىلع ماشلاو ةنيدملانيب |

 ' ىتلا ةكمسلا ةرايزلاماو موقلا كئلوال ءالتبااما كانه عمتجاالارحبلا ف توح قبي+تبسلا |

 ىريال ىتح ءاملانم نهميطارخ نجرخيو اهترايزل نعمتجي تبسلك ف سنوب هم ظ
 ناطبشلانا مث اهنم ”ىش ىريالف رحبلالقم نمزاو نقرغن تبسلاىضم اذاو اهترثكنمداملا |
 0 اورفحف ةيرقلا كلت لهانم لاحر دمعف تدسلاموب اهذخا نع متين اماناقو 0 ظ

 | ليقاف راهمالا كلتاوحتف.ةعمج اة مشع تناك اذاف رابهمالا اهيلادنم اوعرشو رحبلا لوح ضايختا | |

 | دجالاموب ناكاذاف امام ةلقو اهقمع دعبل جورخلا ىلع نرد الف ضال ىلا ناتسحلاب جوملا |

 | ةنس نيعبزا انامز كلذ اولعفف مهلاوما ترثكف اوعابو اوخلمو اولكاواوذخ اف .اهنوداطصي

 | ىلع اوأرجنو اورشبتسا اوبقاعي م املف ةبوقعلا نوفوخت. اوناكو ةبوقعمهلع لزنت+ نيعبسوا
 ةسم كلذ اواعف مهناولف ءاي الا ةنس ءانسالا نتسامث انل لحادقالا تيسلا ىرئام اولاقو بنذلا |
 فانصا ةثالث افلا نيعيسنم اوحن اوناكو ةيرقلا لهاراص كلذ اولعف املف مهرضب+ل نيتيموا ظ

 طوع الو حلت اناكو :ةطمزرحلا : كيفتا يتناعو يايتب كميل نع ينور كدمإ بضع |

 اذهنع اوهتناف مكس ةنس متفلاخو مكبر متيصع مكنا موقاي اولقو كلذ نع مهوهنقافلا
 ل ا هللامهبقاعف مهحصن لوبق اوباو اوظعتي ملف ٠ ءالملا يكب ل زتينا ليقرلسلا |

 اذهو « هنيزوب » ةيسرافلاب كيدعمج ةكيدلاكدرق عم ه ةدرقاونوك © ارهق * مهلانلقف +

 هلوق ىلا ةراشاوهو ةدوص ىلا ةدوص نم لوحتلا ىلع ةردق مهل نكيمل مهنال ليوحتما |
 نيغنم اثدرا م اوراص كلذ اندرااملىا,( نوكف نك هللوقننا هاندرا اذائىشل انوقاعا | ١

 'ىسخلاو ةيدرقلان يب .نيعماج اونوك ىا ناربخ ةدرقووه 86 نيئئساخ. قه ثملالو عانتما |
 ةيرقىفمكتك اسنال هللاوزوهانلالاق.حيصنلالوبق اوباام نيمرجماناكلذو درطلاو راغصلاوهو

 مهزارصال مهملع هللا بضغودواد مهنعلف نيني كلذباهوريصو رادجي ةيرقلا اومسقف ةدحاو |

 توص اهنم عمسإل ةقلغم ىماذاف ابهباوبا اونا نوهانلا حبصا املف اليلاوخسف دال ظ

 ( الور



 ةرفبلا ةرو مه 66١م عع

 || كخرطأ- لق 3 ملون ) 2 ”ناقتم: اوناوكب نا كتي اغا انت ه6 نوت وقتن" مكمل جاد اوافيعألاو

 ىلع هللا لضفالولف يي دك ملا قاثملا 000 ه5 هيلع ماودلاو هبءافولاو قاثملا نع

 نكلو نيكلاهلا نم ىا < نيرساخلانَم لكل ) اف باذعلاريخأتو لاهمالاب هفطع 6 هتمحرو

 يلع طقنتا كذالوأو: 09 لذيللا«لاوغارتبللا تح و روطلا عفر 52000

 ىلاعتهللا نمدق و لصالا اهنال سفنلا كاله انههوهو لاملاسأر باهذ لصالاىف نارسخلاو

 ظ ضرفب ملو ةدحاو دعب ةدحاو ضئارفلا مولع ضرف ثح ل هللعهللا لص دمحم ةماىلع

 | دقف كا مسا اوئاماو ىرخالا ميملع نضرف مهولق ىف ةانحا ولا ترقتسا اذاف ةلمح مهلع

 سما ى ل اعت هللا نا باذعلا اوأرىتح اوليقيملاذلو كلذ مهيلع قشف ةدحاو هعفدب مهيلع ضرف

 ا بتكلانمذوصقملاوهو هفاماوركذاو لاقو عييضتلاونايسنلامدعبو لمعلاو ىماوالا ظفح

 ناطلسلا ناهلاثم اهلذبت كلذناف [هناوتو ناسللاب اهتوالتالاهغاضتقع لمعلا ةدْنعلانال ةنبلالا
 رايدلا كلت ىفارصق هلىتينا هقف هرماو كلاممىف هتارمانم دحاو ىلا اروشنم لسرا اذا

 دحي1و ناطللاربضحولف موب لكروشنملا ارب هنكل هبرعاام ىنبال وهو هلاباتكلا لصوف
 هللا صادقر وشنملا اذ لثموه امنا نا رقلافراقعلال ب ناتعلاقحتسوءهنا ىهاظلاف ارضاحرصقلا

 قريب نأ زقلا,ةءازقب دارحف امهريغو ةالصلاو موصلانم نيدلا تقاكرا اورمعينا هدي هف

 ىونثملا ف لاق دشرال

 انلكمت كاب لمعت قايبعاط عراغتاعايلاقت نإ قع
 ريك هديد ارالواو اسا « ريذي نارقدنو ىناوخنرو

 ىتحسانلا نم معلا هيف سلتخيناوا اذه) لاق مثاموي ءامسلا ىلا هرصبب صخش مالسلاهيلعهنا ىور

 هللاوف نارقل ا انرقدق اثم سلتخي فك ىراصنالا دسل نب دايز لاقف ( ئىشولع هنم اوردقبال
 ةاروتلا مده فايزان كنان كتلك ) ملسو هيلع هللاىلص لاقف انءانباو انءاسن هتثرقنلو هنأرقنل

 ١ هيلا 0 هللا دنع نع ًاطوملافو ) مهنع ىنتكتاذاف ىراصنلاو دوهبلا دنغ لحب الاو

 | عبضلو نأ رقلا دودح هش ظفحم هّؤارق لبلق هواهقف زاك (قاهؤف كنا ناسنال لاق هنع

 | مهلامعادهق نودسةبطخلا نورصّمو ةالصلا نولوطي ىطعن نم نيثكك- لاسم ليلق هفورح

 نا رقلا قورح هيف ظفحم هؤارق ريثك هؤاهقف ليلق نامذ سانلاىلع ىنأسو مهئاوها لبق

 | نودييةالصلا نورصقيو ةبطخلا هفنولاوطب ىطعي نم لبلق لأسنم ريثكهدودح عبضتو
 | تسلأ دهعىف ناك اماماعزاكقاثملا ذخانا ةب آلاف ةراشالاو © مهلامعالبق مهءاوها هيف

 نيتاحلااتنك ىف اديب مالانا ققحتل افو هوباحأ اموقو اقوش هوباحا اموق نكلو كي

 ! رهطاناهر ال هناف هلا الضلال ابجوم ءاشن نم عمسلو ةبادهلل اجوم ءاشي نم هياطخ عملا

 | اوذخ ) هلوقىفو ناهربلا راهظا مهعفتي+ل نالذخلا مهشبوا املف انابع مهقوف روطلا عفر نم

 / كلذريغو يتوج ا م هللاىبؤيام ذخاناىلا ةراشا (ةوقب كاني ام

 تاراشالاو زومرلا نم (هفاماوركذاوإ ىهلا دسأتو ةينابر ةوهالا ةيناسنالا ةوقلل. نكميال

 | قيرط نع مض رعا ١ىا «كلذدعب نم متيلون مثرإ هاوسامت هللاب «نوقتن يكمل ) قئاقمل او قئاقدلاو |

 فوصتاالها مه ساجياف ّشامم ساجمنا دارا نه ثيدح نابرد مكي رتفد طساوا رد



 --4 (ه4 خم لوالاء:: ىلا

 | قوبل 2118 ةرووص وو يرتوتم ولازم .عبارلاو « ىروصلا مالا نطب كلاثلاو * ىونمم |

 يو ةروص ىروصلانطبلاو تسلأ ملاءىف زيمتال مك هنف قشلانم دمعسلازءال كلذل
 ١ نطيوف ديعس ديعسلا ) مالسلا هيلع ىنلا ثيدح ىنعم كلرهظف اهيف ققشلا نم:ديعسلا فت.

 | ( دميدق قغلاو قشيدق دعسلا ) رخا آلا ريخلا ىغمو ( هما نطبف :قش قشلاو هما ظ

 | ىويفوصلا ىلاب خبشلا هققح اذك ( مالسالا ةرطف ىلع دلوب دولوم لك ) ثيدحلا ىنعنو

 ظ ةمالسلاب هللاءاقبا ةمالعلا ىخيش لاق ةسيفنلا سلاجلا هذه عماج ريقفلا لوي + هرس سدق

 | قيقحتلا لها برشم ىلع مالا نطببدارملانا ىلابب حال تابقربلا تاحئاللاب ىمسملا هباتك ىف
 | ىهاظىفوالزا قلطملا بنغلا نطابيف ديعس ديغسلا ىنعي ىدخالا ىباذلا قلطملابنغلا نطابوش

 | قلطملا غلا نطابف قش ققشلاوالصا اههنمدحاوىف ةواقشلا لخادتتملو ادباةقلطملا ةداهشلا

 هلخادتتدقدعسلاناالاالص ا امهنمدحاو ىف ةداعسلا لخادتت+لو اذباةقلطملاةداهشلاهاظىفو الزا |
 ةداعسلابا دعس ىتشلادبعسل ان وكف امه, عماخلا خزربلا ىف ةداعسلاهلخادتتدق ىشلاو ةواقشلا
 ةداعسلاب ادعسو: ةيتاذلا ةؤاقشلاب اقش دعسلا قشلاو ةضراعلا ةواقشلاب انقشو ةيتاذلا
 هب متو ىضراعلا مكح ىلع ىناذلا كح بلغيو ىضراعلانَود ىباذلل ةياغلاىف قيسلاو ةضراعلا

 ةيضراعلا هتواقش لوزتو ةيتاذلاةداعسلاب ةيضراعلا ةواقشلاب قشلا سفنر خا متو هب”ىدبأك
 لوزتوةيتاذلاةواقشلاب ةيضراعلاةداعسلابدرعسلا سفنر خا متخيو ادبا ءادعسلاةىمزىف لخديو
 راشاىخزربلا ضورعلاو لخادتلا اذه ىلاو ادبا ءاقشالاةيصزىف لخديو ةضراعلا هتداعس

 ىناذلاب رابتعالاو ىناذلافال ىضراعلا ىف لدلاو دعسيدق ىقشلاو قشيدق دسسلاةلوشب

 ءادتقالاو ةداعلاو مسرلاو ديلقتلابال هللابنما دقف هللارونب هبلق حرشنانف ىهتنا ىضراعلاال
 نولصاولا مهنال ةيننثالاب نوئزحي مهالو ةيناثالاب نم مهلع فوخالفدإبلالهاو ءاب الاب

 ليئارساىن فالسال ىرخا ةيان ربك ذت مكقاثيم اندخاذاو ه5 ةيوهلاو ةدحولانون ىلا

 | هلال بق كلذو ةاروتلا فام ىلع لمعلاب مكنابا دهعل ا وسلا

 ىتح ةلظ هناك ه# روطلامكقوف انعفرو © قرغلانم اوجنو رصمنمىسومعم اوجرخ نيح
 ظ حاولالاب مهءاج مالسلاهيلع ىسوم نا كلذو ةينايرسلاب لملاروطلاو قاثيملا متيطعاو ملف
 روطلا علقف ليربج صاافاهل وبقاوباو مهلعتربكف ةقاشلاف يلاكتلاو راص آلا نم اهنفاما وأرف

 | .برهمالزا اوأراملف مكلع قلاالاو مليقنا ىموم مهللاقو مهقوف هللظو هعفرو هلصانم |
 ةداع تراصف مهملع لزني الل دوجسوهو لبجلا نوظحالي اواعجو اودجسو اولبق اهنممهل

 عفرمباذعلا انععفر دوجسلا اذهبنولوشو مههوجو فاصناىلعالا نودحجسال دوهيلاف

 ةيراحلاك رتاج وهو راشتخالا بلسيامربجلانال مالسالا ىلع اربجنكيجل ةاروتلا اولبقبل لسجلا
 ىذلاو ةيطعنبالاق * لاتقلاب خوسنفف :هلاثماو © نيدلا ف هارك ١ال ) ىلاعتهلوقاماو رافكلا عم

 مدعو عب اهركاونما مهنالناميالا ىلع مهدوحستقو مهريج هللازا هاوس حصيال

 ةوهإإت باتكلانم © كانت اام لف اودخ مهلاناقف ىا لوقلاةداراىلع 6 اوذخ 98 كلذب
 هاومفتال و اه وو 51و' تاتكلا فاننا رشه العا 6 هيفام دام 9غ ةيظاومو ةمينعو دج |

 ١ اولعفغتالو (



 ةرقبلا ةدوس ميك ١ نم جيم

 ! مهن اك ادوهي برعم اماو كل الخ ةيون مهتب ون تناكمامل : اكسشف لِجشلا ةذاعر نم نع |

 مهءاجادأ م مهنا ادوهب دوهبلا ئمنن اما لاه و مالسلا هيلع بوقعي دالوأ ا مسأب اومس ظ

| : : : 0 7 
 كعادتك ءارصن عمج # ىراصنلاو ؛ 3 هنولتقف هيلع ه وادف مهكلم ىلا ا سدا

 اهل لاش ةيرقو هعم اوناك مهنالوا مالسلا هلع حيسملا اورصن مهنال كلذي ئمس نامد عمج 0

 مالسلا هللع ىسغ: اهلزني ناك ةيرق ىهو وسن يلا نازح المل ايعسانلا|قموف سلا ظ

 ةينارصنلاو ةيدوهبلا نيد نع اولدع موق مهو نيدلانم جرخ اذا ًايصنم هينيئباصلاو ف

 لك ؤنال روب زلا نوأرش اوناك ناو اتصالا ةدصك اوناكف ةكمالملاو 517 كلا اوديبعو

 نوئباصلا ىققنل لاقف مسو هيلع هللاىبص ىبلاىلا ىبارعا ءاجو مهماسن حب كالو مهحئابذ

 هولغأف مظع ردوا اودمحعو هودخاى وا لوسر عجبا جاوا مهنال) مالسل اهيلع لاقف نباص

 ًادتم هي نم # ءاملعلا ةضورفف اذك ضفتي نوت ميعأ رب لع هروبسر نجعل ولا خل
 لت 1 فا يد فكلا الؤهنم © نمآ ٠) ناو ةلللاو مع معيب كي

 اعاضا ]ماو مهنه ثدحان٠ ىا ثعبلا مويوهو “ رخألا مويلاو *# نيببنلا عيج ىلع

 # لمحو # المصا الوخد مالسالا ةلمف لخدو قئاللا هجولا ىلع داعملاو ًادملاو ًادملاب

  محرجا قه ةسبسلل ءافلاو كلت ةلباقع  مهلف 2 هللادنع ايضرم دك الاص غي المع

 قلعتم دنعو قئاللا مهلاك ىلا مهغلمو مهما كلام ىا # مهبر دنع #8 مهلدوعوملا |

 مدقتب اوذخاؤيمل تاحلاصلا اولمعو اونمآ اذا ءالؤهناريخا توبثلا ىئعم نم مهلهيقلعتا

 مهلف ةلمج ىلع فطع 6 مهيلع فوخالو اف مهباوثنم نوصقتيالو مهئابآ لعفبالو مهلعف

 نزحم نيح ه نونزحي مهالو 2: باقعلا رافكلا ٍفاخي نيح .مهيلع فوخال ىا مهرجا
 هصخلتو اميئافتنا ماود ناب دارملاو باوثلا تيوفتو رمعلا عيضت ىلع نورضقملا

 ل ا ويس ويحي ودب جو ملعاو * ةنجلا لج وردإع حلصاو هناميا صلخا نم

 ةقلخلا ًادمىف ذلويامتا دولوم لكف ديلقتلاو ةيرسثبلا تاف الانم ةف ال هنع لدعب امنا

 ىلع رمتسا ايلع كرتولف نيدلا لوبقل 'ىهتملا عبطلاو ةمالسلا ةرطفلا ىلع ةامخلا لصاو

 مالسالا ةرطف ىلع دلو, دقوالا دولومنمام ) مالسلاهيلع لاقاك اهرغ ىلا اهقراغلو اهموزل

 مهلوق ةرطفلاب دارملا قراشملا حرشىف كلملانبا لاق ( هناسحميو هنارصنيو هنادوهي هاوبامث
 مالسلاهللع هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب ةفلاخم الف مكبرب تسلأ ىلاعت هللالاق نيح ىلب
 هرهظ نممدا ةيرذ جرخاامل ىلاعتهللانا قيقحتلاو ( ارفاكعبط رضا هلتق ىذلا مالغلانا )

 | مهنوكل ءايقشالا ناميا عفني+ نكل ةنياعملاب قا مهتدهاشمل مهلك اونمآ مكبرب تسلأ لاقو
 ا اولزنا ذا مهنامث ملاعلا اذهىف امهننب قرغملو ىتشلاو ديعسلا طلتخاف لبق نه اووي

 . ىلا رظني لب رارقالا ملاع ىلا رظنيال بتاكلا نال ىتشلانم ديعسلا زيم تابسمالا نوطبىف
 | ىلع نودلو» اودلو اذاو اهريغو ةواقشلاو ةداعسلانم نكمملا لاوحانم ىلاعت هللا لع ىفام

 ونعملا.نطبلا وهو هللا لع لوالا + تاماقم ةعبرا انههف ىلب ةرطف ىو مالسالا ةرطف

 0 ب اا او مالا نطي ةيفوصلا حالطص سما هاي
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 ١ جرخي كب د ان عداف بلقلا :ىمومل لوقي لب ( ىنقسي و ىتمعطي ىردنع تيس دما مديح |
 | نولدبتس:أ لاق ةينامسجلا تاذللا ءاثقو ةيناوملاتاوهشلا لق نم ةيرشبلا ضرالاتشامم ان
 نم للاسم كيل ناف ىولعلا حورلا تاماقمنم ىلفسلا بلاقلارصم اوطيها قابلاب ىنافلا

 اوواب مهنال لضا مه لب ماعنالاو مئاهبلاك ةنكسسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو ةئيندلا كلاطملا

 هللا تاي اب ةيناحورلا تافشاكملاو ةيبغلا تادراولاب نورفكي اوناك مهناب كلذ هللانم بضغب
' 

 ءاسالا ماقم ىف غلا ءابنا نم مهل هللا حتفام نولطس ىا قحلاريغب نيدلا نول و

| 
 | دوهعلا ضمن مهيد اوصعامب مهم تاماقملا هذه لوصح ىنعي كلذ مهرارسا نوركنيو

 | ناخب لح رئاوبناع هللا يفيق قلبا الكلم نها ناو دسم اوتاكو دوبعملا ةعاطىف دوهجلا لذس |
| 

 هيلع ىنلا ناكو تادنلّتسملا محاطملاو تاسطلا قلك. ايولوخل ىلع الملد ةعركلا ةي آلاف نا 2 »* ظ

 د نيحلاصلا ماعط تيزلاو ,رسدعلاو بذعلا درابلا ءالا يرش و لسغلاو ىولاحلا بحي مالسلا
| 

 كراي هنا, ةعمدلا رثكي و. بلقلا ققرتي هناو سدقم كرايم هناف سدعلاب مكلع ) ثيدحلا فو |

 | تيزي ازبخ اموي لكأي ,زيزعلادبع نيرمع ناكو ( ميم نإ ىسيع معرخا اين نوعبس هف |
| 

 هتيدمى ماللا هيلع مهاربا ةفايض نا الا ةليضف هنن نكيملولو محلي اموب و سدعب امون و
| 

 | روثناكتاوهشلا هنمروثتالو ةدابعلا فخف ندللا ففجاموهو ةيافك هف ناكل هنمولختال
 او تيدا و * حابم ةهيرك ةحار هلامو موثلاو لصللا لكاو ةطنخلاو كس أ

 | مدا اوني هنم ىذأتي امم ىذأتت ةكئالملا ناف اندجسم نب رّهالف ثاركلاو موثلاو لصلا (

 ىنعمو تاقوالا عمم ىف ناسنالل نومزالملاال تادابعلاعضاوم نورضاحلا ةكئالملاب دارملاو
| 

 ىلا هملع ضوه ةشييلا حئاورلا لكل ماعوا اهب صوصخم هناو حئاورلا هذه نم مهيذأت

 لحم هبال ناسنالانم ايلاخ ناك ناو دجسملا لخدال هناىلع لدي ليلعتلا اذهو عراشلا

 ىلع موق ساقو ( اخبط اهوتيماد اهلكا نم مكلدبال مك نا ) مالسلا هلع لاق ةكمالملا |
| 

بلاك ةهيرك ةحئار هعمام مولا لكا ىلعو سانا عماجم راس دجاسملا
 هرك امتاو هريغو رخ

 نكلو ىلاعت هللا جانيو ىحولا هينأي هنا امل هوحنو لصبلا لكأ سو هيلع ُّللاىلص هيلع ىبلا
| 

 هتحاباب هتمال اناذيا لصبلا مسو هيلع هللاىلص ىلا هلكا امرخا ناك لاعب و رئاسلل صخر

 خس هيلع هللا ىلص هللا لوسرب هلاوحاو هلامفاو هلاوقا ف لجرلا ىدته نا ةهميزرعلاو

 : ىماحلا ىلوملا لاق

 كيدل حالفلاو زوفلا امبا * ِكِيلع مالسلا هللا ىنإ

 ظ ون. تما نائيصاعنا مسج م تنبت قيرطا مفرتارك

  1ىاب 9 * تسب ناصع راب ١ ظ تسد .قريكن رك

 ظ مهماظتلا ةسيرَشب نوقفانملا مهو بولقلا ةاطاوم ريغنم مهتتسلأب « اونما نيذلانا و

 ظ ربعزاو ةينرملا كلت ناب يرصتلل قافنلا ناونع نود كلذي مهنع ريبعتلاو ةرفكلا كلس ىف

| # 
 اوداه نيذلاو في اعطق رفكلا ةطرو نم مهذقنتالو ةلاصا اعفن مهيدحنال ناعالاب اهنع

| 
 "كذب اومس باناذا داهنم ىبرع اما دوهيو * ةيدوويلاف لخد اذا داهنف اودوهن“ ىا

 امسللسلا هل ا ا ل ا ا اةطسب ف نا ل
 ( نيح)



 ةرفبلا ةرو- مج 101

 | ىرتف ةياثكلاب ةراعتسا وهف طئاخلا ىلع نيطلا برضيإك مهئارفك ىلع مهلذازاجم :مهْنَع |
 ناك مظع « بضغب # اوعجرىا © اوؤابو  ءارقف مهنأك ريسام اوناك ناو دوهللا

 ثمتعنب ءوبا ) لسو هيلع هللاىلص هلوق هنمو كلذ مهمزلو هوقحتسا ىا # للام

 ةرخ الاىف مهتبوقعو ايندلاىف معايا همذ ىلاعتهلا بضغو ىسفن اهمزلاو اهبرقا ىا ( ىلع
 ببسي ىا 6 مهناب ا مظعلا بضغلاب ءوبلاو ةنكسملاو ةلذلا برض ىا * كلذ

 ' ةعطاسلات ازجعملا ىهىتلا ةرهابلا هكهللا تاي ابإلق رارمتسالا ىلع ««نورفكياوناك 92 دوهبلانا

 مالسلاهيلع دمتو نارقلاب اوبذكو دعيملوا ءامث مالسلاهيلع ىبوم ىدي ىلع ةرهاظلا

 ْ :“ قحلا ريغل نيبنلا نولتقو ف لجالاو ىساعل اورفكو ةاروتلاىف هتفص مسك

 ا لحتسي ءانيمآلا "لنك نآ - عم ”دلتقتلا ةذئافو مالسلا مهيلع ئحنو ايرك زو تسل
 | لتق ةبقحي ادقتعم دحا نكيلذا قحلا ريغب اضيا مهدنع كلذ ناب ناذيالا قحب نوكي نا

 كلذ لبق * ءاسنالا لتقو نيرفاكلا نيب ىلخي غنا زاج فيكلبق ناف * مالسلا مهيلع مهدحا
 نالذخم كلذ سيلو نينمؤملا نم لال يبس لتقي نم لثك مهلزانمف ةدايزو مهل ةمارك
 | لكو لاتقب ىمؤيملنم الا ءابننالانم طق لتقل مهنع هللا ىضر نسحلاو سابعنبا لاق: * مهل

 | هلوقو 6 قحلاريغب نيببنلا نواتقي و )) ىلاعتهلوق نيب ضراعتالنا رهظف رصن لاتقن سعانم
 6 نوروصنملامهل مهنا نيلسرملا اندابعل انك تقبسدقلو ) ىلاعت هلوقو 6 انلسررصنتل انا )
 ىود * روصنم ىنعملا اذهب مهنم لكو قحلا نايبو ةجحلاب ةرصنلا هب داري نا زوج هناعم
 ىونملاف لاق : اس نيعبس دحاو موب ىف اواتق مهنا

 اينالا نولتقي دمآ مزال + اكو راكنياتسارتاهينس نوج
 مكب انريطن انا هفس زا * كهار موق هتفك ارابيبنا

 إ

 ا

و ماظعلا تايآلاب رفكلا نم ركذام ىا 4 كلذ
 | اوصعامب 8 مالسلا مهيلع ءاينالا لتق

 ىداملاو نابصعلا مهبرج ىا ىراحم نوبكتري و ىرما نوزواج ه# نودتعي اوناكو

 | ةموادم نا م اهراك ىلا تدا اهيلع موود اذا بونذلا راغص ناف هيلاراشملا ىلا ناودعلا ىف

 كاردا نع مهعنم ىلاعت هللانع ةلفغلاب بلقلا مقسو اهرابك ىرحت ىلا ةيدؤم تاءاطلا راغص

 | كلهم بولقلل مس ةلفغلاف امم ركسلا عط دجو امبر مومحملا نال هتوالحو نامبالا ةذاذل

 ْ دعللو ادارمص هلل نأ ملعاو * مومسملا ماعطلا نع كيرفث هللا ةَفل اح نع نئمّؤملا بولق ةرفنف

 ضراىلا مكلانم رببدتلا نسحو ضيوفتلا ءامس نع ىا اوطصا هلوقف ريخ هللاداراامو ادارم

 مريب دتو هللا عم ك راتخال ةتكسمللاو ةلذلاب نيفوصوم مكسفنال مكم رابتخالاو ريبدتلا
 قوفشل ليئارساىنب لاقم تلاقاا هنتلا ىف ةنئاكلاىه ةمالاهذهناولو هللاريبدت عم مكسفنال
 | ىفو © اراخالدعىا « اطسو ةما مانلعج كلذكو ) ىلاعت لاق مهرارسا ذوفنو مهراوتا

 اولافو ”ءامللا لع هيلع لزب نا داكلاو نافل قفا ووتر + ليات ىذا 6 تراك

 دحاو ماعط ىلع ريصت+ل اهتمه ةءاندنم ناسنالا سفن كلذك اولاقام مهعبط ةساسخ نم ىسومل

 | تسل ) لوقي و ماللاهيلعىنلا سفن ربصي ناكاك بيغلا تادراو نم دحاولا اهير اهمعطي |

 ابرد مود رتفد لئاوا رد

 رس

 هريس سدق نونلاوذ شس رب تهج ناتسرام ناتسود ندما ن
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 ليقو بذعلانود حلملانم جرخياعاو (ناجرملاو ؤلؤللا م جرخ ١ هلوقك نينثالا ظفل
 لك ءانغتسال ضع ةناعتسالا ىلع انضعب ردبالف ءاسنغا انعمح نوكف ىنغلا ىلع ريصننل
 | انلجال هلس ىا د كير انلعداف هب مدخلاو دسعلا ذخمانم لوا مهيف ناكو هسفنب دحاو

 ظ ايش دجوبو ان رهظي ىا هي انلجرخ : ءاعدلل ربصلا مدع ةسبسل ءافلاو هايا كياعدب

 انل جرخم كبر انلعدتنا ىا ةباجالا ببس هتوعدناف ىمالا باول مزجلاو فوذحم لوعفملاف
 ىلاعت هللاوهو لعافلا ماقم ضرالاوهو لياقلا ةماقاب ىزاجم دانسا :# ضرالا تنئام 3

 , هتنئاممىا ريعضلانم لاخلا عقوم ةعقاو ةينايبنم ه5 اهل نم © ةلوصومامو ةيضيعبت نمو

 | سانلا اهلك أت ىتلا لوقبلا ىفانصا دارملاو رضخلانم ضرالات ننام لقملاو اهلين م انئاك

 رالا هبشي ”ىش هو دئقلاوخا هي اهئاثقو في اههاشاو ثاركلاو قيفركلاف عانعتلاك

 | موثلاوه لبقو هسنجنم هنال دارملاهلا ىلع لدن سدعلا رك ذزال ةادنلاوهو ه4 اهموفو © |

 | ىلع هلمحو هشاوحىف دجعلان با لاق * هسن> نم هتاف دارملا وههنا ىلع لدي ليمتل اك د الع

 لصبلاو موثلاب خبطي سدعلانافذ سدعلاو لصبلاب هرك ذ نارتقال ةطنخلانم قفوا موثلا
 هب سطت فورعم لش 3 اهلدبو 0 هنزوو هاكر: يوتا فورعم بح 1 اهسدعو

 ىسوموا مهلهّللا لاقاذاف ليقهن أك ردقم لاؤسنع اباوج عقو فاّستسا لاق 2 رودقلا
 نوراتختو مكسفنال نوذخأتأ ىا 6 نولدبتستأ #8 مهيلع اراكتا لاق ليقف مالّسلاهيلع |

 | ريخوهام ةلباقم ىا # ريخوه ىذلاب لي اردق نودأو ةلزنم برقا ىا.## ىداوه ىذلا
 طووقماو !ةذاذللا ف !ئولسلاو) نمل ةيرتخو:لصاخعا ,ىزرالا نود :لئازلا نحصت-ءابلاناف.|

 ١ تناكناو ةطنخلا مهضعبلاق * اهلاثماؤ. لصبلاو سدعلاو موفلاكلذك الو كلذريغو ةقشملا

 اهيلطق لدبات الاف نايلون اهتينقللا ةيببنلاب انه اهتناعجب نكبل يراسل خملا نم :لعأ

 ةروصف لادبتسالا ققحتل هناكم اويلطام لوصحو ىولسلاونملا لاوز اودارا مهنا ىلع

 | ىرخا كاذو ةراث اذه نوكينا دحاو ماعط ىلع ريصننل مهلوقب اوذارا مهنال ةبوانملا

 ظ 6 ارصم 9 ءابشالا هذه نوديرت متلك نا هتلا نم اولزناو اوردحلا ىا 5 اوطبها |
 دارملاف راصمالاف كلذ دجويامتاو نوبلطتام اهيف دجوبإالف ةيربلا ىف ىببإل راصمالاَن ِمإ |

 | ( مكلّشابتك ىنلا ةسدقاا .ضرالا اولخدا موقاي ) ىلامتهلوقل نوعرف رصم سيل
 ظ رهظالا وهو نوعرف رصم لوخد روب فيكف ضرالا كلت لوخد مهيلع بجو اذاو

 ةرامعلاب ءاضفلا نع هعاطقنال هبىمس هعطق ىأ هرصمي ”ىثلا رصمنم مظعلا دلبلا رصملاو

 نال انهه فرصف فرصنيالو فرصني وهو ةيرق رصملا ىمسناك ارصم ةبرقلا ىمستدقو
 جونو دعدو دنهك هطسو نوكسل فرصامباو نوعرف رصم هيديرا ليقو نيعم ريغ دارملا
 صمالل ليلعت 4 متلأسام مكلناف ف ةيملعلاريغ هيف دجوب لف ةنيدملا نود .دلبلاب هليوأتلوا
 لذلا ,ىا 6 ةلذلا مهيلع تبيرضو  ضرالا. لوقبنم هوقلأسام هبف مكل نافىا طوبهلاب
 ةكرحلانع هدعقاو هنكسا رقفلانالانيكسم ريقفلا ئمسي رقفلا ىا #* ةنكسملاو ف ناوهلاو

 | ناكل تالت ام اقم اداب مزج نيو يلا هللا ير انسى
 ( مهنع )



 ةرقبلا ةروس مد 1١ه رع

 وع ) ثيدحلافو قابلا دربنا نه مرك اوهف ضعبلا ءاعاهلا ب ايبا اذاف. ةباجالا |

 ال ضعبل مكضعب وعدي ) لاق ةنسلالا كلتب النمو هللالوسراي اولاق ( اهبدومتصعام ظ

 لاع هجوتلا ةماقتسانا ىرانفلل ةحتافلا ريسفتىفو * ( كناسلب ىصعاموهو هناسلب تيصعام |
 ريت يع و ةاوز هاد اط دصقش هنأ معز نف ةباحالا ف ىوق طرش ءاعدلادنع ءادنلاو بلطلا

 هآشنا ام ىلا هجون امباو هباحالا ىلع رداقلا داني لذا هسفنالا نموايالف ةباحالا دج مل مث هريغ

 سما ةيهل آلا ىوعد لبق نوعرف نا ىور + كاذ ذا هيلع ةيلاغلا ةلاخلاب هتاروصت تافص نم

 اريخ هيف ىداالو هوعدا ىلا ىبلا لاق ىسومب نمؤيملاملف هللامسب هراد باب ىلع بتكينا
 ظ 0 عا#ك' نه هءاب نع ةلّثككام ىلااناؤ:هرفك“ ىلا رظتت:تنا ب واهات بيرت ةكالعل لاق

 تمل اهجيكم فكم هراد باب ىلع هبتكن م لاحناك اذاف ةمحرلاب ىلوا ةنس نيس هلق

 ا ةمقللاب نطابلا حالصا ةباجالا طئارش لواو ةلاحتال هؤاعد باجتسي هبلق باب ىلع
 ةب آلا قيقحنىف ةراشالاو © ىدحالا هجوتلا ىنعل بلقلا روضحو صالخالا اقعلفطاو

 | ءامنم اهيوربلهير قستسوهو هموقو ىسوم ةباثم بلقلا ملاءىف هنافصو ىباسنالا حورلانا

 نادهت يدان الو قنا نس ناتسعءاهطوتشاألادلاالاخ ب رثنت ازومأل راو ةقوملااوب ةتيكحللا
 | بلقلا رح ىلع ةزعلا ةرضح ةنج نم تلمح دقو سفنلا تافص تاعءلظ ءاليتسالادنع ارون

 | هللاالاهلاال ةلكنال ةمكحلا ءامنم اننع ةرسثع اننا هنم ترحفناف ةوسق دشاوا ةزاحتملاك ىذلا

 | اطبس رمثعانلا مهو ةيناسنالا تافصلا طابسا نم طبسلك يلعدق ناع فرح لكن م اف رح رسشعانُا

 . برشم مهنم دحاو لكلو سفنلاو بلقلاو ةئطابلا سما ساوحلاو ةرهاظلا سلا ساوحلا نم
 هدباق هداقو هديارهقاسئح دحاولك ب رشمو ها لعدق ةملكلا فو رح نم فرح نيع نم

 برشت بولقلاو تاوهشلاو ىلا ل هانم درتسوفنلاف جاجا حلم برشمو تارف بذعبرشف

 راربسالاو تادهاشملاو فوشكلا لالز نه برشت حاورالاو تاءاطلاو ىتتلا براشمنم

 لالحءضالا بارش مهبر مهاقسو قاسنع تافصلا ىحتن ا ياعم نويعنم ىورت

 د | قئرالاف اوثنالو هاضرو هرماب هللاقزر نم دحاو لك اوبرشاو اولك تاذلا ةققحف

 | اهرايتخاو ىلوالاىلع ةرخ الاراثناو امدلاب ناد رزولا راشخاو صمالاكرتب نيدسفم

 ١ فويشال ىرخا ةيانل ريك ذت مللقذاو ف ةسحتلا تاليوأت اى ازك< اولا ىلع

 | داحتالانم مهني 0 راكم ميلاليزت مهبطاخ لجوزع هللاةمعلل مهئارفكو ليئارساىن

 نيد ريغ انتهقوكل ىولسلاو نمل لك انم اومّكس نيح هشلاىف 0 لوقلا اذه ناكو

 ةحالف لها اوناك مهئالرصعي لوالا مهشدع اوركذتو همس ادحاو أش مواداذا: ناسنالاو

 | اولاقف مهتداع هيلع ترجام ىلا مهعابط تقاتشاو سلا يي مه زكع لا *!ولعنف

 ماعطب ىولسلاونملانع ا 2ك هب ىذغتسام ماعطلا 3 دحاو ماعط ىلع ربصت نأ ئموماي' 9 و

 | ديراوا ادحاو اماعط ناريصتق رخ هلا امدحا 006 اوناك مهنال نانثثا اهو دحاو

 | موب لك اهيلع موادي ةدع ناولا لجزلا ةدّئام ىلع ناكواو فالتخالاو لدتتلا ىنن دخ 0
 ظ دحاولا نع ربعت برعلاو ش4 دن 1 ب *« ادحاو اماعطالا نالف لك ايال لق نديم |
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قلطا ةمالا هذهو كلذ اولعفت تالوك 1 "يئاَو ءاكلاو لتنلا ىلا اًرجتاكتكاَو “|
 | اولأينا مهل

 | ةراشب اهبفو ( مكل بجتسا ىنوعداإ لاقو «هلضف نم هلااولأساوإ) ىلاعتلاق هوجاتحا الك هلا

 ةالصلاهيلع انيبثلاسو مهلوقب ةدئاملاهر ىسعلأسو مهلوقب ةموقل ءاملارىموملأسو ةملظع

 امف امهلهللا باحااملف (نينمؤمللو كينذل رفغتساورب لاق ىلاعت هللاسعاب انلةرفغملا مالسلاو '

 ىلا جورخلاةحابا اضيا ةي آلا تدافاو * ىلوا .سماب هلأسامف انين بجي ن ألف موقلا بلطي هالأس

 ةيدوبعلا راهظا ذئاح مكحلاف هيلاةجاحلاعم رطملاعاطقنا ماد اذا نوكي امتاوهؤ ءاقستْسالا

 اعضا وتم ىلصملا ىلا جرخف سو هيلع ىلاعتهللا لص دمع انين ىتاتسادقو ةلذلاوةتكسملاو رقفلاو ١

 مسوهيلع هللا بصهيلع لخد اسارعانا هب دج نع ىورو * اعرضتم:السرتم اعشدتم اللتي ْ

 اًسقسي نا هلل عداف ضرالا تبدجاو ىشاوملاو عاركلا تكله هللالوسراي لاقو ةعماموي ظ

 ةباحس تأشنف ةعرق اهب شيل ةجاخز اهناك ءانسلاو هنع هللاىضر سنا لاق اعدو هيدي عفرف |

 ىوتتملاىف لاق : ةلباقلا ةعماىلا ترطمو ١

 ]١[ ىفاش عرضتزا دشابن نوج *« ىفاد ىب الب ديا دورفات
 [5] باوصلاب معا هللا شاب هنشت + باطخ ديا مهبر مهاقسات

 لمحتلا ىوعدو هللاعم ةمواقملاكهنال ةقيرطلا لها دنع مومذم رضلا فشكي ءاءدلا مدعو |

 هرسس دق ضرافلانبا ققحلا خبشلا لاقاك هقاشل

 ةبحالا دنع زجعلا ريغ حبقيو + ىدعلل داجتلاراهظانسحنو

 مالطننلاوةؤلصلاةىلع”نق'رلا_ليلخ: لثماالجلرب قيعبرا نس :لضرالا واخت نأ ذ "كيذا ىو ١
 (رخآ هناكم ّللالدباالا دحا مهنم تامام نورصنت مهبو نوقست مهبف |

 47 2056 بجو سخروا هع ع عرض ظوموم مج

 م [ع1] ؟م«ىرحج وي يهل معتم ضان نأ اد ذوو 4مم بمب مصعد مع 2
١“ 

 ["] افص ناوخازا هاوخس اعدور #« اعدرد شوخمدوتىرادنرك | [د] ؟6 |<ري(' ؟ومع

 , ماعنم رطماب ماعام ) لاقدنا مسوهيلع ىلاعتهللاىلص ىلا نع هنع هللا ىضر دوعسم نءا نعو

 ىلا كلذ هللا فرص اعيم اوصعاذاف مهريغىلا كلذ هللا لوح ىصاعملاب موق لمجاذا هنكلو |

 قستسا هنا ركذو ننسلا ةياءرب لاطلاق رت ىدنقا هداتفاب ريهشلاخبشلا لاق * ( ىنافلا |

 هنسورصعلاةنس كرتي ل صخش اءدول مهل لبقف ةرطق مهل لزنير لف جاححلانمزىف ارارمسانلا |

 يي ريس اودقفتف ةمنيعبرا موعدناو لصحمن ال الاو دوصقملا لصحل ءاشعلا نم ىلوالا

 اذهىف مظعرطملزنف اعدف ركذام ىلع اهدجوف هسفنولا جاجحلاعجرف ةروكذملاةفصلا ىلع

 روهشمهنأ عم ملسو هيلع ىلاعتدللا ىلص هللالوسر ةنس ةياعر ةكربب اذهو دوصقملا لصحو نيحلا

 ةامسو سانلا ءاحلص لعجم ناو موصلاو ةقدصلاؤ ةبوتلا ميدل نم ءاقستسالاىف دبالو مظلاب

 مهلعلف ةفيعضلا لافطالاو ةمئاسلا ماعنالاو شاطعلا باودلل ىتستسيو كلذىف اممفشو

 مدعلوا هتباجاىف زجعلاما ءاعدلا درنال ةباحالا نيقي ىلع هير ىعادلا نكللو اهتكربب نوب

 مرك هناف ىلاعتللا نع ةضتنم ءاشالا هدهو ىعارلا ءاعدب وعدملا مع مدعلوا وعدملاف مزك

 || مهعرصت لبهو م*ءاعد عمسي مهم نيئمؤملا ىلا برقا وهو ةباحالانف هلعنامال رداق ملع
 أ قحتسينم نيملسملاف نوكينا دبال هناف برقا ةباجالا ىلا ناك مءا ناكامهم ءاعدلاو

 لد ] هكر“ ويسعل مترو رج هكر م يم عم لس سيمو عمطج



 ةرفبلا ةرو- مد 1417 ز-

 ضعب ةءوسىلا مهضعب رظني ليئارسا اونب ناك ) مسوهيلعهّللا ىلص هللا لوسرلاق ةزجعم هبف
 لوقب هرئاب ىبوم عمش هبوثب رجحلا رفف ربح ىلع هبونأ عضوف هدحو لستغي ىسوم ناكو

 | ىهو ( ةردا ىسومبام هللاو اولاقف ىسوم ةءوس ىلا ليئارسا اوني ترظن:ىتح رجحاي ىبو»
 ةححلاىف رهظالاوهو زجحلا .هللاش ىذلا ”ىثلا برضا ىا سنجللاماو ةبصخلاب ةخفن مخلاب

 ىلع لدا ناك ريخىأ رجحلا سنج نم ادعلا برضب ءاملا خارخاناف ةردقلا ىلع نيبا ىا

 مهولا بهذينا لاحال نيعم دوهعم رجخنم هجارخانم مال.لاهيلع ىبوم ةوبث توب
 سطافملا رحخىف ديدملا بذج ةيصاخك .نيعملا رجحلا كلذىف ةيصاخلا كلت ىلا

 | حشرتلا ساجاالاو باكسنالا راجفنالاو فوذحمي ةقلعتم ءافلاذ برضف ىا ه# ترجفناف
 ءام  انبع ةرشعاتنلا 88 رجحلا .كلذنم ىا # هنه 8 باكسنالامث لوا شرلاف شرلاو

 اذا هيرضيو رجفتف لزئاذا هاصعب هبرضي ناكو نيع طبس لكل طابسالا ددع ىلع ابذع

 | 6 مهبرسشم 9 رشع ىتثالا طابسالانم طبس لك ىا ه# سانا لك ملعدق ف سيسف لحترا

 ردصملا برششملاو هبرشىف هريغ ىلع طبس لخديال مهبرش عضوموا مهبةصاخلا مهنبع ىا

 جوزتيال مهنم طبس لكو ةاهابمو ةيبصع مهني, تناك طابسالانا كلذفف ةمكحلاو ناكملاو
 اهنم اوقتسل ةدح ىلع ارهن مهنم طبس لكل هللا لعفي هسفتريثكت  دازا طبس لكور خآ ظبس نم
 | ثالث رجحلا نم هجو لكنم عبني ناكو ةمصاخمو .لادج مهنيب عشب الكل مهباود اوقسيو

 | مالم رماح | داى كسفملا ةباببوا يسل) 1 ةئاتلب ا ىناكتو لطم كابل دعب ىف 8 عيزك_ كت قيقا

 ا طبرتنا دارا نكل .برض ريغنم رحبلا قلفو ءاملا ريجفت ىلع ارداق ناكدق ىلاعتهللانا

 | مهباقعو مهباوث' كلذ ىلع بترتللو دارملا ىلا مهلوصوىف دابعلل هنم ةمكح بابسالاب تابيسملا |

 | هناف هعنص بئاخيىف هربدت ةلقوللاب هلهج ةياغلف تازجعملا هذه لاثما ركنا نمو داعملاف
 هللاقلخينا عنمل ديدحلا بذجيو لخلا رقعو رعشلا قلحيام راحالانم نوكيزا نكماامل

 | دوم ءام, ةريصيو اولا نم ءاوهلا بذل وا ضرالا تحن ب ءاملا]بذدحلا ءرخس ,ارجج

 | هللاىلص انين دينم هعينو ءاملاراجفنا نم. دروام هريسفتىف ىطرقلالاق * كلذ وحنو .ديربتلا

 ظ فارطاو لئللاءان | راح الا نم زحفتب ءاملا دهاشناناف ةزجعملا ف مظعا هعباصا نيبو لسوهيلع

 | هي اولك 8 مدو مح نم ءاملا جرخيملذا لبق ىنل نكتال مالسلاهيلع انين ةزجعمو راهتلا

 نملانم مهقزداموه هك هللاقذر نم اوبرشاو إف اولك مهل ليقوا مهلانلق ىا لوقلا ةدارإ ىلع
 هضتماك انقزرنم لمملا:او ثلاثلاب برشلاو نيلوالاب قلعتي لك الاف ءاملاو ىواسلاو

 أ ىموم ةطساوب لب باطخلا قيرطب نكيمل برششلاو لك الاب ىمالااي اناذيا انلقف ىلاعتهلوق

 لاح داسفلاىف اودامتال مهل ليقف داسفلا دشا ىثعلا ه# ضرالا ىف اوئعتالو #8 مالسلاهيلع

 | ناكلالاو لماعلا دسقتال داسفلا ىلع مهناب مهغيرعت لاخلا هذهب دارملاف * نيدسفم و مهنوك |
 ظ ىثعلا ىف لصالاو ا ري اح ريغ اذهو نيحلصم مهن وك لاح داسفلاىف اودام ىنعم أديقم هموهفم

 أ ىلع ةب آلا تلدو + صاخلاب لماعلل اديسقتلاحلاب دسقتلان وكيف داسفلا ىف ٍبلغناو ىدعتلاقلطم '
 ظ لأسيل ىسوموىلا اوعجرف ءاملاىلا اوجاتحا ليئارسا ىبناف لس ع نبا ىلع مد اة |

! 
 أ



 مهي 145 زج لوالا ءزجلا

 | ( ىودعال )مالسلاهلعهلوقاماو ىضرملا ةانادم كيرحتلاب فرقلاو ( علان اء ذل جرم

 ١ ةعيطنم ييئأتلا نوري اوناك ثيح ةيلهاملا لها داقتعاوهاك اعبط ئدعتل قنوه امناف |

 | لضفا لك وتلاو كواسلاىف نيثدتملاو ماوعلل بجاو بستلاو اقلطم هبرارمسلل ىنال ضملا ظ

 | د راو تلال لكاوتل اة يلا دا نط ءاوكع ( حلبي نيكل طلو نيل لاوتملب

 ىونملاف لاق : نايس '
 تسرتوب لكو نك لك ونور * تسرشوروش نديروش ردحرد ظ

 زيتسولاب اضق مهدريكنات * زيتو دنت ىا نزم هجن اضقاب ظ

 قلفلا بر زا محز دياينات * قح مكح. شيب دوب دياب هدرم ظ
 قوق ىومدعي اهدحا اولعجا لاقو قدانيلا لثم نيصرق هباكا ىلا عقد سونيلاجنا ىور

 اولعفف بلا اورسك مث ءاملانم ءوامم بحىف رخآآلاو نودادحلا هيلع لمعي ىذلا ديدحلا

 . ءامكحلا لاق ءاعوالب ماقو ءاملا دمجتاو أيش هنم اودجتملو ضرالاىف ديدحلا باذف ىصواك

 تدجوامنالبسلا هعبط نم ىذلا ءاملا هماقاوداسج الاب لصا ةياذاىلا تردقناوىبا كلذديدارا..

 مهصعل لاق اذلو ءاود توملل ْ "ل ا ا لا

 اوراق. تريصولو. ىأيدق توملاناف * ريخأت نيغنم ست زورغملا اهبااي الأ

 انوطبم سونشلاجوماسربب نوطالافاو 03 جالفاب طارش سلاطسرا تاملسب

 مرتحلا ىنلا ىلع ةالصلا ةرثك اذك و © نيحنبسملا نم ناكدنا الولف ) ىلاغت لاق ناذعلاو ظ

 . ةنطابلاو ةرهاظلا طئارمثلاب نرتقا اذا ارثؤم نوكياما اذه لثم نكل مسوهيلع ىلاعتهّللا ىلد

 ىوتتملا لاق : ةبهل الا ةرضحلا دنع اعيفش ةالصو ركذ لك سدلذا

 ]١[ افص ناوخا زا هاوخبم اعدور *« اعدرد شوخ مدون .ىرادنرك

 [؟] كالجلاوذ ان .دوريم شياعد نا  لادتعازا دش كاب لد ارك

 [*]؛ تشرواد تفك تجاشوت [ طفلا 3 تسركيددوخنادوخ ىاعدن

 تسادخزا تباجا ناو اعد نأ * تسانقوانوجدنكسقحاعدنا

 اليزا شيب ناشراد تءبنغ نيه * التيم ىا ارموق نياوجم نبه

 ال يقل ل ن1 الل اسف وك ظل عا اهورفك ىرخا ةمعن ه6 ىسوم قستساذاو كَ

 شطعلا مهيلع ىلوتسا نيح هيتلاف كلذ ناك و هموق لجال ه6 هموقل قه ابقساا ىسوم

 *” كاصعب برضا هه ناىجولابهل هك انلقف 8 مهيقسينا هيراعدف ىسومب اوناغتساف ديدشلا ظ

 ةماظلا ىف نادقتت ناتبعشاهلو ىسوم لوط ىلع عرذا ةرشع اهلوط ةنلا سآنم تناكو

 46 رجلا 98 ىسوم اهاطعاف بيعش ىلا, تلصو ىتج ءاينالا اهثداوتق ةنلا نممدآ اهلل ارون

 اعبرم افيفخ ناكو هعم هلمح ايروط ارخناكهنا ىوردقف مولعمىلا ةراشالاو دهعللاما ماللا

 ءاع هعضونيح هبوثي رفىذلا رج اوهوا نيعا ثالث هجو لكف هجوا ةعبرا هللجرلاس أرك

 كلوي ةردقهبف هللزاف هعفرانا ليربجهيلا راشاف ةردالا نم هبمومرامت ىلاعتهللا ةاذمو عابضتغل ظ

 اا 0 0

 | (هف )

 | هبوقعلا عقاري رك لاناب ههحوو حيستلا نوعاطلا هب ىواديام سا هللا هةر لدفاكسللا لاق ا

 00 0 6-2 م5 بروج ءوك شح 2
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 ةرقلا ةزوس مد 146 >>

 آخ ءادنم تيملاوهو نوطبملا اذكو همكحىف بستحملا رباصلاو نوعاطلانم تامنموهو ديهش |
 | هنهذو ارضاح لازيال هلقع نال نوطبملاف لخاد ءاقستسالاو لاهسالا:بحاصو نطبلا |[

 | توعنمارا رسكبوهو ديهش قرغلا اذكو لسلا بحاص كلذ لثمو هتوم نيحولا ابقاب
 | لوتقملا اذكو هتحن تومي نم هبحاصو مدهيام لادلا حتفي مدهملا بجاص اذكو ءاملاف اير |

 | الماي. تؤم نهر ىعو ءامجلا ةأرملاو قرطاو سلا: تاذءبحاسر اذك و..هللالبنسإف

 تابجلاو ماسربلاوا ماسلاب تومي نموا اخ رولا تار الح تومسلو اهداو
 لعاو » اهتجزما داسفاو مهتغمدا مرولو ملالا ةدشل مهلوقع بغتف ةاصخلاوا جنلوقلاوا

 3 هنوعاطبن "يدق ماعلا ضرملاوهوءابو هنادخا انتر كيوي اللا فيش كلة ؤ سد وينالللا

 نوعاطلااهفانق ,عدق نعطلا اذه هللا لوسرايلمق (ن ريب رقاب اجا انن) ثيدحلاىفو*نوكي

 | زخولاو عرلاب لتقلا نعطلا ريثالا نبا لاق ( ةداهش لكفو نجلا نم مكئادعا زخو ) لاق
 | ريعيلا ةدقك ةدغ ) رخآ ثيدحىف مالسلاو ةالصلاهيلع هلوق ىناننال اذهو ذافتالب نعط

 | هزخونم جرخ نطبلا قايم نم قرعلا زخواذا ىنلانا كلذو ( نطبلا قايمىف جرخم |
 قارملاو محللا ىف جرخم ىتلا ىه ةدغلاو ةجراخلا ةدغلا بيس ىنلا زخو نوكف ةدغلا ظ

 لتتقلا رتك ىزلا رثك اذاو رطقلا سبح لاكملا سخياذا ) ثيدللاىفو + نطبلا لفسا

 كلاه ىتزلا دلو نال سفنلا كالعا ىنزلا نا ةمكحلاو ( جرهلا رثك بذكلا ثك اذاو ظ
 ىريالا لمعلا سنجنم ءازجلا نال عيرسلا ىا عيرذلا توملاب ءازجلا عقو كلذإف امكح

 بيس بذكلا اذكو مهقازرا صقنل .ببسوه ىذلا رطقلا عنب ىزاسجي لابكملا نحيا
 تةعاعاو طالتخالاو هنتفلا وه ىئذلا جرهلاب ىزاجم اذهلو سانلانبب ةوادعلاو قرفتل

 نيحلاصلا هللاداعل ةمحزو ةداهشو نيطاشلا ناوخا ىلع ةيوقع نوكتل تعقو امنا ةيلبلا

 مهلزاحبف مهتاسو مهلامجا ردق ىلع هللا مهثعسي 3 قسافلل ةرسسحو نمؤملل ةفحن توملاذا |

 | هلع هللاىضر دوعسم نبا لاقأك راتخلا لعافلا ناسن رارفلاذا مارح نوعاطلانم رارفلاو

 تقا لوقف مقملا اماو توج هرارش لوقف راغفلااما مقملاو رافلا ىلع هنتف نوعاطلا

 ) 1 ايضا واد فحرزلا نم راغلاك نوعاطلانم رافلا ) ثيدخلاى فو * تأ

 نم رارفلاانه دارملاو اسد بديىا فحزي هيك ةنوكل ىر. ىذلا شحلا فحزلاو ظ

 0 ىهتازا ىلع لدي ريخلا اذهف فعضلاوا لثملاب دنا بحب نكلو وزغلاف

 هللالمجاك رمعلا رصقل ايبس هنم رارفلا هللالمجينا اديعب سياو رئابكلانم هناو ميرحتتال
 توملانم متررفذا رارفلا مكعفتينل لقإ ىلاعتلاق رمءلارصقل اببس داهجلانمرارفلا ىلاعت
 ةصخرلانكل هف صخرفرارفلا قيرطربغب جورخلااماو 6 اليلقالا نوعتعال اذاو لتقلاوا

 زرحتلاو داقتعالا نما ظفح اهنم دارفال
 لجال ةملا ةرشام نكل ةصخر وهف هريغو دسافلا ءاوهلاك ضرملل: ةيداعلاباسسالانم

 اولق مهضاوخ نع الضف نيملسملا ماوع اهتمرحف كشيال ثبعو هفس توملانه الخلا '
 ليودلع كا ىلاعت هللا ىلص لاقاك ىلامت للان ذاب هرواجام ىلإ ةاويخ ضارمعالا ضع ' ظ

 0003:2590 2 لاا حود )



 5-1 ١عع 6-1 م ءرخا

 | ةداهشلا ةلك اولوقىا ةداهشلا لإ ةلك اهيديرأ لقو هطح انيوذ اع طح ىا بصقو اسود |

 انس سانعل رتسلاوهو رفغلا نم الا باوج#نا ىلع موزجم « مكلر فتن 8 بوئذلل ةطاخلا

 | نولمهامل اهي مكيزاجتالف مكيوذ ىأ باوصلا دض هئطخ عمج 4 8 الطخ ف كللع

 | نماياوب 4« نيدّتحملا ديزتسو ف اوبات م لجعلا اوديع نيذإا معو ءاعدالاو دوحلان م

 نسال قو ءريغو هس نلاو هلضىق نسحانم نسحملاو لحعلا:اودسي+ نيالا معو اَدَصَق

 لقو.ةزشاكفكو هضئارق ءادا ىلع لبقاو هسه ةساس نسحاو ءدخوب دقع مح نم

 اناذع ادعولا ىلا باوحلا ةروصنع كلد جرحاو أ اعرش دم و اعط لمحام لعاشلاو ع

 لومي هلاو رفتتساو اهلاقاذا تفنكف ةطح لَه ناو ناوتلا َددايَر ددصو نسا ناب
 لوخدلا دنع ءانحالا لملاق :نيعَص لوقو ريسو ىلسي نييشي معرما ةلاحال رقتتسو

 ا نيدلالدق ُُظ تالاف ةداعّرلاو تااسلا نإ َرَمَع امهلع دعو لوقم او ملح لولا

 ا 4: ذاوقنؤلرلقتتيلالاو ةيولاد رم مهل لبقآم ةيصعللاب هسا اوملط :نيآلا ريغ ىا ه اوملط
 امماو الوقل تعقربغ < + مهل لبق ىدلا ريغ هي قودح لدي ىلومقم يتوب هق نيج الاعرج

 ةرياغملا 077 مهتقلاخ اقم رباع الأ ليدتلا ققحم ةلاحتتا عم هب حرمص

 اطح مهتعل ىعو هطاب اولاق لقو ةهطتّح ةطح ناكم اولاق مهتا ىور + هجو لك نم

 | اوضفحل بالا مهل "ىطوط دواجم لاو ىلاعتهللا ماي اَءاَعَحَتسا ءارج ةطّح نوّسن اهاقمس

 اولدي 6 لمقلا ف ةقلاخ مهغاتسا ىلع نوفر اولخدق ادحس ءولحدي نا اوان مهسؤر

 هصاطو اوملطن يذلا لديق لاق ل آي اولد لعمل اذلو هباورمعاام اولعقف نونسعااماو لوقت

 |اعبمج لوقلاو لمعلا | اولد 1 لصو ةيعامج لاق ه«ولمعلا نود ءهدحو لوقلا اولدب هن

 برق "وع ةلرق هس نط علو تال ع كلا ربع |نعا ىا مهل لق ىَبااَرَخ الوق هلق ئتيمو

 | هيأ ورمعاام اوريغ ىا + اوملط نيدملا ىلع 9ع كلذ سكعئ هع انزتاق ا وِع هاو رمام عج

 ةعبشل يكفي ق ةسمال هب الا اومالظ نيدلا زك ق قيسدعو راصتخالا لع مهلع لهو

 رباتصلا نم ما م احااّنآل را وك ىف ادهم هق لكلا لوخد لايحا عدو هلطا ولف اًضا

 ا قسفلا ةّسرشاإ راكلا انه انتهه كلاب دارملاق راكلانم َنوكيناو ديال قسملاو راكلاو

 | نيوثلاو اردقم ايادعىا 3 ءامسلان م ارزجر 8 راعصلان م َنأك اموه مدقهتملازظلاي مارملاو

 | ةعاطلانع مهجورخ بيس #4 نوقسقي اوناك ف ةيردصم # ا ف محفتاو ليوهتل
 تامهنا ىور « نوعاظلا هيدازملاو نجرلا كلدكو ءركتسو قاسام. لصالاق رج رلاو

 نوعاطلا) تيدا و ع اقلا ناعبس خلت ىتحمهف مادو اتلازورشعو هعيزا ةدحاو هعاسو

 اهولخ تالف ضراي نوعاطلانا َحءكاَدا مكليق ناك نم ىلعوا ليمارسا ىلع لسرا زجر

 | نوعاطلاو حاب لب ءرمج قانا, ) اًضيا ثيدللاى و ( اهماوجرخالق اهمحاو صراي معواداو

 رباصلااتكور مهلا هّسق نيعايو ادهشتدم ا تاءَنعَنا رلعاو ( رقاكلا لع سح زو

 | نومطم ا ىلاعت هللا ليسف د ارا ببي هال ربع 21 هنت كرب ّن وعاطلا ربيعلا تاعادأ نوعاطلاى
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 ةرفبل !ةروس مهي | عم جم

 | الف ىولسلاب مهالسو نملابا مملع نمو مامغلاب مهللظو ماعن الاب مهمرك اذ ذا هلو“

 ْ أ تناك نردنو خسناوا قلخم تناك مهباشالو تش تناك مهرافظاالو لوطت تناك مهروعش

 ظ لام نع هتنس كلذكو طسني نا كملا عاعشالو نادضصلاو راغصلاوم بشح اهراغص ومن

 | عوقولاالا ةعبطلاءؤشب اودادزااهث هسفنادبعلا هراتخامتهلا ريخ اعلاف ازا نو لاذ

 عبطلاب اهيف اوفرصتذا انوملظامو عرشلا سماب ك انقزرام تاببطنم اولك لبقاك ىوابلا ىف

 كلخداامو ريونتلاىف لاق + يالا ةييفو ايندلا ىلع صرحلاب نوملظي مهسفنا اوناك ن كلو |

 هبكالوتامف كيلع هللاةمعت رفكتالف هيلا كلكو كسفنسهبف تلخدامو هيلع كتناعا ىلوت هبف هللا
 ظ عفرفرثلا سألوا ءاملا مهتراف رثب ىلا ىهتناف شطعلا هباصادقو ةيدابلا ىف ريسي مهضعب ناككلذ نم

 | ومشت نإ 5101057 ىلتضقولف اذه قطاال نكلو رداق كنا معا لاقو ءامسلا ىلا هسأر
 ْ هللاركم نا تف ىعدقف هتهج نم قفرلا كلذ نا لعأىامث ىلاريخ ناك ام ةيرش ىتقسو تاعفص

 هف هللاكماقادحف ةماقالاو ركشلا ىلع كمزع نكيلو ةنطابلاو ةرهاظلا عنلا كنرغتالفىنخ

 تايآلا روهظل اهراك نكي نم ىشرقلا للادبعوبا خيشلا لاق دقو + ىقشتو لضتق الاو
 ةمحر هنع اهرتسو هقحىف باح ىهف ىصاعملا روهظل قلخلا ةنهارك هنم تاداعلا قراوخو

 ىوتملاف لاق : احاردتسا ةواقشلل ببس ىه كلذك ةداعسلا ببس اهناك ةمعنلاف
 شيوخ جيدزا دنكم تباكش دص *« شنو دردزا 6 دلات كود:

 0 شاكأو ناو ؟نذو ةايخارط * دردو مد رخآ 20 مه قح

 ذددكح ”تاؤؤطمو نود 'امردزا + دئث تك نك قمت ناز هلك نا

 لك ىنىهلالا صالاعم رودلاو لاعفالاو تافصلاو تاذلا نع ءانفلا نم كلاسلا نمؤمال ديالف |

 انلعجاو كركذ انسنتالو كركم انمؤنال مهللا نيقيلا لهاو نيقيدصلا نم نوكي ىتح لاح
  انلقذاو  نيمالاىبلا هاجينيما نيمآ نيمآ مهتالماعم لكو مهتابلقتف كعم نيذلانم
 ىني اوركذا ىا هلا مهنع لازاو ةدلبلا لوخد مهل حب ىلاعت هنال نماثلا ماعنالاوه اذه
 ىلع بوصنم # ةيرقلا هذه اولخدا © هبتلانم مثذقناامرثا مكتاب ال انلوق تقو :ليئارسا

 اذخا سانا هف عمجام اهرسكو فاقلا حتفب ةيرقلاو سدقملاتبب, ةنيدم ىا ةيفرظلا

 ىلع بصتلازا ىلع اًينه اعساو الك ١ىا 6# ادغر متتش ثيح اهنم اولكف 8# ىرقلانم

 لوخدلا ه.رومأملاناىلع ةلالددفو نيعسوتم نيدغار ىا اولكىفواولانم لاحوهوا ةيردصملا

 مش ىفأ اهش اوشيعتف مكملع انعسوو مكلانحباىا ريستلا ىف لاق * قكلتلاو ةماقالا هجو ىلع

 اولخداو © دوصقملا مظعمهنال لك الا رك ذو ةمينغلا قيرطب مهل كيلم وهو عنمالو قبيضتالب
 سدقملا تي,نم ىناثلا بايلا دارملاو باوبا ةعبس اهلناكو ةيرقلا باوبانم ابابىا  بابلا

 مم نايلصيو نوراهو ىسموم اهنف ديعتي ناك ىتلا ةبقلا بابوا ةطح بابس مويلا فرعيو
 نوكيذا ىلع عضاوتلاب مكسؤر ىسك ان نينحنم امكر ىا ه«ءادجس © اهيلا ليئارساى.

 هبدارملا نوكيا ىلع هلا نم مكجارخا ىلع اركش ىلاعتهللنيدجاسوا قيقحلا هانعم هبدارملا
 انع طحنا هللانم انتلأسمىا ىوذحلا أدتبملا ةيربخم عفر 4 ةطح اولوقو لف ىعرستلا هانعم

 جا ىدرك ناداقتعا ىبو نالد تخسو نالاظ ءاعد ريك ذت زافآ ه ه«لنعاو د عد اع ناس رد مراهج رتفد ءادّسارد

 ظ

 جيبي حا يي يييبييييييبيببب بسبببيييييييبييبييببيببيبس ييييحيبب9حيحسسسسسس بسبب سس #+ب7سسسسسللل ب777



 دي ١47 زج لوالا هزجلا
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 ىو ىلآ اكشف ظفن وتب ديدش رح مهباصاف اخسرف رسشع ىنا هبتلا ىنعي ةذافملا

 ||ناكم مهل “ضي, لدللاب مهعم نيس ءامسلا نم مهلىلدي رون نم ادومت مهيلع لزتاف هللامهمحر ف |
 (نتملقلا زحون مهللظي رطملا مامتنه برطا اقبقد ضيبا امامت لسراو رش نكيملاذا رمقلا

 |  اولأسم باقلا نشل نزح 8 اهرتسي ىا ءامسلا 0 اماءغ باحسلا ىمسو راهناىف |

 ْ نيحرتلا ا 0 نما مكلع انزئاو 3 ىلاختهلوق وهو هلياحتساف هيراعدف ماعطلا ىسوم

 نمام عيمج نملاوا نمسلاب نوجعملادهشلاك جلثلا لثم ضيا ناكن ونلا نيكستو ءارلا تفي |

 نم ةأمكلا ( مالسلاو ةالصل اهلع هلوق هنمو كينيا بعت ريغ نم هدابع ىلع هب هللا

 أ مالسلاهيلع هنال ءافش هنام درجنا هاظلاو هدانع ىلع هللانمامم ىا ( نيعللءافش اهؤامو
 ' اهءام تاعجو ؤك | ةثالث ترصع لاقدنا ةريره ىنانع ىوراملو طلخلا ركذي لو قلطا
 ىمحا اننامزىف انيأر ىوؤنلا لاقو:* ىلاعتهللانذاب تئربف ىلةيراح هنم تلحكف ةروداقفف
 | نملا اذه انلتق ىموماي اولاق هلك !نم اولمامل مث هرصي هبلاءذاعو ىنشف اذرجم اًمامب هننع لك
 ظ 46 ىواسلاو 8 هلوق كلذو ىولسلا مهيلع هللا لزناف محملا انممطينا كيو انل عداف هتوالحم
 | اهئوطب قشتو اهقولح عطقت حرلا تناكو بولا جيررلا مهيلع وتقل كمان" افاقلا وع

 مهنا ىلع نيرسفملا ثك اونملاعم اهنولك أي اوناكف اهجضتنت سمشلا تناكو اهروعش طعمو
 سمشلا عولطىلارجفلا عولط نم جلثلا لوزن نملا مهلع لزني ناكف اهنوحيذف اهنوذخأب
 نكي نال نيمويل ذخأي ةعملا موبالا دغلاىلا هتيافك مهنم ناسنا لك ذخأبف ىولسلا مهيتأتو
 مهلانلق ىا  اولك 8 دسفو دود كلذ نم رثك ١ ذخاناف ةدابع موب ناكهنال تبسلاموب لزب

 ظ اراخدا أش ةنم اوعفزرتالو ىَولَسلاَو نملاْنْم كي < اقزرام قو تالالح هي تانبط نم 8 اولك

 | كلذ مهيلع مادل اوعفري ملولو دقتينا ةفاخم اديدق محللا اولعجو اوعفرف ئرما اوضعتالو

 كلت اورفك ناب اوملظف ىا #“ انوماظامو 8 اعرش ههركتالو انعبط هفاعتالاه بطلاو

 مهسقنا اوناك نكلو ه انقحم اوسخئامىا انوملظامو هنع اوهنامدعب اورخداو ةليلجلا ةمعنلا

 ايدلايف ةنؤؤمالب مهيلع لزني ناك ىذلا قزرلا ةدام عطقو ىباذع مهباحيتساب هي نوملظب

 ظ ىئوشملا ىف لاق: انيلع مهلكوت مدعل 1 ودق اطلاق نانشألو

 ظ

٠ .٠. 

 ركن يضم زنك لكتشم دل رع 3 وكن انينات 5و درو “اهلا

 ١ ةناخالولو محءالا زن و ماعطلا ثيم .لمارسا اونسالوا ) ملسو هيلع هللا ىل اص هللالوسر لاق

 لماملاك “ئئثلل ”ىدابلا نال تقولا كلذنم نتنلارمتساو ( نهدلا اهجؤز ىثنا نيل ل ءاوح

 سلبا اهاوغأناب تناخ ءاسنلاما-نال ءاسنلا نم ةنانشلا ترمتسا كلذكو هبناينتالا ىلع رئغلل
 اهن؛ لك اذا ىلع هتلمح ىتح "كلذ: هلت ئيزف مدا :تنأمث :ةرجشلان« تلك ١ ىتح مدا لبق
 ىدعسلا لاق + اهجاوزال اهتاسنم ةناخلا كلت ترمتساف

 ْ ا م « كشود هاوحتمعؤ ندب 1 هناخا رك ظ

 ظ نمسلاو تيزلاو نبللاو مرخو سجن هريغت دتشاو ريغتاذا ماعطلا رئاظنلاو هابشالاف لاق .

 © ىر << <, ب تك كارل اي شا ل

 ةمحرلاب مهكردا ةبرغلا طوسب مهبداامل ىلاعت هنا ةبآلاىف ةراشالاو + ىهتنا هلكا مرحال نتنااذا |



 ةرقبل اةرو مضي ١1١ م

 ناؤكيلدللا هلل هلاسامل ماللس .اهيلع ىسومذ را اكلذنو ايهنتنا اهمق لب هيؤرلا ىف 1 ىلع ليلد هيب الاى

1 
 فو و هناك« رقتسانز ,اث ر) لاك لب كلذ ن نع ههذبول إف هيوورلا هب روه نايل عيب كلد نع مههنيأ

 ىربال ىلاعت هللاناىف :ةمكملا ءامكحلا ءاملعلا ضب لاق + نوصتياع قيلعت اذهو.« ؛ىنارت ظ

 نمؤملا ها رول ىناثلا + رفاكلا ةنج ايندلانال هتادعا راد انثدلانا لوالا + هوجو ايندلاىف ٠

 ثلاثا ىضيءالا ىلع هزم اهدحالا ع نكي مل اعيمج هواك ولو هن ديعل ديبانرنول قوق كلا لاقل ' |

 قلخلا هارولو ةشيعملا لحب ايندلازا عيارلا * نيع ىلع ةبحلاك تسيل بيغ ىلع ةحملانا

 ءافصةكئالملا ىريل رصيلا نود ةريصبلاب اهلعجهلا سماخلا * تلطعتف مهثئاعم نع اواغتشال ظ

 داعلابهمح را اهعنماعا عباسلا 3 1 عود لك ذا اهردق ردقيل سداسلا + نينمؤملا بولو ا

 عدصتاك هايأ 8 ربع ةيور دم هلق عدصن قيخلا ها رولذا ةريغلا نم رادلا هذه هيلع اولبجاملا

 ضرعت ىه ةرهج ةيؤرلا ةلاطمنا هب , الاقاةتايتغالا ورا( يوم :ءآ رنا ومرتب لبطل |

 ةواقشلاو دعلا تارامازنه كلذو ةمرلا كرثو بدالا ءوس بجويف ةلفغ تاذلا هيللاطم ظ

 لاجس مهيلع ضافا مث لدعال اراهظا ةقعصلاو هفجرلا مهتذخا ةزعلاو ههظعلا تاوطسنمش

 (نوركشت مكلعل مكتوم دبعب نم ؟ اسعبمت 7لاقو مدخلاو ديسعلات ايهىلع رسال الابسا ملا ظ

 افق علا ثابتتفشاكع ! ىلوتلا ةداعسلاتالالذو:ةلضاولا: تامالعق مو! لضفلل اراها |

 قيما فب لاق ::ساوحلل ١

 كطح ضيكا ناز ا اور توفي نا عي نوت ولو, نك نناطس روي

 داك” نوما اند اوك قاوربك رهب + اده رونو تنطف ىراد نوح

 لتقةيوتلا ىريشقلا لاق * تئشاع ةقيقحلا ملاء ىف مكحم ىتح ةرامالا سفنلا لتقنم دبالو

 سفن | نم خف 9 هللا ىل | دصقلاوهمدق لواو أرمس مهسفن ا ىف مهسفنا ل اه مهتبوت ةمالا

 ةرم ناك كلذ ناف اومهوت م سيلو قشا تناك لسارسا ىنب ةيوت نا سانلا مهوت دقلو لاق

 لبق ةظأ هال ف مهسفنا .مهلتق ةمالا هذه نه صوصخلا لهاو ةدحاو |

 ءامحالا / تبه تملا تا * تسع حارتساف تامنه سيل

 فاق هوك نبيا منك دب نزوسات * فالو قموتو مهاوخ قحزا توق

 ديكشازدوحتكت ١ ثنا ريش 0 دنكشب انترنت ىريش لهس

 قائل رساىراي مكلع ةلظ مامغلا العج ىا عباسلا ماعنالاوه اذه ه5 مامغلا مكيلع انللظو

 د اوعقو رحبلا اورواحو رصم نه اوجرخ نيح مهناف ماشلاو رمصم ناد هلا قرح ادهو

 أ اهنم اونرقاملذ اولقف مهلاتقو نيرابجلا ةنيدم لوخدي ىلاعت هلل ا مه سما اه ةهشاال ءاركى

 ظ ىسومل اولاقو اوعتماف اهوحنو عادذ هئامعس مه دحا هماق ءادشا نورادج اهلهاناب اوعوس

 ظ

 ىوبنثملا فو

 ظ

 ظ

 ١ 00 ا
 | هلاؤسف بدأتيو هباب نم تببلا ىلا لب لهجلا نال قلطيمل هلاح حاصان م ةيرقلا تافطالمب

 دييمم ريمآ بجعتو ايرد بالرب هريس سدق هدا ميهارنا نام.ررك ناس رد مود رتئد رخاوا رد

 | هاكسلاو ارهج مهسف | لتق مهلذاك كاسل نا الا ةعالا هذهىف ة هخ وسلم ربع سوفتلا ا

 | كج 4 رك 1 ضرالا ىف اوهيتيذاب هللا مهيقاعف نودعاق انههانا الئاقو اكيدؤي تا تل بهذا ريك الاداهجلاىلا رفص آلا داه+طانم انمجر ريسفن ناب رد مكي رتفد طساوا رد



 موي ( غ٠ جم لوالا ءزجلا

 ةيؤر اذه ىمسيو اوتام مهنا نوقابلا ىأرو الوا مهضعب تام دقف الئاه اًبوص تناكناو |
 ١ ثعبلادبقو ةقعاصلا كلتب 6 مكتوم دعب نم ف ؟ انبحا ىا 6 م انعم 35 ازاج توملا |

 ةداتق لاق + مونللانموا ءامحالا نم نوكيدق هناامل توملادعب وكب عه مكتوم دعل نع هلوه

 ظ مهلةتوملا كلت.تناكو لجا الب توملا كلذ ناكو مهقازراو مهلاجا ةّش اوفوتسيل مهايحا

 | فيك تلقناف * ةمابقلاموب ىلا اوس مل مهلاخ !ب اوتامولو مهلاجا ءاضقنا لبق مهريغل ةتكسلاك
 | دبي ا تماذآ رجب الا لها نوت زا نر لا ف كلذ زاجولو مهتامأ دقو مهفلكينا زوجي |

 دق هنال كلذ نم عنماماو ءايحالامث ةتامالاوه ةرخ الاف مهفيلكتن م عنمب ىذلا انلق * توملا

 دعبومال الانم رانلاىفامو تاذالانم ةنْطاىفام ةفرعم ىلاو هتفرعم ىلا ةماقلا مون مهرطضا |

 ظ ةقعصلاب هللامهتاما نيذلا ءالؤهىف عسل اذهوه عناملا ناك اذاف فيكتال ىرورضلا معلا َ

 ' ةلزائءاحالامث مهتوم نوكيو دعب نم اوفلكينا حص كلذك ناك اذاو مهرطضا دق نوكيالذا |
 مب ف تعم 3 25 >< اا سإ .* ه١ |
 | مكلعلؤا هعاطلاو ددحوتلاب ةايمحلا 2 7 نوركشن مكلعل 9 ءامعألا ةلزسموا موللا 0

 كلنمؤننل مكلوَب اهومرفك ىتلا ناعالاةمعن ةقعاصلاب هللاسأب مكتدهاشم تقوزوركشت
 ةمعل نؤزكشت مكلعل ىأ اهل نارفك ةدايزلا بلط لحال ةمعنلا كرتناف ةرهج هللا يرث قح 1

 مالسلاهلع ىسومنا ةصقلالخاو 8 ةزحعملاروهظ دعي يس حارتقا ىلا نودوعتالف نامعأالا

 لاقام ىصاسلاو هخال لاقو لحعلا َةدامع نم هيلع مام ىارف هموق ىلا روطلانم عجرامل

 انلارفغبو انير انحرم نال اولاقو اولعفام ىلع موقلا مدنو رحبلاىف هاقلاو لخعلا قرحاو ْ

 ةدايعنم هيلا نورذتعي ليئارساىبنم سانىف هيتأيزا ىسوم هللاسما نيرساخلانم ننوكنل
 / لس ىسوملاولق روطلا ىلا اوجرخ املف مهرابخ نم هموقنم نيعبس ىسوم راتخاف لجعلا

 موقلل لاقو هلق لخذ ىتح ما.فلا كلذ ىموهنم ائدو هلك للا ىئثغتو مامغلانم دومج |
 | عيطتسيال اعطاس اون هتهبج ىلع عقوا ىلاعت هلك اكو هاهنيو هرمأي ىسوم هللاملكف اولخدا |
 ' اوعمط كلذ دْعف لعفتال لعفا ىسوم عم ىلاعتهمالك اوعمسو هيلا زظنلا نيعبسلا نم دحا |

 اعيمج اونام املق ةلملو اموي نيم نيقعص اورذف ةقعاصلا مهتذخاف اولاقام اولقو ةيؤرلاىف ٠

 | يننم ترتخا ىهلا اي لوقو وعدي ءامسلا ىلا هيدي امفار عرضتيو ىكس ىموم لعج |
 | تكلها دقو مهتبلا اذا مهللوقا اذامو مهتبوتلوبّش ىدوهش اونوكل الج رنيعبس ليئارسنا |

 لزي ملف انم ءاهفسلا لعفامع انكلهتأ لحعلا باها عم مويلااذه لبق مهتكلها تئشول مهرامخ |

 لحعلا ةدامع نه العا عانوا هيون بللطو مهحاورا مهيلا درو هللا مهامحا ىتح هبر دشاني ظ

 روطلاىف ىلوالا ةرملاىف ةيؤرلالأس مالسلاهللع ىسؤمزا اولاق مهسفنا اولتّقينا الا ال لاقف

 درا هموق لاشو( قافا ملف )' كلامتد] و لثل ذ"ةيشغ ركل وان وم نكن ةففص نال تعملو
 | لاؤسو اراقتفاو اقانتشا ناك ىموم لاؤس نال كلذو اونأمو راذتعالل اوجرخ نيح ةيناثلا
 | ىلاعت هنا اوُنظ مهناف تنعت لاؤس لب داشرتسا لاؤس اولأسلو ءارتجاو اًييذكت ناك هموق
 | نيلولاح هوقارلل ةلباقملازاحالاو تاهملاف ماسجالاةيؤر هتيؤر اويلطو ماسجالاهبشي

١ 



 ةرغلا ةروس مهي امو ججح

 نودسي موق هللازود نأ هنودعب الجم موق لكلنا ةمجنلا تالثوأتلا فو © ىرؤلا نع 1
 موقو هاجلا لجم نوديعي موقو ع لجم نودبعي موقو ريناندلاو مهاردلا لج

 مؤفأي كوقنلا دنس” ككترل# ئسؤم ! يلب :كلامل لان ناله ايدينا اذملؤ ” يات :لزع ووتر |
 جورخلاب هللاىلا اوعجرا ىا ( كرا ىلا اونوتف لحعلا ؟ذاختاب مكسفنا مث 2 مكنا ) ٍ

 سفنلاةايحوهىوهلانال ىوهلا عمشب 6 مك كسفنا اواتقاف ) نى قتلا لتقل كتكمالو هاو
 لا ”ريكتشاو :ئآآ:ىؤلهلاب وا لغسل“ لسساارسأ اون انهو“ ةكوبتزلا نوِعَرَخ "شذا قوما

 هنوعو للارصتب مكسفنا اولتقاف اها وه نع اهيهنب سفنلا لتق ىلع زاضتتسالاب اوعجراوا
 بعص صاقااه رهق و نطاملا ف سفنلا لتقاماف رفاكلاو نمؤملل رسم سهاظلا ىف سفنلالتقناف

 فالف لا قعمشمل) لكلا سب ةةناهلاو كلو رخمجوا قتيلا دقن الط ارم ؤطالا سقما
 داهجلانم انعجد ) لوقي وزغ نم عجر اذا لسو هدلع هللاّوص ىلا ناكو ءادهشلا ةبنرم ٠

 بعتلانم م م رثسن رافكلا فس لكقاذا دهأج لا نال كلذو ( ريكالا داهجلا ىلا رغصالا

 قوت راض خا هن جالك ىحن ةرم فلامويف قدصلا فسب لتقاذاو ةدحاو ةرمب

 سفنلا ةقيقحلابواهركم نمأيالو اهداهج نم ناع ةفرط دهاجلا حيرتسإالف اه نك

 ىنعي ( مككرابدنع مكل ريخ مكلذ ) نورساخلا موقلاالا هللاركم نمأيالو قمار كم ةرود ىف ظ

 نزرع اعراس كل جالو“ هعفر َهلَنَو ل مكل ريخ قدصلا فسسب سفنلا لك ظ

 نم ) لاق م مكلعةمحر لاو ةبوتلل قيفوتلاب مكلابرقتيوهو ىوهلاعقو سفنلالتقب هللاوملا
 ىوشملا ىف ل 18 :(محرلاباوتلاوهدهنا مكلعباتف 0 هلوق كلذو ( اعارذهملات ب رقت اريشىلا برش ظ

 تسا مث ىنوا 5 هد شبون' و « تسامدنإ ل تسكب رك او |

 تاباب ير رمح تخردات « تابح 0 هدب ار ترمح خس

 نيعبسلا لوق تقو ليئارسا ىنإي اوزك ذاو ىا سداسللا ماعنالاوه اذه # ملقذاو
 لحعلا ةدامع نع راذتعالل روطلا ىلا هعم اومهذ نيح ىسوم مهراتخا نيذلا مكفالسا نم

 قرغ دعب روطلا ىلا قالطنالا دارا نيحّدسم لوا ىسوم مهراتخا نيذلانيعبسلا ريغ مهو

 ىلع كتوعدو كلوق لجال كقدصن نل # كلنمهؤن نل ىسوماي # ةاروتلا نايتال نوعره

 هللاىرت ىتح 8 هبلمعلاو هلوش انرما ىلاعت هللازاو همالك تعمس كلناو هللاباتك اذهنا

 تاعومسملافرهجلانال قاشكتالاو حوضولا ف رهجلاك هنيبو انني رئاسال انايعىا * ةرهج |
 لعفلا ردصم اهتااكف ةيؤرلانم عون اهنال ةيردصملا لع اهبصتو تارصبملاف ةئياللاو |

 هللاى رت ىتحىنعملاو لوعفملا نموا نيرهاجم هللاىر' ىتح ىنعلاو لعافلانم لاحوا' بصانلا

 ىهو ءامسلانم ةلزان توص اهبف ةقرحم ران ىه ه6 ةقعاصلا مكتذخاف قم ءاهلاحتش ازهاجم

 كلذريغ نوكتو اران نوكتو اتوصّروكتو مهفلاو لقعلل ليزموا تمم لوهم سما لك |
 تنعتلاو دانعلا طرفلو ايندلاىف هللا ىلع لمحتسم وهام مهلاؤنل ةقعاصلا مهتقرحا امناو
 ءاسالانمدارفاللو ةرخ الا ف نينمؤملل كلذو ةيفككلانع ةهزنم ةيؤر ىرينا نكمملاامتاو

 اهونيادقف اران تناكناف ةلزانلا ةقعاصلا ىلا هي .نورظن متاوؤ ٍِ ايندلاىفلاوحالا ضعف
 7-7 دك سس دج تتدسساا

1 

 كزينك زا دهاز ندش ادحو هنا نزنزنديسر نايرد مك رتفدط -ءاوارد



 نجم | ةييييببب- ِ-سل بلس

 مهي 1مم يح لوألا هزجلا

 ظ لكقلا نع كلاما, لوزادب» نيمرخلا نمر قبب ىقلاوه لئاقلاؤزاضمن تيمزخجلا”ندبمب لتقبل
 | لتقلاب ىمالازا ىوز « ةي الاريسفتىف قيساك 'ىبربلاوه ىرخالا هياورلا ىلع لتاقلاف الاو

 , لامعالا وهو رصالانمو لفلا موزل ةمزاللا قيئاوملا ىو مهيلع تناك ىتلا لالغالانم
 ' ءاملاريغب ريهطتلا مدعو دجسملا ريغىف مهتالص زاوج مدعو ةئطاخلا ءاضعالا عطقك ةقاشلا
 مهلام عبر ةاكزلا نوكو بوبذلاب مهنع تابطلا عنمو موللا دعب متاصلا ناك 1 ةمكفشوال

 اوسبل نولصي اوماقاذا ليئارسا ىبذا ىوراكو حبصلاب بابلا ىلع ليللا بنذ ةباتكو
 ةاسلسلا فرط اهبف لعجو هتوقرت لجرلا بقث اميرو مهقانعا ىلا مهيديا اولغو حوسملا
 اهيركت ةمالا هذه نعي تعفر ومالا هذهف ةدابعلا ىلع هسفن سبحو ةيراسلا ىلا اهقثوأو

 اهلو اهريغ نود ةمالاهذه ىلع اهبوتنا هللا نم ةمعن هبوتلاف © سو هلع ىلاعت هللا لص ىننلل .

 ةرامالا سفنلا هو نيكلاسلالزانم نم لزنملواىهو هب وتل |مساي ةصتخم ىلوالاف * بتاىم عبرا

 قوقحلادرو تئاوفلاءاضقو تارومأملاب مايقلاو تاسهنملالرتىهو نينمؤملاماوع ةيترم هذهو |

 ىهو ةبانالاةيناثلاةيترملاو + دوعي النا ىلع مزعلاو ىرجام ىلع مدنلاو ملاظملا نم لالحتسالاو
 اهذالم فدهزلاواسندلاك رتب هللا ىلاةبانالاو ءالوالا نم نينم ٌؤملا صاوخ ةسنىصهذهو هما وللا سفنلل

 ةيانالاب تاحن اذاسفنلاف اهداهج ىلع ةموادملاو اهاوه ةفلاخمب سفنلاريهطتو قالخ الا بيذهتو

 بلش هبر ءاحو ف ىلاعت لاق باقلا تافص نم ةيانالا نال هتفصي تفصتاو بلقلاماقم ىف تلخلاو

 نم هللا ىلا ةبوالاو ءال والا صاوخ ةيتصهذهو ةمهلملا سفنلا ىهو ةيوالاةثلاثل اةيترملاو * بيم

 قاتشملاباوالاتارامانمو حورلاماقمىف تلخد ةبوالاب تلحتاذا سفنلاف ناقل ىلاقوشلاداث
 قحلاب سنأتسيو قاخلانع شحوتسيو ةواخلاب نادخالا ةمدانمو ةلزعلاب ةظلاخلا لدبتسينا

 ىهو ةعبارلا ةيترملاو * نينوكلان ع اهتاقلعت عطقىف ايعاس هداهج قح هللاف هسفن دهاجو '
 ةروصىهو ( كبرىلا ىبجرا) ىلاعت لاق ءاءل والا صخاو ءاسالا ةينرم هذهو ةشمطملا سفنلل
 ةيضار هتيءوبر ةيوه ىلا اهتينانانم اهبذحت ءالوالاو ءاببنالا سوفن ةيبوبرلا ةيانعلا ةيذج
 اهبرل ريسلاىف ةيضرم ةقيرط ىلع ىا ةيضرم اهبر ءاقل ىلا اقوش سوفنلا كلت ةعئاط ىا
 عطقتل الخلا مدقام لبق « ءاقتلالا ماودو ةينينثالا عفرل ةعماط ءاقللا ةدهاشمىف اهسفن ةلذاب
 فاخف اغيلب اكحض كحضف ىرسيلا ديلا تعطق مث كحضف الوا ىنيلا ديلا تعطق هدب
 لوب أشناو همدب ههجو خطلو لئاسلا مدلا ىلع ههجو بكف مدلا فزننم ههجو رفصينا

 اهينما ىنكلو كيلا اقوش « تفلت دق حورلانا ملعي هللا

 اهفامو ايثدلا نم ىلا ىهشا * ىلما ايو ىلؤساي كنم ةرظنو

 اهف اومكحاف مكلا ىحور تملس * وك رايدف بيرغ ىلا موقاب
 اهئ لصولا ناب ىملعل الا * اهفلتت ماقسالل قيقا! لدلام
 انيبؤادب( اهزن# اهطقسم: لل.« ةزئاض' مال الا : ىلع: بحل ا نبش

 ا ينارمإلف ىم ترغا كرك ذو :كدابعيف .بررغ ىلا:ىال وماي .لاقو ءامنلا ىلا هسأر عف دم
 قد هنطابو ىرئام هيهاظ لاق قشعلاام خييشايب لاقو ٠ لجر د هادان مث بيرغلا_فأب |

 ( نع م)



 ةرقيلا ةروس مك 17 عجم

 أ هك لحتلا باوثلا متصقنو اهيلع ةبوقعلا باجحاب اع 5 ىسوم دهع ىلع هماقالاب بجاولا
 ١ 4 1 : - 7 ت* ]|

 | ةبسلل ءاقلاو ةبوتلا ىلع اومىتعاف ىا ه5 اوبوتف قه لاق عنصن ”ىش ىا اولق ادوبعم ىا

 ت توافتلاو ناصقنلاو بوسعلانم اني , يلا ىا هك 2 ,اب ىلا #8 ةبوتلل بيس ملظلا نال

 1 | ءءلن مهناب ةداشرالل ةمرانلا م ضرعتلاو هز دع ا روص) صضعإ نه مكضعب ريمو

 ا يقلع ىذلا مكحلا ملغلا ةدارع انيك ثيح اهاهتنم ةواغلا نمو اهاصقأ ةلانهملا نم

| 

 م+نمناو ةواغلاىف لثم وه ىدلا رقللا ةدامع 21 رفاثلاو توافتلا نم اثر تك فطلب

 اولاقو بك رتلا كفؤ لتقلاب اورما :كلذلو هنم ىه درتستناب قرقخ .همعنم قوقح فرعي |

 | نال مك اييلاقاعاو مرا مكنم ”ىبربلا لتقبل ىا مكمش:اواكاف *قوي<لاق وح ثينِدل

 لت 1 هكسفلا اوزنتالو ) !اعت لاق هسفن ا لوكزلا»ا روما و موش قمؤللا

 مكتاوخا اوءاتننالو ىا مكفنا اوزطالو لاق اذهو ناوخالا لتق هبداراو سفنالا

 | اومنعاف ىا مهلتقىع مهتبونو سمقعتلا ءافلاو * ثنللا ىفا ريسعت و ريستلا قف ادك نيملنتملا نم
 ريسفت دارملا نسيلو ريكلا ريسفتلاف لاقو + فاشكلاىف اذك مكسفنا !واتقاف ةبوتلا ىلع

 كلذك ناك امناو :سفنلا لتقبالا "نلضحالو متال مهتبوننا ناس. لب سقنلا لتقب ةبوتلا

 ىا دك عل 38 'لتقلابالا ملال دئرملا ةبوتنا مالسلاهبلع ىسوم ىلا ىحوا ىلاعت هللازال
0 

 دهرسلا ةحهبلاو ةيدبالا'ةالا ىلا ةلضوو كرمُثلا نم ةرهظ لتقلا نا امل'باذع هو 0

 مكتبون لبقىا مكتراب مكيلع باتف هبمترماام متلعفف ىا ىلاعتهنم باطخ ه# مكلع باتف ف

 اريك ذتلا ديرا ةمعن كلذناامل موقلل ريمْصلاْنا ىلع مهيلع باتف لّش_ملاعاو يكل زواحمو

 ةنباتا تي هلك قالكب ال وقتل اف 3 فاز اوم ا ءلخل اة الق مهفالسالال نييطاخملل

 ندلاىف ملا نم كلذو مظعلا كلذّنم نوصلخ هلام ىلع مههين مث 0 ظع ىلع مههت

 مهم اهل و غلاسو هبوتلل نسدملا قو 00601 لاى ا 6 باوتلاو وه 3 م هس 4 هنا

 ىدعسلالاق : ممونذل ةرافك لتقلا لعج  ثنح هسمأ نيعبطملل ةمحرلا ا ريثك 6 محرلا ف

 بح توعذدب يح عدت د بنررق تمح رب ارئكدنامورف

 2 نيتحم ةقالاب ١ هللا مال ريصت اولاق لتقلاب ىسوم مها امل مهنا ىور

 006 مهلع اول ىا رخانخلا مهيلع موقلا لحاف
 ا 50000 590 0

 ا بع سوم اولاق هللارمال ئضملا مكيف هراحو ههدصو هسرقو هاخاو هاباو هسا ىري

 ا

1 
 1 ةقلا لسارسا 0 تكلف براي الاقو اعرمدتو ف نوراهو ىسوم اعد ل[ ملف

 | نوعبس مهنم لتقف لتقلانع اوفكينا مهرماو ةبوتلا تلزنو ةباحسلا هللا فشكف ةيقبلا

 ظ لخدا ىلا مالاسل !هملع ىسوم ىلإ ىح واو هبونذ ةروفغم قبنمهو ادمهش لق نم ناكف افلا

 مكس اولقاف هلوؤ ىنعم ناىلع نيمرجْملانم لتاقلازا ةياور ىلع اذه ةنخلا لوتقملاو لتاقلا



 مج ٠٠5 جم لوالا ءزملا

 ليز نويراهيدقو لم يسر وأ قا نديكم ىاوغ روج ادا تول : كسلا |
 دادعالا بتارم نال كلذو ةلامكلا ىف ةصاصتخال .داغملاف نيعبرالا ددع.نيعتنا للعاو

 كلت ) ىلاعتهلوقك ةلماك اهسفنىف ددع ةرشغعلاو فولالاو تاملاو تارمشعلاو داح آلا عبدا ||

 وهو نيعبرا نويت دادعالا بتا م لاكوهو تار عبرا ةرشعلا تت فعض اذاو «ةلماك ةرشع

 ىديب مدا ةئيط ترمخ) ىلاعتهلوقك مالسلاهيلعمدا .ةنيط ريم مايا دادعاوهو لامكلالاك |
 مسوهيلع هللاىلص لاقاك دادعالانم هريغىف دجوت+ل ريثأتو ةيصاخ نيعبراللف ( احابص نيعبدا
 (كلذ ل ةغضم نوكيمث كلذ لثمةةلعزوكيمث ةفطناموينيعبرا هما نطب ىف عمي ىدحا قلخنا)

 كلذك نيعبرالاب اصوصخم ناك ىناحورلا زنكلاهجو ىلع ىنامسجلا مسلطلا داقعنانا5 ثيدحلا

|| 

 سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خسشلا لاق *. ةيمحتلا تاليوأتلا ف اذك اعمح مويلاو ليللا ف ظ

 هيلعىسوم لعف من ريخالا رشعلاىف فكتعا لب نيعبرالا نيعيمل مالسلاهيلع ىنلانا هرس
 ْ 5-9 ةسولخاو ( رشعي اهانمعاو ةلمل نيثلث ىسوم اندعاوو ) ىل اعن هلل لاق مالسلاو ةالصلا |

 ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق © ةكازلا هن هللاسدق ىئثادهلا خبشلا تاعقاوىف اذك كلذنم |

 ركيشف * لازوجالاب ركتشو ةنلابعال اير وكشو ةلاوقالاب . نكشه مسو) ةنالثرورع نكشلانلضبا ا

 ىلاعت لاقأك اراقتفا هبر عمو اراهظا هريغ عمو ارارسا هسفن عم عنلاب ثدح نا لاوقالا
 كامعالا ركشو كش عنلاب ثدحتلا ) يسوهيلع هللاىلصهلوقو 4 ثدش كيور ةيمتتاماو )
 هلوقكىصاعملا نم هردايو تاءاطلانم هتافام كرادتيو اهيهصعيالو هتعاطيف هللاةمعن فرصينا
 رسىلع ةيروكشلا ةفصب منملاىلحت نا لاوحالا ركشو 4 اركشر دوادعلا :اومعا .ل.ىلاعت
 عنملا نم ةمعنلاو منلاف عنملا ىريو نكشلاىف روكشلاو ةمعلاىف 11الا ىريالف دعلا

 هيو دونما يقوم .نيتممل هنكشإب دوق و: يرو د وكلا نهيركشلاو.ركشلا ىف روكفلاو
 ةنقدرو نوكسملا لاجج ةانلم اهزركتم_ناوكوزو كلل اهلي دايس ةداوجلاو جعل :قاؤكس, اةحمتملا
 روكشلاالا.ءركشيالو"ةركش ءادإب موقبالنا معبف ةياهن ريغ ىلا ىرخا ةمعن ةمعنلاو منللا

 ليئارسا ىنإي اورك ذا 6 و9 روكش روفغ هللازا ائسح .اهبف هلدزن ةنسح فرت نمو
 لحبلا اودبع نيذلا ه5 هموقل ه# هلوقتقو ه4 ىسوم لاقذا 98 سماخلا ماعنالا وه اذه
 مكسفنا متدرض ىا 6 مكسفنا متملظ مكنا فه ةقفشلل ةفاضالاو ىوقاي ىا 5 موقاي ©

 ( باحباب غ

 أ اليدين هللا ةنسل دج نلو لبق نم تلخدق ىتلا لاس 'نيعبرالا نصاصتخاب نوكي هلالختا |
 . ديعتلا ىف ةيصوصخ لئللنا اهدحا + نينملف ةلمل نيعبرا هلوقىف رك ذلاب لمللا صاصتخااماو *

 / هلوق اذكعو ( ليلا فوج ىف برلا نم دبعلا نوكيام برقانا) مالسلاهيلع هلوقك برقتلاو
 | هيل ىلاعت لاق .ىنعملا اذهلو :ثيدخلا ( ايندلا ءامسلا ىلا ,ةليل لك هللا لزني ) مالسلاهيلع

 ١ ىرسا ىذلاناحبس )) ىلاعتلاقو ةي الا © كلةلفان هبدجهتف ليللانمو ١ مسوهيلعللا ىلص ١
 | دعتلاب دوعوم هنانظي لدللا نود موملازك ذول هنا رخ الاو 6 :مارحلا دخعملانم اليل هديعب |
 ١ مكل لعج ىذلاره ) ىلاعتهلوقك نوكسلاو ةحارتسالل لعج لبللا امناو ليللانود راهتلاىف .
  ديعتلانا مالسلاهيلع ىسوم لع رك ذلاب ليللا صخاملف © ارصبم راهنلاو هيف اونكستل ليلا د
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 ٌةرفلا ٌةروس مهي (من حجم

 ' احبم ةمساو ترفل عا نآل انئاس راجعا ةزاكو : لو شالا كر الشق هنز ىلا داوم بهذدنل

 , كودبعل موق نم ناكو مالسالا رهظا اقفانم ناكو كلذ نم رضخم سرفلا عضاوم ىارو

 | سرف رفاح ةبرتنم ةهضق ذخاو اناش اذهلنا لاق سرفلا كلذ ىلع ليريج ىاراملف رقبلا
 ' ىع ءانبا نوعرف عذ هتاس مدينا هلع تفاخ نيح هما نال ليربج فىعدهنا لمقو ليربج

 ' ماهبانم صمي ىرماسلا ناكف هعباضاب هيذغتف هناي ليربج ناكو ةباغىف هتفلخ لارا

 | هسرفرلانم ةضبق ضبقف هفرع رحبلا ربع نيح هآ راملف انمس هلام ماهبانمو السع هنع

 موقنم ةريثك ايلح !وراعتسا ليئارسا اونب ناكو هجولا اذهنم مهنتفنا هسفنىف عقوو

 كلت تيفو نوعرف ىلاعتهللا كلهاف مهل سرع ةلعب رصم نم جورخلا اودارا نيح نوعرف |[

 ةيلا عم مويلا ليئارسا اونبدع ةاجاسنلا ىلا سوم بهذاملف ليئارسا نب ىدياف ىلا

 ىسنف ىسوم هل او مكهلا اذه موقلل لاقف راوخلا ةئيهك هفنم جرخو هفلخنم هفوجيف
 نوراهالا لحعلا ةدابع ىلع مهلك اولققاف هبلطي بهذوهو انه هبرو قيرطلا ىسوم أطخاىا

 موقاي لاقو مهاهنو مهحصن دق نوراهو مءريغ هعّشملو نوراه اوعبتا افلا رشع ىلا عم
 ىتح نيفك اع هيلع حربننل اولق ىرما اوعيطاو ىتوعبتاف نمحرلا مكبرزاو هبمتتفاتنمتا

 اوعمسو لحتلا اوازو تامدقنا اونظو ىسوم عجريملو نوثالثلا تضماملف رشعلا كلتىف

 حصا قيرطلا اذهو هريسفتىف ثاللاوبا لاق *« هنودعي لحعلا ىلع اوفكع ىرضاسلا لوق

 ىنبو ءازجا ةتس اهتلمح نم عفرف عاولالا ىتلا كلذ ىلع مهدجوو ىسوم غجر املف

 اونرشف رحبلا ىف هارذو لجعلا قرحاو نوجاتحي امو مارحلاو لالخلا وهو دحاو ءزج

 نودمهتبوت لصملو اوباتف مهتوطب تمرو ةرفص :مههافش ىلع ترهظف لجعلل اح نام نم

 مهتبوتو ةدوصلا ف سفنلا لتق ىلا نوجاتحيالف ةمالا هذهاماو مهلاح هذه مهسفنا اولتقنا

 ىونثملاف لاق : ىوهلا لجت دبعت ىتلا ةرامالا سفنلا لتمب هللا ىلا عوجرلا ىهامتا ةيقيقحلا

 ]١[ نوردنا زدرتبوز ىمصخ دنام * نورب مصخام ميتشك ناهش ىلا

 تسدن شوكر خ ٌءرخس نطابريش «* تسن شوهو"لقع راك نبا نشك
 [8] تسا  هدرشفا :ىلا :ىف معزا ها: تشاهد ىوا:تساهردرا: نق
 وج تأ تفر ىمهوا سعاب 6+ هل وأ نوعرف ترب دانرك

 | اوجرخ نيح مهعمس ىرماسلا ناكو روطلا ىلا ىسوم قلطنا ىتح هدي ةضبقلا لزتْف .

 ههل | مهلاك اهلا ان لعجا ىسوماي اولاق مهل مانصا ىلع نوفكعي موق ىلع اوتاو رخبلانم

 | ىرماسلال اقف انفلاخف الا ىبوم عجريملو نوعبرا متدق اولاق امون نورسشعىضماملف نيمو»

 | لعفيو عجري ىتح ةرفحيف اهوقابنا مهرما ىدومناوا اهومترعتسا ىتلا ىلملا اوناه
 . ىتلا هضيقلا اهيف ىتلا# مايا ةثالثىف الح ىرماسلا اهغاص ىلا تعمتجا املف اهبف ىرتام

 | نسح اك مهاوجلاب امصرم بهذنم الجت تجرخف ليربج سرف كنس بارت نم اهذخا

 ٠ متازلا لخد لشو رعشو مدو و هلو لدسلا كراك كاتم ىا راوح هل ادسج راصف وكام

 | مهتنتف تناكو رشملا تديز مث ةليل نيثالث مهدعو ىسوم ناك لبقو ىسوم انبلا عجرب

 لا تشثا ادنب هدم ار هدرسفا ىاهدُرا هكىريك رام تياكح ناس رد موس رتند لئاوارد [؟]

 حا رغص الاداهجلا نم انمحر ريسفل ناس رو كد رخآد لف داوأ قو
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 «ىش» و ءاملا ةيناربعلاب « وم » اندعاول لوا لوعفم 46 ىموم 9 روطلاىلا تاقبملل “ىلا
 توباتلاف هتلعج هما نال هب ىمس امباو ةسرعلاىف انيس ةمجعملا نيشلا تللقف رحشلا ىنعمب

 0 هتلخدأ ىتح رخبلاجاوما هتعفدف رحبلاىف هتقلأو نوعرف نم هيلح تفاخ نيح
 هةر وانتا هذ يشوول تدمي نوفارفا أنتما ةلئنا' راسم تح ولف" نوط تن ذدع

 مالسلاو ةالصل اهملع هسلنو رحشلاو ءاملاوهو هب بدصاأ ىذلا ناكملا مساب مالسل هلع ىعسف

 مهاربا نب قحسا نب هللاليثارسإ بوقعي نب ىوال نب تهاف نب رهصي نب نارمع نب ىموم
 ' هللاورما ناث لوعفم فاضملافذح ىلع ةليل نيعبرا مام ىا ه5 ةليل نيعبزا هه .مالسلا هيلع
 | اهنال ىلايللاب اهنع ربعو ةححلاىذنم ارششع هيلع داز مث ةدعقلاوذ وهو نيثالث موصب ىلاعت

 ظ ىل وا ىلانللاف ميراتلا اهب عقو كلذلو رمقلاريس ىلع تعضو برعلاروهشو روهشلا رمغ

 دلو وهو 6 لجعلا متذخنا مث 84 ءوضلا نه. مدقا ةملظلا نال وا اهل عبت مايالاو روهشلا

 اماو تاقيملاىلا هضم دعب نم ىا هي هدعب نم 98 ادوعمو اهلاآ ىرماسلا ليوستب ةرقبلا

 لمارساىن ةلضفو هلع ةاروتلا لازنال تاقملاروض> ىسومدعو امل ىلاعتهنال مث ةظفل ركذ

 كلذ ناك نيدلل ةلمكتو نيئاغلل اضرعتو مهتجرد واع ىلع نيرضاحلل اهسننت كلذ نوكلل
 بحيتلا لحم ىف كلذ ناك لهجلاو رفكلا عاونا حبقاب كلذ بقع اونأ املف منلا مظعا نم

 | ىذالاو:ةوتتنلاب قادضقت كنانمث اذكو"اذك تلغفؤ كلا كتسحا ىنلا لوقت نك وهف
 ىف ىلاعت هللا ةدابع عضو ىا هعضوم ريغ ىف ”ىشلل مكعضوو مكك ارشاب 6 نوملاظ متو ©

 مكتمير جان وح ىا ه6 مكنع انوفعمث 9 متذخمنا ريمض نم لاحوهو لجعلا ةدابعب اهعضوم ريغ
 كالهالاب مكلجاعن مف حبقلاىف هانتموه ىذلا ذاخمالادعب نمىا ه# كلذدعب نم له متتنيح

 ىكل :* نوركشت مكلعل إف مكبونذ ةرافكب كربخاو مكهبنف ىسوم ”ىحم ىلا مانلهما لب
 ركشلا لصاو ركشلا بجوب ماعنالاناف ةعاطلا ىلع كلذ دعب اورمتستو وفعلا ةمعن اوركشت

 ىدعسلا لاق : ركشلانع زجعلا هتققحو اهراهظاو ةمعنلا روصت

 نابل عيل كلممل لاله م: نئاعب خشن :نانناح انام ةرخ
 ' اباتك اهنوك نيب ةعماجلا ةاروتلا ىا هي ناقرفلاو باتكلاىموم  انيطعا انتا ذاو

 , ةءارجلاو دوجلا نيب عماجلا ديرت ثيللاو ثيغلا تيقل كلوقك لطابلاو قانيب قرفت ةحو
 , اب لمعلاو هيف ربدتلاب اودتهت ىكل ه6 نودتهت مكلعل 98 دحاو باتكلاو ناقرفلاب دارملاف
 ١ ىلاعت هللانا اوملعمف هف اوريدتي نا هلازتاىف ةمكحلاىا ةلعلا نود ةمكحلاناس اذهو هيوحن

 ا كلذ ملعف اذاو دشرلا عابتاىف كلذب اودهتجف هتوبن ةح ىلع ةلالدللالا هب كلذ لعفي+ل

 ىود * ةوبللا هاوعد ةحص ىلع متريدت اذا مكلديا تازحعملا نم ىتادق هنال دمحمب متنمآ
 . باتك مهل نكي رصم اواخدو نوعرفلا هللاقاغاب مهودعنم اونمأ امل ليئارسا ىنبنا

 بهاذ ىلا هموقل ىسوم لاقف ةاروتلاهلع لزنينا ىسوم هللادعوف اهلا نوهتني ةعيرشالو |

 مهيلع فلختساو ةليل نيعبرا مهدعوو نوردنو نوتانام ناس هش باتكب مكس ا ىفد تاقيمل ظ

 ىحالاأ يش بيصيال ةايللا سرف هللا سرف ىلع ليريج هءاج دعولاىنا املف نوراه هاخا |

 (بهذنل )



 ةرغبلا ةدوس م مخ جم

 | امهنع هلاىضر سابع نبا نعو « مرحلانم رشاعلا مويلاوهو قرغلان م ليِارسا ىنب عم |
 مهللاقف ءاروشاع موب امايص دوهيلا دجوف ةنيدملا مدق لسوهيلع ىلاعتهللاىلص هللالوسرنا |

 | قيغاو هموقو ىسوم هف هللاىجما ميظع موب اذه اولاقف ( هنودوصت ىذلا مويلا اذهام ) |

 زيدالع ةايج ةالدنم قت زوووتا ون اك ترم ردبايشمم ةييزصيتناغ |
 همايصي ماو لسوهيلع ىلاعتةللا ىلص هللالوسر هماصق ( مكنم ىسومي ىلواو حا نحن )
 ءادتقا هماصب ىماو ءاروشاع ماصاما مالسلا هيلع ىنلانا ىلع هرهاظب لدي اذهو لسبم هاور

 مويناك تلاقاهنع هللاىضرةشئاع هتورال كلذكس يلو دوهلا هبربخاام ىلع مالسلاهيلع ىسومم

 ةيلهالا ىفهموصي لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس رناكو ةللهاللاىف شيرق هموصتاموب ءاروشاع |

 هماص ءاشنف ءاروشاع موب مامص كر“ ناضمر ضرف املف هماصب ىماو هماض هنيدملامدق املف

 ىار املف هلطيىف اوبكرف ءاروشاع موب. رافكلانم ريسا بره هنا - ىحي هكرت ءاشنمو
 كلأسا كراملا مويلا اذهقحي مهللالاقو ءامملاىلا 57 عفر اا معو هفلخ ناسرفلا

 هيلع رطفيام دجم ملف مولا كلذ ماصق ريسالااجنف اعيج مهراصيا هللاىمحاف مهنم ىنبح نا
 ماعطلا ىلا ةجاح هل نكي ل ةنس نيرسشع كلذ دعب شاعف مانملا ف سو مععطاف مان هب ىشعتيو
 ماصنم مايالانم هللامراتخا كرابم موب هناف هلضف اوسعلا ) مال لاهيلع ىنلالاق بارشلاو

 ءادهشلاو نيلسرملاو ءايبنالاو ةكئالملانم هدبعنم عبمح ةدابعنم ابيصن هللا لعج مويلا كلذ
 دبع خبشلا اهركذ دقف ءاروشاع موي ىف ةدراولا ةالصتااماو * موصلاىف اذه « نيملاصلاو

 عبرا ىلص نمو ) هف ليوط ثيدح ىف امهنع هلاىضر سابع نبا نع هرس سدق رداقلا
 د>ا هتاوهلق ةرم نيسهجحو ةرص باتكلا ةحاف ةقكو لك ىف ارق ءاروشاع موب ىف تاكو

 بحتسو ( رون نم ربنم فلا ىلعالا ًالملاف هل ىو البقتسم اماع نيس بونذ هل هللارفغ
 ( نيبرقملاهتكئالم ةدابعب هللادبع امب أكف ءاروثاعةليل ىحانم ) ثيدحلا ف ءاروثاع ةلبل ءاحا
 | نايا دلدع سقم ناتلادع هيمو هانئ جينا ان ل لإ هيي هواقللا

 مه ولتقل مهنوبلطي هموقو ىسوم ءادعا مهو سفنلاتافص هموقو ةرامالاس فلل اوه نوعرفو

 هللاىلا ريسلا ىف مهلدبالو مهماما اندلارحبو مهفلخ نم ودعلاو ىلاعت هللاىلا نورئاس مهو

 ى.وم دِس رحبلاىلع هللاالا هلال اضع برض الب رحلانوضوخ الو رحبلا ىلع رويعلا نم

 اصعلاهذه تناكواو هموقو نوعرف قرغ اك اوقرغلالاو نأشلااذهىف ءاضيب ادي هلزاف بلقلا
 رك ذلااصءب بلقلا ىسوم دب برض اذاف رحبلاقالفنا ةزجعم اهل نكي مل سفنلا نوعرف دي ىف

 رعق ىلع هيادهلا سمشو هيانعلا حر هللا لسريو الاهشو انمي اهتاوهش ءامو اسدلارحن قلق

 مهبحو هنورواجف هتافصو بلقلا ىبوم ضوخف تاوهشلا ءام نم اسياي ريصنف ايندلار حب

 اولخداف اوقرغا هموقو سفلا نوعرفل لبقو ىهتنملا كبر ىلا ناو لحاسلا ىلا للاةَنانع

 ليّئارساىاي اورك ذإ هوو ةكزلاهسفن ىلاعت هللا سدق ةيمجنلا تاليوأتلا بحاصل اذك اران

 ني ميشهسسيظتل)ب)ر جيههب يبيه تسئل بسلا سس ههه ه77جج7مل #7

 ٠ ناكناو دعولا ناف اهلصا ىلع وا ىناثلا ىنعم ةلعافملا ةغيصو اندعو تقو ه5 اندعاو ذا رن |

 ولاهبش دعولالوبقو ئدومنم ناك هلوقف هللانم 0 | هدعو وهو ىمحولاددعو ىلامت هللازاوا دع



 ا

 لكل ناكف ميظعلا لبلاك قيرط لك ابرط رشع انثا هيف راصف قلفناف دلاخابااي قلفنا لاقو

 لثم قيرظ ىلع مهناف.اوريس لاق انناوخا لتق دق طبس لك لاقو انئاوخا ىرتال انلام اولاقف .

 ' هللا حواف ةئيسلا مهقالخا ىلع ىنعأ مهللا ىسوم لاو مارت ىتح ىبذرال اولا مكشيرظ |

 | نوعرف مجم ىسوم موق رخآ زاجاملف رحبلانم اوجرخ ىتح اوراسف ضعب مالك مهضعب |

 ارا ساو لحد ردي [يلدساف ايد تنك نا د لبق يا نا هموت نايف اق اننلا
 ءاخ ىتا سرف نوعرف موقىف نكيملو ليخلانم دوسا ركذىا مهدا ناصح ىلع نوعرف

 | اهحنرنوعرف مهدأ مش *ؤ رحبلا ين يح وم هوا دج الا ليرنج |

 هلصأ نم نوغرف 10 هيوربال 0 لوخدلاب رحبلا ىلع مخ ىا .رحالا اهفلخ مدقق ظ

 زاجو نوعرف موق رخآ لخدو رحبلا مهلك اوضاخ ىتح مهنم لجر ذشيال ىتح مهتوسو

 هموكو نوعرف ىلع قيطناف مهذخأينا رجلا هللا ماق جورخلاب مهلوا مو ىسوم موق نحل أ

 كلذف ديدحلامهيلع افلا نيرسشعو ةئاتس رحبلا ظفلف انلتقيف انكردي ناآلا ليئارسا اون ظ

 ١١ كلذدعب :رحبلا لبقي لفرحأ روث هناكوهو نوعرف ظفلف 6 كندبب كين مويلاف ) ىلاعتةلوق |

 مالسلاو ةالصلا هلع ىسومل اهنا ةعقولا هذهنا ملعاو * ءاملا هجو ىلع هظفلالا اً

 ءاجنالا دعب امل ١ لحعلا اوذحلا ثمح اهتيؤرو اهتدهاشمب مهلئاوا تيرا اه. هلويل .ةمالغ

 ىلع اورتفاو ةاووتلا اولدب ثيح اهتياورو اهربك ذتب مهرخاوا ترك ذنالو مهقالخا ءوسو ِ

 | اهلايق كلذ ريغ ىلا مس و هيلع هللا ىلص دمح ةوش اورفكو اضرع هءاورتشاو مهيدياب اوشكو هللا

 مد 1+ عع لوالا ءزجلا

 و وسور يووم صو سود نيك ميو رد اللجام همن نملك اديان

 يرو ىبر ىعمنأ داك ىرسموم لاق امن دع وام نيو ع بكى اق اكاد

 هب رضف هلك نا هيل اهللا حواف هعطل يف هيرضف رحبلا كاضعب برضانإ ىسوم ىلا هللاى حواف

 اسييرابص ىتح رحبلا رعق ىلع سمشلاو حرلا هللا لسراو هيف نوذخأي قيرط طبس

 اضعب مهضعب ىريالو مضل خضلا لملاك ءاملا مهساخ نعوب نحبلا لي ارنا اين عطا

 عمسل و ا ىوك اهف راصف ةرمسو هن اذكهو اذكه : كاصعب لقذنا هنلا

 ىديبع كردا ىتح ىتيهنم قلفنا رحبلا ىلا اورظنا هموقل لاق اقلفنم هآ رف رحللا ىلع

 مهلحعي موقلا فلخ قرف ىلع ليل ءاحو لوخلا هتعسو ليريج سرف ىربالوهو 1

 تلاقوةصقلا نيملسملانماناو ليئارسا اونب هبتنما ىذلاالا هلال نوعرف ىدانف اوقرغاف

 هيلع هام ىلع اهصاصتقا كلذك اهركش مهيلع ةبجوم ليئارساىنب لئاوال ةمظع ةزجعم

 سوفنلااهلداقننو ةيبالا بولقلا اهب نئمطت ةليلج ةزجععم ملسو هيلع ىلاعت للا ىلص هلال وسر نم

 ايما ناك هنا عم كلذب مهربخا .مالسلاهيلع هنال ناعذالاب اهوقلتينا مهباقعال ةبجو. ةيغلا

 ١ كلذو كلذ هيلا واهنا ىلع لد هنةراتخاق برغلادنع ملع هلا نكيمل بيغ اذهو اباتك ارق

 0 مهند ىف مهلريسو مهلر عم مهتلماعم هذهف مهلسرو مهءاسا اولتقزا لكل مم صا راص مْ

 نيم ّؤملل وا نست ديدهت هب تا وو املا هش اطو لهاشعااب يع

 د



 ةرفبل اةروس مد ١ ١ أ 6-٠

 | نالىواوهو ةيبسا ةسسلل ءالاف ياا ثبتي ىا « مب » انامف 4 قفا 8 لثاَر .: ةيف# ا

 لشو ٠ مدل نم 03-00 مهعظعت 'ىلع ةلالد ةسسلاقو لاسم الا عملا دا قوسم مالكلا ظ

 ءزاقلا حبوهو « رحبلا »» ةلانالىا ( قحلاوه هتلاناب كلذ إل ىلاعت هلوقكماللا نعم ءابلا
 ددعبل ملهم ارشعا انك لصد يح هنت هل لاش مهلادو نم رحخاوأ ىراق راحن نم رح

 2و برعلا نه لئابقلاك ليئارسا ىبنم طابسالاو دلولا دلو طبسلاو ليث ارساى. طابسا
 قرغلا 6 انقرغاو 8 لحاسلا ىلا مكجارخاب قرغلا نه ىا 6 انحاف # بوقعي دالوا

 ءاملاف كالهالا قاىغالاو هنف لفسىا'ابوسر ءاملاىف ”ىبثلا بسرو عئاملا ”ىشلاىف بوسرلا

 | متاو لغ مهنما#بىلوا 0 مهيف هلوخدب ملعلل هموقو نوعرف ديري :* نوعرف لآ
 ' مكتمالسدعب نوعرف لآ ىلع هقابطتاو هبف متكلس نيح رحبلا قارفنا مراصباب # نورظنت ٌْ

 | لانا ىطرق )| لاق + كفانا رحبلا طيات قع مهلا نو رطست اظاو

 ىتح قلرغدق نؤوعرفنأ نئمطتال' اننواقنا ىسوماي اولاق نوعرف قمغاو مهاجم ىاعت

 مالسلا هملع ىسوم هللاصا نوعرف كالاه انداملهنا ىور * هيلا اورظنف هظفلف رحبلا هلل | سمعا

 نامماو طقل ان: ىلا اوريعتسيناو اوجرخنا مه عاق المل ريصم نم لا رسا  سلا ١

 فك هباب خطل جرخ نمو حبصلا ىلا مهتويبىف اوجرسيناو هبحاص مهنم دحا ىدانيال

 | نودعيال لتاقم فلا نورشعو فلا ةئامس مهو اليل اوجرخف جرخدق هنا لعب مد نم

 طبقلاىف عقوو نوملعنال طبقلاو هربكل نيتسلا نباالو هرغصل نيرشعلا نبا مهنف
 | اوردب ف هشلا مهيلع برض ريسلا اودارا املف 10 اولغشو مهأآونف دي رم توم

 هرضحاملل فسوب'نا اولاقف كلذَنْع مهلأسو لاا ىن ةخشمىسوم اعدف نوبهذي نا

 | دسنا كلذلف مسهعم هوجرخم ىتح رصم نه اوًدرحالنا ادهع هتوخا ىلع دذخا توملا

 / ىنطعتأ ءربق ىلع تللدول تلاق زوجريغ دحا هملعيلف هربق عضوم نع مهلأسف قيرطلامهيلع
 | ةريك ذوجىلا تلاقف اهلؤس ءاتياب هللاءماف ىبز لاكا ح ناقو اهذغ قاف كتلأسام لك
 لزتتالزا كلأساف ةرخ آلاىفاماو ايندلاىف اًده رصمنم ىنجرخاو ىنلمحاف ىثملا عبطتساال
 ءاملا هنع رسحم نا هللا عداف لسلاىف ءاملا فوجىف هنا تلاق ع لاق كعم اهتلزنالا ةفيغىف

 عضوملا كلذ ىنوم رف فسوب ىما نم غرشنا ىلا رجفلا عولط رخؤينا هللا اعدف

 لا رفق نإ" فسوب توبات جرختسا ىنومزا اولاق ربونص نم .قودنصف 1

 ٠ لوانعار 1 ءاس الا هنراوتق مالسلاهملع , 7 ةملعو هسفنس هللاءدجوا ملع لواوهو قفولاب

 || ىقلوعو ليبارشأ " ماها نوراه ناكف اوراسف قيرطلا مهل حتفف ماشلاب هنقد ىتح ل

 هتمدقم ىلعو لس ءا ىتب بلطوف جرخف هم وق عمج نوعرف كلذ معاملف مهتقاس ىلع

 | مهتم دحاو لك شأر ىلع ةكمر اهنف سبل رك ذ داوج فلا ةئامعيسو فلا فلاىف ناماه
 مهكردافةدايزلاةياغىف ءاملاو رحبلا ىلا اولصو ىتح ليئارسا اونب تراسف ةيرح هديىفو ةضس
 نوللق همذرشل ءالؤه نا ىموم باحاىف نوعرف لاقف سمشلا تقرشا نيح نوعرف

 لق نم. انيذوائيموماي نوكردللالا ىسومل اولاقف نيريحتم اوقب مهيلا ىموم باحصا رظناملف |
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 مه 1٠١ جم لوالا ءزجلا

 00 مكبس مهطبامتب كات تهجنم 6 مكبدنم رف يتلا عذ دعب يسالو ال لع

 ءالبلا ىنعمو نوعرف نم ءاصالا ىلا مكلذي راشينا زوحبو مخفتلا اهريكشتو ءالللل ةفص

 ظ 'نوكيقراوركشيل مهاملاب ةران هدابع ربتخم ىلاعتللاو نابتخالا ءالنلا لصا نال ةمعنلا ذئاح

 | دابتخالا ظفلف ةنحم نوكف اوربصيل راضملاب ىرخاو ةمعنو ءاظع ىا ةحنم رائتخالا كلذ

س ىا مكبر نم ىنمو (ريخاو رشلاب وابن و) ىلاعت لاق رسل او ريخلا ىف لمعتس
 | هقيفوتتو يسوم كغ

 | هميمذلا اهتافض ىهو ةرامالا .سفنلا نوعرف لآنه ةاحنلانا ةراشالاو « مهنم مكصلختل |

 نبط تور تافصلا ءانبا يذب فيرشلا حورال باذعلاءوس موبىف ةئيدرلا اهقالخاو

 ةيحتبالا نكميال ةيناومحلا ةردقلا لامعاىف نهمادختسال ةسلقلا تافصلا ضعب ءاحتساو |

ا لوسراي تنا الو لبق ( هلمع كدحا ىجن نل ) مالسلاو ةالصلاةنلع لاق هلا
 | لاق هلل

 جورلاو بلقلا ىلع سفنلا تافص ءالتسافىا مكلذفو ( هلضف هللا دمغتسناالاانا الو ١

 ةاحنلا لطيف هللا هيلا عجرب هلاب حلصيو هللاهدهي نش رشلاو ريخلاب مظع ناحتماو مظع ءالب

 هصضا ناك و هاوه عبتاو كوالا ”نملا “كلج هلدحنو هللضي نمو هودع كلهيو هللا هحنش |

 رابتخالا ليبقنم ءارضلاو ءارسلانم دبعلا بيصيامنا ىلع هس ةمبركلا ةيأ“ الاىفمث * اطرف

 ظفاحلا لاقأك : راضملا ىلع ريصلاو راسملاف ركشلا هنلعف

 تسفاصام نورد ىنارب رهش ركو +« تسفاطلا ديم ىناوخم فطلب زكا

 هتمعمس هنلا اوعجربل ةافاعملا ماودو قازرالا ةعسب هن دانعل داسعلا ءاعدتسا  ىلامتهتنسو

 هيلا دانعلا عوجر ىلاعت هدارم نال نوعجر, مهلعل ءارضلاو ءارسلاب مهالتبا اولعش مناف

 باتا نم ديشر نب دواد لاق * زايغالا لاح ىتاثلاو رارحالا لاح لوالاف اهركَو اعوط

 دواداب لوس الئاق تب : ارق ةسنق ليزملا زم تكف دربلا: ئقدخاف ةلذ تن نسحلا نء دم

 ىونثملاىف لاق : رامخالا ةضورىف اذك ةليلا كلتدعب دواد مانف انيلعبتف كانقاو مه ان

 باتش دال بش مباره مهج رب »# ا ا اف دس

 شروخ فطلزاقحدشخن اهدرد ١ د شيمواك نوج بش هلمح مسخ ا

 قاكشف ةياحالاب هتلطاش ىناعدف الب ىدسعب تلزتنا هناسنا ضع ىلا ىحوا ىلاعتهللانا ىور

 روصقل كلذف ىلاعتهفطل كاكفنا نظ نمو + كمحرا هب*ىثنم كمحرا كيك دع تكلقق

 ناكماب ضاق لقعلاو الا ءالب نما تائلقعلااما + تايعرشلاو تايداعلاو تاللقعلاىف ةرظن

 باذع مظعاب ةرخ "الاف بقوعو رفاك ىلع اهلك اثدلا ايالب عامجا انردقول ىتح هنم مظعا

 تدجوا تايداعلااماو +. كلذ نم رثكاب هبذعينا ىلع رداق هللاذا هبافوطلم ناكل رانلا لها

 ماذحلاب الثم ىلتملاذا اهعون ىلع اهرصق راتعاب فطل اهفحو ريخ اهيطىفوالا ةلإ طق

 ةمالس عه كلذ لك عاّمجاو رقفلا عم امهك اسيل 52000 ىمحالاك سل هللاب ذانعلاو

 ادبع هللابح ا اذا ) سو ةيلع هللا ىلص هللال وسر لاق دقف تايعرشلااماو «“ ريسي سما نيدلا"

 قتبملاوه هللازاب كملع كنع ءالبلا أ ففخنلو ( ءافطصا غر ناو هاج ٌريَصْناف ءالثلا

 2 ا ليزملا ءاطملاو ليما لمفلاب كدوع هنالوا ليج هلاعفا لك ناب ادابتع اما

 (ينا)



 ةرقبلا ةرو- مد: 179 -

 ٠ كلوقك ؟باذملا حبقا 6880 نام ويم ويب 3 نيت ( ىنعملاو « ك انيعف لو لو#نلا رسام كح ةحلاو 0 ١

 1 ىب لعج نوعرفنا كلذو ورمعل ابورضم هنوك_كاح 3 ىا ورمع هيرضب ادبز تيا 0

 | بفصونوعرزيو نوثرحم فنضو نوئي.فنصف لامعالا ىف مهفنصو الوخو امدخ 7 ظ

 / لاما افانصا اوناك بهو لاقو * ةيزجلا مهيلع عضو لمعىف مهنم نكي نمو هنومدخي ظ

 تربدو مهيدياو مهقانعا تحرق ىتح لابلانم ىراوسلا نوتحي. ةوقلا اووذف نوعرف
 مهنم ةغاطو روصقلا هلزوشب نيطلاو ةراجحلا نواقني ةفااطو اهلقنو اهعطقنم مهروهظ |

 مهيلع برضي مهنم ةفعضلاو نودادحو نوراحت ةفئاطو رج آلا نوخبطيو نبللا نوبرمضي '

 هنيه تاغومتتي رض ىدؤينا لبق سءشلا هيلع تبرغنف موب لك اهنودؤيو ةبيرض جارخلا ظ
 باذعلاءوس مكنوموسي هلوق ريسفت لبقو نحنيو ناتكلا نازغي ءاسنلاو ارهش هقنع ىلا ظ

 انلهوغبي ىذلا باذعلاءوس ةقيقحام لبق هناك ه# 5 ءانبا نوحبذي اي ىلاعتهلوق وهو هدعنام |

 دارملاو * باوبالا تحتق لاَساك ريثكتلل ديدشتلاو مهلولتش ىا 8 ءانبا نوح ذي مهلاب بيجاف ظ

 عضوملا اذه نيغف ثانالاو:روكذلا ىلع عقي مسالا ناك ناو ةصاخ دوكذلا مهءانبالا نم ظ
 رافصلا هيديرا اذكو ريغال ناملغلا نوحبذي اوناك مهناف ليئارسا ىناي ىلاعتهلوقفف نينبلاك |

 |[ كيب وعنا عا 14 لباس نويحتيو 2 راغصلا نوحذي اوناك مهنال رابكلا نود ظ

 ل املا مما نهاهس هنال .راغضلاب اذه نولعفي اوناك ناو ءاسنلا نكاذؤو :تانخ نتوك ريو '

 د مينامت عم تانبلا نوقبتسي اوناك مهنالو غولبلادعب ءاسسن نرص نهوقبتسا اذا نهنال' |

 | همانمق ئاف نوعرغنا كارداؤع ال الاتخالا «١ دنع تأ ريغصلاو تانيكلا ىلع م ديال و ظ

 | ىبل ضرعتت+ و اهبىطبق لك تجرخاو رصمب تطاحاف سدقملا تيب, نم تلبقا ار 182 ١
 ظ لسارسا ىن ىف داوي اولاقف هايؤور نع ةرحسلاو ةيوكلا كبش كلذ هلاهف لسؤالك ظ

 ىتب ىف دلوب مالغ لك لت نوعرف صاف ككلم لاوزو كك اله هدي لعاب لا

 ظ لسازسا يرى بلو مالغ :نكي ديا: ىلع طقس ال .نهل لاق لياوقلا ع محو لسارسا

 بوم للطي لقتل نياق وح تا بابل نكت لاروزا تب لقالا
 ظ هيلع قىبوم نفت هللا ىطعا دقو دبلو فلا نياعسنو ىص فلا رشع ىتا مالسلا هيلع

 تناك كلذلو ءامحا اوناك ول نيل وتقملا كلوا هيل ناكل فرصتلا ىلع ةوقلا نم 0

 ١ ىلع طبقلا سور لخدف لسارسا ىن ة هخشم ىف توملا عرسا مث ةزهاب ةرهاسظ هناز ظ

 ظ عشنا كشوف مهراك توميو مهراغص ميذتف ليبارجلا ىف عقو توملانا اولقو نوعرف

 | ةئسلاىف مالسلا هيلع نوراه دلوف نا حرت هنس اوحبذي نا نوعرو صاف الع لمعلا ْ

 امش هلل اءاضق نم مه داهتجا دري لف اهو نوحنذي فلا ةنسلاق ىسوم دلو و اهف حدبال لأ ْ

 هروهظ ءاضقلا قبسينا داراف دانعلا عاردذ نع ب عايجح الإ قاس نع نوعرف رمشو

 ' ءامحتسالاو حيبذتلا نم ركز مام ىلا ةراشا هي 5 م .مكلذفو ع هرول مينا الل َللاىنأيو ظ

 اننا نذح# اب ىلع نهاقتمامعا نعم يفد مد 0 هيل عراسي ا ْ

 تت كلا ١



 ميك ١٠١م زخح لوالا ءزحلا

 ظ عفشي ىذلااذ نمإ ىلاعت هلوقك نذالاريغب اهريغقحىف الو اهسفن قحىف ( ةعافش اهنم لشالو |

 فوس هيعسناو ىتسامالا ناسنالل نسل هنال ) ءادق ىا ©« لدع اهنم ذخؤي الو * هنذاب الا هدنع |

 دقو انهه قحلا او رصنام مهنال 6 نورصنس مهالو إ انهه نوكيام زوكشملا ىسلاو ( ىرب
 اورك ذاىا ليئارسا ىنل باطخ ه4 م اننحئذاو 2 6 كرصني هللااو رصنتنا )ل ىلاعت للا لاق

 موبك انلتق نولوقي برعلا ةداعنمو مهباقعال ةبحن مهت ناف 5 ءابآ ىا كليا انتي تقو |
 لكىمس مث صاخب هبلاراص نم نال. ضرالا نم ىلاعلا ناكملاوجنلاو مءابا انؤابأ لتق ىا ظاكع

 ىذالانع مك انفرو زيرح ناك مك ءابآ اناعج ىا ةعس ىلا قيضنم هجورخل امجان زئاف
 كلل ىرسكك ةقلامعلا كلم نم بقل نوعرفو * هنيد لهاو هعابتاو هي نوعرفلا نم م

 ةقلامعلا و*نعلا لهال عبو هشدحلل ىثاجنلاو كرتلا كلمل ناقاخو مورلاكلمل رصبقو سرفلا ظ

 مهنم ماشلا ناكس مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرا نب دوال نب قيلمت دالوا معو ةربابجلا
 اًتعاذا لجرلا نعرفت هنم قتشا هوتعلو ةنعارفلاب اومس مهنم رصم كولمو ةرباخلاب اومس |

 بعصم نب ديلولاوه ىسوم نوعرفو رصمب اوناك نيذلالب قارغتسالا دارملا سالف درمتو |
 انناهفصا اراطع ناك هنا لقو + ةنس ةئامعبرا نم رثك ١ رمعو طبقلانم ناكو نايرلا نبا |

 ١ ىآرف رصم لخدف ماقملا هلرسيتي لف ماشلاب قحلف جورخلا ىلا رطضاف سلفاف نوبدلا هتيكر |
 ءادا ىلرسيتنا هسفنىف لاقف مهردب: ةحبطب اهقوسوفو مهردب خبطبلانم المح اهرهاظفف |
 هئقل نم لكف قوسلاىلا هبهجوتف مهردب المح ىرتشاف داوسلاىلا جرخف هشرط اذهف نوددلا |

 ىضغمو مهردب اهعاف ةخطبالا هعمامو دلبلا لخدف ةخطب ذخا نيراشعلا ىا نيساكملا نم

 مظعءابو اهب عقودق ناكو مهتسايس دحا ىطاعتيال ىدس نيكورتم دإلا لغا ىأرو ههجوب |

 هنوتقدت مكعداالف رباقملا نيماانا لاقف هتايلوال ضرعتف نفدي اتم ىأرف رباقملا وحن هجوتف |
 ةثالث رادقمف عمج ىتح رخآو رخآل ىضمو هللا اهوعفدف مهارد ةسمح ىنوطعت ىتح |
 ناك ام مهنم بلطف تيم ءاملوال امون ضرغتنا ىلا طق دحا هل ضرع و اهظع الان عووشإل

 كلم ىلاىا نوعرف ىلا هباوهذف بصنملا اذه كبصتنم اولاقف كلذ اوباف مهريغنم بلطي
 قرتشملللا «كانفامإ !تلدفاجلاو نسا وشفت. لاق ماقملا: ادهني كنافه وا ثفا خم :الاقفةتيدلا ١
 الملل .افحر ود رلقلابا ذوو تقف هراظو كشر ةيلات: كاهن | الل تايللاج كيفلتهج ىلا فيتا

 مهيراسف اهايا هالوف انفاك انما ىبرت كروما ىنلو لاقف نوعرف ىلا هعفدو هرضحاف لاملا نم

 اليوط اىهد مهبف ثبلو ةيعرلا لاوحا تماقتساو ركسعلا اصم تمظتناف ةئسح ةريس |

 ناكو ناكام هيمانم ناكف هماقم هوماقا نوعرف تاماعلف حالصلاو لدعلا ىف هما ىمارتو |

 | ىا هي مكتوموسي # ةنس ةئامعبرانم رثك ١ امهنبو ناير مالسلاه لع فسوب نوعرف
 ! لامعالا مكنوفلكيو هيلع مكتوديريو هرئاس ىلا ةسنلاب هحبقاو ه# باذعلاءوس #9 مكنوغبب ْ

 ىنبو ءاغللا ىنعمب موسلاو اهبلط اذا ةعلسلا ماسنم كلذ مكلع نوميديو مكنوهيذيو ةقاشلا
 مكتوموسيل ةيلوعفملا ىلع ابوصنم ٍباذعلاءوس ناك كلذلف ةطساو الب نيلوعفم ىلا ىدعتي

 قف

 ا
 أ



 ةرقبلا ةروض م 1 ج-

 لاير لا نونالو لام عفتيال موي ١ ١ لاقف ءاتلا ديف 2107 اماف رافكلا قحىف اذهو | ظ

 ةنمْؤملا ىلوالا سفنلا نم ىا ه6 اهنم لبعبالو 88 كرمشلا نع لاخ ىا 6 ملس بلعب هللا |

 ردصم هعافشلاو هبادع نم اهصيلختل هلل ادنع ةرفاكلا ةيناثلا سفنلل تعفش نا ني ةعافش هَ

 ىف هل ءفشي نمي هسفن عفشبو نال هدو تامين ةجاح ءاضق بلاطوهو عيفشلاو عقاعلا ١

 ر 'كل الهال عاق ) ءالسلاهءلعىت !!لاق نمؤملاف الخ رفاكلا قحىفةعافشالو هدا هبلطا

 خش الج > نادل !ةلباج ةطاقما !قنىف ةدراولات اي الاو اهلن+ل اهب يذِكن ف (ىتءانم.

 اجروا لام نم ءادفىا لدع 0 ةيصاعلا هِسالا سفنلا ىهو اهلع وفشملا نم ىا 1 اهنه |

 :. كلانا هنج ف الخ نم عال اثم متفلاب لدعلاو * رانلانم اهبوح ةبوتوا اهئاكم

 | نوعنمي ىا نورصنس مهالو # هارحي ىرحنو هلثامتو هيؤاست اهمال ةيدفلا هبىمسو هسنج نه |

 سفنلاه دعت لدامل رييضلاوم هل عفادالو عفاشالو عفان الق نييذعملا ىدبانمو ىلاعتهللاباذعنم |

 دابعلانعةرابع اهنوكل ربك ذنلاو جرشكلل  ستوفنلا نم ىلا قايسىف ةءقاولا ةركنملا ةيناثلا
 ةياغف ةيالا هذهمث * ررضلا عفدب اهصاصتخال ةنوعملانم صخا انهه ةرصنلاو ىسانالاو
 ىهو اسدلاىف هتباصا ىتلا ةيكللا نم ءرملا صلخ اهبىتلا هوجولا قي تعمج اهناف هغالنلا |

 هإبهوف عفاش هل عفشيو أ اهم صلخبف لاع ىدتشوا هيلعام' لول لف هريغ هنع بوني عبرا

 | هدلوب قلعتيل دلاولازا لاق هنا ةمركع نعو »+ اعيمج مهنع هللااهعطقف هعنمبف رصان هرصتسوا |
 | ىنءعل كتانسح نم ةنح لاقثم ىلا تحتحا دقو امدلاف كلبا قا تاي لوقيو ةمايقلاموب

 ظ أنش كبطعانا قيطاالف تنا تفوخم ىذلا لثم فوختاىنا هدلو هللوقيف. ىرتامم اهبوخما ظ

 ْ ىلظا ىلا اهللوقف اريخ هلع ىف اسندلا ف كلجوز ىلا ةئالف اهل لوقف هتجوزب قلعت ظ

 | ىذلا, لثم اثم تفوخم ىلا كلذ قبطاال لوقت نيرتامم وجا ىلعل ىلاهشهت ةدحاو هنسح كنم

 نم ىنعل ( ىنرفاذ ناكولو “ىش هنم لمح ال اهلمح ىلا ةلقثم عدذاو ) هللال وقف هنم تفوح

 ْ ىدعسلا لاق : انش هيذنم دحا لمح ال نونذلا هتلقنا |

 ظ تشزاو يكس نان نجح .دباهم رع تفك يح! سويد روك ىميرعتتو

 كلا ما و ااا
 | ماء ءهاظ ( مكيلع تنعتا ىلا ىتمعت اورك ذا ليئارسا ىباي ) ةنمجتلا تاليوأتلا فو ©
 هع وكان رسلاف هباطخ مهعمساف اريخ مهيف هللاهيع دق مهنم موق عم صاخ هنطابو

 .ننا# الغ قلخا هللاقلخ موب هرون ىئاخد لوبق دادعتسا هو مويلع اسميها ىلا

 اسلاهيلع لاق شاشرلا كلذ لوبق ةيصاخنم مالا هيلع دحخمب اونم اف رون نم مهيلع |
 ىا 0 نيملاعلا ىلع مكتلضف ىلاو )) ( لضدقف ءأطخانمو ىدتهادقف رولاكلذ هباصانف)

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيّيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللاعنا نيذلا عم مكتلضف ىا ةمعنلا هذهب |

 1 باذعىا ( اموياوهاو ]ز نيملاملانم رونلاك لذ مهيصارل نم ىلع رونلاشر دنع ةمعنلا هذهب |

 ظ مانا » هلوقك هتافصب صاخلا فوخيو 1. رانلا اوقتاو لاقاك هلاعفاب ماعلا هللا فوخ موب

 | هتاذب صاخلاصاخ فوخيو 6 مهقدص نع نيقداصلالاسيل زب هلوقو « نونلعيامو نورسنإم |



 © رعكرسدم موي اما عاقب وسر لس بعمر جب عسسع تجب

 مهي ٠5 رجم لوالا ءزمجلا
 ب

 سفنلاتاوهشنع 6 ربصلاب اونيعتساو ) ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاقو © ىطرقلا د

 ةرضحو بيغلا باب ىلع فوكعلا مازتلاو فوقولا ماود أ 1 ةولصلاو:) اهاوه هعلاتمو .

 لكىتلا قحلا تابذجب 6 نوعجار هيلا مهناو إ قحلا لامح نودهاشي مهنا 6 مهبر اوقالم
 ىتلا ىتمعن # اوركشا ِه“ اورك ذا ليئارسا ىنإي © نيلقثلا لمع ىزاوت اهنم ةبذج

 رجحلانم ءاملا ريحفتو مامغلا ليلظتو ىواسلاو نملا لازتاب 6 مكملع قه اهب ه6 تمعنا |

 3 ل ا م مي نا

 لضفا ةمطافو ةشئاعو هحم دخ ناذ كلام اتت 2 1 نمملاعلا امن 0 كافطصاو رو مص

 نما نم مهضعب لاق 24 قيقحال و نيلاعلا ىف ٠ قارغتسالاف #2 ريستلا فاك 4( سانلل تح رخا

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر نع ىور دقو توديع هللا ىلص دمحل هعاما رجاو هش هناعا

 / ( هبنمآف لسوهيلعّْللا ىلص ىنلا كردا ٍباتكلا لعانم لجرو هللاعاطاو هديس عاطا دبعو
 ١ ادمم دهشاو نيملاعلا ىلع مكتلضف لاقف مهسفنأ لضف ليئارساىنب هللادهشا ىريشقلالاق *

 نيب وهسفن لضف هدوهشم نم نب ناتثو هتمحر بو هللا لضفب لقلاقف هبر لضف سو هيلع هللا ىلص ظ سس. بسسشسسلللاا بسس سس بم م تسسس يا اِ-ِإبِمبِسسسسسس .. اديااياللا»-

 ناجالا يروي هبر لضف هدوهشو ناحتالا يرون دق هسفن لضف هدوهشو هبر لضف هدوهشم نم ْ

 هللاو هللا حِبذ قحسا دالوا نمو نمحرلا ليلخ ميهاربا دالوا نم نحن نولوه اوناكدوهيلانا مث

 ايا اوش وشخاوىا هك اوقتاو له لاقو ةي الايتاعي لا رز موياغدتو اورق اق امهتاذع ا ظ

 ةداراو. لحلا 1 ايف مولا باذدعوا موب باسح ىأ هماسقلا موب 2 امو 0 لسانا .

 موب ةفص ةلمخاو فوذحم دئاعلاف ىنغتالو ىدؤتالو هبف ىضتقتال ىا # ىرجمال © لالا

 بصتوهواهيلع تمزل ىتلا قوقأانمام 6 أيش 9 ةرفاك :# سفن نع #9 ةنمؤم # سفن و
 مكعفتسن ل ) ىلاعتلاق ىلكلا طانقالاو ميدعتلل سفنلا ريكشت عم اًركَم مدازتاون غل وغفل نع ١

 ىوتتملاىفلاق : ةيا الا ( ها نم ءرملارفي موي ) لاقدقو عفنت كو ( مك دالواالو مكماحرا
 هسا نم امو دولوملا برهي * هبخا نم ديا. ءرملا رش نوح

 وا عئام هرزاو دوه ونأ تب متاقع ةدعد عاب الب تسود صه دوش ناز

2 

 ظ نيطسقم اكولمو ءاسا مهتلعجو حاصلا لمعلاو ناعالاو معلا نم م وتحشماع مهلامر ىملاع ىلع

 ار اوريغيزا لبق هدعبو مالسلاةلع ىموم رصعف اوناك نيذلا مهْؤابأ مهو

 يتلا دم وب ايد هيب 6-0000 نكي ملف اهنم

 / رجا نارجا هلزاكو هريغ ىلع ةليضف هلتناك لسوهيلع ىلاعتللا ىلص دمحمب باتكلا لهانم

 | اهحوزتو اهقتعاف اهسدأت نسحاف ةيراح ىرتشا نم ناد ص رجالا هللا مهيطعيإ هيدا ( 00

 | ( نيعشالا ىلع الا ١ بعص نأشو مظع سما « ة بكل ) امهب ةناعتسالاىا ( اهناو ) برلا |

 | هللالحاذا ) مالسلاوةالصلاهيلع لاقأك مهسفنا هلتعشخف مهرارسال قحلا ىلحت نيذلا مهو |
 أ ثروي ىلحتلاف ( اسمهالا عمستالف نمحرلل تاوصالا تعشخو ال لاقو ( هلعضخ 'ىنثل
 مهنا ) ىلجتلارونب نونقويىا 6 نولي, نيذلا ) قلخلانع ةفلكلا طقسو قحلا عم ةفلالا

 | مهبطاخ كلذلو مهف رشي نوكرسش مهناف ءانسالا يل ازا ءابآلا ل ا

 اورك ذا ه« و ع مهلضف مهئابآ لضفىف نال مكنابآ تلضف ل ملو مكتلضف ىلاعت لاقف |



 ةرابلا ةردوس -هك ١٠١٠6 اج-

 « :ريكل © امهبةلاعتسالا ىا * اهناو 8 ةالصلاو ربصلاب اوئعتساو ًارقاوهو هتلحار
 نيتحلاىا # نيعشاخلاىلعالا ه8 هيلا مهوعدتام نيكرشملا لعربك )ىلاءئهلوقك هقاس ةامقثل ظ

 ءاضعالا راسب عوضخلاو ر مصنلاب عوشخلاوا باقلاب عوضخلاو حراوجلاب عوشخلاو نيش انا

 قاشملانم مهيلع ىرجام نوك رديالف مهبر ةاجانمىف نوقرغتسي مهنال مهيلع لقثيلامتاو |
 ناك ةالصلاب مالسلاهيلع هلاغتشا نال (ةالصلا ىف ىننعةرقو) ملسو هيلعهللا بصلاق كلذل بعاتملاو

 نظلا نال نونقوبىا # نولظي نيذلا ف انعت ةيويندلا لامعالا نم اهريغ دعب ناكو هلحار |
 ىثاوكلا ريسفتىفاك افوخو انما نوكي ءاجرلاك دادضالا نم وهف“ اكش نوكيو انش نوكي |

 وهوهماقلامآق لاؤسلاو ضرعلادهشم دوهش نع ةياتكوهو ءوسانم ا يراوقالم عقلا 0 '

 تي ىأ ليقو + هارجم ىرجنامو ناضغهلعوهو هللا قل راخالاىف ىوريامف هحولا

 هللاهرك هللاءاقل هركن هو هءاقل هللابحا هللاءاقل بحانم ) مالسلاوةالصلاهلعىنلالاق نوتوع

 هللا ىلا ةمايقلامون نوعجار مهنا نوملعيو ىا © نوعجارهباامهئاو 8 م هبا سر ْ

 باوثلا نوجربالو ءازحلاب نونقونال نيذلااماو مهلامعا ىلع مهايا هتازج ىلا ىا ىلاعت |

 ىلع د ريصدلاف نيئارملاو نيقفانملاك مهملع ل اقثتف ةصلاخ ةقثشم مهللع تناك باقعلا نوفاخمالو

 قالخانموهو اهلواطتنم اهعنمو اهتاوهشنع اهعشو سفنلا داهج بابنم تاءاطلاو ىذالا |

 ىضرلاو هللا كةقزرام ىوس ةلاح ل ربصلا ناعلا نب ىحن لاق *« نيطاصلاو ءاس الا

 طفالتاب#لاق "دسمان نسارلا "لربع وهوا كتازخا و. كانو, مان هنا قاع

 دوش تا نوح كناو دوش و * سص ماقم رد دوش لد نلت كني رك

 هسفن هللا فصو دقو © باسح ريغب مهرجا نورباضلا ىفوباعا )) لاقف هلها حدمو باسح
 هناو ادلو هلز وعدل مهنا ىلاعت هللا نم هفنهش ىذا 'ىلع نبض ”ىش' فلا ) :ثياعتلا فام“ رهاب

 اهل نيقحتسملانع ةبوقعلا ريخأتوهو ملا ىتسمي وهامتا نيصلاب هللا تفضوو ( مهقزريو مهيقاعبل

 ملحلاةفص ىف اهنمأاك روضلا ةفصؤ ةبوقعلا هايابالا | ىذم ا قاازاؤومكلا 00

 نودع اج« رج عوشلا ف رعت الو سانلل اماما نوكبلا ديرتا عوشخلا ف ليقو *

 لك ىف هللعشم و ءاوس قحلا ف ”ىندلاو فيرشلا ىرتنا عوشخلا نكل نشخلا سلو |

 07 رهظاامتاف هلق ىفام قوف اعوشخ رهط نق ل2 ضرتفا

| 

 لاهم اهلعشأك سأرلاةأطأطمو ىاشلاو هقلكتف مومذملااماو كلذ نم رهظنامرتسوؤ نودهتح ظ

 هللا ىضررمجحناكو ناسنالا سف نم ليوستو ناطشلان م بوو هيد يح ريلانيعب اوريل

 + كا تح يدعلا اك دال هنع

 | مهلاوما نوقفتي نيذلا لثم') لاقف اذه قوف هللاليبسوف ةقدصلا ءازج :لعجيو 6 اهلاثما |
 | ريغب نيرباصلا رجا لعجو ةياآلا 6 ةلبنس لك ىف لباس عبس تتبنا ةبح لثك هللاليبسو

 ْ اذا فوخلانال دومحلا عوش+ اوه اذهو كدسح ىلع ة ةرعش لك ىتح تت ال

 | فلساناكدقو الل ذتمايدأتم اق رطم هارثف هعف دهح اص كلءالف ىهاظلا عوشخ بجو ا تقلل

 ١ اقح اعشاخو اقذص اكسان ناكو عجؤا برض اذاو عرسا ىئثم



 ها 74 لوالا ءزمل

 | ىلا ىتوتف هب ىلا هولمحف هنلع انشخ. ةسرف نم رخف ةقهش قهش ظعاولا اهعمس امله

 ظ ظفاحلا لاق: ىلاعت هللاةمحر |

| 
 : 8 0 6 ا ْ

 د رايد راك نا ديو ريم تولحب لوح « ع ربو بارخم ردهولح نك ناظعاو ْ

 '/ ننكر كل عا دوخارح نايامرف هنو * سرب زاب سلجم دن ثءاحو مراد رد

 ْ ران نم ضيراقم مههافش ضرقت سان ىلع ترسم ىبىرسا ةلبل (مسو هلعولاعت هللا لوسو لاق

 ١ مهسفلا نوسنيو ربلاب سانلانورمأي كتمانم ءابطخلا ءالؤه لاق ءالؤهنم ليربجاي تلقف
 ىسا: و ريخلاب سانلا مآ: انك ن يذلا نحن نولوقف متلا نم مهللاقيف ميج رائف مهبيصت نوزحي
 هللا حواف زاقكل ا :تفاج نم هدام ىلاغتةللا ىلا ”نسواونلا تكش ىعازوالا “لاق « ( انسفنا

 | هللاوالا ةطخ بطخم ديعنمام ) ثيدحلافو * هيف متتاام نتنأ ءوسلا ءاملعلا نوطب اهبلا
 ' هسفن ىرب اظعاوناول ىدنفا هداتفا خيشلالاق * ( اهبداراام ةمايقلاموي اهنع هلئاس ىلاعت .

 ' ىلع طل, نا ايوان همالك ىلا 'ىتضينم :نكيملاذا اذك ص الا ؛لكشب' نيعمتسملا نم اريخ |
 لومي ناالا مهللا ( ناطيشلا هببعلي ظعاو نم 5 ) مالسلاهيلع لاق كلذإف ىمالا لكشي هاغق .

 / *« هئمضفف هظح دينا فاخن نكل ءانف عونوهف رانلا ىف ابذعم تنك ناو نوءاسملاىنم عفتني

 نوفرءيال مهنا دقتعيوا هفرعيام نوفرعي مهنا دقتعينااما سانلا ظعب ناك نم -اضا لذو |
 مهيلع الضف هسفنلو الهج مهل تينا دق ىباثلا ىلعو هظعو ىلا جاتحبال لوالا ىلعف هفرعبام |

 لاحت نلت ناقل: نطخمالا» اهتهةاحتنلا سيكتال ةريثكك فنلا ١ لصبةلجخج ابو ربك :ضحب ونيف
 ' ماداق ( قسافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤي هللازا ) مالسلاهيلع هلوق ظحالبنا لاخلا ىداو
 ' ىراكس مهلكساتلا) مالسلاو ةالصلاهيلع لاق ةطرولا نم صلخ ال ةققحلا ىلا كلاسلا لصيمل |
 ' دحوتااىلالصاولاوهو ميتفلاب صلخممل نمالاامناو مظعرطخ ىلع نوصلخلاو ثيدحلا (نوملاعلاالا |
 نيذلا مهو ىلكلا ءانفلاوهو مدعلاو دوجولا دح نع جراخلا مركلاورهقلا نع ىنافلا تقلل ظ

 | بتارملا عيمحىف ةعيرشلا ةياعرنم دبالو «ناطلس مهءلع كلسيل ىدابعناز) ىلاءتهلوشب اوديدأ |
 ءانالانا ىريالا ناصقن نع نولخبال بيذاجلاا كلذلو صقان وهفالاو اهبف لامكلاناف |

 ظ لامكلا ةنا لص ىف لماكلاف نونحلاو هفسلا ضورع مهنم دحاو نع عمس مالسلا مهيلع

 ١ لامكلا ىلا اناصوا مهللا هقارغتسا لاح ىف بابلا ريرصب سحب ىتح لقعلا لماك نوكي |
 ١ جرفلاورفظلا راظتنابىا  ربصلاب له هكجاوح ءاضق ىلع لسازساىلان ب ؛اونعتساو: و |

 ١ ةفصتو ةوهشلا رسكنم هبقامل تارطفملانع ربصوه ىذلا .موصلابوا ىلاعتدللا ىلع الكون

 نر املا ليصحت ىلا اوباجن ىتح اهلا ءاجتلالاو ةالصلاب لسوتلا ىا هك ةولصلاو م سفنلا
 هارتو ةفلكلا كرتنم هنفامل مهيلع قشامب اوصماامل ليئارمسا ىتبىا مهناك بئاصملا ربجو ْ

 | ىلا عرةرما هيزحاذا ناك مالسل اهيلعدنا ئور * كلدب اول وع لاملا نع ضاسعالاو ةسايرلا '
 | ةروع لاقو عجرتساف رفس وهو تشب هلىن اههنعهللا تضر سابع ,نبازا ىورو « ةالضلا ْ
 | ىلا فرصنا مث ىلصو قيرطلا نع ىجنت مث .هللادتاس رجاو هللا امافك .ةنوؤمو هللا اهرتس ْ

 -_ غصطث 1111 أهلا
 2 تهييس



 ةرقبلا ةرو- مه 0

 اوناك هروضح دعب بعامل نايسنلاو هملعيملالو ناسنالا هملعامل نوكي وهسلا نا الا كرتلا |

 ءاينغالل نولوقي اوباكو قحولاف دمحمب اونما رسلاب مهيف مهل عمطمال نيذلا مهئارقفل نولوفب
 | مهم نولاس امل ءافشتسالا اورظتناف ضعب نود نامزلا رخا ى تامالع ضعب هف ىر 1

 ىدامت نم لاح اذك و امون هوعبتينا مهتم نع عم لاخلا ىف هنوعشالف مهسفنا روما نورخؤنو

 : توفلا ةرسحىف ىتيف توملا هأجغيامرو بيشلاو ريكلادنع يونا لوقيوهو نايصعلايف
 ظفاحللا لاق '

 دوب كفاح اضف نيهاش حا 7-55 طظفاح ناهارخ كك ةهقهق نا ىديد

 ىلاعت هللاىلص هتوعنب ةقطانلا ةاروتلا نولتت مكتا لاملاو ىا * باتكلا نولتت متتاو
 5 حبق هنا هينوقرعت لقع يلوشل فا 14 نواقعتالفأ 0 هءنامجالاب عءعدإلا وديع ظ

 ىذلا لاقعلا هنمو كاسمالاو عنملالصالاىف لقعلاو.* كريغب لاغتشالاو مكسفنا حالصا مدع

 هاردت هيوكذلا قاسورلا :دونلا هنن كارلا :نعب هسيل هيعازؤ ىلا :ريميلا فيظو هيد |
 هلحبو نسحنام ىلع لقعيو' حبقبام ىطاءتنع سحب نال ةيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا سفنلا ظ

 ةدامو .ةابحلا ندعم: بلقلا نال بلقلا هلم .ضعبلا دنعو سحلا لحم .غامدلا نال غامدلا |

 ريلاي ضانلا ىما ىلع سيل خيبوتلا اذهمث «. ىعد الا نديىف رونوه - دنعو 1 ظ

 ْ مكسفنا نوسش ةلمح ىهو هفوطعملا ةاا ىه خيوتلاو ناكنالا رادق هه لمعلا كرسشلا لب ظ

 فورعملاب مالا زوجبالنم لوق مقتسيالو ربلاب سانلانومأتا هو هيلع ىم تفطعام نود |
 اويرتع ) مالت هنلع لاقت دقو دك لخالاب بو اه ليملا تيكر. ةيا الا ر مدني هب لمدإلا نرخ |

 هنا عم هيرما اذا هلال اذهو ( هنع اوهتنتلناو ركنملانع اوهناو هباوامعت ناو فورعملاب

 هن لمعي ناو. نسح نسملاب صالاف.نيبجاو كرتدق هبصأيملاذاو ابجاو كرت دقف هبل معبال
 هلا ةعراسم نبانلا دشا نكلف ريخم ىمانموب هسفن ظعبمل نم .ةظعوم تعفناملق_ نكلو
 هربغ ظعب نم ىلع ةنعان ىرتاك ةي الا هذهو + هنع ءاهتنا_سانلادشا نكلف: ”ىشنعىهن نمو
 ىلاحلا قمحالاوا عرشلاب .لهاجلا لمف هلعفزاو هرئأت مدعو هعننض ءوس هسفن ظعبالو

 قحاب موقتل ليمكتلاب اهلع لامقالاو سفنلا ةكزت ىلع ظعاولا ثح اهبدارملاو لقعلا نع

 نجوتال امهيرومأملا نيرمالا .دجاب لالخالاناف ظعولان م قسانفلا عنمال اهريغ ميقتو
 نؤلقلاف.فرصتلا ئوق مالكلا رثؤم ءاملعلان م ملاع ناكها تب ىورت .#رخت الاب لالخالا

 اهلزوجم هدلب ىف ناكو هظعو ريئآت ةدشنم-نانثاو ادحاو هسلجم :لهانم تومبام اريثك ناكو
 ةءاولا سلجم روضح نم هعنمتو هيلع زرتحم تناكو لاعفنالا عدرمس بلقلا قيقر اص نبا

 ظعاولا تيقل زوجعلانامث عقوام ىلاعتةللارمانه عقوف اهنم ةلفغ نيح ىلع اموب هرضحف

 ١ !وتسلاع ىيوطلا يابو
 عقتسال كلذ نا الا * ىدتهتال و مانالا ىدهتا

 , عطقالوديدحلان ست + ىتءىتح ذحشلار جاف



 مك 177 زك لوالا ءزجلا
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 | هعامجان ال نب رشعو عسسل دفلا ىلع ةعام ا ةالص تلضفامع او # نب رساخ نيس اخ قابلا دربو |

 | اهفا سس يع تايم رمثعي هدحو ناسنالا ةالصو ة:الث هلقا عجملاو عما نم ةذوخأم |

 ظ * نيرشعو اعبس تناك تافيعضتل اتعمتجا اذاف ىلاعت هللال ضف فيعضت عسنلاو لصا ةدحاو

 لاق * ةيوقعلا رذع ريغنم ةعامجا نع فلختلا نمدأنم ىلع بجنو هريسفتىف ىطرقلا لاق
 ١ الا سلاق اادغل نمور تدع كين تلوم متحاجل ةيلتإ نريمع تا نارادلا ناهلسوبا

 | هقلخ ىلع هلاضرتفام ) ثيدحاىفو + ةعامجم ءاشعلا ةالص هتتافزا ثدحلا ناكو تملتحا

 هتكنالم هبدبعتل ةالصلا نم هيلا بحا ”ىش ناكولو ةالصلانم هللا بحا اضرف دحوتلا دمب

 | مهلغشوافاسلا ناكف روضحلا ىف غلاببنا ىلصملل ىتبنيو ( دعاقو مءاقو دجاسو عكار مهنف

 (ىراكس متناوةولصلا اوبرقتال ) ىلاعتلاق نطابلا لمع لضالاف اريفكت هبزوقدصتيلام ركذ

 هدب عمه اهف لجرلا رضحال ةالص ىلا ىلاعتهللارظنيالو مومهلا ةرثكوا ايندلا بح نمىا
 ىوتملاف لاق : رطاوخلا عذدنم دبالف

 نك شوك مدنك عمج ردنا كتاو * نك شوم رش عفد ناج ىا لوا
 دوام الارز كا تالجكو الزنج نودع رودي نار نايحا نار وسب

 6« مر كبي درت ءعتج عل رسعم ضع ز 24 «6؟ رجق 6ك رق
 | تعرشاذ ااه رس هللاسدق ىادهلا فراغلل هاياصووف ىدتقا هداتقاب ريهشلا خبشلاةرضح لاق

 | دوصقملا لصحب ةيدوبعلا متاذا هناف اهميقتتو ةيدوبعلا راهظا ريغف ركقتنال ةالصلاف
 | دوصقملاهناف ىلاعت هتيتادحو تايئاو كسفن ىنن كتظحالمو كركف نكلف ةالصلا ريغىاماو

 | فلك د>وتلادبعلالوبق دعبف فيلاكتلا لواناك كلذلو دبح وتلا نم لضفا*ىشالو ديحوت
 ١ ةلازاب سفنلا حالصا اهيثو ةاكزلاب اهدعبو ةعيطلا حالصا امهبف نال موصلاب فلك, مث ةالصلا
 لوالا ثالثلا مدقو لاملا لذب ةهجنم سفنللو ةهج نم ةعسطلا عفن هكو جلاب مث اهحش

 | ءانغالا تيب ناك اذا لاق اههنم نوملاس ءارقفلاف ناريخالااماو ءارقفلاو ءاشغالل اهمومعل

 ةعوتلافلولاه + ءايزقمراارونيكيازا لونعي قت نوم اره ما رقفل ع نؤوكيي عا ولا نم

 تسدراو امد كرت رد اهركم ها ةتسفيواب امد فيسك هيد نك

 نزو دنزرف هرشو شافىف «* ندشلفاغ ادخزا امد تسح 1

 قو ته قوف دابرب لد زا * تكاد نإ ربا ع ع رك

 دوب نك اس ناهج با رسرب * دوب نطاب ردوج ىشيورد داب
 | عوشخلاو عوضخلا ةمزالمو بولقلا ةبقارمي ( ةولصلا اومرقاو ) ةيمحللا تاليوأتلافو ©

 قالخالاو ةيويندلا رومالا ىلع صرحخلانع سفنلا ةيكزتىف اوغلاب ىا « ةوكزلا اوناو ) |
 | قطا: ىلط عم هناف هللاىوسام ةبلاطم كرثو ةئيسلا لامجالا ةيؤرنع بلقلا ريهطتو ةميمذلا

 ىننو راسكنالاىف اودتقاىا © نيمك ارلا عم اوعمكراو ) ناصقمن لامكلا ىلع ةايدزلاو ةدايز

 دوهلل باطخلا #* سانلا نورصأتأ هه دوجوملا لبنا دوجولا نيلذابلا نيرسكتملاب دوجولا

 عابتاوىنلاب فارتعالاى ا # ربلاب قه مهتلفس سانلاب دارملاو لعفا كنودنمل لوقلا ىمالاو
 خِسوت عم ررقت ةزمهلاو عساولا ءاضفلاوه ىذلا ربلا نم ريخاىف عسوتلا وهو ةلدالا ظ

 «© مي( موعت ل ماتم ماتوا همم مع دج ع 6 66 سم طجرم نيب يعم

 . - 35 1 3 | 0 | 6 لد 1 ما

 ( بحعتو )



 ظ ص كفاك ناو".ذهأ: نيف لسا /زاوطلضالا-الاخأ قل نب زنخلا انهو تمحلاو :ةعملاوذ مقل شفول
 هريسفتىف ىطرقلالاق * ةجاح اهف ىلسدلفالاو ان, تيوا-ناف ءارظن اهف ىلف لالا تف

 كلعخا تي * ىهتنا ءاسالاو باتكلاب ءادتقالا نوكي اذكه تلق ةياكملا هذه داربادعب ظ

 د ىباي اب اورتشتالو ) ةيا الا هذهل معلاو نا رقلا ملعت ىلع ةرجالا ذخاىف ءاملعلا ظ

 لاق عيضيالثل هريغو هقفلاو نأ رقلا ملعتل رانختتسالا 4 ىلع نامزلا اذهىف ىوتفلاو

 ملت هيلع ندع وك ىفاقأ ةياوس 1 اها ازال هيلع متذخاامقحانا ) مسوهيلع هللا ىلص

 اذا كلذؤ ةنسلا ليلدب ةرجالا ذخا هلذوجبف نيعشبملاذااماف انجل 3 ذخأي ىتح قاف |

 هلعتل هلارحللا الو ىحاوبلاو ىرقل!ىف اك هربغ تملا لسغي نم دجوبال عض وه ف كاسفلا ناك |

 مايالفهياع نيعتنل ثحح رجالا هلف ندملاو راصمالاىفاك هريغ سان ةمث ناك اذا اماو كلذل

 ملعتلاهيلع بحنالف :هلاع ىلعالو هسفن ىلع هقفنيام هدنع سبل هناالا هيلع نيعتي دقو كرتلاب

 هع نيملسملا لعفالاو اش هل نيعن نا مامآلا ىلع بجيو * هتقرحو هتعنص ىلع لهنا هلو

 جرخو ابايث ذخاف هلها هب مهام هدنع نكيمل اها نيعو ةفالخلا ىلوامل هنع هللاىضر قيدصلا

 اذكو هتياقكهل اوضّرفو ةودّزف ىلاع للغ قفنا' نبانماو لاقف كلّدىف هللتقفقوسلا ىلا
 ١ عِموه لب نآ رقلا عب سيل فحصملا عسو ةرجالا ذخا امهلاثماو نذؤملاو مامالل زوي

 نامزلا ريغل لئاسم ضعب ىف باوحلا ربغت اننامز ىف اولاقو * بتاكلا ىدبا لمعو قرولا

 / ىلا مهجورخ اهنمو نيطالسلا باوبا ءاملعلا ةمزالم اهنم نيدلاو معلا ساردنا فوخو ظ

 2  لزعلا اهنمو ةمامالاو ناذالاو نا رقلا ميلعتل ةرجالا ذخا اههنمو:ةشدعملا لطل ىلا |

 ةشخ اهنف زاوحلاب ىتقاف اهؤوحنو وذا ةبرشش ىلع مالسلا اهثمو اهنذا ريغب ةرحخلانع

 ىوتملا ىف لاق : هريغو باسحالا باصنف اذك رضاو اهنم دشاوهامف عوقولا

 تسوا مه تمدخ ترجاو دم تسد #* تسوا معو قافاوانش 49 اكفشاع

 دون ىنادوس هز ضل ةاوزيا نوع < وو ىناشامزا قوشعم ريغ

 تخوس هلمح قاب قوشعم زج 180م قكبنو رف ناوحوكاكيلاياًملعسن ا قاض

 ' اهودأو اهتيضرف اودقتعاو اهولبقا ىا ليئارسا ىبل باطخ ه# ةولصلا اوميقاو © |
 26: زك 6 كا كاوا قه ةالص الك اهريغ ناف نيملسملا دع دا وااو اهطئارشب ْ

 ةكرب بلحتس اهجارخاناف اعاذا عرزلا كك زنم ةاك زلاو +:ةاك الك اهريغناف نويئم ْوملا

 | ثبحلانم لاملا رهطت اهئاف ةراهطلا ىنعمب ءاك زلا نموا مركلا ةلضف سفنل رهو لالا يف

 | تادابعلانم طوقسلا لمتحيام ءاداب نوبطاخيال رافكلانا ملعاو + لخبلا نم سفشأو
 أ داقتعالا ىلا عجار مهدنع فيلكتلاو ةيفنخلا دنع اهك رتب نوبقاعي الو موصلاو ةالصلاك

 هوفسمم لضفت ةعاملا ةالصناف مهتاعانحىف ىا هي نيمك ارلا عم اومكراو © لوبقلاو

 | ديالو برخلا لح ؟ بارخملاو وزغلاك ة ةالصلاناف سوفنا صهاظت نم اهفامل هةحرد نبرشعو

 | ضقت ن ام 9 ىلاعت هللاف ( هلروفغم لجر مهيفوالا الجر نوعبدا ةعامح ىف :نيملل ملا نم

 "1 نايب رد محن, رتفد لئاوا رد

 ١ قح زا مه قشاع لمع باوث' هكن

 ا مهداه !دوهيلع ىلاعت هللاىلص هللا ]وسر لاق ةوق ةعاماف ةعامسا فوفص نه لاتقلا |

- 
 يس



 يس هم 1٠١ يح لؤالا ءزمللا

 | قحلا لايك "كاف لدعأ. لوقلا ىلأق دعلاق* هيأت الو نم اهف شا لقلا ديرو نانا لئاسلا

 | اهيلعسانلا كدو هللاةءاطب لمع لجر لاق سنك | نيئمؤملا ىأف لاق هوجرتوا هفاخح نم دنع

 لاق هريغ ايندب هترخآ عابف ملاظوهو ها ىوهىف طحما لجر لاق قمحا نينمْوملا ىأف لاق

 | اهيقلةحبصن نكلوال ناهلسهل لاق ىنفعا نينم ٌوملاريهااي لاق هنف نحناف لوقتاش تدصا ناملس

 ١ ةدوشمريغىلع ةونع كلملا اذه اوذخاو فيسلاب سانلا اورهق كءابآنا نيتمْوملاريماإب لاق ىلا

 , اواقام ترعشولف اهنع اولحنرا دقف ةميظع ةلتقم مهنم اولتق ىتح هاضزالو نيملسملانم |

 ١ ذخا هللازا تبذك مزاحوبا لاق مزاح ايا اي ٍتلقام سنب هباسلج نم لجر لاقف مهل لقامو

 فلصلانوتعدت لاق حلصننا انت فيكف نايلس لاق ةنومتكتالو نساثلل ةتتنستل ءاملعلا قاثنم

 ١ ةعضتو هلخ نم هذخأت لاق ذخأملاب فينو ناملسهللاق ةيوسلاب نومسقتو ةءورملاب نوكسمتو

 كاذ+ و لاق هللاب ذوعا لاق كنم بيصنو اميحصتنا مزاح ابااي كلله ناملس هللاق هلها ىف

 , عفرا هل لاق تامملا فعضو ةايحلا ففعض لاى ذيف اليلق أنش مكللا نكرازا ىثخا لاق ظ

 مزاحوبا لاق ىلا كاذ سيل ناملس هللاق ةنجلا ىللخدتو رانلانم ئنحن' لاق كحناوح انلا

 | ايثدلاىريخل هريسف كلو نابلس ناكنامهللا مزاح وبا لاق ىلعداف لاق اهريغ ةجاح كلا ىلاف

 مزاحوبا لاق ىظع ناملس هللاق ىضرتو بحنام ىلا هتصان ذخف كودع ناك ناو ةرخا لاو

 سيوق نع ىراذا' ىتشاف هلها نم نكتم ناو هلها نم تنك نا تركاو تزجوؤا دق

 كاهن ثيح كارينا ههزنو كير مظع زجواو كايضاوأ بةلاق وا ناهلس هللاق رثو اهل سيل

 كلو اهقفنازأ بتكو رانند ةئامب هيلا ثعب هدنعنم جرخاملف كرما ثحح نم كدقفوا

 ىايا كلاؤس نوكينا هللاب كذبعا نيئمؤملاريمااي هللا غيرتك هنلع اهدرف لاق اهلثم ىدنع

 نيدم ءام دروامل نارمتنب ىسومنا ىبسفنل فيكف كلاهاضرا ام الذب كىلع ىدروا الزه

 | ىتح قسنال انلاقف امهل سو نادوذت نيتراح مهلودنم دجوو نوقةس ءاعر هلع دجو

 | سوا تلزئاال ىلا بر لاق لظلا ىلا ىلوناملف امهلقسف ريبك خش انوناو ءاعرلا ردصي |

 تنطفو ءاعرلا نطفي لف سانلا لأسلو هب .لأسف نمأيال اهاخ .اعئاج ناك هنا كلذو نيقف رخ

 | مالسلاهيلع بيعشوهو اهوبا لاقف هلوشو ةصقلاب هاتربخا امهبا ىلا اتعجراملف ناتيراحلا ظ

 | ىلاذا تلاقو اههجو تطغو هتمظع هتتأاملف هداف ىهذا اهادحال لاق عئاج لجر اذه

 . اديدج لف الت يقسام رجا ترث ذ نيح ىسوم ىلع قشف انل تيقسام رجا كيزجيل كوعدي

 , اهبايث قفصت تلعفل حيرلا تيه اهعيتاملف اشحوتسم اعئاج لابجلا نيب ناكهنال اهعبتينا نم
 1 ىرخا ضغيو ةرم ضرع ىسوم لعجو زج تاذ تناكو اهزحم هلفصتف اهرهظ ىلع

 وهاذا تنعش ىلع لخداملف كلوش ىيراو قلخ ىنوك هللا ةمااي !هادان هريص لععاملف

 ١ األ: تعش ل اققا ابدا ئيموف اهل لاقفنتعتف تاشاي نلجا .بيعش,هللاقق امهم ءاشعلاب
 عسالتدبإ لهانماناو امهل تيقسامل اضوع اذه نوكينا فاخا ىكلو .ىلب لاق عئاج تنا

 ١ ىرقن ىلابا ةداعو ىنداع اهنكلو ٍباشاي ال. ببعش .هللاقف اهذ ضرالا .*ىلع انتيدنم اش

 | تثدحاملل اضوع رائد ةئاملا هذه تناك ناف لك.اذ ىنوم نلخ ماعطلا عطنو فضلا .
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 ا مراح أبأأي هلل ههحر نياف ناملس لاق 4 محج ىفل راجحفلاناو قعن ىف رارب الانا و لاق هدحا |

 ىلع لاق لضفا ةقدصلا ىا لاقف نسحملا هيلا نسحلا ءاعد لاق عمسا ءاعدلا ىاف ناهلس |

 3 جسيفع مو. مكناب نيملاع 0 ىا 4 نوملعت متاو © ناكل ا. مغ سيلا

 ٍدِحاَنش مهلعف نعف نم واتت ىهف :لسارسا ىنببةصاختب تناك ناو. ةياإلا هده * قيرف لك

 ةرقبلا ةروبس 1

 قيل هير الطب المح داالوآ هضحل ءاسمز اذه دهفلا ضفاف وضخ ايلاللا

 ميله ما معلا لها صخامل ؟باثلابو كولسلا ادم ىه ىتلا همهرلاب 3 داقملاو حملاعلا محامل

 حفلا سمللاو هافام ىلع كطع لطاللاب قحلا اوسلتالو ص هاهتنموه ىذلا ىوقتلاب

 الوا امهنب زيكال ىتح هنوشكتو هنوعرتخم ىذلا لطابلاب لزاما قحلا اوطلختال ىا طلخلا

 هليواتىف هنورك ذتوا هلالخىف هنويتكت ىذلا لطابلا طلخ ببسي اسسيتلم قحلا اولعجت
 اوعمجم الىا عمجلل واولانا ىلعنا رامضاب بصنوا الرامخاب ه5 قحلا اومتكت هم ال ون“
 ايكتو اراد ريختلا نيو ىهنوه ل اطانلاب قال ارسلت ءوقف يكد لط لاب قحاب

 مهلاح حبش ةدايزل لب هبىهتنملا ديبقتل لالا داريا سلو لسرممىن قحوهنا نوملعت متاو

 مهم فنص لك ىلاو نيململا ىلا باطخلا فرص زوجم ريستلاىفو * رذعيدق لهاجلااذا
 انكاو_ءوشرزلا مكحلا اوطلخمال ةاضقلا اهياو روحخلاب لدعلا اوطلخلال نيطالسلااهيا هناسو

 هيلع نيعت دقو هملعام .ءاداوا ةيطع تداولا هلاظياو :قحب و بغل ىلع ةوشر

 مسودهيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاق هب مال ىضتقم ىف لني ديف ابل هيلع نشأ وج

 ةنخلا ف نعغ دج اسدلان م انضوع هبسصنأ الا هملعءتنال هللاهج و هب عشان ل املع ملعل نم نم )

 هسصو َْك اع الو انقاوط هملع ىلع ذخأيال ىوقتلا بحاصو قير نق اهحر ىا ( ةهماقلا موب

 هللا لوسر لاق عزفالو فوخ كلذفف هقحابالو هب عدصل و قحلا نيس لب ادفص هتحصنو

 ( ناك ثمح قحلاب موّيوا لونا دحا ةسه كدحا نءنمال ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 صم كللملا دبع نب ناملسن ا - 0ك د ملال ةمول 0 هللا لسس فن ودهاجي رليزتتلا فو

 هللاىيصىبنلا باد! نم ادحا كردأدحا ةئيدملاب له لاقف امايا اهبماقاف ةكم ديريوهو ةئيدملاب
 مراح ونادل لاق ءافحلا| دهام ينل أبا 5 هل لاق هيلع لخداملف هيلا ل سراف مراحوبا هلاولاق مسوفيلع

 كذيعاَنينم ٌوملاريمااي لاق ىنأت+ملو ةثيدملا لها هوجو ىناتالاق ىنمتيأر ءافج او نينو ربما

 ىرهزلا باهش نب دم ىلا تفتل اف لاق كتسًارانا الو مويلااذهلبق ىتتف عام نكيمملام لوش نا هللاي

 | ةرخ الامترخ مكناللاقف توملاركن انلام مزاحابا اي ناملسلاق تأطخاو خيشل|باضالاقف

 | مودقلا ف يكف مزاحابا اي تبدا لاق بارخلا ىلا نارمعلا نم اولقنت نا متهركف ايندلا مترمتو

 ْ | ءالومىلع مد قب الكف ”ىسملااماو هلها ىلع مده بئاغلاكف نسحلااما لاق ىلاعتهللا ىلعا دغ

 ناكم ىاو لا قااضاتكي الغ كلمع ضرععا لاق هللادنع انلام ىرعش تيل لاقو ناولس ىف

 ظ اولوالاق مركا هللادادع ىاق مزاحابااي ناهلس هلكلاق تت بيرق هللاةح رنا ل لاق

 ظ ٍ / لاق مراحلا بانتٍجا عم ضئارفلا ءادا لاق لضفا لامعالا ىاف نايلس هللاق ىهنلاو ةورملا |



 م 11 زو لوالا ءزجلا

 ةقفاومل افيفخت ءايلا تقذح نكل ىتوبهرا لصآلاو هلوعفم َدَحَأ دق نوهرآ ّنآل نوصهرابال

 | نيبهار متكنا لبق هناك طرشلاىنءم مالكلا نمضت ىلع ةلاد ةيئازحلاءافلاو ىآلا سؤر

 هلوقل ديعولاو «فوا) هلوقل دعولل ةنمضتم ةيآلاو زرحت همم فوخ ةبهرلاو نويهراف أش 9

 | اهحا فاخيال نا ىنبني نمؤملاناو دهملاب ءافولاو ركشلا بوجوولع ةلاد (نوبهداف ىااو )5

 دارفا # تازئا امي لسارسا ىنب اي 6 اونما و لف ىايا دقت نم, دافتسملا رصحلل هللالا ع

 | ءافولا نأش ىف يويعقلا شل لاو كارت ونا رقلاب نامالا |[ ى

 0 نوك لا ىا د مكعم امل اقدصم © دم ىلع هتلزنا .ىذلا نا رقلا اذهب اوقدص ىا.دهعلاب | 5

 كا م لاق دسم وك لل ديو اف تن اح ل :ان هنال ةاروتللاقدصم نا رقلا ||

 اونوكت الو © امطق هقدصي.امب ناميالا ىضتش ام مهعماع مهئاعا ناف ىمالاب لاتسمالا بوجو |[ 6

 يا مود تاكد نا. رقلاي: ىا “6 # هب رفاك 92 قلرف هي ل اوأ 3

 لع وسلا ىف كافر: يدتتلل :

 امعزا قلخ وا دعب دتفا ردات * انتقىا دب تنس دهني هك ىه

 هنعمد ناشياو تسدوب فييرا هب هزب هلجن ا ىور ددرك عمج

 هنأش نوف رعت مكناامل هب نمأ نم لوا اونوكتنا مكتفيظوناف هبرفكلا ىلإ || وعواستاال قغإ

 هب ن وحتفتست متكدقو كاتبا نوف ستاك" ةموالا بتنكلا نم مكعمامب قلتلاق يرطب هتققحو |

 وب مهوتيالام م كملع بجو مكن عقوتيام يووم اوءضتالف هنامزب نورشسو |

 دوهي هبذكف ةئيدملا مدق مالسلاوةالصلاهيلعهنا ىلع ةينآلا تلدو * هيرفاك لوا مكتوكنم |

 اورتشتالو 8 دوهيلارئاس يس وكللن هيلع ترعاتت م ةهوبح مر سنع اوتيوت ةلررق 0 .ةيدلا |

 اهتاف ةيويندلا ظوظحلا ىه 5 اليلق انمث 8 اهنم الدب مكسفنال اوذخأتال ىا هك ىلاياب |

 تناكلق * ناميالا كتي, ةرخاآلا ظوظح نم مهنع تافام . ةيسفلاب ةلذرتسم ةللق ا ناو

 ىلع ىثرلا مهنوطعيو ايادهلا مهيلا نودهيو مهرامثو مهعورزنم مهرابحا نوطعي مهتمام ظ

 هيلع نورجشي مهك ولم ناكو عئارشلا نم مهيلع بمسام مهل مهليهستو ملكلا مهفيرحت |
 كلذ بهذينا اوفاخ مهنم اك او مسدنع ةبايو مهلناكاملف اورو اومتكل لاومالا |

 نوفرحب اولازي لف هقدصو هتفص نوفراع مهو هوعبتاو دمحمب اونما ول رابحالانمىا مهنم

 فرخالا قبب سك نا يحاك سو هيلع ىلاءتهللا ىلص دم تعن نوريغيو هعضاوم نع ملكلا

 ريغملقول ةيطعو ةلصىدنع مكلناك مهل لاق ىتهنا اولاق دممىف نولوقتام دوهسلا راحال لاق

 (تينراياجو اوجيضف و ةاروتلاف رظننيو ركفتن ابلهماف نكفت سع نم كانجا اول اق اذه |

 | ةعبراو ريعشنم اعاص مهنم دحاو لك ىطغاف كلذ اولاقو اوعجرمث. لاجدلا تعنب ىنطصملا |

 ىونملاف لاق : ةميركلا ةيآلا هذه ىف هللامرك ذ ىذلاللقلاوهف ساب ركلانِم عدذا |[

 امص رب ناربمقيس رش نأ * افطصم مان لج ارد دوب |

 والك اوموصو ونغ رك ذ دوب * وا لكشو اهيلح رك ذ دوب

 ىنعم نال هداعاو اسدلا ماطح نع ضارىعالاو قحلا عابتاو ناميالاب 3 نوشاف ىاياو 00

 (لوآلا )

 ممم جهوي ف عقابا

 6 |« ول 2 ذرب مج مول هجم و سس و مع يت( م



 د ان مسح عم لا شا بم روك ل ص
 ةرفبلا ةروم هدي ا11١/ ريغ

 ىرطفلادادعتسالا اودفا ىح هساسنالا ةلاهشلا نم تاشنلا تايآلا بيذكتب مشن | ع

 داعترلاو ماهلألاو ىحواب ءاسالا لع انّوامو انتكاو انناسا"تاّرحشم 'ئأ انناي انج اًونذكو' |

 تابرقلاتاحردىلا غوللاو ةفرعملاو ديحوتلا رامثب ةيناسنالا 5 رحشلا ريمكو ةحلارذب ةسرتىف

 مهنال ( نودلاخاهش .ه ) هعطقلا راو مهج ران رانلاب احا كلوا تافرغلاو تانحلا معنو ٠

| ١ 5 

 مهدادعتسا داسفاب اوقف هعيرمشلا: امم 66-5 تينا مها وها اوعمتاو ةعسطلا ض را ىف اودلخ 1

 روك دلل ما 3 لنا رسأ َى 5 دنع نب دلخم ن.دلاخ وهوا مدح و محلا تاكرد َّق ْ

 هساريعل اهغان ارسا 7 هللادبع هانعمو مال 1 لاهيلع ب وقعي مسا فما زا اذا ثانالاو '

 ىلل ني رصاعملا دوهنلا باطخلاو وقعت دالوا اي ىا هللاوه لياو ددعلاىنعم دوؤُمل ادغل ىهو

 بوقعت دالوأ نم اوناكو ريضنلاو هلغب رقى نم هنيدملا ىلا وح اوناك نذلا 8 و هلع هللا ىلص

 اهل 60 او همعت 000 قوأ مهنا امل ريك ذنلاو رك دل ةشف اطلا هذه صيصخ و

 ركذلاو نايسنلا داضي ىذلا ظفحلاىنعمب ةصاخبلقلاب لاذلا مضي رك ذلا 6 ىتمعت اوركذا ف
 اهظفحو نانثلاب سلا | سما و باقلاب 58 ناسللا ركذلاو اع عش لالا 7

 ىنأعت لاق عما ىتعم سن ةمعناان ال ىتمعت -5 ونكشاو نانا وظفحا أ انحلاب مامن لَ عملا عع تجمد" ةمعتلاّن ال نام كح 8 نانو !

 | دق مهنا راعشا هقو 0-0 :4 تمعلا ىتلا ++ < اهوصحن ال هللاةمعن اودعت ناو )

 مهملع اهتوكب 2 طقو اهركش اولمعا 4 لالاب اهورطخم و ةيلكلاب اهوسن ٌْ

 - داو ةريغلا ه1 دربع 3 هللا عنا أم 2 رظن اذاؤ عسطلاب دو د روع قانا دلل

 هللا ةمعتت ىزردزت الث اننانلاق كقوف وه نم ىلا زلشتتال نق اذلو طخشلاو نازفكلا

 ىلاعملابايرا لاق + ركشلاو ىضرلا ىلع ةءعللا نح هام هلع هن ةلاونا ١ امىلارظنن مناف كغ |

 3 ىدهعل 0 اوكرلالو اومعا 3 اوفواو 0 0 يرفع ةمعتلاو ةمعنلاىلا مكمل

 لخدف .اياصوو هيهاونو ةعاطلاو ناميالا نم هصاوا عبمجيىف ءاعوهو قائملاموي متلبق ىذلا

 ا مهاعدو م 3 وهماعهلنا ىل اح دق هما نع هطقساو ةوعلا 0 كو ى ىلاعتو هناحسس طبر 1

 ظ ةالنر وطعم رظنو مما ىلا ةمعنلانم 599 نوكل 6 ؟ركذا ىورك ذا )لاقف 1 ىلا |

 ْ ”ىثلاظفح دهعلاو 0 هملع هللا ىلص ده عاسا نم ةاروتلاوق مهيلا ىلاعن هدهعام :كلذؤف

 فوا 8# لعافلا ىلا فاضم انه دهعلاو ةيصولاو قئثوملا هم دارملاو الا الا هتاعارمو

 دهاعملاو دهاعملاىلا فاضي دهعلاو ةنلالوخدو لوبقلاو ةباثالا نسحب 8 ءازج مما  ؟دهعل

 لاسراو لئالدلا يصنس حاصلا لمعل او ناميالاب مهيلا دهع هللازاف لوعفملاىلا فاضم انهوهو

 أ ثايتالا وع انم ءافولا تنازع لواو' مهئاتسح لع باوثلاب مهلَدَعوَو تكلا لاؤئاو لسا

 أ لقشر حولا رع قاوتتلالا ان اًعراو :ءدلاو 'لاللان تح هتان ةفاعلا قلك"

 / ىف ع ىدهعب اوفوا ال ىريشقلالاق م مئادلا ءاقللاب زوفلا هللا نمو انريغ نع الضف انسفنا نع
 1 اوفواو ةيورلاو سال ةماّداب ةللسو !| طاسي ىلع ةبرقلا راد ىف ( كدهعب فواز ةحجحلا راد ّْ

 | بصن 5 ىاياو ف ىدبع ىدبع اذبا 7-5 ع دهعب فوا قر ىنر ادبا مكلوش ىدهعل

 د هلع كو ا ع نورذنو نونأت 2 4 نوصهراف 3 مر ىاياو هريدش فوذحمب |



 وبك 665م0 تبع حسك و هرج مس ع يحب

 <© ريح مويع هزم معاق و لبخ عامك ل

 اعاو « رصحخلادش هناق |

 0 ا ري تعنتماف هيلع لسا نا تممهف لاق ىرخا |

 | ملء ىف كحورب ىحور تقتلا ثمح لاقف ا رج ىلا تلقف راد نا أ

 كسفنلاق سفنلاو لقعلاْن ب قرّقلاام تلقف تّومبال ىئذلا ىلا "كنا ىنبف ع توكنملا |
 | هنمانال لاقف بارتلااذهب بعلت كلابام تلقف هيلع كثعب ىذلاكلقعو مالسلا نع كتعنمىتلا |

 ىر باَدَع ترك د اذا من لاق ىرخا تو ةراث كحضت كارا تلقف دوعن هيلاو انقلخ |

 هناهلأ نب درشب ضصرالا لآ طوشلاتءدأ لسا لات هللازا نيسالا قمح ف -ناتالاو |

 رم ىتح ةيدوبعلاو ةعاطلاب ةحلا رذب ةيبرتو رافغتسالاو ءاكنلاو 58 ةيوتلاب مدا هعبت اك |

 ١ لعجو هادهب رفكنم ركذ مث ( ىججرلا كبر ىلا ناو )ل ىلاعت لقاك سدقلارئاظح ةورذ
 اوملظو ةيناسفنلا تاوهشلاتاقلعتب ةبحلارذب اورتس ىا 6« اورفكنيذلاو ) لاقف هاوثم راثلا |

 هه ١١5 تح لوالا هزملا

 ظ لوصوملاىلا ةراشا « كلوا  اناسل اهب اوبذكو انانج تايألاب اورفك وا مهيلع ةلزمملا
 ' اهوسبالمو اهومزالم ه6 رانلا باحصا تيذكتلاو رفكلا نم ةلصل ازيح ىفامب هفاصتا رابتعاب

 ظ اه مهئاقو اهب مهلاصتال اهباخحصا اومسف ةلصولا ىنعم ةبحصلا ىفو * اهنوقراشبال ثسحم

 | لاو نوماد ه6 نودلاخ 8 رالاىف ىا  اهبف مه 8: اهباحا اوراصف اهوكلم مهناكف

 هلوق هيلع لد ةيلاع ةهج ىف .ةنلانا ىلع ةلالد نيتي آلا نيتاه ىنف ةيلاخلا ىلع بصتلا زحف
 ناو لا 6 فوخالف ) ىلاعت هلوقل ةيقاعلا نومأم ىدهلا عبتم ناو 6 اهنم اوطبها )) ىلاعت

 6( نودلاخ اهيفمه ) ىلاعتهلوق موهفمي هيفدلخمال هريغزاو دلخم هيفرفاكلاو ماد راثلاباذع

 0 لبق 6 ىدهلا عامنا ف فرشلانا

 تاداممانا بجسعلان مو مبحجلاب هبقاعبف هيصعب نا نيبو ,معنلاب هبيثيف هللاعبطي نا نيب نم ملا
 ظ يور © نويطللا ةناخالو لاى زف ل ومو و هلآ تاك ن وفاشن دانلاكب «نافلك ل انَخَو
 1 كحضب بازتلاب بعلي وهو ىد ىلع اموب ىمم هنا هللاهمحر راشيد نب كلام نع

| 
| 

 ظ

 كلامأي هناكرو هللاةمحر و مالسلاكيلعو لاَقف هيلع ت تيل راكلاو زاغصلا ىلع م مسو

 ىوتثملاىف لاق : راغصلا نطحلا هعموالا راكلا نطملا دقوت ال ىءا تير ىلاف اذه

 قيفش ةياد 0 مريكب هك * قدارط 'دئاؤ ئه ةزّور كب لفط

 ناكيار وا ريش هيرك ىب دهد © # ناكباد ةياد 0 يق

 2011 لف ناحل دورا ا دل ولد توك رانك ا وكتلف شكا

 اماف هتك لازئاو هحوو هلاسنا ةطساوب هاده هتيرذ نع >3 هنع عطعقتي ال هحوو
 ىاده عبت نق ىباتكو ىلوسرو ىحوو ىىاهلا نم ىده مهنم هاب 6 يكتمأي

 تافصلا ةْيطنم ةبحلا رذي داسفا لابو نم لبقتسملاىف مهيلع فوخ الف ةفرعملاو ديحوتلا
 نونزحمب مهالو ةيويثدلا تاعتعلا ءافيتساب ةيدبالا ةداعسلا دادعتسا لاطباو ةيعبسلاو ةيناوبحلا

 0 اج ماما[ وت قنوت كت ىرك تكنو ورك اذاو ؟تلكب

 ىلعا ىلا ةيانعلا تابذجو ةيادهلاعبتب اوعجر مهذا ةبحلارذب ةيبرتل ضرالاىلا مهطوبه ىلع
 ١

 ( لع)
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 ا 0 ايتنديبلا لع نهطاو.. ب ب ا نم 0 نيساتلل ظ

 اسيل م انف : (ىدهو هلعباتف هبر هيبتجا مث 27لاق مك ةفرءملا هو ةنادهلا ةيرك اهنم ظ

 اوطها © اناقلسقف هتيوتلوبق دعب عقو اذ اف ىلق هناك مالكل اهيلع بحسن لاؤس ىلع ىنبم ْ

 نم ةعامجلل .ىنعملا ف دك أت عمج |ريمض نم لاخلا ىلع بصن © اعبمج ةَ ةنْلانم ىا هه اهنم |

 ىعدتسيال كلذلو نوعمحا مت'ا اوطبها لبق والا 9 سلباو ا مدآ

 ةلاحمال هققحتو هاضتقم مت ا طوبهلاب 0 ا اا طوبهلا ىلع مهعامجا
 لوالانالو ةكللذنع وفعلل ةبوتلا لوبق عابتتسا نم مالسلاهيلع هتينماىف عقب ىسع امل اعفدو

 فيلكتلل اوطبها مهناب رعشا ىناثلاو.نوداخمالو اهف نوداعتي ةيلب راد ىلا مهطوصهنا ىلع لد

 مالك امهنيي ضرتعا نكل ةرم طوبهلا رك ذي ناشعملا نرقوا حصن ناكو دوصقملا فلتخاف

 ةداسلاب ءالتبالاوهو هب ىباثلا ىنءملالصتبل لوالا داعاف ةبوتلالوبق هليثو تاملكلا هبقلت وهو

 ىدهلا ءاتبإ دعوب نورقم تالا ةاممألا شلاق هيصعملا لع باقعلاو ةعاطل ا ىلع باوثلاو

 دصق فلكتانم دوصقمب سيف باقعلا دعو نم هيفامو حاحتلاو ةاجخنلاىلا ىدؤملا

 | ليز“ ةصعملانا ىلع التلد ةب الا نا مْ 5 نيفلكملا رادتخا ءوس ىلع ط وه اهليمدلب املوا

 لئاقلا لاق اك اذهو ةدحاو ةيصعمب ةنلانم يرخا دق مدا نال اهبحاص نع ةمعنلا
 مت لق اذا الاوز مقوب *« هصقن اند ما مت اذا

 منلا ليزت ىصاعملا ناف * .اهعراف ةمعنىف تنكاذا

 نا ىا « ىنم.كنيتأي اماف قه ( مهسفناي ام اوريغي ىتح موهام ريغيال هللازا ) ىلاعت للا لاق
 ناسو دشر ىا هني 7+ »ب نسم الز نوع مويا كلما عزا هدس اه ريزوتل ءاقللم مكسب

 هتيرذ دارملاو مدآل مكتبتي هلوقف باطخلاو مكيلع هلزنا باتكو مكيلا هبا لوسرب ةعيرش
 « طرشلاوه طرشل!باوجو عابتا مهنم نوكي الو لوسرالو باتك مهتأي مل هتيرذو سيلباو
 | ىدهلاظفل رركو ىتعيرشب ىدنقإ ىا د ىادهعبتنف  ىلاعتهلوقوهو هباوج عم ىناثلا

 أ تايداقتعالا نم لسرلاهب ىلا اموهو لوالا نم ما ىناثلاب داراهنال هعبتنف لاهناب رمضي ملو

 ١ لقعلاهب دهشي ام هف ابعارم عرشلا لبق نم ءان ا ام عبت نش:ىا لقعلا ءاضتقاو تايلمعلاو

 | مهالو 9 هوركم قوم نم نيرادلا ىف # مهيلع فوخ الف 92 ةيسفئالاو ةقاف الا ةلدالا نم

 ظ تجوام مهيرتعيال ىا عقاولا ىلع نا عقوتملاىلع فوخلا بولطم تاوف نم # نونزح
 | فوخحلا سفن ا مهيرتع ال هنا الو نونزحي الو نونا ودا كلن ا

 ١ اماظعتسا ةشخلاو ىفوخلا راعشتساوال فكك طاشنلاو رورسلا ىلع ٍنورمتسيلب .الصانزحلاو
 صاولا صئاصخ نم ةيدومعلاق وقح ةماقاىف ىتسلاو دجلل اراصقتساو هتبيهو للالالخل
 | للا هعبتي مل نمو لبق هناك هل ميسق لا عيت نم ىلع فطع ه« اورفك نيذلاو #9 نيبرقملاو

 ' ةغصب لوصوملا دارياو اهحبق لامكل اراهظاو ةلالضلا لال اعظفت ركذام هيلع رثوا اماو

 4 انتاآب اوبذكو ل مهيلا ةلسرملا انلسرب اورفك اورفك نيذلاو ىا ةرفكلا ةززكب , راعشالل عملا
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 (عد] ؟ة كر هك مروع بيسأ معقم مسعى عجل عز هعدسريأ هوي جبت نم هوتح مدخعو

 [هل] ؟© رىررأ' ؟ويك ذر“ © تجوب مم <« مست

 مزعلابو نآآلا بئذلا كرتبو ناكام ىلع مدنلاب دبعلا نم ةبوتلا مامتو * ةبوتلا ىنمل نمضتملا |

 6 هيلع باتق ) ىلاعت هلوقل ليلعت ةلمجاو نارفغلاو وفعلاعم ناسحالاب بئاتلل غيلب دعو |

 ىوشملا ىت لاق |

 عومد أقل ةئطخلا باصا ثىح كر دواد عومد تقاكل تعمج نضرالال ها عومد |

 ىونتملاف لاق |

 م1486 زعم لوالا ءزملا

 تاملكل ا ىتات ىلع هبئرت ىلع ةلالدلل ءافلاو ةرفغملا ىلا ةبوقعلا نع عوجرلاهب ديرا ىلاعت ىرانلا

 هيلا هقح لاصياب مصخلا ءاضراب و دابعلا ملاظم دربو نامزلا فتأتسم ىف هللا دوعب ال نا ىلع
 مكحلا ىف هل ةغبات تناك ءاوحنال مالسلاهللع مدا ركذب قتكاو ناسللاب هنم راذتعالاو دلاب

 هدابعىلع عاجرلا 6 باوتلاوه هنا ه8 ننسلاو نا رقلا رثكا ىف ءاسنلا ركذ ىوط كلذاو

 نيفصولان يب عما ىفو ةمحرلاىف غلابملا هي محرلا له ةبوتلاىلع مهتناعا ريكي ىذلا وا ةرفغملاب

 ]١[ تسيز هظل كيب دزان كلف رب * تسكسم بئاجت هبوت بكم
 [؟] نينذملا نينازا دزرل شرع * نينح ىنامشزا دنرارب نوح

 مو ةلس ىتام ةنملا ميعأ نم امهتاف ام ىلع ءاوحو مدآ - امهنع هللاىضر سابع نبا لاق

 ىنغلب بشوح نب رهش لاقو * ةنس ةثام ءاوح مدا برش ملو اموب نيعبرا ايرشي ملو داكأي

 نأ ول اولاق ىلاعت هللانم ءايح هسأر عفري ال ةنس ةئامتالث ثكم ضرالاىلا طبه امل مدآ نا

 ةنلا نم هللا هجرخا ثيح رثك ١ مدآ عومد تناكل تعم ضرالا لها عومدو دواد

 دهن تكا لع زازا بنا ارابآ لكي زج تك عير نام ب دهاؤخيا ادخ نوح
 تسوا نايرت نا هكلد نوداه ىو 3+ تلا ب ا

 روش ضب ب ل ييجي يلب بيس وي ساي يبي ا! !سشسييسبشبي_- | ” هيب لبيييسس تسب هد كرايم نيب رخآآ درم 03 تشن 0 عال 0 ل

 رضخ ديور رب ناجح نحز ان * رث مشح نالان بالود نوح شاب
 نايصعلاز حب ىف, سمعنا نم لاح/فكف انه ةريغص نود. ةئطخ فرتقا نم لاح ناك اذاف
 خاسوالا ليزت ةبوتلا اذكف ةرهاظلا خاسوألا ليزي نواصلانا امكف نواصلا ةلزنج هبوتلاو

 ةتمافلا هتمعت هيلع داعاو هنأش هللا حاصا هلمع حلصاو ةئيسلا نع عجر اذا دبعلاو ةنطابلا

 ايف هدي تسيبف هما ىدي نيب الجت حذ ليئارزسا ىنب نم الجر نا ىنغاب مهدا نبا نع #
 كلذل هللاهمحر ف هركو ىلا هدرو هذخاف صبصبتي وهو هركو نم حرف طقس ذا سلاج وه

 ةمجتلا تاليوأتلاىفو 5 تااطخلا وحب اصلا لمعلا نأ بيرالو عنص اهب هدي هيلع درو

 ناك ةيناسنالا ةئطو مدآ بلق ىف ةبحلا ةبح نم ةينابرلا تاماهلالا راطما هنيننا تبن لوا نا
 روب رصبا هنال 6 نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انلرفغت ل ناو انسفنا انملظ انير ا تاين

 هترفغعي هبر هنعي ل ناو ةلذملاو ةنحلا ةكش ىف عقوو ةبحلاةبح لكأ ذا هسفنل ملاظ هنا ناميالا

 دادعتسا لام سار رسخمو هلا طصا ىذلا هتيرشب ضضح نم صلخ مل هتمحرب هّقو

 ارطضم انير لاقو .هبرىلا ثاغتساف ةيرقلا ماقم ةورذ ىلا عوجرلا هنكمي ملو ةيلزالا ةداعسلا

 تقكيو هاعد اذا نطضملا ب هئاق ءاعدلاو قا رطضآلااذغ طوبهلاب ةداعلا ىف ةمكملا تناكو

 (ءوسلا )



 ةرفلا ةروس معي || جم

 ظ هريس سدق ىدعسل الاق

 ا كيردو شاش 3 ىأر هريح أ كاتلج رمس رب اداكامو تلم و كادي

 اضيا لاقو

 نادننس وك رب دوب ىراكمتس * نادند زيت :كنلب رب محرت

 صخش هللالعج مدا بلق ىف رذبلاك ةبحلا ةح ترقتسا امل هنا ةمجنلا تاليوأتلا فو ©

 م نعح ىلا عاتمورقتسم ضرالا و مكلو ) لاقو هصخش رقتسه ضرالال عجو هلق زقتشم مدآ

 ىلاعت هلوقك ةفرعملا ةرم كاردا نيحوملا ةيدوبعلاو ةعاطلاءامب ةبحلا رذبل عافتنالاو عتعلاىا

 ةقرعملا الا هاقواخلا ةرجش ةرم تناكام قيقحتلاىلعو 4 اهبرزذاب نيحلك اهلكا ىنؤت )

 ترهظذزاو ةفرعملا ةزمو نوفزعل ىأ 6 نودلالا سنالاو نحلاتقاخامو.) ىلاغتأهلوقل
 هلعدواد نأ ( مالسل !هلع ىتلاريخا مك ةحملا هج نم الا تا ل نكلو ةدامعلا ناصغا ىلع

 ىتاخاتقلخف فرعا نا تببحاف ايفخم ازنك تنك لاق قلخلا تقلخ اذ امل براي لاق مالسلا |

 ىونلا ىف لاق : ةحملاوه ةفرعملا رذب نا تدثف ( فرعال

 تسي لقعو ناجع ريغ وا قرشم * تسين لقن ار تفرعم باتفا
 ١ 35 9 5 + 85 3 5 4 0 5 ا 6 مّ

 طوهلاب صعالا تقع يم ةيوتلا نا ىلع ةلالدلل ءافلا 3 تالك هبر نم 8 ىف ا ظ

 ىلاءت هلوش ةراشالا هللاو طش مْ بان مدأ نا ىطرقلا لاق هع نمو هب روماملا ققحم لش

 أ الذا طخس عون ايوشمو فافخت-الل سيل طوبهلاب ىمالانا فرعي هنمو اناث اوطيها |

 ذخالاب اهلابقتسا تاملكلا قتلت ىنعمو هيلع هللابات نا دعب طها مد ف ةبوتلادعب طخحس |

 ١ 6( انسفنا انملط انير إ) ىلاعت هلوق تلق نهام تلق ناف اهملع نيح اهب لمعلاو لوبقلاو

 ظ ظفاحلا لاق : ةيآلا
 ا
/ 

 تفر مالسلارادب زاسهرز اديؤودع هاذ دربث تمالس تشاد روىع دهاز

 هايد رد مود رعفد رد

 | فرتقا نيح مدا انونا لاقام ىلاعت هللاىلا مالكلا بحا نا هنع هللاىذر دوعسم نا نعو

 | ىفن تءلظ تناالا هلاال كدج ىلاعتو كمسا كرايثو كدمحبو مهللا كناحبس ةئيطخلا |

 | دمحم قحب لاق مدآ نا ) لسوهيلع هّللاىلص ىلا نعو * تنا الا بونذلا رفغياال هنا ىلر فغاف

 | تيآرف ىتع تحتف حورلاف تنيفنو ىتقلخ امل لاق ادمح تفرع فيكو لاق ىلرفغت نا |
 | تنرق ىتح كللع قلخلا مرك ا هنا تملعف هللالوسر دم هللاالا هلال شرعلا قاس ىلع

 | ةنلانم ةطونه دنع مدأ لوق نه تاملكلاو! ( هتعافشب هل رفغو معن لكاقفت كاع سامبا

 أ براي لاق ىلب لاق كتنج ىتكست ملأ براي لاق ىلت لاق ةطساو ريغ نه كدس ىنقلخت ملأ براي |
 | ىيارأ تيتو جي رو: فش اذ كيتا رجال كاع :نب لق همسك رك ا ويحو 1
 | ةيئابزلا ةاخانملاو ةنمدآلا قيثاوملاو ةناسنتالا دوهعلا نع :تاءاكلاف مف لاق ةئطاىلاتنا
 | هينذب فارتءالاو ةيضعملا نع عوجرلاب هللاىلا مدآ باتف ىلاعت قحلا ةرضح ىلا ةفيلخلا نم
 ظ لصاو ةيوتلالوبقو ةمحرلاب هيلع برلا عج رف ىا هك هلع باتف ب هوهسو هاطخن راذتعالاو ٍْ



 مه 11 دع لوالا ءزجلا

 101 كرت م ا ا الا ب دومكت "و اهراك جا
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 ماوق هللا. طعجو ثاربملاو ل اقعلا ناصش و قلطلاو للاو ضرخحلاب ةانوجنو .بكتلاو ةنويللاب

 مايا نم موب نم رجلا تقوىلا نهظلا تقو نم ةنلاىف ءاوحو 1 2م ناكو ةلاح حضفاو

 مالسلاهنلعمدأ مداخ تناك ةمحلانا 0 0 اسدلا مايا نم ةنس لاك اهمايا نم مون لكو 52

 تدك أت اوطبها املف كانه هلةوادعلا ترهظاو .اهسفتنم هودع تنكمناب هتناخف ةنلاىف
 كيلر خدش دحا مهنم كيقل ثيحو كؤادعا مهو مدأ. ى دع تا اهل ليقف ةوايعلا

 رصبلا نافطخم امهناف رتبالاو نيتيفطلا .تاذ اولتقاو تالا .اولتقا ) مالسلاهدلع لاق.

 2 لو 0 3 هلي ىلص 8 7 ةثالاث ندوت ىد 0 0 ِتَولاَف

 تادح ليف نغىهس_ا لب هنيدملاب اصتخ نسل ت تالا لتف نعبر قهتلال ١: حبحصلاو * ىوتلتالو

 ىاياذاو العا ةنيدملا تاح نم اّناك ءاوس ناذيا ريغنم ن التقت نيتفطلاتاذو رتبالاو ةيآلا '

 لت هناف هيذالا هلصا ناو هللا قوم ناكام نإ !. معاو هي ىلاعت هللانذاي لسا هناف نينسحلا رج |

 8| يح ىو # اههلشو غردولاو رافلاو بر دلل | و ةحلاك فالخ 0 همذا لحال ءادتنا |

 تيكف ناب سلب تلخدا ثان مدأ نا ثيح ثدحا اهرهوج تدبا ةيحلاف لتقلا نودي

 كتسلا هذا 12 ىلا اه رط دم : اذاو جلملا اصوصخ ا مامسل اهناود نم |

 ةرضملا عفد ىلإ داَشَز .رالاب ب نم ريصلا لع يا ةيلحا ىنعم ىف هلك روقعلا بلكلاو ئداعلا

 (لق)

 | ةروص حقاب سيابا لعجو سوواطلا ىنجر حقو بارتلا اهتوق لعجو اهفوجيىف ةيحلا

 ظ م ثدسلا كا لضم 7 4 ابن عم 0 اي 20 لي ايزاطنلو ظ

 ا اهلتع اعل هللا ىلص سم أف ىهد َّق 0 | سيلبا لاقو ١ لخدت 7 2 9 ١

 اة كادر فيلل راكي ةعرد كفر تب فوم دك ياو 2 ا

 | اهرهوج تدبيا ةرافلاو * داسؤفالاو ثلا ىلع 1 هيذاحن عض وم نم هدف ار و

 ا هللاع نب ثرع موج ىدبيا نارغلاو * ءاهتعطقف مدلل اياغ حوت هنفس ل احلا تدم نأ ا

 | عيسلاو ةآدللا اذكو ا ةفمج ىلع لقاف ضرالاربخم هيتأل ةنفسلانم مالسلاهلع حون |

 يجمل ايلا وبد راسل حمال ةللس 4 /3 ( مايا ةثالث هونذااف أش اهنم متأر اذاف

 و013 ةريغج ءاضس ةحىهو اهلق نع لهن ىتاا تادللا نم ناحلا او تالا 6-1 لكشتي افطل

 ١ ( نار قلانوعمتس نا نم ارغن كيلا .انفرتصذاو )).:لاقىلاعت .هللانال البلا عبمج ىف.توننلا.

 ظ مالسلااهيلع حون مكيلع هذخا ىذلا دهعلاب ميدشلا لوي نكاسملاف تايملانم أيش دحا
 اديها اهنموىاز_اذاذر 0 دققت نا 0 ناملس مكلع هذخا ىذلادهعلاب ؟دشناو

 ١ كلذكانا  نيملاعلا ىف حون ىلع مالس ال ًارقيلف برقعلاو ةيحلا ةرضم نم فاخ نمو هلتقيلف |

 ْ هك عماج ريقفلا لاو 2 دعما بل وا ةرضملا عفدل ألما ناو.التق ةيادهلا ىلع ئزا احلا |

 0 ني نكمي < ل اذا اموحنو زقلا دودو لسعلا ةلحن  لتق هنف لخدي ةقينالا سلاح

 ْ هيلع مهاربا ران ىلع ت خيش ةغزولاو * بر قعلاو ةا ىتعي ( 10 دو اهولتقا ) لاقو ٍ



 رقلا.ةزنود هي ١١ رح

 | امنا ثيح 217 قالة تل وطغعاملا 0
 | ىنطرقلا لاق * قسام هشاسلا تايآلاىف قس دقو لفس ىلا والعزم لوزئلاوهو رادح الاب

 ظ كلذف هلزالا ةمكملا نم رهط دقام ضرالاىف ءالطسو هطابضا ىف ححصلانا هريسفل ىف

 | ةخلاذا ىورخالا مهباقعو مهباوت كلذ ىلع بتريو مهنحتميو مهفلكل اهف هلسنرتت ىمو
 ؛ امهنال امهجرخاف ةنلانم امهطانها بيس ةلكالا كلت تناكف فيلكت رادب اتسيل رانلاو
 لعاج ىلا ) لاق دقو ءاشيام لعفينأ هللو ضرالاىف هللاةفيلخ مدآ نوكلو اهنم اقلخ
 هطوبهف * ىطرقلامالك ىهتنا ةفيرش ةميرك ةليضفو ةميظع ةبقنم هذهو 6 ةفلخ ضرالاىف

 كلذ نال ةولقشلاو ةداعسلا ىتضرق نيب زيممتلاو ناختمالاو فيرشتلا طونه ةئلا نم

 ىنعملانا ىلع نيرشسفملا رثك او * ٌرونكلا فدك ىفام ىلع ةيهلالا“ةفالخلا تاسضتقم نم
 ةلاسرىق لامكلا نباب ريهشلا ىلوملا.لاق * ماذح تلاقام لوقلا نكل مكب افافختسا اولزنا
 امكل لقأو ةرجشلاامكلت نع امكهنأ ملأ ) ىلاعتهلوق ف مالسلاهيلع مدا باتع ردقلاو ءاضقلا

 ىلا :ءامسلا نوح :هليزتتو تيذعتو::تفضت, قاتغال !نفلغات اتعب « نييم:قدع ! امكلناطيشلانا

 ىعاشلا لوقىف اك بيرقت ديعبتو ليمكت 6 اعيمجج اهنم ) اوطبها هلوقب ضرالا
 أ ىنختسا لاح ي ودع .ضعبل مكضعب 3 اودرقتل يكف رادلادعب ىلظاك

 عمجاو دحاولل حاصي ودعلاو هليلضمب ضعب ىلع مكضعب ىنري نيداعتم ىا ريمضلاب واولا نعاهبف

 | اهودع معو مدا ىنل ودع ةيحلاو سيابال ودعامو امهلودع سياباف ءادعا لهل اذهلو
 ' ءاوحو مدآ ةيرذ نيب ةوادعلا اذكو هنونعلب مهو مهنتفي سياباو اهتوغمدي مهو مهعسات ىف
 نيدلا قبام عفن رالف هشد سيلا عم ةوادعلاو نيدلاىف فالتخالاو ايدلاف دساحتلاب

 | نكل مهنيبو انثي تدكأت ةوادع هذهمث عبطلا قيام عفترتالف ةيعببط ةلا عم ةوادعلاو
 | ىداعتلا ىا هنوكن ع رابخا ودع ضعبل مكّضعب هلوقم مهلرفظلا ناك مهعم هللانوكي ابزح

 | ودعلاو ودع مكلان أ لل ثيح هللدمللا مدآ لاق ودع ضعبل مكضعب لاقاملو هليدح سعاال
 | ىلع رارق عضوم ىا  رقتسم ضرالاىف مكلو 8 هبحاص هوركمىف هدح زواجلاوه
 | ع و ردوا ىلاعت لاق مالا محرةثالثرقتسملا مث * رومقلاىفوا اههجو

 | ةنملا اما ىتقعل ثلاثلاو (رقتسم ضرالا ىفمكلو ) ىلاعتلاق ايندلاىناثلاو مالا حرف رقتساو

 أ (اماقمؤ أر قسم تءانس اهنانإل ىلاةككاق'رانلا ى.انفاو.( آرقتشم ني ذئمؤي تافمو ىلاعت لاق

 | نيحوهو م رامعا رخآ ىلا  نيح ىلا وه هبعافتناو شيعلاب عتم ىا 6 عاتمو 8ه ةيآلا

 ماللاهيلع مدالا ةدماف ( نيح ىلا )ب ىلاعتهلوقىف ءاملعلا ضعب لاق * ةماعلا ىلاوا توملا

ْ 

 ظ
 ظ داعملا ىلع ةلاد مدآ ريغل ىهو اهلا عوج رلاب دعو ىتلا ةنملا ىلا لدم اهيننتاب تسلا

 ظ
 راحشا ةحئنار تباط كلذلو 1 لبج ىلع دنهلا ضراب مدا عقو اوططصاللو م

 عملصلا هدالوا ثرواف عللداف هسأر حسم باحسلا ناكو هنا حير نم هعمامل ةيدوالا كلت

 ناتسحعسإ ةحلاو دنهلا جرعإ سوواطلاو خسرف هئامعيس امهشو ةدحم ءاوح تعقوو

 أ ديرعلا الولو تا هللادالب 6-2 ناتسجسو جوجأمو ٍجوْجْأي دس سيااو ناهقصابوا

 مهلا
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 م  يبييحيييييييييييييبيبيبح يبلانا يابا حك

 تذن ةتكل | م مدآ تجرخا تنا لاقف اال تافلا دحلملا دار مهفو ةهبدب خيشلا ناخاف ْ

 | ايناث اهتم جرخا سيابا نا ىلع لمحيناالا ريثكب هدعب ناك ءاوحو مدآ طوبهو نعل نيح
 _ 111122 ا شا مئة ةششظُشة9كئألب">"#شٌُلل1ال197_-9--- ““ "<

 مه ٠> ١٠١١ لوالا ءزجلا

 ةرجفلاو ةدحالملا تنقمل مدآ انوبا جرخس ولو داحلالاو داسفلا دادعتساب هلص ىف تحه

 ةنملا نممدا جورخ نع هرس سدق نيدمونا لثسو * هجورخ قحلا ةريع تضتقاف ةنلا ىف

 جرخم هنا ملعي انوبا ناكول لاقق ىهذلا دعب ةرجشلا لكاىف ىدعتاو ضرالا هجو ىلع

 | عراسل اهرك فيكف ةرحاتلا قة رع لكأي راصل ملسو هيلع ىلاعتهّللا لص دم لثم هبلص نم

 لللخ 27 + ىدمحأالا لامشلو ىدمحلا : لامكلا رهظنلل ضرالا هجو 0 جورخلاف

 بيلا ءافجنا تملعاما لاقف مدآ تجرخامل براي لاقف هلعو اندن ىلع هللاتاواص نمحزلا

 ةنملا نممدأ فارس ىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشلا ةيثولجلا انتّقرط عجرم لاقو * ديدش

 هل ليقف ىلاعت هللا نم أيل انف اهفوه ىتلا هتنرمنم ىلعا ديح وتلا بتارص نم ةس م :ى ارنا

 | عضوم ىهلب ءاكبلا عضوم تسيل ةنطانا ليقف ىكينا مدآ بحاف ءاكبابالا اهلا لصتال

 روصق.رابتعاب هيلا ةبسنلاب اينذ هنع ردضام نوكف ايندلا ىلا :لزنينا بلطف رورسلا
 ١ ىنادهلا تاعقاوىف اذك نيبرقملا تيس راربالاتانسح جهن ىلع ةبولطملا ةيترملا نع هتيم
 هيانعلا دومم حبصا مالسلاهيلع مدا نا ةراشالاو هرس سدق نيدلامح خيبشلا لاق ©

 ١ ىفو ةبرقلا قاطن هطسوىف ةداعسلا ساتاب اسيلم ةماركلا جاتب اجوتم ةكئالملا دوحسم

 ةلظط لك ءادنلا هياع ىلاوشي ةمرلا دعم صخشالو ةيترلاىف هقوق دحال ةفلزلا قوط هد.ج

 ظ ىونثملاىفلاق : ءاضفلا قاض ءاضقلا ءاحاملف مدا اي

 تاق ةريكي جاكوار همسه د باوحب شئاد دوش | طق نوح

 ثحالو ثدكم ريغب جرخانا فنعب ةكئالملا هعفدت هساّشتسا بلسو هسابل عزن ىتح سءيرف

 ' ناكو ةبارقلاو ةزعلا كلتنع ىا (اهنع ناطبشلا) ريبدتلا نسحم ريدقتلا دب © امهلز 57
 ١ ٍبذك مدب هف خطلو ةيانْلاب ذخا ال فسوب ٍبئذك سمالا اذه ىف نيكسملا ناطمشلا

 بذكح صن مدب هموطرخ خطلو ةيانعلا مدعل ناطيشلا ذخاف بجلا ةبانغىف هوقلأدق هتوخاو
 | ىلا ةمعنلا نمو حرتلا ىلا حرفلا نمو ةمالملا ىلا ةمالسلا نم 6« هنف اناك امم امهجرخاف )

 ىلا ةلصولا نمو ةفلكلا ىلا ةفلالا نمو ةبرغلا ىلا ةبرقلا نمو ةنحلا ىلا ةحمانمو ةمقنلا

 | اناسنا ىمس كلذلو دحالك عم اسناؤمو ”ىش لكب اسنأتسم ةرحشلا لكا لبق ناكو ةقرفلا

 | ةبحلا ةنص طرش اذكهو اودع دحا لك ذختاو ”ىش لك نم شحوتا ةحلا ةرحش قاذاملف
 | كرما ههنا [ناككمنتلل ىف لك لقل ا -ليطعال بولا تاذنأ امكف قولا ياوسام_ةواذع
 ' قلعتي ةيادبلا ف ليلخلا لاح ناك اذكو ( ودع ضعبل مهضعب اوطبها )لاق اذهلو ةبحلاف
 ١ بحاال ) لاق ةلْخلا ةزحش قاذ املف 6 ىلر اذه ١ لوو سمشلاو رمقلاو بكوكلاب

 باطخ ه6 اوطبها اناقو 8 (نيملاءاابرالا ىلودعمهناف * نوكرمشتامم ”ىربىنا + نيلفآلا
 ' ةسق وه لبقو * هلك سنجلا امهناكف شذجلا الصا امهنال ريدضلا عمجو ءاوحو مدآل
 سيلباطبه لب ةلج مهطوبه ناك اف ةلك ىف مهمظتناناو مالا اذهو ٍسوواطلا مهسماخو

 )دعب )



 عج "وج دصق 00 ةنْلا نم هدأ جار ,>حا قلب اننا مو ةما ركلاو معللانم هك هف |

 | خيشأا لاق: 6 ىدهو هيلع باتق,) ىلاعت هللا لاق انعم جلد ل دعبا 5 هداعياو ل

 ظ هر ,حكل اوده 0 امك امكهنامإ نسلبال | ف وق مدا موش ال كوكفل اى هرم سدق ندلاردص

 ا نيرماىلعلمتعت ةيضقلاهذهو * هتسوزووههقدنص (نيذلاخلا نم انوكتوا كلم انوكتناالا
 ! هلعدنا. وهو امهذع نطابلاو رهالغلا م !ءلا لها نم دحاىاجاالو امهلهشت ادحا رام نيلكشم '

 ةصوو ةفالخاو ءامسالا لعب و كاذب ب اذ ةدهاشم و مهعمحاب هلهكش الملادوحس دعب مالسلا

 معي تك 530 وكت نا الا سيلبا لود فوتو ةفلاخلا ىلع مدقا فك هل قحلا

 لن ال ةبالأ :ءاينلا نآو اهنف بر ل ةعيرشلا ناسلب ةفرعملا ةنْطلالخد نم نا اضيا

 ىلع ةحضاو ةلالد لدن لاملا هذه ناحو ردولخلا ىذتقت اهتاذل ئهت داسفلاو نوكلا

 قيركلا اهضانا لنااو :يضراآلا تاوعسلا اهكعأ قا[ قطا كيسمل اناقتك لذ هلماشا

 5 اهلخد نم ىلع قال ةنلا كلت ناف ن مح رلا شرع اهفقسو  نماثلا كلفلا وه ىذلا

 ماقملا كلذ ناف عاطقنالا نك اسوم لكل قوكي نا الاو ةباكملااوأ وكلا لكاوشلويلا|

 ىلاعت هللا لاق ل تومي اهمعن عاطقنا مدعوهو هتقيقح هيضتقتام هف رعم هناذن ىطعي ظ

 لاك ةيضقلا هذه ىف ءاوحو مدآ لاحف مهفاق هانتمالو عطقنم ريغ ىا 6 ذوذحم ريغ ءاطع) |

 ارصم اوطبها ريخوه ىذلاي ىدأوه ىذلا نولدتستأ ) مهقحىف هللالاقنيذلا ليئارسا ىن

 عروس فا م د] لشق قلبا فانولا هك راق او مكانك هدهَلَو ةيآلا ( مل 1 مكلناف

 ةاهاضملا كلذف هناحبس ىعارف ةدملا لولع ع امهشام عم قسيس ىو ئسوم هصّش ةرقللا

 ةمكملاامتلقناف * خسشلامالك ىهتنا نآ رقلا رارسانم !ذهف نامزلا نود لاخلاو .لعقلاىف

 4 ملا مظعت تلق * انندلاىلا جورخاب ءالتباملو ءادتبا ةنللا ىف ناسنالا قلخي ل ىلاءتهللاناىف

 ىلع ةخلاىف اونوكل لبقو ةنطلا ردق اوفرعام ءادتبا ايندلاىف اوةلخي ولف بجاو دايعلا

 ' عيطملاو بطلا نم ثيبحلا هتلازيهل ايندلاىف انقلخ لبقو لاوزلا اونمأللو ءادتبالا ىلعال ءازجلا
 | انَسو انقلخولو لالخلا ىهاظم نم تسل نانحلا نال ةيلالخلا تافصلا ءاضتقال تلال[ م١

 ظ ناسنالا قلخ تضتقا ةهلالا ةمكحلاف كلملاىف ريظنمل اك لالخلا تافص انف رهظامل ةنملا ىف ظ

 ظ للعلا ضلال ةنلاىف مد ىقاوأف نارفغلاو ةمحرلاهيف رهظنل هنم ةفلاخاروهظو امندلا ىف

 ظ نانجلا ملاعىلا دريم لالخاو لاما ءامسا يهاظع ققحتل جرخف ةيرهقلا تايلحتلاوه ىذلا

 دقو .سلطلا نم 1 زمع قبساك اضيا دوصقملاو تالامَكَلاَو لئاضَتلا عاوناب المكم الماك

 ءاسالانم هناوخاو مسو هلع ىلاعت هللا ىبص نياسرملادس هيلص نم جرخ نا ىلامت هللاردق

 | ءرهظنم جرخبل ايندلاىلا هجرخاف ودعو نمؤم لك بارتب هتنيطرمحو نينمؤملاو ءايلوالاو
 ْ زونكلا فشك شماهىف هدر ىلع لمكملا لماكلا خيشلا لاق * ةنْلا ىف مهل بصنال نيذلا

 2001 ةدخحالملا ضعاإ نه لاّؤسلا 12 تدحو هنف ىف ديرف باتكوهو 00 لحو |

 ؤ ىزاريد ظفاح هجاوخ مالكنم هيفوصايا عماجب ظعو سلجم ىف نيدلارون نبا ىدي
 مدابآ بنارخريد نيرد دووأ: مدأ هب دول ماج نبرب سودرؤو مدوب كزم نم
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 الذيب و] صع .ةماركلاب لخم ام ةرشامع اول راع نجم ل 6 ار مخ |!
 | .ةئطخلاىف عوقو !اب ا ا ىلا إل رقلالاق + هللادو دح

 أ الو سونيالو “ع هلعا رظخحم ال, دلخلا نال موديال اه اعايكس 0 ةنلانم جورخلاو
 اهنمهجورخ ىلع لدف 6 ةفيلخ ضرالاىف لعاج ىنا إل ىلاعت هلوق اذه ىلع للدلاو ىهني

 ىهللاو ناحتمألاو ءالتبالا باطخ هالوم هبطاخ مدا نا هرس سدق نيدلا.# خيشلالاق *

 ١ ةيحملاةرحش اهناف ةرخشلا هذهالا اهبف امو ةنْطاكل تحا مدآ اي لاق هنأك لالدو ززعت ىهن |
 ىلع صيرح ناسنالاناف اهلوانت ىلع اضيرحت ناك اهنم هعْم نأو ةنحلا ةطم ةحلاو ةفرعملاو |

 تناك اهنال اهنع ىهذلا ةرحكلاىلا الا اهيفامو ةنملا ىلاو ءاوحىلا مدآ سفن تنكسف عنمام 0

 اهنم لوانتىتح اهدصقبف اهنلا هناقوت دادزي لازي الو ظح اهف سفنلل ناكو ناقلا ىهتشم |
 ا وفعلاو روفغلاو ٍباوتلاك لالخلاو لاما ىهاظمي قةحتلاو .ةنحلاو ةحلاو ةفاللارس رهظف |

 دلك 1" نوكل' ءاقن ةرحشلا نملك اجسبا ؟ىلاغت هللا لع ا تالف م داع ل اويف( اذ

 اراك اروار زل ىلا م لاو ع اذلل ثاواع ترم ةداشوبللو ةيعوأ ةي ويد كسلاو لاناوفع

 ١ ببسي ةبوت مث نايسنلاب بسب انايصع ةرحشلالك ١ نع ىذا كلذ هثرواف 6 نيرهطتملابحو

 | ملادبع هللابحا اذا ) ربخلا ف درو ام ةبحلا ببني ةراهط مث ةيوتلابيسي ةبح مث نايسعلا ١
 | اهتقاع ةلز لكو ةمادنلاو ةبوتلل هقكو هف عقو اذاو بنذلا نم هظف>ح ىا ( بنذلا هرضي

 نم ىهيزتتلا ىهنلاب موالا مدا قاقحتساو هبزنت ةلز ىه لسقف ءاشجالاو فيرشتلاو ةبوتلا

 ظ تيا ريهعلا خبعبلا ةيتولحلا انيق رط عجم لاق * نابرقملات ايس راربالا تائسح لبق ظ

 | بلقل لاق هنأك مدا ىب دوجو ىف حورلا ماقم ىلا ةوعدلا ةنملا ىلا ةوعدلاب دارملا هريس سدق |
 | تادابعلاو 'تاءاطلاب حورلاىف ةيناسنالا سفنلاىهو كجوزوتنا ن :ركسا بلقلا مدا اي ناسنالا |

 ظ باسبإ 1 ا ةفرعملا ماقم حورلا نآل ةمهل الا فراعملا نم الك ىا © ادغر اهنم الكول ْ

 هذه يرق الو), تالاصلاو تاريخا نم انتحال معى أ 6 اتش .ثحح )) تادانعلاو تاعاطلا

 رصح مل ةمايقلامويىلا دابعلا ةماءلمشي ناك امل باطآااذهناف ةفلاخلا ةرحش ىا«ةرحشلا

 تادابعلاو تاعاطلا بدسإ ىلاعت هللا لا قرتيزا نمؤءال تف مالسلا امهيلع ءاؤحو مدا قف ظ

 ىوتملاىف لاق : تاكردلاو كلاهملا ىف عّبالىتح تافلاخلانع بنتو |

 ]١[ لمح ردا مرك ديشروخ ىوشات * لعردا روحم ىدرم ىوراد ظ

 [؟] :هوش هاا يتم الو كلت سور داوش ناش د روات نكدهج

 [*] ارهس تعاطز دياز انفص هك * ارهنيآ نار دشاب الج ان

 | اذك ىنع لز لاَ ةنْطلانع اهدعباو ءاوحو مدآ بهذا ىا # اهنع ناطبشلا امهلزاف قه

 دصق ريغ نم باوصلا نع لاوزلا وهو ًاطخلا حتفلاب ةلزلاو قالزالا لالزالاو بهذ اذا

 ىلا نإ * ءاعدلاو رورغلابو ةسوشولاب وهو بيستلا قيرطب ةلزلا ىلع امهلمح دوصقملاو

 ةمركتلا هجو ىلع 2 تام عم تلق + وه لخد فيكف ةنلا لخدي ال رفاكلاو رفاك |

 | اناك ام امهجرخاف 9: اوحو مدآل» التبا ةسوسولل لوخدلانم عذب مو ةكئالملا اهلخد اك

0 

 21 ل ينل حب ني ملا ينل ل

 06 | يس دن ا

 ايلي وعل نع لج موو اس

 [1] يربك بع ذي سيسسلا



 ل طي يسم بي يي إ إإِكب كبه (بببامس

 ا
 ا

 0 نيذلا ىا نيملاظلانم امهنوكل سس اهنم. لك الاى برقلاف ناك اماياو نيملاظلا

 ةرغبلا ةروس مو ٠١1 جح

 1 مدا عفديل ةمكمللا هيضتقت يمال ءاوح قلخ ىلاعت هللازا لعا مث * ل ديلا هخرغ !يفشم
 ْ اها ناف ماقلاةعاسملا مايالاو نامزاللرمثىلع ةيرذلا قنملو ةسنج نم اهنوكل اهب هتشحو

 قلخلاقلخ ىلاعت هللازاف هللاةفرعم مال ةحشو ماكحالاو عئارشلا عب رشتو ءامدن الا هثعبل بيس

 | نم هناتكىف ىلاعت هللارك ذي لو ةيورخاو ةيؤسادو ةشدد ةريثك عفانم ةجوزلا ىو * اهلجال

 | ل نكلو ةنلاةماقاو لضفلا لش جوزت دق ماللاهيلع ىحم نا اولقو نيجوزتملاالا ءاينالا

 نسل هاشالا ىو * ادرك هللاهحدم كلذلو ةعيرشلاك ل: ىف ةتنع كلذ ٌنوكل عماج ادا اه 5 0 . ١ عم

 لاو نايالاالا هنْلاىف رمتستال ةدابعلا كلت مث ن الاىلا مدآ دهعنم تعرش ةدابع انل

 | نعي نم لقا لهأتملانه. ةمكرو دعاقلا ىلع دهاجلا لضفك نزعل ىلع :لهأتملا لضف لق *

 | '-اكنلا ف بيغزتلاو ىتزلا نم اظفحو لسنلاءاقبل اببس جورَتلانوكل هلك اذه بزعنم ةمكر
 | ةئام ىتما ىلع ىلا اذا ) مالسلاةلع لاق اك ىناثلا فلالا نم ىلوالا ةئاملا زواج ام ىلا ىرجي
 ؟نآل كيذو لالا ناو راكع هولا ةلزملاو ةيوارفلا تلح دق تقلا دهب. ةن نونو
 ةنخةارملال: ناو دلو ةسرتنم ريخ ٌدتَح ورج ةينرتف لتقلاو برخلال ها نيتاملاىف قلخلا

 ىدعسلالاق م : دلولا دل: نا نم ريخ
 دنباززام تدالو تقو رك 5 + راشه درم ىإ راد راب ناز

 ز راومعان نادئزرف هك « دنمدرخ كيدزنب رثهإ ناذا

 و ا اناذيا امهملا ٍتاطخ [ةَحو ةتلارام نما دي اهنم الكو ي

 | هب لغشلاو اذهب ىمالاىنمم مث اهيف هل ةعبات اهناذ ىكسلا فالخم لكالاىف هل ةوسا ءاوح ناف

 ظ قلخلاب نوكلاوه قلخلاب قلي ىذلاو قولخم هنا هادبا ةفالخللو :هافطصاو هصتخا هلا عم

 | 8 اتش ثيح # ريتشو ريدقت الب اهفار اعساو الكا ىا 6 ادغر 8و ظحلاٍبالجتساب مايقلاو

 | ىهنملا ةرجشلانم لوانتلا ىف رذعلاو ةلعلل ةحازا امهيلع ىمالاعسو امّئش ةنلا نم ناكم ىأ

 ظ تمضل وندلا نع ىهنلان راكولو لكالاب هي ابرش الو © رصحلا ةّناَفلا اهراحشا نيب نم اهنع

 أ اهليوأت هل تعن وا ةراشالامسا نم لدب هنا ىلع بصت ةرحشلا 4 ةرجشلاهذه م ءارلا

 أ-ةعلأم اهْنم نابزقل !اب ىهنلا قلع امباو اهنم الكأت ال ىا رحشلان م الش تحل

 عمجالاو رهشالاوهو ةلنملاو ربلا اهب دارملاو هلع بانحالا بوجوو لك الا رحم 5

 | اهرمثو نول لكنم اهيلعو ةلبنسلا رود ىف رهظ ىتاسنالا عونلا نال ةيفوصلادنع بسنالاو

 ا اهتطنح نم ةبح لك جلثلانم اضايب دشاو دبزلا نم نيلأو لسعلانم ىلحا
 ارملا وا ةلمتسلا ثرحم ىلساق ةلياس لوا لبق كلذلو امدلاف هدالوا قرر هللااهلعج دقو '

 وهو اهرمث هالثنا < اهقرو نابل قحلا السا اذهلو نيلاوأ الع تمرح كلذلو ميركلا

 ه6 نيملاظلا نم انوكتف ف عطاقلاصنلاءدعل اهنيعت مدع ىلوالاو عالة لقو نينحلا ءالبلا
 - لوالا ىلع ىنعملاو ىهنلل باوج هنا ىلع: بوصنم وا ابرَمت ىلع فوطعم هناىلع موزجم

 لا امو يس ب ا نم انوكت: َةرَخشلامَدَه ايرع نا "قاثلاَلعو ناملاظلاَن م امكنوكو: ةرحتعلان أبرق امكن



 < فاه عا لوألا ءزملا

 ماما دمك تنشلا ناف * توم لق كايطتلا ةنيجالا

 ماقملا راد ف لحرلا طخ « ادحينكف لح رلادجدقو

 كرم نم ةئسلا نكتناف هيفام :كموب ىك موب ىلع ةنس مهلمحتال مدا نبا لاق نسملا نعو

 هللاىضر ءادردلاىفانعو *«.كل سلام باطت كاراف كرمتنم نكتالاو كقزرب اهف لاكن

 ضرالارهظ ىلعزم ناعمسل امهناو نايذانب ناكلم اهتنجمو الا سمش تعلطام لاق هنع

 »تبمغامو ىهلاو رثك ام ريخ ىنكو لقام نا مكبر ىلا اومله سانلا اهبااي نيلقثلا ريغ
 مهللا نيلقثلا ريغضرالا رهظ ىلع نم ناعمسل امهناو نايدانس ناكلم اهيسنحموالا طق سمش

 نوما ا اقأب هفمصخف ناك ل عافك كف قمت« لدعأ ١

 دئنهد تناح قح رهبزا ىهد ناح. « ددهد تنان قح رهبزا هد نان

 62ج وبا يع معضإمب 11 مع عيب واذ زم نك م وك

 سيلبا جرخا ىلاعت هللازا فالخال هريسفتىف ىطرقلا لاق *« تنا نكسا مدآ اي انلقو
 200 ةماقالا مزالىا نكسا مدا اي لاق هجارخا دعبو ةنْلانع هدعباو هرفك دنع |

 ءاوح © كجوزو هه رارقتسالاو ثنللا لب ةكرخلا دض هبدارملا سلو نوكسلا لحموهو |

 اهسنتالوا امهبطاخمملاهتاو ثيللا ىلا ريسفتىفاك حصفا جوزلاو ةجوزلاو جوزلا ةأرملل اق
 نيرسفملا عامجاب باوثلاراد ىه هج ةنملا و هلعبت هيلع فوطعملاو مكحلاب دوصقملاهنا ىلع

 نيبوا نيطسلف ضراىف ناك ناتسب ةنحلاب دارملا اولاق ثمحن ةيردقلاو ةلزتعملا ضعسل افالخ |

 لتيلا قالا تست نامكالاب ةرعاؤتا ةنزواو ماد انا” دله ففح نارك”: [تاؤاطأ ١
 عانتما رهظاذا لاقتنالل راعتسي دق طوبهلانال رظن هنفو (ارصم اوطبهاإ ىلاعتهلوقىف اك |
 لوخد لق تناك له ءاوح ةقلخىف اوفلتخاو * كلذك سل كانهو اهداعتتساو هتقستح |

 ادنج هللا ثعِب هنا امهنع هللا ىضر سابع نا نع ىورام لوالا ىلع لديو هدعبوا هنجلا
 درمزلاو ولؤللاو توقابلاب للكم بهذلا نم ريرس ىلع ءاوحو مدا اولمحف ةكئالملا نم

 نبانع ىودام ىتاثلا ىلع لديو ةنملا اهولخدا ىتح توقانلاو ردلاب ةللكم ةقطنم مدا ىلعو
 هيلع هللا قلأف هدحو اهيف ىتب مدا اهيف نكساو ةنجلا هللاقلخامل هنا هنع هللاىضر دوعسم |
 ءاوح هنم قلخف امخل هناكم عضوو رسيالا بناجلان٠ هعالضانم اعلض ذخا مث مونلا |

 زوجبالو هنم اناصقن نوكي هنال مدا علضنم ءاوح تقلخ لاّشنا زوجمال لاق نم سانلا نمو
 اهيلازاو هنكس اهلعج هنال ىنعم هلليمكت ةروص هنم صقن اذه انلق ءادنالا صقنس لوقلا
 لاقف: ارم نا تلاقق باند اهلأسق ةدعاف ةسار دنغ اهدجبو ظقتْسااملف ةنَّرَحَو هتِكَح و

 اولاق ءاوح لاق اهمساام مدا اي ةكئالملا تلاقف كلا نكساو ىلا نكستل تلاق تقلخلو
 ىلا ةلئام ةرمحى ا ةوح اهنقذىف كن 0 موا نط كسا اهنالواىح نم تقلخ اهنال لاق و

 ميدانم قلخمنالمد ابىفنس مدإ نااك ءزملا نم تقلي اهئال ةأص تيمسو اهتفشىفلبقو .داوسلا

 ةنس نوغستو . عبو ةنس ةئامعست اهرمحعو رهشا ةعيسو نكي عجس جدأ دعي, تشاعو ضرالا

 ىسعوهو ٍبَأ نود مانم رخآو ءاوحوهو ما نود بانم ادحاو قلخ ىلاعتهللانا معاو 5

 راحت نمرهظا نم ناحسف مدا 0 ماو با ريغ نه رخا و مدا 559 ماو بانْم رخاو

0 
 سي ا كا أي؟ييي؟يبوييب؟يبيبيبييي يي يييييييييييييهيييمييِِِِممممِ<إُمِمئ ب ل مما



 ةرقبلا ةروس ميي ١٠ه ججح

 ض رعمه ملا وهو مهسؤر اوعفرو ةنس ةنايتياو لهو ةنس ةنام دوحسلايف اوهو اودحسنا ْ

 دوحلاإ اوقفو مهودح-ب مو لدع هوار اماف عابألا ىلع مزعيملو عاتتمالا نم مدن |

 ىرب سلاو ناجتعتا هلل هدححسو مد آل ه لدححس ناب دس مهلراصف اسنان ىل اعنا هلل اودحس

1 

 حية لكنم حقا راصف هتمعنو هتتهوهنروصوهتلاحو هتفصولاعتهللاريغف هؤابا اذهو هولعفام

 ىلع اخوسمم لعج مهضعب لاق 6 مهسفنابام اوريغيىتح موهام ريغيال هللانا ) ىلاعت هللا لاق .

 / هلزوكيال ناكناو خوسمملاو ةيرذو لسن ناطيشللو ةدرقلاك ههجوو ريزانخلا دسج لاثم

 ' نقل دكا قطا ليف نغم ل ا شن ا اور عا لست ملازاص نت او ركتلالاسال لكل اكسن

 هتتيمو هربقل دجسا فيكف هتنجو هبلاقل تدجسام لاقف كتيصعم رفغاو كتبوت لبقأ مدآ
 | مرعابو هلل نم مدا جرخمو رانلانم ةنس فلا ةئام سأر ىلع هجرخم ىلاعتهللانا ربخلاىفو *

 أ قلصوا لاك هللا رعف ىا * نيرفاكلا نم ناكو م رانلا ىلا دريم ىنأيف مدآل دوحسلاب

 | نسحبال لضفالاو هنم لضفا هناب اداقتعا مد ال دوحسلاب هايا هللارصا هحابقتساب مهنم

 | كعنام 2ىلاعتهلوقل اباوج «هنمريخانا) هلوقدبر عشا هب لصوتلاو لوضفملل عضختلاب مؤينا

 | بهذمو هدحو بجاولا كرتبال (نيلاعلا نم تنك ما تربكتسا ىدس تقلخالل دجستنا
 | همالسا تقو ىلا أراك ناك ملسا اذا رفاكلاف ىتشي دق دمعسلاو دعسدق ىقشلانا ةئسلا لها

 ظ ىلا اماسم ناك هللاب ذانعلاو رفك اذا ملسملاو فلسام هلرفغ هناالا همالساب املسم راصاععاو

 / ناك هنال هريغ رفاك ذئنيح نكيملو نيرفاكلانم لاق امنا مث هلمع طبح هناالا تقولا كلذ
 اذهو هدعب نورفكي نيذلا نم ىا نيرفاكلا نم ناك هنا رك ذف رافك هدعب نوكيا هلارعف

 ١ هحاصي ىضفيدق هناو راكتسالا حابقتسا ةينآلا ئاوف نمو 6نيملاظلا نم انوكتف) هلوقىفاك
 أ ىذلاناو بوجولل صالاناو هرسىف ضوخلا كرو هرمال رام الا ىلع ثحلاو رفكلا ىلا

 | مكحب ناكناو متاوخلاب ةريعلاذا ةقيقْلا ىلع رفاكلاوه رفكلا ىلع ىفوتي هنا هلحنم للالع |
 ةربعلا ناك اذاف ةافولا تقووه ىذلا رمعلا مام زابتعا ىا ةافاوملا:ةلئسم ىهو انموم لاخلا ظ

 | اهتماخو ةنسلا رخا ىف اصوصخ هلقلخامل رمسيم لكف تاءاطلا ىلا دبعلا عراسيلف ةماخلاب |

 | تناامتا هللاامهمحر ىروثلا نابفسل ةيودعلا ةعبار تلاق + اصلا لمعلاب رتفدلا هلم 0:

 | تناو لكلا بهذيزا ضعبلا بهذ اذا كشوبو كضعب بهذ موب بهذ اذاف ةدودعم مايا

 | ىموي بهذلق لب هاحو لام ىل طقسو رانسدو مهرد ىل بهذ لشالو ربتعاو لمجاق عت

 ىساناعاو نازحالارادىلع ىنساتام لاف دياعرضتحاو *رمعلاىضقني موملابناف هيف تلمع اذام

 سل لاق دايذ نيءالعلا نعو * ىلاعتهللارك ذنع اهنف تلفغ ةعاشوهترطقاموبو اهتم ةليل ىلع

 ديهشىف لمءيامىلع اناو ديدج وب ىلا سانلا اهيااي لوقيو ملكتشيالا انندلا مايانم ىنأب, موي
 لاق ساللا ريخ نم هللا لوسراي لبق * ةماقلا موي ىلا مكللا عجراطل ىسدش تبرغوا ىلاو |

 هرش فيخو هلمح ءاسو هرمج لاط نه ) لاق رنش سانلاىاف لبق ( هلم نسخو هرمحلاط نم)

 لاق داصحلا اول غاباذا عرزلاب رظتنيام خومشلا رشعماي هلاسلخل نسحلالاق( هريخ جريلو

 ظ مهضعب دشناو غلي نا لبق ةف الا هكردتدق عرزلاناذ بايسشلا رشعماب



 ىرك ين(” وع م6 ل عظم ا باكناع انابانياح 6« مود 06 رمد دف

 مرق مريع ف معو سك ممم كرجل ع وع

 مه ١٠غ جح لوالا ءزملا

 كلذو مدا لجال ىا مد ال اودجسا ثلاثلاو * 6 للازوعباسامتا كنوعباس نيذلانا )ل

 ناسنالا ىلا ةعجار اهتدافو مهتاحرد قرتو مهباوشل ةبجوع تسيل مهتدابعو مهتعاط نال

 رجزنيو صاوالا لاثتماىف مهباد اب بدأتيو ةعاطلا ف مهبىدتَس ناسنالانا امههدحا * نيشعمل

 امركم احودمت الوبقم نوكيو سياباب قلك درطلاو نعللا هبقحاب الك راكتسالاو ءابالا نع

 (نوصؤيام نولعفيو مهسمعاام هللا :نوصعبالا) ىلاعتهلوقل مالا لاثتما ىف ةكئالملا ناك اك

 حيبستلاوةعاطلاىف ةكئالملا ةمه لعج ناسنالا عم هتحرو هلضف لاكنم ىلاعتهللانا ىناثلاو *

 دمحم نوحبسي ةكئالملاو ) ىلاعت لاقأك ناسنالل ةرفغملا دادعتسا ىلع ةدوصقم دمحتلاو

 مهل اورفغتسيلو مهلجال. دوحسلاب مهنما كلذلف © ضرالاىف نمل نورفغتسوو مهبد
 ةكئالملا تقاخ ) مالسلاهيلعلاقاك رون نم اوقلخ مهنال ةكئالملا دجس ىا هي اودجسف

 ىلع ىحولا لازتاب مرك اف لش اربج .دجس نملواو ةعاطلاو. داشنالاهنا نم رونلاو (رون نم

 ليقو ةكئالملارئاسمث ليئار زعم ليفا رسامث ليئاكم مث نيلسرملا ديس ىلع اصوصخو نييبنلا
 لعافل ةمازكا ةتهجتا ىلع اناودكما نا نقل الك رهط حقو ةْسأد عفرف ليفارسسا دجسنم لوا

 كلذ مهمشعلتمدعو لاثتمالا ىلا مهتعراسم ةدافال اودحسف هلوقىف ءافلاو * رام الا ىلا هقبس

 اعبط واعلا بلطو  رابكتسالا اهنأشنم رانلاو رانلا نم قلخ هنال دجسامىا ه6 سيلبا الا ف

 نيب ادحاو انج ناك سيابا نال لصتم ءانشتساهنا لوالا * نالوق ءانثتسالا اذهىف ءاماعللو
 ىثتسامث اودحسف هلوقىف هيلع اويلغف مهتافصب افصتم مهبازومغم ةكئالملا نم فولالا رهظا

 دوجسلاٍباطخ نال ةكئالملا نم سيلبا نا ىلع نيرسفملا رثكاو * مهنم دحاو ءانثتسا مهنم

 نوصعبال مهناب ةكئالملا فصواما ريسّستلا ىف لاق * حصالاوهو ىوغبلا لاق ةكالملا عم 3

 عبط مهتعاط نكلل هناودكتم ا نواصل ذل ولو مهنمناصعلاروصت ليلد كلذف ةلدرخا للنالو

 ةكئالملازم ركشتسيالو عبط مهنم ىوهلا ةءباتمو فلكت رشبلا ةعاطو فلكت مهناصعو

 وشما 3 كاف: رك_ذال# تاقرامؤ تو زاه نم زكرزذ دقه ناكضيلا فوضت

 هيجل[ تما حلا 1 ر كيده رس داو ق١ سيزو ارم ناخ كيت اي: ناختما

 ناك )ىللاعت :لاق صنلاب نجلا نم ناك لب ةكئالملا نم نكيمل هنال عطقنم هنا .ىناثلا لوقلاو
 وهف مهنم رهطنف دحاو سنج ةكئالملاو نحلانا ظفاحلا نعو (هبر سما نعقسفف نملا نم

 هبرصا امع عئتما ىا #8 ىا ف نج وهف نيب نيب ناك نمو ناطيش وهف ثبخ نمو كلم
 . ةلصو هذخت لو هريك رهظاو مظعت ىا « ريكتساو 8 رايتخاب عانتما ءابالاو دوجسلا نم

 ' رابكتسالاو هريغنم ربك ١ هسفن لجرلا ىرينا ربكتلاو ةبحتلاب هيقاتو هميظعتوا هبرةدابعف
 ابيسم هنوكعم رابكتسالا ىلع ءابالا ميدقتو هل سيلامبو لطابلاب نيزتلاب ىا عبشتلاب كلذ بلط
 ىونملا ىف لاق : هرأ حوذوو هروهظل هنع |

 باق اذ خب تلفغ نوج دمجنم * بابلزا تلفغ تسيج ربكت نبا
 دئار زيتو تشك مركو تشك مرن * دناك خي شباتفاز دش ربخ نوج

 ىلا اذكه ٍبصتناو هرهظ هالو لب مدا ىلا هجوتيملو سيلبا عنتما ةكئالملا دحسامل اولق ؤ

 (نا)



 ك1 ةلااعيوسم ميك “,١ جم

 | + اهلاوخاب ءاينالا ناسنالل_نكميف ناسنالا ةيتم نود ةستص اهئاف انلا :ةسنلاب تايناوك اك

 ١ مهب نوفاخي ) ىلاعت لاقاك ةكئالملاةبت سقوف ةبتنم ىهو تايبلالا اهنم ثلاثلا مسقلاو

 بيغ اهنال اهنم هللامهملعام قوف ءابنالامهل نكميالو اهب مينينا ناسنالل نكءالف (مهقوف نم
 مولعم ماقم مهلو توكلملا لها مهو توربحلا ملا وهو بغلا ملاع ىلا قرتلا مهل“ قشلاو ١

 مدا ناك امماو ( تقرتحال ةلعا تونوزول) ئهتتملا ةردس دنع ليريج لاق هنع نوزواحال

 ملاعلاةرحش ةرههضخشو ملاعلاةرجش رذب هحور ناكو ملاعلا ةصالخدنال ءامسالا لعب اصوصخم

 ءازجاىلع ريت ةرعلان اك ةرجشلا مامن مدعب ةرقلا قلخكهفامماه دعب هضصخش قلخ .اذهلو

 اهولع تادوجوملا ةرجش ةازجا ىلعربعمدا كاذك ة رحشلا ىلعا ىلع رهظت ىتح اهلك ةرحشلا

 | اهمه "قس وسف ةدسفمو هحاصمو ةريضم وةعفنم هلاهثازجا نم ءزج لك ىف ناكو اهلفسو

 ةكئالملاو مدا نم رعب هللازاك ام ةل مح نم اذهو ىلاعت هللا هلع ولعب كطللو ةعفنملا كلت مالي مساب

 ءريغ ءامسانع الضف هت رضموهتعفنم ىلع تءاج ىلاعت هللا ةامسان أم ذأ لاح :لاكنم ناكو :نونلخنال
 | ادوعم هللازاك ادنع ناك املو اقزار هللاناك اقوزممناك املو اَتلاخ هللاناك اقواخ ناك املهناكلذو

 | اعفتنمناكاملو اباوتّللاناك ايمانك املو ارافغّللاناك اينذمناك امو اراتس هللاناكابوسم ناك املو
 | هللازاك امولظم ناك املو الدع هللازاك املاظناكاملو اراضةللاّزاك اررضتم ناك املو اعفان هللاناك

 مهعيمج ىا ««ةكئالملل# انلوقتقو دمحاي ركذاىا ه6 انلقذاو ف قالا سق اذه ىلعفامقتنم
 | دوجسلاو هلاورخ ىا * مدآل اودجسا 8 «نوعمحا مهلك ةكتالملا دجسفال ىلاعت هلوقل
 ىتءملااما هبرومأملاو ةداعلا :دصق ىلع ةهمجلا عضو عرششلا فو نماطت عم للذت لصالاىف

 | ىتملاماو هنأشلامخفت مهدوجس ةلبق مدا لعجو ىلاعتةللاوه :ةقيقحلا ىف هلدوج ملا نعرشلا

 ظ هحتلا دوحس ناكو هل مسوب ةوحا دوجسك هلاوظعتو ةحن مدآل عضاوتلا وهو ىوغللا

 / قولخل ىتنيال) هلدجسينا دارأ نيح ناملسل .مالسلا هيلع هلوقب خسن مث ىضماوف ازئاج
 | (اهجوزل دحستزا ةارملا صال دحال دحسنا ادحا تماولو ىلاءتهللاالا دحال دحسذنا

 ١ اذه ناكو رردلا فاك دوهبلا لعق هبشي هنال ءانحنالا هركي نكل مالسلاىه ةمالا هذه: ةحتف
 أ املف مم ما معا مدأ "نا مهيلع لكشا مدا قلخانمل لق ءامسالاب مهئاسنا دعب ميركلا لوقلا

 | مهيلع لكشا مث مهنم لعا مدا نا مهلرهظ اهبربخاف مدآ لأسو اوفرعي إف ءامسالا نع عهلأس

 | ةكئالملا سمازا انن ىلاعتهللا فطل نمو هلضف مهل رهظ دوجسلاب مهنمااملف مهما لضفا هنا
 هلل اودحساو رمقلل الو سمشلل اودحستالإللاقف .هريغل دوحسلا نع اناهنو اال دوجسلاب

 هتمدخو هتدحس ىلا انقنو هتدجتسو مدا ىلا نييرقملا ةكئالملا لت (نهقلخ ىذلا

 هلل نودجست مكنا اهدحا * ناعم ةنالث ( اودجسا ١ هلوقىف ةيمجتلا تاليوأتلاٌق و ©

 | صمالل ادانقنا اوقراو اودبعا لب ةعسطلل افالخ مدآل اودجساف ةمناحورلاو ةنكلملا ةعسطلاب

 | هبةصوصخملا هتلضفل اجركتو هتفالخ نأشل اهظنت مدآل اودحشا ىاثلاو * مكحلل الاثماو

 | مالسلاهيلع هببح قحىف ىلاعت لاقأك هلل دجس دقف هلدجسنف هيف ىلح ىلاعتهللانال كلذو
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 مه ٠١97 خ٠ لوآلا ءزجلا

 "كلج نم فار: واهقب ىزالال لإقن هتيم نع ىضاتلا تسويوبإ لبو لطلا فس ١
 ىنعس ىلهج ردّ تطعاولو ىملع ردش قزترا امبالاقف ىردااللوقتمث ؟كك اذكموب لك
 ربنملا رسل هلليقف ىردااللاقف رنملا قوفوهو ةلّئسم نع لئس املءنا  ىكحو.  انندلالام

 كك لاق ءامسلا تغلبل ىلهج ردقب تواعواو ىملع رده تواعامبا لاقف لاهجلا عضوم

 .اوفرتعاو اهملعنع او زجت ىلا 6 مهئامسأب © مهملعأىا كك مهثنا مدا اي قه اضيا فاشتسا

 ماو ربثم ىلع عفر هنا ىور 1 مهلامساب مهأينا املف #8 اهتيتسم غول نع مهممس ريصاقت

 86 لاق وف ”ىشلك ةعفنم رك ذو هيدي نيب سواج معو اهب مهأينا املف ءاممالاب ةكئالملا ”ىنيا

 تلق دقىا ريرقتلل ماهفتسالاو * ضرالاو تاومسلابيغ ملعا ىلا مكل لقأ مأ )+ ىلاعت هللا
 نورهظت # نودبتام معاو 8 هيلا قيرطالو هلع ليلدالو امهيف باغام معا ناكل

 مكلوقنم نورست نومتكت متلك امو ةيآلا (اهيف دي نم اهيفلعجتأإ) مكلوق نم
 هنءاج ةهنكل نوماعتالام ٍلعاىناإ) ىلاعتهلوقل راضحتساوهو انمهللع مرك ١ اقلخ هللا قل نل

 تاومسلا روما نم مهيلع ىنخام معاك ىلاعت هناف هيلع ةجملاك نوكل طسبأ هجو ىلع
 مهتبب اع لعن رع هشو * نوملعيالام ع ةنطابلاو ةرهاظلامهلاوحا نم مهل رهظامو ضرالاو

 ىلع لدن تايالا هذهو مهل نيسينال نيدصرتم اوفقوشناوهو لاوس انم ىلوالا كرتىلع

 كلذ عمو مدا نم ةدابع رثك ١ ةكئالملا نال ةدابعلا ىلع هلضفو علا ةيزمو ناسنالا فرش
 لضفا مدا- ناو اهنف ةدمعلا لب ةفالخلا ىف طّرش معلانا ىلع لدتو ةفالخلا اوقحتسمل

 نيفلمي تقلا يدوعتت له لفل لاق لوقا لصفا معالاو مهنم ملعا هلال ةكمالملا ءال < نم

 ةرجشلا ةلزتمب ملعلا ناف معلا عم ةدابعلل ديدان كلو (سؤج :ىوشا رملاف «نوملعيال نيذلاو
 ثيدحىفو * اهترمب عافتنالا نكل لصالا وهو ةرجشلل فرشلاف ةرفلا ةلزنمب ةدابعلاو
 ضيرم فلأ ةدايعو ةتكر فلأ ةالصنم لضفا ٍلع سلجم روضح ) هنع هللاىشر رذوبا
 نا رقلا عفن لهو ) لاق نا رقلا ةارق نموأ هللا لوسراي ليقف (« ةزانج كل هقهشولا
 عروش ىف كاقع ( معلابالا ْ

 تسناجو تروص ملاع هل * مع تسناولس كلم متاخ ظ

 ىف رظنلاو ةدابع ةمركملا ةعكلا ىلا رظنلاو ةدابع دلاولا هجو ىلا رظنلا ) ثيدحلاىفو |

 امباكف املاء حفاص نمو ىترازاماكف املاع راز نم ةدابع ملاعلاهجوىفرظنلاو ةدابع فحضملا |

 (( ةمايقلا موي ىبم هللاهسلجا ايندلاف ىنسلاج نمو ىنسلاج اهتاكف املاع سلاج نمو ىتخلاص
 دمحم سفن ىذلاوف نيملعتملا ىلا رظنلف رانلانم هللاءاقتع ىلا رظنينا دارانه ) ثيدحلاىفو

 ةئس ةدابع مدق لكب هلهللا بتكيألا ملاعلا باب ىلا ”ىجحيو بهذيىا فلتخم ملعتم نم ام هدب

 حبصيو ىو هلرفغتست ضرالاو ضرالا ىلع ىنميو هنْلاىف ةنيدم مدق لك ىنيو
 مدق * ماسقا هثالث ىلع ءامسالا © اهلك ءاممالامدا معد) ةنمحتلا تاليواتلا فو © ( هلاروفغم

 دادعتساو اهضعبب لع مهلف مهتلل صو ةكنالملا ماقم هو تايتوكلملاو تايناحورلا :انياذينلا

 مسقلاو * انل تايناملاك ةداهش مهل ت اين وكلملاو تايناحرلاناف .هنمهل معالامب اواشرنال اضيا

 © ىناتآ)



 ةرقلا ةروس +. .تشتتطضصتتل

 راهظا ضرعلاو مهبلغف ءالقعلا تامسملايف نال نيدضلا رك ذاءاو ثانمسملاىا اهضمعئا |

 لجون عوهلعلو ( رذلالاثما مهضرعهنا ) ثيدحلاىفو * هلاج هنم ضراعلا فرعيل ريغلل “ىلا

 جت ع4 داك( قولا مدآ مركملا ملعملا وهو هدابعزم ءاشينم ناسا ىلع ىلاعت هملع بيغفف
 0 لاقف 3 ' ع مبخر هللاةمحر كلذو هتف رعمو هملعب هريغو كلملا

 | نكيللو ء غل رات ةرعالا“ نورت احر تشل فناطبيو كملنا ل ماتو« 55

 0 سمالاك الامم بيذزاك ناو بطاخلا رجع رهظنل ادارمم |

 ءامسأب ىو ريخائا 6# ىو 0 0 مه زحع رهظل همادقل قلامو

 ١ لع تاقولخلا الل اف كزمتعلا 5-5 اهلك هلوق نارتفاو قازيسالا قي

 ا دوحس حصين ا ىصسشإ تاقواخلا ءامننأ ةف رع هصاصخل ناك اذاذ نابع قحلا اما

 | (ةكئالملا ىلع مهض عمن ١ هلبجوب ىذلا امو. قحلا ءامملا ةفرعم هصصخت نللااف هلككالملا

 | اهءاكحاوةيقبلا لاوحا هنم فرعتي اجذوما نوكينا حلصيام عون لك دارفا نم مهيلع ضرع

 , ةنوتكملا مولعلاو رارسالا هراهظاو هؤافطساو مدآ فيرشت ضرعلاو ماعلا ف ةمكحلاو

 | هتفلختسانمم ةفالخلاب ءاقحا مكنا مكحز ىف © نيقداص منك نا ) ا © تادوجوملا # ءالؤدإ|
 ملعت ديحوتلا ع دعب ءامشالا ىلوانا ىل اع 7 5 تلا مدع ١ د مكلاقم هع 9

 علا مدآ لضف رهارأ ىلاعت هنال هغالا

 مَع

 ةكمدلملان اف ةحملاب كلاطي ىعدملانا اضيا تلدو #* هغللا 7

 ءانبا' نول ال. ق٠. .قالط كلارا وعفرتو عطل اذ نع ل وشك ون ناتطاإلاب اونا ولخ !لفسقللل اعمأ
 بابرا ايو ىناعملازيا ىواعدلا بابرا انف نونياعتال نم داسفىف 2 ب 8-400

 هقرعتنا لاحلا نم ىطساولا ركبوبا لاق *+ ةعاطلا نبا ةنلا بابرا ايو ةحلا نبا ةفرعملا
 ا دجال م اج ج رك + هرك ذيالمث هبحينا لاحملانمو هيحيالمث ديعلا

 ْ 000 لتقف الوأ وفلل اي ميع اوجرخ له ذئنيح اولاق اذاث لبق هناك

 0-0 كلامفا ولخ اهتلج نم ىلا ووهالا نم :شدقالا كنأشب (قيليالامع :كخنتست ىا

 1 لاقو كنلا تسد كتاحبس مالسلاه يلع ىسوم لاق ةيوتلا ىلع مده ةلك ىو عاسلاا

 لمعتسي داكيال ردصملا عقوم عقاو مسا ناحبسو «نيملاظلا نم تنكىنا كناحبس إ) سنوب |
 | نوللاو فلالاو فيرعتلا فرصنيال حسستلا املعامسا ناك ةفاضالا نع درفا اذاف افاضمالا

 | ناك مهلاوسناب راعشاو هوفلك امع زع زجعلاب مهنم فارتعا © انتملعامالا انلواعال لف هرخآ ىف

 | انملاعل ةيسانملا مولعلا نم اًشيلباق بسحب انتملعامالا ا هانعمذا اضارتعا نكيملو اراسفتسا

 اندلع هتضف ال كلذل نيدعتسم اكول ىتح ايدادءتسا ةراد نع جراخ وهام ىلع اناةردق الو

 ا

ْ 

ْ 
 بولا مق مقاو فات # آان هريغب لغتشي مث هركذ ةوالح دجينا لاحلانَمو

 هللا الا هلاال كلوقك يمءال 8-5 نم لدب عفر هلو ناتتنلع !انلغألا ئا ةيزدصلا»و

 ةيفاخ هيلع تحال ىذلا هي ميلعلا وه بانعالا نم هل. لحال لّصف ريوض 13 م

 هناصقن نع لفغيالنا هلىنشي دعلانا ةيا الا تدافاو * ةغلاب ةمكح هنفامالا لعشال ىذلاو
 ١ هتاعدتيل مكحملا هك حلاو + «نوملعتالام عا ىناإل ىلاعت هلوقل مهقيقح ىلا ةراشا هذهو

 / ىرداال اولقو * معيابف مكيالو ريالابف لعاال كوعنا تفلايدل و اةيانداو هلال



 ا ع لوالا ءاوجلا

 | خوؤلا بست دانس 10 ل] اهناذلء ا ذل( ىإ م: ثالع اموال رس لوح.« زل كةيراواتسلاك |

 كلذكل اقف لخدا ايناثهللاقف لخدملا ٍلظم رعقلا دعب لاو حورلال اقف هف لخ دينا هسعا

 حورلا جرخمال اذلو اهرك يزخاو ىضزالب .ىا اهرك لخدا لاقف كلانكلا لاف اكان هللاقف

 هلكهدسج ىف رام مث هناسلو هسذاو هشبججو مد "1 سس ارى رامدف هخش املف اه رك الان دنلا نم

 مدا اهلاقف نيملاغلا ب رهللدجلا لق هبرول لاف _سطعف هيرخشمعجرف اذفنم دجي إف هيمدق خاب ىتح

 هند تو اه تتوثولا ذانأ هلو اءلق مدا اي كتقلخاذلو ةليعخ لاقف ٠

 اسانلو 5 32 ءاشحاو ايصعو اماظعو امدو | اريش راصه الوحت ناسن الاقلخو ىلاعت لاف بثو ْ

 ةعيس باونا ةعسن هدد ق لعخو جوتم قطتنم كلذؤقوهو مون لكفف هدسج دادزبرفظ نه ظ

 هبملكتي نال هيفاقو ةحئار لك امهيدحي نيرخنمو امهبرصس نيتعوامم عمس نينذا هسأرف |

 هياريشو هماعط لقت امهنم جرخ ه ردو هلبقاهو هةيداجو نيبابو ”ىث لكعط هيدحم كنحو

 يد و هن هنتر هتغرو هلق ىف هتعاحشو هدنك ىف هيضغو هش ىف ههرشو ا هلاقعللعحو

 قطنيو محشل رصبسو مظعب عمسلا هلعج نم ناحمسف ههجو ىف هنزحو هحرفو هلاحطىف

 عقوف 1 ىا اهلك ءايشالا ءامسا هملع هحور نم هش خفو هاوس املفمدب فرعو محلب ْ

 لكب تامسملا ءاهنا عبمج هملعف هدنع نم ءاشالا ةيمست,ب هلقىفام هناسل ىلع ىرُخ هلقىف ظ

 اذهو ربعي همسا اذهو سرف همسا اذه نا هملعو اهقلخ ىتلا سانجالا هارا ناب تاخالا ْ

 ةيالكا كول ةيبلصوا قيودفلاو ةينيدلا عفانملانم اهب قلعتي امو اهلاوحا هملعو اذك هسا '

 :اهلاوا علل وأ نانللا ابان“ ضير تقسو حا ذاطرؤل تاتا زيلك[ إساو كيكات جام
 منعت لكو تانورسشملاو تاموعطملاءامتاو ةمايقلا موي ىلا اهقلخم 1 رجشلاوريطلا |
 روكا ل لعك ىف ةنلاقرع يللا و هنا ءاوعأو ةنيامقلا ون ةييطتلا نحس ىش [لكءايساو ,ةنلطارف ١

 مد القلخ ىلاعتهللانا ىنعمب ىلاعت هللا نم ةيفيقوت اهلك ءامسالانا ىلع معلا لها نم ريفغ مح قش
 الري اىفو * ىباعملا كلتل ةعوضوم ظافلالا هذهناو ىتاعملاو ظافلالا ةفرعمب ايرورض املع

 ناسل ىلع فرحالا تجر خف ةكئالملا نمدحاىف ثدبملو فرحالا رارسا هيفثب مدا هللاقلخ |

 فلا ةئامعتس هملع ريخلاىفو * لاكشالاعا وناب هلتلثمو هل اروصهللااهلعشل تاغللان ونفت ل

 عيمج هيلع هللادر ةوبنلاب هافطصا املف ةيبرعلاالا تاغللابلاس ةرحشلا لكا ىف عقو املفةغل |

 ةمايقلاموب ىلا هدالوا اهب ماكتب ىتلا ةفلتحلا تاغللا عيمجم هملكت هتازحعم نم ناكف تاغالا

 .ضعبلاق * اهريغو ةيجمزلاو ةيناربعلاو ةينانويلاوةينايرسلاو ةيمورلاو ةيسرافلاو ةيبرعلانم ١
 اهوباطاف ايندلا متدرا نا كدالوال لق لاقمث بساكملانم ةفرح فلأ مدآ هللادع نيرسفملا ظ
 اراجت حونو اعارز ىا اثارح مدا ناكو عئارشلا ماكحاو نيدلاب اهوبلطتالو فرحلا هذهب |

 كايف ولطلاو لسنزلا لمع ناك ناملسو ادارذ دوادو ارجات اصو اطانخ سيرداو ظ

 ىل اعت هللا ىلص هلمع مك ناكو ةاعر دممو تشو ىمومناكو لاملاتيب نم لك ًايالو هنم نم

 داربالا لمحو ةطابخلا لاجرلانم راربالا لمت ) ثيدحلاىفو * ةطابخلا تيبلاف لسوهيلع |
 مامسالا مدآ لع و) ىلاعتهلوةىف ءامسالا ءاملعلالاقو * رامخالاةضورىف اذك ( لزغلا ءاسنلانم

 ( ىصتس )



 ةرفبلا ةرو- مه و5 >>

 كحساب ضرالا :ىتفلح :بزاي :لاقف“ انش اهنم ذخاي ملو: هناكم يع دل
 | هل ضرالات لاق اهلاىهتنا املق مالسلا هلع لماكم هللالسراف اهملع مدقازا تهركف مظعلا

 ذخأيلو ءاحومالنسلا هلع ل فارسا هللا لس راف لي ربج لاقأك لاقف ليماكم عجرف ليربجل تلاقاك

 ضرالا تلاق ىهتنا املف توملاكلم هللالسراف لساكمو ليرج لاقام لثم لاقو 8 اهنم

 توملاكلم لاقفادغ سصن اهضرانلل نوكي ةضّق. مولا ىنمضشتنا كلسرا ىذلاهللاةزعبذوعا

 اهاياوز نم اعارذ نيعبرا رادقم ضرالاهجو نم هضبق ضبقه !سمادلىصعانا هتزعيذوعااناو
 ههنف اهفاصواو :ضرالاناولأ فالتخا بس ح ىلع نيفلتخمىا افانخا هونب ىتأي كلذلف عبرالا

 ظ نانال ندب ّلصا ةضقلا كلن م ةزذ لكراصف ظغلاو نيللاو رمحالاو دوسالاو ضمالا

 د نيح ضرالا تمحر امأ هلهللا لاف ءامسلا ىلا دعص مث هنم تدخاىذلا عض ا١ىف نفدي تام اذاف

 لاق *هدلو حاورا ٍضقل حلصت تنالاقف اهلوق نم بجوا كرما تيأرلاقف كبلاتعرمضت |
 كيلادرازا ىلع هللالاق ىنم صقن براي تلاقو ىلاعت هللاىلا ضرالا تكشف ءاملغعلاًةَضْوَرَف

 عضوف ليثار نع ىلاعت هللا صاق + ىهتنا ةلاغلاو كسملاب  تسملاطنحمب همب نش ناك امم تطاو نسحا |

 ! اهفصتوزانلاف ةجاقلا ترن لشن لوسلام هو نقال والسن نامعت ىداو فض رالا نم ْدَخااَ

 ا ايزال انبط اهلعخ مركلا باحس نم اهيلع رطما مث اهج رخآ مث ةللاناشام ىلا اهكرتف ةتملاو

 ! ةنجىفلبقو ايندلاءاسىف قلخ لبق: مالسلاهلعمدأ ةقلخىف اوفلتخاو * مدا دس هنمروضو |

 1 هنا نيرسفملا رك "1و زاهنالا نم هريغو لدللا اهنم جرخ ىتاا ةنملاك اهتب رغب ضرالا تانج نم

 ىدس مدا ةنطترمججإ ىسدقلا ثيدحلاىفو زونكلا فدك ىفاك جرخا اهنموندع ةنجىف قلخ

 سبب ىتح ةنس نيعبرا هكرتف ايندلاماوعا نمماعفل !هنممو: لك امون نيعب را ىنعي ( احاص نيعبدا |

 ظ نيثالثواعست نزلا رطم هلعرطماف راخفلاك هسب ةياقنم توصملانيطلاوهو الاصل دراصو ظ

 . اهتقاع ريمي نكلومدآ ىتىف مومهلاترثك كلذلف ةدحاو ةئسرورسلارطمهيلعرطما مثةنس
 ارسسي رسعلاعمناو ةياهن ةيادب لكلذا لبق" حرفلاولا |

 تسادخ مالك هك مئارب داش *« تسافق شرسي وج رسعلا عمنا

 هئامسمج ناك هلوطنال هتماقلوطو هن روص ناح نه نوحعمسو هلع كدر ةكمالملاتئاكو

 | هيرفاههباشت ةدوص كلذ لبق اوأر اونوكيجلو ءامسلا سمي هسارناكو عادذىأب ملعا هللاعادذ
 | هربدزم جرخو هيثلخدف فوجاوه اذاف هديب هبرضمث تقاخام سماللاقمث هآ رف سابا
 | لضف نامت ارا مهل لاقم كسامجالو تياالفوجا قلخاذه ةكئالملا نم هعم نيذلا هءاحال لاقو

 ا نالو ىلع لضفنا هعطاألهلئاو هسفن ف ساب الاَقف اسر عيطل اولا نولعاف متاام مكلع اذو

 | هفىف هقازب عمجو دوم درر ت0 هنكله الهلع تلضف
 ١ ىارب روف ليربج هللا معاذ مالسلاهيلعمدأ 5 رمعس عضوم ىلع نيعللا قفاز ا هيلع هآقلأَو

 بلكللو املك ةزاوقلا كإت نم هللاقلخو ليربج ريوق نم ةرسلاةرفخ مدا نطب نم 'نئعللا

 ١ .مالسلا هيلع ليربج سمرثأ نم ىلانللاقءروسلوطو هنئيط نم هنوكل مدي هسناف لاكش تدل

 دا رصعلادعب مدا قلخو نيعللا قازبرثا نم ةنايخريغنم هاذأو هريغو ناسنإلا هضعو



 مدي هر, جم لوالا ءزلا

 هلزتلمملاو كويل طابا «كوكتملا :ةاطازن (قزتن اهتضومشعو ةدباتشلا ربو تؤكل
 ةفالخىف نوكف لال او لاجل اراوناةعاتملارسسنم دافتسملا هللارونبدهاشيو بنغلا سغوهو

 هب صوصخلابيغلاىا (هسغىفلعرهظيالف بنغلا ملاعإ) ىلاعت هللان ا ةداهشلاو بغلل املاعقحلا

 اذهف ناسنالا نم ىنعي «لوسر نم ىضترا نمالا) ةكئالملا نم ىنعي (ادحاإل سغلا سغوهو
 لاقام هنوملعبال ةكالملاوهنم مع هللازاك ىذلان اسنالا دادعتساف زوكرملا نوئكملار ماوه |

 دادعتساو مهتعاط' مك اورظنال ةكئالملا نا اهنمو * © نوملعتالام معا ىبا  ىلاعت |

 هترذو مدآ اورغدتساو مهسقن | اومظعت- | هنا فنلا تامصلا حئاتن ىلا ا مهو صع

 حيبسأ نحو ءامدلا كفسو اهمدسف ) هنأ عم (ةفيلخ ) ضرالاق ىنعي 4 اهنف لع ( | ولاَقَو

 نيل لطارسا اون لاقاك“هنم_ ةفالخ ابوح فاضؤالا:هذنهل "نحت © كل نسدقتو كدتح

 «لاملا نءةعس تؤ لو هنم كلملابقحا نحو انباع كلملاهلنوكي ىنأ اولاق اكلم تولاط) مهل هللا ثعب
 لاقث مسجلاو اءلاىف ةطدبلاو ءافطدالاب وه امنا لاملاب سل كلملاقاقحتساناب ىلاعت هللا مهءاجاف

 انه كلذكف (ءاشينم كلم ىتؤيهللاو مسجلاو م لا فطن / هحاكاو مكيلع هافطصا هللازا ١)

 0 144 5 تدي ( يرو وا : 0 عاين 5 00 00

 كلملا عزنيو از كلما 2 ٠ كلما كلام هنكلو تاعاطلا تكي س ل اهقاقحتساو وي

 أ مدا ىلع ىلاعتهللا نممدأ ىلع مهتعاطب ةكئالملا رخافت املف ءاشا نم لذيو ءاشل نهزعلو ء ءاشد نك

 ةمدخلا لها نباو ةنملاو لقعلا ل هاهناف ةمدخلاو ةعاطلال ها اوناكولو مهنا اوملعنلا امسالا ملعب

 مهتعاط نع نعتسم ىلاذق قحلانا اوملعمل هل نيدجابس اوراص مدآ ىل اع مهرخافتف ةنملأ لقا

 عاف ار هلوقىفو ءاشين نم همن هللادس لضفل انا اوملعنل مهل ادوحعام راصمدا ىلع هتلعو

 لئاذرهلكلذكف ةكئالملا اهملعياللئاضف مد ال ناىلع لدياك هناىلاىرخاةراشا (نوملعتالام

 هبلاق حان نم يش ةمومذم افاصوا هنه نوماعبال مهنال ةككالملا اهملعيال ةمومذم فاصواو

 ةراماآلا سفنا اع ان نم 06 ةموهذ» فاصواريغ هتوكلمىف هعدوم تاناوبكلا عم ةكرتش

 دسحلاو ةعوسلاو ءايرلاو بحعلا نم عرشلالامعتسا مدع ةلاح سفنلاىلا حورلارظن عباتتدنع

 هكراشالا# كلذريغو ءوسلا د داقتعاو هغوغيزلاو تحبو ةرخ الاب اندلا ةامحلا ءاريشاو

 قلخينا هللاداراامل هينم نب بهو لاق 5 اهلكءامسالامدآ معو تاليوأتا اىفام ىهتناهيف تاناوحلا

 . ةنحلا هلخداذ ىنعبطل نم مهن هفدلخ كنم لعاح ىلا انمايل] و اهمهفا ىا ضرالا ىلا ىحوامدآ:

 ترحشلاف تكيف من لاق راثانوكياقلخ قلخ ىن» ضرالا تلاقف را اهلخ داف ىنصعل نم مهنهو

 نم عبرالا اهاياوز نم ةضبقب هينأل مالسلاهيلع ليربج اهيلاثعبو ةمابقلاءويىلا نويعل ااهنم
 ضيقبل ليربيجاهانا املف اهكلجو اهبعدو اهلهسو اهشخاواهسطاو اهرمحاو اهضساو اهدوسا

 ل وةريثك ناطمللاىلا ب رقتل اعفانمنإف أي اش ىمذخأتال كلسرا ىذلاهللا,ضرالا تلاقاهنم

 لقاك مظع رطخ هيف
 ظ تسرانكردتمالس اوخركأ * تسزامشي مغفاش رد ايردب ظ

 ( مجرف )



 | ىلاعت هللا نولغغام لش. لمط انك ام ضرالا ءافلخ مهنمالدب انكول االاقو, داسفلاو رخلاو ظ
 | كرش !نعاهاهنو قحلاب سانا نيب امكحم نا اهرماوةيرشيلاس ابل .امهسلاو ضرالاىل !اناسيلزتا

 نطل ايرشف .ايهأ نهج نيك امهتاع شاش نياتق لاق قا برشم.ورلا وا قحط لئلا

 ناضف لوبقو ةفالخلاب 6 ناببيشالازرا كيث مدلل ادحسو التقو اسزو مدلااكفسو

 ةعسلاو ةيناومملا ةمومذملا فاصوالاوذبم انتتفا|ا ةيدوصخلا هذه ةكئالخلل ناكولف هللادوت

 ةمزال تناكناو قالخالاو تاف الا هذه لثم نم نيموصعم مالسلا مهنلع ءاسالا ناك

 | ةاكشم عيمج مهولق روب رانتساو مهبواق حابصم رونت ىلجتلا رون نك لو ةيرشبلا مهتافصل

 روهظلال اا قياذدل اهنه تاملظل قس مف امر روس ضرالا تقرشاو انطابو اىهاظ مهدسج

 ةيرشللا .تاملظ اودهاش. مدإ دسج / اورظنامل يمالا ودب نم. ةكئالملاف رونلا ء ءالاعتسا عم

 ةيناغ تافصلا كلت نكت و ىكلملا ىنوكلملا رظنلاب دسلا توكلمىف ةيعبسلاو ةيناوملاو

 ناعم ىلع لدي اذه مهلوقف © ءامدلاكلفسيو اهبف دسفب نم اهبف لمعجت ا اولاق ) مهرظننع ١
 هعدوم انشتبطو ةميمذلا تافصلا هذه نا انل ققحتمل لوقلا اذه مهقطنا هللانااهنم * ةفلتخم |

 ات لالاح اي رمالو اهلع دنتفالو_ءوبلاب ةرامرلا نيش يموت وع الف دكا امال

 ش1 6(ىفى د مح رامالا ءوسلاب ة ةدامالا نيفنلا نا: ىف ”ىرباامو ز) مالسلاه يلع هسوب ل لوق نع ةءاككعرا

 | نموه هامعن لظو داسف لكو 0 قيفوسب وه هلمعت اص لمع لكذا معن اهنمو *

 نش هي نم كياصاام امو هللانش ةنسح نم كباصااق ) ىلاعتلاقاك انتنيط ةيصاخو انتعيبط موش

 أ هإ وقل نرلا ةءصعو قا ظفح نم كلذدفانم ردصنالو انلعىرحجال ظ و داسفلكو © كسفن ٠

 نم لاقو ةفالخلاو ةيدوعلاب الق دق هم رك و هلضفل | نم ىل اعت هللا نالهماهنمو + : (ىبر مج رامالا) |

 عطقنم و هتمح نم طنش الكل «نوملعتالام معافازإ نيبرقملا ةكمالملا انقخ ىفهتبانع نسح

 ل ىلع ةفالخلا ىن ىنيمو مسجءانيو ع دادعتس الاداسفنا معنل اهنمو * هتمدخ نع

 اهبلطىف ىعسنو ةداعسلا هذه نع لفاغتنالف ةيلئاقلاو دادعتسالا اذه كمان ىملو ةطاقلاو
 2 ورلا خفن لبقمدا دسج ىلا او رظن مهنالإا 6اهنق» لعجم ا)اولاقامنا ةككالملانااهنمو.*« ةياعسلاقح

 رشنلاتافص ةذاضتملاةعبرالا رصائعلا نم قواخلاهدسج .توكلمىف ىكلملا رظنلاب .اودهاشف

 ظ 0 داسجاىف اهودهاش رصانعلادادضا بكرت نم دلوتتىتلا ةيعبسلاو ةيمنهملاو
 ١ اهودهاشنا دعب هلاوحا اهيلع اوساقف مدا لبق تقلخ اهناف اهونياعلب تايراضلا عابسلاو

 انف حس 1 نوكَي توكللاو ناي لطم لل ال اننا بغا كوكيلعللط مهقح ىف اببغ نوكيال. اذهوأ اهَوَقَمَتسو

 ىناحورلارظنلاب تايثوكلملاو ةكئالملا دهاشيف ىنوكلملا رظنلابر ظني نم انهو اينغ سحلالهال

 اورظنم وأ ١) لاقو 6( ضرالاو تاومسلا توكلم مهاربا ىرن كلذكو 03 ىلاعت لاقاك |

 وهف هتدهاشامو كنع باغام .بقلاف اسغ نوكيال ذئنيح © ضرالاو تاومسلا توكلم ىف |
 | ةرضحلا كلتىلاقرتلا مهل سيلو بيغمهل ةبهل آلا ةرضحلاو ةداهش ةكتالمللتوكلملا ةداهش
 سوار ع ركل عضلا ملاءنم احورو ةسوسحملا ةداهشلاملاعنم ةروص ناسنالاىفناو

 وهو بنغلا ملا ىلا ةداهشلا ملء نم قرتي ةيبرتلاف ةبل الازاونالا ضف لوبقل ادعتسم ارسو

 6 ل -ظ/  ناببلا حور )ب



 مضي و5 رجح لوالا ءزألا

 | ا ةثب هس قلعت اع ماذأب نع /اسس اخ اال كلذكف ادح مهفاف اقف ءالاو تاومسلاىف 1

 . لاقو ةيلعجلاب هركذ هتيناحورب قلعتيامحزبخااملو 6 نيطنم ارشب قااخىنا ١ لاقاك ةيقلخلاب
 | مالسلاهيلع مدآ ةزع راهظاوهو ىرخا ةراشالعاج فو ( ةفلخ ضرالاىفلعاحىنا )ل

 | فاصوا نم هدالوا نمو هنم رهظنام هيلع اوركمالو مظعتلا رظنب هيلا اورظنم ةكمالملا ىلع |

 | ةقلطإ بس اساطوجاتولا نمش ىرماعُو :ةهله اينو مهقلخ كلذلو لوَش, يلاعتهناف ةيرشبلا

 تانوكملاهفلختالو تاقواخلا عيمح نع فلخب هنا اهدحا * نيينعلةفيلُخ ىهسامتاو 5217

 | تاضرالاوتايواهسلاو تاينامسلاو تاماحورلا نم اهلك ملا وعلا ىفامهف عمج هللا نال كلذ واه رساب

 ١ ةفلخ ةقيقملاب وهف تايتوكلملاو تايناوملاوتايتاشلاو تايداملاو تايورخالاو تايومدلاو
 ناي راكبا قنخانلانزاج اداء ركلات عوق وق عض ودةسلا ككل طاعقتخ ران جاكار
 . نااهلك تادوجوملا حاصام صاصتخالا اذهلف 6 مدآ ىتانمركدقلو ) ىلاءتهلوش ىتعملا اذه |

 | ةروصاماىنممو ةروص هللانع بونيوفاخنهنا ىتاثلاو * ىلادت قحللالو مدآآل ةفلخ نوكت

 | دويتو ىلع لدين ناسثالا. دوجو:نآل ,ةققحلا ف قلع وجو نع تفل .نهاظلاق  هدوجؤف |

 961 هف1 ولت منال حتوم 8 فاوتألا ةينابكو + شيم ىلارالل نر غتر للان ال طحلؤم
 | هعمس نعهعمسو هتدارا نعهتداراو هن ردق نعهتردقو هئامح نعهتاح فلخسف هتافص نعهتافصوهتاذ
 هتتتهجال و هتيناكم ال نع هحورةيناكمالو هماع نعهملعو همالكن ع همالكو هرصل نع هرصل و

 ناومدآ فلخب اك هنع فلخبنا تاقواخلا نم عونل سلو ىلاعت هللاءاشنا مهفاف هتيتهجال نغ
 نمةفص لج الو ناسالا ف عمتجاك دحاىف قحلا تافص عمتجال هنالمذه ضعب مهيف ناك

 هذه ضعن اهل ناك ناو اهناف“تاناوملا :اماو هتافص ناسنالا تلق ةا رمل لح اك ىثل:هتافص |
 مهدجومدوجو»نيملاءاوناكناو مهناف ةككالملاماو اهدجومدوجوب رعاهل سبب نكلو تافصلا

 اولاقاذاو هتافص عيمجب قحلاالوامتافص عيمج مهسفنا اوفرعيناىلا مهملع دح غلببال نكلو

 عيمح ةفرعمو ةفالخلاب هسفن ةفرعع اصوصخمناسنالا ناكو 6 ام ع كناحبسإ

 ضرالا ىفهتافص راونا رهظنف هللا وادم كسلا حابصم اعلا ىف سلف ىنعماماو ىلاعت هللاءامسا

 ةجاجز ىفرسل ا حايضم ىطعاهنال هللارون ضةلوبقل انفتلقما هناقرا اشتد حابضمالا هنع ةفالاخ |

 تاّمص نم ”ىضياهتسز داكي حورلاتيز بلقلا ةحاحز ىو دسحلا 3 ةجاحزلاو بلقلا

 ةفيلخ ضرالا ىف لعجبنا هللادارا اذاف ءافخلا ةلمتقرسلاحابصمىفو ر ونلاراثهسسم ل ولو لقعلا

 رانبهحاصم ريش سفءاشن نم ءافخ ةلش هرونل ىدهف ىباسنالا رسلاحا انصمل هلاج روس .ىلح

 لدعلاب ملاعلا اذهىهتافص راونا رهظنف هضراف هللاة اخ نوكشف هيرنم رون ىلعؤهف هللاروت

 لاقاك اهيقحتسمل ماقتنالاو. بضغلاو رهقلاو ةزعلابو اهيقحتسمل ةمحرلاو ةفارلاو ناسخالاو

 نعكلضيف ىوهلا عشنالو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرالاىف ةفيلخ كانلعجانا دواداي) ىلاعت

 دمج )نيِنمْؤملاقحو هقح ىف لاقو (محر فؤرنينمؤملاب ) مالسل اهيلع هيل لاقو (هللاك سس

 ناودملا ىلعال تافصلاهذه هرهظيملو ( مهنيءاحر رافكلاى ع ءادشا هعم نيذلاو هللالوسر ظ

 لتقلاو ىوهلا عابتانم مدآ ةيرذ ىلع اركتاامل تورامو :توراه لاحم كيهانو 0

 ( لظلاو )



 ةرفلا ةرو- موج هه جد

 ةرضن - 3-5 راىتلا ةكتالملا ءامدلا كفسب نينعاطلا ةككالملا كلت لماتشاؤا كفل

 زوما ”نففمكو زومرلا لحوف اذك هعرششو هللانيد ىلع ةريغ ءامدلا كفسو نيدهاجملل

 مي كدمحم نيستام كنأشب قئابالام لكن ع كلهن ىا كك حسن انا لاخلا و ىا دك 3 نو 0

 تافد راهظال حيبتلاف ةدابعلا هذهل انقفوت مو ىتااعنل نون نم انيلع تمعتاام ىلع

 كيقيابامب كفصنىنا هي كل قه اسيدقت هك سدقنو ف ماننالاتافص ريكذتل داو لالجلا

 فوذحم ردصمب ةقلعتم كلاقس ىف  ناسلل ماللاف كب قبانالامع كهزننو ةزعلاو ولعلانم
 ظ | تابئاسيدقتلاو هقط الامن حبيستلا ريستلاىف لاق * كسدقن ىا ةديزم وكنا ناجفالو

 1 قا هيزنت هن الا# سي دنقتا | نم معا حبستلا هرسس دق ىرصتقلادواد خسشل *لالاقو * هب قمابام

 اتالزاوكآلل ةمزاللا تالاءكلانعو اهنع ههزن' سيدقتلاو ثودجلاو ناكمالا صْئاقن نع

 أ فلخت تألق هناكو ىهتلا ديبقتلا صئاقنىف عقتواهقالطا نعب رخت ناوكآلا ىلااهتفاضا ثيحن

 مهنم مهتيقح ا ض ىع حب الصا كلذ هاذ نم سيل نم دوجو عم داسفلا هسرذ م

 ظ اذاهلق هنأاكو داسفلا نم مهنم مقدم وعام عم مهبلع 3 تا راسفتسالاو ةفالخلاب ظ

 | ةحاصملاو ةمكحلانم ه“ نوملعت الام رلعا ىلا 9 هللا هك لاق ف لبقذ ذئنيح ىلاعت هللالاق |

 | اوضرتعتالق لدءلاو لضفل ارهظف انادعاف فيتا جية ول ناو مالسلاهيلعمدا ننال

 1 قلاخلا سغىل اع عماد قولخم لك ى سلق ىريبدت هسغنع اوقثكتسنالو ىردفتو لكم إذ

 ظ قل اىدي نيب بدأت ناب كلاسلل هسأنا ةيالافو < كلملارس ىلع هش ةيعرلا نم دحا لكالو

 | ءانفلاقيرطل كلاسد.ال مه دنع ملا والكطاو هسانالابرهظيالثل ءاماعلاو خعاشملاو هنافلخ وىلاعت

 هللا ظعودقفالصا هدوجو ىرباللب هتاذب نجاو. هدفتب قشعتا سوواطك نوكيال.قافلاو

 ىدعسلالاق : «نوملعتالام لعا ىنا) هلوشب ةكئالمال هرج, ىلاعت

 دن ردنا ديب غرم رك دزوج 32 زارق هباد رىوس يع دور“

 دشباوتز -نازكيد :كنرتكتات " ناركيد:تئانضمزا ريك دن

 | لعاج لاق امنا « ةفلخ ضرالاىف لعاج ىناةكتالم ال كيرلاقذاو ) ةيمجتل |تاليوأتلا وذ

 ١ رخآ ”ىثو ةقااخلاىه ةلعاجلاناف ةيقلاخلا نم معا ةياعاجلانا اهدحا * نيشمل قلاخ لاقامو

 انا دواداي ١ ىلاعت لقكصاصتخالااذه دحال كل سيلذا ةفالخلا ةفصب افوصوم ها<4ناوهو

 اصاصتخا ةءاعجلاناىناثلاو هاهك انطعاف ةفالخلل ادعتسمكانقلخ ىا (ضرالاىفةقدلخ كاناعج

 ىلاعت لاق مك تاسوسحملاو ماسجالا ملاءوههنالقلخلا ملاع دضوهو توكلمللاوهو رومالاملاعب

 هركذ مالا ملاهي صوصخم وهامركذ ثح لاءتةناف توكلملاو كلملاىا «صالاو قاخلا هلال
 لغجو ضرالاو تاومسلاقلخ ىذلاهلل دما ١ ىلاغتلاقاك قلخلا نع سالا زاتمال ةناعجلاب

 ةقلخلاب اهركذ تاسودحملا ماسجالان م اتناك امل ضرالاو :تاومسلاف ©« رؤنلاو تاملظلا
 تاملظلا انلقامناو ةلعملاب اهركذ تاسوسحاريغ تاموكلملانم اتناكامل رونلاو تاملظلاو

 © روتلا ىلا تاملظلانممهجرخم اونمآ نيذلاىلوهّللا ) ىلاعت هلوقل تايتوكلملانم رونلاو
 ةلخادإهلاف تاسوسحلانمىتلا رونلاو تاملظلااماو تاسوسحلا نمال. تايتوكلملانماهنا: ذنفنف



 د 1 ا يلب نب ينل يد ل 6 ارق ني فاين ١ وون

 تا زيف متو مم كروب لمع وحن هموم مي بك مب 14

 ىونملا و لاق: ةرواشملا نعاضع ةغلابلا |اهتمكحو هملءبوهناكناو مهتاحصنو مهتاقث ىلعاهضىعو ْ

 ناس عبارلاو *« زا « نو.ءاعت الام معا ىف ىنا ا) هلوق وهو ةءاوجو ا < ل احنا ) هلوق وهو ْ

 مايك مع لاك وعل يعش يقلل يطا داير نات رغخ بلين اع عتق يكمل اها ١

 ليقهناك فاشتسا هي ؟اولق وم دلك رم وه ىذلا اله هلاىلا تدأو ندبلا عم ىلا ةف آلا كلت |
 ا ني اهفف دسفي نم © ضرالا ىا هك ؛ اهيف كي نع اولاق ليقف ذتح ةكئالملا تلاق اذاث |

 اك املظ اهبصرىا ه6 ءامدلاكفسيو ا ا املا ك1 فعلم ودعا

 مهنا 0 مولا الو توربخلا لها نم اوبمسل ولف اوعزاب نذلا ةكئالملا ا

 ملناو هللادنع هتدرو لفاكملا قامت اوم مش نوفرعي بتارملاب مهتطاحاو مهيلع هيرؤنلا | ةيلغل ْ

 هملظلا مهيلع تيلع نبذلا نطاشلاو نجلاو نصرا انو تعؤاب كت ىهاك هتققح اوفرعل '

 | ىلاعتدللا |[هيفطيف كابا نع هاو ( مالسلا هتلع هلوق رق مهفاف ءامدلا كفسو داسغلاراهظاب ظ

 فيس 1 هع رجم لوالا هيض

 |" نا ,ةكتالملل ) .ىلاست ةلوق_ ةكيافو!«. ىطررلا بالا نيو >رانلا ني ناكل طخ 5ك
 | اهلع اومدهنأ لق مهروم |ىةرواشملا ملعتلوالا 3 قبول هعلر ا © ةفملخ ضرالاىو لعاح

 دهذ :ئراي ار لقع يم اهلقع *« .دهد ىرانشهو .كازدا تروشم

 نقم راما كت روم + نقربكاز بقا ؟ينهلديب تك

 "طاع يعل زيغتور ال فا وكلا :ةررف اف تايملالاىل فا .ةرزواذكم ىلعب ىيدتس ال, لاح نزل[ ل تعا نلاشزو

 هنل كله لال و لمت - توا لوط نع مظعت ىناثلاو « يوزلا نع ىنغتستال ءاسنلاعرواو

 مهلاؤسب دسافملا نم هنف ام ىلع حجارلا هلضف راهظا ثلاثلاو + هقلخ لق ةفلخلاب هنقلو

 ترسوضعل كلذ عطش ولف ريثك د يخ ن ندبلا م_ج همالسو ”للق رش ةلكا هيف ىدلاوضعلا

 نيفراعلا ضعي لاق * لتقلاعاوباحبقا هناا. ءامدلاكفسي لتقلا نع ريبعتلاو نالا اوس كفس

 < ذل ضرالا صصخ 4 ةفءاخ ضرالاىف 0 رث ىلاعتهلوق فو باجحلال ةجوملاّةأشْنلآو

 نظلا ذا نونعاطلا مه ضرالا ةكئالم ناب اضيا ءاما وه قيقا ىف هلك ملاغلا ىف ةفلخ ناكناو

 تلاق اف ىولعلا ملاعلل تاربدم تاومسال هاو بصنااكلذ ضرعم ىف وهنمالا ردصال

 ةريغلاو.ضرالاىف ةفالّخا ب صنم ةطبغنم اهيلع مم ىتلا مهتاشن ىضتقم الا ةيضرالاةكتالملا

 اماوهفام حشرتي ءانا لكف سردقتلاو حيبستلا نم هيلع مهام مهدبعتو مهكلم بصبم ىلع
 تك لاك افع لق دن مصبتط هعنصىفعازنلاو مكحلا لمف ىلع هنا ةفألا

 رشا نضال ةييمع نما

 1 د مب سس ع جب دسم م حس هس حسم سس حس هس سس سس سم يس يي يت بب ب ب الل ]] ] ذ 1 1 1 121212 12 ذ2ز2ز2زة2ة2ةزة2زذزةز> ز2ز2ز>ة>2><> + <«(

 تسهاس مه بضعرب نم تمهحو: هع تسلا نك اهمد نيا كا

 فلكف لاكشا هعاد مهن وهرد * كلم ىا قبس نبا راهظا ىبزا'

 ندد مد دراين مملح ر ا نم ون 5 مزيكنو 0-1

 اقرد دئارد داز نسفن نه هي أم اننا نءاعيدص ردب هد

 ظ تساحن ايردىلو دبا سوو حقك د تشام محرر ى فنك ناشيإ لح

 ظ ىلاعت هللا هالّبا اذهل جالو مدا اوعزاننيذلا ةكئالملانم تورامو توراهنا تاجوتفلاىفو أ



 ةرقبلا ةروس ميك ها جم

 ظ ليفارم-ا عاشا مهنيذلا حوللا ةكنالم مث رحبلا ىف ةرطقلاك شرعلا لوح نوموحم يذلا
 | رهزامعا ةدمالو مهسانجا ىصخال مالسلاه لع ليريج دونج مهنيذلا ةكئالملاو مالسل اهنلع

 ظ 6 وحالا كبر دونج معي امو) ىلاعت لاقام ىلع ريكا معلا مهيداب الا مهتادابع تانفيك الو

 لق هتيأر دق مهنم ادحاو ىرا الو تقلخ ذنم مهاراىنا الا ىردا ال مالسلاهيلع ليربج

 | فالآ ةمبرالكف قلخي ىلاعت هللاناريغ ىردا ال لاقف تقلخ كك ذنم مهنم ادحاو الأس مث كلذ

 هردق مظعا ام هلا نم هناحبسف بكوك فلا ةئامعبدا ىنقلخ ام ذنم قلخ دقو ايكوك ةئس
 | ضرالاو ءاهلاقلخ هللاز!كلذو ضرالاىف اوناك نيذلاةكئالملا مهب داراو#ت رك عسوا امو

 ناجلاو ناجلا اونب مهنلاو ضرالا نملا نكساو ءامسلا ةكئالملا نكسافنجلاو ةكئالملاق اخو

 ضرالاو ءامسلانيباهل ناخدال را نم بهل نم ناجلا هللاقلخو رشبلاونا مد اك نحلاوبا
 | اورمعف ةند فلا نيتسب مدآ لبق كلذو مهلسن رثكاهنف اونكسال مث اهنم لزأت قعاوصلاو
 اولتقو اودفاف ىنبلاو دسملا مهف رهظ مث ةنس الا ةعبسرادقم ضرالاىف اليوط !ىهد

 املعمهرثك |ناكو ليزا نع همساناكو سيلبا مهيلعماو اينذلاءامس ةكفذلم مهيلا هللاثعبف

 لاجلابوعشوروحبلارئازجىلا ضرالا نممهوج رخاو نحلا اومزهىتح ضرالاىلا اوطبهف

 ىف عدا لوك هكتارا[ نم كشع لد نال تحل مهيلع ةدابعلا ما راصو كتارا

 مهقوف نيذلا نم رسبيا مهما 0 تول ءاشلا 1 مهثوخ 00 تااوُمسلا

 دممزن م ناحانج هل ناكو ةنملاةنازخو ايثدلاءامسلا كلمو ضرالا كلم سابا هللا ىطعاو

 هسفنىؤلاقف يحمل اهلخدف ةنطاىف ةزاتوءامسلا ىف ةراتو ضرالاىف ةراث هللادبعي ناكو رضخأ

 لوحتاب ما ايندلا ىلا نأءطا نملك اضياو هيلع ةكئالملامرك ١ ىنال الا كلملااذه هللا ىناطعاام
 | ىئابتلان ال ءاسل نود 46 ضرالا ىف ف ريصم ىأ هي لعاج ىنا هدونحلو هلىلاعت هللا لاف اهنع

 مهدعب ءاحو نجلا فلخ هنال مالسلاهيلع مدآ وهو 6 ةفيلخ 98 ضرالاىف ناكملاظتلاو

 كلذ اوهركف ىلا مكعفارو مكم الدب ضرالا ىف قلخانا ديراىا هضراىف هللاةفلخ هنالو
 مت ابنئ ا زخا ظفحم مك ةفيلخلاب ملاعلا طفح ىلاعت هللانالاعاو * ةدابع ةكتالملان وها اوناك مهنال

 ىسعب نوكي ماتخلاَو مالسلاهيلع مد ابناكءدبلاف ادحاو الا رصعلكىن وكيل ىذلا بطقلاوهو

 ةطساوريغيمسماىتاتو هضبف لوبق نع هيلع فاختسملاروصق فالختسالا ف ةمكحلاومالسلا هيلع

 لك الاك ةئيندلا قئالعلاىف الاق سمغنم ضيفتسملاو سدقتلاو هزئتلا ةيانىف ىلاعت ضيفملانال

 ىذةطساوب لصحت امنا هنم ةضافتسالاف ةمسذلا فاصوالاك ةيعمطلا قئاوعلاواهريغو برشلاو

 رشبلانافاكلم هللا ”ىتتسيملاذاو ناكايا ةفيلخلاوهو قلعتلا ةهجو درجتلا ةهج ىذا ناتيج

 محللا نمءاذغلاذخا نعزجتامل مظعلا ا ى رآلا هسج فالح ةنوكلدم: ةدافتسالا لطااوشأل
 محللانم ذخأل امهل بسانملا فورضفلا امهنيب, هتمكحم ىلاعت هللا لعج دعابتلانم امهنيب ال

 لعجو هنم مهلوبق ىلا برقا معذا هتبعر نيبو هنيبب ريزولا ناطلسلا لعجو مظعلا ىطعيو
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 اماو تانملا تاجردولا ةعيرمشلا ةداح ىلع ديحوتلامدقو ءايبنالا ةلالدب 6 نوعجرت هيلامت )ب ؤ
 نيوكتلاب كابحاف مدعلا متكىف اناوما متتكو نورفكتأ ىا ءايلوالاو ءاينئالل فيرشت باطخ
 ىيبداب ةيحلادي ريمو ةيانعلارون ءاع مكحاورا ةئيط رمجف زونلا شاشرو حاورالا ملاعفف
 ءايينالااما مكسحب مث لابخلاو سحلا ةريقمىلا لامجا دوهشنع ةقرافملاب مكتم مث لاصولاحابص

 جورعلابف ءاسالا اما نوعجرت هيلامث نامالا رونحور حوربف ءايلوالااماو ىجولارون روف

 هيلاعوجرلانا تيئااملف (كبرىلاىمجرا ) ىلاعتلاق م قلاتابذجب عوجرلابف ءايلوالااماو
 رارطضالاب اماو ميلا رسكو ءاتلاحتفب نوعجرت بوقعي ةءارقك رابتخالاباما ىرورض صا ١
 6 اميجض رالاىفام مكل قلخ ىذلاوه ) هيلا نوعجرت ىذلانا ىلا راشا نيقابلا ةءا 1

 هانعم (ىسفنل كتعنطصاو إل ىلاعت لاق اك هسفنل مكقلخ لب مكل ”ىشلكقلخو ”ىشل مكقلخام ىا

 نم) مالسلاهيلعلاقاك كانوكأ ىلنوكتام ردقبف كريغ ”ىشل تسل ىناف ىريغ ”ئثل نككال
 . قيقحتلا ىلع هللوه نوكيناىا دادعتسالا اذه تادوجوملا نم ”ىثلنسلو ( هلهللازاك هللذاك
 قبتف هلتنا نمحكلامب لغتشت الف رفك ةيبوبرلارس ءاشفاو مظعرس اذهىفو هللانوكيناو
 تاومسلا دوجو نا ىلا ةراشا هف © تاومس عبس نهاوسف املا ىوتسامث ) وهالب

 ”ىشىالو هقلخ ”ىشلك قلخ ملاعىا 6 ملع“ئىثشلكبوهو ا ناسنالادوجول اعين ناك ضرالاو
 لوشوهتيدمصو هتيدحاىلع دهشتو هبافصو هناذدمحم حسسل هنا ولحم نم ةرذ لكف هقلخ

 هرسسدق- ىئاجلا ىلوملا لاق : كناحس الطاب اذه تقلخامانبر

 ون تدَحو راارك سا ةهش د و تدحو هاكواج ناهحود

 صالاهيجونو #4 كير لاق 8 تقو ربخاو مهل 11 نلا ةوان سال ك5 لاوس هي ذاو © ظ

 باها ىف ةفلابملل تاذلاب ةدوصقملا اهناعم ثداوحلانم هبف عقو ام نود تتولاىلا ركذلا
 لمتشم تقولانالو ىناهربلاقيرطلاب هيف عقوام رك ذلاباجبا تقولارك ذ باجي نا ال اهركذ
 غيل ماللا ةكئالملل 98 انابع ةدهاشم اهناك اهلمصافتب ةرضاح تناك رضحتسا اذاف اهيلع
 ماتهالا نم هبفام عم ابلاغ لوظلانم لوقملاىف امل درطم بابلا اذه ىف رورجملاو راجل ميدقتو

 اهب اومسو ةعاماثينأت دك أتل ءاتلاو كلم عج ةكئالملاو * رخاام ىلا قيوشتلاو مدق امب

 ةكولألا نم كلأم بولقم كلم كلم لصا نال هلسر مهف سانلانببو هللانيب طئاسو مهناف
 .ةفلتخم لاكشاب لكشتلا ىلع ةرداق ةفطل ماسجا نيملسملا رثكا دنع ةكئالملاو * ةلاسرلا هو

 . اهو نجلا رشع مدا ىنب نا مهترثك حرشىف ىورو + كلذكمهنوري اوناك لسرلانا ليلدلاو
 ريشع مهلك ءالؤهو راحبلا تاناويح رشع لكلاو دوبطلا رشع لكلاو ربلاتاناويح رشع

 لك مث ةعباسلا ءاهسلاىلا اذكهو ةيناثلا ءامسلا ةكئالم رمشع ءالؤه لكو: ايندلا ءامسلا ةكئالم
 تاقدارنس نم دحاو قدارس ةكئالمهرشع ءالؤه مح مث ليلق رزن ىسركلا ةلباقمىف' كئلوا
 تاومسلاهي تلبوق اذا ةكمسو هضرعو قدارس لك لوط فلا ةئاّتس اهددع :ىتلا شرعلا
 الاربش نادقم نم هم امو نيوسحم ردق ..ددع اهل نوكيال امهشب امو امهنق امو .ضرالاو

 ةلباقم ىف ءالؤه لك مث سيدقتلاو حيبستلاب لجز مهل مئاقوأ مك اروا دجاس كلم هففو ظ



 ةرفبلا ةزوس مي ورا >

 نعو * طتنلاوحتدلان ال هان زم ديم رت الا , هل وق ذاب اب بو اذهناب ضقانتالو كلذريع 5 1

 اهلع فكلا ”ىله رجلا ىا رهفلا ةئنهك سدقملا تب عضومىف ضرالا هللا قلخ نسحلا |[
 001 : 3 ا
 | هم طب مْ هعذوم ف رهفلاكسماو تاومسلاهنم قلخو' ناودلادسهخا مْ اهم قزالب ناخد ؤ

 ادهض نغعواهلوظ:نعَوج هللا قلخاملوا امهذع هللا ىضر سابع نء|لاقو *: يقل دلة ذك "ضرالا

 | اهنم رام تبرطخاو تبادف هسهلاب اهيلارظف ل فقالا ةرسشع ةريسم ىف ةدشافلا هريسمه

 | ناخد نم ءامسلاف اولاق ءامس ناخدلاواضرادبزلا لعشخ ءاملاقوف ماقفدبز عمتجاو عفتراف ناخد

 ١ 4 0 5 كلاب هحفسو تماق دامحالبو تقرفش ةراشابو تعشرا 682 2

 ا دي اع تبصلوهف 34 ا ويحس عبس 2 ادلة مهبه هيف ريمَصلاو كيلذك

 ىهو نولفرا هاثلامساو ءارصخ ةدرصر نه ىمو عشر ىلوالا مسا عبس ىضناملسلاق + الحر

 ءاضس ةرد نم صو نوعام هعبارلاو ءارمح هتوقاب نه هو مودنق هلاثلاو ءاضس ةضف نم

 ءابو عةعباسلاو ءارفص ةتوقايزم ىهو ءانفو ةسداسلاو رمحا هذنم ىهو ءاشد ةسماخلاو

 | ءايشالا هنكي املاع هنوكلو لقهناك ليلعت هذ 4 ملع ”ىشلكبوهو © ال التي روننمنهو ظ

 |. اذه ىلع هلعف ناكنم ةلاب لالدتساو عفنالا هجول ا كك الدطل هنانو لع خاب ولك 7

 هجولاب اهصصختو اهماكحاو لاعفالا ناَقتا ناف اسملع ناك قينالا سترتلاو سحعلا قسنلا |

 نادبالاانم :مهرودضف جاتخامل ةحازاو نحو ميكحت ملاعنمالا روصتيال عفنالا نسحالا
 ندب لك ءازجا عمجي فك اهلك اشداع .تلضتاو :اهؤاّرِجا تددسو- ثرتسكتو تتتفئامدغي

 | هذهىفو * ناك ا اهنم داعيف. اهم نكي. ملام اهيلا مضني الو اهنم'ىش ذشرال ثيححب ةيناث ةرم | ظ

 | ىباثلاو ةيئاسفنلا ىوقلاو ةنذر رالا توكللملا ماع ل لوالاف تايناحورلاستارض .ىلا ةرفاشا ةيجالا |

 | حورلاملاع سداسلاو رسلا ملاع سماخلاو لقعلا ملاع عبارلاو بلقلاملاع ثلاثلاو سفنلا ملء ظ

 | ِهلوَس هنعهللاىضر ىلع نينمؤملاريما راشا اذه ىلإو ىحورلارسسلاوه ىذلا ءافخلا ملاع عياسلاو |

 | دهزلاك تاماقملاو لاوحالاهقرطو ضرالا قرط نم ام معا لفافة ااا ولع يع قواس ٠

 تاومسلا ددع ىلع ةرشع اننا تتارملا نا معاو * اهلاثماو ىضرلاو لكوتلاو ىوقتلاو |

 اياب رمشع انثا ديحوتلل لوَش هرمس سدق ىدنفا هداتفاي ريهشلا خسشلا ناكو + ةسّا شورعلاو

 ' مهرس نال ءامسالاب اهنوعطصي ةيتولخلاو نيقيلاف مهرسنال ديحوتلاب اهنوعطش, ةيتولحلاف
 | ىوراف ىلع تانلانالكلذو تاذلاةنحو تافصلا ةنجو لاعفالا ةنِح :نولوش مهو خزربلا ف

 لهال ثالثلاف ةينولخا ىنعانيقيلا لهال .اهنم ميرا ناك !ذافعبس امهنعةللاىضر سابع. نبانع

 قير فك رةجاد اليوأتلا قو © تاذلاو تافصلاو لاعفالا خو ةيتواخلا ىنعا خذربلا

 تارذ 6 اناوما .مت 57 مكنال هتاسابو : هللاي: نور فكت أىا :نينم ؤمللا دحوت ناطخباماب ( هللا

 مككاذأو مكبرب ل باطخ ذيذل مكعمسأو هنلص نم مكجا رخاب ( كايخاف ) مدآ بلصفف
 ةعحر ماب ( مكسيم رو ههرال هنغر ىلب ملف ىتح تاوصلاب باوحءال مكقفوو بانطخلا تذل

 ْ مهتوعذ لوقو ءاردنالا هئعس :كفع)» ةرئاسنالا ةعسطلا ملاعىلاو مكابأ' بالاصاّ ا
 ظ
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 ناميالا ىلا زفكلا نع مكفرصي ام مكعمو هتينادحوب ىا ه4 هللاب كو نودحجتو ناؤارفخلي
 راكنا ىنعم لب عوقولا راكنا ىنعمب ال ىراكنا ماهفتسالاو ةبقاف الاو ةيسفنالا لئالدلا نم

 بحعتلاو بحعتلا هجو ىلع نوكي هللا نم بحعتلا نآل .هنم سحعتلاو هداعتشتس او عقاولا

 | لاقو * ثللا ىلا ريسفت ىفاك هللابز و رفكي. مهما نوبجعتتالا لوّشهناكو بحستل اىلا وعدنا وه

 لاوقاكتسم عمج اناوما مت كو يك طاف ها قوزبخاقءملاو راختساوع ىضاقلا

 #0000 هيي اول اححال اماسجاى ا اتاوها منك مكلا لاحلاو ىا لبقعمج ١

 تبم لاق امئاو ادام مهنوك لاح تاوما مهل لبق فيكتلق ناف فاشكلا ىف لاق + ةقاععو ظ

 ه6 ؟ابحاف## 6 اتيمةدلب ( ىلاعت هل وقلة ايلا ءداعل كلذ لاش لب تلق # ىلا ةانحلا هنم حصت 5 ْ

 ةلالدالءافلاو ثعبلاب مهل مازلا اذهو 6 اندم مكاهما ماحرا ىف مك د اهخشو اوزالاقلخي ظ

 ظ هس رم راوطا ةلاجلا كلت ىف مهيلع دراوتناو اناوما مهنوكرلا لصاح اح الا ناف تمقعتل | ىلع ٍ

 ىخارتلا فرح مب ءاجلوطيدق ايندلا ىف محب 5 افن | هيلا ريشنا اك ضعب نع خارتم اهضعب |
 ايكيا صاطظ ةردقلالئالد نم ةنامالا نوكو مكلاجا ءاضقنادنع ه# مكتمي مث ق لاقف |

 ؤ ه6 مكبح مث 9ه ىمظعلا ةمعنلاو ىدبالان اولا ىعىتلا ةيناثل اةايحلا ىلا ةلسو اهنوكلف منلانم

 كيس نمو كبرنم لاقيو نيربدم اولواذا مهلاعن قفخ عمس ىتح ىحبف روبقلاف لاؤسلل
 دموي ةامحاناف ثعبلا ةاح هبدري+ هنا ىلع ىخارتلا لسس ىلع بسقعتلل ىتلام لدو كنيدامو د

 نوعجرت هيلامث بسائيالف خارتريغ نم هب لصتنو ءازحلاو باسحلاب هللاىلا عوجرلا اهنا |

 باسحال ؟روبق نم نورسشنت هللاو رشفارشناو ريخف اريخزا مكلامعاب مكيزاجسف هريغئلاال |

 مهتب مث مهابحاف اتاوما اوناكمهنا اوماعزا لقناف + هذه مكلاحب مكملععم ؟رفكبجااف

 لزنم لئالدلا نم مهل بصنامل امه معلا نم مهنكم تلق * نوعجري هيلا مث مهسحيونا اوماعبمل .

 ردقامل ىلاعتهناوهو امهتح ىلع هب لدبام ىلع هيسنت هب الاىفو امس رذعلا ةحاذاف مهماع ةلزتم |
 هي مكل قلخ ىذلا وهو هتداعا نمهيلعن وهاب سيل قلحلا ًادبنافايناثمهيحيناردقالوا مهاحانا |
 ءايشالا نال مكسيدو ؟ايندىفاب مكعافتنالو مكلجال اهقلخ ردقىا ىرخا ةسعن نايباذه |
 الاح بصن 5 اعيمج ف ءاشالا نم اهيف ىذلاى ا # ضرالاىفام قه تقولا كلذف قل ملاهلك |

 ىلاقو * ىشاوكلاىف م ةحابالا ءاشالا ىف لصالانا ىلع اذه لدسيدقو ىلالا لوصوملانم |

 (مكل قلخ ىذااوه)) ىلاعتهلوقىف مكل ىف ماللا اولمح ةلهجلاةفوصتملانم ةحابالإل ها ريسبتلا |

 كدكءائو ةفرملاا كل ةقحن اذاف سماالو ىهنالو رظحال اولاقو قالطالا ىلع ةحابالاو قالطالا ىلع 0

 هلطنتو هديرب ام هعنمج ال و ه.عّس ام هدح لينا بيبا ةمرخاتلازو ةيولما لمقام ةحلا ْ

 ددهو ريشبو دعواو دعوو رظحو حابأو ماو ىلاءت هللاىهن دقو حيرص رفك مهنم اذهو |

 نمخلسنا دقف ةقلطملاةحابالا ىلع هي الامذه لمح نف ةرهاظتم لئالدلاو ةرهاظ صوصنلاو '

 هثدارأب اهقلخ ىلا ىا اهبلا دصق “6 ءامسلا ىلا. ىوتسا مث فه ريسيتل' مالك ىهتنا ةيلكلاب نيدلا |
 اهقلخ فنعاضتىف رخآآ ”ىش ةدارانم هي فظاعالو هيولي فراص الب ايؤسادصق هتينثمو |

 وا
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 ىلصلاقو (مهراصبا ىمعاو مهمصاف كلذدنع هللامهنعل ماحرالا اوعطاقتو بولقلاب اوضغابتو
 | ىاتياهيلع كرتو اهجوز اهنع تام ةًأنسغا. ةمانقل موب هللا شرع لظىف ةثالث ) سو هيلع هللا

 | ىهوا) متيلاىنعي ( تيمي وا هللاههينقني ىتح نماتيا ىلع موقا تلاقو جوذتت يف تبطخف اراغص
 ا لص ولجرو نيكسملاو متيلاهيلع اعدف هتقفننسحاو هتعنص باطاف اماعط عنص لام هللجدو

 ! 46 ضرالاىف ققؤدسفيو © (هبر شرع لظ تحن نوكيوهلجاىف هلدهيو هقذرىف هل عسوب محرلا '
 | هحالصو ملاعلا ماظن كلف رودي اهيلع ىتلا لصولا عطقو قحلاب ءازهتسالاو ناميالا نع عنملاب
 / مهنال ةنلا ىف ةبوثملا ناكم ةرخ آلا ىف ةبوقعلاب نونوضملا ىا « نورساحلا مه كئلوا ©
 نم سيل ليق"* اهباوثب اهباقعو حالصلاب داسفلاو لصولاب عطقلاو ءافولاب ضقنلا اولدبتسا
 هلزتمو همدخو هلها ىلا ىلاعتهعاطا ناذ ةنملا ىف مدخو لهاو لزئم هلو الا رفاك الو نمؤم

 ةيمحللاتاليوأتلا فو © هلزنمو همدخو هاها نع نيغدقف نمؤملاةللاهثرو هاصع ناو ةنلا ىف
 نودهاشب نامبالارونب 4 اونما نيذلااماف اهقوف اق ةضوعبام الثميرضينا ىحتسال هللانا )

 (نولوقيف اورفك نيذلااماو مهبرنم قحلا هنا نوملعيف ) ةلثمالا ةرودىف ىتاعملاو قئاقملا
 | ةوك ىف قئاقحلا اودهاشاف ٠ مهراصبا ىف ةؤاشغ مهراكنا ةملظ لعخل قا اوركنا- ثيح

 دنع لاهجلاو زافكلا كلذكف ةسرعلا ةغللا ةوسك ىف ىلاعملا نودهاشبال مجعلانا ام ةلثمالا

 | اراكتا اوداز مهلهجبف 6 الثم اذهب هللادارا اذا ام ) اولاق لاثمالا قئاقح كارداىف مهريحت

 | روتلاش اشر هأطخا نمم ( اريثك هب. لضي ) ةلاهطامده ةلالضلاةيدوا ىف اوهاتف  راكتا ىلع
 كلذ هناصانف هرون نم مهيلع شرم ةملظىف قلخلاقلخ هللانا )مالسلاهيلعلاق كقلخلاءدب ىف

 | ناميالارون ءأطخادقف حاورالالاعىف رونلا كلذ هأطخ انف (لضدقفهأطخانمو ىدتهادقفرونلا

 | هباصا كلانه كلذ هباصانمو .ىدتهيالف نآ رقلارون هأطخا دقن نامالاروت ءأطخان مو اهه

 | وهف نا. رقلاروت هءاصا رم و ناءرقلا رون هءاصا دقف ناميالاروب هباصا نمو ناميالارو انهه

 |. همالك هنال ةمقنو ءاقش موقلو همحرو ءافش موقل نا رقلاناكو « ازيثك هب ىدهنو زث لاق#رم

 لضياموز) هلوقل نيقسافلا لضا هرهشو نيقداصلا ىده هفطلف رهقلاو فطللا ةلماش هتفصو

 رك ذ حئاتن نع ربخا مث ةقلخلا ءدب ىف رونلا شاشر ةباصا نم نيجراخلا « نيقسافلاالا هب
 | نيذلاىا هقاثيم دعب نم هللادهع نوضقني نيذلا ) ىلاعت هللالاق م دوهعلا ضقنو جورخلا
 هقاثم دعب نم صالخالاب :ةيدوعلاو ديحوتلا ىلع قاثما موي هودهاع ىذلا هللادهع نوضقتس

 | لتبتلا باساو قحلاىلا لصوملا كولاسلا ٍبابسا نم 6 لصوب نا هب هللارما ام نوعطشبو ر)
 | هريغنع انلك اعاطقنا هنلا ص ىا التبت هيلا لتبتو) ىلاعت لاق اك قلخلا نع. عاطقنالاو
 كايقلاب مهتنبط ضرا ىتهىرظفلا ديخوتلا رذب نو دعس لوا 4 ضرالاف نودسفو )

 | مه كئاوا ) طاضلالمءلاو نايالاب ةنحوتلا رذب قسو ءاسالاةوعد لوبق:نع ضارعالاو
 | هادعتسا ضرالاف ةاونلا رسم م مهيف ةعدوملا ناسنالا ةيلاك دادعتسا اوسخ 6 نورساخلا

 ؛ اوما نيذلاالا رسخ ىنلف ناسنالا نارصعلاو ) ىللاعت هلوقل ءاملا مدعدنع اهبف ةعدوملا ةيلختلا

 | نيدناممىا نورفكتىف ريمضلا نم الا بصن فيك « نو رفكت فك ف (تالباصلا ولمعو



 د بضل ضنا نمل دن
 1ىإ 0

 <© || <« مو هيل ع م فأ
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 ١ مهنم لعنم هبلضي ىنعي ةياده نودادزفهب مهقيدصتل نينمؤملانم 46 اريثك 9 لثملا اذهب ظ
 ةلقلاوةرثكلابن وب دهملا فصو ملتلقناف *ىدهلا راتخيدنا لع نم هبىدهيو ةلالضلاراتخونا

 لهاىلا سائقلاباهب نوفصوب ام |ةلقلابنوفصوب نيحو مهسفنا ىفريثك ىدهلا لها تلق*مهتفص

 | قحلاىلع ءالؤه نال ةروصلاىف اولقزاو ةقيقلاىفريثك نييدهملا نم لل قلاناف اضياو لالضلا

 ه6 هب لضيامو 92 ملا ىلعدحاولاوه مظعالا داوسلا هنعهّللا ىضردوعسم نبا نعو# لطابلا ىلعمهو

 قسفلاو* هرمانع نيجراخلاهللابنيرفاكلاىا 6 نيقسافلاالا ف هبيذكتو لثملاب لذخيالىا

 رارصالا اهتلمح نم ىتلا ٌةرييكلا باكتراب هّلباةغاط نع جورخلا ةعيرشلاىفو جورخلا ةغللا يف

 كامهنالاةتاثلاواهلاحبقتسم انابحا اهباكترا وهوىناغتلا ىلوالا ثالث تاقبطهلو ةريغصلا ىلع

 اهنلبيملاف رفكلا بتارمنم ةقيطلاهذهو اهحبق دوحج عم اهيلع ةرباثملا ةثلاثلاو اهيطاعتىف
 نوضقنينيذلا# ناعيالا روديهيلع ىذلا قيدصتلاب هفاصتإل نمؤملامسا هنع بلسيال قسافلا

 نمتلق ناف«بكرتلا كفو خسفلا ضقنلاو* ىلاعت هللارما نوكرتيو نوفلاخىا ه6 هللادهع

 لبيس ىلع ليملابدهعلا مهتيمست ثيح نم تلق * دهعلالاطباىف ضقنلا لامعتسا غاس نيا |
 ةقراذ ىلع هدخاام لوالا هب الاث هللادهع لق نيدهاعتملا نيب ةالصولا تان وه هنقامل ةداعتسالا

 اوميقا ناب مالسلا مهيلع ءاسنالا ىلع هذخاام ىلاثلاو ىلاعت هتيوبرب اورّهناب مالسلاهيلعمدآ
 هي هقاثم دعي نم 9 هومتكيالو قحااونس ناي ءاملعلا ىلع هذخاامثلاثلاو هيف اوقرفتتالو نيدلا

 بتكلالازئاب كلذهللاقيثؤت دعب وادهعلل ريمضلاف:لوبقلاب .هديكوتو دهعلا كلذ قيوتدعب ىا

 - ىحم - دهعلا سفنال ردصملا سفن انه قائملاب :دارملاف هللاىلا ريمضلاف لسرلا لاسراو

 كلذض رف ارئاحاملاظناكو مهنام زىف ناطلس لماع مينبا هلزاكمنا هللاهمحر رانيدنز/ كلام نع

 لاقادبا ناطلسلا لمع ىف لخداالهفانا امم ىلاعتهللاىنافاعول لاقو هسفن ىلع دهعورذنو لجرلا

 ةرملاىف مهملظ امم زكا سانلا ٍلظف ايناث ناطلسلالمحىف لخدف ضرملاكلذ نم هللاءارأف

 هيفلخدو دهعلا ضقنو ”ىربف ناطلسلالمج ىلا عجربال نا ايناث رذنف ايناث ضرفىلوالا
 لاقو هرازف رانيد نب كلام كلذب ربخاف ةديدش ةلع هب ترهظف نيترملا ىف مظ ام رثك | لظو

 تدهاعضدرملا لاف ةلعل اهده نم وحك كالعل ادهع هللا عم دهاعو اش كسفن ىلع بجوا ىزاي

 ءانيرجدق انا كلام اي فتاهفتهف ادبا ناطلسلال مع ىلا دوعاالنا ىشارف نم تشول نا هللا

 هذه ىلع ىتفلا تاف هسفن بذكاف هسفنب هانبرج ىا هرذن هعفني الف ابوذك هاندجوف .ارارم
 ىونملاىف لاق : ءاملعلا ةضور ىف اذك ةلاحلا

 اهتلا رد دوش تنعل بجوم #* اهبون تسكش و قائيم ضقن
 امىا لوصوملاريمض نم لدب هنأ ىلع بصنل الصويا لح ه# لصوبنا هيهللا يما ام نوعطشو

 ننمؤملا ةالاومو محرلا عطقكه ناحبس هللا اهم ىذريال ةعبطق لك لمتحي وهو لصون نا هب هللا سما

 هفام رئاسو ةضورفملا تاعاملاكرتو قيدصتلاف بتكلاو مالسلامهيلع ءاسنالانبب ةقرفتلاو
 تاذلاب ةدوصقملا ىه ىتلا ةلصولا نمدبغلا نيبو ىلاغت هللانيبام عطش هناف رش ىطاعتوا ريخ ضفر
 نسلالاب اوباحو هب لمعلا اوعيضو :ملعلا سانلا رهظا اذا)ثيدحلاىفو لصفو لصو لك نم
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 ةرفبللا ةروس هدك ملا/ رجح

 لاقو كومتشدف ءاهفسلا اوبطاخنال كاذكف مكعدلتفريبانزلا اوريثتاللاق"نيبانزلاةراثاب ءاهفسلا .
 صوصللاْ سدح هيريلاىفالو اهدسفتف ةخرالاو نتوسلا ثمح ؟رئاخذ اورخدنال اضياهف

 | ءاجو *«ىلاعت للادنع؟رئاخذ اورخدا نكتلو مومسلا اهقرحبو صوضللا اهقرتسف موم.لاو
 ىسانلا ماناملف ةيقئةدنج ةطنحهتيرقفف عرز لجر لثك ءامسلا توكلم لئماضيا لجتالاف
 اند ساب عارزلا دسعلا قت ربلا هيلا ماو اهمخو ىازلاحتشوهو ناوزلا عدزف دهؤدع ءاح

 مهذ نا مكلعل لاق ناوزلا اذه نان اولاق ىلبلاق كتيرق ىف تعرز ةدامج هطنح نسل ا

 اوطقابنإ نيداصحلارماف داصلاىتح اعمح ناسرتي اهوعد ةطنح هعم اوعلقت ناوزلا اوطقلتل

 ريسفتلاو + نيرحلا نمل ةطنخلا اوعمجو رانلاب قرحيمث امز > هوطبر ناو امرا نم ناوزلا

 ظ ىئصاعملا ناوزلاو سلبا ناوزلا و زو ةعاطلا ةظنأاو ماعلا ه هب "5 رشلاوا عادزلا

 نومحب ةرد ند عمج اوهمهلوقف 8 لاثما برعلاو* مدأ ى نوؤومس ةكئالملا نوداصحلاو

 ان د اذاقدسالا نهحو 501 ىلع عشب كال بابدلا ع نطأاؤعاو ناس مكبس تزف رقاادنابل)

 لبالا مسانم نم ىلا سميهل | عمسي دارقلا 57 معو ذارق وم عمساو عجرىا با عم

 هنأ معس شعنتاها كلدو دارقلا نمرمجا نالفو لانماةعبسوا لايل عبس ةريسم ىلع اهفافخاى أ

 | ةنس ةئامثالث شدعي هنالرسنلانم رمعا لاَقو التقالا تومال اهنال ةح .نم.رمعال قو ةنس

 لميطأو' هزل بلغ ءاهريطت القل ءاادتا ءاتعنلا اؤءارهظنال 'اهنالذربل ىلا :ةداوزج لم, دارضأ نلف

 لاقيو دجوبال الاّ ضوغبلازع نم نعأو «هناورب» ةسرافلابىهو اهنم فخاىا ةشارف نم

 لمقااوهو سوسلا م لفاا اون ةقاويلع نب كقيحضلاو قاظالام فيلكت ىف للعوحلا + وين

 ةامابو اهلك أتق امعزنغو خوخلاو فوصلاىلع عقت ىتلاةودلاوريعشلاو ةطنلالكأي ىذلا

 طاحصمو فصيلة هلاثماىف هلو قحلانم ىحتسالو سانلل لاثمالا برض ىلاعت هللانا ١

ْ 

 هرمسسس دق نيدلالالج َىلوملاكاق : باللالا اولواالا ركذتياِمَو

 تس.١.ءاغت تش لزه نمل زه.» *' تسمتلفا تسبب تيب نم تيب

 ىلع اهدعنام بترت ىلع ةلالدلل ءافلاو يسودهيلع هللا ل ددمت نار قلاب هك 6 اونمآ نيذلااماف

 ةذوعلاب لثملا ىا هنا نوملعف © ل ادَبا نيذلااماف هبرضم لق هنايلاقا هيلع لدبام

 لكتطملاا فلا فلاح 1 + مهبر نم م هراكناغوسيال ىئذلا-تفاقلا ىا 2م قحلا قه تايذلاو

 نوقوبوقللا لكلا اذهىف نوركفتف ىلاعت هنم انناكىا للا ىلا دئاعلا ريمضلانمواق حلا ىف

 | اورفكن ذلااماو 0 هءنونمٌؤشءاوس هتردقىف: كلذ لكو ريغصلاو ريكلا قلاع ياو

 لئملابىا 4 اذه هللادارا 0 ”ىشىاواىذلاامئا 7 اذامنولوقس 0 2 رسشملاودوهيلامهو

 ١ فلالافذح املفلثلا اذهبىا هالثمإو هللاذرتساو هلاراشملل ريقحتا ذه ةلكىفو سيلا
 لذخم ىا “6 هبل ضي 9غ هلوَه ىلاعت هللامهباحاف نيعلا ىلعوا الثم ىا لالا ىلع بصن ماللاو

 | هلالالّصلاقلخّى ا لالظالا دانساو لطاللاىلا قحلا نع فرصلاوه .لالضالاو لثملا اذه

 , ةدششسم سس !!ثدح نم داعل الاعفأ هج ناو ىل اعت هلق وام ءايشالا عيمج نا ىلع ىنرم هن احم

 ْ | قفويىا هو هب ىدهنو 33 ةلالض نودادزيفهنوبذكي مهما كلذو رافكلا نم هي اريثك وه مهيلا

 حا ىطول نديسرب و ثنا كاكح ناب ندد مع رقد طساوا رد 3 . جه كا 5 ها وشو



 مهي م5 >خ- لوالا ءزجلا

 هقو * ى وقلاريكلا ليفلاهطعأ وضعو ةا ١ لك ريقلا اهمحم زامل كلا ةنرللاوكاهخ |
 ١ ىا ( هتروص ىلعمدا قلخ هللانا ) مالسلاهملعلاق م هذادعتسا لاكو ناسنالا لاحىلا ةراشا
 | هلالجو هلامح تافص نم ةد لك نم ىلاعت هللا هطعا ناسنالا فعض ردق ىلعف هتفد ىلع
 ( هير ف رعدقف هسشن فىعنمه ) لاقام هير تافد لاك هنشن تافص ةا ىف دهاشلل احذومعا
 : 6 مدا ىنب انمركدقل و )ل ىلاعت لاق ناسنالاب ةصتخلا ةماركل هذه. تاقواخلا نم ”ىشل سيلو
 ىونثملا ىف لاق

 لع تخورفا نامسآ متفهعات * ىلع يعول اوال ىلع
 تقودنا ةةياورإك كلا *ىروك * تنيكش وذ 13كلت سومانو مان

 2194 اد الادخار اضاف ةقلجسل راكب نس نالت شاركت يفرح ول هد م وط
 مبامل ترودزا تلدعم ف ناح 3 تسربترودىا رخا تروصدنح

 مدل قافكيذي خا ل نيلكولاراللا عاده دي ةواديشتا7 جدا 1 تروس ركع
 هتردق قلطاف رعو سانجالا ءافعض ركذب سانلا ءافعذ بولقىوق ىلاعت هللازا مهضعبلاق |

 أ ضوعلاق و هرك نع لافلا ةئمهب هرغط ىلع ضوعبلاناف ءايوقالا تايه ىلع ءافعضلاقلخف
 ' قلخلا نم لمعلا ريثكق عىطعيام لمعلا ل يلق ىلع ىطغينا هءركنم دعبتسيالف نيحانج ةدايذ |
 الف ريكلا اذه ىذْؤِب ريغصل !اذهنا ببجعلا نمو ةقلخا نم ثلا ريك ىطعا عم ةثلا ريغ ىطعاا5 |
 ىطععا مث فعضلااةياغي بابذلاو ضوعنلاو ةوقلاةياغب دسالا قلخ هنا ىلاعت هللا ففطل نمو هنم عش
 ةغاابم عم كِلذَف امهداتو سانلا هوجوىف امهناريطفف اهرهظا ةءارج ٍبابذلاو ضوعبلا

 ' مهقرطو سانلا نك اسم نع هدعابت كلذرهظاو دسالا ف نيحلا كرو ةبذملاب امهبيذىف سانلا |
 فيعضلا ىف لعجو ىلاعت هللا نش سانلا كلهل ضوعبلاو بابذلا رساج دسألا رساجنولو
 ريكلا كلذ ىلع كتردقو فيعضلا اذهنع كزجت بجعلانمو نيملا ىوقلاىفو رساجتلا

 ةبطخلا هيلع عطقىتح ارارم داعف هدرطف هنيعىلع بابذ عقوف نومأملا بطخهنا  ىكحو -|
 هب لذل كاق بابذلا هللاقلخل هللاقف لازتعالا ف نييرصبلا خيش ليذهابا رضحا ىلص املف
 طاصمو مكح بابذلا له قلخىفف رابخالا ةضور ىف اذك لا هزاحاو تقدص لاق ةربابجلا |

 راط اذا فضلا اذه نا. ببجاغالا نمو ايئدلا: تنتنأل بابذلاو جيرلاالول عيكو لاق *
 هنم بجياو كمركو كناتسإب كيلع دسفو كشيع هب صفنو كبلق هبقاض كهجو ىف
 ضوعلانم اذه كعزج ناكاذاف رانلا كدرويو راعلا كثروي ام ىلع كفعض عم كنءارج
 قلخلا للاهحر ىريشقلالاق * ىلظل فب زراقعلا©تابحلا كيلع تطلستاذا كلاح يكف ايندلا ىف
 شرعلا هتردقىف ناسنو ءاوهلاىف ءابهلا نه ةرذنم لقا قلاخلا ةردقىلا ةفاضالاب قيقحتلاىف

 قول نع سدقتو هناحبسرساهيلع ةضوعبلا قلخالو رسعا هيلع شرعلاقلخالف هضوعبلاو
 لكنم مظعا لثمملا ناكناو مظعلاب مظعلا لثعك ريقحلاب ريق ل ثم هنالعاو «نانينلا هز فعلا
 بطلا قيقدلا هلم ير لخنك اونوكتال لاق ةلاخنلاب ردصلالغ ليجالاف لاك مظع

 ةبطاخم لثمو ؟رودص ىفلغلا نوقبتو مكهاوفا نم ةمكحلا جرت ما كيذك ةلاخنلا كتم وأ
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 ةرفل اةروس مه مه >>

 ا دهاتنة راو ارانةهوشنلقا كلطتالا هيظغانتخ ”اذأ ءالسلاهيلع ميال ادازاو 0607 كالالخن [: ليزا نانا

 | هللارانن وكت ةراثو اهقرحتف سفنلاتابوبحتَق عقت ةحماران نوكتدراتو ةطيشلاةفصىمهو زانلا

 هباشتم ةدهاشملا هيرانلا ةروصلافمهدوجو تدب مهيلع قرحتف ةدئفالا ىلع علطتىتلا ةدقوملا

 اهنمت ران لك نمدجم :للصاولا .كلاسلا نكلو ( اهءاشتم هباوتاو ) ىلاعت لاقاك ضعس: اهضعب

 نم.جاوزا تابرقلا تانج: ىف دوهشلا بابدال ىا 4« جاوزا اهفمهلو ) ىرخا ةفصواقاؤذ

 اقاك (تويلاغ ) اهضاضتقاىف 6 اهيف مهو ) راغالا ةسبالم نم 6 ةرهطم ) بنغلا راكبا
 لها الا اه ركتيالاب اوقطن اذافهللاب ءاملعلا الا اهملعبال نونكملا ةّمهكمواعلا نمنا) مالسلاهملع

 بغلاىف قضى نعم ةلاثدلا ف ةروص هلنا 5 ةداهشلا ىف دهاشي "ىشلكنالعاو « (هللابّةرغلا

 يفق هلا ىف نؤوكف (ىهاك ءاشالا انرامهللا) هلوقب ىلاعتهللا لأسي مالسل اهيلع ىنلا ناك اذهلو

 | ةرخ ًالاىف ىريف ةيلاغ روصلا ىلع ىامملاو :قئاقللا نكلو.ةلضاخ اهَشاَقَحَو ءاشالا ةدوص
 | تناك اك ةروشلاو م الا هذول و لش نم اًضرر ىذلا اذه لوقش هفرعؤ هليعلا ”ىش ةروص

 ةنلاىف * 1 نامت مقعد ىضرسا.عنبا.لاق اذهلو هفرعت ةيثكأ اهو 5 قوذؤف اهتكفو ظ

 هللا ليبس فم [ملا اهملكي ةلكنلك) رسو هنلعمللا ىلص هللا ل وسر لاقاأك اذهو ءامسالا ريغ اسدلا ىتامم

 | ن الاف 177 فرعلاو بالواجب وللامد ترحفنا تنعطموب اتكرر طراق امل نكت

 دهاشي ةرخ الا قف انهه دهاشيال بغلاىف .هفرع نكلو .ةداهشلاف لصاح مدلاكلذنوا
  ةضوعبامالثم برضينا ىحتسيال هللانا 8 متتغاو ادج مهفاف ةيبيغلا ىناعملاو ةيوسدلاةروضلا |

 ْ تك لثملا هب كش يلعل] برضو هباتكىف غوؤؤتكسلاو بايدلا هللارث ذامل ةداتقو نسما َنَع

 ناسنالا ىرتعيراسكتاو ريغت ءاملاو + ةي الامذههللالزئاف هللاءالك اذه هيشيام اولاقو دوهلا

 نم كرت ةضوعبلاب لثلا برض كرتيال ليثعلا ليبس ىلع راجوهو مذيو هب باعيام فوخ نم
 أ ةماجا ةممشاامو. ةلوعفملا لع. يضتلارك ذبىا برضننا نحيف اهتزاقحلا اه .لثعنا قت

 ١ ةفصىهفناك لثمىا لاثمالا نمام.الثم ليقدناك اءايشو اماهبا ركتلا مسالا نم هنراقتام :ديزت

 قبلا ضعب اهناك اهنال ةضوعب تيمس قبلاراغص ةضوعبلاو الثم نم لدب ةضوعإو اهلبقامل
 | هنا لبق رغصلاف اهنوداقوا توبكتعلاو بابذلاك اهنمديزاوه ىذلارك ذف ىا ه اهقوفاش

 ىنعي كرحتلا اهرهظنو نوكلا اهرتسي ةبادوهو ىندالاو ىلعالا ىلع .قلطيو دادضالا نم

 اهلبثم نياف بابذلابو تويكتعلا تس مهّتهل | هللالثم تلقزاف + اهكرحالا داما رصبلل حولتال

 أ ةضوعلاب :كتهلا لثم برضينا ىحتسال هللازالاقهن اك ةين الاءذهىفتلق « اهنوداق ةضوعبلاب

 | لهال ةربع ةضوعبلاب لثلا برضسنانب عيبرلالاق « بايذلاو توبكملاب مكتظاف اهنوداف
 ظ ىنط ىنغتسا اذا ايندلا بحاص اذكف تعبش اذا تومبو تعاجام ى ةضوعنلا نافهايندلا

 ا

ْ 
 | ىلامت هللا ةينادحو ىلع ةلالدلا ىف ةبوجتالا روصنم وبا مامالا لاقو * ىدرلا هب طاحاو
 ىلع اوعمتجاول قئالخلا نال ماظعلا رابكلا ىف اهنم رثك ١ مسحلاو ةثإلا ريغصلا قلخلا ف

 | لجرلاو نيعلاو فتالاو مفلانم جاتحيام بكرتو بابذلاو ضوعبلا وحن نم ةدوص ريوصت
 ظ رابكلا ماسجالا نم ماظعلا ريوصت ىلع نورد مهلعلو هلع اوردقام جرخملاو لخدملاودنلاو



 مه 84 لوالا ءزجلا

 | مساقلاالا لاقف سو هءلع هللا يح ىنلاىلا باتكلا لها نملجر ءاجو مهعبشال هوك لعإ
 ظ ٌءوق ىطعيل مهدحانا هديب دمح سفن ىذلاو عن) لاقف نوبرشي ون ولك اي ةنْللا لهانا مز

 ظ ىذااهف سيل ةببط ةنملاو ةجاحهللكأي ىذلانافلاق (عامجاو برشلاو لكالا ف لجر ةئام

 ١ © جاوزا 9 ةنطافىا 6 اهيفمهلو لف (كسملا عيركق رع مهدحا ةجاح) مالسلاهلعلاق
 لوبلاو سافنلاو ضلك ةرذقتسملا كاوحالانم ةيذهم 44 ةرهطم © روحو ءاسن ىا
 سندو ةدالولاو عاجوالا رئاسو عادصلاو نردلاو مرولاو غلبلاو طاخلاو ىملاو طئاغلاو
 ةرهطتمو ةرهاطنم غلبا ةرهطمو * كلذريغو جاوزالا ريغىلا عبطلاليمو قل اءوسو عبطلا
 صنعلا مراجع نه نسملالاق * ىلاعتو هناخبس للاالاوهامو نهرهط ارهطم ناب راعشالل
 عباصانم نيعلاروحلا قلخ امهنعهللاىضر سابعنب!نعو ايندلا تاروذاقنم نرهط شمعلا
 اهقنعىلا اهسدئنمو رفذالاكسملا نماهييدثىلا اهيتكر نمو نارفعزلا نم اهيتيكرىلا اهيلجر
 اههجورون ال التيتلبقااذا روفاكلا نم اهسأرىلا اهقنعنمو ضيبالا ىا بهشالا ,ربنعلا نم
 أ" نوجرخيالونوتومبال ءابحا نوم ادىا «نودلاخاهيف مهووإ# ايندلا لهال سمشلا رون أل التياك
 ةماق ىلع اعارذنوتس مهتماقو مهؤاسنو مهلاجر هنس ناثالث و ثالث دإوةنْلا لهاةم ركع لاق*اهنم

 نيعس ةعاس لك ىف ةلحلك نواتت ةلح نوعبس مهيلع نواحكم درم درج بابش مدا مهيبا
 انسخوالاج موب لكنودادزيدعباوهف ىذالا نم كلذقوف ناكامو نوطختميالو نوقزييالانوأ
 ةيسحلا تاذللا مظعمنا اعاو * مهبايث ىلبتالو مهبابش ىتفيال افعضو امره ايئدلا لها داد زيك
 عيجج كالم ناكو ءارقتسالاهب ضع اهسح حكاملاو معاطملاو نك اسملاىلع اروصقم ناكامل
 لالخمشالا ضرعمو لاوزلا فرش ىف تناكثنح تلجناو ةمغت لكذا تايثلاو ماودلا كلذ

 رورسلاو ةجهبلل اليمكت اهماودبو اهب نونمؤملارسشب ملالا بئاوشنم ةيفاصريغ .ةصفنم اهناف
 (راجنالا اهتحت نم ىرجم تانج مهل نا تاحلاصل اا وامعواونمأ نيذلارشب و)ةيمجنل |تالب وألا وه
 ةيحورلاو ةحلاصلا ةيبلقلامهلامعاو .قبقملا ناهالارذب نم ةلجعم ةبرقلات انج مهل لصحب ىا

 ىوقتلاو عرولاودهزلاو نيقيلاو لكوتلا راجشانم ديرفتلاو ديرجتلاو ديحوتلاب ةيرسلاو
 قوشلاوةدباكملاو ةدهاجلاو ةوتفلاوةءورملاو ةفعلاوةعانقلاو ىدهلاو ضالخالاو قدصلاو

 ةيحلاوةدارالاو بلطلاو ءافولاوءافضلاو ءاجرلاو ةيشخلاو فوخلاو ةبهرلاو ةبغرلاو قوذلاو
 وفعلاوزلاو ةردقلاو ةعفرلاو ةزعلاو ةفرعملاو معلاو ةعاجشلاو ةواخسلاو .مركلاو ءانحلاو
 قفوتلاو ةيانعلا هايم اهت نمئرج قالخالاو تاماقملانم اهريغو ةبلاعلا ةمههلاو ةمحرلاو
 تارمث نه ( ةرمث نه ) راجشالا هذه نم « اهنم اوقزرالك ) لضفلاو ةفطعلاو ةفأرلاو
 انقزر ىذلا اذه اولاق ١ ةطعو ةحو افطعىا «اقزرإ تانياءملاو تافشاكملاو تادهاشملا
 تارمن نم ةدحاو ةروصو ىتش الاوحا نودهاشي تادهاشملا باح نال كلذو ( لق نم

 نوكَف اذه لبق هدهاشي ىذلاوه دهاشملا اذه نا نيطسوتملا نم مهضعب نظيف مهتادهاجم
 ران ةروصىف ارون كلاسلا دهاشب هلاثم ىرخا ةقيقحوه ىنعملا نكلو ةروصلاكلت ةدوضلا
 كلت ةران نوكتف ارا تسنآ ىتا لاقكران ةروصف .ةيادهلارون مالسلاهيلع ىسوم دهاشاك
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 ارط نود "ر ا رهف نه اوبرش اذاو نومقسال ا ٍ

 ولا ةتلاىف وهو مالسلاهيلءىنلا ضوح وهو رثوكلاىف بصتن اهلكف اهيضماماو اهعننم |

 . ج5

 هدح اولا 0 ةرعلا ا دارملا نسل 1 5 رع نك 3 ةنحلا نم اوهعطا ا هيام اوقزر ٍٍ ىم ا

 ٠ 6-2 كاز روع َ 2 ”ىدّادق تالا نم قرزلاو كاب ”ىئدتا دق" ّ 2 ٍ

 امهنبال بارغتسالا طرفو ححبتلا كلذب نورهظي ىلوالا ةرملا ادع اهف اوقزز ةَم لك

 همعطاو دج واولك | اذاق ةدوخحاونوللاىف ه# اءاثتم ريقفلاو ىتقلا سنج ىا ( امهبىلوا ا

 ءافهش نودحم عخاسلا ره نايا نشا انأؤ نوصقتيال مهنا مث ةيبرت مهتادباف,.

 ىوتتملاف لاق :نويزخمال مهنا م * احرفو ابرآ

 دوو تسل رهم دلح ريش ىوج * دش دلخ تأ“ ىوج تربص "7"

 نيبرمح ىوجوب قوشو ىتسم * د1 جياد ثعاط قود

 دوم نامرف ارثرم مهوج راج * دوب ون نامرفب نوح اهببس نيا
 | نيعو مب مه نم عش ءاملانيعف شرعلاق اس ىلع منحَرلا رمح رلا هللا مسي اضرع للك م اووف

 2 اا ماا ىلإ 5 و 3 5 . 9

 م دا ل يا اداعلا | دف الع وت دان 2 له تو اوله يت دي درا

 0 ةنحلا لهاوقسلو ةنلا ىلا لقنم مث نكنم وأ اقسل تلاثح5 2١ نا هماشلامون لقتكزو

 ا ةكمالملا ةطساوب مهلا ن * ىه هحارمو ىقصحز 1 و لي دمسلانيعو لح نا نيعو روفاكلا

 ْ 7 انك و١: ارو يل رش مهبر :مهاقسو ١ ىلاعت لاق ةطساو البر :وهطلا تا علا هللامهقسو
 هنع للا ىذر ةزمح باوج نادرد موس ركفد طساوارد

 نالهياغلا ءادسال اهاتلك ةمالاو ىلوالانهو ر دامعلا عاونا نم رم عون دارملا امتاو ةدمغااةنامرلاوا

 1-2 ساللا لك تا 13 له نم انقزر ىذلا اذدهاولاق 0 ناك اولا هب عفش ءوهو

 ْ اندلاز :.ثك هللا لمعلا هاك ةفاذ لعجامهني هشلا مكستسا ل نال اذهلبق

 هب عاهل ن 'هشنلو فو رعملا ريعن ةرفشسم فو هلام ا. قا ةلئام عاطل نمار نيح هلام كلا علبسل |

 هنامرلا اورصبا نيش اَهاف ناك ناو كلذك الا نوكيال هنا نظل دوهعم ريغ ان ناكولذا '

 | كو 507 يل نق ياا انولا , |! هي ا اع

 هنامرنو رصس مت ةريغصلا هخبطبلادح نعل اذه ال ىربك اناومححلافف اهغلسو اس دلان امر نم

 ردمتلاىف ديزاو رورسلل بلجاو لضفلا نيا كلذ نأيراذنلا عا نكسلاعبشت ىو ةنحلا

 ةلاقملا هده: مهديدرت ىلع لديالكءونعو هسنجم قباس دهع ريغ نم نامرلاكلذ اوئِجاَف ناَنْم

 ءانقزرام نيع اذه اولاق مناك نوللاو لكشلاىف اهداحنا عم هذللا ثبح نم مظعلا توافتلا نم

 هللا ىض ر سابع نبا نع ىورام هف مدّهالو سطلاو ةدللا نم همرلا هده هلنيانم امدلاف

 أ ةذللا ثيح نمامهن توافتلا لاكنانل كلذ نافمسالاالا ايندلا ةمعطا نم ةنحلا ىف سيل هنا امهنع
 أ ىعوتلا داحتالاب طونم ءامسالاقالطاوال فنك الصا امهنيب هباشتالناناسلال الاه ؤمفوي

 | ىلا ريمضلاف اعمج ةرخ لاو ايندلافقوزرملاوا قزرلا كلذباوئج ىا # هباوتاو ف اعطق
 ظ هللاةاريقووا انع زكر ف ىلاعت هلوق هريظنو نيرادلاف اوقزرام مالكا قاوشل هيلع لدام

 أ اهعرف ىلااهلصانم ديضن ةنملا لحن قورسم نعو * ”ىبدر اهفنوكيأل ىنعي ذلأو دوجا كاَدريُغ
 اهترمثو اهءاصغا هقرفتم اسدلاز ءاحشاك نينا عهتجو نك ارتم فال لحابنسو دوضنم ىا

 ؟الاا ةحاواو اعا ردو كحاساط ردنا كيش اهتاكم قا رك نينار اك لالقلا كاع



 مهي 2+ عع لوالا ءزجلا

 | هلل ناكام لك ىهو تاملاصلا تالعفلا اولعف ىا 6 تاحلاصلااولمعو ف كلذ هنم ىتأتيامم |
 ةراشبلا قاقحتسا رادم ناب راعشاو اهرباغت ىلع ةلالد نامبالا لع لمعلا فطع ىو ىلاعت |

 بلطو هءلع ءانبال ساساب“ ءانغالو هيلع ءانبلاك لاضلا لمعلاو ساسا ناميالاناف نيرمالا عون

 هلْخَدي ناكناو دمعلاو ةئنطا لوخدل ادس لمعلا ل عج ىلاعت هللانال ءاهفسلالاح لمالب ةنلا

 ةبقعنم كو نمؤملابلق روبتي هبو ناميالا رؤن ديزي لمعلا نكل ناميالا درجمب ةخخلا هللا

 نمل له هنا ناعالاهمدقع تاقعلا كلت لواو ةنحلا ىلا لض؛"نا'ىلا دبعلا لسقتست 5

 اهيف نيتاسب # تانج مهل ناب ىا مهلنا © تابقعلا ليهستل لمعلا مزلف الءا ب

 فافتلا طرفلو ءارفلالاق اذكمركلاهففام سوذرفلاو لخلا هف ام ةنْلاو * ةرمثم راجيشا

 اماو ةرمعءانب ةنطازال ةدحاو ةرتس اهناك ةنج تنمس راحشالاب اهرتستو اهراحشا ناصغا

 اهميعت طانم اهنا اهل روصقلاو تافرغلا نم فصوب الام اهيف نا عم اهب باوثلاراد تبمس

 ىمو اهلكباوثلارادل مسا ةنملاتلق * اهريكشتو ةنللا عمح ئنعمام تلقزاف * اهذالم مظعمو

 نم هنج مهنم ةقط لكل نيلماعلا تاقاقحتسا ىلع بتارمع ةينص 20م ناتج ىلع ةإامتشم

 اهيناواو اهتوسو اهروصقو اهتتادم روننم اهلك لالخلاراد نامت نانا مث * نانحلا كلت

 رادو اهنفام لكو اهياحو اهمايخو اهلفاساو اهيلاعاو اهفرغو اهجردو اهباوباو اهفرشو
 اهلك ددرئزلا نم ندع هنجو رمح الا توقاملا نم اهلك مالنا رادو ناحرملانم اهلك رارقلا

 توقايو درمز نه ناعارصم ندع هنج بابو اهلك نانملا ىلع ةفرشم ىهو ةنخلا ةلصق هو

 نم دخلا ةنجو اهلك ر حالا ثعذلا نم: ىوألملا:ةتجو بزغملاو قرشملانبب م نيعارصملانيبام
 رز ةلقلاو .ةنيفت قرن ةيقلألا فرقاك ىوفكتللال يما رظتعلال: وع كا ويلا قف لو ا رفل ا ةدججؤت”انهلك ةضقلا

 توقايلا اهروصقو كسملانيطلاناكم نيتنبللانيب لعامو اهطالمو دجربز نم ةنبلو توقاي
 اهتامنو كسلا اهبارتو ناحرملا اهؤابصحو ةضفلا اهضراو بهذلا اهعيراصمو ٌواّوللا اهفرغو

 نيعس ىأر .ةنْلا لخداذا نمؤملانا) ربا ىفو اهلك دممزلا نم معنلاةنجو.رينعلاو نارفغزلا

 لك ىلعو ةقرو فلا نوعنس ةرحشت لك ىلع ةرحش فلا نوعبس ةشيدح لك ىف ةفدح فلا

 سءشلاق رشم نم اهضرع ةقرو لك روفغبرو ةينذم ةما هللالوسر دم هنلاالا هلال ةقرو

 ءاهلا حتفب رهن عمج راهنالاو تان ةفص هللا هك راهنالا اهتحن نم ىرخم قه (اهر غم ىلا

 ْ تن اهب دارملاو رصم رهت لشلاك رحبلانودو لودجلا قوق عساو اولا ىرجلاوهو اهنوكسو

 ةيزاخاراهنالا ”ىطاوشىلع ةتبانلاراخشالاىرت تلق * اهتحن نم راهئالا رج فيك تلقناف#

 | ةزئآو ةلاطتسالاب ضرالانم قشلاوهز دودخا ريغ ىف ىرخن ةطاراينا"نا: قورشم َنَعَو |[

 ْ ءاملاّنا ال ولو ةدراقم اهلالخ ىف راهتالاو ةللظم هزاحشا تتاكام ارظنف اهمركاو نيتاسبلا

 | اهف ىرخم ىتح طاشنلا باجتال ”ىث نسحا تناكناو ضايرلاناو ىمظعلاةمعنلا نه ىراجلا

 هللا ءاحامل اهل ةاحال زارا تا زال ,لمثاتكتناكو ادوقفم رفوالا رورسلاناك الاو هاملا

 لسعلاو نيللاو را ىه راهنالاو اهتحم نم ةيراخلا راهنالا كذب اعوفشم ةتبلا تانملا ركذت

 لصحي ناللا نهم اونرش اذاو نونوعال مهلا مث ة ةاح نود ءاملارهن نم اونرش اذاف ءاملاو
 أ

 ىف
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 دصقاان ا مث هاشم ناو لعلاو اوياشإلا

 تتازس اصح نانوقل وزنا ز 1١ج اذان قيق اكل هلا لحشد انآ وفل[ :(طكلاورن نيالا

 نطبا ةعسىلا نطب هنطباو نطبو رهظ نارقللو: -«-بوتكم ٌهروس ليئارت هن * تسبوخ
 ىونثملا ىف لاق

 نيط 1 دق ا مدا وبد * نيام ىهاطظط ريس ىا نا رق 3 لإ

 تسفخ شناجو رهاظ ششوش هك خدع! قنضوع وحبا نالرق صهاظ

 قيقحتلا عا هققحام ىلع لدي هنظابو ءاملعلا هرسفام ىلع.لدي هرهاظف هباد م خبشلا لاق

 اهملع يدي هقمقح لك نا قحلاب هيلع ادهشيو ةنسلاو اناتتكللل افاوم نوكيا طرمشب

 ( نيه ناك ؟ىفالا سباب الو.:بطر الو ١ ىلاعت هلوقل هقددزو داخلا ىهف ةئسلاو ناتكلا

 ضارعا هللالعج .( اندنع ىبع انلزت امن .تيد ىف منك ناو اة آلا ليوأت: ىف امضنا.لاقؤ

 نيضرتعملا ضارتعا لعجو هسمح هللانم اودهاشن الل لسرملا هيل ةتريغ بابق نيضرغملا

 | الا هريغ مس و قلطملادعلاب الاس !|هملع احقق هءاتكو هللا ىلع اوعلطي الثل هن نع تاقدارس

 لاكنال كلذواهريغو (دواد اندبع 75 نونا انديعرك ذاو ) لاقاك .همساب ديقملا:دنعلاب
 للاى وسام ةيرحلالاكىف ةيدوسلالاكو مالسلاهيلع هبينخلالا نيماعلا نمدحالا ًانهئام ةيدويغلا

 هلثم نم ةروسب اوتناف+ ىتطامو رصبلا غاذامإ هلوشب هيلع ىتث| م ةماركلا هذهب صتخم وهو

 اعبج منك ادممو مهناو مكنال قاثمملاموب , بلم ,نيرشالاى انو كيال فز ؟ءادهش اوعداو

 نإ نقلا ناسا ىلع ارداق و ناك ولف ىلب باوننأ ىف نيستج مكي تسلأ باطخ. ناعمتسم

 كنا ءاقلت نم نا رقلاب اوتاف ءاوس ىرطفلا ىناسنالادادعتسالا ىف متااو وهف هسفن ءاقلت نم
 أ بضغ ةروصو رهقلاىع ( ىتلارانلا اوقتاف اولعفت نلو اولعفت مناف نيقداص متنكن ا )):اضيا
 | ةمانا ( سانلااهدوقوإ) (ىدابعنم ءاشانم كب بذعا ىناذع تنااما) رانلل هللالاقك قَحلا

 | تادارم لصحي هب هنال بهذلا ىا 6 ةراجحلاو )) اهتيصوصخ نم هللانايسن ىتلا ناسنالا
 | ماتصالا رثكا نال ةراجلاب ناسنالاةينانا هدعيامسربعف ىوهلاهيلا ليعامو اهتاوهشو سفنلا
 أ قحلا نافل هتدنعو هللاريغ تنلط امنا اهنال سانلاب ناسنالا ةينانا نعو ةراجخلا نم ناك

 بصح هللانودنم نودبعت امو مكنا )) ىلاعت هلوقل رانلادوقو اهلعج مث قائيملا موي ةدهاعمو
 تقلخ ةنْلانا مك نيرفاكلاةمعبتب اهب نويئذملا رهطين كلو ةصاخ 6 نيرفاكلل تدعا * منهج
 - رانلادوروب مهريهطت دعب ناميالا لهانم نوينذملا اهلخدي نكلو نيقتملل تدعاو

 !تقلخ ) ىلاغت هللا نع ةباكح سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق هيلع لدي نيقتملاهعش اهملع

 راتلال ها لمسيو اهلهأ اهل تقلَخَو اا تقل نؤافب ةنطالها لمعبو اهلها اهل تقلخو
 ةرشللا ىف رورسلارثا هب رهظي ىذلا راسلا ريخلا ةراشدلا #« اونمآ نيذلارشبو © ( نولمعي

 | هيلع ىنلل باطخلاف ىلاعت هلادنع نم لزنم نآرقلاناب اونمآ نيذلا بولق دمع اي حرف ىا
 ظ دجاسملا ىلا نيئاشملا رسثب ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف م ريشدتلا هنم ى أتينم لكل لقو
 ظ 0-7 هئعب ادحاو كلذب سعب + مالسلاهيلع هناف ( ةمايقلاموب ماتلا روتلاب ىلايالا لظف

 ل دكا نابلا حود )

 هكم اللا هلع قطصمريخ نبا زنا ناب رد موس رتفد رخاوارد

 نآ رفال نا

 ١ ائنطب و ارهظ
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 مد م٠١ زعم لواللا ءزجلا

 0 ىلع ةي ًالاتلدو * كلذك اهذاختاف هللانيزواجتمقحلا ىلع مكلأ 0
 قش ال نمر ولا الا كما وج عفرتالف زجاعلا نغ ا ىتيامو أش ليدل ةلخلاب

 كرصنس 'ىش نع زحعلال نه ىلعالا دمتعتالو هنا رح ىفنال نمالا كاسل اهؤاضق هلع | |

 ءادعالادادعا لقفف لامريغنم كينفيو بحاصريغنمو بناج لك نم كظفحبو نيعم ريغنم

 هلوقت ادمح نا ىف هك نيقداص متلك نا كافك اذا للقلا لاملا ددع 0 كام اذا ريثكلا |

 اوتنافىا اولعفاف هريدَعت فوذحم هباوج طرش وهو فاه كيل “ناو هسه ماعلا |

 ةيا ىعسلا ىف مل دبام دعب لثملاب ناسالا نم مت سها ام ىا آي © اولعشت مل ناف هلثم نم ةروس

 هيلع ىنل اة زجعم هناف نا رقلازاحتا روهظل كلذو ادبا لقت ام مف 4 اوامنت نلو دوهحلا

 ل ل ا ا ا نص امو اهوا قس نيب ضانرنعا“ ماسلا

 ١ غاورلا لما 1 ع جرام ولوال فيك كلذك سمالا قو دقو لجو نع هب

 نإ ةجملا مكتمزل هلثمو نا رقلا ةضراعمّنع مترجم املوىا 3 رانلا اوقتاق 0 فلس نع افلخ

 رانلا لها نم مرام رسولا هب ناميالاو هقيدصت 44 تاتك ناوقلاو ىلوشرذادخ

 ١ قتانمزال هحئناتننم هناثيح نم دانعلا كرتهميمضو راتلاءاقتاقيصل فاشكلاىفو * اهوقتف ظ

 وهو اهبطحىا 46 اهدوقو ىتلا ف دانعلا اوكرتاف عضوم رانلااوقتاف عضوف ةدئاعملاكلرت رانلا ظ
 ١ اهطح لعج امماو تيربكلا ةراحىا 45 ةراجحلاو ف ةاصعلاىا هي ساتلا © رانلاهب دقوبام |

 ندئلاباهقوصلو اينما حبقو اهرحةدشو 70 ”ىطبو ابساهتلاىا اهدوقو هعرتسل انفه |

 امتدابعب اونذع مهنا اوققحتيل اهب بيذعتلا لعج امتاو اهودبع ىتلا مانصالا يه ةراححلا وا |
 هاجرو هدمتعاو مْنصلا دبع رفاكلاو اهتمظعو اهزنع مهداقتعا دعب اهتناهمو اهلذاوربلو

 نوبحسي راثلا فو مهوجرو مهومدخ ءاريكلا عابشأك هلمال اعطقو هلهجل 0 هب بدعف |

 ةراححلاو سانلاب دقوت اهلك ميحجلا راما تلقناف * مهئاجرل عطقاو مهيلع قشا ن وكل مهعم |

 ةراجحلاو سانلاب دقو ران اهنمىتش ران ىه لب تلق * ةفصلا هذهب ران اهنمىتش ناربن ىه ما

 6 ىلتلت اران مكترذناف * اران مكلهاو مكسفنا اوق ) ىلاعت هلوق ىف اهريكشت كلذ ىلعلدي |
 مهاهدوقو اران سنالا م نا ا" نيطا 50 اران مهتطابشلو نحل ارافكل لعلو ظ

 اورفك نيذلل ته ىا « نيرفاكلل تدعا 8 باذعلا نم هلك اشي اب سنج لكل ءازج |
 ةل زتعملل افالخ قالا و هقولخ رانل ان اىلع ةلالد هفو + مهب 'دعل ةدعتلعجو هانلزت امب ظ

 وه ملسو هيلع هللاىوص دمحمبو هب رارقالاو نا رقلاب ذخالا ةرمت نا ىلا ةراشا ةي آلافو ظ
 ىوغلا لاق * هلهاو نأ رقلا لضف ةدايز هفو ةراححلاو سالااهدوقو ىتلا رانلانم ةاحتلا

 "ىراقلانالتدوس تيمسو ةعيفرلاةلزنملل مسا ةروسلالبق 6 ةروسب اوتئاف ) ىلاعت هلوق دنع
 دوعسم نبانعو *« نأ رقلا روس لامكتساب لزانملا لمكتسي ىتح ةءبفر ةلزنم اهتءارقب لاي
 نيب مهنم دحاو لك لوقف مهدبس ىلا ةئشع لك سلبا عابتأ مجري لاق هنا هنع هللا ىضر
 | موقبف باتكلا نم ايبص تعنمإنا مهرغصا لوس ىت- دهازلا انالف تررغو اذك تلعف هيدي |

 ظ نا ةثالث هيونا لع دلولاوح ءاسمكملاَتلاقَو لمف اب احرف هبنجىلا هدعقيو هيدي نيب سيلبا

 ( هايمسل )



 ةرفلا ةروس م الو

 يف يمس بمروج ناك ىذلا نهارا ةورعرخ

 تلعج ىنااهسناثو * ةيدوسلاىف ادادناىل اولعجمالف «نوملعت متاو) ىريغدحا لا سل

 اولمجالف قازرلااثاو اهباساو مكقازرا ةظساأل اهلك رمال او” شعل نضر الو ةرءاوعمللا

 تادوجوملا تقلخ ىلا اهتلاثو + ةي الا رمقللالو سمشلل اودح تالف ىل ادادنا طئاسولا

 ظوطظحم لكو ىتترعمو ىت#ىف ناشالا ظح فا هرنتو "”ىشىف اظح 'ى لكل تاعجو

 ادادناىل اواعجم ناب ىتقرعمو ىتحم نم مكظوظح نع اوعطقتنالف كلهلهظح هنع كب

 هللان ود نم ذخ نم سانلا نمو ىلاعتهلوق هلشعلدي كرشلا ةيدواىف ردح نجم ّى مهنوبحن

 ظح نع اوملظقني ل نيذلا فدومث هللاريغ بابحالاىه دادنالاف ( نقد ادادنا
 ةحلاىف ةهل | هللانود نم اوذخنيذلا ىنعي (هللاح دشا اونما نيذلاوإ لاقو ناءالاب هتح

 حصن ىتح ثوروملا ىديلقتلا ناميالاب رتغتالو ادج مهفاف انمآ انا اويزناو ةقيقح اونمآ ام
 ءانازت ىذلا نأ رقلا نم كّشىف .ىا ه6 اندبعىلع انلزئام بيرىف مكن و 8 لحما اذهىلع

 لسس ىلع لوزنلا ليزتلاو * ىلاعت هللادنعنم الزئءاحو هنوك ىف سو هيلع هللا ضد لك"

 هللا ىلص ىنل ا ىلع هنم مث ةزعلا تسد ىلا امدلا ءامسلا ىلا ةدحاو ةملل نا رقلا:لزناو جيردتلا

 اما ناك مالسلاو ةالصلا هلع هناف ظفحل ةئس نيرشعو ثالثىف امجنم اقرفم لَسوهيلَع

 008 ل لاق ءام لا نع هرغ قذاخ ةطقخ هغ كلل هلع ىانتق س1“
 ْ هياوت إل ةلج ا تلزنا ةنهل آلا ىتكلا رئانزا اولق اَذَلَ باتكلان 3 تحت هنكمشف

 لالا راس نا ل17 ل ادخلو « ةروسب 8# زيجعتر ما وهو طرشلا باوج
 دسالا ةروس نم هب الانم ىوقا اهنوكل ةروس تسمساعاو * تايا ثالث اهلقا رخ الاو

 رٌوسلان م ةدوخأم ىهفةزمه نع ةلقنم تتاكناو ةلطااهوأو تناكنآ اَذَه لوقا َتاَرتلاَو
 ىا هلثم نم ف اهريغنم ةبقاب ةزرفم نا رقلانم ةعادق ةدوسلاف ”ىشلانم ةبقبلاىه ىذلا

 الزامل ريمضلاف مظنلا نسَح 3 هقطلاولعو بيرغلا ناسلاق نا رقلا له و

 وهو متنا ذا رشبلا مالك هنوك نم متمعز مك مالا ناك نا وه ىنا ام لثم متنا اوُثا ىا
 هللثمال ناكزاو نا رقلامث مكتم قالتخالاب ىلواوه سلو ناسللاوةقلخلاو ىهوجلا ىف ءاوس

 ىلع هلثم نم هانعم نكل هتاذللثم ال م هتافصل لئمالو هللاىحوو هللاءالكو هللاةفص هنال

 ديهش عج ؟ءادهش اوعداو 9: ريسيتلا فاك اذهلثم انقل انئشول نولوقي اوناك دقف مكمعز

 اوعدا ىنعملف اوعداب ةقلعتماما 4 هللان ود نم 0 رضاَتلاَوا ةداهشلاب متاقلاوا رضاحلا ىنعع

 6 دهاشم ىف نيرضاحلاوا نأ رلا هصرناعم ف ناهس ين وجر هع

 تامهملا ىف مهيلع نولوعتو تاململا ف مهيلا نوعزفت نيذلامكفارنشاو مكئاسؤد نم «رضاحو

 ظ لوقلاذفت قوقألا صالختسال نيلوتملا مكئانمانم مكس امف ةيراجلا مكتداهشب نيمئاقلاوا

 | عءادهشب ةقلعتماماو كونيعيل نملاو سنالان م امعزوا هققح كرصنم ني اقلاوا ةالولادتع

 ْ نيطاخ اريمشص نمالاح و رقتسم فرظ اهناىلع زواحتلا ىنععنودو * مانصألا م م دارملاو

 | نودهشي مهنا ممحنزو هيل[ مهوميذختا نيذلامكمانصا اوعداىا ؟ءادهش هيلع لداملماعلاو
 لميختتتت7ت 7 تبعا -سم



 ظ

 راقتحالاو ةلذلاب كبلعف هيلا لوصولا تدراآنإ ةدامعلاب ةولمع هنبازخ ديزيابااي لوش اللئاو

 هرس سدق ديزيروبا لاق : لمعلا ف صالخ الاو ظ

 ما هدرو هانكو مرجو تجاحو ىتسين « تسينوت جنكرددكاهاش ماهدروآ زيجراج

 ظ تْنِج لخدا لبق ةيدهلا كلِ عانيلف ةقيقللا تارشيم علطنيح ةيدهلاهنم بلطامل هلاق

 | ةراشالا 6 سائلااهيااي ) ةنمجنلاتاليواتلا فو © لوخدلا قاقحتسالا لضحو ىمظع ةيده

 نا هندهاعمو هتيبوبرت رارقالاو قائيملا موي دوهع ىسان بطاخ ىلاعت هنا نيتي آلا قيقحتىف

 سفنلاو ايندلاو مانصالا نم تيغاوطلا اوديعو هدهع اوضقنو هوفلاخف هاياالا اودستال

 ثعف .كالهلاو كرشلا ةطرو ىف اوعقوو ديحوتلاةداج نع مهمدق لزف ناطيشلاو ىوهلاو

 كتل 0 كوصلاع نافل ابع ةيجا ناتكتإ سبلابتكو لدينا مهيلا

 نم تادذو مكتارذ ىنعي © مكلبق نم نيذلاومكقلخ ىذلامكبر اودبعا) لاقو ةيدوعلاو
 جي اوفواف ةدانعلاو ديحوتلاو ا مكقيثاوم ذخاو قاثملاموب مكلف

 تارؤمأملا تاءاطلاةماقاو تاروظحلاكرتب سلا. ةك رو وسلا ديركو ماتور و: نامل

 عفدوتاكردلان م ةاجنلاب ةيبوبرلا دهعب هللافويف هللاريغ ةدابع كريشنع «نوقتت مكلعل )
 ىذلا ) ايندلا ىف مكمرك ١ م ةرخ الاىف تاماركلاو تابرقلاب مارك الاو نانجلاب تاجردلا

 هدابع ىلع هتنموةلماكلا ةردقلاب هغيرعتىلا ةراشا هبف «ءانب ءامسلاو اشارف ضرالا كل لعج
 «لعج ىذلا)ىلاعت هلوقف ةلماكلا ةردقلاب هسفنفيرعتاما تاقواخلا عي ىلع هدنعمهتلبضفو |

 مكل ءايشالا هذه قلخىا 6ءانب ءامنلاو اشارف ضرالا مكل) ىلاعتهلوقف هدابعىلع هتنماماو

 مهاجال امهيفامو ضرالاو تاومسلاقلخ ناب تاقولخلا عيمج ىلع مهتلبضف اماو ةصاخ

 دوجو ناكف (هنم اعيمح ضرالاىف امو تاومسل اىفام مكلرخسو) ىلاعت هلوقل مهلهرخسو

 هدوجو ادوصقم ن وكم ال ضم وجب وأ ام هجوجيف تاك امو مهدوجول اعبت ضرالاوتاومسلا

 هدالواو مدآ ىلع مرحو مالسلا هيلع مدا دوجتسي ةتكئالم ىلاعت هللارما ربسلا اذهلو:هتاذل

 قلخ املف تادوجوملا لضفا مدا دوجو لبقاوناكناو ةكئالملانا رهظيل هللاريغ دوجس
 ”ىش لك عوبتمو ىلاعت هللاىلع مهمرك او تاقوللالضفاوهناك مهل ادوجسم هلعجو مدا

 وه ءاملانا هقيقحت 6 مكلاقزر تارّعلا نم هب جرخاف ءام ءامسلانم لزناو ) هل عبات لكلاو
 ةيرقلاو ةداعسلاو نعلاو ةكربلاو ءافشلاو ةمحرلاو رونلاو ىتتلاو ىدهلا هتارمثو نارقلا

 قالخالاوباد الاو معلاولخلاو ةيكيملاو حالفلاو حالصلاوةعفرلاو ةاجنلاو نيقيلاق حلاو

 ماتخو ريخ لك عامحو نيتملا هللا لسحب ماصتعالاو قثولا ةورعلاب كسمعلاو ىنغلاو ةزعلاو
 هلوقك ةينابرلا تافصلا ةقيقح تايلجحن ”ىح دنع ىناسنالا دوجولال طاب قوهزو ةداعسلك

 تارُعلامذه نآرقلاءاج يرخاف 6 اقوهزناك لطابلانا لطابلا قهزو قحلاءاج لق )):ىلاعت
 مكل اقزر تاركا جارخاب هدابع ىلع نم ىلاعت هللا نا امكف هدابع بولاق ضرا نم
 مهولاب ةبوشملا لوقعلا هكردتالامم اذهو ناسنالا ةيعبتب نكلو قزراهيف تاناومحلل ناكو
 ةثالث هبف ( ادادنا هلل اولمجتالف) لاونلاو لضفلا ديبأتب ةديؤملا لوقعلا هكردتلب لامخلاو

 ( ناعم )



 ةرقبلا ةروس مك اا كم

 هنا ىز واجي هلمع عداال نا ىبر ىنسما بجعلا د 1 اوبرضاو
 فصلا لدا ذاع قع اذا ذاك

 ْ نيم اردوخ قىوكاذ ارادخ «* نيمزرب ىهن تمدخم ىنور وج

 | سورعلا هيام هللا ءالاكا هب نو زواج ىتح دنع لمعب ةللقل اذن و مالسلا هملع لاق

 أ كلماناهحاصهجولمعلا اذهب اونرضاو اوفق اهب لكوملاكلملامهل لوقبف اهلها ىلا ةفوفزملا

 مهديسحمب ناك ةدابعلا نم بيصنن ذخأي نم لكو هللا لمعيو معلا لعتي نم دسحم ناك هنا دسحلا

 (ىنزواخم هلمج عداالذا ىبر ىنرما مهسعلو
 تههيلاا مع ليس لكنا كتخ خلا دبش ةاؤ أرب اقتنما نير هلفع

 نوزواحبف ةرمعو جحو ةاكزو ةالصو مايص نم دبع لمعب ةظفحلادعصيو) مالسلاهيلعلاق |

 ناكمناهنحاص هجوللهعلا اذهب اوبرضاو اوفقاهب لكوملا كلملامهل لوقف ةسداسلا ءامسلاىلادب

 ةمحرلاب لكوم كلمانا مهبف تمشي ناكرضو ءالب مهباصأاذاو طقهللاداعنم اناسنا محربال
 (نزواخجم هلمع عداالذا ىبر 0

 | رآ محر نافمعذ رب ىهماوخ محر * راب كشارب نك مر ىضماوخ كشا

 داهتجاو هقفو موصو ةالص نم دبع لمعب ةعباسلا ءامسلاىلا ةظفطادعصيو) مالسل اهيلعلاق

 اهب نوزواجنف كلم فالا ةثالث اهعم سمشلا ءوضكءوذو لحنلا ىودك ”ىود اهل عروو
 هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق اهب لكوملا كلملا مهللوقيف ةعباسلا ءامسلاىلا |

 ةمفر هبدارا هنا هللاريغل لمعي ناك هناىنر هبدرل لمع لك ىبرنع بحماانا هبلق ىلع اولفقاو

 | ىريغىلا ىنزواجيهلمع عداالزا ىبد ىنرما نئادملاىف اتيصو ءاملعل ادنع ارك ذاو' هاهقفل اًدنَع

 (ءايروهف اصلاخ ىلاعت هلل ن كيل لمع لكو

 تخورف قىاوت رد ادخاب شرك * تخودتسلهس هقرخ ابد ىورب

 نسح قلخو ةرمحو جحو ةالصوموصو ةاكز نم دنع لمعت ةظفطلادعصيو) ماللسل هيلع لاق

 نوفقف لجو نع هللا ىلا اهلك بحل نوعطَش ىت> تاوم.لا ةكئالم هعيشلو هلل رك ذو

 ىدبع لمع ىلع ةظفحلا متنا لجون هللالوقف هللصلخلا اصلا لمعلاب هلاودهشبل هيديني

 مهلك ةكتالملا لوقتف ىتنعل هيلعف ىريغ هبداراو لمعلا اذهب ىندريملاهنا هبلق ىلع بقرلااناو
 ىلفك هللالوسراي تلق ذاعم لاق (نهيف نمو عبسلا تاومسلا هنعلتف انتنعلو كتنعل هلع

 | كناسل ىلع ظفاحو ريصقت كلمع ىف ناكناو نيقلاب كيلعو ىندتقا) لاق صولخلاو ةاحنلاب
 ايندلا لمع لخدتالو مهيلع كلفن كزتالو نآ رقلاةلمحنم كناوخاىف) ةبيغلاىا (ةعبقولا نم
 | (سانلا كلمعبءارتالو راثلاىفةمايقلا موب رانلا بالك كقزمبف سانلا قزمتالو ةرخ آلا لمع

 ىدعسلالاق
 لغب ريز هتفرك رب اهسع *« تسود :فك"و :هداهت اهرته ىلا

 ظ لغد مس ىدنامدد زور «رورغم ىانديرخ ضاوخهجات
 0 هدس نيثالث اهف ىسه تعتاىا ةداسعلاتدباك لاف هرمس س دق ىاطسلا 0 ىنانعو



 ةدابتك مهثوديت الاثما ىا لئماوهو دن عج 46 اذادنا هلل اولمجح الف يال ١
 نالفالول اولوقت ال امهئع هللا ىضر سابع نبا نعو* هعم دست ءاكرش هل اولوقت ال ىنعي هللا
 هلا ٍلسو هيلع هّللاىلسىبنلانعو * انعاتم قرسل بابلا ىلع حبصي انبلكال ولو اذك ىناصال
 ىدعسلالاق : ( اولتق امو اونامام انددع اوناكول اولاق نيقفانملا مالكنم هناف ولو كايا ) لاق

 ديزو ورمح زا هن مسانش قحزا نم * دقو لذ 9 ةديطا ع ووزع ركل

 قلخو ضرالاو ءامسلا قاخو مكلبق نمو مكقلخ ىذلا وه هللا نا ه6 نوملعت متو
 مكل لعج ) ةيالاىف لاقدنا ىلكلا ظعولاو عفنتالو رضتال اهناف مانصالا نود قاذدالا
 ىلبشلا نعو * لوقت اهف ىلمتلغفاف مكل هلك اذكتلعف ةمايقلا ف كللاقواف ( مكل اقزرإل لاقو
 ىروتلانيسحلاوبا مهبرف اهلاوهاو ةمايقلا نم رك ذ امل مهاكياف سانلااموب ظعو هنا هللادمحر

 «ىدوب اركوت مدوب ارتنم» ناتئكوه امنا لوطلا اذهب سيل ذئمويباسحناف مهعزفتال لاق
 لبللا قلاخ دوهشبو راغالا ةظحالم كرتب ةدابعلا ف صالخالا ىنني هنا ةي الا تدافاو
 ئدتتتلا لاق :“فاهنلاو

 تسي مورحن ول نوج ىنك رد نيرد * تسي موب رد صالخا خيب ترك
 هتظفح تنا نا ثيدحب كثدحم ىنا ذاعماي ) ذاع مسو هيلع هّللاىص هللالوسر ةمصون ىفو
 ةعبس قلخ ىلاعتو كرام هللازا ذاعم اي ىلاعت هللا دنع كتحح تعطشا هتعيض تناناو كعفن

 ةيمتاسسللا لوبد هجوما« نأل ودقت نيالا و اكمل عيل نب دال
 هب تعلط اذا ىتح سمشلا رونك رون هل ىسما نيح ىلا حبصا نيح'نم دبعلا لمعي ةظفحلا
 لمشلا اذهب :اونرتخاو اوقف ةظفحلل لكوملاكلملال وقف“ ةترثكو هتك زايندلا ءاهنلا ىلا. ةكئالملا

 ناك هنا ىنزواحت سانلا باتغا نم لمع عداال نا بر ىنرما ةببغلا بحاص انا هححاصهجو

 (سانلا باتغيإ

 انش قح نثدنادركت تبغي « ساسسو ركش رج ذا دما نابز
 ىلا هب غلبت ىتح هرثكتو هكتف دبعلا لامعا نم اص لمعب ةظفحلا ىتأي مث) مالسلاهيلعلاق
 هحاص هجو لمءلااذهب اونرضاو اوفق ةيناثلا ءامنلاب لكوملا كلملا مهل لوقبف ةيناثلا ءامسلا
 ىريغ ىلا زواج هلمع عدانا ىبر ىنرما ايندلا ضرع اذه هلمعب دارا هلا رخفلا كلم انا

 (مهسلاجىف سانلا ىلع رختفي ناك هلا
 قلخ رادنب رهب زا ىثوب رد ركاب قل ددح تنايمرد عم راب ز هج

 بحيا دق ةالضو مايصو ةقدص نم ارون جهتي دبع لمعب ةظفحلا دعصيو ) مالسلا هيلع لاق
 لمءلااذهب اوبرضاو اوفق اه. لكوملاكلملا مهل لوقبف ةثلاثلاءامسلاىلا هب نوزواجتسف ةظفحلا

 (مهسل اجيىف سانلا ىلع ربكشي ناك هنا ىف واجي هلمع عداالنا ىبر ىف مما ريكلاكلم انا هحاصودجو

 نيمز رب رس هويه رب خاش دهن * نيزك دنمشوه دوب نتورف
 ةالص نم ىردلا يكوكلا وهزي م وهزي دبع لمعي ةظفحلا دعصنو) مالسلاهيلع لاق
 اوفق ام لكوملا كلملا مهل لوقف ةهعبارلا ىلا هب نوزواجي ىتح ةرمكو جحو 2-2

 و )

 ا



 ةرفلاةروس مد 75 ا

 ةئس نم هيننو ةردقلا لومش ىلع ةلالد هيفو مهسفنا قلخك ةدابعلاتاجوم نم مهلوصا
 | كريصمت اوزججتست الو مكريصم اوسن# الف اوضقناو اًواجو اوضف اوناك مهنا ىا ةلفغلا

 | نيرئافلا نيقتملا كلس ىف اولخدت نا نيجار ىا اودبعا ريمض نم لاح .# نوقتت مكلعل ©

 | بجاو ىلاعتهللانمىهو عامطالاو ىجرتلللعلو * ىلاعتهلاراوح نيمجوتسملا حالفلاو ىدهلاب

 أ صخو ىوقتلاب سمالاب نوبطاخع نورخالاو نولوالاو لمفي ابف الا عمطي ال ميركلا نال
 ظ ىهتنم ىوقتلا ناىلع هينت هيفو + ىئاوكلا ىف اك نيئافلا ىلع مهل ايلغت ركذلاب نيطاخلا
 هتداعب رتغنال نا ىتش دباعلا ناو ىلاعت هلاىوس ”ىث لكنه ىرتلاوهو نيكلاسلا ةجرد

 ( هتحر نوجيريو * اعمطو افوخ مهبر نوعدي )ل ىلاعت لاق ام ءاجرو فوخ اذ نوكيو
 ءرس بدق ئدتنبلا لاق

 ىوك درب رب ىراوسهش ىه هن «# ىوكم دوخ يديرع نأ ىو 1

 ةيناث ةفص 6 ضرالا مكل لعج ىذلا + هتدابع ببسي هناميا صلخي دباع لك سيل ىنعي
 ظ رحبلاوه ىذلا رحبلا اهم طيحب ثيحنم اهطيسبو ملاعلا طاسب ضرالاةغالا لهالاق * مكبرل
 عارذلاب عارذ فلا رشع انثا وهو لاا ةثالث خسرف لك خسرف فلا نورشعو ةعبرا طبحملا

 اهضعب نوطب ةفوفصم ريعش تابح تس عبصا لك اعبصا نوثالثو تس عارذ لكو ةلسرملا
 اذكف لا برعللو ةثالث سرفللو ةينام ناضيبللو خسرف فلا رشع انثا نادوسللف ضعب ىلا

 اهلك ضرالاطسو اماو ةيعكلا ةرضح ةغوكسلا ضرالاطسو تمسو توكلملا ناتكوف

 رخلاىف نامزالاهيف لدتعي ناكم وهو ضرالا ةبق ىمسي ىذلا عضوملاوهف اهبارخو اهرماع

 نع ىورو * توكلملا فاك رخ الاىلع اهدحا ديزيال ادبا راهنلاو لمللا ىوتسو دربلاو

 لك أ: ىنعي اهنطب ىف ام ضرأتت اهنال اضرا ضرالا تبمس امنا لاق هنا ههجو هللا مرك ىلع

 لمج اشارف اهلعج ىنعمو هي اشارف © مادقالاو رفاوحلاب ضرأتت اهنال مهضعب لاقو اهيفام

 ةحلاص نيللاو ةيالصلانبب ةطسوتم اهلعجو بوسرلا .اهعبط ءاضتقا عم ءاملانم ازراب اهضعب

 ايقيقح احطس اهنوك كلذ ةرورض نم سيلو شورفملا طاسبلاك اهبف مونلاو اهيلع دوعقلل
 *6 و 88 اهشارتفال ةححصم اهمرج مظع عم اهلكس ةيرك ناف ضرعو لوط هل ىذلاوهو

 ةقبطم ءامس لكو مكيلع ةبورضم ةبق 8 ءانب ف كلظاو كالع ام وهو 6 ءامسلا ولف لمج
 لزتاوؤ# ثللاىبا ريسفتيف م ضرالاىلع اهفارطا ةقزتلم ايندلا ءامسلاو ةبقلال ثم ىرخالا ىلع

 هنا معزل در وهو ضرالا ىلع هنمو باحسلا ىلع اهنم ردح ارطم ىا 46 ءام ءامسلا نم

 «تارعلا نم 8 ءامسلا نمل زنا ىذلا ءاملا ببسي هللاتيناىا 6 هب جرخاف ف نحبلا نمذخأي
 اكرجشلاو ضرالا نم جرخي ام اهريغو هكاوفلاو بوبحلا نم اهلك تالوك أملا انه ىه

 دلوتف ةلعفنم ةوق ضرالاىفو ةيلعاف ةوق ءاملاف عدوا ناب كلذو 4 مكل اقزر  ريسيتلا ىف
 جارخألاو اهيلع اهنم ءاملا لازئاب حاكتلاد قع هيش ةلقملاو ةلظملانييف راعلا فانصا امهلعافت نم

 اقزنو ناببلل نمو مدا ىنل اقزر راغعلا ناولأ نم .ناوبلان م جتنملا لسنلا ءابشا اهنطي نم هب
 ] ةيقلاخاب هوفرعتل هلك كلذب مكملع ما ىلاعت هللا نا ىنعملاو مكياودلو مكل افلعو اماعط.ىا



 مد 17/5 جم لوالا ءزجلا

 ان فام 101ه 0ا ماير فووفاكلأوو طاع هاهنا ددازألاو يول م لسا .( كاضيطاط
 (قربلاداكي) ىحالو اف تومي الف باذعلا توم وشب الاقأو بلقلاّت ومو ةروصلا توم

 ءاضا امك ) ءوسلاب ةرامالامهسوفن راصبا:ىا  مهراصبا فطخي ) ناآرقلاو ركذلا دون ىا

 كابلط ( م غرظإ قارا اقراصل ادق قحلاقيرط اوكلس 6 هيف اوشم )) ىدهلارون 6 مهل
 اوريحتو ريسلانع اوققو ىا 6 اوماق ) ايندلاىلا اولامؤ ىوهلا مهيلع بلغو سفنلا تافص
 مهل تلوسو ناطيشلامهيلع ىلوتساو: تارتفلا مهترتعاو تاف.آلا مهبلا تقرطتو اوددرتو
 بهذلإ مهيدهيناهتداراتناكول ىا (هللاءاشولو) كالهلا ةطروفف اوعقو ىتحتاوهشلا مهسفنا

 راصباىا (مهراصباوإ هروسغو ناطيشلا شواسو ىلا ىنصتىتلا مهسوفن عمسب ىا (مهعمسب

 سفن لكانيت آل امش ولو ) ىلاعت هلوقك اهفراخزو ايندلا ةنيز ىلا رظنم اهب ىلا مهسوفن
 اوعمسيال ىتح مهراصباو مهعامسأ بلس ىلع رداق ىا (ريدق ”ىش لكىلع هللانا * اهاده

 تاناتسلاوةيوتندلا َتافَرْسَرملا اوزصتياالو: ةيناسفنلا ةرسجاوهلاو ةئاطيتشلا سواسولا
 مكححو ءاشيام هتمكحم لعشي هللا نكلو ايندلاب نيدلا اوعسو اهب اورتغي اليكل ةيناويخلا
 دم ةوبن قيقحمو ديحوتلا تايثال ةقوسم ةبإ الا 46 سانلا اهيا اي + ىهتنا ديري ام ةتزعب

 نيرفاكلاو نينمؤملل امسا حلصي سانلاو * نامبالا لصا اه نيذللا مالسلاو ةالصلا هيلع

 نيلهاخلا فيرعتو .نينكاسلا كيرحتو نيساغلا راضحا وا نيلفاغلا هنت ءادنلاو + نيقفانملاو

 لبقانيفراعلا ضعب لاق * نيديرملا قيوشتو نيبلاجسهتو نيضرعملاهجوبو نيل وغشملا غيرفتو
 ةدالولا لبق ىبكسنا سنتال سن ؤمايىاباطخلا ةذلب ةفلكلا نم ةدابعلا ىفامل اربج باطخلاب مهيلع

 كترمخو كتقلخف اروك ذم أش كن ملو ايسنمايست تنكثيح ىنتالو هبنت نايسنلانبا ايوا
 انينج مث اباصعاو ادولحو اقورعو امولسو اماظع مث ةغضم مث ةقلع مث امد مث ةفطن مث انيط

 ىف ىستو ىتمعن ىف غرمت كلذ نيب اهف تناو اخبش مث الهك مث اباش مث اببص مث الفط مث
 ”ىشال نم كلعجو كقلخ نم سننال ايندلاب نيدلا عسستو ىوهلاو سفنلا دبعت ىريغ ةفدخ
 سفتاباطخ اذهف كاطعا ام كاطعاو كمهركاو كاوقو كملع اروكشم اميرك اروك ذم أش
 لَوَش هناكف ٍتاتعلااما نيقلتو باتع هفن نامسنلا نمزاسنالاناك اذاو ريس اىفلاق * ندبلاو
 فلاخلااهما لوقيهناكف ردعلل نيقلتلااماو نايصعلاب انيعاواو نارفكلاب انمعن متلباق سانلااهبإ 0

 « مكبر اودبعا 92 كناعيال كنع انوفعو كنايسنل كانرذع ادصاقال ايهاسو ادماع ال ابساب انل
 ديحوتلاب اوصلخانيقفانملل لوقو مكبر اوعبطا نيعصاعلل لوقيو مكبر اودحو رافكلالوَقب
 وهو اهلك هوجولا هذهل لمتحي ظفللاو مكبر ةعاط-ىلع اوتبثا نيعيطملللوقيو كيد ةفرعم
 ةعاطلا لامكتسا ىف ةقاطلا غارفتسا .ةدابعلاو * ثللا ىلا ريسفت ىف م 'ملكلا عماوج نم

 ليلعتلاو مظعتلل ةنع ترج ةفص 46 مكقلخ ىذلا لف ةيصعملا داعبتسا ىف ةيشحلا راعشتساو
 ىلع ”ىثثلا عارتخا قلخلاو *.ًالش اونوكت لو. مكقلخل مكقلخ .ىذلا مكبر اوعبطا هاعَ

 نش مالا نم مكنامز لبق نمز نم ىا مكلبق نم نيذلا هه قلخ 6# و98 قبس لاثم ريغ ا
 قلخ ناف ىلاعت هتدابع بوجو بيس ىلا ءاما هب فصولا فو . فودحمب ةقلعتم ةمادّا

 00 (مهلوصا)
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 | هترجم تناكنم) ثيدحلافو بول امالعىلا رارفلاو بونذلاكرتنم دبالف ىناي اذه هفصو

 أ اهجوزتي ةأصاوا اهدصي اند ىلا هترمم تناكنمو هلوسرو هللاىلا هترحهف هلوسرو ةللاىلا
 و رركي+ ايفل ”نتغاو لماام لمؤم لكءازج ناكتف فك لمأت (هلارجاهامىلا هترجهف

 لقاك دوجو الك هناكف وهلو بعل اهدوجو نالو اهتساسخل اهرابتعا مدعب اراعشا :ايندلا

 تدستبك زكي ىاح اود لاك عشا اسد راشهدلصمارب

 ربدتو ىلاعتهاؤتسام داعبا نم نمضتامو (هبلا رجاهامىلا هترحهف) مالسلاهيلع هلوق ىلا رظناو

 غجريهيلاو لاموا ةوهشنم ايندلا ىف ”ىشلك دارملازاب رعشيذا اهنم اهناعم ازا اعلا ركاذ

 ظفاحلا لاق : ىلاعت هللىشلكنعولب ايندلانع جورخلا ثيدحلاب دارملازاو ناوك الا

 تسدازا دريذي قاعت كنرهج هز * دوك رج ريز هكمنا تمه مالَع
 كلملاةحمب قلعتلانم دبالف لاعلاو دالوالاو لاثملاو لاملا نم قلعتلا لش ”ىشلكنع ىنعي
 ىلاعت للان ا نيتي آلا ققحتىف ةزاشالا ( ءامسلا نم سصكوا )ل ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو © لاعتملا

 بلطلاىف معدلجتو ةيادبلاىف نا رقلا عبتتو ركذلاب مهلاغتشاو ثيدحلا اذه ىنمتملاح هبش

 نوكينم لاحب ةفقولاو ةرتفلا ةفا ىف عقتو ةلالما سفنلا رهظتناىلا بيغلا نم مهل حتفبامو
 ةمكحلاو ناميالات يشي هنالرطملاب نا رقلاو ركاذلا ههمشورطملاو لللا ةملظىف ارئاس ةزافملاف
 ءانثاىف ركذلاكلاشل رهظتتاهءاشتمو تالكشمىا «تاملظ هفإل ةلقبلا ءاملا تنيك بلقلا ىف

 لقع هلناكنملالا اهتافآ ةدهع نغ جورخلاو اهمهفو اهلح نكمال ةققد ناعمو كولسلا

 ريسلاناامكف « نا رقلا لع نمحرلا )) ىلاعت لاقاك .كحرلا ةيمأك :نيؤماناغالا لوك دوظ
 تاملظىفالو هع اقدونا رقلاقئاقحىفريسلا نكميال كلذك ارسل ارونسالا تاءلظلا ىف نكميال
 ةيادهلارون ىنعي 6 هبفاوشم مهلءاضا الك )ل ىلاعتلاق اذهلو ةسوبرلا ةيادهروناالا ةيرشبلا

 ىلاقرطتن ةيهرو ةيشخو فوخ ىا (دعروزل ةيرشبلا ةملظىنعي ( اوماقمهيلع لظا اذاو )
 هتيأرللمج ىلع نارقلا اذه انلزئاول )ل ىلاعتلاق م نار قلاو ركذلالالج ةبمه نم بولقلا
 ؤاقلا ىلا ىدتهي نارقلاو ركذلاراونا ٌول التوهو (قربو * هللا شخ نم اعدصتم اعشاخ

 بولقلا اهفرعيه نيدلاو نارقلا ةقيقح اهنف رهظيف هللاركذ ىلا مواقو مهدواج نيلتف

 اوجرخ ةداعسلاراونا مهل حالاملو ةي آلا © لوسرلا ىلا لزناام اوعمس اذاو ١ ىلاعتهلوقل
 مهعباصا نولعجم نكلو نيزرئافلا تاجرد اولانل ةدارالا لحب اوكسمتو ةعيبطلاتاملظ نم
 ىئاودو (قعاوصلانم) ةعاولا (مهاذا ف ةلطانلا مهيناماو ةدشائفلا مهلامأ عباصاىا

 ىوهلا ءامو ايندلارحب اهتاح ةكمس سفنلانال سفنلا توه «توملاإل نم «رذحإل قحلا
 هاناوإل ( اوتومت نا لبق اوتوم ) مالسلا هلع هلوق قيقحم اذهو لاخلا ىف تتال تجرخاول

 . ةدارالاب تامول ةيئاوح ةعسط ةابح هلىذلا رفاكلا نا ىلا ةراشا هيف «نيرفاكلاب طمح

 اتم ناك نموأ )) ىلاعت لاق اك ةعيرشلا راوناب ىلاعت هللاءابحا ناكل ةعسطلا تافولأم نم



 مهاصباب نولمفيأ: هتفخو قربلا قوفخ ,قراتفف نوعنصي بك لبق ةناك ثلاث فانشتساوهو |
 كلسملاكلذىفىا 6 هيفاوشم إف اكلسمو ىشمممهل قربلارونالك لدقفالما مهناذ آب نولعشإام |

 هقوفام ىلع ىثملا راثياو مهراصبا فطخب نا فوخعم ةريسي تاوطخ هرون حرطمىفىا |
 6 مهيلع رظا اذاو 8 مهتشهد دامك رامتلا مهتعاطتسا مدعب رامشالل ودعلاو ىتسلانم

 اوناكام ىلع مهنكاما ىف اوفقو ىا ه اوماق لَه املظم قيرطلا راصفرتتساو قربلا فخ ىا

 ءاجتلالاوادصقللاىلا لوصولا مهل ىنسي ىسعىرخا ةظل نيدصرتم نيريحتم ةئهلانم هيلع |

 سارلاىفىتلا عامسالا بهذينا داراوا ىا فوذح هلوعفم ه# هللاءاشولو لِي مهمصعي اجلها

 6 مهراصباو مهعمسي بهذل © اهراصناو مهبولق عمسب بهذا نيعلا ىف ىتلا راصبالاو
 ْنلَع ىا #8 ”ىشلك ىلع هللانا 0 كلذ نع زجعبال هنال مهلةبوقع قريلارونودغرلا نوصي ظ

 نود بوجولاب دوجوم هنكل ”ىثلا هيلع قلطي ناكناو ىلاعت هللاو ناكمالاب دوجوملك |

 ىتتتسم ىللاعت هللاف ىلاعت هاوسام اذه لاثما ىف ”ىثلانم دارملازا لقاعلا كشيالف ناكمالا

 نيما نالف لاشك ريدق هاوس *”ىشلكىلع ىنعملاف لقعلا ةلالدب ”ىثلاظفل هلواتيام ةيآلاىف |

 ىئاوح ىف مهتلج نم ناكناو هسفن هيف لخديالو سانلا نم هاوس نم ىلع نيها ىنعم ىلع
 اذه نامث ادئازالو اصقانال هتمكح هضتقتام ردق ىلع هللعاف ىا 6 ريدق #8 ديجمتلانبا

 مهتريحىف نيقفانملالاح هللاهبش لوالا نم غانا حاضيا دءب حاضياو فشك دعب تقل” _لاوعلا

 ءامسلا هتدخا نم لاح مهحاضتفاو مهيزخو مهيلع مالا ةدشو ةلالضلانم هش اوطخامو

 اكرم لشعلا ناكاذا اذه توملاو قعاوصلانم فوخو قربو دعر عم ةملظم ةليلف

 دوصلاكلتتوافت نم ةلصاحلاةئيهلا بكرملاف روصتت كنافليزنتلا ةلازج هيضتقي ىذلاوهو
 عومم نم تروصت اذا تادرفملانم لصحالام هنم سفنلاىف لصحبف ةماضتملا اهتامنكو

 عباتتي باحسلا جاستنا ةئيهو ليللا ةملظ فئاكتعم لطهلا لبولا هكردانم ةدباكم ةيآلا |
 هذه فوخ نم مهلو ةقرحلا ةقعاصلاو فطاخلا قربلاو لئاهلا دعرلا توصو رطقلا |

 تفلكتاذاام الخ لئاه بطخو سجيرما هنم كللصح توملارذحننم تاكرح دادشلا

 مواعلا نم هيفامونآر قلا هبشف قرفملا هيبشتلا ىلع ليثقلا لحنا ىنعي هب اهبشم دحاو دحاول |
 مهل ضرعامو ةيضرالا ةايحلا ببسوه ىذلاٍبيصلاب ةيدبالا ةايخلا رادم ىمىتلا فراعملاو
 دعرلايدعولاو دعولان م هيفامو تانملظلاب لابلا فاسكتاو نازحالاو مومغلانم هلوزنب
 ٠ هقعاوصفاخبف قربلاو دعرلا هلوه.نم لاحديعولا نم مهعامسا عرشامع مهمتاصتو قربلاو
 مهشمي هنوزرحيدفروا هنوكردي دشر نم مهل عملا مهزازتهاو اهنم هلصالخالو هنذا دسيف

 رظا اذا مهفوقوب ةبيصم مهل نعنيح مهما 2 مهريحل و مهلءاضا الك قبلا وبط حرطم ىف

 عرشلا ل بحب كس نالقاعلا ىلعف« ةشهدلاو ةريخا مهرم ىراصق نيقفانملالاح هذهف مهيلع

 ةيفخ مالا ةياغو دوجولا كلاهمو دوقلاو لئاوغلا نم صلخي ىك مقتسملاطارصلاو ميوقلا
 مستف كلاح فيك لاق ريخب لاق تحبصا فيكى رصبلا نسحا لجرلاق * متيم ىرديال
 كارتكتا» رتل ةولطسو» كب ةنيتنا وكر تاعي ةكالمام ىلا ع لأسنال لاو نادحلا
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 مهناذآ ىفمهتباصا نولعجم لبقف دعرلا كلذ لثمم مهلاح فنك لقالثاق نأكف لوولاوةدشلاب
 ةريخلا ةدش نم نولخدي مهن أك لمانالا ركذ ىف سلام ةغلابملا نم هيو مهلمانا دارملاو
 | لاك ىلا ءاعا اذه: نوكي نا زوجو «داتعملا وهاك نننغ 'اهلمانا ال مهئاذا ىف اهلك مهعباصا

 داتعملاجهنل ىلع حراوجلا لامعتساىلا نودتهيال ثبح ىلا مهغولبو مهتشهد طرفو ممتريح

 بسلانمةلاعفاهنال بدالا ةياعرل لبقو ةبابسلا ىنعا قاتعملا عبصالا نيبعت مدعفف لاخلا اذكو

 ةللهملاو ةحبسملاب اهنع اونكف اهوعشبتسادق مهنا ىرتالأ نا رقلاب اد آب ىلوا اهءانتجا ناكف

 دهعلا كلذ سانلااهفراعشبل ةثدحتسم ظافلا اهنال تايانكلاهذهلاثمانمرك ذي ملو اهريغو
 هقعاص عمج ىقاؤ دعرلل ةنراقملاقعاوصلا فوخ لجان مىا نولعج قلعتم ه6 قعاوصلا نم

 هبعلإ رس اهتدح عم اهنكل هيلع تتاالا ”ىشب رمال ران ةلعش اهعم ضقنت لئاه دعر ةفصق ىهو

 ءامسلانيب اولق * تئفط ثفصتلاوحن تقرحاف ةلخل ىلعتطقس اهنا كح ب اهتفاطلل دوما

 راثلا جرخم قعاوصلا نوكت اهئمران امارونمالا ءامسلامدا ىريال ىتلا ةقبقرلاةلكلا نيبو

 تكطضا اذا باحسلان م حدقنتلبقو * ءاملعلاةذورىفاك اهنم توصلانوكيو ةلكلا قتفتف

 اناخد ةامسملا ةدعاصلا ةيضرالا ةفطللا ءازجالانم غرفم باذم لبق مرجوا همارجا

 ذفغنو قرحاو بقنالا ”ىثش ىلع عقبال ةرارحلاو ةدحلا ةياغىف داحراح اراخم ةامسملا ةيماملاو

 اهنم تلاحم ةسِاي ضراىلع سءشلا تقرشا اذا اولاق « فقوو ًافطناف ءاملا غاب تح ضرالاىف
 نادعاصتيو راخبلاب طلخمو اناخد امهنم بكرملا ىمسي ةضرا ءازجا اهطلاخب ةيران ءازجا

 ىلعقينا دوعصلا .باطيو هنف ناخدلا سبحو اباحس راخسلا دقعتف ةدرالا ةقيطلاىلا اعم
 ثدحدقمث دعرلاهنم ثدحيف افينع اهم باحسلا قزميناك فككو لقثنا لوزنلاو هتعببط
 سايعنبا لاق اظبلغ ناكنا ةقعاصلاو افطل ناكنا قربلا هنم ثدحف ةكاحمو ةكرح ةدش

 ةكئالملاو هدمحم دع رلا حبسي ىذلان احبس ال لاقف دعرلاّت وص عمس نم امهنعللاىضر

 لوش مسوهيلع هللا ىلصناكو هتيد ىلعف ةقعاص هتباصاناف « ريدق ”ىش لك ىلعوهو هتفيخ نم

 اذك (كلذ لبق انفاءو كباذعب انكلهتالو كبضغب انلتقتال مهللا) هقعاوصو دعرلاعمس اذا

 لجال ىا ةلعلا ىلع نولعبجي بوصنم ه6 توملارذح وه ةعرشلا جرشو خبشلا ريسفتىف
 | *ىعلاب قادحالا ةظطاحالا لصا 6 طبحمللاو 6 ناوبحلا ةينب داسف توملاو كالهلا ةفاخم

 هنوتوشالىا 6# نيرفاكلاب ع هتردقوهملعب قدحىا ىلاعتهقحىف زاجموهو هتاهج عج نم

 ةهبنم ةيضارتعا ةلمحاو مهبذعيو ةمايقلاموي مهرشحيف ةقيقح طبحما هب طاحلا توفنالاك
 ليحلاو رذحلا هعفاديال ردقلاناف أيش مهنع ىتغيال عباصالاب ناذ ًالادس نم اوعنصامنا ىلع

 بيصلا بادا ىلا عجارلا ريمضلا عضوم نيرفاكلا عضو ةدئافو لجو نع هللاسأي درتال

 برع ىا 46 قربلاداكي 8 مهرفك ببسب ةيكحملا ةلئاهلا دومال/نم مهمهدام ناب ناذيالا
 داكي لتقف قربلا كلذعم مهلاح فيكف لق هناك ردقم لاؤس نع اباوج عقو رخآ فانئتسا
 , # مهل ءاضا امك وه هتوض ةدشنم ةعرسب اهبلتسيو اهسلتخي ىا 4 مهواصبافطخم و كلذ

 ةملظملاةلِللاىف قيرطلا قربلا راناىا دعتم ءاضاو اوشموهو اهءاوج هنف لماعلاو 7



 ةدشلان مهناياناذياو هسمال اليوهمتوهتدشىف ةغلاس هتملظ عباوت نم اتلعجامناال لدلاو مامغلا |

 هداهعال قاشنالا ىلع فرظلاب تاملظ عفرومامغلاو لئلا تاملط هتملط رمغت ثدح لوهلاو |

 ظ فصاق توصوه 6 دعرو ف هجو ىلع بيصل ةفصرملا لح ىف ةلجا نال فوصوم ىلع |

 م ١ م لوالا هزجلا

 ظ اهعضي كلم اهعموالا رطقت ةرطق نم سيلف هلبرغيف هلبسغ نا باحسلا ىلا ىحوبو ايندلا
 نافوطلاموب نم ناكامالا مولعم نزوو مولعم ليكب الا ةرطق ءامسلا نم لزنيالو اهعضوم

 «6تاملظ 8 بيصلاىفىا 6 هنف 98 ريستلاريسفتىف اذك نزوالو لكالب لزت هناف ءامنم

 قبطملامامغلانم همزلياملالظا ةماظو رطقلا عباس هجاستناو هفناكت ةملظ ىهو اهنم عاونا

 ذخؤينا نكمي نكل ىلإلا ةملظ ىلع لديام ةين الاف سيلو ىلللا ةملظ عم قاف الاب ذخ ألا
 هدعبو ( مهراصبافطخب قربلاداكيإب ةيب الامذهدعب ىلاعت لاق ثمح ةي الاقامسنم ليللاةملظ
 فوقو اذكو ىلابللا ةملظ ىف ابلاف نوكيامتا رصبلا قربلا فطخ ناف «اوماق مهيلع مظااذاو)
 ماما وهام راصبانع راصبالا بححم ثمحب ليلا ةملظ دتشا اذا نوكيامنا ىثملانع ىثملا

 ا

 ظ ىثاملا فوقو بجوال راهنلاىف هفثئاكتو باحسلاةمحس ةملظو هريغو قيرطلانه ىثاملا |

 ةملظك هريغل اهضعب ناعم تاملظلل الحم رطملالعجو * دجّملا نبا ىشاوح ىف اذك ىملانع

 بيصلاىفامهنوكو هؤازجاتك احم اذاباحسلانم علئاموه 6 قربو 8 باحسلانم عمسي

 اهرثأ لوصوو هبةلملا ىف نيسبتلمو هبصنمو هالعا ىف اهنوك رايتعاب باحسلا امهناكم ناعم |
 اهضغب باحسلا مارجا كاكطصا نم ثدحم دعرلازا ءامكملانيب روهشملاو هنف امهف هيلا

 حبحصلاو * افيشعاقوس اهايا حايرلاقوسب اهبارطضا دنع ضعب نع اهضعب عالقا نموا ضعبب

 دوهي تلقا لاق امهنع ىلاعتهللاىضر سابع نبانع ىذمرتلا نع ىورام ليوعتلا هيلعىذلا |

 ةكئالملا نم كلم) مالسلاهللعلاق وهامدعرلا نع ائربخا اولاقف سو هيلع هللا ىلص .هللالوسرولا
 عمس ىذلاروصلا اذهاف اولاتف (هللاءاش ثيحاهب هقوسران نم قيراخم هغم باحسلاب لكوم

 كلملا كل3ةتاوص هب الاف دعرلاب .ةآرملاقتقدص :اولاقفر ( سا تحعمىلا ىعتني ىتح هرجز) لاق

 هناو يمؤن ثيح ىلاهف رضي باحبسلاب لكوم كلم دعرلانا) نم تاياورلا ضعب ىفاك هنبعال
 هتوص عفرالا ءامملا ف كلم ىتبيال هللاحبس اذاف هللاحبسي هناو هماهبا ةرقن ىف ءاملازوجيي

 عج ىهو قيراخلا كلتب باحسلا هبرض قربلاب دارملاو ىهتنا (رطقلالزني اهدنف حسستلاب

 , اهبرجزت هلا اهنا ديرا اًضعب مهضعب ناببصلا هب برضيو فاي بوث لصالا ف وهو قارخم |
 ىوسوربلاىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشلا مهجلاب ةيتولحلا ةّقرطلا عج سملاق *باحسلا ةكئالملا

 (لجنلا لكن ىلع كلم توصدعرلا نا) سوهلعهللا ىلص هلوق نييو ءامكحلالوق نيب قيفوتلا

 نم عمسن نحنف هلخاد ىف رثؤيو هيف لخدي نكلو ملاعلا اذه جراخ نم حيصي هناوه
 نم اهأشنف تاوصا تاذ حاير هلخاد ىف لصخي اخافن أش لكا اذا ادحاو ناك هلخاد
 ءامكحلا مالكو اهئدبمىلا رظان لسوهيلع هّللاىلص ىلا مالكف لخادلاف اهروهظو جراخلا
 وا ريدقتلازال فوذحلا فاضمال رئامضلا 6 مهناذا يف مهعباصا نولعجم 9 اهرهظم ىلارظان

 نذونام لعق ربلاودعرلا رك ذامل هنال افنأتسم هنوكل نواعم هلوقل لحالو قبس بنص باكصاك

 - مدقلا)



 ةرفبلا ةرو- مه 19 >>

 هتاوهش نم سفنلا قفاوبام وهو هعم هلءاقنالام ادد "نال وار لكب هلعنم ىذلاهالوم
 بانو *رودصلاوف ىلا بولقلا ىمعن نكلوراصبالاىمعتال اهناف هاسدو ةرخآو هاوهو

 دْمعف هللاقلخ ىف عمطلاو هللاةعاطب عنصتلاو هللاىصاعمىف حراوجلا هلاسرا ةثالث ةريصبلا ىمع

 ققحم ىف ةزاغالا ةمحتلا تالبوألاقو ©:قحلانع ضرعيو قلخلل ذدعلا هجوتي اهامع
 ديادش ةاساقم ىنعتيو ةدم ةدارالا قيرط كلس ةليمح ةيادب هلىذلاديرملا لثمنا نت آلا

 ةدافتشلات اشا ارق هلوخام تءاضاقتلطلا نآنتقوتساف ةدارالازوتب روتتىش ةهر ةْحّملا
 ىلع لبقاو ايندلا نع هسفن تفنعو ةولخلاو ةمدخلا مزالف ةحصلال بحب كسمتف ةواقشلاو

 قوذلا قراوت"ورلاراونانم هلتقربو قوشلا قراوش بلقلاءافصنم هلتقرسشف ىوهلاعق

 ىرقهقلاعجرمث سواسولا هتحمزاو سجاوهلا هتقرطف سفنلا عادخب عدخماو هللاركم نماف

 مهلادبو) ىلاعتلاقاك هلاحأوساىلا داع هلالمو همأس ىمدقبف هلوخددعب هلاون ةنج نمجرخاو

 قاثملاموي ىلامتهللاباطخ اهب اوعمسىتلا مهبولقناذ اب ىنعي مص * نوبستحم اونوكيملامهللانم

 هتيوبرلامجاب اودهاشىتلاراصنإالاب (ىمع إل ىلإ مهلوقب ام. مهبد اوباجاىتلاةنسلالا كلب مكب )
 كلذو سنالا ضايرنم هيف اوناك امىلا لب سدقلارئاظح لزانم ىلا (نوعجر ال مهفال هوفرعف

 تاوهشلا عتب قاشملاموي بنغلا ملا ىلا ةحوتفم تناك ىتلا مهبولق ةنزور اودس مهنال
 تاحفن اومستامو حايرلا سدقلاٍبانج نم مهيلع تبهاش قافنلاو ةعدخلاو تاكا لتال

 ىلاعت لاقاك ءاودلا هعملزتاف ءادلا لزنا ىذلاببطلا مهيلالسرامث مهب واق تضرف حاودالا

 مف ءاودلا نولشو ءابطالا نوقدصن, نيذلا «نينمؤملل همحرو ءافش وهام نارقلانم لزئنو)ل

 الو) ىلاعت لاقأك ءابو ءافشلاو ءاد ءاودلا راصف مهسفن | ىلع املظ ءاودلا اواَشو مه وق دصل

 ىمعلاو ممصلل ةبجوملا ةئعللا مهتكردا ةمحرلالها اونوكيجل املف :(اراسخالا نيملاظلا ديزي

 «# بيصك ف نيقفانملا لثم 6 وأ لو 6 مهراصبا ىمعاو مهمصأف هللا مهنعل نيذلا كئل وأ)) ىلاعتهلوقل
 بوبص هلصا لوزنلاوهو بوصلانم عبو لْزْنِي ىا بوصي رطم ىا بيص باعصا لاكىا
 ةيفكىا ىواستلاو ريختللاوأو (ىذلا لثك) هلوقىف فاكلا لع فطع لحلا عوف مفاكلاو
 هجونامهنم ةدحاو لك لالقتساىف ءاوس ناتصقلاو نيتصقلانيتاه ةفكب ةهسسش نيقفانملاةصق

 قلعتم 46 ءامسلانم 9 كلذكف اعيجج امهب اهتلثم ناو بيصم تناف اهتلثم امهتيأبف ليثكلا
 لك نافدحاو قفانم سيل بيصلا ثاعيناناب ناذيإلل اهفيرعتو ايندلا فقس ءامسلاو * بيصب
 مامتنم لزان ماعبيص هنا ىنعملاو ةدح ىلع ءاهس اهنم قفالك هب طبحام لكىا اهقافأ نم قفا
 مع زي نم مزك ال هءام ذخأي اهنمو ردح ءامسلا نم باحسلاناهيفو ءامسلاقاف اب ذخا قبطم

 ةبطر ةرخما عافترا نم لصحت امنا رطملا لاقنم سانلانم مامالالاق * رحبلا نم هذخأي هنا
 كلذ هللالطباو ىرخا ةرم لزتي مث ءاوهلادرب ةدشنم كانه دقعَسف ءاوهلا ىلا ضرالا نم

 شرعلا تحن ناامهنع هللاوضر سامعنبانعو * ءامسلا نم ل زن سيصل |كلذن !نيبناب انه هذملا

 ءامس ىلا ىهتني ىتح ءاهس ىلا ءامسنم ءاشام رطم هلاىحوب تاناوملا قازرا هم كري ارحب

 لللللللسلسلللسلسسى 22 سسسسسلللللللللسسسسللسس2ل2_ج سس بلل بجبل

 ل | طخ ||| | سس بسب بيبي سس سس | يسال |



 ثيح نال آلا ةمالس ةعاطتساب عوجرلا نوعطتسي اوناك مهنا تدافاو هتحتنو لبثعلا ةكلذف |

 مهكر ىنن وه لب تال آلا نب سيل 6 ىمع مكب مص ) ىلاعت هلوق ناو هكرتب مذلا اوقحتسا
 رسال دف طفت لقد < ايل امحتسا

 سائش قح شدنادركن تبضشب * سايسو رك وج ا دما نابز

 شوكم ندبنش لطاب نانهب هب * شوك تسدنيو نآرق هاكرذك
 تسؤمال نك فرك راب ؛تسعر) ب تيسوكت ىداب عنص ىب زا مشجود

 ىلاعت هلوقب هيهنب ءاهتنالاو هرماب رامتنالاب عوجرلا ىلا قلخلا بدن ىلاعت هللا نا مث

 توملاب هيلا اوعجر ارايتخا هيلا عجري مل نف 6 نوعجر, مهلعلو تاي آلا لصفن كلذكو )ل
 ايندلا ىف هيلا عجر نمو 6 نوعجرت انيلا مث توملا ةقئاذ سفن لك ) ىلاعت لاق مك ثعبلاو

 بطاخبو ةماركلاب هلا هعوجر ناك ( نوعجار هللا اناو هلل انا ) هلوَش كلذ ققحو هلعش

 ازانج نا - ىكح - 6 ةيضرع ةضاز كير ىلا ىجرا ةّسطملا سفنلا اهتنأ اي ) هلوقت
 اذه هرصق نم ونديال نا هنمع ىلا مث هفرخزو هدسشو ارصق ىن لوالا نمزلاىف ااع

 هظعوف هتيرق لهانم ا كلذ لعفي ناكف هلتقهيلع هرصب مقونف دحا

 اخوك ىتو هتيرقنم اصلا لجرلا كلذ جرخف هلوقب ًايعيو هريذحت ىلا نع كلذفف

 مايق هباحصاو هرصق ىف رابخلا اذه امنيف هيف هللادبعي لعجو ةوكالب بصق نم تيبوهو

 اذه لوح فوطي لعشخ ةئيهلا نسح باش لجر ةروص ىلع توملا كلم هللثمذا هيدينيب
 رصقلا لوح فوطيالجر ىرئانا كلملا اهيا هلامد ضعب لاقف هيلا هسأر عفريورصقلا
 نكلو ليبس رباع بيرغوا نونجم اذه لاف هرصياف هلرظنم ىلع كلملا ىلاعتت هللا رظنيو

 هحور ضبق فيسلا هيلا عفرينا دارا املف لجرلا هللا لزنف هسفن نم هحرأف هللالزنا

 داراو لزت املف هلتئاف هنلالزنا رخ الل لاققف كبحاص لتقدق اذهنا كلملل لقف اتمرخف

 هللا لزنو فنيسلا ذخأو ابضغ ًالتماف كلملا ىلا كلذ عفرف ايمرخف :هحور ضيق هلتقينا

 لاقف ىناخحصا نم نيلجر تلتق ىتح ىرصق نم توندنا تيضراما تنا نم لاقف هسفن

 َن لاك تن رعف لاقددي نم فسلاطّقس ىتح هتنهنم كلملادءتراف توملا كلمانا 2 رم

 ىلها ىصواىتح لاقف كحور ضف ترما ىانتاىلا تاوملا كلم هللاقق فرضتس نا دارو

 كلمءاجمث ام كلملارخف هحور ضبقف اذه لبق كرمت لوطىف لعفت م1 هللاقف مهعدواو

 توملاكلم ىنافرششبا اصلا لجرلااها هللاقف هخوك ىف اصلا لجرلاكلذ ىلا توملا

 توملا كلم ىلا ىلاعت هللاى حواف عجري نا داراو كلذ ملعاف رامجلا كلملا حور تضقدقو

 كللهف لاق كحور ضبقب ترما ىلا توملاكلم هللاقف حلاضلا لجرلا حور ضنقازا
 هلهما نا هللا ىلاعت هللاى حواف مهعدواو ادهع ىلهاب ثدحاف ةيرقلا لخدا نا توملاكلماي

 لاقف مدن مثركقتف ةيرقلا لخديل هيمدق حلاصلا لجرلا عفرف تش نا لاقف توملاكلهاي
 ضبقف ىنم مهل ريخ ىلاعتهللاف ىحور ضبقاف ىلق ريغتينا ىلها تيارا فاخاىنا توملا كلماي

 وهو هنع هلكاكفناالامم برهينمم بجعلالكبجعلاو نيفراعلاض عب لاق * ناكملاىلع هحور

 ( ءالوم )



 ةرفبلا ةروس ه5 10 رجح

 هللاّتهذ # ىلاعتدلوق ل باوجو رودي هنال ماعلل لوملا هنمو نارودلا لولا لصاو نك اماو
 رونلاب باهذالا قلع امناو مهرون رادم ىهىتلا مهران أافطاو ةيلكلاب هدهذا ىا 4 مهروس
 ىلاعت هقلخم لكلا نال اما ىلاعت هللاىلا باهذالا دانساو داقبتسالاب دوصقملاهنال رانلا سفن نود

 هب نذوب اك ةغاابملل اماو رطم وا رك ىوامس صماوا ىنخ بيسب لصح ءافطنالازال اماو
 ناطلسلا بهذ لاش كاسمالاو باحصتسالا ىنعم نم هبف امل ةزمهلا نود ءاملاب لعفلا ةيدعت

 أ ءوضلا نع لدغ كلذلو يدعي نم ل. لس حالف جيساف لايت هللا هذح | انو. مدح اذا ةلاغ
 | مازاتسا مدعل ةلمخاىف رونلاءاقب عماج دق ءوضلاباهذ نال رونلاىلا ىهاظلا ىضتقموه ىذلا

 ىف مهكرتو 98 ىلاعت هلوق هنع حصفب أك ةيلكلاب هتلازا دارملاو فيعضلا مدعل ىوقلا مدع
 ةفعاضتم تناك اذا امسال ةرملاب هسامطناو رونلا مدع ىه ةملظلا ناف 14 نورصضبي ال تامل

 | ال) هلوق نم هدعب امو ىميخفتلا ريكشتلاو عملا هديفي اك ضعب ىلع اهضعب اكارتم ةك ارتم
 أ ىلخو حرط ىنعب لصالاىف كرتو رثا الونيع رونلا نم ىتميالزا دعب الا ققحب ال 6 نورصبي

 تاملظ ىف ) مهريص ىا بولقلالاعفا ىرجم ىرخ ريصتلا ىنعم نمضف دحاو لوعفم هلو
 ريصل نيلوعفم (نورصبسبال) هلوقو (تاملظىفإ) هلوق نوكي اذهىلعف مهلوحام (نورصبسال
 لصالاىلع هانعم. لمح ناو دحاولا هنع ريخملل ةعباتتملا رابخالا ناسىللع لوالا لوعفملادعب

 مهؤارتشا ىه ىتلا ةيجعلا مهلاحنا ىنعاو نيلخادتم وا نيفدارتم لوعفملانم نيلاح نانوكي
 ةملّطو ىلاعت هللاطحسس' ةملظل نيعشتسملا قافلاو رفكلا ىتتلط نع ةزابع ىع ىتلا َةلالَصلا

 ٍلاقعلاةملظو 6 مهناميابو مهمديا نيب مهرون ىتسي تانمؤملاو نينمؤملاىرت موب )) ةمايقلاموب

 نم لاك قلل لئالد نم هودهاش امب ديؤملا ىروللا ىرطقلا وه ىذلا ىدهلاب ىدمرسلا

 ىنستي ال ةلئاه تاملظ ىف هكرتو ىلاعت هللا اهأفطاف اهب عفتني داك ىتح ةمظع اران دقوتسا
 اوزعتساو اهرون اورانتسافنامبالاةلك اورهظا نيقفانملانا نويعلاو ريستلا ىفو *راصبالا اهيف
 مهلاوما ىلع اونمأو مئانتلا مهومساقو مهونراوو نيملسملا اوع انف اهبيسب اومأو اهزعب
 اوداعو ديالادبا مهرفك ةملظ ىف اوَمو اهنع مهناسل 1+ معلا رسإ لل | زكا اد مهدالواو

 اوعمسيل مهئاكف اولبغي ملاذاو هنولبقيال قحلا نع مص مه ىا # مص © ةملظلاو فوخلاىلا
 4 مكب 98 هجوم توصلا لصح ءاوه اهيلا لصي داكب ال ثيحب عماسملا قورخ دادسنا مصلاو

 ناسللاىف ةفآ وهو اوقطني+ مهناكف اورهظا ام فالخ اونطبا امل هنولوقي ال قا نع سرخ
 لصوملا رظنلا نع راصبالا اودقاف ىا © ىمع و فورحلا عضاوم دمتعي نا اهب نكمال
 هل رصبال نك هل ةريصبال نم نال اضيا ةريصبلا اودقافو ىدهلاى لا مهيدؤت ىتلا ةربعلا ىلا
 اوقوع كلذلو ايندلا ىف مهتافص هذهو اعمجج ةريصبلاو رصبلا مدع ف انهه لمعتسم ىمعلاف
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 1 ص لوالا ءزجلا

 قحلانع ىلكلا باجحلاوه نيرمالا ةعاضاب مهنارسخو ىنافلا مسرلا نم ناكمالا ةعشب ىف ام
 ذئموب مهبر نع مهناالك نوبسكي أوناكام مهيولق ىلع نارلب الك )) ىلامت لاق م نترلاب

 اوضرنامههمعو مهنانغطة حنش نم ناي آلاف ةراشالا ةيمجنلا تاليوأتلافو © 0

 ةحشت نم لال اهذه تناكف. تنكممو ةلالضلا مهبولقف اونرشأو اهب اونأمطاو انثدلا انا

 لاق امأو © ىدهلاب ةلالضلا اورتشانءذلاكئلوا ١ لاقو مهيلا لعقاا فاضا اذهلف مهتلماعم

 نوكلمي الف مهفرضتو مهتردق نع ةيادهلالوبق دادعتسا اوجرخا مهنال ءارتشالا ظفلب

 رانمو ىهاظ ىبقعلانم ايندلاب ىضرنم نارسخ نال 6 مهتراحن تحراف ) هلا عوجرلا
 معنلا تاوفب باصملا ناك اذاف انامرح مظعاو انارسخ دشا وهف ىلوملا ىلع ىقعلاو ايندلا

 ىف قبو تاقوالاهنم تعاض بوبحلادعبو بولطملا دقفب باصملاب كنظ اه محجلا رانب انحتم

 هعم هريسلالو دوقو هللا تينا نم.ال لوصو هحورلالو لوسر هبلق.ىلا ال تاوهشلارسأ

 ةيادهلا لوبق دادعتسا نسح مهلاطبال « نيدتهم اوناكامو )) قيقحلا ناصملاوه اذهف دوهش

 ىا هدرومب هبريضم لثمملا رئاسلا لوقلل لبق مث ريظنلا نعم لصالا ىف لثملا ه« مهلثم و

 ريغتلاّن م هلع ظفوح كلذلو ةبارغ هنف اب الا برضي الو ريغت ريغنم درو 5 بورضملا

 ةنللالثم )) ىلاعت هلوقك ةبارغ اهبفو ببحم نأش اهل ةفص وا ةصق ؤا لاح لكل ريعتسا مث
 ةمظعلا نم نأش هل ىئذلا فصولاى ا 4« ىلعالا لثلا هللو ) ىلاعت هلوقو ( نوقتملا دعو ىتلا
 ناف ريرقتلاو حمذوتلاىف ةدايز لتملا رضب اهبقع نيقفانملا لاح ةقبقحم هللا ءاح املو لالجلاو

 ةروس عقو ىغغلا لهاجلا مهفتىلا ةلبسو ىوقاو لقعلل معولا ريخستىلا ةعيرذ فطلأ لبتعلا

 ةئه ىف ىتحولا راهظاو فورعملا ةرّوص قف دلكشملل ءادا وهو فطليال فيك ىنالا حاخلا

 | دول نفاع الاه زار ناكل ةياطو“[ دلخ نوما وا انك لدفل 9.اوأو فأما

 لاثمالا هتتكىف هللارثك ١ امرمالو دهاشلاب بئاغلاو ىلجلاب ىنخلا هسشت لثملا نم ضرغلا ناك |

 مالكىفىهو ربعلاو لاثمالانم هيا فلا نا رقلاىفو لاثمالا ةروس ىمست ةروس لح الا فو

 مظءانم ناقتالاىف ىطويسلا ركذ ىصحمال ةريثك ءامكحلاو ءاملعلاو السلا مهياع ءايبثالا |

 ىا 6 ىذلا لثك 8 ناشلا ةببجعلا مهلاح ىنعملاو هنع ةلفغ ىف سانلاو هلاثما نا رقلا لع
 هتلصي الاطتسم هنوكل افيفخم هنم عملا عضوم لوصوملا دحاو عضو باب نم نيذلا لاك

 هلوق ىف ريمضلا دحو هنأ الخ هدعب امو هلقام ةنيرقلاو ( اوضاخ ىدلاك مضخو ) هلوقك

 داقيتسالاو * ىنعملاىلا ارظن ةينأ الالاعفالا ف عمحو ةروصلاا ىلا ارظن  اراندقوتسا ف ىلاعت

 فنيطل يهوج رانلاو * اهبهل عاقتراو رالا عوطس وهو هليصحم ىف ىعسلاو دوقولا ل لط

 ىف ةزافم ىف دق وا ىا ةملظلا ضيقن وهو رين لك ءوضو اهءوض رونلاو راح قرح ”ىضم

 ةرانالا طرف ةءاضالا * تءاضأ املف 8 اهريغو عابسلانم افوخ ةميظع اران ةملظم ةلل
 رانلا ترانا ىا « ارون رمقلاو ءاض سمشلا لعج ىذلا وه )) ىلامت هلوق هنع برعي اك

 || هتلعجنا تءاضا لوعفمام نا ىلع ءاشالاو نكءامالا نم دقوتسملا لوح امىا 6 هلوح ام

 أ ءاشا هلوحامنال ثينأتلاو امىلا دسم وهف امزال هتلعج ناو. ةنفرظلا ىلع بصت لوجو ايدعتم
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 ةرفبلا ةروس ميك ه6 جيم

 ؛ .: في مو فمع اك عبنا !نمال ةداسلاو ةعاطلا 0 لغتشا مث ةداعلاو امندلا كرت ىذلاوه

 لومتم رجانديرم هنع هللا ضر قاقدلا ىلع ىنا ذاتسالا خبشلل ناكدنا ب يح  هادهن .ءاوه

 دجهتاا ةحلصمل ةإللا هذه تفرجاتلا لاقف هتلع ببس هنم لاسو خيشلا.هداعف امو.ضرُف

 لعش ال خبشلال اقف امومم ترصىتح ىصادتثاف ةرارح ىرهظ نه ىلادب ءوضولا تدرااملف

 كل قئاللاف 0 0 جرخمو كاسد رجمن ل تمدام دجهتلا كعفنيالو الوضف العف

 نكسيال عادد نم 0 نم ىذا هب ناك نق لفاوتلا بئئاظوب لاغتشالا م اذوه'الوا
 | ععاشملاضعب لاق* دقو هيد سو رايلملا ديلا مذ تح و لمبلا ص الل -

 تادحاولا ىوتح مايقلا نع قيطللاو تاريخا لفاوت ىلا هعراسملا ىوهلا عاسا ةمالاع نم

 لفاونلاو ةريثكلا داروالاب موه مهنم دحاولا ىرت هللاهمصع نم الا قلخلاف بلاغ اذهو
 ليصحم مث لاملا سار ليصحم لقاعلاىلعف * ههجو ىلع دحاو ضرفب موش الو ةلبقثلا ةديدعلا

 معا هتعاط دوجو دامعل | ىلع هللابجوادقو رارطضالاب ال راسخ الاب كلذو هيلع بترتملا جرلا

 فالخي قلخلا وك !لاع اذهو ةلعالب هللا مهدرب ام مهل سل ذا هتلماعم ىلا مهضوهن ةلق نم

 0 ل و

 كلفنبا هاوخ اس ددركس هنرو * كمي ار تدارع "1 رايتخا

 ]1١[ باسح تقو رئه دما رابتخاك * باقع هنو رجا هن اروأ 7-8

 [؟] نالدس راهم اعوط اش * نالقاع راهم اهركح اننا

 [**] ريدا نأ رهب هداد لد ركد ناو #2 ريش ره زا كيل هاد بح نبا

 || حاىموع ىلاء:قعزاندمآىحونابردموسرتفدرخاوارد []

 ه هز
 ظ اهلا ل ابا صالاذا هتتجلوخد الا هققحاب كملع بجوا امو هتعاط دوجحو كيلع هللاسجواف

 | ملا نع خسف ناب ردموسرتفدرخاوارد [؟]
 | ريقحو ىند لكفف قارغتسالانم هيلع ىه ام ريمشتلا نع سفنلا تللعت ناف ةيمدع بابسالاو 2 56 ١

 ظ دوجو نم هجرخم ناو تار حا نع هتلقتعا ىلا هتوهش نم هللاذقسنا برغتسانم نا ملعاف ظ

 | هللازاكو ) ىللاعت هللالاق دقو ةهلالا ةردقلا زحعتسا دقف تالاحلا عيمج ىف هتلمش_ ىتاا هتلفغ

 أ ناو ءاشالا نم اذهو ”ىث لكل ةحلاص ةلماش هتردق نا هناحبس ناباف « اردتقم ”ىش لك ىلع

 هصخو َلامْذَعنا مث كلثم ناك نم لاخلا رظناف كلذ ىف كءاحر ةيوق ىلع ةناعتسالا تدرا

 | رانيد نبكلامو ىرصملا نوللاىذو كراملانباو ضايع نب. ليضفو مهدا نب مههارباك هتيانعب
 هرس سدق ظفاحلا لاق : ةيباطعلا مكحلا حرش ىف اذك ةيادبلا رح نم مهريغو

 تسه سبط هنركو تسن درد هجاوخىا * دركن رظن شلاح راي هك دش هك قشاع

 أ رولاوهو ( رون ىلع رون ) ىلاعت هلوق ىف ىناثلا رونلا ىدهلا هب الا ليوأت قف ىاكاقلا لاق

 | ةملظ ةلالضلاو سدقالا هضف نم دادعتسالا وه نيققحلا لوق نم دازملا ىلزالا.ىرطفلا

 ا ىوهبةقسافلاةسالومهل ادصاقملاوةدسافلا ةيعمطلا بلاطملاقيرطكوللب هلةجاحلا ةأشنلا

 قمل ىلا هجولاب بستكملا ىلامكلا سدقملا لوالا روثلاوه حبزلاو ناطيشلا تاوطخ عبشتو ظ
 00007 هتوقو هلوح ىربتلاو ريغلانم هللاىلا لّبتلاو عاطقنالاو سدقلا ملاعب لاصتالاو

 لك هناحبس قارحاو ىقابلا هجولا عولطب ةدياكملا ءابعا نم ةدهاشملا حور صلخم ىنح ةوقو ا

 6 ل  ه _نابلا حور زل

 2 ئرهات نيه رد ىئاطهكت 1نابرد موسرتفدرخاوارد [؟]
 كس

 -منإ



 ظ هدالواودلا وما زكبالو ؛دادتماو نمل لوطي عمجالن اهل نعني داعلانا قو (نوهمعل مهتايغط |

 هب مهدمب اما قوبسحب نينبلاو لاملاقح ىفو مهدميو رمعملاقح ىف هئادعاىف كوش ىلاعتهللاو

 مهلو انامرح مهل دالوالاو لاومالا ةرثكو انالذخ مهلرمعلا لوط ناكو نيئبو لام نه

 الام امندلاىف هودعل هللا لعج دقو ادم ناذعلانم هلدمنو) ىلاعتهللالاق دمدملا اذه ةلباقمىف

 جارعملاةليل ٍلسو هيلع هللا ىلص محل هلالج لج للالاقو ادودممالظ هرخ آلاف هباولو ادودمت
 دتشي اليك مهلاوما تالقاو مهبونذ زثكتالبك مهرامعا ترصق ىلا كتماىلع ىتمعت نهنا)

 لاق ىلاعت هللانا ىورو (مهسبح روبقلا ف لوطي اليك مهئامز ترخاو مهباسح ةمايقلا ف
 لك ىوأم سفنلا ناف ءاطولانيلو ماعطلابيطو سابللا نياب .نيزتتالدمحاي) جار عملاةليل .هبيبل

 ىفكل عيطتو ةعاطلا ىف كفلاخمو ةيصعمى ا كرت ةعاط:ىلا اهرجن الك ءوس قفز ىهورش
 ةنيرقىمو.تنما اذا لفغتو ترك ذاذإ ىسنتو تنغتسا اذا ريكتتو تعبش.اذا ىئطتو .ةيصعملا

 ,ةعينشلا تافصلانم رك ذاب نوفصتملا نوقفانملا # كئلوا 5 راونالاةاكشمىف اذك (ناطيشلل |

 هيلع مهام ىلع نودهاشم زاضح مهنأك اوراص ثمحب زيمتلك ١ مهادع نمع مهل ةزيمملا
 ءادتبالا ىلع عفرلا ةلحمو. لاخلا ءوسو رشلا ىف مهتلزنم دعس ناذيالل دعبلاىنعم نم هيفامو

 بلطيامليصحتتل نعلا لذي ءارتشالالصا ه6 ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا 8ع هلوق هربخو
 :”ىثلا نعةبغرلل لمعتساف هبف عستا مث هريغ هب الصح مديىف امع ضاىعالل ريعتسا مث ءاشالا نم
 رفكلا هو ةلالضلا اورتشاو ةبكحلا .ةقباسلا' مهلماغم نع ةرابع انههوهو هريغىف اعمط

 هماقتسالاو مقتسملا قيرطلايف كولسلاو نامالاوهو .ىدهلاب باوضلاو قحلانع لودعلاو

 اهوراتخا ىا هنع ضاىمعالاو اهف ةيعرلاب امضي ءادحكا هلع الكي اهذختال رائتنسم هبلع

 دان الاوغ هنب مهنكفل ديا ف هن اكىدهلا لعجو هناكم اهوذخاو هب اهوادنتساوهملع

 ىلع ليلد اذهو ةضواعملاباب ف كورتملابحصت ءابلاو * هوكرتو هولطع ةلالضلاىلا مهايمبف
 ىدهلاكرتبنيرتشم اومس ,ءمالؤهناف لوبقلاو باجسالاب ملكتريغنم ىطاعتلاب تشي مكحلانا |

 حسيش رت 1 مهتراجح تحراش و ريسيتل | ىف م ةلداملا هذهب ماكل ا ريغ نم لالضلا ذخاو

 ةراجتلا ىلا هدانساف ةقيقلاىف ةراجتلا بابراىلا دئسم حيرلا ناف اهيف اوحيرام ىا زاحمال |

 نارسحلاو يرلا ببس اهنا ثيحنِم هايا اهتهباشملوا لعافلاب اهسلتل عاستالا ىلع اهسفن

 ىشاوكلاىف اك اوحيراف اورتشا اذاو هريدقت طرشلا ىنعم .مالكلا نمضتل ءافلا تاخدو
 سأرىلع لضفلاوهو حرلا ليصحتل ءاربثلاو عببلاب ىدصتلاوهو راجتلا ةعانص ةراجتلاو
 لاملا سأر ةمالس اهنم دصقملا ناف ةراجتلا قيزط ىلا ىا © نيدتهم اوناكامو 8 كاملا
 امأو لضالا ءاقبل ىرخلا ةقفص ىف كرادتي امبرف ةقفص ىف حررلا.تاف نْيلَو رلالوصح عم
 سأر نال نيتبلظلا اوعاضادق ءالؤهو اعطق .ةراجتلا. باب نم سيلف .ةرملاب لكلا فالتا

 مهدادعتسا لطب تالالضلا هذه اودقتعا املف. فرصلا لقعلاو ةميلسلا .ةرطفلان اك مهلام

 نيرساخ اوقف لامكلا لينوقحلا كرد ىلا هن نولسوتي لامس أر مهل :قييلو مهلقع لتخاو
 ىدتهملانا لعاو * لزنم فلاب. ةراجتلا قيرط نع نيئا لالا نيدقاف حيرلانم نيسيآ

 هل ميسسسسمسسستا

 2 ؟(وهر)



 ةرفلا ةروس مدي « م جم

| 

 || نورظنس ةنلا ىف كيار الا ىلع مودال منهج ىلا انيكرو

 ىا 4 مهدمو 3 ةصدعل ةيم كلذ .مهم .لعشو اذه ةلباقم كلذف اسدلا ىف نينمؤملا نم

 ءاللاب ىدعي هناف رمعلايف دملانمال هاوقو هداز اذا هدمأو شيحلادم نم مهيوقيو مهدنزي

 نا_ةهطلاو مهدمم قاعتم مهناغط ىف 0 مهدعو 1-7 ةءارق هيلع لديو مهل لم أك

 ناذيا مهلا هتتاضاىفو رفكلاوف واق ديول مهطارفا دارملاو سما لك ىف دا ةزواحم

 نوددرتيىا 46 نوهمعي 8 مهرابتخاءوس ىلع دملا بترتنف.هيلاريشاام دينأتو مهبهصاصتخاب

 زورحلاوا بؤصٌلا ريمضلا نم لاحوهو مهازهتسال امندلاىف مهلةب وقع نريحتم ةلالضلاىف

 ريحتااوهو نسءلاىف ئمعلاك ةريصلاىف همعلاو * امكح عوف م وهف اردصم فاضلانوكل

 ناىهؤ (مكعمانا) ىلاعتهلوةىفىلوالا + تاراغانيتن الافو هجوتينباىرديالثحددرتلاو

 ناع.تحال نادضلاو كلذ هل متانإال ةداعلا لها هيلعامو ةدارالا قيرط نيب عمنا مارنم |

 | (مسقنمو قراوطلل ابن ناك طير هبلق نم ةيواز لكن مو طيلخ ةححان لك نم هلزاكن مو

 اوعمجم نا اودارا ال نيقفاملانا ىنعي كلذو كلذنيب بذيذي قفانملالاح اذهف قئالعلانبب

 ملا ناكو ناميالا طاصمو رفكلا دسافمنيب اوعمجم ناو نيملسملا ةبحو رافكلاةريغنيب

 | ءالؤهىلاال كلذنيب نيذبذم)إ ىلاعت هلوقك رادلاو بابلاٍنيب اوقبف رتاج ريغ نيدضلاَنِب
 ظ نوديريو ةداعلانع نوجرخالو ةدارإلا نوعدي نيذلا نيئمملالاح كلذكو (عال ؤهىلاالو

 مهل متتابالف ايندلا متاع لفساىف نوعتريو نيدلاب تام ىلعا نونتنيدادلا دصاقمنإب عما

 أ اندل) لاقو(تاوهشلا عفدو تاداعلاعفرلتثعب) لاقو (ىنعلاب نيدلا سبل) مالسلاهيلعلاة كلذ

 ىلا غولبلا ىوهل اةعب ادم عم مارن .(ر ,ورغمو رو كمت امه 'عنطلا عدي نبق ن نابرض ةرخ لاو

 قمع هلاثما نم رحبلا اذهىف -ك رغلا اذه قيرطب ا ل ىلعلا تاحردلا

 | جاتحالا دح اهبلط ف قرا ف الا ىلع صرحلاب سفنلا نايغط ىف مهلهي ىلاعتةللاف
 ١ 5 مهناغط ديزي ءانغتسالا ردقبو اهب اونفتسيل مهيلغ ةيويندلا دصاقملا باوبا حشو اهيلا

 ءازهتسالا بلطلا ىف مهنولت ةئيس ءازج ناكف (ىنغتسا هإ رنا ىتطمل ناسنالان اال ىلاعت هللالاق

 نوددرتف همعلا نافطلا ةئيس ءازجو اوغطناىلا لاهمالاو نالذخلا ءازهتسالا ةئيسازجو

 أ ةراشالاو * قحلا ىلا عوجرلاو لطابلا نم جورخلا ىل ١! مهل ليبسال .نيريحتم لالضلا ىف

 هادنع مهتلزتمو نيئمؤملاف ثىلعلدي كلذزا ىمو «مم'ىزهتسي هللاإل ىلاعتهلوقىف ةيئاثلا

 مهوذراءيناىلا نينمؤملا جوحبالو نينمؤملل اماقتنا 32 ءازهتسالا ىلوتي ىذلاوه هللانا ثح

 باينمهدنع مهْوازهتسا سل ىذلاغ 0 ما زهتساو مهنع للاب انف هلثم ءازهتساب

 تلدو *هب فصوبالام ناوهلاو كذلا نم مهيلع لحنو لاكلا نم م لزب ثيح ءازهتيالا

 مالاسلا هلع ىببومةصقىف لاقو (موق نم موقرخسبالال لاقدقو سانلاب ءازهتنسالا يبق ىلع ةينآلا

 | ناكاذاؤت نيلهاخلالمف هنا ربخاف (نيلهاجلا نم نوكانا للاب ذوعالاق اوزه انذْحَأ اولقإل

 | رفغتسملا) سو هلع هللا لصىبنلا لاق امفوهوهللأب ءازهتسالا ءا زجاش اجيبق سانلاب ءازهتسالا

 ّق مهدعو) ىل ماعت هلوق 2 هثلاثلا ةراشالاو + (هيرب يزيل هلع رصمه وهو ”بئذلانم | ظ

 ا



 ا

 اوند املف مكنع ءاهقسلا هذه درا فنك اورظنا: ىف دا نبيا لاقف هدوم

 مالسالا خيبشو ميب ىنب ديس قيدصلاب ايحرم لاقف هنع هللا ىضر ركب ىبا دس ذخا مهنم

 | مسوهياع هللاىلص هللالوسرل هلامو فن لذابلا راغلا يف سو هيلع هللاىلص هللالوسر ىناثو |

خنا مث سو: هيلع للا ىلص هللا لوسرل هلامو هسفت |
 | نباب احر لاقف هنع هللاىوضر ىلع د ذ

 مدي 197 رجم لوالا ءزجلا

 تا انآ انك 6 ا دانلاونورجاملا مو ل انآ ل ابا
 نم رفن مهلبقتساف موب تاذ اوجرخ هباكاو قفانملا ىلا نب هللادبع نا ىور مكشدصت

 500 ىوقلا قورافلا ىدع ى كسل امح ص لاف هنع هللاىضر رمح دس دخا مث(

 هل لاف سو هلع ىللاعت هللا ىلص هللالوسر الخام مشاه قى دليسو هئتخو هللالوسر 2

 نسحلاابااي الهم هلل أانتف هللاقلخ رش نقفانملاناف قفاننالو هللا قتا هلل ادبعاي هنع هللاىىذرىل اع ْ

 هءادحال ىبانءا لاقف اوقرتفا مث مكهيدصتك اًهدصتو مكناعأ ك انناانا هللاو اذه لوقتى أ ظ

 يبدوا صوت يييس هد ماع هاودضي وسم رم ال فاديا وتيط ا

 ءابلا ىنعم ىلاو اود 0 ىتع ىلاو ةولحخلا ىلع 0 ىا هك 6 اواخ اذاو

 | ناظبشلل نيلئامملا مباح ه5 مهتطاشتولا #8 هعمتدرفتا اذا هبلاو نالشب تولخ لوقتعموا |
 ا - 5 7

 نقفاملاراكوا دقكلا 8 ك1 هيلا مهتفاضاو مع ر فكل .نيرهظملا دانعلاو درعلاىف |
 مهتنيك 'مهنطاشب دا رملا كاحضلا لاقو دع ناطبش وهف 57 ثاطنالكو مهراغص نوائاقلاو

 | دسا ىنىفو رادلادبع ةنهجىفو ةدربوبا لسا ىب ىفو فرشالا نب بمك ةظيرق ىبىف مهو |
 | :سغلا لع وعلطم مهنا مهبف دقتعت برعلاتناكو ءادوسنب هللادبع ماشلافو صاعنب فوع |

 | ىل اناطش هعم ناررعلا دنعوالا نهاك نم سلو ىضرملا نووادبو رارمسالا نوقرعنو |

 | اولاق © ريستلا ف اذك دعيلاوه نوطشلا ناف قحلا نع ا نيطاش اومسو هتناهك هنلا

ْ 

 لاوحالا نم كاع مكقرافال مداقتعاو مكتيد "نإ اع ؟وقفاومو كو 0 انا 3 مكعمانا

 | ةداهشلا ةملكب ناينالاف نينمؤملا نوقفاوت مكلاب اف  مكعم انا ) هلوق دنع دنع مهللق هنأكو

 هي نحنامتا هج اولاقف مهعم نوزغتو نوجحنو مهدجاسم نولخدتو مهدهاشم نودهشتو

 ةققح نامالا الاس رطخحم نا ربغ نم مه 7 130010 0 نئؤملادنع ناعالا راهظاىفئا

 | مهمئانغ ىف مهكراشنل !ىهاظ مهعم نوكت امتاو انطابو !سهاظ مهنيد ىلع مهقفاون انا مهيرتف

 ءازهتسالاو مهيديا نم انءاسنو اندالواو انلاوما ظفحنو مهرارسسا ىلع علطنو مهتانب حكسنو
 | انراتهظاب مهيرخسنو هباصصاو ادمم لهجت انا ىنملاو فافختسالاو ةيرخسلاو ليهجتلا
 | عجريوا مهئازهتشا ىلع مهذاجب ىا # مب ”ئزهتسيللا 8 هلوش مهيلع للادرف مالسالا
 مزالوه ىذلا ناوهلاو  ةراقطلا مهب لزّيبوا مهب ”ىزهتسملاك ن 9 مهيلع ءاوهتسالا كابو

 نيملسملاماكحا ءارجابف ايندلاىفامإ مهم ”ىزهتسملا ةاماعم مهلماعيوا هنم ضرغلاو ءازهتسالا

 ىورياف ةرخ الاىفاماو نايفطلا ىف ىداقلا ىلع ةمعنلا ىف ةدايزلاو لاهمالاب مهجاردتساو مهيلع

 بابلا مهيلع دنس هيلا اولضو اذاف هوحن نوعريسف مهج ىف معو ةنجلا ىلا بابمهل حتفيمنا |

 (اودرو)

 ظ



 ةرقبلا ةروص هوك -> 5١

 | سلا ساوملاقيرط نم ملعلا هللصح اذا بلقلا اذكف ىلجاو قصا«ةؤام نوكي ثنحب هرعق
 ضفلاق يرطب بلقلا ممصنم رهظ اذا ام فالخب ةهبشو كشو ةردك نع ولخي ال ةرهاظلا
 95 راب ةعييف لخدنمم بجعلاو هللاهمحر ىفاذلا نءدلا نيز خبشلا لاقو * ىلواو صا هناف

 هلبا ياتك نم ناعملا اهب ج برحتس ام تاجالطسصالاّ نم لصح دقو .ةقيقل ىلا :لصي نا داراو

 أ ناوي امع .شارتمالاوا هنالك هللا رك ذب لغتشي ال مث مسو هيلع هللاىلص هلوسر ثيداحاو

 مشيال اهفيلصتو تاحالطصالا سي ردن ةنس فلا شاعول ىتلا ةيثدللا مولعلا هبل ىلا بصخل 0

 | مقس لع الب لمعلاو ميقع لمح الب معلاف ةعل اهراوناو اهراثا نم دهاشب الو ةحنار اهنم
 ىوشملا ف لاق : مقتسم طارص معلاب لمملاو

 هع سمح ا: هن ازا م 9 هدش تمم اب هج تمم ىب ككل

 (سانا ن ملا < نوم: )» ناسنلاو ةلفغلا ل هالىا (مهل لبق اذاو ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 تسل | :دهع ناس دوب هنايا اوريدنو ىلاعت هللاءال | ىف اوركفت نيذلا مكن» نيسانلا ضعب ىا

 اونم اف قيئاوملاو دوهعلا كلت اوركذتف ةيدوبعلاو ديحوتلا ىلع ىلاعت هللا ةدهاعمو مكبر

 نما اك نمؤنأ ) مهنم ةواقنشلا لها ىا 6 اولاق ل هب ءاجابو ملسو هيلع هللا لص دمحم
 ىدبلقتلا نايالا نع اوعد اذا مالسالا ىعدم تالفغلا باكا لاوحا كلذكف 6 ءاهفسلا

 عابتاو ايثدلا ةبحم كرتو بلطلا قدصب بستكملا قيقحلا ناميالا ىلا ثاريملاب هودجو ىذلا

 تاماركلا باكاو ٍبولقلا بابا نوبسني لطابلا ىف ىداعلاو قلخلاىلا عوجرلاو ئوهلا

 نولوّمو ةنكسسملاو ةلقلاو ةلذلاو زجعلار ظن مهلا نورظنيو نونجلاو هفسلاىلأ ةيلاعلا

 نوجاتحم مه م قلخلا ىلا نيجاتحم نوكنل ءارقفلا نم ءاهفسلا ءالؤه كرت ام ايندلا كرتنأ

 مهف  نوملعي ال نكلو ءاهفسلا مه مهنا الأ ) ىلاعت هلوقل ءاهفسلا مع مهنا نوماعيالو
 مهدشر مدعو مهتهافسل ىنافلاب قانلاو ايثدلاب نيدلا نوعسإ مهنا اهدحا نينعمب ءاهفشلا

 ىنلزلاو ةبرقلاو ىلعلا تاجردلل مهدادعتسسا نسح اوفرعي ملو مهسفنا اوهفس مهنا ىناثلاو

 ىلاعت هللا لاق م ىهنلالها براشمو قتلالها بتاض نع اوبغرو ايندلا ةاملاب اوضرف

 ( هير فرع دقف هسفن فرع نم ) هناف 6 هسفن هفس نم الا مهارإا ةلم نع بغرب نمو )ل
 هفسلا ىلا مهبسني الو مهنع بغر, الف هتصاخو هللالها فرعو هريغ كرت هبر فرعنمو
 هللادنع ةرفصملا مههوجوو رامطالا تحن كولملا مه ءاربكلا ءارقفلا ناف ةزعلاب مهيلا رظنيو

 لاق : نودوجتحم رابغالا رظن نعو نودوتسم ةزعلا بانق تحن نكلو راقالاو سومشلاك

 ىونثملاف
 ]١[ ناشوخلد رهمب الا هده لد « ناشن ناجح نابمرد ناكإب رهم

 ىوش رهوج ىمر لد بحاصينوج * ىوش ص ىعو هرخص كنبسوتر ك
 [؟] نومزاز دنادن ناشنادزي هكزج * .نوئماك .ىبابق تحن مهنا

 ةضقلا هب تردص امو زافكلاو نيئمؤملا عم مهتلماعمل ناب 4 اونمآ نيذلااوقل اذاو ف
 5-5 0 اوتتاءاذا د ءالؤه ىا ريركس سلف مهقاش ديهمبو مهبهذم نايبل هئاسف

 ك4 ارءاىوبس لزنبخود دمع نابردمكيرتفدرخاوارد

 ركيدكي اب !مماندركت ءزانمنارب ردمكي رتفدلئاوارد []

 حنامبرد موسرتفدلئاوارد []

 ١ تابئاو ىن نايمقيرشو



 مهي ٠١ >> لوالا ءنجلا

 3 ان نورهظي اوناك نيقفانملانا ىناثلاو * ريستلا بح اص لوق اذه مهلاحل اريبشتو مهل اب رسشت ىلاعت

 كلذي نئنمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص هيدي ىلاعت هللا ريخاف ننمملادنعال مهب ايف لوقلا اذه ع

 ردص ناو لوقلا اذه لاق ثيح داشرالاىف دوعسلا ىلا لوق ثلاثلاو * ىوغبلا لوق اذه أ .,

 نيرهاجم مهنوك ىضتقبال نكل مهتحيصن نع اباوج مهل نيحصانلا نينمؤملا نم رضحمب مهنع |
 ىف ركذ كر شلل لمتحم هنال قبرع قافنلا ىف نفو قينأ رفكلا نم برض هناف نيقفانم ال 5

 ىلع قافنلا نم هب اومتها ام راكناو سانلا نامي أك ناممالا ءاعدا ىلع لمح ناب ريخللو هريفت ||
 سانلا نامياك نمؤن 'للو اونمأ ول مهنامباب دادتعا ال نيذلا نيناجلاو ءاهفسلا نمآ مك نمْوَدَأ ىنعم
 مهو ريخالا ىنمملا ةدارال نيئارم مهب ءازهتسا نيمصانلا هب اوبطاخ.دق كلذب نورمأت ىتح
 هي نوملعيال نكلو ءاهفسلا مه مهناالأ ف لجو نعهلوَمب كلذ مهيلعدرف لوالا ىلع نولومي
 اوبره مهصالخاو مهناعإب نونئمؤملاو هفسلا ءاد نم مهيلع اي نوطمح الو ءاهفسلا مث مهنا

 در اذهو ةّقرطلا ىلع نومقتملاو ةقيقحلا ىلع ءاملعلا مهو قحلاو رعلا ف اوبغو هفسلانم |
 ةلاهج متاو ةلالض مظعا عقاولاوه ام فالخ ىلع مزاجلا هلهجب لهاجلاناذ مهليهجم ىف ةغلابمو |
 امو) ىلاعتهلوقنا ملعاو * رذنلاو تايآلا هعفنتو رذعي امير هناف هاهجي فرتعملا فقوتملا نم |
 داسفلاو حالصل اهف رعم نال ةنطفلا ىفن ةيناثلا فو مهنع ساسح الا ىقن ىلوالا هب الاف «نورعشب |

 قيقد ىنعمو فيطل هيبنت هوجولا هذه ىلع اهيفن ىفو معلا ىنن ةثلاثلا ةي الافو ةطفلاب كردي
 ىاثلاىفو سحلامدع ىلع لادلا لهجلا ةياهن ةعيدخلا مهلامعتسا ىف نا لوالاىف نيب هنا كلذو
 ال مهنا كلاثاىو هل ةطفال هل سحال نم ذا مهل مزال كلذ نا ىلع اهلش نوطْسال مهنا

  ىكحا5 لقعلل عبات ملعلانافدل لعالهل ةنطفال نمنال مهل مزال اضياكلذنا ىلع اهببنا نوملعي
 لقعلاو ءاملاو ملعلا فحت ثالثب ليئاربج هنلا ىلا مالسلا هيلع مدا قلخ امل ىلاعت هللازا
 عوجرلاب ءامللاو معلاىلا ليربج راشاف لقعلاراتخاف ديرت ام ثالثلامذه نم  متحا مدآ اي لاقف
 ىف ضعب نع انضعإ قرتفإ نا ىضرت الف نيعمتج حاورالا ملام ىف انك. انا الاقف اهزقم ىلا
 ىف لقعلا رقتساف ارقتسا مالبسلا هيلع ليربج لاقف ناك ثمح لقعل اعبتن اضيا حابشالايف
 هرس سدق نيدلالالج ىلوملا لاق : نيعلاىف ءاياو بلقلاىف ملعلاو غامدلا

 شه رهزا شكب ارئاسنا هلمح « شكب ناسنا ىب ارئاوح هلمج
 دنزناما دو شه ىو زج لقع * دئمشت وه ىالكل قع دشابهح شه

 [؟] از لماق دنكح .هلبا وا رهق *« ار لين سم : دنك لقاع وا فاعل
 مامالا لاق *« ةفصلاو لعفل ادححوت ىلا لصي ىتح ةفرعملاو ملعلا ليصحم ىلا لقاعلا عراسبلف

 راضتساو راونا بولقللىه راقا مولعللو موجر ناطيشلل ىو موجب لقعلل هللاهمحر ىريشقلا
 بلقلاّتب ىف حتفني .ىذلاوه ىدللأ لعلاو عولط نيفراعلا رارسا ىلع اهلو سومش فراعماو
 | ابو شالوا نم معلا ذخأب جراخلا ىلا باب ناباب بلقللو .جراخلا نم فولأم ببس ريغ نم
 الف ةسخخ راهنا هيف ىرجب ىذلا ضوحلا لثكك باقلا لثف ماهلالاب للا ذخأي لخادلاىلا
 | نم هذام جرخ اذا ام فالح ةعجلا راهنالا نم هّوام لصحي مادام ةردك نع هؤام ولحم

 (مرعق)

 [د] ( 2م سبح ركوب جعل ]تع عرسك موكل مج“ ترك كك" ا

 6« كرب وع زن عتج ورور؟ #7 تك +



 ةرفبلا بخ. تأ مه 09

 | نولتقال ( نوحللصم نحناملا اولق ) ايندلا لع مكصرحو ىوهلا كعاماب ضرألا ف ةفالخلا |
 ظ ىدمسلا لاقأك : اهتقتقح نع نيلفاغ ةحصنلا ظ

 ظ دوتشي قح هكركره زادنم « دوب رسرد ارا دنب هك ارىبك

 كنسز ديورت ناراس قياقش م« كننظعوزا دبا لالم شملعز

 مهايند حالصاب مهترخآ حالص نودسفي. (نودسقملا مه مهناالأ ١ هلوقب ىلاعت هللاممذكم
 مهلاو ماخعو مهلامجا ءوسو مهلاح داحشاب مهل روعشال ئىا (متنوارعتسال 0

| 
 كعبيش ل اه نق نإاعت هللا لاق م مهسفنا ىل اع "9 الضصلاب مهماعداو ميدو * مح نا م ظ

 هرمس س لو نيالا كولش ىلوملا لاق : هب لا «الامعا قيوبحمالاب

 ةذيانزدان .يكهصماببلفاةليلاخوب .ءارئدإا اخ ناو زاههارزو وكت

 راكشلا ١١ نا دحاب كتتازاكازو توج ذه /اراكشوم ارينا وانيت قو

 | اماما ركلملا نع مهيمن رثا فورعملاب سمالا قيرطب نينمؤملا فرط نم # مهل لق اذاو ©

 نوع هو زيدا امع ضاىعالا ني سمالا عومجمب ناميالا لاكناف داشر ءالل الاكاو حصنلل

 | ه# اومأ #: ىلاعت هلوش بولطملاوهو ىتش امب نايتالاو «ضرالاى.اودسفتالا ىلاعت هلْوَش

 مآ 2 ناكر امش ديراوا رخ الا عوللابو هللاب اونمآ ىا هروهظل هب نمؤملا فذخ

 الثام اناميا اوما ىا فوذحم دكّؤم ردصمل تعن هنا ىلع: بصنلا لح ىف فاكلا :# ىانلا

 سنجلا ساثلاىف ماللاو * مهناميا ققحن م يكناميا اوققحىا ةفاكوا ةيردص» اف مهناميال

 هللاىلص لوسرلا هب دارملاو دهعلل وا لقعلا ةضَس نولماعلا ةسناسنالاىف نولماكلا هب دارملاو

 | ماللس نباك مهتعبض لها نم ىا مهتدإب لها نم نمآ نف وا هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت

 | مهناممال الثامم قافللا بئاوش نم اضحمتم صالخالاب انورقم اناعا اونما ىنعملاو هباحصاو

 / مهتاصوا دضب نازرلاحبج ارملل نيفصاو ركنا راكت الاب فورعملاب مالل نيلباقم هي اولاقاإ# |
 | نيلماكلاسسانلاىلا اهب راشم ماللاو راكتاللهف ةزمقلا كو ءاهفسلا نما اك نمؤنأ له ناسحلا

 لقع ةفخ هفسلاو دسافلا مهمتز ىلع هبف نوجردنم مهو هرساب سنجلاىلا وا نيدوهعملا وا

 | ةياغلاىف مهنا عم هيلا مهوبسن اهناو ةاثالاو للا هلباَغو لقعلا روصق امهثروي ىأر ةفاخسو
 ةياوغلا ىف مهيدامو ةهافسلا ىف عبسفنا كامهنا لامكل راقولاو ةنازرلاو دشرلا نم ةيصاقلا

 | ةلاحيال ىدهلاىتسي ىده لالظلا بسح نف انسح هآرف هلمع ءوس هلنيز نم مهئوكو

 كالبو بيهصك ىلاوم مهنمو ءارقف اوناك نينمؤملا نم اريثكن اف مهنأش ريقحتل وا: الالض
 4 هلاثماو مالاس نب هلئ ادع سانلاب دارملا نوك ريدقت ىلع مهلم نما نع ةالابملا مدعو دلحتلل وا

! 
 ا

 * لاوقا هف انلق < ءاهفسلانما مك نمؤنأ ) هلوقب ةرهاجلا عم قافنلا حصي فيك لبق ناف
 طم هب اوقطتيلا نودمهسفناى مالكلا اذهب 'نوملكس اوناك هللا مهنعل نيقفانملانا لوالا

 ظ ام رهظا مك اذهو مهتوادع ىلع ةبوقع مهر رشا رزهطاو مهراتسا ىلاعت هللا كه نكل

 هللا لاق 0 اًققحت نسلألاب هب اوملكتي ناو نسحلا مالكلا نم ضالخإالا لها هرمضا

 هللا هرهظ ف مهبولق ىف اذه ناكو (هللاهجول مكمعطن امتا» لاقزاىلا 6 رذنلاب نوفوي ل ىلاعت
 عاق

 نهر هاكرد رب هيلع َتاَةئمل ناطيش لثم ناب رد م ركفد رجخادارد .



 ىفامل | ىفامل حالصلا ةر ةروصب داسفلا (ةدولك موال كلذ وا 1ع 5 هتايزنلا: هلئاوتاول ةضنيت

 اداسؤ كلذ نوك اوركناف(انسح ارق هلمحءوس هلنيز نفأ) ىلاعت هللا لاقكض رملا نم مولق

 نبا لاق + قلطنم ديز اما لثم ةفصلاىلع فوصوملارصق نموهو اضخم احالصاهنوك اوعداو

 نوطلخم مهنا كلذب اودارا نيملسملانا اومهوت اودسفتال مهل اولقام نيملسملانا دبجمتا

 داسفالا ةفص ىلا هنم نوزواجت ال حالضالا ىلع نوروصقم مهناب اوباجاف حالصالاب داسفالا

 ةكرشلا اودقتعا نيْمؤملانا اومهوت ثمح دارفالا رصق بابنم وهف طلخلامدغ هنم مزلبف

 نونمؤملا اهما يالأو يف ىلاعت هلوقوهو ىاقلارصقلا ىلع لدياع كلذ دعب ىللاعت هلال

 ىرخالا اوفنو 77 ىدحا مهسفنال اوتيثاامل مهن اف 13 نودسفملامه مهنا ع اوملعا

 مهىنعملاو اوتنثاام مهنع ىتنو هوفنام مهل تيناذإب 1 مهداقتعا هللاسلق كلذ اودقتعاو

 ةفص ىلا هنم نوطخت ال ناعيالا نع قدوعتلاب سانلاو رفكلاب مهسفنا داسفا ىلع نوروصقم

 هنم مزايالو داسفالاو داسفلا ةفص نودعيال مهف مكحلا ىلع ”ىشلارصق بابنم حالصالا

 نودسفم مهنا * نورعشيال نكلو © ىلاعت هلوقب كردتسامث نيدسفم مهريغ نوكيالنا

 خيشلا لاق * هوكرديىتحمهل سحال نكل ةسوسحلا رومالا نم نيدسفم مهنوكناب ناذيالل
 نينمؤملا فرش ناس هنف مث ةداع سوسحماك هنال قفوا داسفلا ءازاب نوعشلا رك ذ هريسفت ىف

 وامل لاعب ىلص ىفطصملاقح ىف ناك 5 نينمؤملل هولاقامع نيقفاملا باوج هللاىلوتث يح |

 لاق مْ * /نون>ع كيرةمعنب تناامإ هلوش هنع هللاهافنف نونحي هنا هللاق ةريغملاز ديلولاناف

 كلذدعب لتع مث دعتم ريخالعانم ممن ءاشم زاه نيهم فالح لك عطتالو) نيعللا كلذ مذفف

 فاح ىلقلا ظيلغر جاف ملاظ لاملل لحب ةمدعلاب سانلاننب ىشع باع ريقحخ فالل>ىا (عذ ْز

 ىلع الكو هءرذختا لسد هيلع هللا ىلص هنال كلذو ىزلادلووه زوو نإ فصوولا كلذ عمو

 قراوخ نا قئاحلا لهالاقاأك هتنوؤم ىنكي ىلاعتوهف «اليكو هوذخن اذ هلوق ىضتقمي هروما
 ةماتلا ةيدوبعلاب مهمايقل مهئافلخو مهئارزو نم لب ءافلخلاو باطقالا نم ردصت املق تاداعلا

 هللاننمو باطقالا تالاك ةلمح نمو ”ىش ىف مهسفنال نوف رصتيالف ىلكلا رقفلاب مهفاصتاو
 مهنع نولمحي ءاشنالا ءابدالا ءاملعلا ةيحص مهقزري لب ءالهجلا ةيحصي مهيلّس النا مهيلع ظ

 ناملس ريزو ايخرب نب تيا رام اكل .٠ ناكم هوك ذق مهلاوقاو مهماكحا نوذفنيو مهلاقلا |
 نءرهظام هنم رهظف ملاعلا ىلع ةفيلخو افرصتمو هتقو بطق ناك ىذلا مالسلاو ةالصلاهيلع |

 اودسفتال مهل ليقاذاو) ةيمجتللا تاليوأتلا ىفو * نا رقل !ىفىلاعتهللا هاكح اك سدقلب شرع نايتا
 هنكلو لضزألا ةفالفعاا دنعسم :قلخناو ناسنالا وانني الا ,قئقحت ىف ةزاشالا ب( ضرالا يف
 هنع تريخا اك داسفلا ىلا الئام نوكيف ةيناسفنلا تافصلاو ىوهلا بولغم ةقلخلا ةيادبىف
 صهوجصلخت, اههاونوةعيرسشلا صاوأبف ةيآلا (اهبف دسفي نم اهيف لمجنأ) اولاقو ةكئالملا
 نولقيو قحلاىلا ىئادلان وداقني نونمؤال مهو ةداعسلا لهاف ناسنالا سفن ندعم نع ةفالخلا
 ىوهلانوعتيو نيدلا نم نوقرمي نوقكانملا نورفاكلامهو ةواقشلا لهاو ىئقاوناوصماوالا
  مكيحالصو «دادعتسا 0007 داسبفا ىف اوعسنال ىا ٠ ضرالا ىف اودسفتال مهللق اذاو

 550 سوو ووو سسوس ل2277 ]ذآذآذ]#]7]7]؟]؟1زل22سا2د2ساا2222شساااااا--اا(ااا(ااااااااااااااا07ا707(0لال -

 ( ةفالخلل )



 ٌةرقبلا ةروس مآ هاب جعح

 ىباشكت .مهزا نهد نتفكب. هك دياب * تسناوص نيعنخس هك ىنادن كيناث
 ىلاهر دنبزا دهد تغورد كئازدب د ىباعدسردو ىلوك نحس بنما ركاب

 نيقفانملل اك ةيبويرلا:قوقح ماقلاو ةيدوسلا ىف بذكلا ةققحلا ىف يذكلاب دارملانا رعاو

 نور مهناف مهيلع دمتعيالو اقلطم بذكلا بابراب ءادتقالا حصيالو .مهوذجح.وذحب نمو

 ىوتملاىف لاق : كالمالا كلام نع قارفلاو كالهلاىلا

 تساودما:ئوربببزورت ىو هك * تساذدزب اًزاهئاؤراك بذاك حصص

 داس .ار اهناوراك سب دهد وك * دابم ربيهر ار قلخ. بذاك حبص

 تافصلاو هياطسلا' ةماسفنلا لئاذرلا .رخ نمسا مهب ولق ىف هي الا ليواتىف ىباساقلالاق

 تافتلاوهو «ضنم مهبولق ىفر) ةيمجتلاتاليوأتلا فو © ةيناقلات افصل !تايلخن نع ةيرشبلا
 لوصولانم اومرخ مهعادخ ضم ىلع تافتلالا ضم دازىا .اض ص هللامهدازفر) هللا ريغىلا

 انا مهلوغب «نوبذكي اوناكامج ) ىلاعتهللاىلا لوصولا نامرح نم 6«ملاباذعمهلور) لاصولاو
 نم ْوملا ىلع رهظي بلقلال خد اذا رون ققحلاناميالاو ةقيقح نينمؤعي اوسيل مهناف هللاب .انها

 تحض اق: :(ةئراحنا,تحيبصاففك) مس وهلعهللا ىلص هللا لوسر هلأسامل ةثراخل ناك اك هتقنقح

 ايندلا نع ىمفن تضرعا لاق (كناعا ةقيقحاش ةققح ق> لكل نا ةثراحاي) لاق اقح انمؤم

 ىنأكو اههذو اهرخ ىدنع ىوتساو اهلبل رهشاو اهراهن ًامظاف تفرصتاو تدهز ىا
 اذاذاب اره ر»:لتورعت ىلا ءازان» اكو نوغاشي .دانل] ةهلغا للا تودع ا سي فنا :لها)لل[ ظنا

 ىونتملاف لاق : ( مزلاف .تبصا ) لسو هيلع لاح هللا لوسد لاقف
 كيرد"ى قاوح دنشب ىمد له * كيرووبزا دنا هتسر لقيصل ها

 يا ربا تيازنا دع شانكس 13 م اية

 اذكل عدت اعمقم ناذك ب مذعل ا الاغيو م ةيزكو 2 ب] عاف انوع

 [مب] هطشام' كنتروجمه ديا نآ *« هظساو ىب وهز دوي ناك لع

 لق دانسا 86 ضرالاىفاو دسفتال 92 نيقفانملا ءالؤهل نوملسملالاقىا # مهل ليقاذاو ف

 نه برض فلا كلوقك لوقلا اذه مهل لنقاذاو لق هناك هظفلىلا هلدائسا اودسفتال ىلا

 راض ك نامعن اهالكو هدض حالصلاو ةلاادت الا رع يقلل جورخ داسفلاو# فرحا ةثالث

 لاوحا نع ةفاقتتسالا لاوزل ةعشتلملا 'نئفلاو بورخلا حسمت ضرالاىف داسفلاو عفانو

 ا دايس ءاشفا نم كلذ ىلا ىدؤيام هنع اوهناعي دايما داعملاو شاعملا سما لالتخاو دابعلا

 مهعبنص نم كلذ ناك اماف رورشلا نونف نم كلذريغو هيلع مهنارعاو رافكلا ىلا نيئمؤملا

 | رانلاف كس قلتالو كدس كسفن لتقتال لجرلا لوقناك اودسفتال ليق داسفلاىلا ايدؤم

 | ىلا للاكَعِب املق ىضاعملاب اهنق نلعب ةّتعلال بق ضرالا تناكو هتبقاغ هذهامىلع مدقا اذآ
 ظ ضزالاىفاوذسفا دقف ىصاعملاب اونلعا اذاف ضرالاّتحلصو داسفلا .عفترا سو هيلعهللا ىلص
 || حضاتلدرو اذالٍباَوِج 4 نوحلصم نحن اما اولق 2 ثيللا ىلا ري فت ىفاك اهحالصا دعب

 | انلاح ناو حالصالاالا نسل انناش ناف كلذب انتبطاخم حلصيال هنا ىنعملاو ةغلابملا .ليبس ىلع

 جا نتشاو دياب نابي دوخ “وسمو دوخ هكنآ نايب رد مكي رئفد رخاوا دد [؟]

 ىئركت رومو ىثاش ملعرد ناينايحو نايمور نورك ى رع لاس رد ناك رتفد رخاوارد

 'عءاىفاك ءاعشالا انرادكنبا 'ىءمردمع رتفدط -اوارد ) 21 |



 مسي ه5 جح لوالا ءزملا

 ىلانتّساو اف ع زج اعلا ءاعدلاو ءاعدلا ىلع ل محب ف كف تلقناف * مهيلع هيو للا مهدا 2

 منال مهل درطلاونيقفانملا ىلع ءاعدلاز وجب هنا هدابع للام ميلعت اذه تلق زجعلا نع هزنم

 * هللا مهلتاق ) ىللاءتهلوقك اذهو رانلا نم لفسالا كردلا ةماسقلاموب مهلدعا هنال هللا قلخ رش

 موملا ىنمي وهو بولقلاىلا هملا لصي 6 ملا باذع 98 ةرخ آلاف ه4 مهلو 92 (ّللامبنعلو
 بذعملا ةفص ةقيقحلا ىف وهو ةغلابملل باذعلاهب فصو ماليالا نم لوعفم مسا هناىلع ماللاحتش

 ىتح هياغلا غلب مالنا ةدافا ةغلامملاهجو هدجدج مهلوقىف داحلل دحلان ا مك ةمجعملالاذلاحتفب

 ةيردصم امو ةلباقمللوا ةبدسلل ءابلا *# نوبذكي اوناكامب قه هب قلعتملا باذعل ىلا بذعملا ىرس

 مهبذك بيسي ىا هددجنو مهبذك ماود ةدافال ةمحقم اوناك ةلكو نوب ذكيىلع ةقيقملا ىف ةلخاد
 | باذعلانا لبيختو هتجامبو بذكلاحبقىلا ضر هيفو لا انمآ مهلوق وه ىذلارمتسملا ددجتملا
 مع ةطاحاعم ةيببسلاب هدارفنال ةليختملا ةرابعلا هاظ ىلا ارظن مهبذكل جا نم مهب قحال مللالا

 . هنعريفنتلاو هحبق ةياهنب راعشالل هيلع راصتقالان او ىتشتاهج نم مهب باذعلا قو ناب عماسلا

 هيلع مهارباذا ىورام اماو * هلك حبقوهو هبوهام فالخ ىلع نيل راخخ الاب ذكلاو #*

 ىدحاو هب ىمس هتروص ون ذكلا هباشامل نك ند تا هماوللف (تابذكث الث بدك )مالسلا

 ىف اغلا نم دجامل مقسيسواتوملاىلاوا مقسلا ىلا بهاذىا «مقس ىلا هلوق + تابذكلا

 رسكيف هليبس اولي ىتح مهادبع ىلا مهعم باهذلا نم هوكرتيل هلاق ةهل ١ موجنلا مهذاخت
 لاقدناك مازلالا ليبس ىلع ريدقتلاو ضرفلا ىلع اذه «مهريكهلعف لبإ) هلوق ةيناثلاو* مهمانصا
 ازجاع نوكي. هيلع ارداق نكي مل اذاف هلعفي نا ىلع ارداق نوكي نا بجو ادومعم اهلا ناكول
 لوقلا اذهف هيلع فوكعلاىف مكلاح يكف ةدابعلا قاقحتساو ةيهولالا نع لزعمب زجاعلاو
 هنم دارملاو «ىتخاهذهإل اهنع هللا ىضر ةراس هتجوز قح ىف هلوق اهتتلاثو * مهلوقعب مك

 هب نيدتب ىذلاكلملا كلذ نيد نم نال ملاظلادبنم اهصيلخم هنم هضرغو نيدلاىف ةوخالا

 تراتخا اذا ةارملازا هنيدنمنال جاوزالاتاوذل الا ضرعتبال ةسايسلاب ةقلعتملا ماكحالا ىف
 نيضراذاالانهيلع ليسالف نهل جاوزاال ىناللا اماو اهجوزنم اهبقحا ناطلسلاف جوزلا

 نم عون وهو مصخلا عم نانعلا ءاخراوهو جاردتسالا ٍباينموهف «ىبر الثهإل هلوقاماو *

 ٍفذكلا: نا ملعاو * ديجي نبا ىئاوح ىف اذك مهلوق ةياكح هنم ضرغلانال ضرعتلا

 .قالخالا ضغباو بولقلا: ردكتي اهب ةيصعم لكس أزو بوبعلا شحاوفو بونذلا حيابقنم
 ٠ لاكنعةيانك اذهو هللباقم رخا بناجحفبذكلاو بناجىف ناميالا ىنعي ناميالل بناجم هنا
 ٍنذكلا لك رانلاىفشارفلاتفاهت بذكلا ىف نوتاهتت ؟ ارا كان) ترا فو امنع دعلا

 نيلجر نيب نوكيوا ةعدخ برخلا ناف برحلا ىف لجرلا بذكيناالا ةلاحال ابذك بوتكم
 اذكو كنمىلا بحا دحاال لوقينا لثم ( اهيضريل هتأرما ثدحيؤا امهنب حلصبف ءانحش
 دوصقميطبترا اذا اهادأام اهانعمىفو ءانثتسالا.عيرص اهيفدرو ثالثلا هذهف ةأرملابناجنم

 0 زيكلا هسنتشلوتا هب زيمأ تحلصم غعورد» هيسرافلاب لبق م" ةريغلوا هل حبح

 ىدعسلا كاقاك : ررضلا مزلناو ىلوا قدصلاف 'هسفن قجؤاماو ريغلاقحىف اذهنكل
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 ةرقبلا ةرو- مه ه6 -

 | اماو (اريخ مهدنع نودجنل ه اورظناف ايندلاف مهلنؤارت متثك نيذلا ىلا اوبهذا مهلامعإب
 | هجو ىلع ةرخ آلا ىف نولماعبيف عادخلا هجوىلع ناك ايندلا ىف مهلمع نال كلذ مهللاَغب

 ْ ىدمسلا لاق : نيلفاغلا هسنت ىف اذك عادخلا ظ
 ظ سيب مادنا دراد ابق ريز هك #* سيئر هزل هدنب دروآر دقدج

 | رذبرمثا لذالاىف ةواقشلا سانلاضعبل ردقامل ىلاعتةللانا ةراشالا ةممجنلا تاليوأتلا فو *

 | ردقلارسرذب ةحش' ةعداخللانا رعشيالو هاظلاىف هللاةعداخم ةرمتهلامعاىف روتسملا ردقلارس

 | «تاوهشلابح سانلل نزإ ىلاعتلاقأك هلقىف اهتاوهش بحو هرظنفف ايندلا ننيزت قيرطب
 | ةقيقحلا لفوقيورخالا ةداعسلا بلطو لانع اهتاوهش بلطو اينألا ةنيزب عدخضتاف ةيلا
 ' (مهفناالانوعدخامو) اذه ىلعف (مهعداخ وهو شان وعداخنإ) ىلاعتلاقاك روكمملا عداخلاوه
 | رانلا نتيجوتسم هللا مهتعداخم لبق اوناك منال اوما نيذلاو هللامهتعداخم ةروص ىف ةقبقح

 | اولزن ةعداخلا قيرطي قافلا راهظا ىف اوعرش املف مهنم ناميالا روهظ ناكما عم مهرفكي

 | مهسفنانع هناكماو ناميالا لوبق دادعتسا اولطباف رانلا نم لفسالا كددلا قافنلا مده

 | دوعشلا مهل سبل ىا (نورعشيامو) مهسفناىلا ةعجارمهركمو مهعادخ ةدسفم تناكف |

 ضرىمو اضم ممولق ىف نال هحاتن نم عادخلاو ركملاف ملم اعم ناو ىلزالا ردقلارسب

 ايدعتم 'ىبجيداز :# اضرم هللامهدازف ضرمممولقىف وه ردقلارس روعشنم مهشام بلقلا |
 | ةقيقح ضرملاو «نوديزيوافلا ةئام ىلا هانلسرافإ ىلاعت هلوقىف ام امزالو ةينآلا هذهىف اك
 | ىلا ىدؤيو هلعافا ىف للخلا بجونو هب قئاللا لادتعالا نع هجرجفا ندنلل ضرع يف

 دنحلاو ةدئقعلا ءوسو لهجلاك اهلامكب لخت ىتلا ةساسفنلا ضارعالا ىف زاحمو توملا

 ةعئام اهنال ىناحورلا كالهلاىلا ىدؤملا رفكلا نونف نم كلذريغو ىصاعملابحو ةئغضلاو

 | ناف اهلمتحم ةميركلا ةي الاو ةيدبالا ةققحلا ةامحلا لاوز ىلا ةيدؤموا لئاضفلا ليننع

 | سما تابث نم نوريام ىلع ادسحو ةسايرلا نم مهنع تافام ىلع اقرحت ةمأتم تناك مجواق
 عفرو هسا ءالعاىف دازامب مهمت هللا دازف اموبف امون هنأش ءالعتساو مالسلا هيلع لوسرلا
 | اهوحنو مالسلا هيلعىتلا ةاداعمو داقتعالا ءوسو رفكلاب ةفوؤم تناك مهسوفن ناو هردق
 | دايدزابو راذنالاو ريكذتلا اهيف رثؤيال هناب ىلاعت هماعل مهبولق ىلع عبط ناب كلذ هللادازف

 | ىحولا لوزنب فيلاكتلا دادزااك مهتالرصنلا فعاضتو ىحولاريركتو ةيعرشلا فيلاكتلا

 | فئاظو ىهو تادايزلا مهتقْط دقو فيكف ةداهشلاب ملكتلا مملعقشيناكدقو ارفكن وداد
 | ٍبايثرا ىلع ابايثراو بارطضا ىلع ابارطضا كلذب اودادزاف تايانخلا ىلع ةبوقعلامث تاءاطلا

 | َنوُسؤملاو(باذعلاق وف اباذع مهاندزإب ىلاءتلاق باذعىلع اباذع ةرخ الاف كلذبنودادزيو

 لاق * «هلضف نم مهديزيو إل لاقام ىقعلا فو «ىذه اودتهانيذلاهللاديزيو )لاقام .ايندلا ىفمهل

 | قالخالابوا رفكلاو داقتعالا ءوس وهو نيدلاب ةقلعتماما بلقلا ضارما ةمالعلا بطقلا

 ضرملا لمحف نيملاو فعضلاك ةللاعفنا لئاذر اماو دسحلاو لغلاك ةلعف لئاذر اما ىو

 ىلاعتهاوق نوكي نا لمتحيو ةيلاعفنالا تاامهلا ىلع مث ةيلعفلا تانهلا ىلعمث رفكلا ىلعالوا



 م6 ه4 اي لوالا ءزجلا

 ةهيبشلا ةلماعملا كلت نولماعيامو لاق ةغصلا ىلع ظفاح نمو مهلع ةروصقم ديلا
 هللازال مهيلاعجار مهعادخ لابوو مهتالا قدحبال اهررض نال مضنا الا نيعداخلا ةلماعم

 ٍباقعلا نوبجوتسيو ايندلا ىف نوحضفيف .مهقافن ىلع لسو هيلع هللا ىلص هيبن علطي ىلاعت
 هرسسدق نيدلالالج ىلوملالاق : ىققعلا ىف

 ظ دال بنك ليم وت ديالا وزايااخ دلإ لررادق وا وليالا دوغلو ولد
 ”اليوطابفاوبذعو نازينلا ىف اوقلا اذا مهنا ءاج امف كلذو اولماعام قفو ىلع مهلماعي لبقو

 | ىلا نوردابتيف اوجرخاف ت>تفدق باوبالا هذه مهل لبق نمحرلاب اوثاغتسا نامزلا نم

 نيطايشلاعم تساوتلاو راب الا ىلا اودبعاو مهنود تقلغا اهبلا اوهتنا اذاف باودالا

 ساللانم رفنب مْوي) ثيدحلافو «ادكدكاو ادكنودبكي مهناإ ىلاعتلاق تيغاوطلاو
 هللادعاامىلاو اهروصق ىلا اورظنواهتحنار اوقشنتساو اهنم اونداذا ىتح ةدحلاىلا ةماقلا مون

 عجرام ةماديو ةرسحن نوعجربف أمف مهل بصنال اهنع مهوف رصا نا اودون اهلهال ىلاعت |

 | باوث' نم اّسيراام انيرت نا لبق رانلا اتاخداول انيراي نولوقش اهلثم نورخ آلاو نولوالا |
 ١ متنقل اذاف مئاظعلاب ىومززابىإ متولخاذإ منك مكب تدرا كلذ لوقف كئالوال تددعاام

 ايندلا متبه هيلع مكبولق ىوطنتام فالخ نورهظتو سانلا نؤارت نيت مهومتبقل سانلا |

 مويلاف سانلا لجال ىنعي (ىل اوكرتت ملو سانلل متكرتو قولجت مو سانلا مللجا ىنوناتملو
 نيلفاغلا هسشنو ءاملعلا ةضورىف اذك ىباو“ ليزج نم ىنعي مكتم رحام عم ىناَذع ملأ مكشذا

 ملط
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 ظ مهنا لاخاو مهسفنا عدخ ىلع نورصتقيىا نوعدام ريمض نه لاح 46 نورعشبامو

 | مهلا هررض عوجرو عادخلا لابو قوط لعج ةياوغلاو ةلفغلا ىف مهيداقتل كلذب نوسحام |
| 

 | تاداملا هلزنم مهل ليزنت اذهو ساوحلا فو وم ىلع آلا قال ىذلا نسوسحلاك روهظلاو

 مهلب مهقح ىف لق نمت مهف ىناويْحلا سملا مهنم بلس ثبح متاهبلا ةيترمنم طحو
 نحت لع 'ىثلا ٍلعىا ساسحالا روعشلاو * نوملعيال نه بسناو غلبا نورءشيالف لضا

 لمع قفانملانا هنف ةظعلاو روعشلل الحم ةساحلك نوكل هبتسمس هساوح ناسنالا ىعاشمو
 رعلا ىن ةيلآلا هذه ىف مث هير دنع هرذعاف هب لعي نمؤملاو لمجام لابوب معيالوعو لمتام

 هباوملع مما امهنب قيفوتلاو مهل لعلا :تابثا «نوملعتمناو قملانومتكتوإ هلوقىفو مهنع
 .اوناكف (ىممكبمصإل لجو نعهاوقكوهو اوملعي+ ممنأكف اوملع امب اولمعي+ نكلو ةقبقح

 ةل الاوذف ىمع مكب مص مهنأك اوناكف كلذب اوعفتنيل نكل ةقبقح نيرظان نيعماس نيقطان |
 ىتغلاو ءاوسلهاجلاو وهف هملعي لمعبال ىذلا ملاعلاو ءاوس ةل الامداعو وهف اهب عفتنملاذا
 تاسانهللا زكذو ةجملا مازلا رافكلل 3 تاساف ءاوس ريقفلاو وهف هلام عفتنيال ىذدلا

 ةصصعملارذع نيقلث لهجلا ركذو ةمازكلا تايثا مهلِعلا تايثاناف نينمؤملا فالحب ةضقنملا
 هب عيظيو للزلاو أطخلا نع ٍتنتحيو ,لمعلاو لملاب ىلحت نا نمؤوملا ىلعف * ريسبتلاف 1
 كرشلا مكيلع فاخاام فوخا نا):ثيدحلا ىفو ملس بلقب هدبعيو ميركلا ههجول اصلاخ
 دانعلا ىزاجب موب ىلا“ هللالوشب ءايرلا) لاق هللالوسراي“رغضالا كرشلاامو اولاق (رغصالا

 (مهلامعاب)



 ةرقلا ةرود مه ن7 جم

 ربك الاخسشلل طو هللا قي رطل ها مزلي ايف طوب رملا مكحلاصالابا ةامسملا ةلاسرلاىف اذك |

 | آلا ضيفت ال راونالاو ءانمالل الا بهوت ال رارسالا نا اذه نم رهظف رهطالا هرسس سدق

 ٍْ هريس سدق ظفاحلا لاق : ءايدالا ىلع

 راد ك«نايزشلا ندب اتش م تسود ترضحب ركم يوكن تسود ثيدح

 | نم ) مهنفقاثملا موي هتدهاعمو هللا اوسن نيذلا مه (سانلا نموإ ةيمجنلاتاليوأتلا فو ©

 ' نم نوكي ام قيقحلا ناميالا ناذ مهبولق ىف سيل ام مههاوفاب نولوقي © هللاب انمآ لوقب
 ةرخ آلا دهاشي هللا روسي ىا (رخ آلا موللابو) هصاوخ ب ولق ىف هللا هفذش ىذلا هللا رون

 أ نوكي الف كيغلا معي الف بيغلا ملاعل ادهاشم نوكي الف هللا رونب رظني مل نف هب نمؤيف
 ىلاعت هللارون نم نونمؤي .نيذلابىا «نينمؤع مهاموإب لق اذهلورخ الا معلا هللاب انمّوم

 نالذخلاو ةلفغلا ةياغىف مهنال قيقحلا ناميالا ىلا ةيادهلل نيدعتسمب مهامو رخآ ىنعم هبكو

 نولوقبام مهضرغ وهال خِسوتو ةقاسلا ةي الا ىف لوقيل ناب 46 هللازوعداخمب 98 ىهتنا
 ' ريغ مهو كلذ نولوَش مهلام لبق ةلاك نهذلا هيلا قاسنب لاؤس نع اباوج عقو فاّتتساوا

 ' هللاعم مهعادخو ةغلابملل لعاف ةتزىف جرخا امتاو ْنوعدخم ىا ا نوعداخ لبقف نينمؤم

 | ةعداختامادارملالب هتيدخ اودصقيل مهنالو ةيفاخهيلع ىنخال هنال هيهاظ ىلع سيل هناحبس

 ١ هضراىف هتفيلخ هنا ثححنم هللا ةلماعم لوسرلا ةلماعمزا ىلعوا فاضملافذح ىلع هلوسر

 لعج ثمح سو هيلع هللا ىلص ىلا 4 هحرد عقر هب هضف هدابع عم ههاونو هيماواب هنع قطانلاو

 مهعم هللا عندو رفكلا ءاطبتساو ناميالا راهظانمهللاعم مهعنص ةروصزااماوهعادخ هعادخ

 ْ نم لفسالا كردلا لهاو رافكلا ثبخا ىلاعت هدنع مهو مهيلع نيملسلا ماكحا ءارجا نم
 مكح ءارجاو مهلاج ءافخاىف ىلاعت هللا سما نينمؤملاو لوسرلا لاثتماو مهل اجاردتسا زانلا

 | نينثالانيب ةعداخلا نوكتف نيعداحملا ع ةدوص مهعينص لثم مهل ةازاجم مهيلع مالشالا
 همهوبوأ بستحال ثدح نم هش هعقونل هوركملانِم هيديريام فالخ هحاص مهوبنا عدخلاو

 ْ عدخو عداخبض مهلوق نم ةلوهسب هم وحنف كلدب رتغبل هيوه ديربام ىلع ةدعاسملا

 رخآلا هباي نم جرخبف هيلع لابقالا همهوب هرج باب ىلع هذي شراخلا نما اذا ىذلاوهو

 نينم ْوملا رارسا ىلع اوعلطي نا اوعنص امب نوري اوناك مهناف ماقمال بسانم نيشملا الكو

 | بيصيام مهسفنانع اوعفديزاو ممادعاو مهيفلاخم ىلا اهوعيشي ىا مهيذبانم ىلا اهوعيذنف

 ْ مه نع نك اعبمج اسدلا اصم م ظن هب اولانبناو رسالاو بهنلاو لتقلا نم ةوفكلا اق

 / مهوأر اذا مهلوش نينمؤملا نوعداخي ىا 6# اونمآ نيذلاو # ءاطعالانم نيمؤملاب لعفبام '

 | مهعسو هناق مهقح ىف ةقيقحلا ىلع هلمح زوجنو . عج فطع وهو نينمٌؤم ريغ معنو انما

 | حورلل لاّسٍدقو هتقيقح ”ىثلا تاذ سفنلا 6 مهسفناالا نوعدخيامو 8 ريستلا ىف اذك

 | ةدشل اضيا ءامللو هباهماوق نال مدللو هقلعتموأ حورلال جم هنال باقللو هب ىلا سفنزال

 مهيلا عجار مهتعداخ ررض نا ناس دوصقملا نآلن لوالا ىنعملاوق انه دارملاو هلا اهتجاح

 ناف مهسفنا الا .كلذب نورضيام مهنا لاحلاو نوولعفيام نولعفي ىا مهريغ ىلا مهاطختال .



 مص ه7 م لوالا ءزجلا

 تادايزب عونشت اما سانجالاناف سنجلا اذهتحن مهلوخد ىنأ, ال رفكلا ىلع اهوداز ةدايز
 انقدص ىا ه5 للاب انما ىناثلا مسقلل امسقت ةيالا نوكت اذه لعق اهضاعبا اهنف فلتخم

 متادلا تقولاىا ىهانتي الامىلا رشحلاتقونم رخ الامويلاب دارملاو يرخ آلا مويلابو## لاب
 لهاو ةنجلا ةنْلا لها لخدي نا ىلا وا ثعبلا هب دارملاو ةضقنملا تاقوالا رخآ وه ىذلا

 |١ اننا نغ ضاق الابل عنك هءاوفا دوال نانمدؤدلقبا مايالا رخآ هنال راثلا رانلا

 نم هب اوطاحاو هيرطقنم ناميالا اوزاح دق مهئا ءاعدا هل ركذلاب امهب نامالل مهصيصختو
 اوناك موقلا نال قافنلا هب نودصَتب ام فيكف هيف نوظي ايف نوقفانم مهئاب ناذياو هيئرط
 دلولا ذاخناو هببشتلا مهداقتعال نام الك اناا رخ آلا مويلاو للاب نوْمْؤِب اوناكو ادوهي
 مهلا ٍنيْمؤملا نوريو اهريغو ةدودعم امايالا مهسمب نل رانلا ناو مهريغ اهلخديال ةنْلا ناو

 هجوىلعاال مهنع ردص ول هولاق ام ناف مهثبخ لاك نابل مهترابع ةياكحو مهئاعيا لثم اونما

 . ىلع اهيومت هنولوشي مهو فيكف اناميا كلذ نكي مل مهتدنقع مهتديقعو قافنلاو عادخلا

 ةسانام ه6 نينمؤمي مهامو 98 رفكىلا ارفكو ثبخىلا ائبخ ناكف مهب ءازهتساو نيملسملا

 مهلب نورهظي ام فالخ نورمضي مهنال نيقدصمب اوسيل ىا ءابلاب بقع اذهلو سبل نع
 هنال عطقلاو تبلا ليبس ىلع هوعداام ىنن نينمؤمي اوسيل مهناب مهيلع مكحلا ىفو نوقفانم
 غلبا لوالا ناف نيممْؤملاَنم مهامو لقي ل اذلو ام ربخ ىف ءابلا لاخداب مهنم ناميالا لصا ىنن

 مهلئاق لاق ةحصلا لئالد اهيلع مهي مل اذا ةدودرمم ىوعدلا نا ىلع ةي الا تلد * ىناثلا نم

 حدم هسفن مذ نمو مذ هسفن حدم نم ناف هيعدي ام ناحتمالا حضف هن ام ريغب ىلحن نم

 هلع سنوب لاقو نيدسفملا نم تنكو ليقف «نيملسملانم اناوإ هللا تانعل هيلع نوعزف .لاق

 هريس سدق ظفاحلا لاق : (نيحبسملا نم هناالوافإل هللمقف © نيملاظلا نم تنكىنا) مالسلا

 دشاب شغورد كه دوش ىور هيساب * نام 3 هبرجن كح لك دوب شوخ

 ىلع دري وهو كلذ فالخ هنم معي خيشلاو نيما هنا ىعدي ذيلث هل ناك اخيشنا  :ىح
 ذخاف ىلاعت هللا رارسا نم ارش هل فشكي نا هنم بلطيو :ةنامالا ىعديو كلذ ىف خبشلا

 لخدو لدعىف هاقلاو هحبذف شبكىلا دمعو تيب ىف هأبخو هباحا نم اذيل' اموي خبشلا
 هل لاقف هدي ىف نيكسلاو هماما لدعلاو ءامدلاب اخطلم خبشلا ىأرف ىعدملا ذيملتلا كلذ

 ةفلاخم هِلَتَش ىنعي ذيملتلا ىنعي هتلتقف ذسلتلا كلذ ىنعي نالف ىنظاف هل لاقف كناشام ىدسس اي

 ىلع رتساف ةناما هذه خسشلا لاقف لدعلا ىف هنا ذيملتلا ليختق خيشلا بذكي ال ىتح هاوه
 كلذ ةياكت خبشلا دصقو رادلا ىف هعم هنقدف لدعلا اذه ىف ىذلا حوبذملا اذه ىعم نفداو

 ىدنع وه خيشلا هل لاقف هبا بلطي ءوبخلا كلذوبا ءاجو هجرخم ام هعم لعفي ناو ذيملتلا

 خيشلانا هربخاو ءوبخلاكلذ دلاوىلا ىثم خيشلا ةياكن لجرلا ىلع ربك املف لجرلا ىضُف

 ةلالج نم هفرعل ال نمالا كلذ ىف ناطلسلا فقوتف ناطلسلا ىلا كلذ عقرو هعم هفدو هلق

 | ىتح دوهشلا فقوو خيشلا بسي ذيملتلا كلذ ذخاو ءاهقفلاو ىضاقلاب هيلا ثعبو خبشلا

 مدّلا هعفتيال ثيح مدنو حضتفاو ءوبخلا ذملتلا رخو شيكلا اونياعف لدعلاىلا اورضح

 (اذك)



 كن مجيب هأا جم

 ري نامالاو راكنالاو را ارقالاىهو لامعالا ة ره عم جرختتف 550 ةرودسم ىهو دال

 ا 5 رمش رهظف رفكلا وا ناممالا ةرمع ةواقشلا وا ةداعسلا وهو هر سمعا

 ناكناو مهرفكمتاخم مت امنا (مهبولق ىلع هللا مت نيذلاف ةواقشلا وا ةداعسلاب مثلا دنع

 : كمي بقوم ناتراوو جب ومرح ىت> ردقلا رسو هلزالا ماكحالا وه مهعاخ شن

 نك ) جاقاعف مهراصبا ىل اعو ١ لالحلا ىذ كلملا ناطخ أوعمسل مل ىتح (( مهعمس

 2 ( مظع بادعمهلو) مقم نامرح مهلو لامكلاو لاما كلذ اودهاشي لالضلاو

 هنم عونمملا دار ىلا ةهمظع ردك ىلع نوكي باذعلا مظعف مب ملعتلا ىلعلا وهو دا

 قاثباو هلاح حاقرشب هباتك ىلاعتو هنا هن احبس حتتفا مل نع لأنا اون 9و تالانوأتلا ف ام ىهتنا

 ١ الش

1 
 ا
| 
 ا
 ا

 ظ نيذلا مهدادضاب ىتو مهتتسلأ مهبولق هش تاطأاوإو هلل مهنيد اوصلاخا نذلا 1 هنانسل

 اوما نيذلا مهو نيمتسقلا نيب بذيذملا ك ثلاثلا مسقلاب ثلث انطابو !سهاسظ رفكلا اوضح

 للا ىلا مهضغباو زقكلا عب نوقفانملاىا مهو مسقتلل اليمكت مهبواق نمؤت لو مههاوفاب

 ىناشاقلا لاق * مهثبخ نايبىفلوط كلذاو ءار شاوناماطخكذم ادخلو رفكلا اوهوممهنال

 فصو ىف نانطالاو نط لَ مهبولق ىل اع عوبطملا نيرصملا رانك كانوا ف كاساتالا

 ىدخنالو مالكلا مهيفأ عج ال ذا احفص كلوا نع بارضالل ةلارع هدلفغ ةيالن قافوامواللا

 عينشتلاب اوعدتري نا ىسعو ريمعتلاو خِسوتلا مهيف عجب دقف نوقفانملا اماو باطخلا مهيلع

 خيم اوه مهناو لاسإلاهههني"تتاقموط مهظداخ“ زيختإتا وا لو زاكيطو : غيتادشإلا احلا وز 1116
 مهنطاوب ىكزتو مهسوفن داقتنو مهبولق نيلتف مهتقرطبو مهب لثعلاب مهحيضفتو مهلاح ةروص
 نيذلا الا ) ىلاعت هلوق ىف ىتثتسملا نم نوريصيو هلع مهامح نوعج ريف مهلئاذر لحيمضتو

 هللا تْوإ فوسو نينمؤملا عم كئلواف هلل مهنيد اوصلخاو هللاب اومصتعاو اوحلصاو اوبات

 | ناشف: قيعفلا فيك ضييما لل ياست عج مسا :سانلاو * © ابظع ازرجا نيئماؤملا

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءاج كلذلو 6 امنع هل دجم ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلا اندهع دقلو )
 رصبا ىا-سأ١ نم هروهظل لقو نحملل زاكذ منال ءاسن ىا « دونكل هبرل ناسنالا نا ١

 نع مهراتتسا ىا مهنانتجال انج نا ىمس ام ارمشب اومس كلذلو نورصبم نورهاظ مهنال
 سنأتسي وا مهلاثماب نوسنأتسي مهنال ةشحولا دض وه ىذلا سنالا نم وهلبقو سانلا نيعا
 7 لوش نم ِظ هلوق ىف نمو سنجحلال هف ماللاو مهحاوراب مهئادباو مهنادباب مهحاورا

 ظفلت اوهلوقلاو ناسللا/ نورّش ىا نولوش سان سانلانمو لاق هناكف دهع اال ذا ةقوصوم

 ٌبعذمللو ىأرللو ظفللاب هنع ربعملا سفنلا ىف روصتملا ىنعمللو لوقملا نم لابو ديفي اب
 6 معامو ) هلوقو 6 انمآ ) هلوق ىف هعمحو نم. ظفل رابتعاب لوقي ىف ريمضلا:دحوو اًداجي
 اورفكنيذلامه دوهعملاو دهعلل هف ماللا وا عّملاو دحاولا حاصتنم ةلكنال اهانعم رابتغاب

 اورهظا ثح نقفانلانم ءوارظنو هءاحاو لولسن: ىبانب هللادنع اهب داره ةلوصوم نمو

 دوهيلا نم مهرئكاو اهفالخ اودقتعاو هباحصاو مالسلا هيلع ىنلا نم اوملسيل مالسالا ةلك
 | سان مهبولق ىلع موتحلارافكلا دادعىف اولخد قافنلا ىلع اوممص مهنا ثح نم مهناف



 ؤ

 كريب ىيعكل عاج صم منمعس عمن مكتماع مرصصل <"

 نم اعدف هيصعتالف هللا عيطتنا كل همي اولق همسقب اذا لاق سانلا هدحم كلذك هل اولاقف |
 هللاةعاط نم متاراف ىسلجمو ىنرضحم اونوك مهل لاقف ءاحلصلاو ءاملعلا نم هدلب ىف ناك

 مك ه٠ زم- لوالا ءزمجلا

 مْ هنس ةئامعيرا كلملا هل ماقتساف كلذ لعفف امنع ىنورجزاف ةيصعملا نم م راع ىنورمماف

 لاق مدآ ى نم لجر كلملا لاق تنا نم هل لاقو لجر ةروص ىلع امود هانا سيلا نا

 . كتدابع ىلا سانلا عداف هلا كنكلو مدا اوس تومن مك تمل مدآ نب نم تنك ول

 هراهظا ناح اسما مكيلع تيفخا ىلا ساللا اهيا لاقف ربنملا دعص مث”ىش هبلق ىف لخدف
 ىجواف ىبودععاف هلا ىنكلو تمل مدآ ىنإ نم تكل ولو ةنس اذك ذنم مككلم ىلاوهو

 ىتيصعم ىلا ىتعاط نم لوحتقف ىىل ماقتسا ام هل تمقتسا ىلا هربخا لاقو هنامز ىن ىلا هللا

 هقنع برضف هيلع هطلسف كلذ نع لوح لو رصنتخم هيلع نطلسال ىلالجو ىتزعف
 هرس سدق نيدلا لالج ىلوملا لاق : بهذ نم ةننفس نيعس هتنيزخ نم رقوأو

 ار مشخ دانيا مولا * ار مشج ديل ع ولو ادع ل

 داشرلاب ٍلعا هللاو ناهجح رد * دام ارسك دوخ قبفون ىب دهج

 ةواقشلاو ةداعسلاب ردقلا ماكحا قباوس .ةيادب ىلا ةراشا مَا ف ةيمجللا تاليوأتلا ىفو 5-5

 نسح عم ( ديعسو ىش مهنف ) ىلاعت لاق اك ةقيلخلل ةيلزالا ةدارالاو ةمكحلا قفو ىلع
 مكبرب تسلا باطخم مهتارذ قحلا بطاخ امل اذهلو رفكلاو ناجبالا لوش مهعبج دادعتسا
 ىف ايندلا ىف داسجالاو داسجالا ىف بواقلاو بولقلا ىف تارذلا هللا عدؤا مث اعيمح ىلب اولاق

 تاعدوملا تارذلا ةطساوب بغلا ملاء ىلا ةحوتفم اهلك ٍبولقلا ةنزور تناكو ثالث تاملظ

 مالسل هيلع لاق 5 ناسنا لك ةدالو تقوىلا قحلا نك تدهاشو قحلا باطخ تعمس ىتلا

 هللاناىلا ةراشاه فو (هناسحمبيو هنارصنسو هنادوهي ماوناف مالسالاةرطف ىلع دلوب دولوملك)

 قتلا زوي طع هياغ اوفلاام ديلقت مهونقاب ىتح نيدلاىنعمىف نيدلاولا ةيبرتىلا ءانقثالا لكي

 ةرمضم ةردقملا ةواقشلا كلت تناكف 6 نييملالضىف كوابا و مت ) ىلاعت لاق كول ويت

 اهتلظو اهريثأت لعج مث ةعيبطلاو ىوهلاو ةيئاملظلا ةيئاسفنلا تافصلاو ديلقتلا ةلالض ىف

 اهيمعيف تارذلا ىلا اهتتزور دسيو اهطغيو اهدوسيو اهيسقبف بولقلا ىلا جردني اهنيرو
 عمسي عمسإالو نورصبي اوناكام قحلا نم تارذلا رص ةواقشلا ل ها رصبال ىتح اهمصبو

 هلا مهتوعديامو مهب نورفكيو ءاسالا ىلع نوركشف نوعمسي اوناكام قحلانم تارذلا

 اهيلع هللا عبط لب ) ىلاعت ةلزقتك اهولق ىلع هب عبطيو اذه مهرفكب مهتواقش هللا مف

 ءادعسلا:رارقاب ةداعسلا راثا رهظف هللاالا دحا هيلع علطي ال روتسم ردقلا رسف ( | 20

 رهظتف روتسم ضرالا ىف رذبلاك ردقلا نم مهرفكو ءابقشالا راكناب ةواقشلا راثاآ رهظيو

 ناصغالاف وهو ةرجشلا نم ناضغالا عم ج رخسف روتسم ةرجشلاىف وهو هنم ةرجشلا

 متحف ةرعلا نم نهظيىتح روتسم ةرملا وهو ناصغالا نه ةرغلا عم جرخم ىتج روتسم
 ىلاعت هللا لعىف روتسم ةواقشلا وا ةداغشلا رذي وهو ندقلارس كلذكف ةرعلاب رذللا روهظ

 ناصغا عم جرختف اهبف ةروتسم ةواقشلاو ةداعسلاو هنم ناسنالا دوجو ةرجش رهظتف

 7 «قالخألا)



 ةرفبلا ةروس ميج ع9 2

 ىأ * ةواشغ 9 ةطغتل "ةبسانم دشأ هنال ائهه دارملاوهو نيوضعلا/ ىلعو ا | ةوقلا |
 مهرفك ببسي مهراضبا لبجت ةلاح ثادحا اهب دارملا امناو ةقيقل ىلع ةيشفتالو ءاطْع

 انك ريصتو . نيرضبتسملا نيعا اسهيلتجتا# قافاألاو نسفنالا ىف. ةبوضنملا 'تاينآلا نتححال

 ةواشفلانم ابرض مهزابصبا ىلع نا ريكتلا ىنعمو راصبالا نيبو اهنب لجو اهيلع ىطغ
 هزبخ رخؤم ًادتم ةواشغ هلوق * تابآلا -نع ىاغتلا ةواشغ هو نسانلا هفراعتيامم اهنراخ

 لغَج .فاوحلا عنيمج نم كاردالا ىف.بلقلاو :عمسلا كرتشا الو مهراصباىلعو هلوق مدقملا.

 ةهجم صتخاامم راضبالا كارداو تاهجلا عجن م عنعإ ىذلامتا امهلعف :صاخ نم امهعنميام

 | ةي آلاف ركذإعا ريستتلا ف لاق * ةهملاكلتب ةصتخملا ةواشغلا اهلعف نع اهل عئاملا لعج ةلباقملا

 ظ ىلاعت لاق م قحلا ىف“ةثالثلأ هذه .لامعتشاب ناك باطخلا نال راصبالاو عمسلاو نولاقلا

 ةوقلا ةديدش ةبوقع ىا 46 عظع باذعمهلو (نوعمستالفأ نورضنت الفن واقعتالفأ)

 ىمسو هنع كنس" !ذا/“ علا برطا تدق, لاف عمو ءانب لاكتلاك باذعلاو مظعلا هنمو

 سشطعلا عمشةناال بذعلا' ءاملا ةنمو.لقاعلا اهنف لمأتاذا ةيانملا نع عنعي هنآل اباذع باذعلا

 ةرشكيىا شطعلاخقني هنال اخاقن هايا .مهتيمست هيلعلديو هديزي هناف حلملا الخ هعدريو
 هبلق وهو تفزلانم دوخأم بذعلا.ءاملاوهو تارفلا غن. بلقلا نبع هتفرياهنال اتارفو
 ىناذع اوقودف لاق كلذلو هباطتساى ا هعطب ٌؤرملا هبدعتسا ام ءازج هنأل هبىمس ابا لشو

 ضلقن مظعلاو * ايلانلاىف هاوهن هالحّتساو هباطتساام ءازجن هنا" ىعم. ىلع“ بطلا :قاذي اعاو
 ريستلا ىف لاق «ريغصلا نود ريفا ن6 :ريبكلا قوف مظعلا ناكف .ريغصلا ضيقت نييك اوبر يقكعا
 ةرثكو هلاوحا ةدشبوهلاوهاب .همظعم“ث ادبا.رانلاب بيذعتلاوهو. متادوا يكاد ا ريك ى ا مظع

 لتقلاوه لقو ةرخ ءالا ق هتوقحتسام اياسو ادعو هب اللوم نوكت هلالغاو 0

 كا سق اذا هنا ميظعلاب فصضوتلا ىنغمو ىقعلا ىف راثلاب قيرحتلاو امدلا ىف رسالاو

 هللاالا ههنك ملميال .ايظع اعون مال آلا نم مهل نا ريكتتلا ىعمو هعبمجج هنع رصق هسناجام
 رارصالاوهو مظعلا باقعلاو ميلالا باذعلاىلا:ىدؤيامت بنتجنا .لقاعلا ىلعف * نجبو نع

 ةيوقعلا هذه نم ظفحلاس سن .لبق < بونعلاو :تأطخلاب فارتقاى ع باك الاو.تونذلاى ع

 لطاب قى هقلطبالف ناسللا ىلع ملا عضوو قح نع هعنمالف نيمكلا نم محا ىم.ىتملا

 ىدعسلا لاق

 ,ىوق دوجو تسكرزب ءانك * ىوريم وكت نفك هارمكب
 ايم الاَنوِمَدس هلا رجلك ««.تكلشإ ور كش نا ده وكم

 لاق:اهؤالجامو لق (ديدحلا ًادصيك ًادصت“يولقلا هذهنا) مسيو هلع هللا ىلصىنلا# لاق
 دسحلاو ضرخاث الث اياظخلاتاههاو (توملا ركذ ةزثكو هللاركذ 597 نا رقلا ةواله)

 بحو .لاملا بحو "ةحارلاو .مونلاو عبشلا اععست تزاضف. تس ءال وه نم: لصخ ربكلاو
 كالهلاو رفكلا .ىلا ةنحاص رجام مظعا. نم ةيسايرلاو لاملا بك.ةسايرلا نحو هاجلا |

 هدجا انانا نماتلاهدحب كلذك أ ىرذاالف ّةذل كاملا دجاال.ىتا لاقاياش اكلنا اس كج ت6

 0002 - ناثلآ حور
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 9 م لوالا ءزخلا

 | رفكلا ىلع هلمحتالو اريج ناميالا نم دبعلا عنمال ىلاعت هللانم هوز قل! لجأ دع
 | فطللانماهب مرحب هرارصإو رفكلاىف هيدامتو هراتخا ءوسوىلع هل ةبوقع ةدايز لب اهرك

 هفرصتلو رومالاىف هباقتل الق ىمس داؤفلاوهو بلقعمج بولقلاو + ىلاعت هللاقيلخمو دبعلا
 نيتولاي قلعم ىربونصلا لكشلاب لكشم ملح ةعطق بلقلا خبشلا ريسفت ىفو « ءاضعالاىف |

 ىئاوكلا ريسفتىفو * رهبالا هللاّغو هبحاص تامعطقنا اذا بلقلاف قرع نيتولاو ابولقم
 ايولقم نيتولاب قلعملا ىربوتضلا لكشلا هنا مهضعب معزو داؤفلا ىف ءادوس ةعطق بلقلا |
 عدوملا لكشلاىربونصلا ىنامسملا بلقلا اذهب اهل ةينابر ةفيطل بلقلا ديسلا تافيرعتىفو *
 ىئاجلا ىلوملا لاق : ناسنالا ةقنقح ىه ةفطللا كلتو قلعت ردصلانم رسيالا بنالاف

 لد نطوط صفق نبات سها كلب «: لدىطور خم ركس نيا تبسن

 ىساتستف هلا سان ادخي * ىدانث سفقز ىطوط وترك
 | لاقاك ل قعلاو ةفرعملا هيداريو قلطيدقو داّؤفلانم ةلقاعلاةوقلالحم ةي. الاف بلقلاب دارملاو
 مهناذآ ىلع ىا * مهعمس ىلع هه هللامتخ < و قه 6بلق هل ناك نمل ىرك ذا كلذفناإ

 اهنم قثوتسم اهنأك هلضالو هدعتالو .ريخ ىلا ىتصتالو قحلا عامسا فاعت ثسحح اهلعش
 ةوقلاكارداوهعمسلاو # مهراثياو لطالاىلا مهلمو مهراشخا ءوس ىلع مهل هبوقع ماب

 | متحلل ةبسانم دشا هنال انهه دارملاوهو اهل لماخللا وضعلاىلعو اهلع قلطيدقو ةعماسلا

 رداصملاو ردصم لصالاىف هنا اهدحا * هوجو عمسلا دحو:ىفو + ةلاصا هلع موت2اوهو

 ناف(عادكدكاو ادكن وديكي مهنا ىلاعتلاق ةعاملاو نينثالاو دحاولل اهتحالصل عمجتال
 اردصمال امسا ناك نيعلل مسا هنا انلق عمسلاك وهو رصي .دحاولاو راصبالا عج ملك اولاق 1

 لئساوإل ىلاعت هلوق ىف هساوحو مهعمس عضاوم ىلعىا ارامضا هيفذا ىناثلاو * كلذلع مش

 ظ ىلع متحيامتاو لعفلاىلع متيالو لعف عمسلانا ةلالد رامخالا اذه تبئو اهلهاىا 6ةيرقلا
 دح وتلا ىفو ةعاما نع .ىنغت ةعاما ىلا ةفاضالاو مهنمدحاو لك عمس داراهنا ثلاثلاو * هلحم
 لوق عبارلاو * هيف كرتشيال نطبلاذا مكتوطب ىا مكّطب ضعب ىف اولك هلوق ىف سبللا نما
 ىلا تاءاظلا نه مهجرخم ال هلوق ىف م دحوناو عما ىلع لدف نيعج طسوت هنا هيوبيس

 نامبالا مدع.ىف لصالااهناب ناذيالل مهبولق متخميدقتو تاملظلارك ذ راونالا ىلع لد «رونلا
 ظ عمسلا اولاق * لاخلا كلتىف مهولق نيو هني كارتشالل مهزاتطبا لاح ىلع عمسلا لاح ميدقتو
 | ةوبنلا طرش عمسلا نالو رصبلا ىلع عمسلا مدق امههركذ ثمح ىلاعت هنال رصبلا نم لضفا
 ظ ىتلا فراعملاب لقعلا كانت جملا .ةلعجو عمسلا نالو مصا الوسر ىلاعت هللا ثعنام كلذلو
 | ىلع ازاجم قلطيدقو نيعلا كاردا وهو رصِن عمج 6 مهراصباىلعو ف اهباحصانم فقلتت

 ( ةوقلا )



 ةرفغبلا ةروس مآ 47 الج

 كلذو (نوبسكي اوناك ام مهبواق ىلع نارلبالك) ىلاعت لاقاك ةيناطسشلاو ةنعبسلاو ةيميهبلا
 نع تح ةسيسخلا ةروصلا ملاع ىلا سلا ساوحلا ةنزورب اورظنامل ةسيفنلا مهحاوراذاب
 ناسنالا ىمسي اذهلو اهب تسنأتساو ةيناويحلا سوفنلا ةبحصب تيلتبا مث اهباحمو اهتافولأم
 نسحتساف اسس> سيفنلا حورلاراص ةسيسخلا سفنلا ةرواجمبف سينا هنال اناسنا

 ةيذغالاهنع عطقنافةيئاويحلا عتارملانم عتمتساو سفنلا هبذلتساام هبذاتساو سفنلا تنسحتساام'

 هنالاسان سانلاىمس اذهلو سنالا ضاير ىف قحلا راوجو سدقلا رئاظح ىسنو ةيناحورلا

 نارفكلاب هللا اوسن الو ناريح ضرالاىف نيطاشلا هتوهتساو نارسخلا ةيدواىف هاتف سان

 ءابحا سوفنب الوحبضاف ىدرلا كلاهمىف موهعقواو ىوهلا مهيلع بلغ ىتح نالذخلاب مهيسن

 مهرذننتلما) ديدشلاباذعلامهتفوخو ديعولاو دعولاب (مهترذنا» مهيلع ءاوسإ) ىنومبولقو
 ةدسنم بغلاملاع ىلا ممولق ةنزورنال هيلع ممترذناو هيلا مهتوعدو مهتربخاام (نونؤيال

 ىلاعتلاق اك ىوهلاةعباتمب اهيلعلوفقم اهتاوهشو ايندلا بحب ةقولغم مه واق واين دلا ةوالح ةواسشب
 بهلب سدقلاضايرنمسنالا اور اومسنتاف (اهلافق ب ولق ىلعما نا رقلا نوربدتيالفأ)
 ىلاعت لاقاك اهل افقأ ىلع متْلاب مهكرداو ةّقباسلا مكح بهم نم ةواقشلا رصرص مهيلع
 رانلا اهجضنتال ةاصحلاك مكبواق لجتالا لاثمانمو * تاليوأتلا فام ىهتنا ةيآلا (هلاممخ)
 ىدعسلالاق : حيرلا اهفسشاالو ءاملا اهنابالو

 دشاب رئاوارد ار تيب رت * لباقىرهوج لصادويزوح

 دشاب رهك دب هكار ىنها * دركدنادن وكت لقص جه

 مهناب وقع ركذ هب قحلا مهتالاحو مهتافصب رافكلا ءالؤخ ركذامل 46 مهواقىلع هللامتخ

 ”ىثلا نم قائيتشالا هب ىمس متكلا متحلاو « هيضتقام نايبو قباسلا مكحلل ليلعت وهف
 لعفي لعفرخآ هنا ىلا ارظن نآرقلامتخ هنمو هرخآ غولبو هلمثك هنالهيلع متاخلا برضب

 بابحتسا ىلع مهنرمت ةئيه :مهسوفنىف ثدحينا هبدارملا امتاو ةقيقملا ىلع متخالو هزارحاىف
 مهضارعاو ديلقتلا ف مهك امهناو مهيغ بيسب تاعاطلاو ناميالا حابقتساو ىصاعملاو رفكلا

 ىمسوالصل قحلا اهف ذفنيالو راذنالاابف رثؤيال ثبحب مهولق لعجتف حبحصلا رظنلانع

 نيذلاكئلوا) ىلاعتهلوقىف عبطلاب ةّنهلا هذهثادحانعريعدقو امخةراعتسالا ىلع هئدهل هذه

 نع هبلق انلفغا نم عطتالوإل هلوقىفلافغالابو «مهراصباو مهعمس و .مهولق ىلع هللا عبط
 هللا ىلا ةدنسم اهرساب تانكمملاناثمح نم ىهو ةيساقمجسولقانلعجوهلوقىف ءاسقالابو (انركذ
 | ىلاعت هلوق ليدي هوفرتقا امم ةبسم اهنا ثحح نمو ىلاعت هللا تدنسا هتردّش, ةعقاو ىلاعت

 ةي الا تدرو (مهمولق ىلععبطف اورفكمث اونما مهنابإل كلذهلوقو (معرفكب اهلعهللا عيطلبا)
 رسيدقىلاعت هللاو مهرفكل ةازاحم متحلافمهتبقاع ةماخوو مهتفص ةعانش مهيلع ةيعان ةعركلا
 مهعمس ىلعو مهولق ىلع للامم اذا هناب ضارتعالا طقسف مهقفول اودهاجواف لبسلا مهلع
 هينتلل هللا ىلا ما دانساو هريسفتىف خيشلالاق* ةبوقعلانوقحتسي فيكف ىدهلا نع مهعنف
 ما لصاح ريستلا ف لاقو * ىهتنا ىضرعلا ريغ ىقلخلا ”ىثلاك قحلا لوبق نع مهءابازا ىلع



 مو 5 عج لوالا ءزجلا

 | ةمايقلا ىف مهل لاقيو لا (مهيلع ءاوسإل ءالؤه قحف ىلاعت لاقو ( نيظعاولانه نكتمما |
 | نولوقيمهنا مهنع ربخاو (نولمعت متنكام نوزجنام ا مكيلع ءاوس اوربصتالوا اوربصاف اهولصا) |

 ءاوس بيشلاو بابشلا ىف كنايصع ناكاذا. تناو ءاوس هكرتو اهبف مهعزجو ءاوس هكرتو
 بيرقلاىلع كتوسقو ءاوس ةنحلاو ةمعنلاف كضارعاو ءاوس ضرملاو ةحصلا ىف كيدامتو
 كرارصاو توملادنع كتبوت نوكتنا ىثخناما ءاوسةينالعلاو رسلاىف كغيزو ءاوس دسنلاو

 ظ كمماب ءاعفشلا مايقو ءاوس مهعانتماو كل نيحلاصلا ةدايزو ءاوس كتوكسو عزئلادنع

 |.هيفام,ةنيم اهلبقال ةدكؤم ةلقتسم ةلج ©« نونمؤيال 9و ريستلا ريض ىف اذك ءاوبس مهكرتو
 ١ غيرشو مالسلا هيلع ىنلل فيفخت اذهمث بارعالانم اهل لحمالف ءاوتسالا هىفام لامحا نم

 ءاهتنالا ىف ءاسالا رئاس ىلعو هيلع هللاتاولص احون هبربخاامي ءالؤهن ع هربخا ثمح هيلقل
 نمؤي نلهناإ) نازحالاو دياديغلا: دايناقماو نامزلا لوط ادع مالسل هيلع حول ىلاعت لاقهناف

 ةعركلا ةيالافو* ءاسالا رئاس كلذكو كلذدعب مهكالهب اعدف «نما دقنم الا كموق نم

 ةرهابلا تازجعملازم ىهف مهايعاي صاخشا لوصوملاب ديرازا هبوهام ىلع بنغلاب رابخا
 رابجالاو هاركالاىنو رابتخالا تايثا هفو نوسّؤِبال لاق هناف دابعلالغف تايثا ةبالاىفو

 ىلا سم ملف نونمؤيإال مهنا هللا لع ال تلقناف* نونمؤيال لاق لب نوعطتسال لّشمل هناف

 ثعب ىلاعت هللانا5 ةححلامازلا عجن. ال هناب رعلا دعب راذنالا ةداف تلق*“ مهماعدب مالسلاهبلع

 نيرذنمو نيرشبم السرإل ىلاعتهللا لاق. نمؤيالهنا لعو مالسالاى لا هوعديل نوعرفى لا ىموم

 انبر اولاقل هلبق نم باذعب مهانكلهااناولوإ لاقو «لسرلادعب ةجح هللا ىلعسانلل نوكيالثل
 الهف نونمؤيإال مهنا هلوسر هللاربخاال تلق ناف + كايا عبتنف الوسر انيلا تلسرا الول

 ةمحر ناك مالشلاهيلع ىنلانال تلق + نوسؤيالمهناريخا امدعب حونموق كلها م مهكلها ظ

 مهبذعم هللاناكامو مهيفتناو مهيذعيل هللاناك اموإ) ىلاعت هللا لاقدقو باّتكْلا هيدرواك نيملاعلل |
 ىل اع هرامخاك هيلع ةادققلا ىئنال همدعوا 'ىثلا عوقوب رابخالا نام (نورفغتس مهو

 ىف ناكنم ىريشقلا مامالا لاق * قاطيالامفيلكت زاوج مزايالف هرايتخاب ديعلاواوه هلعفبامع
 بالدتتسا ىلعهناعا نم لوقو قحلا ىلع هلدنملوق هدنعن ايسفهقح دوهشنع ابوج هتفص ءاطغ
 هتاالض نع ىوعربيال رفاكلان اكو بغرا هيلا ءاغصالاىفو ليما ةلفغلاىعادىلاوه لب ظل

 رصيبال وهف هقحو هببغ دوهش نع بوجحم هسفن لالغاي طوبرملاكلذكف هتواقشنم قبسامل
 نيدشارلا حصن هدنع ءاوسدب واعد تاملظفىف قب ىذلانااضيالاقو + هدصق كلسالو هدشر

 لقاك داشرلا ىعادملاىتصيالف فاصنالاتاكرب هلاوحا نم عزت ىلاعت هللا نال نيلطبملاتاليوستو

 حوصنلا ناصعىلعو * ىتحبصن حوصتلا ىلعو :

 تسلادهعىف مهرارقا دعب ىتيوبر اودخج ىأ (اورفكن يذلانا إن ةيمجنل اتاليواتلا فو ©

 ةيئاتسفنلا. ةيعيطلا مهلابعا نم اوبسك ام نيزب مهبولق ءافض اورتبتسو قب ةباجاب مكبر
 تافصلا باستكاب اهيلع ساللا رطف ىتلا للاةرطف نم مهدادعتسا نسح اودسفاو

 ل ل سس |؟|#آ#آ هس
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 أ ديلوااو لهج ىباؤ بهل ىناك مهتانعاب سان هبدارملاو دهعللاما لوصوملا فيرعتو رذنلاو
 | هدعب ىوعريال اممصت هرفك ىلع ممص نم لكالواتنم سنجللوا دوهيلارابحاو ةريغملانا
 راكناةعيرشلاىفو ةطغتلاورتسلا ةغلرفكلاو * هلادنساام نيرصملاريغ مهنه صخف مهريغو

 ريغب رانزلا دشو رابغاا سابل دع امتاو هب ملسو هيلع هللاىلص لوسرلا “بح ةرورضلاب لعام

 ٍلسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا قدص نمناف بيذكَتلا لع ةتاالدل ارفك اههرئاظنو 'زازطضا

 رفاكلاو.* هم ةتيقا ربع اطال الراب رشو ىنزلاك هلاىعادالذا كلذ لاثماىلع ”ىرتج داكبال

 نع اودصو اورفك نيذلا) ىلاعت هللالاق نمؤملا ضمن اهدحا + هجوا ةعبرا ىلع نا رقلاىف

 جملا ب وجو دخج ىا (نيملاعلا نع ىنغةللاناف رفك نه و ىلاهتلاقدحا+لاىناثلاو 4 هللا لبس
 ظ ىلاعت لاق ىرعتملا عبارلاو * نورفكنالو ىلاوركشاوإ ىلاعتلاق ركاشلا ضن كلاثلاو*

 ١ ئونلاىلاقو * ريستلا ف. اذكض عب نه مكضعب أ اديطقعا ( ضعبب مكضعل رفكي ةماقلامويوأل

 دوح+طارفكو هب فرتعبالو الصاهللافرعبال ناوهو راكنالا رفك هجوا ةعبرا ىلع رفكلا

 (هباورفك اوف عام مهءاج املف )ىلاغتهّللا لاق سيلب ارفككهناسلب, رشاالو هلق هللا فرعيناوهو

 ١ لوقث يح بلاطىبا رفكك هبنيديالو هناسلب فرتعيالو هبلقب فرعينا وهو دانعلا رفكو
 اند ةيوبلا نايداريخ. نم » دمحم 'نيدناب تملع دقلو
 1 انيسكاذب احمس ىتدجول * ةسم راذحوا ةمالملا الو

 ظ
 ظ

 | هللاقل نم ناىفءاوس عاونالا هذهعيججو باقلاب ا ناسللاب رّشنا وهو قافنارفكو
 ىلاعت هلوق دنع ”ئس بلاط ىنا ىف مالكلا نك كل ئوغللا “مالك ئهتنا هلرفغيال اتمدحاوب

 | هب تمن ءاوتسالاىنعمي مسا وهو مهدنع ىا هلع ءاوس## (محجلا باحانع لثستالوإل

 هنا ىلع هعافتراو (مكتيبو انني ءاوس ةلكىلا اولاعتإل ىلاعت هللالاق ةغلابم رداصملاب تعنناك
 نال ةيلعافلا ىلع عفتسم 3 مهرذن ممأ 35 دماي 4 ممر 0 ىلاعت هلوقو نالربخ

 صالا درج امهيلوخ ده نيب ءاوتسالا ىنعم قيقحتل ماهفتسالاىنعم نع ناندرجماو ةزمهلا

 ' كلوقىف ءادنلا فرح و« مهل رفغتستالوا مهل رفغتساإل لجو نعهل وق ىف امهبينعم نعكل ذل ىهنلاو
 | اورفك نيذلانا لبقهناك صيصختلا درج بلطلا ىنعم نعو ةباصعلا اهتيا انارفغا مهللا

 مالعالا راذنالا لصاو * همع نباو هوخا مصتخم اديززا كلوقك همدعو كراذنا مهلعوتسم
 انهه دارملاو ثنللا ىلا ريسفتىف م ارذنم عم لك سيلو ملعم رذنم كو فروت جرس

 الصا ةراشبلل لهاب اوسيل مهنا هيلعرصتقا امناو ىصاعملا ىلع هباقعو هللاباذعنم فيوختلا
 عقاملا بلجن م معأ راضملا عفد ناف سوفنلا ف انما تبعا ةيراقلا ف عقوا راذنالا نالو

 ةدبعل لاقاك كيلع ءاوس لّهرمل امناو * ىلوا اسأر ةراشبلل اوعفزيالْن الف هب اورث أتي ثدحف
 ىف ءاوس اسيل كرااذنا كرتو كراذنا نال (نوتماص متنا ما مهومتوغدا مكيلع ءاوس)) ماّنصالا
 نوؤيال ممال ءاوس امهف مهقح ىف اماف اوْمْوِي ملناو راذنالا ىلع باثن .كنال كقح
 هب لمعي ملناو سصعالا هب ناثب هناق ركمملانع ىهنللاو فورعملاب الا ريظنوهو نيلاحلا ىف |

 | تظعوأ الع ءاوس ) مالسلا هيلع دوهل اولاق نيذلادوه موقك موقلا ءالؤخ ناكو:رومأملا ظ



 دكا يك لقينا طلو + 4 امه مجود وم 6-61 6 يرخص عيب

 مد خ4 لوالا ءزملا

 ةقيقلاىف اهريانت ىلع هيبنت امهنيي فطعلا طسوتو امهب فيكف مهريغ نع هب مهزيتىف
 دنسمال تباث دنسملا ناو ةفصالربخ هدعبام نا ىلع ةلالدلاربخلاو ًادتبملانيب لصفلا ةدئافو

 ىراصنلاو دوهيلا نم مهادع نمىلا زواج ال مملع ةروصقم حالفلا ةفصف هريغ نود هيلا

 فوصوملا ىلع ةفدصلارصق رصقلاف حالفلاريغ ىرخا ةفص نيقتملل نوكبال "نا اذه نممزايالو
 قاغتستمو نفظلاةوجو هلتحتفنا ىذلا هناك ةغبلاب زئافلا حلفملاو كلذمزلب ىتح سكعلاال
 نكدالا وعي" هال احالف عرازلا ىمس هذمو عطقلاو حتفلاو قشلا ىنءم ىلع للاَع بكرتلاو هيلع

 رانلانم نوجالاو ةنملاب نوزئافلا هه ىنعملاو عطش ىا حلي ديدحلاب ديدخلا لملاىفو

 ءابشا ةثالثىلا مجرب حالفلا لضاخو * ةرخآآلاو ايندلاىف ريخلاب مهل عوطقملاو ةمايقلاموب
 ارك لف واطماعلاو اهمراخزب اوفطيرف امندلاو اهاوه اوعباتي لف سفنل ا ىلع رفظلا اهددا

 ةعدلاو ةلالضلاو رفكلانم ةاحنلا ىناثلاو * مهمتاهوركمي اولتبب لف ءو-لاءانرقو هسواسوب
 روقلا ةثحوو نامالا دقفو نامبالا لاوزو ناطسشلا ةسوسوو سفنلا روسغو ةلاهجلاو
 ا ءادنو نانْلا نامرحو ظالغلا دادشلا ةينابزلا طملستو طارصلا ةلزو روشنلا لاوهاو
 كلم نادجوو ىدمرسلا معنلاو ىدبالا كلملا ىف ءاقبلا ثلاثلاو * نارجهلاو ةعبطقلا
 ظ اهعم ةدشال ةحارو هعم مرهال بابشو هعم نزحال رورسسو هللاقتناال معن و هللاوزال

 تثيشتدقو * ريسيتلاريسفتىف اذكهلباجحال ءاقلو هعم باسحال معن لينو اهعم ةلعال ةحو
 نولماكل انيحلفملاب دارملاناب درو باذعلاىف ةلبقلا لها نم قاسفلا دواخىف ةبا الاب ةيدمعولا
 ريسفتىف م اسأر مهل حالفلا: مدعال مهتفص ىلع سيل نمل حالفلا لاكمدع همزليو حالفلاف
 فوشكن م فشكى لعىا ةركلاب ىدهركذ هرسسدقهبادنيدلا من خشلالاق © ىواضيلا
 عبج ناف هقلاقح نم ةقبقحو هفال أ نم ةءيحلطظللو: هزرازرسا» نمرسلاو .ءزارولل انهن رونو مهي
 هناسحاو هماعتاو هتافصو هتاذ لاك نم هدنعام ىلا ةيسنلاب هنايلواو هتاسا ىلع هنهللا عئاام
 هللانيع) مسوهيلع هللاىيصىنلالاق م ادبا قافنالا نم روصقلا هيرتعيال طيح رحبنم ةرطق
 اونمآ ىدهلا كلذب مهناىمو ةفيطل ةراشا هيو (راهنلاو لبللا ءاخس ةقفن اهصقنيال ىالم
 اوصلخم ندذلا نوحلفملا مه كئاواو نووي مهةرخ الابو كلبق نم لزئاامو كنلالزئااع

 تاماقم ىلا ةيادهلاب ةيانعلا مهتبذجو ةرخ الا اودهاشو ةالصلا رانرونب دوجولا, بح نم
 ٠ ةداعسلاب اوزاف هئانفبالا مهلاحر اوطحامو هتاقلذود لزنمي اولزئاف ةزعلا تاقدارسو ةبرقلا
 (ىعجرلاكبرىلا ناوإ قحلالوق اوققحو ايلعلا ةجردلا اولانو ركل :ةكلششلاو. ىلخشلا
 هرس سدق نيدلالالج ىلوملالاق : هتاليوأتىف خبشلا مالك ىهتنا

 زوسب اردوخ بش نوجمه 'ىده * زوروج ىزورفب هكاوخ ىمهرك
 زادك ردنا امك رد سمهوحمه + زاوب ىتسه ناد ميعرد :ةةيئابع

 ىدهلل مهتلها ىتلا ممتافصب هلايلوا ةصلاخو هدابع ةصاخركذامل 5 اورفك نيذلانا ©
 تايآلا مهنع ىنغبالو ىدهلا مهيف عقتسالا نيذلا ةدرملا ةانعلا ع قااحضأ مهبقع حالفلاو '
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 نيذلاهلوش تيل كلذ اوصخ مهلابام نو نقتملل ىده لقامل م هلريخ ناقتملا نع 5

 | تافصلاو ةّشاسلا ماكحالا ةحتن هناكف اهل لحال فاشتسافالاو تاي الا اهلا“ نونا

 ىا كلذ فاكلاك باطخلاهفاكو رسكلا ىلع ىن هظفل نم هلدحاوال عججءالواو * ةمدقتملا
 | هدمب ةروكّذملا فاصوالا رئاسو ننغلاب ناميالاب نوفوصوملا نوقتملا هو هلبق نوروكذملا

 ! ةذهاشلا رومالا كاس ىف هبسب نومظتنم زم لك ١ كلذب نوزتمتم مهنا ىلع ةلالد هففو

 هلوثو ادت وهو لضنلا ىف مهتلزنم دعبو مهتجرد ولعب راعشالل دعبلا ىنعم نم هفامو

 | هناك هميخفت لامكل ريكتلا نم موهفملا مامبالا نم هبفامو هربخ * ىده ىلع © لجون

 ترصبال انالق# تردباول لوشتاك هردق رداسإلو ههنك غلبإل ىده ىأ ىده ىبعلق

 | هىثلا لبق نم لاحم ىدهلاب :مهشسبالم ىف مهلاح لئشم ىلع ءانب ءالعتسالا ةلك ا از اجار

 | ةماداو ر ,كفلا عارفتساب لصحي اعا كلذو 3 مفك هف فرصّس ثحن هيلع مو

 ايندلا ىف للام ههرك ١ ئن لمعلا ىف سفنلا ةيساحم ىلع ةيظاوملاو ججحلا نم :بصن اذ رظنلا

 عقو فوذحمب قس يلو توملا لبق حا الفلا قرط مهل نيبو مهاده ثيح

 نم ناك ىده ىلع ىا اهلَد 1 ةساذلا هتماخف ا ةفاضالا ةتماخفل ةئييم ةلذقص

 | ةيئوتزلا ناؤتعل نغرعتلاو هقفوت نونو ىلاعت هتياده عاونا عيمج لماش وهو ىلاعت هدنع
 ةيآلا لع مث * امهش رشتو مهيلا فاضملاو فوصؤملا مخفت ةياغل مهريمض ىلا ةفاضالا عم

 هلوقىلا انلا لزئاامو هللاب انمآ اولوقإل هلوقىفو تافصلاهذه لكب نيفوصؤملل ىدهلاركذ

 | رئانودب داقتعالاو رارقالا ةيادهلامهلركذ ماودتها دقف هن مامأ ام لثمب اونما نافإل ىلاعت ظ

 | تافلاخا سفن هلطس+ل ىوق اذا هناف هما ولعو هردقلالجو ناميالا فرسل اناس تاعاطلا

 | ىده ناممألا ىلا موبلا ىدهاكو تالاطلا ىف ىداعلادعب ةبوتلاىلا دريف بلغي ىذلاوهلب ظ

 ظ نا كلذو 6 مهتامياب مهر مهيده تاخلاصلا اولمعو اوما نيذلانا) ىلاعت لاق نانجلاىلا ادع
 ' مهاقلتت ةكئالملاو ممتاءاط بكارم ىلع مهو مهناعابو مهيديا نب مهرون ىعسي نيعبطملا

 | نيعطقنمنيدرفنم ةاصعلا ينو ةكئالملامهاقلتنو (ادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رشحت موب ىلاعتلاق
 | ليسلا نودت,يالف ةكئالملا لابقتسا مهقح ىفالو تاءاطلارون مهل سيل ةمايقلا تاهاتمىف
 | نم ةنْلال هانا «نوهك افلغشىف موبلا ةنْلا باح اناىدابعإ مهل هللالوقيف ليلدمهدبمالو

 | نيكاسملا رشاعم مكتومحربال باقعلا ةدش نم رانلا لهاؤ مكل نوغرفتبال باوثلا نس
 ' نوبجوتستامب مكتلماءنامكيداهاناف مودوملو كوقبسمكلاكشا ناكنا ما فك مكبلع مالس
 ىدعسلالاق : ريستلاو اذك ءركلا نااف

 دنا شردقو تثكن اور شمكحوج  دنبو ديدالب_نادنج هكافسوي هن 0
 ارتاوخ روع دو ' اذن كح" روت” لا يدركك «وذع هك

 دركتدر ناشتاحْرم تاعاضب + دركحن دبقم ناش دب رادركي ظ

 زيزع ىا شح تعاضب ىب نيرب * زين ميراد مشح ىمح تفطل ز

 دما ا نكم موفعز ايادخ * دما الا  مدزواش ”تعانضب ظ



 ١ مه غ7 ع لوالا ءزملا

 ' الخلا لكاو ضرعلاو مانملا ليلقو ضرغلاو قا ىوسام كرو ضئارفلاو نفسلاءادابو ظ
 ١ حرش ىف اذك ةدهاشملاو ةنياعملا حيتافم هذهف ىلاعت هللاىلا هلل ةقارملاو لاقملا قدصو

 , دادعتسالا ةرخ الاب نيقيلاةرمثمث * رونلانيعىلا لوصولايرورسلا رارساب ىمسملا صوصنلا

 هقزار هللازا نَا نمو هدصيالو هقلاخ هللانا نّمانم نيرورغملانم ةرمشع لق دقف اهل

 ١ مهلعمجيو هؤادعا ةثرولازا نَسانمو اهيلع دمتعيو ةلئاز ايندلان انشا نمو هب نئمطيالو

 ظ نزودنزرفز ديايل تقفشك « نتشيؤخ ةشوتربب دوخابوت
 ١ نايولانا نّانمو هرمءبالف هلزتمربقتلا نا نَا نمو هلدعتسالف تا توملانا نّسانمو

 / راد رانلانا نبا نمو ِهِلَُث ففخب الف هرمم طارصلانا نّقبا نمو هتحم ححصبالف هساحب

 نوناوذلاق « ريستلاىف اهل لمءبالف راربالا راد ةنْلاناَنّشانمو اهنه برهالف راحفلا

 | ةمكحلا ثروب دهزلاو دهزلا ىلا وعدي لمالا رصقو لمالا رصق ىلا عاد نيقبلا ىرصملا |

 مالسلاهيلع ىنلا لوقىف هللاهمحر قاقدلا ىلعوبالاق * بقاوعلا ف رظنلا ثروت ةمكحلاو
 لاخ ىلا ثيدحلا ادهن راشا (ءاوهلاىف ىثمام اني ددزي ملول) مالسل اامملعىمصنباىسبعفف

 | قبدق قاريلا تيار لاق هنا جيارعملا فئاطل ىف نال جارعملا هليل ا وح '

 دقف نيش هعم نكي ملنا تلقف دازالب ىشمب ةيداللاىف امالغ تيأر بارتون!لاقو * تيشمو '
 ىرت له كسأر عفرا خبشاي لاقف دازالب عضوملا اذه لثمىف ىثمتأ مالغاي تلقف كله |

 لكال شاملا تبلط صاوخلا مهاربا لاق * تئش ثبح بهذاف نآلا تلقف ىلاعت هللاريغ
 ءاملاف ةكشلا تحرطو اهتجرخاف ةكمس ةكبشلاىف عقو امويف كمسلا تدطصاف لالحلا

 هللاركذي نم ىلا ىنأتزا الا اشاعم دجن+مل فتاه ىب فتهف تدع مث اهيف ىرخا تءقوف
 نمناةسمجنلاتاليوأتلاف رك ذو © ةيريشقلا ةلاسرلاىف اذكتكرتو ةبصقل ا ترسكف مهلتقتف

 نم اهءانمؤم ناكو ةيورخالا رومالاب ناّقبالا ةزنع دجم ىدوجولا باجحلا لذن» صلخت

 فشكول هجو هللامرك ىلع نيم ْوملاريما لاقاك باجحلا عفردعب اهب انقوم راصف باجحلاءارو
 ةيويندلاتاسودحلا ءاطغ ةجحال دوجولا ءاطغ هنع فشك نم نال اش تددزاام ءاطغلا |
 ناتّشالا ةشرم ىلا نامالا ةسرم نم  نوصلخ بححلا فشكتف ةيورخالا رومالانع |

 لزئاامنود ةرخ الاب نونقونىا صاخ اذه نكلو 6 نونقويمه رد رالابوول ىلاعك لاقأك

 مظعرس اذهو ادبا هبتكو هللابناعالا ةيترم نم نوصلخت.ال مناف بتكلا نم ءاسالا ىلع

 زومالا دهاشب نا ناسنالل نكمل هنال كلذو نتئرملا نيتاهنيي قرف ادحا تيأرامو
 ا اقوم ريصف ىقعلاف ةدهاشملا قيرطب اماو ايندلاف فشكلا قيرطب اهلك ةيورخالا

 لات اذي قلعتنام اماف (ديدح مولا ل رصف كءاطغكنع انفشكف) ىلاعت لاقاك انمو مناك امدعب
 ةدهاشملابابرأف ءزملاو لكلا نع هزنمهنال ةيلكلاب هدهاشينا دحال نكميالف هتافصو ىلاعت |
 اوي نكلو نيقلاقح لب نيقيلانيع هلالجو هلامح تافص دوهش ةداهشب اوزافذاو ظ

 | ثىعب نوطسحالو لب داب ًالادبا ىلا املع هب نوطحالو دعب اودهاشبلاع ناميالا ةيئيمنم |

 الوصفم نيلوصوملا دحا لعج نا عفرلا لحم ىف ةلخا # كئلوا لج ءاشامبالا هماعنم ظ

 ( نع )



 ةرقبلا ةروس مد 1

 أ لجتالاو ةاروثلا * كلبق نم لزنا امو 8 مهيلع اهيقلف لسرلا ىلا اهب لزنف ظوفحلا
 | انا ثبح نم اليصفت نا رقلابو نيع ضرف ةلمح لكلاب ناميالاو ةفلاسلا بتكلا رئاسو

 ساب الالخاو انيب اجرح انبع لكلا ىلع هبوجو ىف ناف ةيافك ضرف هليصافتب نودستم
 ظ قيدصتلا اهدحا نيهجو ىلع اهماكحا ىنانت عم بتكلا لكب ناميالا ريستلاىفلاق * شاعملا

 | تني.ت « ةرخ البو 8 اهماكحا نم خسني مل امب ناميالا ىناثلاو هللا دنع نم اهلك نا

 لبلدي رادلا هفص هو قحاللا درفلل مسا تادودعملا ىف وهو لوالا لباس ىذلا رخ آلا

 ةرخ آلاو ايندلا اذكو ةيلاغلا تافصلا نم ىهو 6 ةرخ آلا رادلا كلن ) ىلاعت هلوق
 ةرخاإ ةغيط> تيمسو ةرخ آلان م اهوندل امد ايندلا تيمسو لوالاىلب ىذلاءاخلاحتف

 ةهبشااو كشلا ىننب 'ىئلابوعلا ناقتا ناقبالا 6 نونقويمه وف ايندلادعب اهنوكو [هررتاتل

 أ (نوملس ا 00 مولعلا اذكو انّه ىلاعت هملع ىحسال كلذلو الالدتساو ارظن هنع

 | مهمعز اهتلج نم ىنلا ماهوالاو كوكشلانم هيلع باتكلا لها ناكامل احيزم امطق املع
 ْ مهفالتخاو تادودعم اماياالا مهسكجل رانلاناو ىراصتوا اد وهناكنم الا اهاخديال ةنلانا

 | ىرجم مهنم ةقرف لاقف الوا ماد وهلهو الوا ايندلا معن لببق نم وهله ةنملا معن ناىف

 / نا نورخآ كلاقو ايندلا ىف اهارجم بسح ىلع حكانملاو بزاشملاو معاطملاب ذذاتلا ف مهلاح
 لهاو لسانلاو دلاوتلا ناكملو ماسجالا ءامن لجانم رادلا هذهىف هبلا جبتحاامنا كلذ

 ١ حرفلاو ذيذللا عاملاو ةقبعلا حاورالاو مسنلاب الا نوذذلتي الف هنع نونغتسم ةنجلا

 هيلع اوناكامو باتكلا لها نم مهادع نمب ضيرعت ريمضلا ىلع نونقوب ءانيو رورسلاو
 | ةحصلانم لزعمب ةرخ الا روماىف مهداقتعاناف هتقيقح' فالخ ىلع ةرخ آلا سما. تابثا نم
 لزئاام نما نم ناهازناب صصختل ىلع مدقتلا لدف نيقلاة سم ىلا: لوصولا نع الضف

 رارقالاب رافكلا هتيناام ىلا زواج ال ةققحلا ةرخ الاىلع روصقم كلبق نم لزئاامو كلا
 | نيشو نامع نيم هجواةثالث ىلع نيقبلا هريسفت ىف هللاهمحر ثللاوبا لاق * باتبكلا لها نم
 | ”ىثلا كلذ ىف هنع كشلا لاز ايش ىأز اذا هنا وهف :ناعلا نيشاماف ةلالد نيقيو.ربخ
 ْ ملناو اران كانهنا نيقيلاب لعب عض وه نه عفت رأ اناخد لجرلا ىري ناوهف ةلالدلا نيشاماو

 ظ هتنيهل ناو دادغب اهل لاَ هنيدم اينذلا ىف نا نيقبلاب بلي لجرلازنا وهف ري انيشاماو اهرب

 ىهتناةيؤرلادنع ةنياعم ريصن ريخا نالو ّقح ةرخ ”الانال ةلالد نيشوريخ نيش انههف اهلا

 ْ | ةدهاشملا نيقيلاقحو اه صالخالا نيقبلانيعو ةعبرشلا هاظ نيقبل الع لاشو * همالك

 | اذهو لالدتسالاو بئاضلا ركفلاب ىنطاللا كاردالاب لصاحلا معلاوه نيقبلا معلاو اهف

 أ - ذاق هيسدقلا حاورالا هسسانعالا ةيملعلا هسرملا هذه ديزتالو بنغلاب نووي نيذلاءاملعلل

 ظ هس رملاهده ديزتالو مولعملا ةدهاشم نم الساق نيقللاالا نيعلل ةيترصالؤ اًسع معلا وكلا
 ا
 ا

 | دورو مدع نيقللا قح نئا همرملا هذه ةدايزو اقح نيعلا نوكياذاف ةششالا باح لاوزالا

 | ةدهاجملابالا لصحنال تتارملاو تاحردلا هذهو ءاسنالل هقحو ءابلوالل هنعو هدعب باجحلا

 | ةيضدالاو ضرالاو تاومسلا | توكلم ىف ركفلاي :توكسبنلاوا د لكالا ةلقو ءوضولاءاودلثم



 سس هب ب ب ب ب ب ب لس يب )تت ل ب تتتببي اي

 (نومئادممتواص ىلع مهنيذلاوإل هلوقكةالصلا ةماداىف نولخدي مالسلاب ةقيقللا لهاو ةالصلا ظ
 (ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةولصلا نا ) ىلاعتلاقاأك مهظفحت ةالصلاو ةالصلا نومبقي موقف

 هلوشب دعم بغلاف مهلا «نوقفني مهانقزر اممو ةولصلا نوميشو بغلاب نونمْؤب نيذلا) مهف
 اوملعف (رسشب بلق ىلع رطخ. الو تعمس نذا الو تأر.نيع الام نيملاصلا ىداعل تددعا)
 نييومهنيب_سيلو هللا مهقذر ىتلا بولقلا الو ناذ آلا الو راصبالا هكردتال مهل دمملا وهام نا
 نم اوسن اف مهدؤجو باجح مهيلع قرحن ران ىلا اوقاتشاف مهدوجو الا باح مهلدعملا وهام

 كروب نا ىدون اهانا املف ةاجانملل مهل روطلا ةباثع مهتالص نال اران ممتالص روط بناج

 دوجولا فاصوا نم هللا مهقزر ام اولعخ نيملاعلابر هللاناحبسسو اهلوح نمو رانلاىف نم

 هللانود نم نودبعت امو مكنا اودون ىتح ةالصلا نومرشو اهيلع هنوقفتي ةالصلا ران بطح

 هدوجو بطح ةالصلا مهج ران ىف قرحن ران هل نكي مل نمو نودراو اهل ما مهج بصح

 نيرانلانيب قرفلاف ةرخ آلا مهج رانب ةقرحلا نم هلدب آلف هللانود نم دعي نه لك دوجوو

 مهدوجو دلج قسو ىلاعت هللا نع نوبوجحم هب مه ىذلا مهدوجو بل قرح ةالصلا ران.نا

 اولوا الا هيلع علطي ال مظع رس اذهو هداج نم ال دوجولا بل نم باجحلاو ةروصلا وهو

 مهنع بجحلا عفرت ال مرجال مهدوجو ؛بل قبو مهدواج قرحت منهج رانو ةقرتحلا بابلالا

 ىلاعت لاق اك بللا ىتب قرتحا ناو دلجلاو قاب بللا نال نوبوححل ذئموب مهبر نع مهنا الك |

 دوجولاهل هنم ىدبت امو دوجولابل قفنانف 6 اهريغ ادولج مهانلدب مهدواج تحضن الك )
 لاق أك ةالصلا ران دوجو هئلع هللا قفف هللا ىلا ةيرقلاو ةالصلا ران لبس ىف هاخلاو لاملانم
 روني ةمئاد هتالصنوكتف دوجولا ةينانا الب ةالصلا رانب قبف (كبلع قفنا) مالسلا هيلع هنيبل

 ىف تلزت # نووي نيذلاو 4 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاسالاىلع لزنا اب نعؤي ةالصلا ران

 برعلاىنمؤمىف تلزن 6 نوقفني مهانقزر اممو )) ىلاعت هلوق ىلا هلبق امو باتكلا لها ىنْؤم
 عم ىضاملاب هلازنا نع ريعتلاو اهرخآ نع ةعيرشلاو هرساب نأ رقلا وه ه# كيلا 'زنا امب »ف
 ةلزنم هققحتل عوقولا فرش ىفام ليزنتل وا ردقملا ىلع ققلا بيلغتل ذئنبح انقرتم هضعب نوك
 اوعمس اوناكام نما نا عم 6 ىسوم دعب: ن٠ لزنا اباتك انعمس انا ) ىلاعت هلوق ىف اك عقاولا
 مكحلا ىف دحاو ”ىش نا رقلانالىثاوكلاىفو * الزان كاذذا عما ناكالو اعيجج باتكلا

 ئحولاو ّلتي) ىذلا نإ رقلا وه كنلا لزنا ام ىنعم مث ىهتنا هلكب نمؤم هضعبب نمؤملا نالو ظ
 دادعا نم مالسلا هيلع ىنلا نيب ام ولتملا ريغو تاي لاو روصلا هذه وه ولتملاف ىلتي ال ىذلا

 ىحو الا وه نا وهلا نع قطني. امو )) ىلاعتلاق تايانْلا دودحو تاوكزلا بصنو تامكرلا
 ىلا لفسالا نم لقنلا وهو ءالعالا ىنعي نوكيو ىحولا ىنعم ةي الاذه ىف لازئالاو ( ىحوي
 لاق اك هغلتل ليربج لازنا هانعف لفسلا ىلا والا نموت ىذلا لازنالا ىلع لمح ناو ىلغالا
 ىلاعملاقحلبامبا وهو لفساىىلا ىلعا نم,ىشلا لقت لاز'الا ناىنعي (نيمالا حورلا هبكزن)) ىل اعن

 ميلع لسرلاوىلا ةيملالا بتكلا نم فحصلا ادعاملوزنف اهل ةلماخلا تاوذلاهقوقْل ظطسوتب
 حوللا نم اهظفحي وا ايناحور ايقات لجو نع هبانج نم كلملا اهاقلتي ناب معا هللاو مالسلا

. 5 

 ”-- (طوفحلا)



 قامتافاىضر قيدصلا ركباىال ىوقتلا ههلشق ناب ة.الا وذ ةليزالا وبها ءافلطا ةقط
 ةرقلا ةرود مك مو, جح

 قورافلا رمعل غلاب ناميالاو ©« ىتسحلاب قدصو قتاو ىطعا نم اماف ) ىللاعت هللا لاق هنع

 نامعل ةالصلا هماقاو © نينمؤملانم كعسا نمو هللا ككسح  ىلاعت هللا لاق هنع هللاىىضر

 6 امئاقو ادجاس لالا ءان | تناق وه نم مأ ) ىلاعت هللا لاق هنع ىلاعت هللاىخر نيدونلا ىذ أ

 مهلاوما نوقفني نيذلا ١ ىلاعت هللا لاق هنع ىلاعت ةللاضر ىضترملا ىلعل قاسفنالاو ةينآلا |

 جيس 00 ة اوم تكباووسال ا ويا م

 ةلمحابو ا وهف دي هريغ ر 5 ةرورضلا ى اق ىذلاو دوج بحاص وهف ٌث

 | ضعب ىلا هللا ىحوالاقدنا ىزارلا ثراحلا هللاددع ىلا نع ىورو « ةريثك لئاضف قافنالاف

 اعدف (ءاش امهبأ هل مدقاىتح هريخف ىنغلاب هفصتو رقفلاب هفصت نالف رمعتدضق ىاا) هناسنا

 | ىغلارتخا هتجوز تلاقف ىتجوز رواشا ىتح لاقف هربخاو لجرلا مالسلا هيلع هللا ى

 ديدل مط رقفلا دعب ىنغلاو ديدشث بعص ىنغلا دعب رقفلا نا اهل لاقف لوالاوه نازكي

 ىذلا ىرمع فصن راتخا لاقف مالسلا هيلع ىنلاىلا عجرف اذه ىف ىنعطا لب التلاقف |

اقف ىنغلا باب هيلع حقو ايندلا هيلع هللا عسوف مده نا ىنغلاب هيف ىل ىضق
 نا هتأرما هل تل

 ذخما انو هسفنل ذخما اذا ناكف كير قلخ عم ء ءاخسلا لمعتساف ةمعنلا هذه قس نا تدرا |

 كلذ ىن ىلا ىلاعت هللا ىحوا ىنغلاب هيف هل ىقق ىذلا هرمع فصت مت املف هلثم ابوث. ريقفل

 قالا كالو انستا كل لوقلاب هه مقاول أر قفلاب روع اله غأ سسق ؟كنك ف[ و ,قاقأألا

 هرسسدق نيدلالالج ىلوملالاق : (ىنغلاب هرمصقاب تيَصقىناهرششبف ديزملا بجوتسي ركشلاو
 ىهب دشاب هعرّم ردنا نك #2 ىهنت شرابا 5ك هواك بك لف

 دروخ شاهتداوح شومو شيسا *« درك هفرضو دنام راينا رد هكتاو

 ظفاحخلا لاق |

 أ ةماقانم نوجرخ مالسلاب ةروصلا لهاف 6 امالس اولق نولهاجلا مهبطاخ اذاو ل ىلاغت: لاق اك

 درادن ناهن رزان ديوك زاب هحنغاب * دابرب داد مايك نوراق جنك لاوحا

 | فصلنا قحب نولذس دوجولا فاصوانمىا (نوقفني مها زرامموزت ةيمجنلتاليوأتلا ف ووي |

 | .ةياصلا نك ندا ماش قط ركل و داير ليلا غلب اذاف برلاو دبعلا نيب ةالصلا نم موسقللا 1

 مالسلاهيلعىنلل قحلا ةيذج ناك امكف هتابرق تاجرد ىلا هادهو هفاطلأ تاحفنب ةلزالا

 6 بزرتقاو دجساو إ باطخ ةروص ىف نوكت نمؤملل قحلا ةبدُخ (ندا) باطخ ةروص ىف
 ا ع 0 هسانالا 20 صالخلا ووك تيوب 7-7

 ىلعو نيرادلا ىنع مالاسلا ىلا ةراشا لاهشلا نعو ناكل َنَع ملستلا قو ءاقللا ىلا ننحتلاو ءاثثلا ٌْ

 | وهو تاوهشلاو تادللا ىلا لامشلا نع وا تانج ميعن ىلا نيعلا نع هوعدي للدهاح عاد 11

 تابذحلادّش دعم تامازكلا] رحب ىف قرغتسم تابرقلا تاحردو ةاحانملاو:تاباحالا تاماقمَىف

 ديسكو ىدانم رازاب ريس رب زور مه هك هتشرفود نا ىاعد “" وعم رد مك رتفد رخاوارد



 مق مب, يح لوالا ءزجلا

 دوجوملا قافناو دوهجملا لذبو قحلا :فاطلأ تادفنل ضرعتلا لاكو ةيناسلاو ةيئاوملاو

 باطخ هنال هل كيرشال دحاو ىلاعت هنا عم انقذر ىف عما ةغيصو هنع ىهنملا فارسالا

 مسي مل امف لاقو. عما ةغبص ىلع 6 ردقلا ةليل ىف هانلزنا انإ ) ىلامت لاقو دحاولا ةغص ىلع

 نا ةمالسلاب هللا هاَعا ةمالعلا خيش نم تعمس فئاطللا هذه عماج ريقفلا لوشو * ريسبتلا
 تافصلاو ءامسالا ةرثك ىفاني.الو تافصلاو ءامسالا ىلا رظنلاب عملاو تاذلاىلا رظنلاب دارفالا
 باهذالاىنعم ىناثلاىف نا الخ ناوخا دافنالاو قافنآلاو اهيلا عجار اهتمت نأ تاذلاةدحو

 نمو الغ وا ناك اضرف ريا لبيس ىلا فرصلا.قافالا اذهب دارملاو لوألا نود ةلكلاب

 اهتخلاؤ اهتقّيقُش نع آه هتارتقال اهب هصصخ ىأ هيف لصالاو هغاونا/ لضفا ركذ ةكرلاب هرب
 منلا نم اهايا هللا مهحنم “2 نداعملا عيمج نم قافنالا هب داري نا زوج دقو ةالصلا ضو

 نا. رهظالاو نوضيفي ةفرعملا راوثا نم مهانصصخ اممو ةينآلا ريسفت ىف لاق نم بهذ هلاو

 هرس سدق نيدلا لالج ىلوملا لاق : لاوحالا ثح نم ةققحلا بابرا قافناو لاومالا

 تسا قشاع ىاخس دوخ ند ربس ناج .* تسا قيال ارىخس نداد مرد نأ

 <© 6| ه2“ ومع ادب هو مم صق' ىو م 4“ بوجع هع ب ع هك عع جعل فج "ني وفن نم نيدباعلا قافناو ةجاحلا لها نع اهنورخدي ال مهلاوما نم ءاينغالا قافناو

 لاشينا رصقالاو * ةيضقالا ىراجم نع اهنورخدي ال مهحاورا نم نيسحملا قافناو ةبقارملا

 ىف رك ذ مث .باقلا نم رابغالا جارخلا ءارقفلا قافناو ببجلا نم لاملا جارخا ءءاسنغالا قافنا
 لك عومج وهو لاملاب وهو قافنالا مث نديلاب ىمو ةالصلا مث بلقلاب وهو نامالا ةباآلا

 ىفو ةزاشبلا نامالافو تاجردلاق افنالاىفو ةاحانملا ةالضلا ىفو ةاجنلا ناميالا ىف تادابعلا

 ةدايزلا قافنالاىفو ةبرقلا ةالصلا ىفو ةزعلانابالاىففو ةراهطلا قافنالاىفو ةرافكلا ةالصلا

 ىو قافنالاو ةالصلا ةماقاو .بنغلاب ناميالاو ىوقتلا ءاشا ةعبرا ةي الاهذه ىف ركذ لقو»

 ( ةفص)

 ا

 | ةلؤلطلا لوافت وهو ناوبحلا هب عفتنيام فرعلا ىفو * ءاطعلا ةغللا ىف قزرلا «نوتنت

 | ميدشو حدملا ماقم ماقملا نال لالخلاب انهه هصصخت ةنيرقلاو ةنسلا لها دنع مارحلاو

 | نع فكلا هيلع ةيضيعتتلا نم لاخداو. ىألا سؤر ىلع ةظفاحملاو هب ماتهالل . لومفملا

 | رابخالا هجوا ةعبرا كواملا مالك نم. .دوهعملاو كولملا كلمو كلملا كلام ىلاعت هللا كولملا

 | مكل مسر هلعاف مس ملام ىلعو اذك اناعف عمجا ظفل ىلعو اذك تلعف ون دحاولا ظفل ىلع

 | برعلاةقلب لزن نا رقلاو اذكب مكتاطلس ؟سما ةيبانملا هجو ىلع همساىلا لمفلاةفاضاو اذك

 | «اديحو. تقلخ نمو ىنرذإل ىلاعتلاقف هسفن نع هبربخا اهف اهلك هوجولا هذه هيف هللا عمل

| 
 ا

 ظ
 ا

 | ىف اذك هلاثماو 6 مكقلخ ىلا هللا ) ةبياغملا ىف لاقو هلاثماو 6 مايصلا مكيلع بتك ) هلعاف

 | ( همقفنال 2 لانت ال املع نا) ملسو هلع هللاىلص هلوق هديؤيو ةتطابلاو ةرهاظلا

 | ةاكز) كلام نب سنا:-نغ ىور امك هسنج نه *ئثن لك ةاكزو ةاكنلا ىه ةقفنلا نم دارملا لا |

 | ثيحنم ةعيرشلا لها قافنا اولق * ةيريشقلا ةلاسرلاىف 5 (ةفاضلل تيب اهبف ذُحح نا رادلا

 قئاقح نع اهتورخدي اال مهبولق نم نيفراعلا قافناو ةمدخلا فئاظو نع اهنورخديال



 ةرقبلا ةروس 100 05/ ةا»>

 /"ديا ةدافمو ةرعو او جو ابل دبلا بلت ىف "ون نك طا هلأ نكات |
 ظ هميظعتو قحلاريبكتس انورقم نوكي نا ىتبني بلطلا ىف ةينلا قدصنا ىلا ةداشا ريبكتلا عم
 / هلال بولطلاكلذ مظعو ربكدقف هريغ بلطنهناف وهالا هنم بلطتالف هريغنع: بلطلاىف |
 | ىقعلاوا ريكا ايندلالاةناف هللاريكتالا ةروص هنالص زوج الا# ةقيقح هتالصزوح الف ىلاعت ظ

 ا ايهعسو وا ىربنلا وع ىنعلا عضو ىفو ةقيقحلاف كلذكف ربك ١ هللال وب ىتح زوجمال ربكأ
 | ىفو ءاوسام ةبجحنع بلقلا ظفحو هكلام ىدينيب ةيدوبعلا مسر ةماقاىلا ةراشا ردصلا ىلع

 بوجوىفوقحلاريغ هباط كرش نع اصلاخ قحلل ههجوب ىلا ةراشا تهجوب ةءارقلا حاتتفا

 | تاحفلل لللللا ىف دبغلا ضرعت ةقيقحىلا ةراشا اهنودب ةالصلازاوج مدعو اهتءارقو ةحتافلا

 | ةهلالا تابذحلا هو ةيادهلا بلطو نيملاعلابرل ركشلاو ءاشثلاو دمناب ةيبوبرلا فاطلا

 | برلاو دعلانيب ةموسقملا ةالصلا فصنب دبعلابرقتو نيلقثلا لمح اهنم ةيذج لك ىزاون ىتلا
 | ببغلا نكمو حاورالا ملاع ىلا هعوجر ىلا ةراشا دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو نيفصن |

 ١ صئاصخ نم مايقلاف ةيناسنالابمث ةيناوبحلاب مث ةيتابنلاب ناك ملعلا اذهب هقلعت لواف هنم ءاجاك |
 مجنلاو) ىلاءتلاقاك تانلاصئاصخ نم دوجسلاو ناوملا صئاصخنم عوكرلاو ناسنالا ظ

 قلعت ىف ةمكحلاو نارسخو حبر بتارملا هذهنه ةيترم لك دبعلاف «نادجسي رجشلاو |
 هسا ناسل ىلع ىلاعت هلوقل حرلا اذه ناك ىتاملظلا ىلفسلا دسحلاب ىنارونلا ىولعل احورلا

 | بتارمنم ةينرم لكى حورلا ريل (مهيلع حجدألال ىلع اوحريل قاخلا تقلخ) مالسلاهيلع

 ىلاعت لاقأك نارسحلا ءالسس الواىتبادق ناكناو تايواعلابتاىمىف دجوتم ةدئاف تادلفسلا
 صلخت ملاصلا لمعلاو ناميالا رونبف ةينآلا (اونمآ نيذلاالا رسخىنل ناسنالانا رصعلاو)ل |
 عضاوتو للذتلاب ةالصلاىف مايقلابف اهحبرب زوفيو ةيلفسلا بتارملا نارسخ ءالبنم دبعلا |

 | رهظيو ناسنالا ىف لماكتب نا هتصاخ نم ىذلاربجتلاو ريكلا نارتسخ نم صلخت ةيدوبعلا 0

 ىلا تفتلبال ناسنالاف تلكاذا ىتلا ةيناسنالا ةمهلاولع برب زوفيو ىلعالامكبر انا هنم
 | رصبلا عازام ىثغيام ةردسل ا ىشغيذا) مالسلاهيلع ىتنلالاح ناك مك نوكملا بلطف نوكلا
 مايقلا نم عجري ىناسنالا ربكتلا نم صلخت اذاف (ىربكلا هبد تايا نم ىأر دقل ىنطامو
 ةفصلا نارسخ نم صلخت عوكرلابف عوضخلاو راسكنالاب ىناوملا عوكرلا ىلا ىناسنالا
 ىنابنلا دوجسلاىلا ىناوبملا عوكرلا نم عجريمث رحلاو ىذالا لمحم حرب زوفيو ةيناويحلا

 ىذلا عوشخلا رب زوفيو ةيلفلا ةءاندلاو ةينابنلا ةلذلا ناريسخ نم صلخي_دوجسلابف
 ىفمه نيذلانوسْؤملا حلفادقإل ىلاعتلاقك ىدمرسلامظعلا زوفلاو ىدبالا حالفلا نمضتي
 دسجلاب ةقلعت ىف لصحدقو ةيدوبعلاف جورعلا تالآ لك ١ عوشخلاف (نوعشاخ مهتواص
 ظ نلمحبنا مهريغو ةكتالملا تبا رنسلا اذهبو عوشخلا اذه نيملاءلانم دحال سيلو ىنارينلا
 ظ لكو عوشخلا دادعتساب نانالا اهلمحو ع وفحلادض ءايالانال اهنم نقفشاف .ةنامالا
 | حورلا قلعت عطق ةياهنو ةالصلاةئهو ناسنالا ةروصىف للذتلا ةياغوهذا دوجسلابهعوشخ

 ظ ةهساسنالا بتارمم نم هعوجرب ىولاعلا قىناحورلا ملاعلا ىلا هجورعو قلفسلا ملاعلا نم
 ل محي 2 يبيت بيب ب يبي
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 موي 0 م لوالا ءزملا

 انهعلفبةفلادادلا: مثالا ىف !ةقزغتما تناك اهنا !تاواتس نخل: اهئوك ىف .رخا ةمكحوأ# افصضت ٍ
 . كرذك مالاني هتماو نازخ ذو اسد اهاك لئاضفلا عمج مالسلا هيلع هنال هتماو هدنل ةناحبس ظ

 ىسوم ءاشعلاو ىسع برغملاو سنوب رصعلاو مهاربا رهظلاو مدأ رحفلاىلص نم لواف

 سما تاولصلا مالسلاهيلعمدا ىلص لبقو تاولص سمح ىلع رارقلارس اذهف مالسلا مهيلع

 مس و هيلع هللا ىلص هللال وسر رت'ولا وص نم لواو مالسلا مهيلع ءاس الا ناب هدعب تقرفن مث اهلك

 رداب نملواو مهفافلبللاةالصوا سما ىلع راولاىا (ةالص ير ىبداز) لاق كلذلٍجارعملا ةإبل

 هللا ن احبس لاقنم لواو مهمداخو ءاسنالا قشر راص كلذإو مالسل هلع ليربج دوحاىلا

 مظعل ا ىلعل اهللابالا ةوقالولوحالو مهاربا كي هللاو حو هللاالاهلاالو مدأ هلل داو ليربج

 مكحلاف ركذو »* زو ارا نان ونكل ايمن كلذ لك سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 عون ىلا عون نم حرت تل تاءاطلا كل نول للملا دوجو كنم قحلا لعام هنا اهحرشو ةيلذاشلا

 كنلع اهرححفو ل مالا عولب نع عطاقلا للملا ىلا ىدؤملا هرمشلا دوجو نم كفام معو

 | لكلو ةروز رمعلا ىفو ةسمح نتاملاىفو !رتش هسا وابج مويلاىف لعجذا تاقؤالاىف ظ

 هللادقدقو كنلعةيدوبعلل اريسسنو كيةمحر كلذ لك هريغىف حصتال تقو اهلصافت ىف ةدحاو ظ

 ةفص قس | ىكبلع تقولا عسوو هفوة اا ذوو امنع كف اليك تاقوالا نانعاب تاعاطلا

 - هريس سدق نءدلالالج ىلوملالاق : راتخالا

212211111 

 رايتخا زا ازربج ىف ادب ان * راب قرفىف لد ىا لاث» كي
 شاحز ىبازراوت ار ىتسد هكاو + شاعترازا دوب نازرلناكتسد

 سابق نا اب نيا درك ناوتن كل * سانشقحمديرف ا شبنجو ده
 ماكاو اهتنقاومب اهبلع ةظفاحاب اهتماقاف ةمادا مث ةماقا ةالضلا ةيادب ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©
 ضرعتلاىفةمهلاعمحو ةيقارملا ماودب اهتماداو انطابو !رهاظ اهدودحو اهدوجسو اهعوكز

 لاحت ا صهد ماياىفهللانا) مالسلاهيلع ةلوقا اهبف ةعدوم ىهىتلا.ةسوبرلا فاطلا تاحفنل

 ان نابإ قلالقب ةجلا زوره اي دولا نعلن قوؤست اجالطإ هاش (اهلراؤض رسصفالا

 | طئارش نم اي لك ىنف ضرعتلا هقيقح ةاللصلاربسو ةيدويعلاريغل لامعتسالا نع كنروص

 نيشن رس اهم انه نم ةئيهو انهبادا نم وأو اهتثش نم ةنشو اهتاكزا.نم نكرو اهتروص .

 ريشلرمس هم ضرفو ةنسو بدالكىفف ءوضولا ةالصلا طئارشنمو.* اهل ضرعتلاهقبقح ىلا |

 ترولقرتك كلب الرذلا تايلطتا ىلإ ةرتافنا نيدبل هل بتشوف !مهاعلاز ةعاق اب يدب تداولا"

 ىلاعت لاقاك ةيناطيشلاو ةيعبسلاو ةيتاويملا ةميمذلا تافصلاخطلت نع كيلقريهطتو ىصاعملا
 ىلا ةراشا هجولا لسغو رهطفكبلق ىا ريسفتلا ىف ءاجرهطفكبايثوإ) مالسلاهيلع هبيبحل
 ةالصلا طئارشن مو * ةئطخ نك نسأر هناف ايندلابح ةملظ سندنم كتمه هجو ةراهط
 ةنوبرلا ةرضح ىلا هجوتلاو قْلا سلط ىوسامع ضارعالاىلا ةراشا هو ةلبقلا لابقتسا

 | ريبكتلاو ةرخآألاو ايندلانع ةمهلادي عفد ىلا ةداشا نيدرلا عفرو ةاجانملاو ةبرقلا بلطل

 ( مظعت )



 ةرقبلا ةروص هز مو رجح

 ا عباد ضرف ةعابلا نا .ليضح نيدمح|لاقو * ةعاجللا :لضفب هتافناو:قاأ هدو
 امتيزا ملسملا ىلع بجاولاف اندنع ةضيرف نكتم ناو اهناريغ هتالص زجن+ل هدحو ىلصاذا

 نذلازوذؤملا ىعادلا نم دارملا مهضعب لاق ( هللاىعاد اوسجا انموقاي ) ىلاعتلاق اهظفحمو

 ريغب سفنلا لتاقو رفا براشنم رش ةعاملا كراتو سما تاولصلاىف ةعامجاىلا نوعدي ظ

 | نوعلم وهو باتفملانمو رحاسلاو نهاكلانمو .هيدلاول قاعلانمو تانقلانمو قح

 ظ ضرم اذا داعنال ةكئالملا نال ىلع نوعلم وهو ناقرفلاو.رونزلاو لسجمالاو ةاروتلا ىف

 ظ هنماناالو ىنم سيل ةعاما كرات ) مالسلاو ةالصلاهيلع ىبلالاق تام اذا هتزانج دهشتالو ظ

 1 ىلوا رانلاف مهلاح ىلع اونام ناف ةضيرفو ةلفان ىا ( الدعالو افرص هنم هلالّشالو

 اجر نما نا تممه دقتل) مالسلاهيلع لاق باستحالاٍباصنىف لاقو  ءاملعلا ةضورىف اذك |إ

 1 2 اذهو (مهتويب قرحاف ةعامجانع نوفلخت_ ماوقاىلا رظناو سانلاب ىلصي
 ةصعم هنال مالسلاة يلع لوسرلانم زوج ال ةيضعملاب مهلأنال ةعامملا نع فلخت ىذلات ب

 بجاولاكرتىبع تببلا قارحاىف كنظاف ةدكةملاةنسلا كرت ىلع تبلاقارحا زاوج لع اذاف

 ماج ص + ادهباصنل مالك ىهتنا ةصعملا تالا قارحاىف كنظامو ضرفلاو

 قدصاملف ةالصلاداذ قدص املف هللاالا هلاالذا ةداهشب مالسلا هلع هس هللاثعب امهنع

 لتاقم لاق + نيدلا مهل لك امن داهجلا مث جل اداز قدصاملف ماصلاداز قدصاملف ةاكزلاداز

 نع ءامسلا ىلا 1-7 املف ءانقعلاب نتعكرو ةادغلاب ناتمكر ةكمب ىلصي ماللسلا هيلع ىتلاناك

 لضفا جارعملانال جارعملا ةليل ةالصلا تضرف امئاو * رابخالاةضورىفاك سما تاولصلاب
 ا تاعاطلا لضفا نام الادعب ا ل * 2 تاقوالا

 2 دهاش يرق ا هنالف اهتيضرف ىف 0 هنم

 هتمال كلذ بلطو ةطبغ مالسلا هيلع اهرئكتساف ةكئالملانم اهناكس تادابعو اهرساب
 مكاروهنم مهنمو مئاقوه نم مهنم نالاهلك ةكئالملا تادابع سلا تاولصلاىف هلهّللاعمجف
 تاومسلال ها تادابعروجا ىلاعت هللا ىطعاف كلذريغولا حبسه و دماحو دحاس وه نم مومو

 هلالف عابرو ثالثو ىتنم ىلاعت هللااهلعج ناىف ةمكحلااماو * سجل اتاولصلا اوماقاذا هتمال

 عابرو ثالثو ىتم ةحنجا ىلوا ءارسسالاةليل ىا ةليللا كلت ةكئالملا لك انه دهاش مالسلاهيلع

 ةكئالملا قلخحم لب كلذ ىف تاراشالا تدرو م اهروصو ةيئاروللا لك امهلا ىف لثمت ةدابع
 ىلع ةكئالملا ةحنجا هللالعج كلذكو ةحيحصلا ثيداحالا ف دروم ةحلاصلا .لامعالا نم

 اماو + كل اورفغتسل مهحنجال ةقفاوم هللاىلا اه-ريطت ىتلا كتحنجا لَمشخ فمات ثالث

 للاهل لاق هتعجارمو فيفختلا هلاؤس دعب مالسلاهلع هنالف .,تاولص سمج 0 حاملا

 ةالص نوسحخح كلتف تانسح رثع ةالص لكل ةليلوموي لك تاؤلص نسمح نبا دمحاي)  ىلاعت

 نيسمخلا ءازج تبنو افيفخت سمح ىلا جارعملا ةلل تطحف (انلبق نم ىلع نيسمح تناكو



 مك + »جم لوالا ءزجلا

 ةالصلا رخآ امنانظاو ىنلخ توملاكلمو ىلاهش نع رانلاو ىنمي نع ةنملاو هد |
 ادوجس دجصلاو عضاوتلاب اعوكر مكراو ركقتب ةءارق أرقاو ناسحاب اريبكت ريكا مث
 موقاو صالخالل اهملسامث هنسلا ىلعلساو ءاجرلا ىلع دهشتاو ماعلا ىلع سلجامث ع رضتلاب

 قالص اذك لاق كتالص اذكهأ متاحاي مصاع لاق ربصلا ىلع دهاعتامث ءاجرلاو فوخلا نب
 : نيلفاغلا هببنت ىف اذك طق اذهلثم ىتالص نم تبلصام لاقو مصاع ىف ةنس نيثالئذنم

 | ىدعسلالاق

 ىسيا زاكرد وضو ىب ركأ * ىسيئقح دئبرد وج دئاداك

 اهتماقأي ءايشاي ةالصلاىف سما ىلاعت هللاو ةالصلا ةماقا ةينآلاىف روكذملا ريستلا ريسفتىف لاق

 (نومئاد مهتولص ىلع مهنيذلا) هلوَهب اهتماداو اهلع ةظفاحلابو 6 ةولصلا اوميقاو ) هلوهب
 هلوقب ةعاج ىف اهتادابو 6 اتوقوم اباتك نيسؤملاىلع تناك ١ هلوَش امتاقوا ىف ائادابو
 دعبو © نوعشاخ مهتولص ىف مه نيذلا هلوشب )) ابق عوشخلابو 6 نيك ارلاعم اومكراو )
 هللالاق هللاهنمل لهجوبا مهسأرو اهوابقي مل ةقبط * تاقبط ىلع سانلاتراص سماوالا هذه
 كن+ل اولاق رقسيف مككلسام ) لاقف مهريصم ركذو 6 ىلصالو قدصالف ) هقحف ىلاعت

 مهو اهودؤي ملو اهولبق ةقبطو 6 نيدلاموسب بذكن انكو ١ هلوق ىلا © نيلصملانم
 | 6 ةواصلا اوعاضا) ٍباتكلا لها مهو (فلخ مهدعب نم هلخفال ىلاعتهللا لاق باكل الها

 اهيف عضوم بعصا ىه منهج ىف ةكرد ىهو 6 ايغ نوقلي فوسف )ل لاقف مهريصم ركذو |
 ةيووهبلا نم ىا 6 باتنم الا ) هللالاق مث ةرم اذكو اذك مون لكاهنم سانلا ثيغتست

 اودا ةقيطو#* ةالصلاىلع ظفاح ىا النا رعأو رز دمحم ىا نما و 2 ةيارصنلاو

 وهو هللانوعداخم نيقفانملا نا )ب ىلاعتهللا لاق نوقئفانملا مهو نيلساكتم اضع ادؤيهلو اضعب

 مهج ىف داو وهو ليو مهن ريصم ناركذو 2 قام مو ةولصلاىلا اوماق اذاؤ مهعداخ

 ىتح ةالص كرتنم ) ملسو هيلع هللاِدص ىنلالاق تلاسىا تعامل ايندلا لابج هيف تلعجول
 فلا موي لكاموب نوتسو ةئامثالثةنسلك ةئس نوناممبقْملاو ( امقح رانلافبذع اهتقو نعم
 هناك نوكي هنا لقام ةريكلا رغصاو ةريك اهتقو نع ةالصلاربخأتو اولاق * نودعتامم ةنس
 اهطئارشب اقاوم ىف انوعارب مهو اهولبق ةقبطو * ءاملعلا ةضورىفاك ةىمنيعبس هماي انذ

 . 6 ليلا ىتلثنم ىتداموقت كنالعي كبرنا )) ىلاعت لاق ٍلسوهيلع هللا ىلص ىنطصملا مهسأدو
 كلذك هباعصاو ةيآلا 6 نيملاعلابر هللىتاممو ىاتحو ىكسنو ىتولص نالق ) ىلاعتلاقو

 مهريصم ركذو © نوعشاخ مهتواصىف مهنيذلا نونمملا حافادق ) هلوقب ىلاعت هللامهركذف
 لاني هاهباو ةنْلاىف عضوم عفراوهو ( سودرفلا نوري نيذلا نوثراولامه كلوا )) لاقف

 | مطتست مناف ارقنكف عطتت+ناف امن نكءامكحلالاق * هالومىلا رظنيو هانم هيف .نمؤملا

 | لبللا ضعب ”ىضي رمقلاكوا لبللا عيمج :قرشي مجنلاك لبللا عيمج ايلصم ىا اسمش نكف

 ملعاو *.ضايرلا ةيهذىف اذك ليللاب عطتست+نا راهنلاب لضف هانعم راهنلاب ”'ىضت سمشلاكوا
 ىلص اذا ىتخ ءامعلاةماع دنع ضرغن تسيلو لضف اهففو ةيافكلا ضورف نم ةعاملانا"

 ( هدحو)



 ةرفبلا ةروس مه مس جس

 قلطنامث تقدص لاق ( نانا ىف نولواطتي ءاشلا ءاعر ةافحلا ةارعلا ىرتناو اهتب ر ةمالا

 هللاتلق (لجرلا نم ىردتلهرمءاي:) لسوهلع هللا ىلص هللالوسرىل لاق ةئلاث دعب ناك املف
 اهبف هتفرعالا ةروص ىف ىناتاامو مكتيد سما مكملعي كانا ليربج كاذ ) لاق رعا هلوسدو . . , . -ّ ا 3 5 ١

 هللانم ىبغ رونب ىا ( بيغلاب نونمؤي ) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © ( هذه هتروصفالا
 هملع لاقأك هباونم اف هلوق قدص اودهاشف سو هلع هللا ىلص دمح لوك ىف اورظن ممواقىف

 هنع تيغ ببغو كنع باغ بيغ ناببغ بغلانا ٍلعاو * ( هللارونيرظني نمؤملا ) مالسلا
 كدوجو ةرذكو .حورلاب هيف تنك نيح ارضاح ناكدق هناف حاورالا مله كنع باغ ىذلاف

 فراعتو ةكئالملا دوهشو هسوبرلا راثا ةعلاطمو قحلا باطخ عامساو مكبر ةعبلادنوغتوو

 سمح اساوحلاب ترظنو بلاقلاب تقلعتذا كنع باغف مهريغو ءابلوالاو ءاسنالا نم حاورالا

 ةيبويرلاةرضح وهو بيغلابيغف هتعتبغ ىذلا بيغلااماو ماسجالا ملعنم تاسوسحملاب ىا
 بيرق وهو هنم ديعب تنا متنك اها مكعم وهو دوجولاب كنع باغامو دوجولاب هنع تسغدق

 | ءرسسسدق نيدلامحت خيشلا مالك ىهتنا «ديرولا لبح نم هبلا برقا نحنوإ) لاقاك كنم
 ظ ىدعس خيشلالاق

 مرود ىوزانه هكرتبجت نيو * تسن نمزا رتكيدزن .تسود

 مروجهمه نمو . نم رانك رد * واهك تفك ناون هكاب مكهج
 ظ ءانثلاو مهل عداىا © مهلعل صو ) ىلاعتهلوقىف امءاعدلل مسا ةالصلا 6# ةواصلانوميشو

 | (كتولصب رهجنالو ) ىلاءتهلوقىفاك ةءارقلاو (نولصي, هتكئالمو هللانا )) ىلاعت هلوقىفاك
 | ةعورسللاةالصلاو 6 مهبزنم تاولص مهيلع كئلوا )) ىلاعت هلوقفف م ةمحرلاو كتءارش ىا
 ا ءاعدلاو ءانشلا نم اهدوعق قو ةءارقلانم اهماقىف مل اه تيمس راكذاو لاعفاي ةصوصخما

 ظ اهتماقاو * سما تاولصلا اهيديرا سنج مسا ةياالا هذهىف ةالصلاو « ةمحرلانم اهلعافلو

 روت ريغ نم اهئادال رمشتلانعوا تقفن اذا قوسلا تماقنم اهلع ةبظاوملا نع ةرابع

 نعوا دعاشو ىمالا نع دعق هدضو دلحتو هيف دجاذا هماقاو صالابءاق مهلوقنم ناونالو
 اهلاشال ةماقالاب اهءادا نعربع اهءاداىف اوذخا هانعم ةالصلاتماقدق نذؤملا لوقذاف اهتادا

 اهظفحو اهناكرا ليدعت نعوا حيستلاو دوحسلاو عوكرلاو تونقلاب اهعربع م ماقلا ىلع

 | وهو هلدعو هموق اذا دوعلا ماقأ نم غبر اهءاداو اهننسو اهضئارف نه 'ىشفف عشنا نم

 ىعارنم حدملاب قيقحلانا ىلع هسنتلا هنمضتل ديفاو برقا ةقبقحلالاو رهشا هنال رهظالا

 فئفخن الحر تيار اذا ىخللا مهاربإ لاق + نوهاس مهالص نعمه نيذلانولصملاال ىلاعت

 لخد دهازلا امتاجنا رك ذو * ةشيعملا قيض نم ىنعي هلانعىلع محرتف دوجسلاو عوكرلا

 لاق ىلصت فك لاقوت لاقف ىلصتنا نسحت له ماي مصاع هللاقف فاسو نإ مصاع ىلع

 لك نقيم ىح هش ىلصأ ىدلا عضوملا ف ىوتسام ءوضولا غبسأ ةالصلا تقو براش اذا

 | ىدقنأكو ىلقفام معي قوف لاو ىردص لايحب ماقلاو ىجاحنيب ةبعكلا ىراو ىموضع

 »< م ناسلا حور )



 مد م زج لوالا زا

 انطإب اقدم .نوكيألو :انلطاب قدضم. ريغ اننهاظ املس, لجزلانوكيدقف قيدصت همه نكيمل ١
 ظ نودب ققحال ع رشلاىف وه هريسف ىف هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا لاق * !ىهاظ داقنمريغ ظ

 ثعبلاو ةودلاو ديحوتلاك ملسو هلع ىلاعت هللا ىلص انس نيدنم هنا هيو زا ام قيدصتلا

 لوالا هنم نكمتلل هيلا رارقالا مامضشنانم دبالوا كلذيف فاكوه لهو اهرئاظنو ءازجلاو

 قحلا وهو هعبات نمو هللا همحر هفشضح ىنا بهذم ىناثلاو هعنان نهو ىرعشالا خيشلاىأر

 عومج وهو هارك الادنعاك رذعب طوقسلل لمتحم نكر رارقالانا الخ هلنيئزج امهلعج هناف

 جراوخلاو ةلزيعملاو نيثدحلاروهمج دنع هبجومم لمعلاو هبرارقالاو قا داقتعا روما ةثالث
 وهف لمعلاب لخانمو رفاك وهف رارقالاب لخانمو قفانم وهف هدحو داقتعالاب لخا نف |
 ةلزتعملا دنع رفكلا ىف لخاد ريغ ناميالانع يراخو يراوخلا دنع رفاكو اندنع اقافتا قساف |
 لقعلاو سمان ع باغام وهو روز را زلل مهلوةك اعيسوت بئاغلا هبىمس ردصم بغلاو# ١

 هلع للدال مسك نامستوهو ةهادللا قيرطب ءادّسا امهه دحاوب كردبال ث يحب ةلماك هسغ ْ

 ليلد هيلع بصن مسقو «وهالا اهملعيال بيغلا حافم هدنعوإل هناحبسةلوشديرا ىذلاوهو .
 هلاوحاو رخ الا مويلاو عئارشلاو ماكحالانم اه قلعتيامو تاوبنلاو هتنافصو عناصلاك

 ىنعم هنيمضت اما ناميالا ةلض ءاملاق * انهه دارملاوهو ءاحلاو باسحلاو روشنلاو ثعبلانم

 اردصم بغلا تلعج ناو هبلوعفملا عقوم عقاو وهو قوثولانع ازاجم هلعجبوا فارتعالا .
 اما ةسغلاب نيستلم نونمؤي ىا .لعافلا نم الاح عقو فوذحمب ةقلعتم ءاملاف ةسغلاك هلاح ىلع ْ

 ةوبنلا دهاوشنم هيفامل نيدهاشم ريغ سو هيلع هللا لص ىنلا نع نيشاغ ىا هب نمؤملانع .

 باححاايمكل بستح نحب هنع هللا ىذر دوعسم نب هللادعل ريغن نب ثراح لاق هنا هلع لديو |

 مكل بدتحم نحو هللادبع لاقف هتيحو امو هلع هللا ىلص دمع ةيؤرنم هب انومتقيشام دمحم ظ

 6( بضل نونمؤي نيذلا ) هللادبعأرقمث بنغلاب ناميا ناجالا لضفاناو هورتملو هب مكنام ١
 اوقل اذاوإ نيذلا نيقفانملاك ال نينمؤملا نع نيساغىا سائلا نع اماو ثيللاىلا نيسفتىف اذك |

 بلقلا بلاي دارملا :ىلؤو < مكعمانا اولاق مهتطاش ىلا اولخ اذاو انما اولاق اونما نيذلا
 ءانلاف مهولق قابل اف مههاوماب ن نولوش نيذلاك ال مهيولَش نونئمؤي ىنعمللاو روتسم هلال
 هيلع هللا ىلص هللالوسردتع نحن اب لاق ها د 5 ةل الل ذئتح
 هفرعيالو رفسلارثا هلع ىريام رعشلا داوس ديدش بابشلا ضاس ديدش لجر لبقاذا سو

 دمحعاي لاقف هتكر نمت هتكرو مالسلا هلع هللالوسر ىدي نيب سلج ىتح لقاف انمدحا
 هللالوسر ادمحناو هللاالاهلا الن ادهشتنا) - و هيلع هللاىبص ىلا لاقف مالسالا نع ىريخأ
 .تقدص لاقف ( السسهبلا تعطتسانا تدبلا جحنو ناضمر موصتو ةاكزلا ىنؤتو ةالضلا مقنو
 هلسرو هتكو هتكئالفو هللاب نم ؤت نا ) لاق ناعالا اه لاقمت هشدصتو هلاؤوسنم انحفغتف

 لاق.نا ب سالااف لاقمث تقدص لاقف ( هرشو هرنخ ردقلابو راثاو.ةنلاو ثوملادغب كعللاو
 ةعاسلا نع ىنريخاف لاق مث. تقدص لاق ( كارب هناف هارت نكت مناف هارت كناك هللادبعتنا )
 0 اا ا ايار هللا داو سارا ع يل الع ل دلتنا ) لاق اهتارامانع ىنريخاف لاق تقدص لاق ( لئاسلا نم اعأي .اهنع لوئسملاام ) لاقف

 لل سس 2222223 أ|)|أ]#>3 خلل

 هسا بيبا

 (ةمالا )



 _ ةرفلا ةروس مايك | ج٠

 أ ةيناثلاو» (ىوقتلاةلك مهمزلاو)ىلاءتهلوقهيلعو رفكلا نم ىرتاب دلحلا باذعلا نع قوتلا ١
 | ىوقتلاب فراعتملا وهو موق دنع رباغصلا ىتح كرنوا لعف نم متويام لك نع بنجتلا ١

 ظ | لفشيامع.زنتي ناةثلاثلاو * 6 اواو اونما ىرقل!لهاناواو ١ ىلاعتهلوَش ىنعاوهو ع رشلاىف .

 ىلامعتهلوق ىف اهم رومأملا ةققحلا ى ىوقتاوهو هتلكب هلا انو لح اجو نعقحلا نع

 | هلا ىهتناامىوقتلاّنم عوتلا اذنه بتارم فاو هنا لل اوشا اونءا نيذلااماايإل

 1 حابشالا ملاعب قلعتلا مهقاعامو ةيالولاو ةوشلا ىتساير اوع# ثصح مالسل ا مهملع ءاس الا ممع

 قحلا نؤشىف قارغتسالا نع قلخلا لادم ةسبالملا مهدصت+و حاورالا ملاءىلا جورعلا نع

 ةلمأش ناملا باتكلا ةيادهو * ةيسدقلا ةوقلاب ةديؤملا ةكازلا مهسوفت دا دعتسا لامكل

 ناسحالاو ناقبالاب :صاخلا ةيادهو مالسالاب ماعلا ةنادهف نيعمسا: تتارملا هذه تايزال

 نوقتملا ةسجنلا تاليوأتلا ىفو ©:ناعلا ةدهاشمو كخللا كول صخالا ةيادهو

 عر حج 7-0 ومات نم هب لصوننا هللا محام هباولصوو هقاثيم دعب نم هللادهعب اوفو نيذلا .ه

 / ىالاوإ هلوق ىلا ( كدهعب فوا ىدهعب اوفواو ) ىلاعت هلوق اذه ىلع لدي انطابو !هاظ

 | ىلوك : دهاع ىذلا ىدهعب اوفوا قاثملاموب ىلن مكلوف ىدوبرب متدر ا منا اذا ىا( نواف

 ةلانرلا فو ىلاةيادهلاوعو هلع كيذا ىدلام دعب فاوا ىل ! ةملاخلا هيدوءلاوهو هيلع

 أ هلأف تح نم ةزأق همالغ ج رخاف ا نوعئزا هلذاك نير سنا لثم قتملاو هيريشقلا

 نادم ىرتشا ىءاطسلا َدَر ىنا لثمو * اهلك اهبصفق خالدا الالاف :اهعجس رفغتا فد 1و

 نيتلعلا عضوو ناذمعىلا عجرف نع هفىأر ماطسل ىلا عجر املف مطرقلا بح نم امنا

 لك ) ربا ىف لوشو هعرغ ةرجش لظىف سلال ناك هللاهمحإب ةفشحابا نا كو

 قلعت هللاقف هل حاص عم ءا رحصلا قهبوت لسع ديزي ابازا لشو * ( ابر وهفاعفن رج ضرق

 | هنا لاقق رحشلا ف هقلمنلاقق سائلا رادجت دولا يزبتلال:كاقن موالكلل# ران وبي بذل اغاوفلا
 رهط خو انه ياطشرال هلراودلا يره كافخ دوتلؤالانرط مل اةةانت رسل اال ظ
 | ةفص ةلما #4 بنغلاب نوئمؤينيذلا 88 رخآالا بالا فج ىتح هيلقمت بناج فج ىتح ظ

 لاو ةلختلا ىلع ةللحتلا بتر هيلع ةيترتم ىتس الام كرتب ىوقتلا رسقنا ناقتغلل ةدضه

 م لصا وهام ىلع هلاتشال ةرصعملاك ريو ةعاطلال عف 2 امي رسق نا ةومو لتقصتلا ىلع

 تاداصلاو ةمئاسفنلا لامعالا تاوما اهناف ةقدصلاو ةالصلاو ناميالا نم تائسحلا ساشاو ظ

 ىلاعت لود ىربالا" الاق  ىضاعملا نع كحيتتاو تاءاطلا "زر اننا“ ةعتتسملا 7 ةيندنلا ظ
 ةاكزلاو نيدلادامع ةالصلا ) مالسلا هلع هلوقو ©« ركتملاو ءاشحفلا

 انمأ ةلعمم ىا قدصملا نمؤن قدصملازال بلقلاب قيدصتلاوه ناعالاو (مالسالا ةرطق

 هباذع نم هدابع نمؤي هنال نمؤم ىلاعت هللاو هلعفب باذعلا نم هسفن نمؤيوا بيذكتلانم |
 اذريصي قئاولاناذ قوثولا ىلع قلطيدقو فارتعالا ىنعم هنمضتل انهه ءالاب هلامعتساو هلْضْف

 ناسللاب رارقالاو بلقلاب داقتعالاوه ةعيرسشلا ىف ناالا ىئاوكلاىف لاق * ةئنادطو نما

 اذااناميا مالسا لك سيلو مالسا ناميا لكف داقتالاو عوضخلا مالسالاو ناكرالاب لللاو



 ا

 ىهوةبيرلا كيف لصحاذا ”ىثلاىةبارنفلصالافوهو اهريخ هئقوال مسابيد هلوقف ادب ٍ

 رف هبف اوكش ماوعلاو اهنم هجو ىلع لوقلا اوعطقب مف ههوجوىف ارك ,ايلقلاو ليهو وا

 سائلا ؟نعال جاَتكلا نع” بازلا :قئانغنا ؛ياوكلاف: هع ةنعتيازلا قت ىضاقب ةينامعبا ومد |

 ملواس اللا هيف كشموهفمو مولعم قدص قحوهف بير هنف نكمل هناب فوصوم باتكلاو |

 سانلاهفصو ناوبذك بذكلاو بذكلاب سانلا هفصوناو هسفنىف قدص قدصلاك اوكي |

 ىنمفف اربخ نوكيناذوجحيو بيعهيف نكمتوا بيد هقحلبام سيل باتكلا اذكف قدصلاب |

 ىا ه6 نيقتملل 88 نابو دشروهىا :* ىده هه نوبعلاو طيسولاىفاك اولداجتالو اوقسفن |

 ىاداشرالا ريسف ىفؤ*(هبلسهلفاليتق لق نم) ثيدح هاثمواهيل نيرئاصل ا ىوقتلا نيفراشملا نيلاضلل ٠

 لك ىف لاَ كلذكو ريستلا ىف لاق * اداشرا صوصخلا ىلع نيقتملل ىدهو انايب مهلكىا |
 ضعب نوك ىف نسلو كدحو هب عفتنملا تناىا صوصخلا ىلع كلدهبا هريغ نود 'ىشب عفتنا نم |

 نلةبلا لك ةسحلاف قونأملا هبط كردي+ ناو كسمكسملاو رورمملا همعط دجيملناو لسع |

 ضورلاو ىوذو رضاح بطلاو ثبخو ىهاز ردبلاو ةماظلاف قبو رخاز رحبلاو شطع
 دعولاو ةصرلاو ةغرلا قوافلو سام نا رقلاو قسفو ىصعنمل ةيابللا لكاج زا ورنا |

 ىلوالا*بتارص ثالثهلو ةرخ آلاف هرضيامق وتلا لاكن عةرابع عرشلا ف رعىف ىوقتلاو *

 مد م .٠ اتجم لوالا ءزجلا

 ناك # بيرال ةمم للطتلفريسافتلا ىف 5 د تارعالا نمرخا 2ظؤ1آ8 ةنالامذهلو ريستلا

 كبيريامعد)ثيدحلاىفو ةنينأمطلا ليزيو سفنلا قلب هنالك شلاهبىمس اهتارطذاو سفنلا قلق

 ىمسملاريسفتلا فو « هيئاوننامزلا بيرهنمو ةنينأمطقدصلاو ةبير كشلاناف ( كسربالامىلا
 اير كش لك سيلو.:كشبير لكف كشلانم صخا وهو فوخ هيف كش سرلارسبتاب

 فرظلا مده و كاشلادنع رخ آلا ىلع اهدحال حجرتال نيضقنلانيب هدرتلاوه كشلاو

 ٍفهيف اوكش رافكلاتلق ناف * هنفال بيرلا هيف رخآ اباتكناىلا مهفلا بهذيالثل بيرلا ىلع
 اهرهاظ ىلعاهورجاف ههءاشتم ىناعمىف اوكش ةلقلا لها نمت نوعدتملاو ىلاعت هللا باتكب اورَش

 الواوثف رال ىنعملا (ج اىفلادجالو قوسفالو ثف رالف ىلاعتهلوقك اونانرتال هانعم ومالا

 نوءفتملا هراونا نم .نوبستقملا مهنااملمه ىدهلا صيصختو ال اموا الاح ىوقتلاب نيفصتملا
 «(ىسانلل ىدهز ىلاعت لاقراشعالا كلذدبو رفاكو نه ٌوم نم رظان لكل الماش كلذناكناو هرائ اب

 لصلاو ريرضلا اهرب ملناو سمش سمشلاف ىده نوكي نانم هجرخام اودتم سانلا

 باب نم لعاف مسا ققتملاو * (نيرفاكلا ىلع ةرسك هناوإ) ىلاعتلاقكلذلو ىهاظتم درعولاو رئاوتم

 نيب زجاحلاهلضاو ءاقتالانم ذوخأموه :ئوغبلا لاق ةناصلا طرف ىهو .ةياقولا نم لاعتفالا

 : اذااتك ثيدخاىفو هدصشامنيبو هدفت نيب ازجاح هلعجىا هسرتب قتا لاش هنمو نيئشلا

 اننم ازجاح هانلعج برحلا دتشا اذا ئا سو هيلع هللاىلص هللالوسرب انيقتا سألازمحا

 باذعلا نيبو هنيب ازجاح هاهن ام بانتجالاو هللا ما لاثتما لعجي قتلا ناكف ودعلانيبو

 ( قوتلا)



 ةرآبلا ةروس مدي ؟4 2ج-

 نيخسارلا ل وقع ريحنو معلا نع نيغئازلا مادقا هباشتملا اذه لاثماىف ٍقلذ ةقيق ةقيقحلا قير ط ىلع ما

 انر ردنع نم لك هب انما اولاق لب -ضرعتي ملو ىلاعت هللا عم ابدأت كتفقو» مهضعبو م اعلا ىف

 ْ اعرش هنس>ةم اهنا الا اديعب ادعب ماقملاو مارملا نع ةدمعإ هوجوب نكل اولوأت مهضعل و

 الأ عقاولا ف هش ىف هيلع وهام ىلع مارملاو دوصقملاب ىا يكمن اف القعو انيد ةلوشم

 مهادع امع مهل ازييو مهل اصيصخم هعالطإو ةماهلاو ىلاعت هللا ريكذتب نكل بابلا اولوا

 | هللا ضيف ضحمب لب مهلوقع رظنو مهسفنا ركفتب ال هللادنع نم مهل ايلزا اهيلا اصاصتخا
 | هريس سدق ىاطسلا نمحر لا دنع لاقو * فيطللا هريس سدق تفيرمشلا همالك ىهتنا هماهلاو

 | ىنابرلاىحولاب فورحلا رارسا اوملعءاينالا ضعبنا مثفوقولا رحب ىف ةيكسملا حئاوفلا فلؤم

 | ءاملعلا ضعبو "ىناحورلا ىلعلا ضيفلاو ىنارونلا ىبلا فشكلاب ءايلوالا ضعبو ىنادمصلا(ءاقلالاو
 فشكل ا قيرطب اما اهرارسا ضعبب هباحا ربخا دق مهنم لكو حبجرلا لقعلاو حيجصلا لقنلاب

 رثك !نع فوز بادارسلللغ نجوم ىليعت ها نا حيحصلاو دودخلاو مسرلا قيرطب وا دوهشلاو

 ضعبالا هنم اوكرعينا رباك الل نذأيملو ةينابرلا لاصملاو ةيهلالا مكحلان ٠ اهشامل ةمالاهذه

 | تايولعلاملاوعلا ىف تارثأتلاو تاريخستلا عاونا . يسوب 0 كمتس غلابلزا لحل

 | ىتلا ةالصلا ةئيه ةمحنلا تاليوأتلافو © فوقولارحم مالك ىهتنا كلذريغىلا تايلغسلاو
 | اومكراو»ىلاعتهلوقل عوكرلاو (نيتناقهَلل اوموقو) ىلاعت: هلوقل مايقلا ثالث نآر قلا ف تركذ
 ماللاو مايقلاىلا ةراشاملاىف فلالاف « ٍبرتقاو دجساو » ىلاعتهلوقل دوجسلاو «نيمك ارلاعم

 | دبعلا ةاجانم ىعىتلا ةحئافلا ةروسأرق نه ىنعي دوجسلا ىلا ةراشا ممملاو عوكلاىلا ةراشا

 اندها هلوس هنم اهملطىتلا ةيادهلاب ىلاعت هللا هسحب نينمؤملا جا ارعم 0 ةالصلاىف هللا عم

 لاق هنع هللاىضر دوعسم نبانع دروامل ةواللا رجا ههج نم مك كهلاك هباشتملا 1 طاش

 اهلاثمارسشعي ةنسملاو ةنسحهلق هللا باتكن م افرح أر قنم ) سو ص هللاىلِص هللالوسرلاق ١
 «6باتكل ا كلذ : 8 تانسح عسنْلا ىف ( فرح مممو فرح مالو فرح فلا لفرح قرا

 باتكلا نوكيف : باتكلا ىلاةراشا هربخ كلذو هوجولادحا ىلع نا رقلا مسا هنا ىلع ًادتبمملا
 سلام ىلا كلذب راشاامتاو ةمدقتملا بتكلاىف هلازتا دوعوملالماكلا 0 هبدارملاوةفص

 ةاروتلاىسوم ىلع اعتهللالزناامل اولاقديعبلا مكحىف ادوعوم .هنوكث بح نمٍباتكلانال ديعبب
 هظفحو ٍباتكل اذهةءارققيطي نمو برايمالسلا هيلع ىسوملاقةبا فلاةروسلكةروس لاهو

 هؤرق فيكو لاق: نيدنلامتاخ ىلعلاق براي نم ىلعلاق اذه نم مظعااباتك لزنا ىنا ىلاعتلاقف
 | لاق لعغ فكو براي لاق مهئاببص هور ىتح مهيلع هرسيا ىلالاق ةريصق رامعا مهلو هتما

 سشردا ىلع نيثالثو .ثيش ىلع نيسمع بتك ةئالثو. ةثام ضرالا ىلا ءامسلانه تلزتاىلا

 ذو ىسع ىلع ليجنالاو دواد ىلع رويزلاو كيلع ةاروتلاو مهاربا ىلع نيرشعو

 ظ و عججاو دمح باتكىف بتكلاهٍذه : ايم عج ركام اع تكلا جدد الو

 عابسأ ةعيسس ىف ءازجالاو ًازج نيثالث ىف هزيل لعجاو ةروس ةرشع عبراو ةئامىف ْ

 هلك كلذمث هللامسي هو فرحا ةعبسف اهيناعممث ةحنافلا تايا عبس عابسالا عابشالا هذه هذه ىتمو | ظ



 مدي 7 دج لوالا ءزجلا

 ةروتسملا مولعلا نم اهنالقف اهب ديرا امو ةعيركلا حاوفلا هذه ناجي مهنا لعاو#

 نموت نحيف نأ رل[ نس نو ةملس ه1 اكس ىذلا هباشتملانم ىا ةبوححملا رارسالاو

 ماللاو هللا فلالاو اهب ناميالا بلط اهركذ ةدئافو ىلاعت هللا ىلا اهف معلا لكتو اهرهالغب ظ

 6 صعبهك )و ىرا هللا انا ( رلا ١ ىلامتهلوقنا 5 دمجملافطللا انا ىلا دبجت مللأو فصل ظ

 رداقلا هنا ىلا ةراتشا 6 قل ىلاعت هلوق اذكو قداصلاميلملا ممكحلا ىداهلا يركلا هللا انا

 مس | وح ام ايم لقا ةيطقم قوش يمك رصالا روبلا نإ نا ءراتأ عفو رماقلا :

 سعاشلا لاق م ةسرعلا ىف دوهعم ةملكلا ضعس ءاك لو ىلاعت هنامنا َنَم

 ضعب لئاؤا ىف تركذ فورحلا هذه نا لبقو تفقو ىا - ق تلاقف ىنت اهل تلق

 امطقم اهضعب ءاخ < تأت ب19 نه ىلا فورحلانمىملؤم نارقلا نا ىلع لدت رولا
 نو..ظنيام نيع نم مظننم هناىلع مهل اهسننو نا ىقلاب ىتد# نمل اطاَشأ َنوكَل افلؤم اهضعبو
 اون ال ردقلاو ىوقلا قالخ دنع نم لزان رشلا قوط نع جراخ هنا الولف مهمالك هنم

 قود الا لوقلا اذه نم مهفي هنال رظن هف نكلو قيقحتلا لها هللا حئج ام اذه هلثع
 نا لمح نر الأو نيلوالا مع ىنوا مالسلا هيلع ىنلاو رارساو ناعم فور 11 كلتا

 علطي ال نيحلا نيب فورحلاب تاممعملا تاعضاوملا لق نم ةعطقملا 0 ملا نوكي

 الو برقم كلم هيف هعسيال تقو ىف مالسلاهيلع هين عم ىلاعت هللا اهعضاو دقو اهريغ اهيلع

 ليربج اهيلع علطيال قئاقحو رارساب مالسلاهيلع ليربج ناسل ىلع هعم اهم ملكتيل لسع ىن
 ار هلوه لزت امل مالسلا هيلع ليريج نا رابخالا ىف ىورام اذه ىلَع لدي هريغ الو

 لاقف ( تملع ) لاقف ءاهد لاقف (تملع) مالسلا هيلعىنلالاق«فاك هلاق اماف © صعبهك

 هلع ليربج لاقف (تملع )لاف. «داص» لاقث ( تملع)لاقف «نيع» لاقف ) تملع )لان «اي»
ْ 

 لجان م كلذ سبسف روسلا لئاوا ىف ىلاعت هللا اهلزنا ىتلا ةاوهحلا فورملا اما ( باتكلا ظ

 هللا لزنا الب مهعاود 002 كلا همك هاجت اهلزتاف نا رقلا كوز: دنع بارعلا وغل ظ

 ريغ بيرغ عا لك ىلا لمت نا اهعبط نم سوفناو هودهعاف يذلا اذه لثم اوعمس اذا

 قيام هن وعمسلا اهف دوصقملا لصحف اهلا نوذصاو اهلع نواشو وغللا نع نوتسنف داتعم

 نيب بسانملا صالا ف رظنلل مهعاود رقوتتو ىلاعت هللادنع نم ةلزانلا فورحلا هده دعب

 مدع نم مهيلع سمالا مهباو ماكلا نم اهرواجنام نيبو ةعطقم اهب ءاح ىتلا ءاحهلا فورح

 كاذف مهنم رهظي ناك مهوغلو مهوتعو مهدانع نه ازيك 1 فلل هللا درف اهءلع ع

 اه> رش ىف د 11 جلوبال ودلع لكني كوكو هوس

 هدصق نع هل هلل[ كفتبسك نانالا هقيتح ال هلباَق نم رظنلا نيمؤتو راشعالاو رظنلا قيرطب ٍ

 هدنعنم هيلا طسيو هيعاسم 2ك فئاطللاو ىفراعملا هذه عماج ريقفلا لوَش * اه ىلاعت
 ' .اهخلوخ امم الا كاد دعي دا تانيا خي الاع ناتك نئماح ىف لكالإ يتخلف: بقال ٍْ

 محخحسسلل

 ظ لابد ربما شيعلا ها يقراملا مولا كو نوما لحو مكحلا متاوخ ىف اذك

 كلذ لا ) ريسفت لوا ىف هرسس سدق ربك الا خيشلا لاقو * ملعا ملام تملع فنك مالسلا |

0 



 2 - ه# نولامو عبسو ناتنام اهتاآو ةيندم ةرقبلا ةروس
 [ميص سس بس بي .هحشح ين 4

 ا

1 
 م ١ لعا لاق تلق زيصقا اهبا ذ لوغا ل لقاك رصف اهنا و لوط[ ةرعب وامل تلق ظ

 ؤ ىحضلاو ةيا اهرصقاو نيدلا هيا هبا لوطاورت وكلا اهرمصقاو عقيل نإ رقلايف ةروسرلوطا

 روسلاملظعا ةرقبلا ةروسناىف ةمكحلا ام تلقزاف. (هوكانقساف) ةلك هفةكك لوطاو. رحفلاو
 لمتثت مل ذا ججحلا تمبقإو لاثمالا تب رضو ماكحالا اهيف تلصف اهنال ٍباوجلا ةحافلا ادعام

 ا نا رقلاءاكحاىف ىنرعلا نبا لاق *:نا رقلا طاطسف .تيمس كلذلو هنلع تلمتشا ام .ىلع ةروس

 | اههقف مظعلو ريخ فلاو مكح فلإو ىهنفلاو سما فلا اهب لوقي ىخابشا ضعب تعمس
 | ريق قيام ااملات + ىكمحلا لئن انك اهملنت لع ننس اعالج انتضر ع نيازتلفا
 ططتع نإ نكك ةعركلا ةدوسلا نع نار تاكد الا ضقت ىف ىاسل_كعر عرفا معا ريبكلا |
 لهلا لها نم موقو داسللا ضعب اذه دعنتساف ةلاسم, فالإ ةرشع اهسئاغنو اهدياوف نم ظ
 | تاملكلاو ىناعملانع ةغرافلا تافلصتلا نم مهسفنا نم:هوفلا امىلع كلذ اولمحو دانعلاو ىنلاو 0

 | ةمدقملا هذه تمدق باتكلا اذه فينصت ىف تعرش املف ىناملاو دقاعملا ققحن نع ةبلاخلا
 دوسلات روس امتاو * ىهتنا لوصولا بيرق لوصحلا نكميسما انركذ ام نا ىلع هسنتلاكريصتل ظ
 | نوكلاةروسع هيف نا الاطوش نس نبل ىلماطلا نا لع اهني اراصقةاطاسؤا وءالاوخ ||
 ْ ُخ درت دي عاجل اهي ح ريوستلاكلذدل ت :رهظ مث ةرقبلا ةروس دانعا ة طععب نعو تانآ تالا ظ

 بسسغرت عافاك هدانعىلع ىلاعت هنلانه اريمس اهقوق ام ىلا راصقلا روسلا نم لافطالا

 ظ
 ا
1 
1 

 مهن

 هدهاشم ررل تمت رقلا لوز نطاوم هشيم ةيكت ا ا تلف 3 هناف# ريوستلا رمس زا كلذ

 نإ رقلا ثلث لدعت راصقلا نم نسداخ الار وبكر اغ ربعو ةالعلا نفي ضف متسول

 ايضرا راهلاو ليللا نيب ىنعي انخزرب ايهوب اًناتش ايفبص ايرضح ايرفس ايزاهن ايليل اندم اكم
 | اهشرحةسدملاو ةكم ني لزيرام :انحيو رب ضرالا تحن نش :رايغلا رف كزتام انوع اول

 نطاوم فيرست كلذىف ةمكحلا ٍباوجلا* ةرقبلا ةروبس رخآ جارعملا ةليل لزنام ابجارعم

 | جارعملارس لبق م اهدنع ةيدمحلا ةرضحلا روضخو اه ىهلالا حولا لوزني اهلك ن وكلا

 ا لكل اس نانلاو شرعلاو ن ل كان كاهل نوكلا ن :.طا وم ىئطصملا ريسو 2 ءا نيمالاو

 رامكلاو ناعالا نيعا لسشكتو ةسيح مدق مود ىلاعت هللا هقرمشن نا لاخلا ناساب نطوم |

 ادبامو 0 مارفبا مف ةالولا تادوجوم رخفمو تاداسلا ديس مدق لاعن راغب |

 _ (كالفالا تق ١ كالو كالول ) سدقلا ناسلب درو أك د دوهشلا ةعل نومكلا ةرضح نم

 1 ميجرلا نتج رلا هلا ناز --

 ظ با اولا ىحلا فتدعأ[2 ىلا ةحمافلاو ماب - ع1 اعل ضج ف تكرس تلك نا 3

 | ةحمافلا تئدتب ١١ امل هنا ماب ةرقلا ءادّسا ةيسسائم ىف لوقا ناعالا ىف هللا همحر طيبا

 : | فدل انوستو دهباطم ةرقلا تئدّسا ه٠هف ىف ر هدعب آل ثحن دحاإ لكل صهاقلا دامو

 هتايأ ع 0 متعلل ءك كلذ كي تسلل هتيم اوما عيل ليما ليوأتلا دسلا ةياغتملا



 مدك 51 »جس لوألا ءزملا

 رابتعاواظفات ةلقتسملاوا ةباتك ةلصفنملا تاملكلا رامتعا :ةلمسبلا راشعا مدع دعب فالتخالا

 تلزاالاق باتكلاةحنافتلزنا تقوىنأ ءاطعلئسو « اهريغوا ةبوتكملاوا ةظوفلملا فورحلا

 الز نيح كلم فالا ةعبس اهعمناكو مالسلاهلع ادم اهنامركا ةمارك ةعماموب ةكحب

 قرف عبس ىو مظعلامب لهج ىبال ماشلا نم تمدق اريعناىور *مالسلا امهلع دم ىلع ليربج

 هللا ىلص ىلا لاب رطخف ىرعو عوج مهب ةباحصلارثك او الان ورظني :هبادتاو هللالوسرو

 ىلب ال لفاوق عبس ناكم ىا «ىناثملا نماعبس كانتا دقلو )ىلاعتهلوق لزنف هبادكاةجاحل“ىش سو هيلع

 هللا معال وةيندلا اندلا ف 2. تع نلظنت مف ةيطعل هذه ةلالج عم كانطعاام ىلا رظنب ال لهج

 ضفخ او لاققف لاملا عفن ىلعهعف دي زيامبهسماو (مهيلعن زحتال و إ) لاقهب احصال لب هسفنل نكي هشكن ا

 هلوق اضيا اهائاضف نمو مهبوبحمب مهرفظ نم مهولقل بيطا كعضاون ناف (نينم ؤملل كحانج

 تناكولو ىسع موق رصنمال لح الا ىف تناكولو ىسومموق دوهامل ةاروتلا ىف تناكول)ءالسل ا هملع

 نا رقلا ارق اماكرجالا م هللاءاطعا اهارق مسماعاو مالسلامهيلع دوادموق خسماملروهزلاىف

 نانثا اهو ةمجعملا فورحلانا اضيا اهلئاضف نمو ( ةئمؤمو نمؤم لكلع قدصت امن اكو هلك |
 8 1 5 7 ا

 ةعبس اهف تندد لآ نورسع و ؟ناسا قى ولاد 1 تعب ىنلا ناوعاو نورششعو

 ةملظلا ءاظو ةواقشلا نيشو موقزلا ىازو فوخلاءاخو محجلا مجو وتلا[ ءان كف رح

 * ةعبسلا ءاشالا هده نم عر ةم راو مظعت ا ىلع اهئرافو ةروسلا هذه 0 قارفلا ءافو

 اضقم اح باذعلا مهيلع هللاثعبل موقلانا ) لاق مالسلاهللع هنا هنع هللاىوضر ةفذح نعو

 بادعلا هبيسي مهنع عقريو هعمسيف نيملاعلا بر هلل دما بتكملاف مهنايصنم ىبص أرقيف |

 مع هحناقلا ىف مث نأ رهلآق يحل عبمج مولع عادا نم ىورام يصدقو ( هدس نيعبرا '

 بتسلاو هم سجل لاو + لكلا رف 0 اهأآرق نمو لكلا ريسفت لع ١ ناك اخ

 لاق * اهيلع اهلاّمشا لع دقو تافشاكملاو عورفلاو لوصالا لع بتكلا ميمح نم دوصقملانا

 ةقلعتملا ةسدملا دياقعلاىلا :راشا («نيدلاءوب كلاما ىللاعتهلوقىلا اهلوانا معا كلذو ىرانفلا

 ةيلعفلاو ةيفصولاو ةيئاذلا تالا.كلا رصح ىضتَس دما رصحنال العفو ةقدو اناذ تاسلالاب

 مكامن هول هنماعملا دئاقملا ىلا مث 190ر0 دو ع عنلا ءالجا امهنال تايالولاو تاوبنلاب مث

 ةطبارلا ماكحالا ماسقا م 14 نيعتسن كاياو دعت كايا رث هلوق نم اهطسواو داعملا موب هلك سمالل

 امأ ةرعرسشلا ةناعتسالانال رجازملاو تالماعملا نم يهاظ كلذو تادابعلا نم دبعلاو قحلانبب

 نإ )ل لع ةيزملا هياديلا هوجو .نيمؤملا تلطملا اهيرحا وة راضلل عقدل وا عفانملا بلجل

 ىنعا ناسحالا ءوجو ىمو ىناثلا مسقلا ىف هيلا راشملا مالسالاو:لوالا مسقلاىف هيلا راشملا

 مالسلا هيلع هلوق ىف ةدوهعملا تابقارملا مث ةدومحملا ةيناحورلا قالخالا نم ثالثلا بتارملا

 فاكل عفارلا لالجلا عااطمىف قارغتسالادنع ةدوهشملا تالامكلا مث ( هارت كلن اك هللا ديعت نا )

 ةامسملا م هذهو ردقلا ةيسفن لالضو ربجلا هزت بضغل عفادلاو ربخلا كلذ ىف ىذلا هنشتلا

 تانظسملا ةيلكر ارسأب معا هللاو تافشاكملا مولعب

 كاكا 6-لا -سشسسسل -



 ةعافلا ةروس ها[ 76 رجح

 ةبترملانع ىا مقتسملا طارصلانع اوعقوو ميوقلاعرشلاىلا اودتبي ىتح ديعبتلاو درطلاب
 | ىنعموا ةرود ريزانخو ةدرق اوخسمو ميوش نسحا ىف ناثالا اهبفقلخ ىتلا ةيناسنالا

 طارصنع اولضو ةيبوبرلا فاطلا اوسن ةيرشلادس ىف مقتسملا طارصلانع اوعقو انوا

 اولاقواهلا اندلاو اهلا ىوؤلا اوذخاف ىراصنلاك كرشلا كرشب ناطبشلامهذخاف ديحوتلا

 ل املاضزاءهنفربيتممرخا هجوهقو لاخلا لوا بسحب اذه ( مهيسنف هللا اوسن * ةثالثثلاث)

 رونلابغ ةملظلاو رورسلادعب ةنحلاو روضحلا دعب ةسغلاب مهيلع بوضغملاريغ دارين اوهو ,

 قسفلاةيلغب نيلاضلا الو ةدايزلادعب ناصقنلا ىلا عوجرلا نمىا روكلادعب رولا نم هللابذوعن

 ريغوهو كولملا#كلم ىلا كولسلاىف ربعي ثلان هجوو رورشلاب رورسلا بالّشاو روجفلاو

 دوصقملا نعدودصلاب نيلاضلاالو لفاوقلا نع عاطش الاو لزانملا ىف سايتحالاب مهيلع بوضغملا

 نيك حتفلا ىلع ىببراي لعفاوا انءاعد بجتسا هللاايدانعم بجتتسا ىنعي لعف مسا *(نيمآ )*
 دحا لقنيملو مامالاف بتكتمل.امنال اقاغنا نا رقلا نم تسيلو نينكاسلا ءاقتلال فيكو

 ”ىراقلا لوين انسي نكل نا رقاهنا مهنع ىلاعت هللاىضر مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم
 ةءارق نم ىئارف دنع نيما ليربج ىنملع) مالسلا هلع هلوقل اهنع ةلوصفم نيما ةحافلادعب
 متاخ نيما ] لاقف احيضوت هنع هللا ىضر ىلع هدازو ( باتكلا ىلع متاك هنا لاقو ةحافلا
 هبف فرصتلاو هيلع عالطالا موتحلانع عنمعام متاخلانا هرسف [هدبع ءاعد هبمتخ نيملاعلابر

 نملرفغا مهللا لوقي كلمهنم فرح لكي قلخي بهولاقو * ةبيخلا دبعلا ءاعدنع نيمآ عنمي
 ( امكتوعدتبيجادق ) ىلاعتهلوق هبىنعي ( ناكيرش نمؤملاو عادلا ) ثيدحلا فو نيما لاق
 هنمأتقفاو نف اهلوَش ةكئالملااف نيما اولوقف نيلاضلاالو مامالا لاقاذا ) مالسلاهيلعلاق
 نامزلاىف ليقف ةقفاوملاما بهو مالكفف ىمام هرسو ( هينذنم مدام هلرفغ ةكئالملا نيمأت
 ليقو ةظفحلا مهلق ةكئالملا ءالؤه ىف فلتخاو * ىدحالا هجوتلاو صالخالاىف لقو

 نكميو ( ءامسلا لها لوق هلوق قفاونم ناف ) لاق مالسلاهللع هنا ىورام ةدضعنو مهريغ

 | ريسف ىف ىرانفلا ىلوملا لاق * اضيا ءامسلا لهاو ةظفحلا اهلوقيناب نيلوقلانيب عمجمنا
 | رون ىف كالهتسالاو مدعلا ةملظ نم لامكتسالل جرخا نمل لامكلا ةخسن ةحتافلانا ةحتافلا
 |. ىتلا ةيناسنالا ةبترم لمكيل ةيناوسجلا ملاع ىلا خفنلا ةطساوب مث ةيناحورلا راوناىلا مدقلا
 دوجولا نم عجريل ءاج اهنمىتلاةيانعلا جاهنمىلا ةيادهلا بلطىملا .جاتحاف ةينانالا ةظم اهتبعمل

 هدقفبالا:ادجو دوقفملا دجل هدجالانادقف دوجوملادقفف .مدقلاىلا ثودحخلانملب مدعلاىلا

 مالب هسفنىلا هفاضاف لأسام ىدمغلو لاقأك لاّودلا اذه لوَض لامكلا ةبئر مهل لصحاملو

 سبل نيصلخلا هدابعزاىلا ةراشا نيما متاخي مهلاح ةخسن نيمركالا: مركا متمث كيلعلا
 2 تتار كداعالا /لاقف سلبا سا اذهلونيملاءلابر متاخ كشيناب مهبف فرضتينا نيملاعلا نم دحال ظ

 اهرخاام اهادحا نا ىلع روه الوقف عبس ةحتافلاة روس تايا ددعو © (نيصلخلا مهنم

 | ةئاماهفورحو نورشعو س اهنا ريسيتلاىنف « امنالك ددعو سكعلابوا ةيمستلاال بلع تمعنا
 اهفورحونورشعو 0 اهتالكىناعملا نيعىفو * لورشعو ةيالثؤ ْ ببسو نوعيراون انو ةئام



 مه 75 جم لوالا هزمجلا

 تاياغ تعا وفا ايان 60 واناهل ىتلا لاعفالا نا ةيريسفتلا ةدعاقلا نال "ياو |

 زبكتلاو ءاحلاو بضغلاك اهتاياغ“دانسالا نيج  اهبداري تايادسل ا اشعاب هللا ىلا اهدانسا نكيملاذا |

 ىوسلاقيرطلا نعلودعلا لالضلاو اهريغوةشاشبلاو كحضلاو حرفلاو لاو ءازهتسالاو

 مهمهيلع منملا نال للاب نواهاجلا نيلاضلابز ةاضعلا مهيلع بوضغملاب دارملاو « أظخوا ادمع

 لخحاو ةلماعلاو ةلقاعلا هيئوق ىدحالتخا نم مهل لباقملا ناكف لمعلاو علا نيب نوعماجلا
 معلاب لاو (هنعلوهيلع هللا بضغو )) ادمجلتاقلا ف ىلاعتهلوقل هيلع بوضغم قساف لمعلا
 ىلاعتهلوقل دوهيلامه مهيلع بوضغملاوا « لالضلاالا قحلادعب اذاف ) ىلاعت هلوقكلاض لهاج

 اولضدق ) مهقح ىف ىلاعت هلوقل ىراصنلا نولاضلاو ©« هللع بضغو هللاهنعل نم )ل مهقحىف | |

 ىراصتلاب لالضلاةبسنو دوهيلاب بضغلا ةبسن صيصخ دارملا سيلو 6 اريثك اولضاو لبقنم |
 دارملال بنا رقلا ىف دوهملا ىلا تسندق لالضلا اذكو ىراصنلا ىلا اضيا بسندق ضغل نال ظ

 مهدرع ةباغل ادا دوهللاب ةلاحمال ماقتنالا ةداراوه ىذلا ضغلاب ريمعتلاف الباشاذا امها

 تلقناف» كلذ ريغو «ءابنغا .نحنو ريقف هللازاإإ مهلوقو .ءابنالامهلتقو ممئادتعا نم مهرفك ىف
 مهنايافصو هتدئافتلق * مهدعب اهركذىف ةدئافلااذ نيقيرفلا ريغ مهيلع عنمانا مواعملانم

 هيلعلاق (مهيلعتسمعننيذلا)هلوقىف ءاخرلالامكب هفصو دعب نيتفئاطلاٍلاح نم فوخلالامكب '
 قلبو ياللا بكغلا مكح نا لعاو + ( الدتعال هؤاحرو نمؤملا فوخ نزوول) مالسلا ظ

 ةدحاو كوي 46 ةكرابم امنع نيتسدقملا هيدي ان ناكواف هناف لامشلا ة هضق هن مع

 املا فاضملاةدحاولا دنللف هع تايوطم تاومسلاو هتضق اعيمج ضرالاف ىرخالا فلاحي

 بقنا مكح رسف ننليحزازو بضغلاو رهذلا ىرخاللو نانلاو ةمحرلا ءادعسلاءومح

 وضعيف ترهظاذا ةلكالا بحاصلو ةياقولاو نيدبلامكح نيب عملا هيلاراشملا ليت |
 وضعلا عطقل ردابي هتبحص طرف عم هناف هقيقشوا هقبدصوا هدلاو بيبطلا .ن نوكينأ ردقودحاو

 ساحنلاو صاصرلاب جوزمملا بهذلاك ريهطتلا ثلاثلارسلاو حالصلا|ةياباق هبف نكيملا لجل

 ةمومذم ىقام اهنف ةريخلا وه لالضلاو ةديدشلا رانلاىف لمجي ناو دبال هزيم دصق اذا ظ

 الها نموا طاوكلاب دوحتو اتايادبلا لك قش جاجا لما تالتاسهلاو . :ةومح نام .اهنمو
 حجرملا بلطملانيعت ىلوالا ةريحلل ليزم لواو نيققحلارباكا ةريحو باجحلاو فشكلا

 لمكلا ةعيرش ةمزالك لصوملا قيرطلا ةفرعممث ىتاذلا دوهشلاو هيلابرقتلاو هللاىضرك
 اهريغو ركفلاو ركذلا نم ضرغلا ليصحتىف هبةناعتسالا نكمياممث دشرملاك لصحلابيسلام“ .

 ذئح ةسجلا رومالا هذه تنعت اذاف ناطيشلاو سفنلاك اهتلازا ةيفيكو قئاوغلا ةفرعممث
 كاردالا ىف روصق اهبس ةريخلا هذهنا ناظتال ةدومم رباكالا ةريخو ةريخلا هذه لوز,
 لاك دعب ايكو رهظي ةريح هده لب كانه امل ءالحتسالاو انه ءالخخلا لاكن م عام صّشو

 دوجولا ةيدحا ىلع ماتلا عالطالاو دوجو لك رس ةنياعمو دوهشلاو ةفرعملاب ققحتلا

 ١ كرا ا نبذل عواطبلا هيلع بوضملا ريغ : منا ريسف ىفو »8

 مميسييسسسبللل هتيشسيشسيتيتيسيللا سا دفا يك جيس سلا



 ةيالكلاو ةقارملاب ناطشلادياكمىفو ةياعرلاو قفوتلاب عرشلاظفحو عبطل ارهقو ىوهلاعشىف ا

 0 تت لل يي ل يا يي

 ةحسافلاهزوس ميك مم زج
 | ةزملاّلو ) ىلاتدلوق لزتاللبقاك هنع سببا عمطل امطق هسفنلاو ابيرظتو هلافيرشتدبملاىلا |
 نيمؤملاةنع بلسا هلودرو هللاةنع بلس ىلع ردقا لنا ناطيشلالاق ( نينمؤءالو هلوسرلو |

 ىلا ةراشا طارصلا راركتو * ريستتلا ىف اذك هعمط عطقف 6 اعبمج ةزعلاهلذ ) ىلاعتةللالاقف
 برلاىلا دعلانم ىذلاف دعلاىلا برلانهو برلاىلادبعلا نم ناطارص قيقحلا طارصلانا

 / بلطلا ةزعلالهال ةزءلاىدانم ىدانو لحاورلاهب عطقناو لفاوقلاهبف عطق 5 فوخم قيرظ
 | هب الا (مقتسملا كطارص مهل ندعق ال ) قدرفلا اذه ىلع عطشإ قيرطلا عطاقو اديش ليسلاو در

 | لزانلا فوفحم منلابو لفاوقلاهف يس دق نئاك نامالابو نما :قيرط:دبعل ىلا ب لا نم .ئذلاو
 ظ ىلع هللا عنا ىايبتي الا نييبنلا نم مهيلع هللاعتا نيذلاعم) هن داق لثال دلاب ةفيددتعم

 | مهسوش ىلعو ةيالولاراث ابمهولق ىلعو ةيادهلارارساب مهحاورا ىلعو ةيانعلا راوناب مهرارسا

 . ةنسلا عابتاو لسرلا ةوعد لوبق قيفوتو بتكلا لازناو لسرلا لاسراك :هاظامامنلاو *
 هيدوعلا موزلو قدصلا مدق ىلع تاشلاو ىهاوللاو ماوالل سفتاداشاو هعدلا بانتجاو

 هللانا) مالسلاهمعلاقأك هرون شاهر ةباصاب ةرطفل اةيادب ف مهحاورا ىلع عاام ىمو ةنطاباماو *

 ١ دقف هأطخانمو ىدتعا دقف رونلا كلذهباصانف هروننم مهيلعشرمث ةملظفف قلخلا قلخ
 بكسني مث شر ثنغلا لواو رونلا كلذ شاشر نم دبعلاىلا هللاطاريضباب حتفناكف (لض

 | نوئعتسو ثسغلا نورظتنيو ثسغملا ةدهاشم ىلا شوشرملا رونلا ِكلدب نورظنس نوم وم لاف

 ٍباوبا مهلع تحتفو كفاطلا تابذجم 6 مهيلع تمعنانيذلا طارص مقتسملاطارصل ااندها )
 خيشلا لاق * ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذككنمكب مهءاصاام اوباصأف كيلا كباودتهيل كلضف
 ظ نضحل ادوجولانا كشالروك ذنملا ثيدحلا :ليوأتىف كوكفلا ىف هرسندق ئونقلا نيدلاردِص
 هلدوجولا نا م ةملظلا هلو ةلاحال لقعتلاىف انبعت مدعللزاف هل داضملا مدعلا.هتاباقمىف لقعتس

 هنهجو دحانم هتملظف رهظف .دوجولاب روتي هناف ةملظلاب نكمملا صوب اذهلو ةينارونلا

 هبلاو ةمدعلا ةبسنلا ماكخانم كلذاعا هبفصوبو نكمملاق حان صّق لكو مدعلا ىلي ىذلا

 هروب نم هيلع شرمث ةملظىف قلخلا قلخ هللانا ) لسوهيلعولاءت هللاىلص ىبنلالوشب ةراشالا
 | ةضافانعةيانك رونلاش رو داحمالا ىلع قباس ريدقتلاناذ ريدقتلاىنعم انهه قلخو ( روظف

 ظ # نيلاضلاالو مهيلع بوضغملاريغ فه خيشلامالك ىهتنا كلذ ملعاف تانكمملا لع ىلا

 / ىلعريع ةلكو * لالضلاو بضغلانم اوملس :نيذلامه مهيلع منملانا ىنعم ىلع نيذلا نملدب
 أ ىتاثلاو (هريغ انلع ىرتفت ) ىلاعت هللالاق «زج» هتيسرافو ةرياغملا ىنعمب لوالا هجوا ةثالث
 أ ةتيسرافو الا تمم تلاثلاو ( داعالو غاب يع رطضانف )ل ىلاعتلاق.«انو.هتيسزافوال قع
 ظ هوجولا هذهىلع انهه اهفرصو © نيملسملا م تيبريغ اهبف اندجواف )) ىلاعت لاق «ركمد
 َةَداَزِإ دنع نشنلا: ناو“ ىضغلاو«: لضتلاةءارق :ضوطخم ءانئتسالا.:ىنعنم:نازيغ: لمتجح

 ضشانهو ماقتنالا ةوهشل بلقلامدو سفنلا نادلغ دنع لصحت ةينافنةلاج هنا .ىنعي ماقتنالا
 داراوا ىذرلا راتسالا كتهوا ديدشلا شطبلاوا ملالا ذخالاوا ديعولا قيقحنوا ماقتنالاَ



 م7777 | لوالا ءزجلا

 تف 07 انيعاّحا لاثم هلادشر يام ايرعزوكيدقو مقتسلا طا ةييقلاا نمل كارا اهمدارملااها

 ١ اهملعام ىلع اهاداف اهتقو رضحمث هلوقىف مقتسم اتي هريغ اهملعم اهقّقحو هنالص سماىف

 | هلكروضح نياووواب وع "رنج هللادا سمن نايعم هلعف ىف مقتس م اذهف ةارهاظلا اهناكرا اع اظفاحم |

 | ماقانا هيمحنلات الب ,واثلاىفو © 0 كلذ ىلع سقو هله مقسم اذهفد ريضحاف هعم |

 | هيلاو اهراضم بلسو اهعق ام تلج ىف تاناوملا ةماعىا ةماعلا ا ىلو الا + هثالث ةيادهلا ١

 | ةيئاثلاو+ « ئدحتلا هاندهو 0 ىده مل :هقلخ ”ىشلك ىطغا )ل ىلاعت هلَوَس راشا |

 | ةيآلا 6 مهناعاب معر مهيد ١ ىلاعتهلوهب ةراشالاهللاو ةنللا ىلا نينمؤمالىا ةصاخلاةياده |
 هللاى دهن القل ىلاعتهلوّش ةراشالاهلاو هللابهللاىلاةقستحلاةيادهىهو صخالا ةءادهةثاثلاو « |

 هلا ىدهمو ءاشي نمهنلا ىتحيهللا ) هلوقو ( نيد,مسىرىلابهاذ ىنا إو هلوقو 6 ىدهلاوه |

 ىدوجب كتبلطف كدوجو هينففالاض تنكىا  ىدهفالاض كدجوو )ل هلوقو 6 بينينم ١
 هالات كقتسو اناناس وتو رتل ذل نيك وحوالي و قا 22 كيش زال
 ىرشلا دوجولات املظ نم مهجرخش كاضر بلطو كسا ىدابع نه ءاشا نم ىلا كب ْ

 باتكوروت هللا نم مءاجدق ال ىلاعت لاقاك ميقتسم طارصولا مهيدهنو ىناحورلادوجولارونلا |
 قلخوهو مظعلانأ رقلا هيلعلدياموهو ميوقلانيدلاو» مقتسملاطارصلاو 6 هللا هن ىدهس نيم

 كلذو ةنكاىلا اما وهمث ( مظعقلخ ىلعل كناو ف ىلاعت لاقامف سو هيلع هللا ىبص نيلسرملادس

 نشاسللاذهو ىلاعت هللاىلااماو ةي آلا < مالسلارادوملا اوعديهللاو )9 ىلاعتلاقأك نيعلا بادال |

 ١ نيقباسلل لصح نيعلا باخ الن وكيام لكو هللا طا رمد ميقتسم طا رصولا) ىلاعتلاقاك نيبرقتملا

 نيلسرملا.سل ةصاخاذهو لالا فشكو لامجادوهش نم مهلامب نيعلا باح ا ىلع نوقباسمهو .
 خيشلالاق : < ىتعبتا نموانا ةريصإىلع هللاىلا اوعدا ىلبس هذهلق ل ىلاعت لاقأك هعباتمو

ٌ 
 ا
 أ

 هرمس سدو ىدعس 1

 تادداحس دا 020 #2 تادداح دورىم قحن زج 57

 لصالاىف ىهو ةمءنلالاصيإ ماعنالاو لكل الدب لوالا نهلدب ## مهلعت معنا نيذلا طا رص 00
 ءاطعنءاسامعلاوبالاق + قمل نيدلاةمعن نم هذاتبام ىلع تقلطاف ناسنالا اهذلتسإ ئلاةلاحلا |

 قدصلاب مولع ةنااكا ءالوالاو 8 مهيلع هللاوتنا نوفراعلاف تاقبط مه مهيلع عنملا» ءال عها)

 ةوالحم مهيلع 3 مهابنو كارلا ةقأ رلاو لحي مهيلعا عن خا رارالاو ه ةوفصلاو ونقبلاو ىضرلاو |

 نوكاصلاو 2010 ءاس الا مه لبقو #2 هماقتسالابمهملع هللا مناد نوْمّؤملاو ةعاطلا |

 ( نيحلاصلاو ءادهشلاو نيّشدصلاو نيبنلا نم مهيلع للاعنا نيذلاعم كثلواف 0 ىلاعتلاقاك
 فيضاامىلاعت هتاذىلا © اهقتسم ىطارص اذهزاو ) 00 دابعلا ىلا انه طارصلا ف يضاؤ ظ
 وحن داعل ا ىلاةرانو ( هللا ىده ىدهلاناو 3 هللانءدريغفأ ) وحب ىلاعت هللا ىلاّة رات ىدهلاو نيدلا |

 ارش هلهلك كلذز اناس لوالا * هوجو نمهرسو 6 هدتقامهادهمو * مكتيد ىلتاكامويلا)
 كلاس انلو اراتخاو ءاضترا هلهنا ىناثلاو * 6 نيدلانم مكل عرش )ل ىلاعت اعنلاقاك اعشن انلو |
 هفاضاهنا ميارلاو«هلقلة لست دعلاىلاو دبعلا بجعل اعطق هسفن ىل | هفاضا ١ هناثلاثلاو ارامث او ظ
 0 ا



 ةحافلا ةروس مهي 7١ #ج- 5

 ظ :هجوتل لحمي ىناحورلا هجوتل لحم وادضقملاةايسوب دوصقملا ةلبسول اهيبشت قل انيدلاوءالسالا |
 دصلا نكل ةنكمالانع ايلاعتم ناكناو هناحبس هللازال اطارنص نيدلاىمسامباو ىنامسجلا

 | هلوقىفمث * ةافاوملاولوصولامركلك ةافاجحلا لمحت و تاف آلا سمو تافاسملا عطق نم هلدبال ب لاطلا
 ! هادتهالاو ىلاعت هلاهف رعم دعبدب النا لوالا * هوجو دتهم هنا عم © مقتسملاطارصلااءدها )

 لاملا قاشاو ةبضغلاو ةيوهشلا لامعالاىف طيرفتلاو طارفالا نيب .طسوتملا طخ اة فرغم نمابم

 اندها ىنمف ىرختاةلدا كائهف للدي هللا ف نعناوهنا ىئاثلاو + طسوااىل هن دهننا, نواطملاو
 بجومب هاضمنا ثلاثلاو « كلامفاو كتافصو: كناذىع هتلالد ةيفكن م ”ىثلكفام انفع
 لاقالاو هبش ناكزاو هللاىوسامع ضارعالابلط 6 اهقتسم ىطارص اذهناو ) ىلاءتهلوق

 مالسلاهيلع ليعمساك عيذلل داقتينابوا مالسلاهيلع ميهارباك هدلو حيذب ماولىتح هيلع ةيلكلاب .

 ىسؤك تاياغلا تاجرد ىلعاهغولب عم ذملتينابوا مالسل هيلع سنويكر حبلا ىف هسفن ىري نابوا
 مالسل اامهلعايرك زو نبك نيغصتي قشلاولتقلا ىلع فورءملاب مالا ىريص؛نإوا عالسل |هيلع

 نيذلاطارصلوقينا نود ( مهلعتسمعنانيذلاطارمص:) هلوقىف نا الالئاه ماقم اذهو ليف
 ةيلادتعالا ةماقتسالامث مهماعناثيح نم ءايلوالاوءامنالا ماقم ىلا اسغرتواماريسإ اولتقو اوبرض
 | اهفدروثح (امتاوخاودوه ىتبش) مسوهيلعهللا ىلصىبنلا لاق اذلو بعدما اهءلع تايثلام

 تئافص ىلع لمتشم ةنطابلاو ةرهاظلا هاوقو هن أشن ثيح نم ناسنالاناذ تما مقتساف
 لكنم طسولاةفرعم بجاولاو طيرشو طارفا افرط اهنم لكلو ةيناحورو ةيعسط قالخاو

 ظ 6 ةلولغمكدي لمجالو) ىلاءتهلوقك تايآلا تقطنو صاوالاتدرو كلذبو هلع ءاقللاو كلذ
 | اريشتسم هلأسنمل سو هدعللاىلص هلوقكو فارسالاو لخبلا نيب طسولا ىلع هضرح آلا
 | كلع كجوزلو اقح كملع كسفنلنا ) هانا هرجزدعب هلك ليللاءاق و يهدلامايصو بهرتلا ىف

 رهجم الو )ل ىلاعتهلوق وحن اهلك لاوحالا ىف اذكهو (منو ٌمورطفاو مصفاقحكيلع كروزاو اقح

 6 ىتطامو رصبلا غازامو * اماؤق كلذنيب ناكو اورتشلو اوفر لو *اتفاخمالو كتولصب

 درطاونانسولا ظقوالاقف هلأس هتوص اءفاآز ارش هنعهللاىضررمع سو هءلعدلنا بص ىأراملو

 ارش هدجوف هنعملاىضرركبأبا ىلاو ( اليلق كتود نم ضذخا ) مالسلاهملع لاقف .ناطشلا

 ( اليلق كتوصنم عفرا ) مالسلاهيلع لاقف تدجان نم تعمسادق لاقف هلأسف هتوص اضفاغب
 زاجالانبب ةغاللاو نيملاو روهلا ناب ةطسوتم ةفصةعاحشل ان افقالخ الا قاب ىف مالا اذكعو

 بسعرو غو لكى .لادتعالا نارح قآس.تافكت دق: اسنيريثؤبطوفملا ءكاتطالا واجمل
 قلك كوح كتاك هيف تلمس ايان الجم ةموئاتسلا_ تنط ىج جليإل ة فرساي عك لام
 هلوقزود هلعفو هبله مقتسمو هيلقوهلعفو هلوه مقتسم اهم ماسقاىلع مقتسملاو * هلل ضغبلاو

 عفنلا هلى ري ادهو هلقزود هلوقوهلعش مقتسمو ىلءالوالاو زوفلا نيذهلوادحا معي ىا

 نود هيله مقاسمو هبلقو هلعف نود هلوش مقتسمو هلعفنود هبلقوهلوه مقتسم اهنمو هريغب

 موضعب ناك ناو مهلال مهلع ةعبرالا ءالؤهو هبلقو هلوق نود هلعش مقاسمو هلءعفو هلوق

 كلذ لمشي لعفلاناف امهبشو ةميعلاو ةيرغلا كرت لوقلاب ةماقتسالاب دارملا سيلو ضْعِب قوف



 مه 7٠١ 20 لوالا ءزجلا

 امي عملا ىفأ * ةوخنلاءاناو هلةلازا نيعتسن كايا ف درابجعل اهثرواامل دسن كاياو ةباحالا ىلا ىعدا'

 اضيادفو * هتمصعوهقيفوتو هتنوعم ىلا راقتفالاو ادباع اديعهنوكب راختفالاذ راقتفاو راحتنا

 قلخاك هللانم قيفوتلاو.ديعلانم لعفلا تايثا هنفذا ةعاملاو ةئسلالها نه ذل. قرت

 ْ هللا نم حلاو قسوتلل نفاناةلزتعملادرو دمعتك ايا هلوش ديعلا نم لعفلل نيفانلا ةيربادر هفف

 نايفس نع كح  هللانمالا لاسي الو هللاريغمدخت الا دبعلانم امهقيقحم ث نيعتسنكايا هلوَش |

 | هيلعاشغمر خ ( نيعتسنكاياو ديعنكايا ) لاقا لف برغملا ةالصىفاموق ما هنا هللادهمحر ىروتلا ظ

 | صيصخم ىفو * نيطالسلاوءابطالا باوباىلا بهذت لف لاقينا تفخ لاقف كلذىفدللققافا املف ١

 ظ مالسلاهيلع ليربج هللاقثيح دورعلا ديقىف مالسلاهىلع ليلخلاب ءادتقا ميدقتلاب ةناعتسالا ظ

 ظ هيلع تدزلب ىلاحن هملع ىلاؤس نم ىسح لاق هلسلاقفالف كيلااما لاقف ةجاح نه كلله |

 ا ىنعو 0 نيدلاو ريساالف نيلجرلات ديقح انااماف ريغال ءاديو هالجرديق لملخلاناف

 ضيا امم .متهجرانىلع فرشماناو هبملكتاالفىناسلو امهب عمساالف ىنذاو امهي رظناالف

 انلق ثمح ديزي اضيا نحن 4 00 نيعتسن كاياف كنوعالا ديراب اسعم كريغب لدخلا

 ةنملا ىلا كاتلضؤاو ٍرانلانم كان دقف تنا اماو ميهاربا ىلع امالسو اذرب ل 3

 ىلوملالاق : ىهل 10 نم ؤمايزج كلوش هجران انيماو مدت امالكلا عامس اندزو

 هريس سدق نيدلالالج |
 يئاعمو فيعذ نود دوشيم * قصىا.ور نيزا نمؤم شتاز

 مثلا تير ل يايشتإ هيرو * مثتحىا كبس ر ذكي 550

 طارصلا اندها اولاقف كنيعا فيك ليقدناك ةبولطملاةنوعملاناسب 6 مقتدملا طارصلا اندها هه |

 اد شتاب لاق * ةيعرش ةدعاق ةدابعلامام دعب ءاعدلاب ببقعتلا نااضياو مقتسملا |

 هنيد ىلع تابثلا لاؤسل  اندها ل هلوقو هيلع نوعلابلط « نيعت..:كاياو ١ ديحوتلاراهظا |

 ا يد مف تاجاحلا مها ةيادهلا ىلع تاششلانال كلذو هتناعتساو هتداع قدقحن وهو |

 ٌْ ةباحضلاو نيملسم انفو نوعرف ةرحبسو املسم ىنفوب مالسلاهيلع فسوب لاقأك ء ايلوالاو 0

 سيلبال كل املاىف ريغتي دقف. لالا نهاظ ىلع دمتعينا ىنشال هنال. كلذو راربالاعم انقوتو |

 رع هكوويك جوت عنج متجه مجم وج 642م كك ل6

 هرسس سدق نيدلالالج ىلوملاِلاق : اروعابن مايو اصيصربو ١

 نابمو ادِس تسدوب نينحمه * ناهجحرد انو سيلا رازهدص

 1 دش كان بلا ديناو < نقف اود
 ديدي نادزد,سِيَز مهقردنا هنرو * ديل رادرب تخنوا دزدود نبا

 انع وحمتل كففريسلا قيرط اندشراهب ىنع هللاىلا لصاولا فراعلاهلاق اذا ىضاقلاريسف:ىفو |

 ىلوملالاق * كرون كل[ نورت اي سدف رون ىخضتسنل انادبا ىثاوغ طبشو الاوحا تاملظ ظ

 تارودقملاو تامولعملل ةياهنالو نيققحلا بطق لاقاك هانتم ريغهللاىف ريسلانا هانمو ىرانفلا ظ

 ىلاوا ماللاب ىدعينا هبادهلالصاو لوز,الو نكسال دمعلل قوشلاف رودقموا مولعم ماداش ظ

 ةلم نع ةراعتسا | ليا يتلا طا صلاو ( هيوف يموت راتخا طارصلاو »2 هم وق ىسوم راتخاو ) ىلاعتهل وق ىفراتخا ةلماعم لموعف ا

 (مالسالا )

 0 0 ل ني ل صل ا يشل
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 ردت سو
 هنعب ىماىلع تابكانود ةسنو ةيترم لكفف ىدحالادوهش مكح نايرسعم اهعومجعالو
 لكىف هنع خلسنااموهب فصتااه هنم حي لعنع مكحو فصولك هلوبقو هتعسوف اتباثلب

 | اذكقالطالاو ةطاحالاو ةفالخلاو ةيدوسلا ىف لماكلا وهف باحمو ةلفغ نود لاحو تقو

 ظ ( دمنالابا ) هلوقىف ةمجتلا تاليوأتلا ىف لاق © هريسسدق ىونقلاردصلل ةحتافل اريسف ىف

 | اذاف كولمملا سفن كلم باجحالا كلامو كولمملا نيب سيل هنال ةبغلا نم ٍناطخلا ىلا عجر
 ىهلاهتافشاكم ضعي ىف ديزيونا لاقك سفنلاك لام ةدهاشم ىلالصو سفنلا كلم باح نمربع

 ةمهلمو ةماولو ةراما تافص عبرا سفنلاف لاعتو كسفن عدهبر هللاق كيلال بسلا فيك
 ةينامجرلاوةيبوبرلاو ةيهلالا ةفصلاب تافص عبراب هكلام ركذيناب كولمملا دبعلا ىماف ةّسمطمو

 تابذجةوقب ةيميحرلادبجمبو ةينامحر لاءانثو ةيبويرلاركشو ةبهلالاحدم دعبربعف ةيمنحرلاو
 أ هسف نير ةلمل تاملظ نم صلختف سفنلا عيرالا تافصلا كلام باح نم عبرالا تافصل هذه

 | هكلام هحريف ”ىش ىلع ردشبال اكولمت ادبع دعلا قيبف نيدلاموي كلام قداص حبص عولطب
 سفنل | اهسساايز) همْش بطاخم وهيدانسو (كرك ذا نورك ذاف) هدعوةضق ىلعهم ركن اس ا ل

 | كلام لاج دهاشبف(كبرىلا ىجراإل ةبذجبهبرةيكلامدوهشىلاةسفن ةبيغنمهب ذجي مث (ةشمطملا
 دعن كايأ ءادب ىلع امصن نيدلاموي كلام مهضعبا رقأك زجاء.لئلذ عشاخ عضاخ دبعءأ دب هيدانسو

 | بلقلاو (هاوه ههلااذخنا نم تيأرفأ ) ىلاعتهلوقل يويندلا اهاوهدبعت ةيويند سفنلانا اعاو#

 ىبرق حورلاو 6 ىوأملاىه ةنملاناذ ىوهلانع سفنلاىهنو  ىلاعتهلوقل ةنملادبعي ىورخا
 قحلادبعي ىرضحرسلاو © ردتقم كيلمدنع قدصدعقمىف ) ىلاعتهلوقل ةيدنعلاو ةبرقلادبعي
 . كإمهيف هعسإال ىديعنيبو ىنبرس صالخألا ) مالسلاهيلع هس ناسل ىلع ىلاعتهلوقل. كرابش
 ىلاعت لاقاك هدبعنيب وهنيب اهمسق .ةالصلاةمعنب هدبعىلع هللاعنااملف ( لسرم ىجنالو برقم
 ىدبل اهفصنو ىلاهفصنو نيفصت ىدعنيبو ىني ةالصلاتمسق ) مالسلاهملع هس ناسل ىلع

 هلام تافص ىلع ركشلاو ءانثلاو دمملاب هلك ةرضح ىلاهفصنب دبعلا ٍبرقتف ( لأسام ىدبعلو
 ( اعارذ:هلاتب رش اريشىلاب رقت نم ) لاقأك هماعتاو همرك ىضتقم ىلع برلا برو هلالجو

 ىوهنم ضعي قوفاهضعب تاملظ نمهجار خاب رابغالاةيدوبع قرنم هدبع صالخ ىلا هفصنب
 ضراتقرشاف هتينادرف دوهشو هتينادحو رو:ىلاقحلاريغب حورلاقلعتو بلقلاداصو سانلا

 ىذلا هللاب نوعمجا مهلك اونم اف ابر 1-- حورلا شمعو بلقلاتاومسو سفنلا

 قئولا ةورعلاب اوكسمةساو اهنودبعي ىتلامهتغاوطب اورفكو مهكلمو مهكلاموهو مهقلخ
 ىلاعت هصاصتخا ىلع صصنتل كاياررك (نيعتسن كاياو دصن كاياإ اولاقو ادحاو مهلك اولعجو

 | ىلعوا كتدانعىلعزوعلا بلطتىا هسفتبوءابلابىدعيو نوعلابلظ ةناعتسالاو' اًضا ةناعتسالاب
 ايدو نادى انحلصيامب انروماىفوا كتدابعنم عئاملا ناطبشلاةب راح ىلعوا هنانلةقاطالام

 | طاصملابلطو هراكملالمحتو ضورقلاةماقاو قحلاءادا ىلع انتيعتنا كلأسن ليواقالل عماجلاو ١
 | ةبطابطوم ةليسولا يده نا ف معو ىآلا سوّؤر قفاول ةناعتسالا ىلع ةدابعلا يدش و ظ



|| 
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 ىلع ةدابعلاماسقاو * ةعطقالب لاصيالاو ةعجرالب لابقالاو ةيبغالب دوهشلاوةهبشالب نيقيلاو |

 تادقتعملاف * ةرشعاهلبق ىلا تاداقتعالان ةرسشع نيعبرالابىمسملاهباتكىف مالسالاة 2 هركذام

 مهدي ١م خم لوالا ءزجلا

 لمتحي (دصن إل هلوق مث *« ىلاعتّللاالا.ةدابعلل قحتسماالف هللابالا بتتسنال ةثالثلا لا وجال فهملاصف
 ةالصلاةدابعلا نف * ةيدبعلاىه ةدوبعلاو ةيدياعلاىه ةداعلاو ةدومعلانهو ةداملانم نوكينا

 ةيذاالب قتعلاو ةعمسالب وزغلاو ةءاراالب عيطاو ةنمالب ةقدصلاو ةسغالب موصلاو ةلفغالب

 ةياكشالب ربصلاو ةموصخالب ىذرلا ةدوسلان هو #« ةفا الب تاعاطلارئاسو ةلالمالب ركذلاو

 نطابلاوسهاظلاورخ آلاو لوالاوهىذلاءاركالاو لالا تافصبةتوعنملا هيدب الاهل زالا تاذلا

 هتامولعمو هبغب نطابلاو هتانوكمو هتداهشب هاظلاو هلاعفاوهتافصيرخ آلاو هدوجو» لوالاىا

 ةلماشلا ةردقلامث * لئاذرلاو صئاقنلانم هلاءجب نيشيوا هلامكب قيلبال امع سيدقتلامث *«
 ىف ءامصلا ةرخصلا ىلع ءادوسلااةاههلا بيب دب ىتح تامولعملا عب طبخحلا معلا مث * تانكمملل

 ةدارالا مث« رارسسلاتايفخو نطاروشلا اكرر حو رئامضلاسجاوهك "اونق كا وغالاو ءاملظلاةلدللا ٠

 لزالاىفديرم هتثيشمو ةثاضقنالا ريثكوا لملقت - كلملاف ىرخنالف اف تانئاكلا عيمج ظ

 دعب هعمس بجحال رصبلاو عمسلامث * اهداراك تدجوف ةئعملا اهتاقواىف اعدم نادال

 مالكلامث * نافحاو هقدح ريغ نم رضصس و ناذاو هدا ريع نه عم عمسلف مالظ هور مالو |

 كلذعمو ظوفحمو بوتكمو ءورقم نا رقلازاو قلخلامالكك ت يقلل يتلا , مئاقلا ىلذالا .
 هللات اذ راربالاىريكفرحالو تاوصربغل هللا مالك عم ئمومْناو, ىلاعت هللاتاذب ما يطق

 هلعش ثداحوهو الا دوج وماله ضحلا لدعلاب ةفودوملا لامفالامث * نولالو لكشريغنم .

 هلع بج الو إظ هنم روصتيالف املظ هيفهفرصتنوكيلاكلم هريغل فاضي الذا هلدعنم ضئافو .
 لاسرا ىبعةلءتشملا ةوبنلارشاعلاو رخ آلامويلامث * ةلدعنم ةمّش لكوهلضف نم ةمعن لكف لعف | . 2 3 0 7 2 1 7 . - . .
 ةءارقو جللاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاف ةرشعلا تادابعلااماو + .بتكلا لازناو ةكئالملا

 ٍ 72 0 الاوةحصلاقوقحو نيماسملا قوقحم مايقلاو لالخلاىلطو لاح لكفف هللاركذو نا رقلا .
 لاق هللا ةمحتر داما وّدداعسلا حاتفموهو هنسلاعارنا رش ثاعلاو هاك غار اولد لاو فورعملابرصالا

 هريس سدق ىماجلا ىلوملالاق : 6 هللامكسحب ىتوعيتاف هللانوبحن ملكنا ل ق) ىلا

 كيدل حالفلاو زوفلااها * كدع مالسلا هللاهتاي

 وت تما نايصاع را مسه * وتتنسقيرط مقررك

 تسد ىريكت رك ١ىايزا متفا * تسينايمءرابريز ماهدنام
 ناكقحلاريغ اماما هبدصقنا ارب لعفاذا ناسنالان ا هللا ىلا نيهجوتملاذاعلا تاس ناس ىفءاحو .

 هءارومأم هنوكلوا طقف اريخ هنوكل هلعشيلب هنعب اصادصقملناو ديعلا نهال رارحالا نم
 قحلاريغ هلمعي دصقبال ث حب قترازاف لج رلاوهف سم الاعم هنم روضحلا ثبح نه لب اقلظمال

 ةفرعملاقاماتراص لقاونلا برق ىفدرواكق جلاب الا ايش لعغبال ثحب ناكناف ةيلوجرلا ىف اماتناك |[
 هسفئم ال قحلانيعب هدهشل ثسحم هلعف ىف قحلا عم هروضح قيسامولا مضناناو ةلوجرلاو
 هلع صلخلا صلخلا دعلاوهف هسفىلاال هيلا ةفاضالاو لعفلاو هللاىلا دوهشل اةفاضا ثبح نم
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 ]|| هقهل ل هريس نسدق ىدعسلا لاق

 ٌْ ناهج دنامت طم كنربدك * ناهجرب نكم ىدنمروزاهم
 1 رادبا, "تنعل ورب دناع « راكزور دب راكمتس دنامع

 ظ |2017 زك ذل د ف رابل الانتفاخ وهام ىلع مالكلاا لوا هنابسةللا نب هي نيمتسنكاياو دين كا
 ْ ىنك مث هناطلس نيثاغو هناش مظع ىلع هعئانصب لالدتسالاو هنالا ىف رظللاو هيناتا لمأتلاو

 ١ اهافش هجانيو انانع هاريفةدهاشملا لها نمريصيو لوصولاة لل ضوخ ناوهو هيما ىهتنم وهامب
 ١ نوكيناىغني دباعلاناىلا اضياةراشاه.و * رثالل نيعماسل انو دنيعل ىلا نيلصاوا هديجاما 0

 ٌْ ثدح نملب هنمييتردص ةدابع اهنا ثيح نهال ةداعلاىلا هنمو تاذلابو الوا دوبعملاىلا هرظن

 ةظحالم ىف قرغتسا اذا هلوصو قحي امنا فراعلاناف قحلانيبو هني ةلصوو ةفيرش ةبسن اهنا. |
 اهنا ثحح نمالا اهلاوحانم الاحالو هسفغن ظحاليال هنا ىتح ميل نات داما
 ىلع ( انعم هللانانزحال )7 لاقنيح هسح نع ىكحام لضف كلذلو هللاس تنمو هلهظحالم

 كصخم ىاصاصتخالا دصقل لوعفملايدّهو (نيدهيسىب رىهمناإ) لاقثيح هميلكن عداكحام
 نأ رقلاىف ركذام عيمج ةمركع نعو *للذلاو عوضحخلا ةياغ ةدابعلاو كزيغ ديعنال ةدابعلاب
 امهتعهلل|ىضر سابعا نعو « ةعاطلا تونقلانمو ةالصلا حييستلا نموديحوتلا ةدابعلا نم
 وجرو لمّؤن كاياىا «دمنكاياز» دمجاي لق سو هيلع هللا ىل اص ىنلل لاق مال اهيلع ليريجنا

 ىرضاحو ةظفحلا نم هعم نمو”ىراقلل (نيعتسن )ىف اذكو (ديعن )ىف نكتسملاريمضلاو كريغال
 ظ اهلعل مهتجاحب هتجاح طلخو مهتدابع فيعاضتىف هتدابعجردا نيدحوملارئاسلو هلواةعامج اةالص
 | هرسب هللااتسدقرفذالاكسملاو ريك الاخبشلالاق * ةعاملا عرش اذهلو باجنو اهتكربب لش

 1 قملا نعىنك اذاو مظعتلنونب تسيلف ردوا ات يودع ملكت ةمظعلاباتكى رهطالا
 هتلكى ىرس ىتحه. هققحن ودعلا اذهب لق ىف دحوتلا ناطلس ةملغل كلذناف تاررق الاازيا يضيف

 ظ دعلاناف عمجا نو:نولاهذهو اًسعو ةدهاشمو املعو .ادقع ناك ام اظفل هقطن ىف كلذ رهظف

 أ اهكرمو هتفطل ثحح نم ىئادرفالو ىنادحو ريغ هناف ةقيقللا ىنادحو ةفبطللافادرفزاكناو

 قتلت ناهيفىتلا ةينابرلاةقيقْلا بلاطدق ىلاعتقحلاوالا ناسنالاىف ءزج نءامو اهبلاقو اهلكهو
 اهصخم فلكت اهلف ةربدملاتناكناو ةلماىف ىهو تادانعلا نم اهب قيلبام ءازجالا هذه ىلع
 دسنكاياو دفحتو ىعسن كبلاو دجسنو ىلصن ىلاعت هللدبعلا لقي ةضلا هدهلق ااهتاذ بساتيإو

 هتجافاهيف راح دقناكو ةلئسملا هذه نع موسرلاءاءلع نم لئاس ياام و باطخلا اذه لاثماو

 ىلاعتهبةداصلا صصخام:او * هر س دق خبشلا مالك ئهتناهللدملاو هليلغىشف اذه اهنم ةبوجاب
 ةنكمملاةاحلاءاطعابو عفتنملاقلخم متلو وهو ةياغلاىف عنملبالا قيلئالف مظعتلاةباهن ةدايعلانال

 6 اعبي ضرالا قام عكل قلخو )ل ةي آلا 6 كابحاف اتاوما متتكو ) ف لاقاك ءافتنالا نم

 لهجلاو زجعلاو توملاو مدعلانم هلق ىضاملا ىف لبقتسمو رضاحو ضامدبعلا لاوحانالو
 .| تاحاخلا ٍباونا هلع تحتفا رضاخلاىفو ةيلزالا هتردَه معلاو ةردقلاو ةامكباو دوجولاولا

 ظ هلامعاب هيزاجحم نيذلاموي كلام لقتسملاقو محرلا نمحر لاب روهف تايرورضلاب اسا هتمزلو
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 مه ١١ >> لوالا ءزجلا

 نيدلانا(نيدلا موب كلامإ ىف ةراشالاة يمجتللاتاليوأتلا ىفو * نيدلاءويكلاماناف ءازيلا نمدبإلمت
 مالسا نيعون ىلع مالسالاو 6 مالسالاهللادنع نيدلانا ) ىلاعتهلوق هيلعلدي مالسالاةقبقحلا ف
 ىنادسج مالسالا اذهف ناكرالا لمعو ناسللارارقاب ىهاظلا مالساف نطابلاب مالساو ىهاظلاب

 هللاروئيردصلاو بلقلاحارسشنابف نذابلا مالسااماو ةملظلاب لدللا نعربعيو ىناملظ ىنادسجلاو

 دسحلا مالساىضتقفب ىنادسحلامالسالافرونلابموملا نعريعيو ىنارو: ىناحورلا مالسالا اذهف ىلاعت
 هءاضقو ىلزالاماكحال حورلاو بولقلامالستسا ىضتَشب ىناحورلامالسالاو ههاؤنو هللا ماوال

 ةليلريسيف دعيوهو ىناحورلامالسالاة يتم غلس لو تادسجلا مالسالادنعافوقوم ناكنف هردقو

 هلع نجاملف مالسلاهيلع للخلا لاح ناك ام ةريثك اكالمو اكولم ىريف ريحتمو ددرتم نيدلا
 ءارو نمىناحورلامالسالا سمشتملطو هتداعسحبص سفن مو ىبر اذه لاق ايكوك ىأر لبللا
 هتفو درو نوكف نيدلاموي 022- حضاو هبرنم رو ىلع وهف بلقلاق رشم نم هسف لبج

 موب كلامالا كلامالو هلل كلانا نيقبلا قح فشاكيلب نيقيلا نيعب دهاشدف هلل كلا حبص اوانحبصا

 (نيعتسن كاياو دعن كاياإ) اهافشهمجاانيو اهاحو همطاخمب اراهج كلاملاب, ف شكو راهنل اهل ىلا ذافنيدلا
 كلمةفلاذع فيكف قلخلاءانقو ملاعلا بارخ ىلا لوأت كلملاةفلاخ نا نيدلاءوب كلام فئاطل نمو

 لاقاك حاصملاببسةعاطلاو 6 هنمنرطفتي تاومسلاداكت )) ميصةروسىفىلاعتةللالاقاك كولملا

 كولملاكلم ةعواطم كولملا ىلعو كولملاةءواطم ةيعرلا ىلعف (ىوقتللةبقاعلاو كقزر' نحت )ل ىلاعت

 لاق ثيح هلدعب هكلم لاك نانيبي نيدلاموي كلامنا اضيا هقئاطل نمو * ملاعلا اصم مظتنيل
 تردفاق-ناكالداع ناكنا ىزالا كلملاف © أشسفن رظتالفةمايقل امويل طسقلا نيزاوملاعضنو )ل
 عطَشا ناورشو:انا  ىكحي  ريخلا عراف الطاب ناك ارئاج ناكناو عورزلات بو عورضلا

 اهبح نم يرختساف ءهاطعاف ةنامر ىنطعا هيه ىصل لاقف ناتسي ىلا ىهتناف موقلا نع ديصلا ىف

 ةلملق ةصفعتناكف ىرخا هلأسف هكلامنم ناتسيلاذخا رمضاو هبحاف هشطعهب نكس اريثكءام
 بطا اهدجوف ىزخا هلأسو هبلق باتف مظلا ىلع مزنع كلملالمل لاقف هنع ىبصلا لأسف ءامل

 ادلخم همسا ىتف لظلانع ةيلكلاب باتو ناورشونا هبنتف بات كلملالعل ىصلا لاق ىلوالا نم
 ( لداعلا كلملا نمز فت دلو ) لاقفزخاشهنا لس وهنلعهللا ىلص هللا ل وسر نع ىورىتح لدعلاب

 البل دناورشوت ارك ذو هلثمديفداو ىتح ىتارونلا هم زبر خاشت هلعل لب ةحئافلا ريسفن ىف ىرائلا لاق
 مامالا لاق * ىهتنا لدعلانم الاح نسحا طلسملا رفاكلاىف روصتبال ثيح هنامز ةينارون ىلع

 حصن اؤ ةحالو هللصاال ( لداعلاكلملا نمر ىف تدلو ) ثيدح ةنسملا دصاقملاىف ىواخسلا

 هفصوواكلذب هلدداهشلاو لدعلاب ةمفدولا الدهب ىعديناك ىذلا ممالاب هش رعتله يلع لذاعلا قالطاف

 ناكامىا ( مهتهل ! مهنع تنغااهل ) ىلاعت هللا لاقأك الداع ناك هناههف نيدقتعملاداقتعا ىلع كلذب
 ىهتنا الداع هللا مكحريغب مكح نم سو هيلعّلا ىلص اللا ل وسر ىمسينا زوجالو ةهلآ مهدنع
 ح ديف مهجر سج ىلع هدف ةماقلاموب ىلاولاب ءاح ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دصاقملامالك

 ناكن او هنف ىضمهلمحىف هللاعطم ناكناف هناكم نع لازالا لصفم هنم سال ةجاحن رارسجلاهب

 | ىطرقلامامالل قوملاةرك ذتىف اذك (اماع نيسمح رادقم منهج فى وهف رسجلاهب :قرخم |ةللايصاع |

 لاق )
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 >حرلا ماكحا مسقتت بتارملا هذهىلعو اهمكح نع ولخبالو بتارملا هذههلف دوجوم لكووعملا

 ىلاعت هللاهمحر ىجلثلا عاجش نب دم هللاددعىبا نع حمي هيف فرح ةدايزل كلم نم اباوث

 ةحمافلا ةروس مدي ٠6 جيم

 رضحو نوطنلا مضحو روهلخل ةرصح ثالث نمح رلابةصتخ ا

 نيعماخلاو سكعلابو ةدرجملا حاورالاك مهنادبا نود مهسوفنب نيمعنتملاو ءابقشالاو ءادعسلاىف

 مهنوكل مهر ءوص نود مهمولعب مهسوف ثبح نم ءأدعس: مهنم ةنلا لها نه اذكو نيرعالا نيب

 ناين !ا ةيسنلابريسيرزتف ناكناو ىروصلا| معنلاهب نوبجوتسام لامعالا ةنلا ىف اوهدّقرمل

 مدعل ىناحورلا معتلا نم ظحلا لق مهحاورا ناف مهل عال نيذلادابعلاو داهزلاك كلذ سكعو

 ةونظ لب لمعلا ار راما 6و هاج وراو#ا اذهلوةيملالاةيملعلا تارضحللا نيب و مهنبب ةبسانملا

 نوعماجلا امأو هنم اورذحامم ةهرو هب اودعوامف ةبغر هيلع اورصتقاو .هدنع اوفقوف ةياغلا

 مالسلأو ةالصل ا مهلعلسسرلاك لمتلاو رعلاىف لماكلا ظحلاب نورئافلامهف اماه نيميعنلا ني

 هرسسد3 نيدلالالج ىلوملالاق : ءابلوالا نم لمكلا ىنعا مهم هتنارو تلكوختو

 ىاجىب بناح روك نيو * ىهذمرد درب ى نا وكك نه

 ١ عرشلاىفو نامزلانم اموىغو سمشلا عولط نيبامعةرابع فرعلاىف مويلا «نيدلاءوب كلام

 / كلامىامث سمشلا مدعل تقولا قلطم انهه دارملاو سمشلاب وسغو ىناثلارجيفلا عولط نيبامع

 ' اهفعقوامىلا فورظلارئاس ةفاضاك ةسبالم ىندال نيدلاىلا مويلاةفاضاف ءازجلا مونىف هلكرمالا

 / ءارجاب هدرفن نالوا هليوهتو همظعتلاما هصيصختو حتفلا مويو بازحالا موك ثداولا نم

 | كلام نوكيال مولا كلذؤه ةلكلاب ذئتنح كالمالاو كالملانيب قئالعلا عاطقناو هنف مالا

 ١ ةلماكلا ة ةوقلاةقشلا ىف هلل ةوقلاو دشلاو طبرلاكلملاو كلملالصاو هريغ زاجالو ضاقالو

 | ىلعو ةيانوةيادب مهكلللذا زاجم داعلاوهو ىضاملافرصتلاو ىراجلا كفي ةذفانلاةيالولاو

 | ىلا ىلعو نطانلاال هاظلا ا ىلعو سفنلاال سفنلا ىلعو ضرعلاال ارو لكلاال ضعبلا

 كا فلالاب كلام ةءارقو لاقتنا هكلملالو لاوز هكلمل سيلذاق حلا دوبعملا فالخب تمملاال

 تأرقو ىتداع تكرتف غنابا كلمزا ءابدالا ضعب نه تعمسف كلام ةءارق ىداعنم ناك لاقدنا
 ه.طلعهللا ىلص ” ىنلالوق تعمس اما ارمشع كبائسح نم تصّشجل لش الئاق مامملاف قاف كلم

 تلفواو در :(يسضرشا هنع تحمو تائسج م فرح لكي هليتك نا نقلا نق نع

 ّةداعلاءذه كرتتال مل ىلليقهنا مانملا ف اناث تيأر ىتح ىنداع كرا ط تبشاف ( تاحرد مع

 ايرطق تينافاءظعم اهظع ىا (ام>فمامخف نا رقلا اوارقا) ملباوةيلجمتلا لس ينل !هلاوق تضييفاوا

 كلم ىذلاوهف كلاملا اما ريثكق رف امهنس لاقف كلملاو كلاملانيبام .هتلأسف ةغللاىف اماما ناكو

 نيمزحلا نيمرحلالها ًارقداشرالاريسف:ىفلاق « كولملا كلب ىذلاوهف كلملاماو ايندلا نم أش
 لعةردقلاو ةماتلاةلغلاو ىهاملا ءالستسالاو ىهاَتلاناطلسلا نع ةرابعوه ىذلاكلملا نم كلم

 ىهنا نيدلامويىلا ةفاضالا ماقم بسسنالاوهو ىهنلاو سصعالاب ةماعلا روماىفىلكلا قزيشلا

 | لوم هناك سلا تافصلادرسىفهجولاو * ةمب علاطتلفريسافتلافتركذ حبجرت هوجو لكلو
 لا التل تت 22ج

 محرر انافترفغف تبن مث نمحر انافكملع ترتسف تدصع مث برااق 6 كتّيرر مْ هلااناذ كتقلخ
 * ك0

 اي تبآ ريسفا رو مك رعذد رد

 »و
 ٠ رص هدا

 » داما ىلع



 مد ١5 جس لوالا 0

 ظنا بجتلا ناوعبل ىناثلاو * ناتءلام ناتنافص ةحنافلا ىت>رو ناتيتاذ ةلمسدلا عقلا

 قكذل امرك ؟ىلاداعلايدنهناثلاثلاو « ةديافلا نع امال واخ اهداعاال مب اج

 هنا عبارلاو * (ه ركفارتكا ارش تحا نه )كيد و ةهللاركذ بح هللا ةمالعن مناف

 ةلف دنعإ ىذلا محرلا اب الف مهقزرب ىذلا نرلاوه نيملاعلاب رنا نينف نيملعلابر ركذ

 اماو ايندلا قرر ىهو ةمنامح رلاباما ةمبودرلانا ىنعي نيدلامون كلام هدعبرك ذ كلذلو ىتقعلا ىف

 دم نم لواناذ ةمحلا لان نمحابو دما ركذهنا:سماخلاو د ىقتعلا ىف ةرفغملا هو ةيلايبكرأاب

 هقلخ دعف كقلخ كلذلو كبر كنحري لاحلاببجاو دل لاق طعم ريشبلا نم ىلاعتّللا
 5 وف دا تسر ' نال لياعتلل را ىوكقانل سداسلاو * داب هتحر نولاس 3 انيبو دا

 ناسحالا ىف راتخمهنا لعامهتلالدل اهتلمح نم ةمدحرلاو ةينامحرلاف اهذخأم ةبلع ةراما فاصوالا

 كالانكللا لتنفوب:نيملاغلا بوب ناذلاطنف نيد قاقحيتساب ىانساءافتشا:ثللذ فو كعومال
 ةرخآآلا ف الدع ةيزجالاو افطل ةبوثالا ضيفو ايندلاىف امهنع جراخالو محرلا نمحرلاب
 قحلا صاصتخاباما محرلاو نمحرلا نيب قرفلاو *« ةثالثلافاصوالا سبلرت هجو مهغباذه نمو

 محرلاو داعلا نم هسنج ردصيالاه نمر لاوه لوالا ىلعف مللي لظامكا همومعيوا لوالاب

 | تحج رذي؛ ىلقىف ةلولو تو نه رعس سدق نؤملا ىذ نع ىورامك اذه مهمه هرودص روصتاع

 لئلا هيريعو هرهظ بكرف طشلا نع ءعدفضىلا لصوف هتعبتفودعي ابرقع تيأرف للا طشولا

 و انام واغدالت واسشاوتف هدصقن هن رق ىفا اذاو مان باشولا ادعو لزتف هتعساوةنف لات دكر ف

 عمتجيف هنم بارفلارشرو رمحامحاك نوكيرشقلا نم جرخاذابارغلاداونا  ىحيو  مئانلا
 هشعىفتاعنلاقزاراي لبق اذهلوهبلامءالا دوعت كلذ دنع هشير تش ناىلاهمقتلش ضوعبلاهلع

 اهم ثداوحلا اناق ىواب عون نع هل ةلا- لبدحأ ولخماملقو كلذ فكل يقف ماع نمحر لانا ىلعاماو
 اقم لوالاف ةيآلا (أنش اوهركتناىصفإل ىلاعتةللالاق سكعلابو ةمقن نوكيو ةنحرةنا نظنام

 هدسفمىأ ءرملل ةدسفم * هدجلاو .غارفلاو باشلانا

 ديلا عطبقكو برضلاب لعتلا ىلع هلمحو بتكملاىفداولا نستتح قاثاؤ+ ةكازءاطلا انمزكو
 ةحنمو ةمحر اهتحنوالا هنحمو ةل نماف رئارسلاىلارظنيلقاعلاو ىهاوظلابريتعي هلبالاف ةلكأتملا
 قلخوةينادسلا قئالعلانع حاورالاريهطتل فيلاكتلاةريكرش ليلقلارمشلل ريثكل اري اكرتو

 ققحلا نأشف داعلانم نيصاخلازيكل ناطبشلا قلخو راربالا لامعا ىلا رارشالافرصل رانلا
 عبطلا هركيام لكف هعم مالسلاهيلع ىسوم ةصق ىف مالسلاهيلع :رضخلاك قئاقحلا ىلع ىنيينا
 0 نوكلادوجو نكيمل بضغلا اهقبسو ةمحرلاالواف ةغلاب ةمكحو ةيفخ رارسا هتحتف

 دمعلا ل طن وكينا مهوت عقدل مح رلابهعبتا امناف عنلا لئالخل نمحر لانا ىلعاماو نيع منملامسالل

 هللازناكف ١ ريسي الجاهل بلطالاق ةريس كاب كنج مهضعبل لتقنداءوسريسلا *ىثلا

 حامو كلعن ام فلام باطاف محر قكلاو قنة تانشتسدال غنوا الع تدون ول لاوُط

 زيزعلا ةرسسدق ىذعسلا خبشلالاق : كردق
 ىهمتتجاح تسد تديأ زاب هك * ىهنرد نيربرس رك تسلاحم

 و" )
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 مرادنطو ىانت تب ىعزا تف ركبملد * ديوك ىمح بلريزيورممخ دوريماسدز ظ

 افصل اءامسابهخد را تاذلا مسابدمنح |ةلب اقم د: ءاحلا عيمج ىف :اذلاهقاقحتسا ىلع هنا نيملاعلابرإ» ١

 قاقصلاو ىذا دماحلا لح اةقاقعيت ارت ناهربلاك نيملاعلا بر ىأ وهو نيقاقحتسالا نيب اعمج | ظ
 | رئاسو مهتيذغاب ههيسريف نيملاعلا قاما حالاصالاو هيب رتلا ىنعم نرلاو * ىورخالاوىومدلاو ظ

 | ةحرلابنطاولاىنريو سفنلاىهو ةمعنلاب ىهاوظلا ىبريف ناسنالاقح ىفو مهدوجوءاشب بابسا
 ىبريوةهرطلاباد آب نيقاتشملابولق ىبريو ةعيربشلاماكحاب نيدباعلا سوفن ىبريو بولقلا هو
 | ناحبسفهثاضعإىف هراوناىوق ضيفو هراوطاب ةراث ناسنالا ىبريو ةقيقللا زاوناب نيبحلا رارسا
 | هرامو هب وح تانملاق هناذغ بدي رثب ىرخاو محلب قطناو محيشبل رصلو مظعب عمسأ نم

 هراوناو هبك اوكب كالفالاىفو هراهناو هراجشاب ىضارالافو هموحشو هموحلب ناولاىفو
 | ءاغنبانم كنكممو كظفحو ىلامللاىفةيذؤملا تاكرخلاو تارشخلا ناكسنو كنوكسإ نامزلا فو

 هريغابر كلن اك همدختو ا همدختال تناو كاوس دبع هلسيل هناك كسري اذهابق راهنلاب هلضف
 اهنمملاع ايندلاملاع فلا رشع ةيناامت هلل بهو لاق * هظفل نم هلدحاو ال عمججلاعلاو ملاععمح نيملاعلاو *

 ةافح مهنم ةئامالثنوتسوةئاهتالث كاحضلالاقو « ءارحىف طاطسفك الا بارخلاىفنارمعلاامو

 مهلك و نينرقلاوذ مهبسم بايثلانوسبلب املاء نوتسو منهج وشح مهو مهقلاخ نوفرعبال ةارع |
 هللاىضر ةريرهىبانعو 6 وهالا كير دونج ملعبامو ) ىلاعتهلوقل ىصحبال رامحالا صكلاقو *

 الؤه لعج مث سنالاو ناو نيطاشلاو ةكئالملا فانصا ةعبرا قلخلا قلخ ىلاعت هللانا هنع

 ةعسن ءازجا ةرمشعةثالثل هذه لعج مْ هقالا هثالكادحاوو ةكئالملا مهنم ةقبتتا ارح َةمَقَ

 | سنالادحاوو نا مهنم ةعسنفءا زج !ةرمشع امهلعج مث سنالاو نجادحاو ءزجو نيطايشلا مهم

 سانامهو حوطاس مينم دذهلادالب ىف ءزج ةئام لعل أزج نيرشعو ةسمخو هس
 مهئاذأ سانا مهو خوسامو , مهرودص ىلع مهيعا سانامعو خولامو بالكلاس ور لثم مهسؤر

 لعجورانلا ىلا مهلكريصم و ىايلاود نومسل مهلجرا مهعواطيرال سانا مهو فولامو ةلسضلاناذ 11

 فئاوط عبر ١ ثالثلا نمل اك ةيلمارسالاوةيناكلملاو ةيرول وطسنلا مورلادالب ىف مهنم 10

 كرو ناقاخو كرو جوجأمو جوجأي قرشملا ىف مهم ءازجاهّتس لعجو اعيمج رانلا ىلا مهريصمو
 ةيونلاو ةشدخلاو طزلاو جمزلا برغملا ىف ءازجا ةّتس لعجو ريجرج كرو رزخ كريو خلخ دح

 مازفدحاوءزج دحوتلا لهانمسنالا نم قبو رانلاىلا مه ريصم و برعلارافكرئاسوربربو

 لها مهو هيجان ةقرفو تالالضلاو عدبلال ها مهو رطخ ىلع نوعبسو نانا ةقرف نيعيسوانالث

 لِي ارساىنبنا ) ثيدحلا ىفو ءاشب نم بذعيو ءاشن نمر فغي ىملاعتهّللا ىلع مهءاسحو ةعامججاو ةئسلا

 ( ةدحاو ةقرفالارانلا ىف مهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتماقرشو ةقرف نيعبسو نيتني ىلع تقرف

 | داقتعالا نم ىناكحاو هيلع انا ام ىتعي ( ىناككاو هيلعانا ام ىلع مهنم ) لاق هللا لوسراي ىهنم اولاق
 | ىلاي رطو لطاب هادعامو حالفلاوزوفلاو ةنطلاىلا دوم قيرطوقح وهف لوقلاو لعفلاو

 | قتساراسعل وع راركلاف <« محرلانحرلا ف الفالاو دولخ مهف دي اوناكنا رانلا 1
 .--جحج مسبب مس سل |

 7بلس شلبي

 ظ
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 ] اهراذقا نم رهطتا و اهرسسا نم ىندلخبل هيلا بونا نا بحبف ىصاعملاب خطلتم رصم انا و

 اهطئارشواهقوقحم ةقداصلاةبوتلا ةماقادتلصحاماف ةبوتلا ةبقع انهه هلبقتسيف ةمدخلاحلصاف
 ناطيشلاو قلحلاو ايندلا عبرا ىهاذاف لمأتف هبةةدحم ةدابعلا نم قئاوعهلوح اذاف كواسللر ظن
 قلخلانعدرفتلاوايندلا نع درجتلاروماةعبراب اهعطق ىلا جاتحبف قئاوعلاةمقع هتلبقتساف سفنلاو

 ناطشلاك ةرمعاهر هش ناالواهنع درجحتلا هنكمالذا اهدشائهو سفنلاو ناطبشلاعم ةبراحملاو

 ريا دض ىلع ةلوبحم ىهذا ةدابعلا ىلع لابقالا ىلع اهتقفاومىف اضيا عمطمالو ةل ًالاوةيطملا مذا
 هلاهعاساو ىوهلاك

 نانع نتفركدباوب_شلقعيك ناتج كر مسن سك ترا دزاتى ع

 رومز دياين ناكش, فاصم * روز, دبا رب ناطيشو سفناب هك
 غرفاملف دسافملانع اهعنيو دشارملاىف اهلمعتسي داقنتل ىوقتلا ماجلب اهمجل.نا ىلا جاتحاف
 هبلطتق زر ةعبرا ىهاذافرظنف ةدابعلا ىلع لابقالا نع هلغشتو هضرتعت ضراوعدجو اهعطق نم

 كلذ قهحالاصا ىرديالوههركيوا هديريوأ هوجريوا هفاخم و لكم راطخاو ديالو سفتا

 ةفلاخل صتنا دقو اممسال يناح لكن م هللع بصنت بئاصملاو ديادشلا ثلاثلاو هداسفوما
 ضراوعلاةبقع انهه هتلبقتساف ءاضقلاعاونا عبارلاو سفنلا ةراضمو ناطيشلاةب راحو قلخلا

 | رطخلاعضوم ىف هبلا ضيوفتلاو قزرلاىف هللاىلع لكوتلاب ةعبراب اهعطقىلاجاتحاف ةعبرألا
 | ثعشالو طشنتال بسك ةرئاقسفنلا اذافرظن اهعطق اذاف ءاضقلاب ىضرلاو ديادشلاد نع ربصلاو

 قئاسولا جاتحاف لوضفو فرس ىلا لب ةلاطبو ةعدو ةلفغىلا اهليماعاو ىننيو قحامريخ

 دعوام نسحوف ءاجرلاف فوخلاو ءاجرلااهو ةيصعملادنع اهرجزي رجازو ةعاطلاىلا اهقوسي
 هتلبقتسا ثعاوبلاةبقعدذهف تاناهالاو تابوقعلا نمدعواام ةيوعص نم فوخلاو تامازكلا نم

 ابعادو اثعابدجوو الغاشالو اًعئاع ري اهنم غرف املف نيروك ذملان يذهب اهعطق ىلا .جاتحاف

 بحعلاو ءايرلا ام ناتمظع ناتفا كلذلك دعب ودين اذاف رظنف قوشلامازاب ةدابعلاقناعف
 حداوقلا ةنقع انهه هتلقتساف هسفن مركيو كلذ مظعتسي ةراتو سانلا هتعاطب ىناري ةداتف
 تلصح هددأتو رابجلا ةمصع نسحب اهعطق اذاف ةملاركذو صالخالاب اهعطق ىلا جاتحاف

 ١ ةمصعلاو قيفوتلا دادمانم للان روحبىف قيررغ وهاذاف ظن هنكلو ىتشو قحناو هلةداعلا

 ١ ةبترص ع ىتلاةعبفرلاةيترملاكلتنع طخبو نارفكلا ىف عقبف ركشلل لافغادنم نوكينا فاخف
 | وهاذاف اهم غرف املف اهريثكتب اهعطقف ركشلاو دجلاةّقع انهه هتلبقتساف نيصلاخلا ةيذغا ظ

 ديربل ار ظنني ىقعلا ىف بلقو ايندلا ف ضخشب هرمح ةيقبةلاخ اءذه ببطىف منتي هاغتبمو هدوصقكب ظ
 هريشب نملاعلاَنَر لوسربوه 'اذاف ىلعالا ًالملاىلا قوشلالمكتساف ايندلا رذقتسيوامويفاموب |
 ايندلا هذه نم سنالاو رشبلامامو سفنلا ةببط ىف هنولقنيف نابضغريغ بردنعنم ناوضرلا ٍ

 خيشلا لاق“: اميظعاكلمو امعن ةريقفلا هسفنل ىريف ةنلطاضاير رقتسمو ةيهلالاةرضحلا ىلا ةينافلا

 هريس سدق ىدعس

 0-0 ا و ام م لل. اح سلا وسال." افاق | تعاخدوب ىزور كين ترك * تمتام تبوب دوب ىسو ع ٍْ
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 هيماثم ىف هستشن اضنا+ وللا هع اذنل ه ةقيقْللا فو مهتاوذ و مهسوفن ةكلم تالاقكلا ونمت
 الوق ىهلالا وخلا هماقم ىف هتاذ هدمح اماو هل اهترباغم مدع ثح نم صهاظملاب ىدسملا كصفتلا

 هنالك راهظا وهف العفو ةللامكلا تافصلاب هسفن هتاغب رعت نم هفضصو همك مفي ةواظأ اجو

 ىلا ىف هع ىلا هملع نمو هرهاظ ىلا هنئطاب نمو انواع ىلا هسغ نم ةللالخلاو ةنلامعا

 رونلا روُهظو ىلوالا سدقالا ضنفلاب هتاذ ىف هتالحن وهف الاخو هلامسا ةيالو لاحو هتافص

 لق اك الصفتو اعمج دومحملاو دماخلا وهف :ىلزالا
 نكاابلسيلاهثلل نك اقل ٠١ ىلا ةعاراحإ + الفلا لكتماكي نا اعلق لها كنك دعل

 رك اذ هين نك ذن فب: ناؤكب ولع كناير +-ذعا فعتث نسصتإلا «لاطلا ةاطأ تالق

 ئهتنا'فيزعتلا مازاتنتن وهف“ ةنلا ناننكلا كافذ ”داتثتإإ اورق فد“ ولا ذا اما كو:

 هلل ف ءاشلاب هسفن دمح ناب هباتك ردص كلذلو حدملاو ركشلاو ءانثلل لماش دجلاو « ع

 هدمحم نا دبعلا سيل مث نيدلا موي كلام محرلا ن>رلاف حدملاو نيملاعلا بر ىف 1

 هتاذب قيلي هجوب حدملاو ءانثلا نالف لوالا اما ازاجو ادئاقت لب ةقيقح ةثالثلا هوجولادذهب

 قح هللا ردق امو * املع هب نوط.ىالو ) ىلاعت هللا لاق دقو امههنك ةفرعم عرف هتافصب وا
 | ىصخاال ) لاقىلع نثأ ناب جارعملاةاِل بطوخ امل مالسلا هلع ىنلانا امكف ىتاثلا اماو 6 هردق
 ( كسفن ىلع كشا متنا لاقف) ةيدوششلا راهظاو ىمالا لاثتما نم دبالثا معو (كيلع ءانث

 هللااوقتاف ) لاق مك 6 هلل دما لق ال هلوَش ديلقتلاب هدمحت نا اًضيا انا دقو دلقتلاب ءانث وهف

 هرسس سدق ىدءسلالاق : ةقياحتلااياباوأتلا(ق 2 معطتسا|م

 مثك ىركش ىوم رهب هنوك هج * مكاري وزا ىوم يه تسساطع

 خا ركشلاو دما نا نيدباعلا جاهنم ىف هللادحر ىلازغلا مالسالا ةخح مامالا خبشلا ركذو

 قيرط كوم دبعلا كرح ام لواف هاغتبم رفظيل اهروبعنم كلاسلل دبال ىتلا عبسلاتابقعلا

 | هللا ىلص عرشلاب حاص هللا راشا ىذلا وهو ىهلا ضاخ قشوبو ةيوامس ةرطن طف نوكي ةداععلا

 كلذل له هللالوسراي ليقف ( ح رشناو حتفنا دبعلا باق لخد اذا رونلانا ) هلوَه 0

 | توكلل دادعتسالاو دولخلا راد ىلا ةبانالاو رورغلارادنع ىفاحتلا) لاف اهب فرعي ياام

 أ ىتلاطي هنا لاقو منلانم بو رضب امعنم هلذا ”ىش لكلوا دبعلا بلقب رطخ اذاف (هلوزن لبق

 كاك اجت الو نر“ ةلفاوراا ده وى شيقل ققاناو عتود جول ”عيزتلا 1 دلت كانو 57

 فاخف ىهنو يما دقو هتيصعمب بقاعنو هتعاطب بش نا ىلع ارداق املاع ابر ىلناب ىنربخاو
 ةعاصلاب لالدتسالا ئوس البس عازتلا اذه نم صالخا قيرط ىف دحب ملف هدفا قا]ف

 | هتلبقتسا ةفرعملاو معلا ةبقع هذهف ركذ امب فوصوملا هبر دوجوب نيقيلا هل لصحبف عئاصلا ىلع
 لصخاذاؤ َءْرْخآلا ءاحملغ نم لاؤسلاو معتلاب ا اهعطق ىف نوكل قيرطلا لوا ىف

 | ام لعتيف مدس كيمو اسمو فنا عيل لا 0

 ثعبنا ضئارفلاب ةفرعملاو ملا وو تكلا نطارفلا املاب

 مسي يييييئ_ كيني ب سي ا تيب  يتيشسس- سس سسمجب ٠ سسسكس امئكب سس ٌ 

 | ةعاقلا ىلع لقا فنك ل وذ ساتارتكأ لاح وه اك بون بحات وه انف رلظ اظنق ةداسلا
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 | نع هل تزواحمو تانسحلا هم تلضو هل ترذغ دق ىنا ىلع ( ريما ةدحاو 1 باتكلا ظ

 ظ ةمايقلا موي باذعو رانلا باذعو ربقلا باذع نم هريجاو رانلاب هناسل قرحا الو تسلا |

 ( نيعججا ءايلوالاو ءايبنالا ل لبق بق ىناقلتو ربك الا عزفلاو

 هه باتكلا ةحأف 2لاوتب 5-3
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 اماو اه ةالصلاو 7 مللعتلاو فحاصملا حاتتقال اما | باتكلا ةحئاش 0

 ظوفحملا حوللاىف ب 0م لوا ا امارس هر لس كدا اين الالاو مالك لك ةحتأذ د نال

 | رارقا ةعبرا روما ريرقت نا رقلا لكن م دوصقملا نال هلصا ”ىثلا ماو نأ رقلا ملأ ةسسو +

 0 مح رلا 00 0 ا

 موا فاو الكا ال عفوت 0 اهنم يآ 0 تايآ

 ةيمستلا هوح وهذه هعبسلا ناربنلا باودا هنع تقلع عسلا اهتابا ةءار 7” ' هاف حّف نم نال وأ

 عفشت دارملاوا ىرخالاىلا ةسسنلاب ةعكر لك ىفوا ةالض لكىف ىثت اهنالف ىناثلاباماو عبسلاب

 | سيفعل ةلرصو ةكمىف ةرسمنانىص اهلوزت نالوا 00 هقيقحةروس ةمكرلكفف

 ٌةرونسو دما ةراوسو ةفاؤأآو ةفاكلاو نأ رقلاس اساو ةفاشلاو ءافشلاةروسو ةالدلا ةزوسب

 ىلاعت هللانا ىوري امل زتكلا ةروسو اهيلع اهلاتشال ءاعدلا ةروسو ركشلا ةروسو لاؤسلا
 وهو لماكلا دما ىا دهعلل همال #ي هللدما 2 ىشرمع 5907 7 5 ناكلا ةحماق) لاق

 | ةنالاو دماحلا عيمجىا قارغتسالاو مومعلل وا هالو لسانك دا لس زل دق و [ دول هللا ندخ

 كلملا ن٠ ةضمع وا دماحلا كلت تن تناك ةينيع اقح دوبعملاو الدع حودمملاو الصا دومحملل

 ةيفوصلا دنع دملاو 6 هدم حبس الا ”ىشنم ناو ل ىلاعت لاق م اهريغنم وا رشيلا نم وا

 ىلوق دما ىرصنقلا دواد خبشلا لاق * هراثآو هلاعفاو هتافض ىلاعت هلاكو دومحلالاك راهظا

 هناينا ناسل ىلع هسفن ىلع قحلا هب ىتثا امب هدلع هؤانثو ناسللادمك ىلوقلا اما ىلاحو ىلعفو

 هللادجول ءاغتنا | تاربخلاو اقادنبلا سيشل لامجالاب نايثالا وهف ىلعفلا اماو ماللا مهيلع

 هيلع بجيب كلذك ناسنللاب ناسنالا ىلع بجي اك دما نال مركلا هبانج ىلا اهجوتو ىلاعت

 مالسلاهيلع ىلا لاق م” لاوخالا نم لاح لك دنعو ركشلاك وضع لكىلع لب وضع لك سحب

 هنعولا قلع الجال ىلع ايف وضع لك لامعتساب الا نكمي ال كلذ و ( لاح لكى لع لل دما )

 ىلاخلا اماو اهتاترم و سفنلا ظولظحل انطال هرمال ادايقتا و ىلاعت قحلل ةدابع عورمشملا

 قلختلاو ةيلل.ءلاو ةيملغلا تالامكلاب فاصتالاك فلقلاو حورلا بسحب نوكي ىذلا وهف

 مالسلا مهيلع ءايبنالا ناسلب ىلاعت هللا قالخاب قلختلاب نورومأم سانلا نال / ةيبلالا قالخالاب

 ( ريصتل )

 | باوبا حاتفتا نال اماو ىقعلا ىف نانخلا ٍباوباو ايندلاىف دصاقملا باونا ةحاف اهنال اماو

 ظ نأ رقلا عيمج فشكتي اهئالجاب باطخلا فئاطل زونك ع اتفم اهنال اهب ٍتاتكلا رارسا نئازخ

 | كأن ع اهانس سيّشو تاهباشتملا لافقا اهب حتش اهساعم فمع نم نال ناسلا لهال



 _ ري هي هب زجح

 | ةيتاذلا ةماعلا ةمحرلا نم ىملعلا ماعلا دوجولا ضافا ام ىلع اهيترتل مكيحلا ةماع ىلوالا ميحرلا |

 | نام تب اهو ناعالا نم نيع لكل ىذلا ىلصالا دادعتسا بسحب اهصصختو ةصاخ ةيناثلاو |
 اهفىع فلا مسا فال ةئالث ىلاعت هلل اولاق * همالك ىهتنا ةصاخلاو ةماعلا نيتيتاذلا نيتمحرلل

 ةثاعالثو لصجالا ىف ةئامالثو ةاروتلاىف ةئامالثو ريغ ال ءاننالا اهفّع فلاو ريغ ال ةكئالملا
 | هذهىف فالا ةثالثلا هذه ىنعم مث هب هللارث أتسا دحاوو نا رقلا ىف نوعستو ةعستو رودزلا ىف

 مالسلاهيلع ىبنلانا ريخلاىفو هثامسا لكي ىلاعت هللا رك ذ امن أكف اهلاقو اهملعنُف ةثالثلا ءامسالا
 ءام نم ارهم راهنا ةعبرا اهبف تيأرف نانجلا عيم ىلع ضرع ءامدلاىلا ىب ىرسا ةليل ) لاق

 | راهنالا ءذه ”ىجن نيا نم ليربج اي تلقف لسع نم ارهنو رمح نم اره و نبل نه اره و
 كملعمل ىلاعت "هللا عداف ”ىحن نبا نم ىرداالو وكلا سدح للا بهذ لاق بهذ نيا ىلاو

 تضمخقلاق كينيع ضمت دم اي لاق مث مالسلاهيلع ىنلا ىلع ملسف كلم اخ هبر امدق كيري وا

 نم باب اهلو ءاضسب ةرد نم ةبق تيأرو ةرجش دنعانا اذاف تحتفف كننبع حتتفا لاق مث ىنيَع

 لثم اوناكل ةبقلا كلت ىلع اوعضو سنالاو نان م ايندلاىفام عبمجنأ ول لفقو رمح| بهذ
 نا تدزا املف ةيقلادذه تحن نم جرخم ةعبرالا راهنالا هذه تيأرف لبج ىلع سلاج رئاط

 ىدتغ هل.حاتفمال لفق اهاب ىلعو لخدا فيك تلق ةبقلا لخدت ال ل كلملا كلذ ىللاق عجرا
 حتفنا محرلا نمحرلا هللا مسب تلقو لفقلاّنم تود املف محرلا نمحرلا هللا مسب هحاتفم لاق

 ىلع ابوتكم تيأرو ةقلا ناكرا ةعيرا نم ىرجت راهنالا هذه تيأرف ةيقلاف تلخدف لفقلا
 رهن تيأرو هللا مسب ميم نم جرخ ءاملارجت تيأدو محرلا نمحرلا هللا مسي ةبقلا ناكرا ةعبرا

 تملعق محرلا مم نم لسعلا رهنو نمحرلا مم نم جرخي را رهنو هللا ءاه نم جرخب نبللا
 ءامسالا هذه- ىنرك ذ نم دم اي لجو نع هللا لاقف ةلمسبلا نم ةعبرالا راهنالا هذه لصا نا

 ظ قد.؟ راج هدم نم هّنقس مسرلا نم رااولا عسملالو هاير نم صلاخ بله كتما نم

 ظ | عفر نم ) اضيا ثيدحلا ىفو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسي هلوا ءاعد دري ال ) ثيدحلا

 | ةتلادنع ناك سندي نا نع همسالو هل الالجا ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيلع ابوتكم ضرالا نم
 | فئاطل ىف ىنوبلا دما خبشلا رك ذو ( نيكرشم اناكناو هيدلاو نع ففخو نيّقيدصلا نم

 ةلمج اهم مئاق هلك ملاعلا ناو ميحزلا نمحرلا هللا مسي نع تعرفت دوجولا ةرجش نا تاراشالا
 رصبق بتكو * ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا دنع ةسهلا قزر اهركذ نم رثك 1 نم كلذلف اليصفتو
 ءامطالاناق كدنع ناكنا ءاودىلا ثعباف نكسي ال اعادصىن نا هنع هللاىضر رمع ىلا مورلا كلم
 ةعادص كس هسار لع اَهعتِحَو اذا ناكف َءوَسِْفلَع 00 ا ةحلاعملا نع اوزحت

 هيلع بوتكم دغاك اهف اذاف ةوسنلقلا ف شتفف هنم بدعتف هعادص داع هسار نع اهعفر اذاو

 لصف ٍباتكلا ةحناف تأرق اذا تاحوتفلا ىف ربك الا خشلا لاق * محرلا نمحر لا هللا مسي
 نع افلاح سو هيلع هللاىلص ىفطصملا دم نعو عطق ريغ نم دحاو سفن ىف اهعم اهتلمسي
 ىلاعت هللالاق مالسلاهللع ليفارسان ع افلاح مالاسلاهياع لساكتم نع .افلاح .مالسل هيلع, ليريج

 | ةحناقب ةلصتم محرلا نمحرلا هللا مس ارق نم ىركو ىدوجو ىلالجو ىتزعي ليفارسا اي) |
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 ظ

 موك / زج لوالا تلا

 ظ | ملعلاك ةيتوشلا و 1 نردجلاو ململ ا هجغفر نم ةفص راشعا«وانهتاذ ىلا رل خاب هيلع قلطن نا

 قراشملا حرمشلا ىف اك ءاملعلا ضعب دنع ةيقيقوت اهنكلو قلاخلاك هلاعفا نم لغف رابتعاب وا
 ظ مسالا طرمش نم نا لاقو لئاس لأس ناف مظعالا مسالاوه هّللاةلك نا راتخلا مث « كلملا نبال
 ىف ةباجالار' ىف لأسنو هب وعدن نحنف ىطعا هب لئس اذاو باجا هب هللاىعد نا هنا مظعالا

 ظ كلذك ةالصلل نا امك اه الا ءامدلا باحتسي ال طئارشو ابادا ءاعدلل نا انلق * تاقوالا رثك |

 ' (لالحلا ةمقل هناتساو» ءامسلا حاتفم ءاعدلا ) لبقدقو لالا ةمقللاب نطابلا حالصا هطئارش لواف

 ١ © نيدلا هل نيضلخت هللا اوعداف ) لاغت هللا م ثلقلا روضحو صالخالا هطئارش رخآو

 ظ توصو بالا ىلع فقاولا ةاولو تاقلا روضح ريغ نم هحايصو ناسللاب ناسنالا ةكرح ناف
 ظ خيشلا لاق * هل عيفش ةريضحلا ىف رضاحلا بلقلاف ارضاخ ناك اذا اما حطسنلا ىلع ثراخلا

 بجوو هربخ باطو هزكذ رهتشا ىذلا مظعالا مسالل نا هريس سدق ىدنجلا نيدلا ديؤم
 | اظفلو ةروص ظافلالاو روصلاملاءنمهو ىنعمو ةققح ىناعملاو قئاقحلاملاعنم هرششأ مرحو هبط

 | لماكلا ناسنالا وهف هانعم اماو اهلك ةلامكلا ةيعمججا قئاقحلا عيمج عمج ةيدحا ىهف هتقيقخاما

 | قولك تنك شف اهقروتاةملاو خجل ذا ةةلطقن ايان كداح حراطتالا مالو جور راق عكف
 لك ١ ىف دعب ترهظ ةيناسنالا ةققملا نكت مل امل مالا رئاس ىلع امرح .ناك هملعو رصعلا كلذ
 | مسالا ىنعم دحاوءاسلف نسق رضعلا كلذ لماك ةلباق تسحب اهروهظ ىف تناك لب هتروص

 . 6 نمحرلا 98 هل ةمارك هب معلا هللا حلبا ملسو هيلع هللاىلص لوسرلا دوجوب هتروصو. مظعالا

 وه انهه ام دار ماو اهقام ىلع اهفاطعبال محرلا هنمو فاطعن الاو باقلا هقر هغللاىف ةمحرلا

 وا ديعبلا هبيسم ىلع انيلا ةبسنلاب ببسلا مسا قالطا قيرطب امهتدارا وا ناسحالاو لضفتلا

 | ىنعملاف تالاعفنا ىه ىتلا ىداملا نود لاعفا ىه ىتلإ تاياغلا رابتعاب ذخؤت هللاءامسا ناف-بيرقلا

 صقتسالو هاوشت ليقل قتملا قزرفف ديزيال مهنع تافآآلا عفدو مهل قزرلاب هقلخ ىلع فطاعلا

 | ىطعا لثس اذا محرتملا 6 ميحرلا قه ءاشي امب لكلا قذر لب هرو لبقل رجالا قزر نم

 أ وهو ثاذلا تافصض نم هجر لانا او * بضغي لأسي نيح مدآ ىو بضغ لأس مل اذاو

 | هذه افوصوم نكي ملأ ىلاعت هللا نال ثاذلا ةقس:ةدارالاو نشلا عفدو ريكا لاصيا .هتدادا
 ظ لاصيا قلخلا نال ةمتاؤ ةفص هتحر نا انملع قلخلا قلخ املف تادوجوملا قاخ امل ةفصلا

 ظ عا ىرضبقلا خبشلا لاق * هلك يخ دوجولاناف مهنع مدعلا رش عفدو قولا ىلا دوجولاريخ
 ا 0, ةيتافصلاو ةيئاذلاب مسقنت اهنكل ةدحاو ةقبقح ىهو ةدهلالا تافصلانغ ةفض ةمحرلانا

 نا ىلا اهنم عرفتيو اعبرا تراصف ةصاخو ةماع امهنم لكو تافضصلا ءامساو تاذلا ءامسا اهضتقت

 | ةمحر ةئام هلل نا ) هلوش سو هيلع هللا ىلص هللالوسر راشا اهنلاو ةمحر ةئام عودمجا ريصي

 ظ ةمحر لاف ( هدابع اهم محري ةرخ آلاىلا نيعستو اعست رخداو اهلك ايندلا لهال اهنم ةدحاو ىطعا

 | لومشل ةملع ةيئامحرلا ةمحرلاو ميحرلا نمحرلا نم ةلمسبلا ىف ءاجام ناتمتاذلا ةضاخلاو ةفاعلا

 / نييعتل بجوملا ةماعلا ةمحرلا كل ليصفت اهنال ةصاخ ةيمنحرلاو اننعو املع ءايشالا عيجتاذلا

 ظ جاوا خت بن ةحافلا ىف: هرك ذام ةيتافصلاو سدقالا ضيفلاب صاخلا دا نيش الاب نايعآلا نم لك

 تردد



 هجابيد م 7 ج٠

 وس جت وم ادم نإ نجف ىرقلاو تالا مساب نولوقبف مهتهل | ءامساب نؤدبي زاك | لا

 ١| تان فؤنمللر مدق كلزإف لعفل ا ريْخأتو همدقتب كلذو ءادتالاب لجو نع نايعنا قماش

 | مولعلا عيمج عدواو اولاق * هل ًاديم ةيمستلا تلعج امم كلذ ريغ وأ ولتا وا ًارقا هللا مساب ىا

 قشقح دوجو ىريغل سيلو ىب ملاوعلا دوجوف نركب أ نوكي ىو تاك ف ناك ىب ىا ءاسلا ىف

 هيلع هلوق ىتعمو هلق وا هش للاب ارو الا اش ترظن ام مهلوق ىنعم وهو زاحملاو مسالاب الا

 لمج ىلاعت هللازا ىف رسلاو ةمكحلا ام تلق ناف ( هللاوخ ىهدلا ناف ىهدلا اوبست ال ) مالسلا

 فلالا طقسا هناف فلالا ىلع اهسال فورحلا رئاس ىلع اهراتخاو ءابلا فرح هباتك ماتتفا
 | اهدحا * ناعم ةرسشع ءابلاب هللاحاتتفاىف ةمكحلانا باوجلاف مسب ىف ءابلا هناكم تبناو مسالا نم
 هعفر هلل عضاوب نف اطقاستو اعضاونو اراسكنا ءابلاىفو الواطتو اريكتو اعفرت فاالاىف نا

 فورح نم فلالا اصوصخ فورحلارثك ١ فالخم قاصلالاب ةصوصخب ءاملانا اهساثو * هللا
 | قملا) طروملاو ذاييبككاو ريك افتح انلفأ ادب رواش ةيفيولاا لحلو .عطقلا
 | ( ىلجا نم مهولق ةرسكنملا دنع انا ١ ىلاعت هللالاق مك ىلاعت هللانم ةيدنعلا فرش تدجو

 ىهو ةقيقحلاىف ةمهولعو ةجرد ةعفر نكلو ىهاظلاىف ارسكتو اطقاست ءاملاىف نا اهعبارو *

 فلالل تمسلو هطقن تطعا اهنابف امجرد ةعفر اما اهدض فلالاىفو نيّشادصلا تافص نم

 اهلا نوكيل ةدحاو الا تلبقام طقنلا اهلع تضرع امل هناف ةمهلا ولع اماو ةجردلا هذه

 مل امنال قحلا ةبرق بلطف اقدص ءابلاىف نا اهسماخو * ادحاو ابونحت الا لش ال بحب لاك

 ءاملاو ما هضقانب الو اهب ترخافت امو اهمدق تحن اهتعضو ةطقنلا لوصح ةجرد تدجو

 / دنع امهتحن طقنلا عضوم ااو امهطسو ىف لب امهتحن تسيل فورحلا عضو ىف امهطقن نال
 ءاوس اهتحن ةعوضوم اهطقن ناف ءابلا فالخم ءاتلاو ءاخلاب اهتشي الثل رخآ فرح امهلاصتا

 اهعباسو * ءالا فالخم ةلع فرح فاالانا اهسداسو * رخآ فرخ ةلصتم وا ةدرفم تناك

 ىف فلالا دعب هعضوم نا ثدح نم ةروص اعبات ناك ناو ىنعملا ف عوبتم مات فرح ءابلا نا

 هعبتي ال ءابلا ناف فلالا ظفل فالخم هعبتي ءابلا ظفل ىف فلالا نال كلذو فورحلا عضو

 اذهنم اهل رهظف هريغ ىف فرصتمو لماع فرح ءابلانا اهتماثو * ىوقا ىنعملاف عوبتملاو

 فرح ءابلازا اهعساتو * لماعي سبل هناف فلالا فالخم ءادتنالل تحلصف ةردقو ردق هجولا

 هل عباتلامسالا ضفخم ناب هآرتعل له كما ةفاضالاو :ةئاستسالاو:قاتفل الل ةثاب ةططفنا | كلاش قون شاك

 م داشرالاو دحوتلاب ريغلا لممكت ىف ةردقو ولع هلو هسفن تافصب افصتم اروسكم هلعجيو

 ةلالدلاو داشرالا ةينسعدل ءابلاف [ ءابلا تحن ةطقنلاانا ] هلوش هنعهللاىضرىلع اندس هللا راشا

 فورحلانم هريغب حتفتت الام هب ةفشلا حافنت ىوفش فرح ءاملازا اهرشاعو * ديحوتلا ىلع

 2- ' 2 ىف ءابلاي 7 تسلا دهع ىف ةيئاسنالا ةرذلا مث حاتفنا لوا ناك كلذلو ةيوفشلا ْ

 ىناعملا هذبم اصوصخم ناكو هش هب حقو نادفنالا هن قطن فرح لوا ءالا ناك املف
| 
 افكت اماهرب رهظاو اهردو عقرو اهراتخاف فورألا رئاس نم هراشخا ةمهملالا ب عباس |

 حصيام هللامساو * ةيمجللا تاليوأتلا ىف اذكس دقتو ىلاعت هءالطعخو همالك ًادبمو هباتك حاتفم



 مد ١ ع لوالا ءزجلا

 | نوكي الف جرقلا ةوهشو ناعبلا ةوبشعطقف دهتبا دقف ناسنالا امهكرت اذف برشلاو لكلاب |
 | اهتضز نال: نخل اتاواطلاوط .اهساالتا“تينشك! نيفنلا املاو !# اللشا ناظيششتأ لخادم اذا:

 ظ عوكرلاب ر مظعالا كلملا ىدي نيب. ديلا دقعب تاقبط ثالثب اللذت اهض نال سفنلا حالصال 0

 حونجرخ الل هبنم نإ بهو لاق * للذتلاو عوشخلاو عوضلاب حلصت سفنلاف دوج-لابو هل
 | كدونملو كل نوعا مدا ىنب قالخا ىأ .للاودعاي حوت لاقف ةنعللاهيلع سيابا ءاج ةئيفسلا نم

 | ارابج ادوسح اصيرح احيحش مدآ ىن نم اندجو اذا سيلبا لاق مهكالهو مهتلالض ىلع
 | هذه نال اديرص اناطبش هاننمس قالخالا هذه هش تعمتجا ناف ةركالا فقلت هانفقات الوحم

 | ىف موي لك ايندلا عفري ةنعللاهيلع سيلبا نا ريخلاىفو * نيطابشلا سؤر قالخا نم قالخالا

 ْ لوقف نحن اننثدلا احا لوقت هرمسالو همهيو هعفس الو هرضن ام .ىرتشي نم لوقف هدي

 | مكبيصن اهنمب اما ريئاند الو مهاردب سيل اهنمت لوقف اهم سأب ال نولوقيف ةبوبعم اهناف اواجعت ال

 نولوقيف اهم ةنْلاتعبو هتعبطقو هباذعو هبضغو هللاةنعاب ءاشا .ةعبراب اهتيرتشا ىلاو ةنخلانم |
 اهوعدت ال نا ىلع مكبواق اونطوت ناب وهو كلذ ىلع ىتوحبرت نا ديرا لوقف كلذ انل زوجي

 هريس سدق ظفاحلا لاق : ةراجتلا تسْنب ناطشلالوقش اهنوذخأف من نولوقيف ادبا |

 تقدما ازد ةطرطو ل يرواع وا يملا وابن: كمل نايلظازا نبيا عالوو ا جحا بلا

 هرمس هللاسدق ىدعس خيشلا لاق |

 دابا ىاح ىندم مه هك تسسخ ايد راشوه درم رب

 تنباهناخردزور ره كب رطفم هك * "تس هناكس هكلد ناهجرب هنم
 ىرصهوش دوو شدادماب هوج * ىريلداب قشع دوب قبال هن

 سبل اب لخدي ال قراسلا ) مالسلاهللع لاقف ناطبشلا ةسوسو نع مالسلا هلع ىنلالئسو |

 انئالص نيب. قرفلا هنع هللاىضر بلاط ىنا نب ىلع لاقو ( نامبالا ضحم نم كلذف ”ىث هف
 | نونمؤملاو هوقفاو مهنال رافكلا لمع نم غرف هنال ناطبشلا ةسوسو باتكلا لها ةالصو

 | ناسارخ لها نم الجر نا  ىَح  ةفلاخلا عم نوكت ةبراحلاو هنوبراحيو هنوفلاخي

 | ةمكحلانم ثيدح فال ةعيرا هملع ىتح امئاملعنم ملاع ىلا ددرتي ناكو قارعلاوحن جرخ
 نكرولاةيخ 3ك ؟ قلايلطا !ةانقألا بهل تاففز ا اعنا كة روأعبا ايتام والا فا ل ظعنالا هالأ ةيلف

 ظ لاق من لاق مكسوسوي لهو لاق من لاق سيلبا ناسارخىف نوكي له لاق ىه امو لاق كئيذاحا
 مكلغشو هللاودع مك اذا اذا لاق هدرت لاق اناث سوسو نا لاق هدر لاق توسوىف نوعنضتامو

 | اوذيعتساو ىعارلابلك عم بيرغلاك هعم اونوك نكلو هتسوسو درب اولغتشت الف ةعاطلا نع

 حصالا 7 مهحرلا نمحررلا هللا مسب 00 هرشو هدكن م ؟ اياو هللا انمصع بالكلا نم بلك هناوهللاب

 لصفلل تلزنا ةروس نم ًازج تسيل ةذف ةيآ ةلمسلا نا ةفنللا ىرخأتم دنع لوقملا

 ىرجام واو نا رقلا جاتفم ىهو لاب ىذ سصحأ لك ىف اهركذي ”ىدب مك ءادسالاب كربتلاو

 ةذاعتسالا نع اهرخأت ةمكحو مالسلاهيلع مدآ ىلع لزن ام لواو ظوفحلا حوللاف مقلا هب |

 6« هللامس زل هيلادجوتلاو لايقالا ىلع هللاىوسامت ضارعالاو ةيلحتل ا ىلع ةمحعملاب هيلختلامدقت

 (تناك)



 هجابيد مهو ه رج

 ريسفتىف اذك .نيطايشلا ىهو ةريرش ةردك نوكن دقو نملا ىملاصب ةاهملا هو ةريخ ةيهلا
 تاع درمتم لكىف ماع لقؤ هناوعاو سيلبا ناطيشلاب دارملازا ىهاظلاو *. ىرانفلل ةحافلا

 ( نحلاو سنالا نيطابش ) ىلاعت هللا لاق اك سناو نج نم ةمقتسملا ةذاهلا نع لضم

 اذا ءامسلا بهشن ىىرملا وا نعل نيح ةكئالملا ءاقلان تاومسلا نه ىرملا ىا 6 مجرلا

 عجاف ةمومذم تافصو ةموئشم ءامْنا نا رقلاىف هلو ناطيشلل ةمومذم ةفص هذهو اهدصق

 | دبال لب لوقلا درجمب نكمي ال ةذاعتسالا ةققح روهظ لاقي * تافصلاو ءامسالا كلت نيب

 | كلعفو هللاب ذوعا كياسل لوشال ناو لعفلاو لاياتللا لوقلا ةقفاومو بالقلا روضح نم

 | نايفطلاو ىصاعملا باكترا ىف ناطيسشلا عم سفنلا ةكراشمب كلذو ناطيشلاب ذوعا كلاحو
 || فرامل زون قهر َبَرِهي ناظيشلاناف ةرئنكلا: نا ؤ :ىلامت نارتغةيؤو'نما'فواعلا ةزامتساو

 لاقف اصعلاب هبرضي نا داراف مانملاف سيلبا ىأر هرس سدق زارخلا دعس اياننا يح
 | ءامس نم تعلط اذا ةفرعملا سمش عاعش نم فاخا امناو اصعلانم فاخا ال انا ديعس ابا اي

 ظ هيدوملاب لحن وهو هللا ريغ نم فوخلا راهظا ناطشلان م ةذاعتسالاىف اولاق * فراعلا بلق

 | لاثمالاو ةيدوسلل ممن هللاىملا هللاريغ نم رارفلاو ةبحملل قيقحت اودع. ودملا ةابختا اثق
 ىا هللانم فاخا لبق م ةنكسملل راهظا هللا فاخي ال نمت فوخلاو ةعاطلل مدقت هللارمال
 نهرغلا : :ظانقال نع ايفا ل اعف اون زوم نعل لج قلت يه اهلاوي تشو عملا
 1 ءىهم ووماخق رجلا ءاذايح ل ىلا لاق. < كلا بقالي

 - ينمبك ,لقان ره اا وعدا رش عييت ناين ويعط رار صحلا
 ري | ىلا هسفنل ةماتلا ةجاحلا نمو قلاخلا ىلا قلخلانم عوجرد هللاب ذوعا نا ريبكلا ريسفتلا ىفو 0 سم ' سل رك ا

 انْ ] هيفو 6 هللاىلا اورفف ) رسس هيف تاف آلا لك عفدو تاريخلا لك ليص< ىف قحلاب مانا ىغغلا
2 

2 
3 
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 نسحلالاق * تاماقملا ىهتنم زجعلاو زحعلاب الا برلا ةرضحنم برقلاىلا ةلسوال نا ةلالد

 ناطيشلا نيبو هنيبب هللالعج بلقلا روضحب نوكيام وهو ةقيقملاهجو ىلع هللاب ذاعتسا نم
 | جرخ لاق امهنع هللاىضر سابع نبا نعو ضرالاو ءامسلا نيب مك باسم لك باح ةئامتالث

 | ءاج ىذلاام ) ىلا هل لاقف سيلباب وه اذاف دجسملانم موي تاذ مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلا
 نب | لاقف تئش امع ىللأستل لاق ( اذ مف ) لاق هلا ىب ءاج دم اي لاق ( ىدجسم باب ىلا كي

 1 | نع ىتا عنم ل نوملم.ي:) هل :لاقف ةالصلا هلأس شبل وا ناك. اسهنعب هللا ىضر نابع نبا
 لأ عفدنت الف ةراحلا ىلا ىنذخأت ةالصلاىلا.كتما تجرخ اذا دم اي لاق ( ةعامجاب ةالصلا
 1 ظ مهيصل) قدخأب مهناعد ددعلاق ( ءاعدلاو معلا نعىتما عم مل ) مالسلا هيلع لاقو اوةدقتتنا وج

 > || مهسارق دنعلاق ( نا رقلانعىتما عنم ل ) مالسلاهيلع لاقو اوقرفتي ىتح عفدني الف ىمعلاو

 ىدق ىلع عضوي داهجلا ىلا اوجرخ اذا لاق ( داهجلانع ىتما عنم مل ) لاق صاصرلاك بوذا

 هقدصلاب اوم اذاو اوعجري ىتح للغاو لسلسا جحلا ىلا اوجرخ اذاو اوعجري ىتح دق.

 مدأ ىت هعسشط ىلع 0 ناطشلاو # يعاتب 6 ىارسنتف ريشانملا ىسأر ىلع عضوت

1 
 د
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 مك 4 ا لوالا ءرجلا

 ضارمالاك نيدلاىف ال ةيزق ام امو رذعتملاك اهل و الفلات تابهنم وهو نيدلاىف رضي |

 ال نا برو لزاونلاو ايالبلانم اهريغو ةنامزلاو ىمعلاو رقفلاو قرغلاو قرحلاو مالآلاو
 الاهذع نفت د نا م ذامتس الزان اءادا لقانا ليلا اهلك نع :فايتبالا لوات فان زواق فاش
 | اهعفدب ىفتال قلخلا ةردقزا فرع اههانت مدع فرم اذاف ةلوانتملا اهعاوناو ةثالثلا سانجالا

 0 لك لق تاف الاو فواخلا عيمح نم تارودقملا لك ىلع رداقلا للاب ذوعا لوس نا هلقع هلم

 اهمولعو ةلمسبلا ىف اهمولعو ةحئافلاىف همولعو نأ رقلاىف اهمولعو ةعبرالا بتكلا ىف مولعلا
 هللاب ىف قاصلالا ءابف برلاىلا دبعلا لوصو مولعلا نم دوصقملا نال ريبكلاريسفتلاىفف * ءاملا ف
 نم دعبملا ىا # ناطيشلا نم 8 ىلاعت هللاءاش نا ةلمسبلا ىف ءابلا رارسا ”جبسو هيلا هقصلت

 ىمس امنا هناىلع لدف اناطبش راصو نعل ىصع امل امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىلاعت هللاةمحر
 نم ”ىثب هنم ذاعتسملا ديقب مل اماو لئان وا ليزاننع همساف هلبق اماو هل هللا نعل دعب مسالا اذه

 بهذم لك ةمهلا بهذتل اهريغو ةغزنلاو ةسوسولاو سمللاو زمللاو زمهلاك هراضمو هحئابق
 نونوعالو نودلاوتب ثاناو روك ذ نيطاشلا راخالا ةضورىف لاق * امومع هرش نم ذاعتسيل

 الو ثاناالو روكذب اوسل ةكئالملاو نوتوميو نودلاوتن ثاناو روك ذ نجلاو نؤدلخم لب

 ركن ملو ادوجوو ةقيقح نملاو ناطيشلل نا اذهب تبثف نوبرشي الو نولك أي الو نودلاوتي |
 ةنسلا ى حم لازغلا مامالانا كح  مهوحنو ءابطالاو ةفسالفلالاهج نم ةليلق ةمذرشالا نجلا

 ىلا غابو ريسفتلاىف اباتك فنص ىرمشتخمزلانا اولاق ثداوملا نع اموي مهلأسف نيلقثلا ىتفم ناك
 ءاج املف اهناكمىف ةخسنلا اوعضو مث هفلأ ام عيمح بتكف هوتاف هب اوت أيزا مهنم بلطف فصنلا
 هللع علطا امو هتأبخاناو ىلوه تلقنا لاقو ريحنو ىرشخمزلا بعتف هايا هارأ هيلا ىرمشخيزلا
 اذهىف سترتلاو عضولاو ىنعملاو ظفللاىف دراوتلاف ىريغل وهناو اذه ءاحنيا نش ىريغدحا

 ناكو نجلا ىديا نم ايلا لصو دقو كلوه مامالا لاق لقعلا هلع ال باتكلا نم ردقلا

 ىلاعت لاق ىنخحال اك بيغلاب نجا لع اذهنم مزلي الو هساجبىف فرتعاف نحلا ركني ىرستخمزلا
 مل نم دنع مهتقبقح مث © نيهملا باذعلا ىف اوثبل ام بغلا نوملعي اوناك ول نا نجلا تنست )

 تانملا روصك ةفلتخم لاكشاب لكشتلا ىلع ةرداق ةيران لئقو ةيئاوه ماسجا ىه تادرحجملاب لق

 لوقع اهل مدآ ىو ريطلاو ريمحاو لاغبلاو لمخلاو مغلاو رقبلاو لبالاو بالكلاو سراقعلاو

 ليئاعلاو بيراحلا مالسلاهيلع ناهلسل نولمعي اوناك اك ةقاشلا لامجالا ىلع ردقت ماهفاو

 تادوجوملاىنعا تادرجلانال كلذو ةلفسةضرا تادرحب اهب لاقنم دعو رودقلاو نافحلاو

 نوبرقملا ةكئالملا مهو ماسجالاريبدت نع ةسدقم ةيلاعاما زيحتملاىف ةلاخلا الو ةزيحتملا ريغلا
 اهمسيو اهريبدتب ةقلعتم ؤا ةرهاق ةيلاع اراونا نوبقارشالاو الوقع نويئاشملا اهيمسيو

 ةعبرا نآلا مهو شرعلا ةلمح اهفرشاو ةربده اراونا نوبقارشالاو ةيوامس اسوفن نويئاشملا

 مث ةقبط ةقبط تاومسلا ةكئالم مث ىسركلا ةكئالم مث هلوح نوفاحلا مث ةينامم ةمايقلا مويو

 راحبلا ةكئالم مث ريرهمزلا ةرك ةكئالم مث مسنلا عبطىف ىذلا ءاوهلاو ريثالا ةرك ةكئالم
 ةقرشم نوكندق هذهو ةيناويحلاو ةيتابنلا ماسجالاىف ةفرصتملا ةيلفسلا حاورالا مث لابجلا مث

 (هيهلا)



 هحابد 4 8 +

 ىلا مظعلا هللا لهما نا *'ميركلا مظنلا رخآ ىلا هيلبام *« هعابلاريصق ةعاضبلا ليلق تنك ناو
 هتزرفاو * روهشلاو عساسالا نيب هتررح ام ردق سانلل ضيباو * ميلا رطولا اذه ءاضق

 نيح ىلاءيفشو * نونب الو لام عفنس ال موب ةرخ الل ارخذ نوكيل « روطسلا ءانثا ديوستلاب
 تاصلاخو لامعالا تاحلاص نه هلغجي نا ىلاعت هللالأساو .« نونلاو داصلا ريغ اعفن ىدحمال |
 ةلهاو « نناتلاف هلمع نسح اريخدنسب دارأ اذا ةناف# زانعالا رخآ ىلا تاتسملا تانقابوأ# ناثثآلا |

 نا ٍلعا ه6 مجرلا ناطيشلانم هللاب ذوعا ل ضايفلاوهو * سارلان م نيعلا ةلزتع ىه تاريخ

 لوق لاثما وهو نيحلا ةطسامو نيكلاهلاىجرو نيم رجلا ىتعو نيف“ اا ماضتعاو نينرقتملا

 ةذاعتسالاف ( مجرلا ناطيشلانم هللاب ذعتساف نأ رقلاتأرق اذاف ) لحنلا ةروس ىف نيملاعلاَبر

 ثضتسأ وأ « مهاوخسم ىراي » نيعتسأوا « مهاوخسم ناما » ريجتسأ وا « مهاوخنم"تشاو

 لوقو ماصلاو موصلاو ذابللاو ذوللك ناردصم ذاععلاو ذوعلاو « مهاوخبم ددمو دايرف »

 ىو براي ىنذعأى ا هلضف نم لجو هللا لاوس ريدقتلاف وهو هلعف نع رابخا ذوعا لئآقلا

 ىفام هرسو * هعواطم نع ربخيف ةذاعالاعقو هناك عوقولاب لأفتلا ةدّئاف ربخلا ظفل ىلا لودعلا
 لومي هناكف ( كدهعب فوا ىدهعب اوفوا ال هللالاق ادهع هدبعو برلانيب نا ريبكلا ريسفتلا
 مركلال اك عم تناف هللارفغتسا وا هللاب ذوعا تلقو ىتدوبع دهعب تيفو ةيرشبلا صقن عم انا

 قاقتشالامدع هيف قْئاقْلا لها بهذم # هللاب فم ىبذعتو ةسوبرلا دهعب ىنت نا ىلوا لضفلاو

 ترخحن مك هنا ملعا فاشكلاىئاوح ىف ىنازاتفتلادعسلا لاق اذلو هّتفرعم هنك ىلا لميس ال هنال

 لعقتشم ريغوا قتشم ةفص وا مسا هنا نم هيلع لادلا ظفللا ىف اذكف هتافصو هتاذ ىف ماهوالا

 هرس سدق نبدلا لال> انالوم لاق : كلذ ريغ ىلا لع ريغ وا ْ

 وا لثمآو وس هان رد ان * رك يفك كادوا تاذ روصت رد

 كاضربذوعا ) لو هيلعىلاعت هللا ىبصلاق اك ةيتاذو ةيلاعفاو ةيتافص ثالث ةذاعتسالا تالكنا رعاو
 ةرابع لواتتتل عماخلا ةلالخلا مسا ريتخاف ( كنم كب ذوعاو كتبوقعنم كتافاععو كطخي-نم

 عبمج اهبف لخديو تايداقتعالا نم اما رورمشلار يكل اريسفتلا ىف لاق * ةذاعتسالا عاونا ةذاعتسالا

 ام انف هسدنلا لامجالا نم اماو ةقرف نيعسلاو نيالا لالّصلا ىرف دباقعو ةلطابلا هادملا ظ

 | اكن » مصعتسا وا « مهاوخسم هان » “ىجتلا ىنعمب 6 ذوعا 8 © كبر مناب ارقا ) ىلاغت

0 

 أ هيذاب الا لخدي ال كولملا نم كلم باب ىلا نم نال نانلا عرق و ناذئتسالا ذوعتلاق ةمكحلا ْ

 ١ ناسللا ةراهطيىلا جاتحبف بيملاعم ةاجانملاف لوخدلا ديرب اما نا رقلا ةءارق دارا نه كلذك
 | ةلبسو ةملكلا هذه ةفرعملا لها لاق * ذوعتلاب هرهطش ناتهلاو مالكلا لوضفب سح دق هبال

 ١ رخؤل نأ مزال طرمغلا نع زخات ءازحلا مهأوقو نيملسملا هفاع كغ ةءارقلا لع هقدقم

 | لوق راتخلا مث ةفرعلا ةقيقحا ىرجراج عئاش ليوأت وهو ةءارقلاتدرا اذا ىتعملانلق ةذاعتسالا

 ْ ليريج هسارقا اذكه) ثيدحافىفو هباور تس وهو مجرلان اطيشلا نم هللاب دوعاوهو روهتجا

 اا فستسا# هل وق هر رومأملا هصاطمل ةيارد قفوا هللأب 2 ناك ناو )ظ فحم ا حوللا نع رقلا 0

 ْ , : / 1 1 يللا
 | هلوقو ةلمسسلاو هدافتسالا مر ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلع مالسلا هلع ليريبج هب لزت ام'لواو

ْ 

 لئاوا رد

 لا ار ىيف بيبط هاشداب ندر ناس رد مكي ركذد



 2ص ةححخح وصح حبر
 ظ2غظ*0000000000010 00“

 نيو يب

 نمل هلا

 ”«يسسسسبت

 حلا

 ني -- اا 2 1 0 ظ

 ايبرع انآ رق هيزنتلاو عما ماقم نم لزنا * مالكلاو تاملكلاو فورحلا عاونا ىتاذلا عما ن 39 ظ

 ةالصلاو * جححلاو نيهاربلا ةعطاس نامز لك هجو ىلع هقاب ةزحعم هاعحو * جوع ىذ ريغ

 ( مدآ و أنس ناك ىذلادحح اندس « نيقلاو نيعلاو معلا ىف ةرضحلا باب حلأف وه نم ىل اع مالسلاو |

 امال ثنا ىلا ناسحاب مهعمتنمو * ناءرقلاقلخم نيقلختملا هءاككاو هلا ىلعو + نيطلاو ءاملا نيب ظ

 نه هللاد الك * رجاهملا حصانلا تح ليغامما خبشلا حيبذلا ىمس ريقفلا دبعلا لوقف : دمبو |

 *« هماهفلا ذسهجلا ىذاتساو * همالاعلامامالا ىخبش ىلا راشا امل * رجاوهلاو اياشعلاو ايادغلا نتف

 *« قيفوتلاو ةيانعلا راؤنا علطف + ةناقرعو هملعي قلخلا ىلع هللاةح « هنامز ةردانو هتقو ناطلس

 فلالا نم ىناثلا دقعلا سأرىف ديدجتلا رسب هل دوهشملا « قيقحتلا لع قيلخلا رارسا ثراو

 * هيتيطنطسق ليز نافعنب|ىمس بيسنلا بيسحلاخبشلا ىاثلادسلاى ابرلاءاهلالان دعم « ىناتلا

 لواطت نع تنبص * اسورب ةنيدم ءانلوالا برب ىلا لقتلاب « هيئالعلاو رسلاىف هباندماو هللاءدما

 « ىناثلا فلالانم لوالا دقعلانم رشاعلا رشعلا نم سداسلا رشعلاىف * ىسولاو ءارضلادي

 ءاوتنا نيح ىنم ناك دقو * ريهشلارينملادبعملاو ريبكلا عماجلا ىف « ريكذتلاو ظع ولانمادب دجا لو

 ةلم هبت قلل كازدال يتلف تام نم ةلشنم فتاح ضعب * مورلار ايد ضعبب ةماقالا |

 ةقرفتم تناك اهيف عقاولا بانطالاعم اهنكل * نأ رقلاروس نم *« نارمعلا ىلع ديزب ام ىلع |

 نم طرف ام صخلأ نا تدرا * اصلا هنوح اهم ءزجو روبدلا هنوح اهنم ءزج ءابس ىداياكا

 اهيلا مضاو * طاقنلاو فورحلاو ظافلالا تاحماسم نم ةقرفتملا قاروالا صلخاو « طاقتلالا |

 « هعاربلا ةلعإب درساو * فئاطللا نم همظنا ام طمسف هلعجاو * فراعملا نم ىلحنس ا# ادبل

 (ناور)
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 5 جه هو ج١ ١ رس

 لئامالارخفمو.هاوظلاو نطاوبلا نيب عماجلا لماكل ار يرحنلا خيشلاو لضافلا ملاعلامامالا فيلأت

 عم عم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقلاو ةقيقحلا بابرا ةودقو نيرسفملا ةماخ رباك الاو

 هنلل - ىفوتملا ىلاعلاءرسس سدق ىوسوربلا تح ليعامسا خسشلامورلاىلومو انالوم مولعلا

  هصصحوصت مرصع

 د1 ل 5

 عيمج هبف لمحاو ملاعلاب ةتوعنملا هياقصو ةءايسلا صضهاظم هعدواو مدأ دسلا عودبا نمل ادم

 لامكلا جرد تأ سم ىلع امالسو ةالصو مدهو كل عماجلاهمسا رهظم هلعجحو قئاقحلا

 وهف رارسالارسدخم أناس تالا تاي آلا رارسا عمج و تانساكلاروص ةروصو سل

 نيفطصملاهباحاو هلا ىلعو (مدا دإو دس انا ) هتاسلب قطانلا مخفالابيحلاو مظعالامسالا
 فيرشلا ريسفتلا اذهخسن قييملاملف دعبو لظلاماثا مهراوناب نيغمادلا مجعلاو برعلا نم
 روفغملاءوحرملا ايبا ةفرعمب ةينائعلا ةعبطملاىف اًقباس عيطىذلا براغملاو قراشملا نيب بوغرملا
 ناتدرا هودجنملو ءاملعلانم اريثك اولطو روكشملا هفطلب هعحضم هللارو# كي نامع

 نيلماعلا نيملاعلا ىدب ىلا هحنحصت تضوفو حبحصتلا ءاشعاب تمزتلاو اسيفن اعبط عبطا

 بتكلاححصملاو [ىريخ دم ظفاح] ةماقتسالاو ةفعلابفوصوملا رادكساب يملا سردملا ىنعا
 رصعىف تعبطو امهيعسركشو امهل هللا رفغ [تعفردمح] تاعوبطملافهحرحصتب رهتشا ىذلا

 املطو هللا قيفوتي انعتسم نارودلا رخا ىلا كلم هللادلخ [ ناخ داشردمم ] ناطلسلا ةفللخ

 عبطب نيملسملا انئاوخا مدخا نا ىلاعت هللانم وجراو ىسملاو حبصلا ىف ىلاعت هللا ةاضرمل

 قيفوت امو ( مهمداخ موقلا ديس ) ةيمزىف نوكاو كلذريغو ثيداحالاو ريسافتلا بتك
 سينا هيلاو تلكوت هيلع هللابالا

 زايتمالا_بحاصو هيناهعلا ةعبطملار يدم
 كب متامعىب مئاص رم



 زمتعافش هدتمامق مز برد ا يي ةياعيناو تمحر رهطالا هررمس س دق رمح | تيربك و رفزا

 | لكد نارفغووفعزكلاي بويلوا جاتحم هتعافشرلن ديا رارقا ىزب ىنعي,._ردهرلنديار ,راكتاىز

 ظ رارفا كما رارقا ىنهيلك رهاظم هلوقموا اريز .رلرولاوارهلظم ىخدهناسحاو لضف هج "4

ْ 

 ظ
 ضعب ىرارقا يتلا ييزتقع منيب] 0| نقل ضد لكر قس وز : ودق راكتنا دج دياكن او روج ظ

 هليسهيصوت كخبش ترضح ريقفوبو . هلوا جودزم هلكرش ىديحوتو طولخم هلياراكنا

 ظ .ردشملواعقاو حد هير وص ت رهاصم هركصند هيونعم تدبسانم بولواىرلداماد . كس دلاقنا

 | مدتيا ترهاصم هكرلكمبك ره براي  هكردراشمرويب سو هيلع هللا ىلص ملع رخف م 2

 هنت هاصم فرش, هلبالونسز لا] ؛كنتما . نعي: .هلبا:تفنم- ىدتبا_ترهاصم 0
 كقورافو قيدص ترضح ندنوبو .ردوا ىخد ىرب ندترفغم بابسا اريز .رليا تراشا
 ظ ةعرك اريز .ردراو نمر هنلكو فرش كناضتىمو نيرونلاىذ ترضحو . هللا صوصخ
 موثلك ماو هبقر كلذكو . ردشملوا عقاو هدلوسر دقع هصفح قوراف رتخدو هشئاع قيدص |

 قبايساويمونزف . منع ىلاعت هللا ىضر ددماتعا جوز هباضت م ىنهمطاف ترضحو هنيروللاوذ

 روأوا عقاوردان كعبا عمج ىنروصو 00 ؛اريدشلاو بوأوا ىراح ىخدودقحال نامز

 0 كريقف وناذدعب : ب يب يرعب طيتراو سمالا نم ةريصي ىلع نكف»
 هد[ ىديزوتوازوي كيبالاح]هكردشملواعقاوهددحا موي هدنلئاوا ىسهدعقلا ىذ[ جوا ش علا كِس]
 سابق ىدنل وا نيعتم هليا ىهالا فيرعن خد تافو تقوو .ردشلوا غلاب [ هشب نئع ارم لاسم قدا

 قيرطب مظن ضعب قلعتماك او .ردندروما نالوا مزال ىسافخاو بجاو ىرتس نكلو .رونلوا |
 هكمله .ردلكد هليقيرط حدمت اشاح ناناواريرحن هلمجوب نمؤمىا .ردشملزاي هداج ىزيغنمرلا |
 :-ِ بوأوا هنرزوا نط نسج نامه ردضل رحم هطامرا هنس هلسلس مهو راهظا ىش كنايلوا |

 ترضح ن هكر دم ومس ن دمخشو . نسهلوا لماع هلياهملاع ت تالك نانلوا جرد هد مم همأن ه]سلس

 ىجن زكس فهك ب اصا بلك ىخد ريقفوب ىديا شمدويب م.ىج رب وت وا هجنشنر يا هب ىلع
 لبقاو كلذ عاف رولوا شلوا ىسىجنكيا زونوا كنهيتولج تّقيرط ”هلسلسوب ىكىنيدلوا |

 | دب هيالوم ترضح قشعر جز روكهلوا ا كدنك هلبا دنب هيةقلخ وب ىريلك

 ظ دنك ندهالا قشع ةكتيوب لآ ىخدنس « هدرادوب نيلبا راد رب ىروصنم ردقشع :
 دئمسروسهمرودهدكناحو لد شدنجهسياراو *« ادح لصو لزنم هسرولوا رود ولكدب ره
 دنق ىابو> هسبا كدلواشيربا هبانعم رصم « لك وك ىأ لوا نيج هوممربك هنغابرلن را لوش
 ١ ركل تاتي لوإ كلا قوذ نوح اللا -« مح كدا دمر. ىواح_قدع ماع



| 
 فلات باتكددعزوتوا مامت هدهنس جوا 111101 5111 'هدفيرش ماش عقاو هنيرزوا .

 مه خا 2

 اكظشات هك (ىر مامسقللا * )و (تاحئنااو باطلا كانك يال: ىدلوا عفاووأر 0 هد ز ثاقم هن تعول

 بو ىدلكهضاس ىخد تارت رح هحو . ىدلزاي هلب وط سن اكم اذةنالا سس هفارطا و .ىدنلق

 فيدلواهدرادكساو .ىئددل واط م هحاصملا لج ال نكلو ارز اونو ]5اس عام

 أ اههتأيا ناولك وديا لاه اهرثس هللا قندق' ناذهإ دوو وداتتفادكع رض ةجيكب هدلاح

 : هدْسر خا هييدهسدىنادهىلادهوهداتفاهداتفاهتشا بود. امالكزاغا هداتفا ترضحورليدروتوا

 أ
| 
| 

 ظ

 ةهرهسد مالا 0 عاص ىزس بولوا عقاو تراخإ هن رطهسوربو . ىدرودب  كدشرباهرلنا

 | هحللا هفخ لئام هترفص قول. بولوا عقاو تافطالم ضعب هلياىباده ترضحو . ىدنلوا نمر

 هترفص رادقمربى ول ىخدكنوب هكردهيحالاليوطو دقلا ليوط ةداتفاخبشو .ردهثلالدتعم

 قلخ كلوش  بودنا لثمت ةرك اقرب رهطالا هريس سدق ربك اخبش * ماكو .لقلام

 5 هذ 61ر6 ومسم ىخدن د. نعشو .ىدروس ردهارحو ثينخوهدزماي مزب واريد قاريباكا

 قرفالب ىدتا ُحر مصت ىنتتمرح كتسوإمح كريما مو . ىديد_ردياطشو ني انسفت ندبا ناخد

 ةحرد ىكيدلوإ لصاح ىلاء بلطم ربنددهللاع بلاطمهدنلاح مماقا هدماشو .رام سهو رام مم نيد

 ظ هعازاح لس و هيلع هللا ىلص تلاسرن انجح نكيا هرزوانيع ضامجخاو رادس هحكرب ىنعي ردتح

 كمالكوبورايدروتيهتباورو عامسةجردىربةفوبو .رايدروس (همسا ققحن ىمسا ققحن نم) ب ولك ظ

 | هلوقموبو .ردلكدربارب قملوا هدهظش هلكمتشلا كوروكدةدلؤس هتشيا . ردد لإ < ىرتع حر ش

 ندئراكُنا كلنا نكلو ىدتلوا لاخا نوشكت !زارذيازاكتا' عوز لهازكاىةتنوظ“ىاعم ١

 هدد رصنق 3 هلوقمو» اريز هر د اوس فاو همك لاول هّتسب ناهد هلكلاب ىرونوا |

 هدسلجوامدياشعلوب هدنسلج كنضاقرب نامزرب ريقفوبو.ردراوداشرا ىدادعتسا ٍبابراهح

 | الو .ىدلياراكتا كرهيد لصاح هنندرلزوسوب هدقدلوا عاطم هننايه الا ضعب كنس اده ترضح

 ٌهذخا ٌؤمورلر ركب ودياناسل 'هلاطاهرلهسم_كن ال وا نيعتم حالصو قدصةكردراورلدنعم هن ىخد
 نعط هب ىلش ت رضح .ردبوضغ دشا نوحنا ىساملو اىلاعتو هناحيرس هللأ ارز .ردرل ربع ندقح

 ندرلنا و.رلرديا سابق ىدتيلاههاءلكمتا لاهمانكلو .رليا بضغىكبضغ ىيدتيا هرلنديا
 ا درابديدح »لما ف :رازاملوب تاجنو حالف ىحد ديالا ىلاو ردقوب ىتيدلوب حالف ن آلاىلاكنيرب

 هدنسارا راكتا لها بوديا هعيرذدس نوجا كممردتيا مشو بسىباملوا هتشيا .رلرديا « ب رض

 ظ
 ظ

 | اريز .ردندهجاو روما ىمتك دوخ كنهيهالارارسا ردكر كمظع رذح ندمالكقلعتم هرلنا

 كراصعاوب هكاصوصخ ردعوترب كن « اجلا ةنتف » هكراياروهظ همظع ٌهنتف هلفشك ى خد كنا
 ندتهجوب ىدتلواملست ءراكنا لهإو اهقب ثسو 2 مامرو ىدشت هتاقراكوبو قدقس ىلاح

 | هليا راكءايلوا .ىدتيا روهظ ىرس (طسقلاب نورمأي نيذلانولتقي و قحريغب ءاسالانواتقإل
 هكردشملوا دراو اريز .ردك رك تدساقق هلطاضراو تسحب ىراب هديروص ىيدملوا ترهاصم

 ! ىتما ص ا وخ_ءاعفش هد رشح زور ىنعل (هٌوامصخ هٌؤاعغش نأ ليو) هككردرلشعيدو (بحا نم عمءرملا)

 | كسموربك| خيش هجركا .ردكالهو تراسخ بجومةكلبو .ردلكدويا كمت مصخهنىدنكأ

/ 
|| 

 ا



 ااا | 22ج 56527157739222 ج:1

 ىربكا دلوو هليثراشا كنيرلترضح سو هيلع هللا لص هللا لوسرو ىنذا كنىلاعتهللا هركصندشكم |

 أ هلغللوا عقاو قلم للا قال لزق ربنا خ١ منايز_نيوك دي هدنيسيسانبا اخ تح ٠ م

 هبذج لوا بواتقوا تاب ضع ندفسو» ءزوش هدْيَقَعَو ىآلارندهشادع تالكمريقفوب
 هدميلق هيىريغزدنس اريز ردكناريم نريتكهياروب ىنس  هركصن دكدتيا مظع ءاعد هدنسانلا

 لصاو اكس هركصتدنب سفنون  بوبق :هنسهتروا ىرلئغا ىتغامرب هحبسم ويد  مداملوب هقالع

 طاشنو هياهنىب دورسوقوذ بونلوا ليبقت ىرافرشا ةيكر ك ' كيرلا قطن وبد رووا
 ىيادداساونو .ىدلوب تروص انعم نالواعقاو هدلاخامدقمو . ىدلوا لصاح هياغ ىف طاسسناو

 زمغيدلوابطاخمهلبا (رذناف م دو رشيمهليا(كركذ كلانعفروإل بودياروهظتنطلسهرك
 ١ (امسلا لها “لبق )و( دوم )و(فطللادبع)و (رداقلادبع)و (هللادبع) ندههالاءامساو .هملوا قخ
 ندددعزوبز ميراث ١ ”هلمحو .ردنيم هدزعراثا رتاسوهداربكتادراوزمغيدنلواهسمست هلياىلاثماو

 (بادا حرشو) (نيعبرا ثيدح حرشإ)و (ناببلاحورريسفت) ريبكدلحم جوا هلمجزا ردزواجتم
 ١ «ةاجنلاباتك) و (باطخلاباتك )و رداربك ةعوم هك (ركفلاةبحن حرش) ند ثيدح لوصاو

 و (هج2لاباتك) و (حبحصلا فشكلاو عيرصلا قحلاباتك)و (لاحلادقن)و(رييك باتك) و

 (ررابكلا حرش)و (هحافلا ريسفنت) حرشو (هيتيكصاحةفحن)و (ىونثملاح رش)و (هيدمحلاحرش)
 زهيراهموظنم .ردشعلواريرقت هلك تنابز ىمك و رير حن هليب رع ناسا ىمكى كى اثماو (ضيفلا مامت)و
 ىنح رش (ىونق ةحاذريسفت) نالوا ىرللبلجرلا كنيراترضح مخيشو ردزواجتم ندكسبنوا

 ردريكد اج كر يسفت حرشوا بوديا توعد ىريقفوب هداكرابم تعاسرب ىنوكهعمجهركصن ديمكت
 وبد_هللباناسح ا ىنسهدايز ىخداكس ىلاعتهللا ردمل وصح قللي ىتلازوتوا قوشلا بون وص هيدي
 ريقفوب كراناو .زلكهفصو ةكيدلواف شك ىخد هيتيمرب ىنيدلؤا هنلاجر رس هدارواورليدتيا اعد
 هيىلاده خيش ىنءلهريب ترضح ىن ا هكىدريو هفيلخ رباكب ىلاعت هللا  هكردت دنسهببط سافن اهدنقح

 ندتهجوامالكوبو .-ردشل ا رهظم هنرسكريب ترض> ىنسملاعت هللاو ءردشمرويب_ىدمريو

 هجرتهليب رع ناسل بوديا طبض نسديلاع تالكهدنراسلجم كرلنا ريقفوب هكيدلوا رداص ندرلنا
 ىرادقمرب مكتن ىك بدي ههحرت نتالك كنس رانج هداتفاخسش ىباده ترضح مديارديا

 قطصمت ناطِلَنيرءوكسادنناذو :كجيش ترضخ :ويقفووإ د دد دواظينمب هدرزعاتك ءان ضيفلا حا
 عقاو هددعبراتافلا ادتبابولوارسيم جح هعفدىباو !نغدعف دىيا هليقيرط توعد ندد كا

 هدنسامغي نابرع هدئيرقالع هليا هليلج بتكرئاس (جحرارسا) نانلوا فيلأت هدم نالوا
 ىخد ىكو طوبضم هدزعراث ' ضعب ىمكهفيطل تاراشا نالواعقاو هدنيفيرشنيمرحو ىدتيك

 هن نجم هماشلا قشمد هريس يار وارسم هدر اسك نا كخش ترضحو ا

 ردقهنس جوا هداروا بوراو بودبا تمنع هماش ندهسور هليا دالواو لها هلغملوا ةيدجالا

 ترضحو ىتاعاو دادما كرضخ ترضحو داع كني راترضح ىبرعلا نيدلا ىح زمغلدلوا

 ثكمهدرادكسا ردقهنسيوا بولك بولوا هجوتم هنيناج لويناتسا هليثزاجا ًارارم كخيش
 | بولوا داوس هتهنع دنمس نداروا هلغلواعقاو ىمالا قوس هيدسورب راركت هركصتدتماقاو
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 1 00 شلا ىقرتلا دي نم ىلا با احلا سلا
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 بولك ةباسد كع < ىارسقا :نلؤنأا هوس رم ععاوج# |

 قرفنمو لت ىرللا- ماظنو قرتحم ىرلايشاو ثالثا هدقدلوا عقاو ريك قيرح ل

 فالختسا ادتبا كن:(ىمالا ىلضف) باطقالادس موح مممخعش بوديا تر نداروا هلغلوا |

 هددتماقا مايا هداروا كخيش ترضح ريقفوب هليراعا نطون' هدسوديا ةصق ىتيدللوا

 | هنيروضح خفش ترضح ىنب مدلاو هدقدلوا غلاب هحوا مس بوديا مدقعضو هدوجو ةيطصم

 |  كسزميديرم ىرب ندنشاي جوأ مزب نس  هجيهاك ندتهجوب شمرردتيا ديلنبقت بوروتك '
 | ديس نالواندنتابرقلاىذو ىلوا ةفلخ هدهنزدا هدكدربا هنشاينوا هركض .ىدلزوس هد

 تءارق .داروا هحنديا نساحم لاسرا بونلوأ ضيوف ةئيرامدخ ىدنفا ( قالادبع

 1 ركض: 32 انكو ظ

 ركذ: ناقلث ثاوانيآ تزاشآ+هنهمنام هذتعانساوا هذقدلو| ىلا نسلخم لخاذ ٍتورتسؤوك مانق ||

 نوكرب نكيا 2 هتمدخو سرد هداروا تدمرب نواوا ندندادع ىناحا 2-0 ْ

 ندفه 210 - وأ هقرح بيج ريس ةدناوخ 011 قادت ثالادعب

 هباح وأ هيخعلوب تب تك رح هلوماتسا نددهملف تل دش تنك وا

 - رذسعلك دادغتسا هدشإ رطوب اكس مبهر وك لك - هذ 3 جاد :وأ ىريقفوب بولوانوريب

 | كس اهننعلك كدادعتسا عم ا بوديا عضو همهج ىترلكرابم دي ىخد رلنا مدنا بونازوا

 / ( محرلانمح رلا هللا مسي )بقعرد هدكدتبا داركت ىنىداووب 20 هدانا قعلك فاما

 | ىدعاراو  بوديا خفن مدقلا ىلا س زلات ف توسل ”آلاىلالوالا نم ىنهحناف ٌةروش ٍبويد |

 ظ هركصت دفن وت ىدرووا ىباتك لوطمهدنتو واو .رليدروس ويد  مدلب.| هقيلخ هبهسو رب ىنس

 | هكيديا زواحتم نديمركي زونه مانويل ياللا والت قلبا رع ناؤلألا لفل لول

 دكا ترقب 1و تاليوأت هسرزوا ثيداحاو تايا بولواعقاو ىهملاحتف هلسس اوزوكم عقد خفت

 00 صهاظ ىرلترضح ىبرعلانيدلاىحم ايندلا خاشم خش ىخد هدرخا تقوو . مدلشاب

 بودياروهظ رارسا هقشب ىخد ندبسوب مديوا ىنغايا ىخدريقف بوديباسو» ىمتاهد

 داوم اعل ترضحو هداتفاخسش ندزمهيرط ناريبو مهدانب مهارباو رع

 أ "مدا. ترضح ادتنا ندمالسلامهلع اسناو . بولوا عقاو رلهدافا خد ندنرافرط مهرارسا |

 ىدلوا فشكتم لاحر تدسانمو لاحرس بودياروهظ ملسو هلع هللا ىلص توس بانج 0

 4و كشا دل ندهمور دالب ديهعلا ل جال مدقم ارز ودقؤوت تياهببىخذ هكياولعو مالا ن :راكح

 هليلق تدم بوللوا لقن هيهسورب هركصتدرود ردق هنئس نوا هدئارطا بونلوا قالختسا

 هلغعلوا اصقا هيهسوغام ةعلق ىخد خبش ترضح بودبا روهظ ايدو نيدنتف هدنرو سم

 نوكجاقربندزموصو بولوا تمي نع ٌةتسِبر كهف رط لوا وا هن ندب ىدتكن اج ى - 1 ظ

 ظ بودنا ضو هتيرزوا ىرل اهكر كراس ىهشاب بوزاو 3-3 ريقف وب بودي 2 *أ هسد ظ

ْ 
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 ا هللااوقتاو مكب قوسف هناف اولعفت ناو دهش الو بتاك ةاجعوا نيقرمإ وق راكست 4#:

 ظ 6 ملع ”ىش لكب دلو هلاركملعبو
 هذهب ريشيف خا اهوجو اهغلباو اهنيباو احرش اهطسباو نآرفلاىف ةيآ لوطا ةي“ألا هذه مث
 اهثلاثو خا ّشاعم دابعلالاح اهيناثو لا هدابععم هلا لاح اهلوا . لاوحا ةثالث ىلا ىتاعملا

 خلا مهنييب اهف دابعلا لاح

 ناف ةضوبقم ناهرف اتاك اودحنملو رفس ىلع منك ناو لجو نع هلوق ريسفت

 نمو ةداهشلا اوشكت الو هبر هللاقتلو هتناما نما ىذلادؤملف اضعب مكضعب نما

 هي هبلق ملا ل د راي ف

 خلا هدحو باقلاال ةم“ الا ىه ةلجلاو بلقلا ركذ ةدئاف امو مثا هناف هلوقىلع رصتقا اله تلقناف

 : بذعيو ءاشي نمل رفغف هللا هب مكساحم هوفخت وا مكسفا ىفام اوديت ناو

 نيا بحاص ىلفشاك مهضعب لاقو "حلا نورئاسلاو نوفقاولا ناتفئاط نيدلال ها نا لعاو
 "لا كبلق تالماعم نم أيش. ىلع لما لاقو

 ١ 6 ريدق ”ىش لك ىلع هللاو ءاشينم ا لجو نع هلوق ريسفت
 ةيالاىف ةراشالاو . لا بلقلانم نوكي امي ةذخاؤملاىلع هوفخت وا هلوقرهاظ لد ريسيتلاف لاق

 نم. كك لخ _نايتنالا نا ملعاو خلا ةبساحلا باحصتساو ةبقارملا ةمادتسالاب دابعلابلاطي هللازا

 4 ماي "لا قلذلاو مالا ىملاع

 هللاب نما نك قوم هاو هبر نم هيلا لزئا ا لوسرلا نما 0 لحو نع هل وق ريسفنا

 : انعمس اولاقو هلسر نم دخا نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو

 :6 ريصملا كيلاو انبر كنارفغ انعطاو ف لجو نع هلوق ريسفت
 ظ

 خا ةساير هاطعاو ةراما هكيلامم نم دحال بهو اذا ناطللا نا هلاثم ىفنحلا ريسفت ىف لاق

 هرس سدق يده وبا خيشلا لاق دقو لا تاقوالا ةبقارم الا قيقحتلا ىلا لصتال كلنا ملعاو

 خلا هقارطاب كيداو هقالخاب كبذهنه خيشلا

 تبستك |ام اهيلعو تيسكام اهل اهعسو الا اسفن هللا فلكي الف لجو نعهلوق ريسفت

 , 2 #8 ارصا انيلع لمحت الو انير انأطخا وا .انسننا انذخاؤتال انير
 ةيأالا © هللاهب مكبساحم هوفخت وا مكسفنا ىف ام اودبت ناو )) ىلاعت:هلوق لزن امل هنا - ىور -
 : "لا ملسو هيلع هّللادص هللالوسر باصا ىلع كلذ دتشا

 هب انل هقاط الام انلمحم الو انسر انلبق نم نيذلا ىلع هتامح م وه .لجو نع هلوق ريسفت

 *6 نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنا انمحراو :انل رفغاو انع فعاو

 ءامسلاف ىو ىهتنملا ةردس ىلا هب ىهتنا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرب : ىرسا امل هنا - ىور -

 100 حلا ضرالانم هب جرءيتلم ىهتني اهيلا ةسداسلا
 خا هتذخا نيح ناطيشلا ةصق نع قريخا لبج نب ذاعمل تاق ىلبدلا مسالا ىبا نع

 مقيفوتو آلا بانه لورنا للملا تىررف ثمن

 00[ شللسلاساا 0 الا 10100 اا ا 52:99



 دمه #4 نوح

 نولأسيال مهايسب مهفرعت ففعتلانم ءاينغا لهاا مهيسحي ف لجو نع هلوق ريسفت 480
 راهنلاو لبللاب مهلاوما نوقفني نيذلا * ملعدب هتلازاف ريخ نم اوقفنت امو افاحلا سانلا

  نونأزحم ره الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجا مهلف ةسالعو ارس

 4 ءاحلاو ريدلاو ةبوتلاو ةواخسلاو لدعلاو سما ءايشا اةعش" ند نا" نور -

 هطبخ_ ىذلا موقي اك الا نوموقي ال اوبرلا نولك أي نيذلا ف لجو نع هلوق ريسفت 4م
 | اوبرلا مرحو علا هللا لحاو اوبرلا لثم عيبلا اما اولاق مهناب كلذ سملانم ناطيشلا

 | رانلا اا كئاواف داعنمو هللاىلا هيماو فلسام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم هءاح نش

 « ملا رافك لك بحي ال هللاو تاقدصلا ىبريو اوبرلا هللا قحمي * نودلاخ اهيف مه

 هي اونما نيذلانا ١

 مهرجا مهل ةوكزلا اونا و ةولصلا اوماقاو تاحلاصلااولامعو © لجو نع هلوق ريسفت ماب أ'

 ام اورذو هللا اوقتا اوما نيذلااهيا اي * نونزحمي مهالو مهيلع فوخالو مهبر دنع

 26 برحب اونذأف اولعفت مل ناف * نينمؤم متلك نا اوبرلا نم ىتب

 ْ ىنلانا 1 - 4 بلكلا عوج هب نم لثك هلثم امندلاىلع هصرحخل ايرلا لك ١ نا ملعاو

 تل اا للا ايرلا لك ن ءاو ىنبلا بسكو مدلا نمت نع ىهن ملسو ةيلع هللاص
 ىاطسبلا ديزي ىبلا نع ىور ام هنم برقبو خلا بابلا ع رقي ناكو لجر باب ىلع ةفينحابا

 خا ”ىث هنم لضفف مطرقلا بح ناذمه نم ىرتشا هنا نم هريس سدق

 نوملظت ال مكلاوما سؤر مكلف متيت ناو هلوسرو هّللانم ل لجو نع هلوق ريسفل 4#
 ه«نوماعت منكن ا مكل ريخ اوقدصتناوة رسيمىلا ةرظنفةرسعوذناكناو « نوءلظنالو

 هنوق فعض ىف ثالث لاوحا ىف ةنادتسالا نا ملعاو 4 ةزمتك لئاضف ةنادالاو ضرقلاىفو

 جلا هتين' ءوس لابو نم فاخمو نويدلانم هيلع ام ىضقب نا لقاعلا ىلعف خلا للا ليبس ىف

 تبسك ام سفنلك ىفوت مث هللاىلا هيف نوعجرت اموب. اوقتاو 8# لجو نع هلوق ريسفتا 4و
  نوملظي ال منو

 ملعاو خلا نينثالا موب ثعبو نينئالا موب دلو سو هلع هللا لص كال ور لا 2 قلو

 نا ملعاف 4 ىحولا/ ماخ اهلعجو نآرقلاىف هلزنا ام ةصالخ ةب لا هذه ىف عمج كاتفكلزا

 'ل1/نيينعم ىلا. ةدئاع ناسنالاىلا ةبسنلاب اهتدئافو ةلزئملا بتكلا عيمج ةصالخ

 هوتك او ىدنص لجأ ىلأ: كركي متيادت اذا اًونما نّذلا اهيا اي قف 07 هلوق ريسفت 6

 ىذلا للعلو بتكلف هللاهملع اك بتكي نا سل تاو لدعلاب بتاك مكي كتكيلو

 افعض وا اهيفس قحلاهيلع ىذلا ناكناف أيش هنم سخي الو هبر هللا قتلو قحلاهلع

 © وه لمي نا عيطتسي الوا

 ناَف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو لدعلاب هيلو للميلف لجو نع هلوق ريسفت 5:3 |

 رك ذتف امهيدحا لضت نا.ءادهشلا نم نوضرت نم نانأرماو لجرف نيلجز انوكيم

 اريك وا اريغص ءوشكتناءاومأست الو اوعدام اذا ءادهشلا ٍبأِيالو ىرخالا امهيدحا
 ةراجم نوكت نا الا اوب.انرثال نا ىداو ةداهشلل موقاو هللادنع طسقا مكلذ هلجاولا

 | «د ءاذي هداليست ءاذاقاو دهشاو دع د رك ا ةرضاح
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 يربو ذ222يبجسجب

 َللالص ىنلا لاق خلا ةعمسلاو ءايرال ةعاطلا لمعي ٠ لثم لاق هنا ءاملعأاضعب نع - ىور -
 ثيدحلا ( رغصالا كرشلا مكددع فاخا ام فوخا نا ) ملسو هيلع

 6 مهسفنا نم اتيشتو هللا ةاضرم ءاغ ا مهلاوما توقفني نيذلا لثمو ف لجو نع هلوق ريسفت
 خلا ضارعالانم ع و' اهيفف ضارغالاب ةيوشه تناك اذا تالماعملازا ةيتألاىف ةراشالاو

 مناف نيفعض اهلكا تناف لباو اهباصا ةوبرب ةنج لثك 8 لجو نع هلوق ريسفت
 6 ريصب نول.عت اهب هللاو لطف لباو اهبصي

 لقاهحاصديبنمتحرخاذا ةقدصلانا ) ملس و هيلع هللا لص ىنل نع هنع هللا ىض ربلاط ىنان ىلع نعو

 نا-.ىور - "خلا هنع ٌشاىذر ةقدّصب نمؤملاقدصت اذا ىاشلالوحكمنَعو ثيدحلا ( لَخدَت نا
 "لا اديدشءاكب ىب (هءاجر سلامطقهيلا ًأجتلا نم ءاحر مطقن.ه) ىنمي ثيدحلااذه ىأر امل ءاملعلا ضعب

 ىرجم بانعاو ليخت نم ةنج هل نوكت نا مدحا دوبأ 8 لجو نع هلوق ريسفت
 راصعا اهباصاف ءافعض ةيرذ هلو ربكلا هباصاو تارعلا.لكنم اهنف هل راهنالا اهت نم

 4 نورك كلا تانآلا مكل هللانيبب كلذك تقرتحاف ران هيف
 لا قفانملاو .صلخملل لثملا برض ةهج ىلع هللا اهرك ذ تايآ هده ىريشقلا لاق
 اعدحا نيبرض ىلع .ءانرلا جالعو خلا لصالاىلع ىتتبت تارّثلاناف لامعالا صالخا نم دبالف

 وهف ءايرلا هيلق ىف لخد مث ىلاعت هلل اصلاخ ةالصلا حتتفا ول ةيناخراتتلا فو لا هقورع مطق
 مك 1و قد نكنلا نا ةسنتلا دعا رذ 01) هذ فلا قعدلا اور ب ىلا متتفا ام ىلع

 ظ ا ع اذمحىف أبنا سيلبا ىلاعت هللاسمالاق هنا هبنم نب بهو نع ركذو ثيدحلا ( دازلا

 ظ 6 اممو متلسك ام تاببط نم اوقفنااونما نيذلا اهيا اي ف لجو نع هلوق ريسف

 متسلو نوقفتت هنم ثييحلا اوممم الو ضرالا نم مانجر خا 8 لجو نع هلوق ريسفت
 6# ديمح ىنغ هللازا اوملعاو هك انوضمغت نا الا هيذخاب
 خلا ةعارزلا ىف غلاب ةرعلا لوصحمب داقتعا هل ناك اذا عرازلاو عرازلاك قدصتللا نا ملعاو

 ونا ناكو نوقدصتي سانلا لعخ ةقدصلا ىلع هباخحا ثح لسو هيلع هتلاىدص ىنلا نا - ىور -

 'لا مالسلاهيلع ىنلا ىدب :نيب اسلاج ىلهابلا ةماما

 ةرفغم مدعي هللاو ءاشحفلاب كمأيو رقفلا كدعي ناطيشلا 8 لجو نع هلوق ريسفت
 ىوا دقف ةمكحلا تّوِب نمو ءاسشن نم 30 2 ميلع عسأو هللاو الضفو هنم

 4 بالالااولوا الا رك ذي امو اريثك اريخ
 ظ خجلا ىضرعلامونو مهمون شيلا لكدا مهلك ةيفوصلا فصو ىف ه رسب س دق ىطقسلا ىرسلا لاق

 لا ةقيقح ءاشحفلاب سعأي وهف !هاظ رقفلاب دمي ريقق ناطيعلانا ةراشالاو |
 نيملاظلل امو هملعي هللازاف رذننم مترذنوا ةقفن نم متقفنا امو 9 لجو نع هلوق ريسفت
 26 ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخم ناو ىصامعنف تاقدصللا اودبت نا * راصنا نم

 ه6 ريبخ نولمعتامب هللاو مكن ايس نم مكنع رفكيو مكل ريخ وهف #3 لجون هلوق ريسفت

 ظ زا وجىف هجولااماو "لا اهوجو لضفا عوطتلا ةقدص.ى ءاظخالاو رارسالان أف مامالا ركذ

 | خا هيقلخلا ءادتقال اببس كلذىف راص اههرهظا اذا هنا لع اذا نادنالا(نا. وهف ةقدصلا راهظا

 | أوقفتت امو ءاشينم ئدهي هللا نكلو عهيده كنلع.نسِل 98 لجو نع ةلوق ريس
 | متاو مكلا فو ريخنم اوقفنتامو هللاهجو ءاغتبا الا نوقفنت امو مكسفن الف ريخ نم
 0 © ضرالاىف ابرض نوعيطتسيال هللا لبسىف ادرضحا (تيذلا ءارقفلل * نوملظتال



 مه غ١ ٠«

 لب لاقموب ضعبوا اموب تللاق تثبل؟لاقهثمب مث ماعةئام هللا هتاماف لف لجو نعهلوقريسفتا 41

 6 سانالة يآ كلعجنل و كرام ىلا رظناو هنسوي+ كبارشو كماعطىلا رظناف ماع ةئام تنل
 4 .راج طرف رامج لع وهو ةيش لك كح لزم ةيرفلا لحد انلر اد يؤد ع

 'لا رصع م هريصعو ىنج امك هبتعو هني" دجو هنا - ىور.-

 | هل نيبت املف اخ اهوسكت مث اهزشنت فيك ماظعلاىلا رظناو 8# لجورع هلوق ريسفت 5
 ٌْ « ريدق ”ىش لك ىلع هللازا ملعا لاق

 | ىلاو ءزاق“نكرا'ةنا  ئورا ملا ةيلابلا ماظعلا اهتبا ءامسلانم انوص عمس 205

 ١ "ل1 سانلا هركناو هتلحم

 ْ هك نمؤت ملوأ لاق ىتوملاىحن فكان از مهاربالاق ذاو © لجو نع هلوق ريسفت و

 | قيقحم ىف ةراّكألاو لا اعيرس بيجا ءاعدلا بادآ ىعار اذا ىعادلا نا ىلع هيبطت ةصقلافو
 'لا داسجالا رشح اوركنا اموق نا ةيئآلا

 نهرصف ريطلانم هعبرا ذخف لاق ىلق نئمطبل نكلو ىلب لاق 8 لجو نعهلوقريسفت 5

 | * مكحزي نع لانا ملعاو ايعس كنيتأي نهعدامث زج نهنم لبج لكى لع لعجا مث كيلا
 | رويطلا ةيمجنلاتاليوأتاا ف لاق خلا هبلق ةايح هذهب مالسلا هيلع مهاربا بلط ىريشقلا لاق

 'لا ةعبرالا رصانعلا نم تدلوت ىتلا عبرالا تافصلاىه ةعبرالا

 6. هللا ليس ىف مهلاوما نوقف نيذلالثم هو لجو نع هلوق ريسفت 27

 هللاو ةبح ةئام ةلبئس لكىف لبانس عبس تنبنا ةبح لثك ف لجو نع هلوق ريسفت
  ملع عساو هللاو ءاشل نمل فعاضن.

 لا مك امبا كا نوكي هنشاوعيق عضوو ابيط لاملاو احلاص ناك اذا قدصتملا كلذكف

 اوقها ام نوعبتيال مث هللا ليس ىف مهلاوما نوقفني نيذلا ب لجو نع هلوق ريسفت 9:
  نونزحب مالو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجا مهل ىذا الو ام

 حا ( هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ) مالسلا هيلع هلوق ىنعمام تلق ناف تاينلاب لامعالا نا ملعاو
 ما ”مهيوإت ,ةتتك ةمااف مق عاف اماملط ليسا امهنعاههاىضر ىلع نب نيسحلا نأ - ىوز -

 ٠ ةرفغمو فورعم لوق 2 لجو نع هلوق ريسفت 6

 4 هدابع ىلع نم دق ىلاعت هنا عم فورعملاب دحا ىلع اون نا هدابع ىهن ىلاعت هللانا ملعاو ظ

 جا تاقبط ثالث ىلعسانلانارلعاو خا مقل نمميطق فال ةسخهلناك مالسا هيلع ميهاربانأ ليق

 # ملح ىنغ هللاو ىذا اهعّش ةقدصنم ريخ هه لجو نع هلوق ريسفنن ظ

 لاق 4 لاملا ةقدص نم اريج" ليلا درلا ناك اماو ءرسسدق قادهلا مح سلاح ىف لاق

 مس

 ةقدصلا ىف فلنلا غلابو ا ريقفلا نم حج وحا ةقدصلا باو ىلا هسفنا رب مل نم ىعشلا

 كولملاضعب نع - ىح اهل دادتعا ال اهكلمو اندلانا ملعاو 1١ ءايرلانع اهيف زرحتلاو
 هللاىلس هللا ل وسر جب رخلاق نسحلاّنعو ا كالهلا ىلا برق ىح هنطب ىف ع.رلا تسبح هنا

 ! ثيدحلا ( ديرب نه مكنم له ) لاقق هباجا ىلع مون تاذ ملسو هيلغ
 ىذلاك ىذالاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذلا اهيا اي ف لجو نع هلوق ريسفت ةاب#»

 بارت ةيئلع ناؤفص لثكك هلكق رح آلا ”ءونلاو هللا نموت الو عقاتتلا ار الات وقح
 ْ 6# اوبدك امث ”ىش ىلع ٍنوردَسبال ادلص هكرتف لبا هباصاف
 | هناجرخم ىذالاو نملا نا هلابو “خلا قفتي ىذلاك هلوق دعب نوردقب ال لاق فيك تلق ناف

 'لا دوءولا رجالا هيلع بترتي نا نم



 مه: 1٠ زي

 « مهفلخ امو مهيديا نيام معي ف لجو نع هلوق ريسفت 09
 ملا ةعافشلل ةمايقلا مون ممسو هيلع هللالص انين نونيعي مالسلا مهيلغ ءاسالا نا - ىور |

 "لا ةعافعلا باي حتتفي نم لوا وه ملسو هيلع تلايبص هللالوسر نا ملعاو ْ

 تاومسلاهسركو عسوءاشامب الاهملع نم ”ىشي نوطبح ال ولف لجو نعهلوق ريسفت 4 هم ظ
 «*ضرالاو

 ا ٍتابلؤالا زومالاّن م 6 مهيديا نيبام ) مالسلا هلع دمع « معي )ب ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 ءايبنالا لع نم ءابلوال ملع ةيئافرعلا ةملكل اناس ىف ةينامخرلا ةلاسرلا ىف همالسلاب تلاداشا انخيشلاق

 "لا ووداتعا اميهتافصو هتاذفيرعتىف قلخلابطاخ ىلاعت هنا هريزقنو جلا رحبا ةعبسنمةرطقهلزنم

 لاق لا مهلا تاوامسلاب طيح شرعلا ىدب نيب مسج ىسركلا نا مامالا لاق اك دمتمملاو 4٠4

 لوقلااما ةيمجنلا تاليوأتلافو .4لا عبسلا تاوامسلا لثم اهلوط ىسركلانم ةمئاق لك لتاقم

 "لا ةنايدلاو نيدلا ىصتقم نا معاف ىسركلا ىنعم يف

 #0 مظعلا ىلعلا وهو امهظفح هدؤياالو دو لجو نع هلوق ريست 4.ه

 ”التما مهتافص نم أيش لقاعلا فرغ اذا نيذلا ءاملعلاو ءايلوالاو ءايبنالا دابعلانم ميظعلاو

 ةيآ هيلع لمتشت ملام ىلع ىمركلا ةيآ تلمتشا ناقتالا ىف مامالا لاق "لا هردص ةبيهلاب

 ا عضوم رشع ةعبس ىلع ةلمتشم اهنا كلذو ىلاعت هسا ءامسا ىف

 26 نيدلا ىف ءاركا ال 88 لجو نع هلوق ريسفت 205

 - ىوزو ت) 11: سفخ هيف: قرح هل"ناكتةثا هربخا هابا نا هيبا نع بعك نب ىلا نب دمع نع

 رصتن ام مظعا نم ىسركلا ةنآ نا ةلجلابو "لا ةكرح اهيف عمسف ةلحخت وا ةرجش ىتا الجر نا

 'حا نوصحيال نيذلا نوبرجلا برج دفق نجلا لع هب

 دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نف ىنلا نم دغرلا نيت دق ب لجو نع هلوق ريسفت 7
 3 ملع عيمس هللاو اهل ماصقنا ال ققلولا ةورعلاب كا ولا

 "لا قحلا داقتعالا ةمزالم نه ةعزتنملا ةئيهلا هيبشت ىلع ىنبم ليشع مالكلا دوعسلاوبا ىلوملا لاق

 "لا نايعلاو دويشلا هجو ىلع هللاب اقلعتم هنوك نامالا ةقيقح نإ ملعاو 0

 نيدلاو رونلا ىلا تاملظلا نم مهجر اونما نيذلاىلو هللا ب لجو نع هلوق ريسفت 4.م |

 6 توغاطلا مهؤالوا:اورفك

 هي نودلاخاهف مه رانلا باحصاكئلوا تاملظلاىلا رونل نم مهجرخب قف لجو نعهلوق ريسفت 5

 قيرطب ىزارلا رخفلالاق لا فئاوط ثالث مهو ةتوافتم ناعالاف نينمؤلا بتارم نا معاو
 هذه عماج ريقفلا لو نا باج هللا ريغب لاغتشالا نولوقي ةيقوصلانم اعمج نا نضارتعالا

 جلا فيلاكتلاو تاعاطلا ناف يدب سيل ضارتعالا اذه ةسيفنلا سلاخملا
| 

 ىذلا بر مهاربالاقذا كلملا هللا هين أ ناهي ر ىف مهارباباح ىذلا ى ا رتجلأ في لجو نع هأوق ريسفت
٠ 

 برغملا نماه تأف قرسشملا نم سمشلاب ى أي هللا ناف مهاربا لاق تيما و ىحا انا لاق تيميو ىحي 6

 حا ةعبرا الا اهرس.اب ايندلا كلم مل دهاجم لاق

 6 نيملاظلا موقلاىدهي ال لاو رفك ىذلا تهبف »ف لجو ع هلوق ريسفت 1 ظ

 ىلاعت هللا نا ةراشالاو 1 رانلا ىف ميهاربا قلاو اريبك اوتع اتع امل دورْعلانا - ىور ._

 | لا هلبق دحال ىطعا ام اكلم دورُعلا ىلمعا

 | ىلأ لاق اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةبرق ىلع سم ىذلاكوأ 9 لجو نع هلوق ريسفت

 ه6 اهتوم دعب هللادذه ىحبي
 !ز

 | اوغلاي ال لئارسا ىبنأ - ىور د خا ةميدق رطسا اهلعو ةميظع ةرخص تدجو دقو

 جلا داسفلاو رسثلا ىطاعت ىف

 ظ



 و 2 لسرلا كلت 8 لجونع هلزقي ويا ع هلوق ريسفت سورس ١

 خا انيعتسم هيرىلا عجرب تح هتوقو هلوحم موقيال ةرامالا سفنلا تولاج عم دهاجلانا ةراشالاو
  تاحرد مهضعل عقرو هللا كن م مهلم 00 لجو نع هلوق ريسف 5

 ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق ا هريغل اذه لصحم لو ةمغنلا بيطو ةوبنلاو كلملا دوادل عججو

 'غا هرون ءوض ءالعتسا ردق ىلع نكي 121 نحانعا لك لنا ملعا

 وأو شدا ك2 هاندياو تاننبلا مبسم نب يدع اهو 0 لجو نع 0 ريسفلا عقيم

 نم مهنف اوفلتخا نكلو تانيبلا مهتءاج ام دعب نم مهدعب نم نيذلا لتتقاام "هللا انش

 6 ديريام لعفب هللا نكلو اولتتقاام هللاءاش وأو رفك نم مهنمو نما

 موي ىنأي نا لبق نم 5 انقزر امث اوقفنا اوْمآ نيذلا اهيأ اي ف لجو نع هلوق ريسفت مو
 6 نوملاظلا م نورفاكلاو ةعافش الو ةلخالو هف عيب ال

 | ةضور بحاص لاق لا مفانلاو راضلا ىمسا حرش ىف ىلاعتملا هرسس سدق ىلازغلا مامالا لاق
 ْ '*1 ةيداع بابسا بك اوكلاؤ ىلاعت هللاوه رثؤملا رايخالا

 ظ 6 هللا 95 لجو نع هلوق ريسفت ونال

 تناك الو خلا ةيئدبلاو ةيسفتلا ءاعنلا نم مهقزر امم قافنالا ىلع نينمؤملا ثح بغارلالاق
 مط: ملف ناطيكاهدارا خ ويشلان م دباع ناك هنا  ىكح - لا ائالث ل لوقلاب ةلادعلا
 مالل ١| هيلع ليزيج ىلا ىوا سانا انغلب لوقي ىراخبلا ليعامسا نب دمحم نعو "لا أيش هنم

 4 اهيف تاعاطلانم تامع ىذلاام اهلها نم كتلعجو انندلاىلا كتثعب انو ليربج اي لاقف

 و وهلا هلا ال ؤِه لجو نع هلوق ريسفن 598

 ال هنا - ىكحو لا ربنلا دعص هسوربب ىتولحلا نيدلا ءالع ىلوملا ءاج ال خيشلا ةرضح لاق

 باطقالابطق مسيبست نا - ىكحو - ا ريزولالتقىلع لاجرلا ةعامج منع رصعلاناطلس تام

 | صالخالا ةروس ىئاوحىف خيشلا نبالاق لا «وهالا هلاال نمايو وهوه نمايو وهاي »
 ركذلا ىدسج ف ىحور ةلزع ىذلا ىدنسو ىخيش لاق لا نيبرفملا ماقم ىلا ةراشا وه ظفل
 لا ين يار دل سلا » ةملكب ركذلانم لضفا هللاالا هلا الب

 6 مويقلاى لا 8 لجو نع هلوق ريسفتا موج
 | مويقلا ىحلا لبق 04 ضارعالاك لحم ىلا قا ىلا مسقنت ءايشالازا ملعا ىلازغلا مامالا لاق

 ْ خا ىنوملا ىحب نا دارا اذا مالسلاو ماا ىسيع ناكو مظعالا هللا مسأ

 6# مون الو ةنس هذخأتال لجو نعهل وق ريسفت ة*و٠

 مسالانا لعاو خ2 نيمسالا ئذه ىلا مجالا رات ىنسريف ريشا اما ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو

 كلذناكو ةكئاللالأ- مالسلاهيلع ىسومنا - ىور - خلا ةيقبحلا يره نوع توابع مظعالا
 ْ خلا ماني هوكرتي الو اثالث هوظقو» نا مهيلا ىلاعت ٌشاىحواف انير .مانيأ همونىف ْ

 ا © هنذاب الا هدنع عفشي ىذلااذ نم ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام هل ف لجو نعهلوقريسفت

 | اذه .كلملا نبا لاق ( ماني نا هل ىنبني الو مانيال هللانا ) سو هيلع هللاىدلص هللا وسر لاق

 ْ نا .دغب الا ”ىث ىل حتفب م هرسس دق ىاطسبلا ديزي ونا لاق 4 ل

 جلا ريخ مونلا امدحا لاقق امهنيب اهف افلتخا ناذيلل هللجرل ناك لبق "ملا امايا ىلايللا ت

 | ا مالسلاو ةالصلا هيلع يتلا ىلا عجاد ء ءانثتسالا اذه ةيمحنلا تاليوأتلا ىو



 مضي م 4 خمس

 202000010011 مك7صصصسل 0 ب تو .ع اج يس يس ب هب تمص

 ةعستؤب ملو هنمكلملاب ق->ا نحو انلع كلملا هل نوكي ىلا #8 لجو نع هلوث ريش "64 |

 نم هلكلم ىتؤي هّللاو مسجلاو معلا ىف ةطسب هدازو مكيلع هيفطصا هللانا لاق لاملا نم 202
 1 ملع عساو هللاو ءاشب ع

 ىفو لا ليئارساىب طابسا نم نيعم طبسس ةصوصخم تناك ةوبنلانا داعبتسالا اذه بيسو

 ٌتامالب نمو ” للا مهسفناب نيسسم اوناك مهلال كلملانم ٌلمارنما اون مرج اع ةيمجتلا تاليوأتلا
 "لا نبالا امهنيبن جرخم مدلاو ثرفلاو نباعيال نبا نيثيبحلازيب ثدحب < ىرشخمزلا ظ

 « تواتلا مكين أنا كلم ةيانا مهيد مهل لاقو 2 لحو نع هلوق ريس ”مو
 لا تدلع تنياست ملوح طيكلا ليا يب دع. شانلا_سحأ ناك واو تولاط نا لصاخلاو
 ءايبسالا ليثاع هيف انوبات مالسلا هيلع مدآ ىلع لزنا ىلاعت لانا رابخالا بابرا لاقو
 "لا راثمشلادوء نم ناكو هدالوان ٠ مالسلا مهيلع

 نوره لاو ىسوملا كرتام ةيقبو مكبر نم ةنيكس هيف 98 لجو لع هلوق ريسغت 85
 0 نينمؤم متكنا 9 2 1 تالذ ىف نك ةكرالملا لم ظ

 ىلا ةراشا ةي“آلافو لا ىلغفالا كارتشالاب ءايشا ةئالث ىلع قاطت ةنيكلا نيقةحلا ضعب لاق
 'لا هبر نع ةنيكس هيف بلق توباتي رفظي نا دبعال ةفالخلا كالم ةيآ نا ظ

 برش نف رهنب مكللتبم هللازا لاق دونحلاب تولاط لصف املف 2# لجونع هلوق ريسفت مما

 نا رل لاقف ةفرءملانع ديزي وبا لكسو لا ةفرعلا ىلا لصيلف ةنيكس دادزب نا دارا نمو
 'لا 2 اهودسفا ةيرق اولخد اذا كولا

 اوكف هديب دف ىغ فرتغا نمالا ىم هناف همعطل مل نهو 0 لكك نع هل وف ريسفلا مساارم |

 تولاجم مولا الل ةقاطال اولاق هعم اوما نيذلاو وه هزواج املف مهنم اليلق الا هنم

 6 ةريثك ةئف تبلغ ةللق ةئفنم ؟ هللااوقالم مهنا نونلظي نيذلالاق هدونجو

 'لا ءاشام ءاملانم ذخأي نا هل انوذأم ناك هنا امدحا نيهجو لمتحم اذهو مامالا لاق

 #« نيرباصلا عم هللاو هللانذاب فه لجو نع هلوق ريسفت

 ديراو ديرت دواد اي ] دواد ىلا هللاىجوا ا اًمانباو ايثدلل لاثمو ءاعا ةصقلاىف بغارلا لاق

 لاق مالسلاهيلع هنا. ىور_ '4ا اهتنيزو ايئدلاوه ربنلا نا لصاحلاو "لا [ تيضر ناف

 ا ) اوعزفب مل سانلا عزف اذا ماوقا قيرطب ةريرمهابا اي كيلع ) ةريره ىنال هتيصو ىف

 اربص انيلع غرفا انبر اولاق هدونجو تولاجل اوزرب املو هل لجو نع هلوق ريسفت مو٠
 6 تولاج دواد لتقو هللازذاب مهومزهف * نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو انمادقا تب“و

 جا سانلا دشانه ناكو داع نيقيلمع دالوانم ناكو مهكلمو ةقلا.علا نياز باشا تول ناك

 4 ءاشي امم هملعو ةمكلاو كلملا للا هيئآو 98 لجو نع هلوق ريسفت مو

 هللا نكلو ضرالا تدسفل ضعنب مهضعب سانلا هللا عفدال واو 88 لجو نعهلوق ريسفل ”؟

 هك نيلسرملا نا كناو قحلاب كيلع اهولتن هللا تايا كلت * نيملاعلا ىبع لضف وذ

 ا نامأون كلملاو نبدلا لق اذهلو “لا راحفلاو رافكلانع رارءالاو نينمؤملاب هللا عفد الول لبقو

 2 نيو تاو دفا سلا هاا ىاوينعوا ا ع عا با



 هم لاا عمش

 # احاوزا نودذيو مكم نوفوتب نيذلاو 9 لجو نع هلوق ريسفت
 ' سابعلاابا خيشلانا  ىكحم حا ةجرف هيف دجو اذا لوالا فصلاىلا سانلاب اقر ىلع الو

 ةالصلا ظفح ف ,راشإ ىلاعت هنا نا«ةراشالاو خا قلاوجلا لمعي هلاح ةيادب ىف ناك قلاوجلا

 ا روبقلاو توملا لبق روضحلا مرح ىلا نوكلاسلا عراسيلف خلا ةغلابملا ةغيصب

 نجرخ ناف جارخا ريغ لوحلا ىلا اءاتم مهجاوزال ةيصو هه لجو نع هلوق ريسفت مالو

 عاتم تاقلطمللو * مكح زي نع هللاو فورعم نم نهسفناىف نلعف ايف مكيلع حانجالف 1
 ! - يا بة . ًٍ 2 2 |
 هك نولقعت مكلعل هتايا مكل هللا نيب كلذك + نيقتملا ىلع اقح فورعللاب |
 | تيلتبا الل ةقلطملا نا ةراشالاو خلا ثراحلانب ميكح هل لاقي فئاطلا نم .لجرىف ةيآآلا تلزن |

 ا ىلاعت هلل اريج قارفلاب

 ظ # مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلا رت لا # لجو نع هلوق ريسفت مالا | ئ حاز د اللا لاح ول درع هل َوُك ريسفت 7075 |
 أ - أ

 قيقشنع كح ا اهضارغاو اهعفانمنع ربعي لب اهضارعاو ايندلا ىلا رظنبال لقاعلاف |
 ةنجلا بارععب ىتا ماللا هيلع نايلس نا  ىكحم خلا مايا ةثالث اماعط دجم مل هنا ىخلبلا |

 ٠ خلا تومال اذه تبرشول هل ليقف ظ

 | 6 مهاحا مث اوتوم هللا مهل لاقت توملا رذح قولا مهو ف لجو نع هلوق ريسفت مالإل ظ
 ىرق نم ةيرش لساربما ىب نم اموق اوناك مينا ريبخللا لعا.شك | ءرك > امإءالؤها ةضقو ظ

 ٠ : خلا طساو

 | «نوركشيال ساتارثك ١ نكلو ضانلانلع لضف وذل هللا نا هه لجو نع هلوق ريسفن ما/4 ظ

 ظ 4 ملع عيمس هللا نا اوملعاو هللاليبسف اولتاقو

 خا هتباد ىلع ماني ناكف هعم امالغ جرخاو اليل بكرف نوعاطلازم بره كلملادبع نا ليق
 :* هل هفعاضيف انسح اضرق هللا ضر ىذلا اذ نم #8 لجو نع هلوق ريسفت مالو

 ىلع تاردفملا نا نيققحلا ضعب لاق خلا *ىش .هعفنيال ايضقم هت ءاضقلانم:ناكام نا ملعاو

 هلوق ىف ىريشقلا مامالا لاق لا تايئزجلاب صتخم برضو تايلكلاب صتخي برض نيبرض
 خا نينأ مكنم دعاصتف 1 مكسم نا ىنعي ةيآآلا © هللا ليبسفف اولتاقو ]) ىلاعت

 ©« نوعجرت هللاو طسبيو ضب هللاو ةريثك افاعضا 8 لجو نع هلوق ريسفت مم»
 قبلا ماقآلا ك5 وغخ 11 ثلملا “ىددتب اله افلا تقم هكلتو تايب دجاؤلا لعاو
 ضباقلا ىنسحلا ءامسالا حرششىف ىلازغلا مامالا لاق خلا ىلاغت هللا نه لضف تافيعضتلا نا
 | ردقب ناتلا- طسبلاو ضبقلا هتلاسر ىف ىريشقلا لاق "خلا حاورالا ضبقي ىذلاوه طسابلا
 جلا ىلاعت هللا نا ىنغ لاقف ءارقفلاو ءاينغالانم ةعامج عمتجاو خا دبعلا قرت

 | اولاق ذا ىموم دعب نم لمسارسا ىنب نم الملا ىلا رت ملأ 8 لجو نع ةلوق ريسفت را

 | لابتقلا مكلع بتك نا متيسع له لاق هللا ليبس ىف لتاقن اكلم انث ثعبا مهل ىنبل
 دادحابل ٠

 سو .ه : 1 4 101 53
 | نم انجرخا دقو هللا لبس ىف لتاقنال نا انلامو اولاق هه لجو نع هلوق ريسفت حر؟

  نيملاظلاب ملع هللاو مهنم اللق الا اولون لاتقلا مهلع بتك املق:انئانباو انرايد ظ

 | خلا ليئارسا ىب ىف هدنب فلخ مالسلا هيلع وم تامامل هنا كلذ مهين ميتلأسم بيس ناكو |
 # اولق اكلم تولاط مكل ثعب دق هللا نأ مهسن مهل لاقؤ  نجو نع هلوق ريسفت هن

 ا

| 

 ةقيقحلال ها لاق خلا اومتك ام ريغ اومعاثؤءاورمضا ام فالخ اورهظا امل موقلا نا ةراشالاو

 دحاولاوه مظعالا داوسلا دوعسنبا نع ىوردقو خلا مهظوظح ىلا مجرب امب لاتقلا اوللع

 ! جلا ايبلطىف هلامالغو هلسراف تولاط ىبال رمح تلض بهو لاق خلا قحلا ىلع



 مدي 7 جه

 سفن فلكتال فورعملاب نهتوسكو نهقذر هل دولوملاىلعو 0 لجو نع هلوق ريسفت مع |

 ه اهدلوب ةدلاو راضتال اهعسوالا ْ
 'لا ىلع نب ماشه هباع ةفالجلا بلط ال ديشرلا نب نومألانا - ىور -

 | الاصف ادارا ناف كلذ ل ثم ثراولا ىلعو هدلو»: هلدولوم الو 00 لجو نع هلوق ريسشت ”5و

 حانج الف كدالوا اوعضرتستنا متدرا ناو امهيلع حانجالف رواشتو امهنه ضارتنع

 6 فؤرعملاب منَ | ام متملس اذا مكلع

 نوفوّس نيذلاو * ريصب نودلعت امم هللا نا اوملعاو هللا ا وقناو 0 لجو نع هل وق ريش "5

 ظ 4 ارششعو رهشا ةعبرا نهسفناب نصيرتي احاوزا نورذبو م

 ْ خلا قالخالا نساحم مظعتو ةبحصلا دعاوق ديهمت ىلع ةلمتشم ةي'آلاو

 نهسفنا ىف نلعف اهف مكلع حانج الف نهلجا نغلب اذاف ب لجو نع هلوق ريسفت مد/
 :6 ريح نولمعت امث هللاو فورعملاب
 نكيمل مسملاتومنا ةيتألا ىف ةراشالاو لا حاكتلا نع عانتمالا اه صيرتلاب دارملانا ملعاو
 'لا ج وزلل ايرايتخا اتارف

 | متنك ا وا ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع ايف مكملع حانج الو ف لجو نع هلوق ريسفت

 هكافورعمالوق اولوقتناالا ارسنهودعاوتالنكلو نهنوركذتسمكنا هللا اع مكسفنا ىف

 اوملعاو هلجا باتكلا غلب ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو لَو لجو نع هلوق ريسفت "و |
 00 ملح روفغ هللازا اوملعاو هورذحاف مكسفنا ىف ام مع هللانا

 ىئارادلا نايلسوبا لاق لا ةيالاوذه ىف هسفن ىوهو هتاوهبش ىلا لامزه ىلاعت هللا يو دقو

 | لصحم نا قحلا بلاطل ىنب هنا ملعاو 'لا ايئدلاىلا نكر دقف نهبلط نم ثالث هرسسدق

 "لا لطابلاو قحلانيب قرفبام ةيعرشلا مولعلا نم
 نهل اوضرقت وا نهوسمم ملام ءاسنلا متقلط نا مكملع حانجال لجو نع هلوق ريسفت ماب»

 © نينسحلا ىلع اقح فورعملاب اعاتم هردقردقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو ةضيرف
 "لا تالاح عبرا ةقلطملل نا ملعا ديجعلا نبا لاق

 ةضيرف نهل متْضرف دقو نع وسم نإ لش نم نهومتقلطناو لجو نع هلوق ريسفنا ىلا

 برقا اوفعت ناو حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وا نوفعي نا الا متضرف ام فصنف

 هي ريصب نولمعت اهب هللازا مكس لضفلا اوسنت الو ىوقتلل
 "لا تاي الاىلا رظنيل رصبلا هل قلخ هنا ملعي نا اعدحا : نارعا :رصبلانم دبعلل ىدلا ظحلاو

 7 ىطسولا ةولصلاو تاولصلاىلع اوظفاح 0 لجو نع هلوق ريسفت ماب

 بجوباعأو خلا ةيويئد ةحلصمل لارعااو ءاقدصالا نم لاكشالا ةقرافمنا تاي“ الاف ةراشالامث
 4 قئالخا فشاكلا رونلا نادتف قئالخال تافتلالا د.ءلل

 مما اذاف اناكر وا الاحرف متفخ ناف + نيتناق هلل اوموقو 94 لجو نع هلوق ريسفت سايس
 * نو.لعت اونوكت ملام عكملع اك للا ورك ذاف
 بمكنعو لا تارمس مخ موب لكف نيدحودلل ا اهأيهدق ةفايضلا ةلزنعي ةالصلانا ملعاو

 مث لا [ هتماو دمحا اهيلصي تاعكر عبراىسوماي ] هتاجانمىف ىسومل للا لاق لاق هنا رابحالا ْ
 هينغىفو "عا ديك أتلا ةياغ ةدكؤم ةنس اهناف ةعاما كرت ناذالا عمسن ا صخربإل هنأ ملعا ظ
 "لا لضفا هتلمم دجسف ةالصااىف ةعاملا ةرثكل عماجلا دجسملا رضح نم ىواتفلا |
 ر سلا يا ايل تالا 33539594393538189995989961959999 عع

 سجود مح دهم



 ماك م6 زج

 نمؤي نكنا نهماحراىف هللاقلخام نمتكينا نهللحالو 2 لجو نع هلوق ريسفل "4

 ىذلا ل ثم نهلو احالصا اودارازا كلذيف نهدربقحا نهتلوعبو رخآلا موبلاو هللاب

 « ةجرد نيملع لاجرللو فورعملاب نيملع
 'لا كشال امم امهيلع عرفتي امو نبدلاو لقعلاف ةأرملا ىلع لجرلا لضفو

 مكح زينع هللاو 0 لجو نع هلوق ريشنت ”ةوه

 ىف ناك هنا - ىكح لا نيجوزلانم دجاو لك ناك اذا الا مت"ال ةيجوزلا دصاقم نا ملعاو

 نما ال تاقلطملازا ةراشالاو لا اديدش ابح اهبحم ةأرما هل ناكو حلاص لجر لئارسا ىب
 'لا ةبحصلا قحل ءافو ةدعلاب

 7 9 لحب الوناسحاب ع رستوا فورعم كاسماف نان ص قالاطلا ف لج و نعهلوقريسفت 0

 'ل| سيق نب تبان اهجوز ضغيت تناك لواس نب ىبا نب هللادبع تدب ةليمح نا - ىور -

 1 امه الأ افاخم نا الآ أش نهومتنتا امم اوذخأت نا ف لجو نعهلوق ريسفت موال

 / اهودتالف هتلادودح كلت هبتدتقا اهف امهيلع حانجالف للادودح اهقيالأ متفخناف
 3 نوملاظلا مش كل واف هللادودح دعس ندو

 ضعب نأ - ىور - ٠خا ج وزلاىلعف ةفعلاب تفصتاو للخلا عقاوم نم ترب اذا ةآرملا نا ملعا

 , مجيورتلا هيلع ضرعو تقام نا ىلا هتجوزىلع مايقلا نسحب ناك نيدبعتملا
 ناف هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحن الف اهقلط ناف »8 لجو نع هلوق ريسفت "64

 :« كلتو ةللادودح امه نا انظ نا اعجارتي نا امهلع حانج الف اهقلط
 'عا قيفشلا قيفرلازه تردص ةدحاو ةعرجم نوقرافبال ةبحصلا لهانا ةيآلاىف ةراشالاو

 ه6 نهلجانغلبف ءاسنلا متقلظ اذاو * نوملعي موقل اهنسب هللادو دحوإ لجو نعهلوق ريسفنا ”6
 آس

 حرشىفو جلا دقعلا درجم ةيافكمدعو ليلحتلاف ىناثلا ج وزلا ةباصا طارتشاىف ةمكحلا نا مث
5 

 ملا ةقلطملا ج وزتنا هيف ليلا فئاطل نمو اضيا هيفو لا اثالث ةقلطملا ةأرملا تفاخ ول ىبيزلا

 هيورضح نب دما لاق 'لا ناوخالا ةلز نع اوزواجم امل ةبحصلا لها نا ةي“الاىف ةراشالاو
 “لا ٌحال ليلدلاو حضاو قيرطلا

 ْ نهوكسم الو فورعع نهوحرسوا فورعمب نهوكسماف 0 لجونع هلوق ريسفل مو

 اوركذاو اوزه هللا تايآ اذدع الو هسه زطع لقفا كلذ لعش نمو ايجي ارارض

 اوءلعاو هللااوقتاو هب مكظعي ةمكحلاو باتكلانم مكلع لزنا امو مكللع هللاثمعن

 1 # ملع ”ىش لكب هللازا
 "لا مالسالانم تسيل ة راضملاو ةيذالانا ةي الاف ةراشالاو

 « نعولضعت الف نهلجا نغلبف ءاسنلا متلط اذاو © لجو نع هلوق ريسفت ”5

 "لا ىص هيقلف جحلا قيرط ىف ىرصبلا شسحلا ةلحار تلض هنا - ىور -

 هبظعو. كلذ فورعملاب مهني اوضارت اذا نهجاوزا نحكتينا ف لجو نعدلوقريسفت مج؟+

 هك نوملعتال متاو معي للاو رهطاو مكل ىذا مكلذ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناكنم

 هي ةعاضرلامت نا دارا نا نيلماكنيل وح نهدالوا نعضرب تادلاولاو وه لج و نعهلوق ريسفت منسوب

 "عا ىراضصنلا دالب ىف رج هيسعا لوا ىف ارجان قاك هريس سدق ىخلللا قيقش نا - ىئور

 نالوح ةفينحىبا دنع عاضرلا ةدمزا ملعاو "لا نجوزتينا ىلا نهل عاضرالاقح نا ملعاو

 "لا ةيآآلا هذبيالالدتسا طقق نالوح اهدنعو ففصنو
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 | نع جارخالا مث خلا نوركفتت مكلمل ةرخآألاو ايندلا صاف تاي“ألا مكل هللازيبي ىوغبلفلات
 0 'لا راثيالا مهقيرطف صاخلاص اخ اماف صاوحلا ةقيرط ةيافكلا ردق ىلع لازمالا لضاف
 ظ مهولفلاخمناو ريخ مهل حالصا لق ىئاتيلا نع كنولأسيو 8# لجو نع هلوق ريسفت
 ظ 3 و هللا نا ىمال هللا ءاشولو خلصملانم دسفملا لب هللاو مكناوخاف

 لا هرظن عقو هنباهقلخ 0 كلذو مالشلا هيلع ليريج هللا ناحبس لاقنه لوانا  ىورب

 #* مكح 98 لجو نع هلوق ف
 | ثيدحلا ىفو ا ةمج دئاوف مهِلع محرتلا فو ماركلا قالخا نم 4س ةطلانج قلل عع
 ع٠ هيلع ردقب ملف رايدنغسا عم زراب لاز نب متسر نا - ىح 04 ) 5 لفاكو 0

 4 ةمايقلامو» هنع لوكسم هناف هدلو هيدأتك'ه رحى ىذلا مينيلا بدؤيو "جل هنوق ةدايز

 ولوةكرسشم نمريخةنم ؤمةمالو نم ؤرىتح تاكرشملااوحكنتالو + لجو نعهلوق ريسفت
 | كنلوامكجا ولو كرشم نمريخ نم ؤمدبعلو اونم وب ىتح نيكرشملااوحكتنالو مكتبجا
 ا نوركذتي مهلعل سانلاهتايا نيسيوهنذاب ةرفغملاو ةنلا نا وعديهللاو رانلاىلا نوعدي
 جا هبا برسم او ال لاق نالف دنع تيدغتا رداونلابحاص نيل لبق هنا فئاطلانمو

 هي كنولأسو لجو ع هلوق ريسفت
 مكحلا ةلكسا ىف لاق 'هلا اينارصن تؤكل يافا مقرا ىأر لس طيحلا فو

 دنع ةنسحلا دصافملاف ىواخسلا مامالا لاق لا حاورالا فراعت نف قالخالا فالتخا اماو
 'لا ريخلا ىلا ليما لوقعلا ف زكر هنا معاو "لا ( ةدنجم دو:+ حاورالا ) مالسلا هيلع هلوق

 الو ضولاىف ءاسنلا اولزتعاف ىذا وه لق ضبا نع 0 لجو نع هلوق ريسفت

 نيباوتلاس 2 هللا نا هللا ؟ سمعا ثدح نم نهوتأف نرهطت 7 نرهطي ىتح نهونرش

 * مش ىنأ مكترح اونأف يكل ثرح واسن * نيرهطتملا بحنو
 هنأرما تا.نموزا. نوعي وهاك ديوسلا ناره ةي لا دم بيس ىف ىورام اذه ىلع لدبو
 "ل اة يم نيعبسهماب ىزاماكف ةورسشيامالغ لبق نم مامالا لاق "ل ١لوحا.داوىت أي اهربد نم اهلبق ىف

 هي نينم ؤملارشيو هوقالم مكنا اوملعاو هللااوقتاو مكسفن الا ومدقو لجو نعهلوقريسفت
 "لا نيناما ناصقن ببس وهو ىهاظلاىف اضيحم ءاسنال نا ملا تال مو

 اوحلصتو اوقتتو اوربت نا ين ادكإل ةض ع هللا واع الو لجو نع هلوق نسيسفن

 4 ملع عيمس هللاو سانلا نيب

 04 نايصعلانمقتيالو دحال نسحب ال نا هللاب فلحم ناكّنم لك ىف ةماع ةيب ”ألاو

 تبسك امي م ذخاْؤي نكلو مكتامياىف وغللا 0 وه لجو نع هلوق ريسفت
 4 ملح روفع هللاو مكيولف

 1 روبصلاو مللحلا نيب اقرفلاو

 تفلح ْنِمو . حلا ةرافك هيلعف البقتسم ناكنا ثنغ ”ىثب فلح اذا ءاملعلا لاق لاق هنا مث
 *1لا ةيئودصقريغ نم هاوظلاىلع ىرجيامزا ةي”الاىف ةراشالاو لا ةيعكلاو لاقنا لثملاريغب

 للاَناف اوؤاف ناف ربشا ةعبراصيرت مهئاسن نم نولؤي نيذلإ ف لجو نع هلوق ريسفت
 7 ملع عسمس هللا ناف قالطلا اوم نع ناو محر روفع

 'لا هسفنىلعال هدابع نم دحا قح عيضيال هللازإ دبعلا عينا نيتي ”ةلا:قئقحن ىف ةراشالاو

 6 ءورق ةثلث نهسفناب نصل ري تاقلطملاو ف لجو نع هلوق ريسفت
 ا

| 
 مانملا ىف و هيلع هللا لص هللالوسر تيأر ىزاريشلا كلادبع وا هتقو ىف عراشملا دحوا لاق

 ل هنعمجرمأ هكلسف هللا ىلا اقبرط فرع نه لوب وهو
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 ه« نيدلاوللف ريخ نم مقفناام لق نوقفتي اذام كنولأسي 8 لجو نع هلوق ريسفت
 ا ةمسعنلا لاصخلا ةيآآلا ( ةدحاو ةما سانلا قلك ) ىلاعت هلوق دنع ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق
 خلان مهدهشا نيح اوناك مهناف مهل ةضراع اهلك سانلا رثكأ ابلع“ ىلا

 اولعفت امو لدا 1 ىاتلاو نيبرقالاو »8 لجو نع هلوق ريسفت

 ايش ا اوهركت نا ىسعو مك . نر ري لاتقلا مكللع بتك + * ملع هب هللاناف ريخ نم

 عي نوملعت ال متاو لي هلاو كل رشوهو أيش اوبحننا ىسعو مكل ريخ وهو

 حا توب دف هتيهتشاف انامر تيأرف ماكل لبج ىف تنك سا همحر صاوحلا ميهاربا لاق

 © مارحلا رهشلان ء كنولأسي ة# لجو نع هلوق ريسفت

 ىنلاذا - ىوريس خلا .ناطيشلاو سفنلا لاتق © لاتقلا ةطسلاو ةيناشاقلا تاليوأتلا فو

 ىف هيبا ثخا ٍملسو هيلع هللاىص هتمع نبا وهو ناجح عدي دنا دبع ثحب راسو هيلع مهل لع

 خلا ردب لاتق لبق ةرخ الاىدامج

 هب رفكو هللا ل دس نع دصو ريبك هيف لاتق لق هف لاتق 88 لجونع هلوق ريسفت

 ه6 هنم هلها سارخاو مارحلا دحسملاو

 مكنولتاقي نولازي الو لتقلانم ربك ١ ةنتفلاو هللادنع ربك ا #8 لجو نع هلوق ريسفت

 رفاك وهو تمش هنيد نع مكنم ددنرب نمو اوعاطتسازا اكل ير اوم ىتح

 « كئلواو ةرخ آلاو ايندلا ىف مهلامعا تطبح كئلواف

 14 ةروك ذملا ماكحالا توبا اطرش ةدرلاىلع ةافولا نوكت نا ىضتش ةيألا هاظو

 ِ اونما نيذلانا * نودلاخ اهف مه رانلا باحصا وَ لجو نع هلوق ريسفن
 924 - جارسلا نب دمحم نسحلا خسيشلا لاق لا ليكلا سا هنال ديحوتلا كانسملا نيحاو
 للا هاقبا ىخيش ىل لاق رردلا مظان ريقفلا لوقب 4 مانلاف سيلبا تيأر لوقب هرنس سدق

 ْ "لا مالسالاب دارملا ( ابيرغ دوعيسو ابيرغ مالسالاأ دب ) مالسلاهيلع هلوق ىف ةمالسلاب

 | هللاةمحر نوجري كلوا هللال بسيف اودهاحو اورجاه نيذلاو 0 لجو عدل وف ريسفت

 ©« محر روفع هللاو

 ةلحلا نم باش جارخا اودارا اماوقا ىأرف ةكسب امون 2301 هنا رود

 نوم زب سانلا ناف ىلرفغا مهللا لوقي ناك ةافولا هترضحا امل جاجحلانا - خلا هداسفب
 خلا داهجلاو ةرجاهملاو نامبالا ىع ىتلا ةثالثلا لزانملا هذهو بغارلا 2 1 لعفتال كلنا

 لا ةيوئعمو فرات .لوسمفا لح ةرجهلانا ملعاو

 | * سانال عفانمو ريكمثا امهبفلقرسيملاو را نع كنولأسي ٍ لجو نع هلوقريسفت
 ظ "لا مظعالا مسالا ىنملعت نا ديرا هل لاقو همدخو خاشملا ضعب ىلا ءاج مهضعب نا  ىكح

 ا خ امهمفن نم ريكأ امهعاو ف لجو ع هلوق ريسفت
 ' ىلا بابحلاب .انجرخ رمع نبا لاق 1 ةكمب تلزن تايآ عبرا رملا ىف تدراوت نورسفملا لاق
 1 لا نيطلاو ءاملاب هلَسَع نم انقر ةئخ + ماك ن م انف قيرلقلا

 | رامقلا وهف رسيملااماو لا ندا اذهو ىنءبتت ل اهيف ىعبصا تلخدا ول رمجعْبا نعو
 ! "لا رامفلا عاونا عيجج ةيالانم دارملا ءاملعلا ضعب لاقف 1١" سعاقلا رسايلاو
 مكن هللا نيس كلذكو فعلا لق نوقف اذام كنولأسيو ف لجو نع هلوق ريسفت

 | « ةرخآلاو ايندلاف « نوركفتت مكلمل تايآلا

 | ملا لاصولاَس دك نع ضارعالام تاو لا ةفلت# سانجانمذخت ممهاظلار جنا ةي“ألا ىف ةراشالاو

 ( لؤالا دلجلا تسرهف - )
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 ١ هلع متاالف وبلعو نمو هلع ملا داق نيمون ىف لحعت نث 8 2 [ 7 هلو ريسفت

 # نورشحم هيلا مكنا 100 هللا اوقتاو قت نمل
 جا هيلع 5-5 ويرش د ب احلا * ىجب ةيلاعلا وبا لاق

 ىلع هللادهشيو ايندلا ةويحلا ىف هلوق كبحعي نم 110 #8 لجو نع هلوق ريسفت

 2 :6 ماصخلا دلآ وهو هبلق ىف ام
 مهضءعب نعو "لا خاب ن ى وه ىلا ليسو مهدا نب مهاربا جح لثم روربملا جحلاو

 ناك كارئالا ضعت نأ 6-9 "عا ءوس صا ىلا ىف .ىتتعدف موق عم جملا نم 26

 مساقلاىبا نعو لا ارّون هانت قوف ىريو هرسسدق قمانلا دما مالسالا خيش سلجم مزالي
 خلا هجئاوح ميل نفرقسل زانت قاطلسلا 5 تشاي“ قاك هلأ ميكح ا

 لسنلاو ثرحلا كلهيو اهيف دسفلل ضرالا ىف ىنسىلوت اذا هل لجو نع هلوق ريسفت
 # داهملا سبلو مهجهبسك مثالاب ةزعلاهتذخا هللا قتا هل لبق اذاو * داسفلا بحال هللاو

 هي دابعلابف ؤر هللاو هللاةاضرم ءاغتباهسفن ىرمشي نم سانلا نمو نين لج و نعهل وق ريسفت

 نم دبعلل دبالو 2:خا ةنجلا نمؤملا سفن نمت ناكف مهسفنا ,مهرادتخاب اوعاب نينهؤلانا ملعاو
 'لا هسفال ةماتلا ةجاألانمو قلاخلاىلا قلخلانه ج ورعلا

 را ارم لو ةفاك ملا ىف اواتعللا لب 0 لجو نع هلوق ريسفت

 زينع هللازا اوهلعاف تالا مكن ءاحام دعب نم مللد ن + نيبم ودع مكلدنا ناطبشلا

 1 ا ناكل »ناترظتم ا لطد# مح

 ناكنبا هنع للاىضر ىلع لثسو الا مسلا ىف لوخدلانع للزلا لهال غيلب ديدهت ةي ”الاىفو
 'غا ضرالاو تاوامسلا دع هلفأ ىلاعت
 هي رومالا عجرت هللا ىلاو مالا ىضقو ةكئئالملاو مامغلا نم للظف لِي لجو نعهلوقريسفت
 اهيااي ل ىلاعت هلوق ىف نا ملءاو "للا امئاد سفنلا مهتيناو ناطيشلا 0 تاعاطلا مظعا نف
 "لا اصاخ ىنعمو اماع ىنع» سلاف اولخدا اونمآ نيذلا
 هللاةمعت لدرس نمو هيب ةيآ نم مهانتا 0 اىنب لس لجو نع هلوق ريسفت

 يك ديدشت هللان اف هن ءاحام د.عل نم

 نورخ سو. ايثدلا ة ةوكلا اورفك نذلا نيز * باقعلا 3 لجو ْنَع هلوق ريسفل

 اي اياحتولا ءاتن 2 ىدارإ هللاو همسقلا موي مهثوف ايتانطنلاو الكم نيذلا نم

 'ل1 ضارقا ةثالث ىسيع عم ناكف ىدوب. هعمو رفاس مالسلاهيلع ىسيع نا - ىك -
 نيرذنم و نيريشم نسنلا هللاثعتف ةدحاو ةمأ سانلا ناك قع لجو نع هلوق ريسفت
 يدون نيذل الا هيف فلتخ امو هيفاوذلتخ بف سانلا نيب مكحبل قحاب, باتكلا مهعم ناو
 "ب كلملافهتيآهيلي هصاوخ نم دبع بلق ىلع توكلملا باب حتف اذا هللازا ةي“ آلاف ةراشالاو
 ١و نيذلا هللاىدهف مهْس ابغي تاشيلا مهتءاجام دعب نم ل اجو نع هلوق ريسه

 متيسح مأ 35 مقتسم طارض ىلا ءاشن نم ىدهي هللاو هنذاب 0 م هق اوفلتخا ال

 اولزازو ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم نم اولخ. نيذلا لثم مكناي ال املوةنلااولخ دنا
 46 بيرق هللارصن نا الأ 2 نم ةلخ: وكما 0 قاوشرلالره 2
 نم قلن ام ملسو هيلع 3 2الاوشر ىلا اموكش 1 لا ةنع هللا ىضر ثرآلا بابح نَعو
 ثيدحلا ( نويذعي اوناك متالانغ مكملق ناكنهنا ) لاق نيك رسشملا

 أ
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 ةخ محلا ناكراو خلا مكفناو مكلاوماب © ٌساليبس-ىف اوتفناو ١ ةيمجنلا تاليوأتاا ىف لاق
 ا 'لا ةثالث قلحتلا بابساو ناللحم جحللو لا فاوطلاو ةفرعب فوقولاو مارحالا

 ىتح مكسؤر اوقلحمالو .ىدهلانم رسيتسا اف مترصحاناف ه8 لجو نع هلوق ريسفت
 هكةقدصوا ماصنم ةيدفق هسارنم ىذا هب وا اضي رم ملم ناكنف هلحم ىدهلا غلب

 نم رمستسا ام حلا ىلا ةرمعلاب عتم نمت منم اذاف كسن وا له لجو نع هأوق ريسفلا

 م« باقملاديدش هللازا اوملعاو هللااوقتاو مارحلادحسملاىرضاح هلها نكي مل نا
 نيحلادلاضب#ّلعو .نطابلا قيرطنع نوكي كلذك ىهاظلا قيرطنع نوكياك جحلا مان نا ملعا

 ْ "لا هيحاصل لاق هكسن ىضق املف جِح هنأ

 2 جحلا 3 لد>و نع هلو ريشقلا

 ةفرعمل حلصيال بلق لكنا ملعا مث *لا هترايزو تيبلا دصق ماوعاا جح ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق

 جلا اباش قيرطلاىف تير فةكمىلاتجرخ رانيدنب كلاملاق ا برلا ةمدخ حلصت سفنلك الوبرلا

 قوسفالو ثفرالف جملا نهيف ضرف نث تامولعم رهشا ه8 لجو نح هلوق ريسفت
 6 هللاهملعي ريخ نم اولعفت امو جملا ىف لادجالو

 « بالالاىلوا اي نوقتاو ىوقتلا دازلاريخ ناف اودوزتو ف لجو نع هلوق ريسفت
 وهذ جحلا قيرطىف ىنملا هيلع لبس نم اولاق لا ثالث ىوق هيف ناسنالا نا ملعا :مامالا لاق
 لا تيبلااذه مّوي نمي ًابعيام رقابلا دمحم رفعجوبا لاق خلا لضفالا

 ْ ه6 تاف ع نم مضفا اذاف مكبر نم الضف اوغْس نا حانج مكملع سيل 3 لجو نعهلوق ريسفت

 أ ىتاشاقلا لاقو خلا تامولعم ربشا ىف نوكي امنأ ىلاعت هللا ىلا نيدصاقلا دصق نا ةراشالا مث
 ا ريثكلاعاتجا وهانه ةضافالاةقبقحو ريسيتلا ىف و خا محلا غولب تقونم وهو ةئمزا جحلات قو

 متتكن او مكيده م هوركذاو مارا رعشملادنع هللااوركذاف 8 لجو نعهلوقريسفت

 خلا ناسللاب رك دلا ىلا الوا ىده ىللاعت هللانا ىناشاقلا لاق

 ظ * محر روفغ هللانا 8 لجو نع هلوق ريسفت
 ثيدحلا ( ىدابع ىلا اورظنا ) لوقيو تافرع لهاب هتكئالم ىهاس ىلاعت هللانأ - ىور

 ةبسنلاب ماسقا ةثالث ىلع لضفلازا مث خلا نيعبراف كروب 7 جح اذا ريعبلازا ليقو
 "لا تافرعنم متضفا اذاىا ريخأتو ميدقت ةيب آلاف لا ديعلا لاوحاىلا

 دشا وا كمابآ كرك ذك هللااوركذاف مككسانم متيضق اذاف ف لجو نع هلوق ريسفت

 نم مهنمو *قالخ نم ةرخألاىف هلامو ايندلاىف انثاانير لوس نم. سانا نف اركذ
 مهل كئلوا « راثلا باذع انقو ةنسح ةرخ آلا ىفو ةنسح ايندلاىف اننا اير لوقي

 6 اوبسك امم بيصت
 جا ةداهش ىلع ت ومو ةداعنت ىلع شيع اندلا 2 ميكحلا مساقلا وبا خيشلا لاق

 6# تادودعم ماياىف لا وركذاو * باسحلاعيرس هللاو لي لجو نع هلوق ريسفت

 | لا متتلبو مكتلصو كسانم متيضقاذاف ةراشالاو خا هاباريغصلا رك ذياب ىنورك ذاىرصبلا نسحلا لاق
 ١ و م سس مس 2: مصمم . ه2 كم صمم سو يع سس اع مع همس + هم مسج مع د + . ممم مل "تع ص ص عع م جر مس صم
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 | متاو مكل سايل نه مكئاسن ىلا ثفزلا مايصلاةليل مكل لحا 9 لجو نعهلوق ريسفت «ةو
 ظ *6 نهو رشاب ن آلاف مكنع افعؤ مكءلعباتف مكسفنا نوناتخم تنك مكنا هللا لع نهل ابل

 مكل نيتي ىتح اوبرشاو اولكو مكل هللا بتكام اوغتباو إف لجو نع هلوق ريسفت م ٠
 * نهورشايت الو ليللاىلا مايصلااو مبا مث رجفلانم دوسالاظيا نم ضيالا طبخلا
 اهوبرقت الف هللادودح كلت دجاسملا ىف نوفك اع متاو 8 لجو نع هلوق ريسفت ١:”
 6 نوقتي مهلعل سانلل هنايا هللانيسب كلذك
 دياوف ساتلانع عاطقنالاو ةواخلافو 'لا صالخانع ناك اذا لامعالا ف رشانم فاكتعالاو

 حلا ةمرحلا ةبئاش هيفام لك نع بانتجالا نع ةرابع فوصتلا خييشلا ةرضح لاق خلا ةج
 ماكل اولا اهب اولدتو لطابلاب مكتب مكلاوما اولكأت الو ف لجو نع هلوق ريسفت ٠00

 «6 نوملعت متاو مسالاب سانلالاومانم اًعيرف اولكأتل
 ١ انهكشد جا هيخا ضرا ىلع فلحبنا امدحا داراف امهئبب ضرا ىف امماخت نلجرىف تلزن
 لا فاطي ناك ناورش ونا تام امل هنا

 46 تقاوم ىه لق ةلهالانع كنولأسي © لجو نع هلوق ريسفت م.س
  ىكح خلا هب هبلاطيل هرادىلا بهذف. لام سوجلا ضعب ىلع هلناك ةفينح ابا نا - ىور -
 بنذ دونرلانم دحاو عطقف نيملسملا ىرق ضعب ىتاف رامح ىلع هن أسما لمح ناك اينارصن نا
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 لا سفنلا ماوق حلاصمل تقلخ لاومالا نا ةي“ألاىف ةراشالاو خلا هرامح

 اهروهظ نم توبيلا اونأت ناب ربلا سيلو جحلاو سانلل 8 لجؤ نع هلوق ريسفت ٠غ
 هي نوحلفت مكلعل هللااوقتاو اهباوبانم تويبلااوتتاو قتانم ربلا نكلو
 لا ةريطلا ثيدح ماظنلاب فورعملا رايس نب ميهارباو انا ترواحت لاق - ظحاجلا ىح -

 6 مكنولئاش نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو 8# لجو نع هلوق ريسفت م.و
 لا الخدمو اببس ”ىش لكل نا ىلا ةراشا ةي آلا « ربلاسيلو ف هلوق ىف مث

 مهومتفقث ثيح مهولتقاو *« نيدتعملا بحال هللازا اودتعتالو © لجونع هلوق ريسفت 0

 مار ادجسملادنع مهواتاقتالو لتقلا نمدشا ةنتفلاو كوجرخا ثيحنم مهوجرخاو
 روفغ هللاناف اوهتنا ناف *نيرفاكلا ءازج كيذك مهولتقاف كولتاقناف هيف ؟واتاش ىتح
 هي ةنتق نوكتالىتح مهولتاقو * محر

 «نيملاظلا ىلع الا ناودع الف اوهتناناف هلل نيدلا نوكيو © لجو نع هلوق ريسفت ”ءا/
 لثمب هيلع اودتءاف مكملع ىدتعا نف صاصق تامرخلاو مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا
 * نيقتملا عم للازا اوملعاو هللااوقتاو مكيلع ىدتعاام
 لا شلال يبسيف دوجولا لذب .ىعدب نم رهلظيل هليبس ىف وزغلاب انما ىلاعت هللازا ملعاو

 5 اوقلتالو هللالسسيف اوقفناو ع لجو نع هلوق نيسفت ”4

 سفنلا ىوقو ناطيشلا نم ©« مكنولتاقي نئذلا هللال يبسيف اولئاقو ) ةيناشافلا تاليوأتلا ف لاق
 ةراشالا ةي“ ألا ( مارحلار هشلا ث ىلاعت هلوق ىف هرسسسدق نيدلامجم خيشلا لاقو خلا ةرامالا
 جلا اهتافص تابلغو نسلا ىفاوقت داروالاو تاقوالانم مكتوفي ام نا

 «( نينسحلا بحي هللانا اوئسحاو ةكلهتلا ىلإ مكيدياب ف لجو نع هلوق نيسفت ٠و

 قادهلاىكحو لا ةدئام فلا ىلع موب لك ىف مطي ناك قارعلاىلو ال جاجحلا نأ - ىور -

 مالسلاهيلع ىنلا جامع ال ليق لا نامعنلا نودي رب سيق نمو دسا ىنب نم بكر لبقا لاق
 ريطتناديرت أىسيعاي ) ةيسدقلاثيداحالافو 'حلارانلاهسم الل ج راهيف ةريظح ىأرفرانل ىلع علطا

 اس ظلك مح بت فس سمعي ملا < هَلار سف اوققناو ل ادج نسحوهو ةقيقحلا لها ضعب لاق ثيدحلا ( ةكئالملاعم ءامسلا ىلع



 ا

4 

 م

55 

 ؟ة؟

 هيا

9.4 

 "ويد |

 نع

 ذي

"14 

 *6 محر روفغ هللا نا هيلع ملا الف 8 لجو نع هلوق ريسفت 84
 أ حاورالا مالعالا ةمئالاضْمب نع القن مامالا لاق "حلا اهبل سانلا ةجاحل ةبحتسسم ةيصولاَنا لغاو
 | ىلع بتكو لاملاب ةيصولا ءاينغالا ىلع 6 مكيلع بتك ) هنا ةيتألاىف ةراشالاو 'لا نامسق
 ا 'لا لاحلاب ةيصولا ءاياوالا

 نيذلا ىلع بتك مك مايصلا مكيلع بتك انما نيذلا اهيا اي » لجو نع هلوق ريسفت
 م 8

 0 ياوكم مكلعل مكلبق نم
 جا صاوظلا ل هال لزنا م" نطاوبلال هال لزنا نآ رفلانا ملعاو

 | مايانم ةدعف رفسىلعوا اضيرم مكنم ناكنش تادودعم امايا ه8 :لجو نع هلوقريسفت
 ' « اوموصتناو هل ريخ وهف اريخ عوطت ن4 نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطل نيذلا ىلعو رخآ

 6 نوملعت متتكنا مكل ريخ 8 لجورىع هلوق ريسفت
 قفاو. لماك رهش مايصإ أناسا ىلاغت هللا نا ملفاو خا لضفا رفسلاىف موصلا هايشالاىفو

 | اي ) ىلاعت هلوقيف ةراشالاو خلا تاؤامسلا توكلمىف جولولل ببس موصلاو ا ةنسلاددع
 خلا نطابل نوكي ىهاظلل نوكي ا" موصلانا © مايصاامكيلع بتك اونمآن يذلااهيا

 تانبو سائل ىده نارقلا هيف لزنا ىذلا ناضمر رهش 88 لجو نع هلوق ريسفت
 6 ناقرفلاو ىدهلا نم
 رفس ىلع وأ اضيرض ناكنمو همصيلف رهشلا اسوهش» نو لجو نع هلوق ريسشت

 6 ةدعلا اولمكتلو رسعلا مكب ديري الو رسسبلا مكب هللا ديري رخآ مايا نم ةدعف 0 2 3 / دى
 موصلاب مسعأي ناب ىلاعت هدايمنا انخيش لاق : "لا ةنجلا س١ رسيلا ىذنيمرتلا ىلع نب دمح لاق
 لا رسعلاعم وه ىذلا رسيلاوكب هتلاديرب ىنعي هتاليوأت ىف نيدلا مجم لاقو لا نيرادلارسي

 # نوركشت مكلعلو مكيدهام ىلع هللااوربيكشلو 8 لجو نع هلوق ريسفت
 ةينأانم ديالهنا معا جا اكلم ىهتنملاةردس دنع ج ارعملا ةليا تيارلاق هنا مالسلاهيلع ىنلانعو

 'لا موصلاف اصوصخ لامحالا ىف

 ح راوجلا ظفح مايصلا بادا نمو جا زودشارلا ءافلخلا اهيلع بظاو ركل ةئس وارتلاو

 خلا ىلا بحا لالحةمقل ىلع ليللا رطفاو راهنلا موصانال ىنئارادلا نابلس وبا لاق لا ةرهاظلا

 ديع ىناثلاو لا راطفالا ديع دايعا ةثالث انلو لا روحسلا ريخأتو روطفلا ليجعت ةئسلاو
 ا مهردفلار وش لكىروثلانايفس ىلع ىرجب ىكمربلاىحبناكو خلا ىبجتلاديعثلاثلاو خلات وملا

 عادلا ةوعد ببجا بيرق ىناف ىنع ىدابع كلاس اذاو »8 لجو نع هلوق ريسفت
 #* ىباونمؤيلو ىل اوبجتنيلف نامد اذا
 لاق خلا سانلاف رشا ربيخىلا سو هيلع هللارلص هللالوسر هجوت ال ىرعشالا ىسوم وبا لاق
 حلا دايقنالا نع ةرابع ةباجتسالا خيشلا نبا

  نودشر مهلعل 98 لجو نع هلوق ريسفت
 نكمي سيلف نولماكلااماو خلا ةءعيرشلا لها دنع مومذم رضلا فشكب ءاعدلا مدع نا ملعا
 مالسلا هيلع ليلخلا مهاربا نا ةنتيعوالد خا نايس م دنع ببستلاو لكوتلاف مهلاوخا رصح

 نمو هيف فلخال هللاْنم قدصدعو ءاعدلاةباجا مث خلا ءاوهلاىف ليريج هيقل رانلاىف قلاامل
 باجتسي سانا ةفوكلاب ناك هنا  ىكح - لا هوجول كلذف لاحلل ضقت ملف ةجاحم اعد

 .خلا لاو مهيلع لخد الك مهٌؤاعد
 جا ةباجالا ىف مظع را ىاقدت ألا ةدوحو رودتلا ةحصل مث ةحمافلا ريسفت ف ىرانفلا لاق

 جا اهيفنظينك اما ءاعدللو لا ءاقستشالل جو خلاب نيملسملاةفيلخلا عاف طق دادغبب عقوهنا - ىكح -
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 6 نودبعت هايا مكن هلل

 + +جا_.نللا) دلتا ءلادتلاو ببي فلل ءاعتبلا نإ كادعلاو" ءاعأدلا ننيد قرغلا لبق
 'لا حاورالاملاعىف .ناك ( اورفك نيذلالثم ال نا ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 اوركشاو كانقزرام تايبظ نم اولك اونمآ نيذلااهبا اي 3 لجو نع هلوق .ريسفت

 'هلا هكاوفلا عاوناب هكفتلاب سأبال هنا ىلا ةراشا ةي”الاىفو

 هللاريغل هب لها امو .ريزتخلا محو مدلاو ةتملامكلع مرح امنا له لجونغ هلوق ريسفت

 86 محر روفغ هللازا هيلع مثاالف داع الو غاب ريغ رطضا ف
 | ىلاعت هلوق ىف ةراشالاو "لا ىوادتلا ضيرمال صخر هنا رئاظنلاو هابشالا ىف رك ذو
 ىدلاوهرافغلاو روفغلاو ا تادوهعملا هذهمهاوظلا ىلع مرحامك هنا © ةتبملا مكيلع مرح اما
 1 "لا حيبفلا رتسو ليمخلا رهظا

 انم هب نورتشيو باتكلا نم هللالزنا ام نومتكي نيذلانا » لجو نع هلوق ريسفت

 مهلو مهيكزيالو ةميقلاءوب هللا مهملكيالو رانلاالا مهنوطب ىف نولك أي امكئلوا البلق
 رانلا ىلع مهريصا اق ةرفغملاب بإذعلاو ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نذلاكئاوا * ملا باذع

 6 ٍباتكلاىف اوفلتخا نيذلاناو قحلاب باتكلالزت هللازاب كلذ

 4 دعب قاقشىنا 8 لجو نع هلوق ريسفت
 ةقسف ىلا ةينايزلا نا نسحلا لاق *لا قحلا تكي نم لكل اهظع اديعو تايآلا هذهىف نا ملعا

 يدم ىبا خيشلل لاق الجر نا  ىكح م "لا ناثوالا ةدبع ىلا مهنم عرسا نآرقلا ةلم
 ايندلا اوكرت موق ىلع زاتجا نينرفلااذ نا  ىكحو - لا هنم ةياكش ناطيشلا انم ديرب ام
 'لا مهباونا ىلع مهاتوم روبق اولعجو

 نكلو:برذملاو قرشملا لبق مكهوجو اولون نا ربلا سيل #9 لجو نع هلوق زيسقت

 *لا نيبينلاب نامالانع رخؤم باتكلاو ةكرالملاب ناعالانا ملعاو

 نباو نيك اسملاو ىئاتبلاو ىبرقلا ىوذ هنح ىلع لاملاىف آو 98 لجو نم هلوق ريسفت
 _ اودهاعاذا مهدهعي نوفوملاو ةوكزلا ىنا وةواصلاماقاو باقرلاىفو نيلئاسلاو لببسلا

 نيذلا كلوا. شابلا نيحو ءارضلاو ءاسابلا ف نيرباصلاو هي لجو نع هلوق ريسفن

 6 ىلتقلاف صاصقلا مكيلع بتك اونمأ نيذلا اهيا اي * نوقتملا مه كتلواو اوقدص
 'لا ىضرلاو ملستلا قحلاعم هتلماعمىف ءرملا قالخا نسحا ىباق ىف ىل ىلبق انخيش لاق

 6 ىشهبخا نم هل عنف ىتنالاب ىتالاو ديعلابدبعلاو رحلابر لا ف لجو نعهلوق ريسفت
 مكبر نم فيفخت كلذ ناسحاب هيلا ءاداو فورعملاب عايتاف 98 لجو نع هلوق ريسفت

 «6بابلالاىلوا اي ةوبح صاصقلا ىف مكلو * ملا باذعهلف كاذ دعب ىدتعا نف ةمحدو
 06 توملا كدحا رضح اذا مكيلع بتك * نوقتت مكلعل ف لجو نع هلوق ريسفت
 "لا هجوا ةثالث ىلع بونذلانا ملعاو

 ىلع اقح فورعملاب نيبرقالاو نيدلاوال ةنصولا اريخ كرت نا 4 لجو نع هلوق ريسفت

 د نش * ملع عيمس هللانا هنولدس نيذلاىلع همسا امباف هعمس ام دعب هلدب نش * نيقتملا



 انحلت

 ال

"58 

 ا

5204 

 "ا

 اك

 ني

 هايل

 دمي ”ا/ عج

 اوحلصاو اوبات نيذلاالا * نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كئلوا إف لجوننع هلوق ريسفت

 رافك مهو اوتامو اورفك نيذلانا * محرلا باوتلا اناو مهلع بوتا كئلواف اونو

 | باذعلامهنع ففخبال اهف ندلاخ * نيعمحا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهبلع كئلوا

 ظ 6 نورظني مهالو
 | #© وعالا هلاال دحاو هلا مكملاو لجو نع هلوق ريسفت
 ظ اوعغس ملام دوبلا راحا نا معاو 'خلا اقلطنا لوالا نامزلاىف ارفاكو انمؤم نا ربخلا ىفو

 ا
 | حا_هاظ مسا نيب رض ىلعءامسالانا لعاو "حلا مهملظب موق كلب ناةصااخلاف ركذو :حلااولض مهملعب

 فالتخاو ضرالاو تاومسلاقلخ ىف نا * محرلا نمحرلا . لجو نع هلوق ريسفت

 نم ءامسلانم هللا لزنا امو سانلا عفتي امي رحبلاف ىرجم ىتلا كلفلاو راهنلاو ليلا

 د اهتاوم دعل ضرالاهب امحاف ءام

 نيتاه ىف نا ) لوقي ملسو هيلع هللاٍدص هللا لوسر تعمس تلاق اهنا ديزب تنب ءامسا نعو
 1 "لا ( مظعالا هّتلامسا يتلا

 رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهف ثبو 8 لجو نع هلوق ريسفت

 « نولقعي موقل تاي آل ضرإلاو ءامسلانيب
 يرش لاق خلا بابالاو خررلا الو ميكو لاق لا خرا هللا دونج مظعا سابع نبا لاق

 حاباحسلاف لمعت تح ةرطقباحسلانمج رخال سابعنب ركب لاقو جلا ميقسءافشلالا عررلا تبهام
 ملا لوسرلاىلع اوحرتقا نيذلانيكرشملا لهل ضيرعتهيفو لا نامث حايرلا تلادبعلاقو

 5 ادادنا هللاز ود نم دك نم سانلا نمو لجو نع هلوق ريسقلا

 خلا قلخ ىف نا هلوق ىف هيلا راشا ام ناسنالا قح ىف ميحرلا نمحرلا ةفص جئاتنا نمو

 ىريولو هلل يح دشا اونمآ نيذلاو هللا تك مهنونحب 8 لجو نع هلوق ريسفت
 نيذلاًاربتذا « باذعلا ديدع هللاناو اعضح هلل ةوقلا نا ٍباذعلانورب ذا اوملظ نذلا
 نا ول اوعبتا نيذلا لاقو بابسالا مهب تمطقتو باذءلااوأرو اوعبتا نيذلا نم اوعبتا

 46 انم اوأربت اك مهنم ايتن

 6 الالح ضرالاىف امم اولك سانلا اهيا اي * راثلا نم

 ىلا رانلال ها قاسي هنا -ىور خا ابيف مهتويب ىلاو اهيلا نورظنيف ةئجلا مهل مفرت ىدسلالاق
 | لا مانصالاةيبوورىلعايندلا فهسفنقرحانمةفايقلامو» ص اي ىلاعت هللا زاريبج نب ديعسلاق خلا رانلا

 | اما * نيم ودع مكل هنا ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو الط 8 لجو نع هلوق ريسفت
 6 نوملعت ال ام هللاىلع اولوقت ناو ءاشحفلاو ءوسلاب سمي
 خلا بتاع تسىفدهل سوسوبو م1نئا هيلا ناطيشلاوعدب ام رصخ و ناجرملاماك 1ىف لاق
 نسحلالاق خلا ءادعللا مهب ىدتل ءازناالا ناقلخف بيطلانم ثيبحلاب زيمتيلسيلبا قلخ اأو

 هللاحابا املالحلا ةيمجنلا تاليوأتلافو لا ةفايقلا موب هيف لاوس الام بنطلا لالحلا ىرصبلا
 خلا سلا ةعاطب مايقلا ثرو» بيطلا لالحخلا لكا نا معاو حلالك

 انفلا ام عبس لب اولاق٠هللا لزناام اوعبتا مهل لبق اذاو # لجونع هلوق ريسفت

 | ىذلا لثك اورفك نيذلا لثمو + نودتهيالو أش نولقعيال مهؤابآ ناكولوأ انءابا هملع
 ه6 نولقعيال مهف ىمع مكب مص ءاردنو ءاعدالا عمسيال اهب قعني



 مدا ؟١ مح

 يد ني يل اح 0 يع .- تصح بعته ميسم 7
 سانلل نوكي الث هرطش مكهوجو اولوف متلك اميحو مارحلا دجسملا رطش كهجو 4

 هي مهنم اوماظ نيذلاالا ةخ مكلع

 00 مكلعلو مكيلع تمعن متالو ىفوشخاو مهوشخ الف لجو نع هل وق ريسفت "هه

 ةمكحلاو باتكلا مكملعيو مكك زو .انثايا مكلع اولتي مكنم الوسر مكف انلسرا اك

 ٌْ  ؟رك ذا ىنورك ذاف * نوملعت اونوكت ملام مكملعيو 0

 ْ ه6 نورفكتالو ىل اوركشاو ب لجو نع هلوق ريسفت 2

 حا ليئارسا ىب ىلا ةسنلاب ةريصب لاكو ةوق لضقب ةمالا هذه هللا صخ امل ءاملعلا ضعب لاق ْ

 "لا حراوجلاب نوكي دقو تالي تركك كزاايقل نوكيودق نك هلا رلاوتلا مامالا لاق ظ
 | ه5 : نيرباصلا عم هللا نا 5 ةواصلاو ريصلاب اوما !اوكناوأ دا ا 3 لج و نعدل وق ريسفت ؟ ةا/

 أ ىدلا ريصلانا ىلعاو لا مهع.سلجاف ىلاعت هللانوزك ذب اموق تيأر لذا ىناي هئبال نامقل لاق

 | هللا عج اذا) ثيدحلافو 1 ريخ لك لعفوىلا ةعيرز بارطضاو“ مع زج ريغ سص قاشملا لمحنوه

 ظ ثم ديلا ( لضفلا لها نيا دانم ىدان قئالخلا

 ظ ؟ندرعزتإل نول كولن لوط لع را ورع وو ل جورت اوك ج3 "هر

 ا هيهاونو هلاماواب ىهنم رومأم فلكم بطاخم وه ىذلا هباذو ناسنالا سفن نأ |

 ظ قو عا ايندلاف فولأملا ريغلا طقلا ىلع ةرخ> 1 خ زرباا روما نا مكحلا ةاك- سا ىف 5 ؟هو |

 | تينفنل ىريثقلا لاق ا ريك آلا داهطا ل لهانم لتق نم ويس ال يي ةيمحنلا تاليوأتلا |

 ظ ا هحور باهذب هن امم 0 ةسفان هتاح تناك نم ديلا لاقو ا مهحابشا هللا ىف |

 لاومالانم صقنو عوجلاو فوخلا نم “ىثب مكنولبلو © لجو نع هلوق ريسفت 6
 6 نوعجاارهبلااناو هللانا اولاقةييصم مهتباصا اذا نيذلا * نيرباصلا ريشي و تارعلاو سفنالاو

0 
 ا

 ظ ةفرعملا لها ضعب لاق ا ناضمر موص عوجلاو مسا فوخ قوحلا هللا همر ىفاشلا نعو

 | خا نوعجار هيلااناو هتلانا باصملا لوقو لا سفنلاب وا لاملاب نوكت نا اما بيغلا تابلاطم

 هي نودتهملا مهكلواو ةمحرو مهبرنم تاولص مهلع كلوا '» لجو نعدلوق رين 0١

 ظ بيصت يتلا هراكملا ليق لا ةمالاهذه ىلطعا ام ةبيصملاىف دحا ىطعا ام ريبج نب ديعس لاق
 ةياكح الا ريصلاف نكي ملولو لا اهيلع ريصلا بج ىلاعت هللا لبق نم هتباصا اذا ناسنالا
 ل١ ىكل ماللإ هيلع نابلس دهغ ىف ىذلا ريطلا

 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نا ف لجو نع هلوق ريسفت

 هيئالردط 'لا ةريلاىداو اهل لاقي ةيتيص هلحم بتارملا نع روبعلا ىدنفا هداتفا خيشلا ةرضح لاق

 لا ةورملاوافصلا نيب ىتسلا ةعيرش ىفةمكحلاو حلا فاسا هللاقب لجر ةروص ىلع مص افصلا ىلع ناكدنا ١

 نمو امهب فوطيزا هيلع حانجالف رمتعاوا تيلا حن 86 لجو نع هلوق ريف 7+
 « ملع ركاش هللاناف اريخ عوطت ظ

 ةنستجحح لاق ىروثلا نايفس نعو . "لا ىضرلا ىنعمي 1 ركشلا هيشاوح ىف ديحمملا نبا لاق

 "لا اذه دعب جحا الو تافرع نم فرصنا نا ىأر نمو

 ام دعب نم ىدهلاو تانيبلا نم انلزإإ ام نومتكي نيذلا:نا 4 2 لجو نع هلوق ريسفت

 هي باتدكلا ىف سانل هاني
 دارملاف هيشاوحىف خيشلا نبا لاق لا ,بلقلا دوجو اميعلانإ.رل.ةي :ناامانلا تاليرألا قو
 لا ءايبنالا ىلع لزنآ ام تانيبلاب
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 | 7 هللاىده نذلا ىلع الا ة ةريكل تناكناو هنمقع ىلع ب بلقس قع

 بلوغ ج خي ثيج نمو.« نولميتام ل فادي هللاامو كبر نم قحلا هاو مار ادجسملا |

 مج 56 زيح

 - نيثالثلا ءازجالانم ىناثلا .زحلا
 سانلالجا نم لمعلا كرت ليضفلا لاق لا ىلاعت هللازيبو دبعلانيب رش صالخالا دينجلالاق
 لاق خلا ءايرلا هلقىف لخد مث ىلاعت هلل اصلاخ ةالصلل حتتفا ول ةياخراتتلافو لا ءاير
 ركذ لا قوسلا ىلا ج رخم لجر لثك ةعمسلاو ءايرلل ةعاطلا لمعينم لثم ءاكحلا ضعب
 اذه ىفارلا لاقو لا هيلا ابرقت ناطلسلا لابقتسا دنع بذي امنا ىدوارملا ميهاربا خيشلا

 ظ "حا همودقب اراشبتسا هنوحيذي امنا مهنال مرحم ريغ
 أ برغملاو قرشتلا هلل لق اهلع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهلوام # لجو نع هلوق ريسُفلا

 5 انلعج كلذكو * م ءةتسم طارص ىلا ءاشينم ىدهي

 | '*1 ءاهفس نيقفانملاو نيكرشملاو دوهيلانم يو يسامح جملا لاق

 | لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةما 8 لجو نع هلوق ريسفت

 « ادهش مكيلع
 كتاب 1 مالا رافكل لوقي_ مث دحاو ديعصيىف نيرخأآلاو نيلوالا عمجم ىلاعت هللانا - ىور
 |0٠جلا .ديحؤوتلا روني. مهعالطا سانلا ىلع مهتداهش ىنعم ةقيقخلا بابرا ضعب لاق لا ريذن
 | حلا هتماو هيب ًاقيرتت ممالا رخآ ىلاعتو هناحبس المج مهضعب لاق

 | لوسرلا عبدي نم لعل الا اهيلع تنك ىنلا ةلبقلا انلعج امو ف لجو نع هلوق ريسفت

 6 ىرتدق * مخرفؤرل سانلاب هللانا مكناعا عيضيل هللاناكامو قه لجو نعدلوق ريسفت

 نا ركذ ا مالسلاهيلعدوادنمز ىف التاق ارئاج ناكو رافكلا ءارماضعب ذخاهنا -ىور -
 "لا ضرم هنا اونظ هلولا ىداو ىف هوأر ال ىدادغبلا دينجلا مساقلاابا

 كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلاف كهجو بلقت » لجو نع هلوق ريسفت

 | نوملعيل ٍباتكلااوتوا نيذلاناو هرطش مكه وجو اولوف منك اًنيحو مارحلادجسملا رطش
 | 4 ةيا ل كب باتكلااونوا نيذلا تدتا نئلو.« نولمعيامع لفاغب هللاامو مهبر نم قحلا هنا

 ظ ابل مهضعب امو مهتلبق عباتب تناامو كتلبق اوعينام و8 لجونع هلوق ريسفت

 ظ | نيذلا د زا اذا كنا ملعلا نم كءاحام دعب نم مهئاوها تعبنا نّلو ضعب

 | مهو قحلا نومتكل مهنم اًعيرف ناو مهءانبا نوفرعي اك هتوفرعي باتكلا مهانيت
 84 نيرتمملا نم ننوكت الف كبر نم * قحلا نوملعب
 ' اسكت 'لا اونلعام ةرباكمىلع رايتخالاءوسو دسحلا تانكتسم مهل ىريشقلالاق
 | 'لا ديلقتلا ةيئرص اهيدحا تار ثالث انندنع
 | نأ نشل 1 قيادات نون رد وطالب ملح قلو "نا د" يعل
 ْ "11 ةنتقامبناف دالوالاو لاومالا بح نع بنتجم

 | اونوكت امنا تاريخلا اوقبتساف اهلوم وه ةهجو لكلو 9 لجو نع ةلوق ريسفت
 اعورما هين تجرح ثدح نمو * ريدك "ولك ْنَع هللانا اعيمج هللا مكب تأ
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 11: ةديم“ ةبقاعو  ةحلّضم ىا ةيكج لْسرلا لاسراق:نااننلا ةراشا ةي“الاىف نا مث 56#

 هانفطصا دقلو هسفن هفسنم الا مهاربا ةلمنع بغري نمو ول» لجو نع هلوق ريسفن

 © نيملاءلابرل تملسا لاق مسا هبر هللاقذا * نيحلاصلا نمل جرد الا :ةئاونانثدلاق
 'ل١ ناعاك نب دوزملا نمز ىف دلو ميهاربا نا ريسفتلا لها لاق

 *6 بوقعيو هش مهاربا اهب ىصوو + لجو نع هلوق ريسفن <67
 'لا ميهاربا ناك اولاقو هاظلاىلع مهضعب هارجاف كلذ هلوق ىف اوفلتخا مهنا مث

 «نوملسم متاو الا نتومئالف نيدلا مكل ىنطصا هللانا ىن اي هل جو سعهلوق ريسفت 74 |

 لسو هيلع هللاىِلص 1 جو افيو رذباو رث ىلاعت هلوق لزت امل هنا - ىور -
 خلا رانلانم مكسفنا اوذقنا ىول نب بعك ىنباي لاقق مهرذناو هبراقا ظ

 | نود هكا ذا نول مودم“ كب رفا :ءادهش , ملك ما لذ لجو نع هلوق ريسفت 6 ظ
 نحنو ادحاو اهلا قحساو لعمساو مهاربإا كابا هلاو كهلا دن اولاق ىدعب نم

 4 ةمآ كلت ه« نوملسم هل

 'لا ةنسح مهل امو ايندلازم اوجرخ ىح ىامالا مهتهلا اموق نا نسما لاق

 «نولمعي اوناك امعنولئست الو مسك ام مكل و تبسك اماهل ت تاخدق #8 ل او نعدإ وق ريسف كا

 خلا (هحورٍضبقيل توما كلم هءاج قمانمالجر تيأر ابحي ةحرابلا تيأرىنا ) ليوط ثيدح ىف ءاجو

 مهاربا ةلم لب لق اودتهت ىراصت وا ادوه اونوك اولاقو »و لجو نع هلوق ريسفت 0١

 اها بشل اوم فكم و ]فينس |
 ليعمساو مهارباىلا لزئا امو انلا لزتاامو هللاب انما اولوق لجو نع هلوق ريسفن ظ

| 

 ظ
 ال مهبرنم نويللا ىبوا امو ىسيعو ىموم ىنوا امو طابسالاو بوقعيو قحساو

 اولوتناو ا ا رينو هدرا ماسر يبس هلنحن و مهنمدحا نيب قرفن

  هللامهكفكسف قاقشف مه امماف

 ةغص هللا نم نسحا نمو هللا ةغبص * ملعلا عيمسلاوهو 3 لجو نع هلوق ريسفغن 75+

  نودباع هل ن<يو

 6 اننوجاحن أ لق 32 لجو نع هلوق ريسفت 545 |
 دباعلانا ملعاو 'لا مهبر نودبعي نيفراعلازا ىلا ةراشا © نودباعهل نحنو ' ىلاعت هلوقففو

 دحال دبعتلا حصيال لادبع نب لهس لاق لا ىلاعت تاةاضرم ىف ةيدوبعلا قحي لماعلا وه
 "ل١ ]هل سماخال ةعبرا دبعلا تاقوا سابعلا وبا خيشلا لاق لا ءايشا ةعبرانه .عزجمال ىح
 جلا دحاو الا قكبش ف عقب عقب ملف ىلاعت للا قل سرخا ةنس نرش َتفكُم لأ قيال 1
 "لا اننيد ىلعو انم اوناك ءايبنالان ا اولاق ىراطتلاو دويلانا هيلا دلك لوول“ قلتش

 نحنو مكلامعا مك كلو انامعا انلو ميدو انبر وهو هللا 0 لوو نع هلوق رتسفنن 6 ظ

 اوناك طانسسالاو بوقعيو قحساو و ليعمساو مهارب نا نولوشت ما « نوصلخم هل

 نع لفاشبساانتو» ههنغ الاهش منكن رظان هو هللاءا رعا متاع لق ىراضنوا ادوه

 نولي وتاعاع نؤأشتالو ينك ام مكاو تيكا ايل: تلخن دقةما كلت :#ل:نولتمت ا

 ١ لولب فقو حجج رخ املف مايا ةفوكلاب ماقا جحلا ن 2 د.شرلا نوراه 0 0 - ليق

 ٠ ا هقيرط ىلع نونجلا .



 خا 1701 ابنك ف دبا ل

 1 6 نيملاظلا ىدهع لانيال لاق ىترذ نمو لاق 88 لجو نع هلوق ريسفت 4
 هيفهيشاوح ىف خيشلا نبا لاق ا ماللاو ةالصلا مهيلع ءايسالا ةمصع ىلع ليلد ةب الاىفو ظ

 دصاقملا ىف ا او خا ةمامالا هلانتال املاظ مادام ملاظلا نا ةي“آلا لولدم نال ثحم ظ
 'عا هيوبا ىلع لثمي لمح اذا هانعف حصنا ( ةيئز دلو ةنجلال خدي ال ) ثيدح ةنسحلا |

  ىلصم مهارباماقمنم اوذخن اوانماو سانلل ةباثم تيل ااناعجذاو ف لجو نع هلوق ريسفت 6 ا
 خا ةدم كلذ ىلع تتاو ةكمم امهعضوو رجاهو ليعامساب ميههارب ايلا ل

 نيف اطلل ىتب ارهط نا لعمساو مهاربإا ىلا اندهعو إ لجو نع هلوق ريش

 6 دوجسلا عكرلاو ةينفك ايلا ْ

 # تارعلا نم هلهاقزراو انمأ ادلب اذه لعجابر مهار ,الاقذاو لجو نعهلوق ريسفت 07

 تيبلاذا ملعا مث جا هتويب عيمج ىنعلاب هيف لخد © ىتيب ارهط نا )) لاق امل ىلاعت هنا ملعاو ٌْ

 خا بلقلاتيب وهو هسفن ىلا هتفاضاب هللاهفرشش ىذلا

 | اليلق همتماف رفكنمو كاق رخآآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نم لع لجو نع هلوق ريسفت <
 ظ 5 ريصملا سيو رانلاباذع ىلا ةرطضا مث

 | ىلامت هللازا لبق خلا ةمعن مهل انددج ةئيطخ اوثدحا الك ىنعي ءاطع نب سابعلا ونا لاقو
 ا لا ايئدلاف ةتغب مهذخأي ملو هدابع لهما

 6# تيبلانم دعاوقلا مهاربا عفرب ذاو # لجو نع هلوق ريسفت
 فانلآتاولغم قره .ىرعللا فاؤلملاو بلقلا ةبمكلاو ةيناوسجلا ةروصلا وه دلبلا نا ملعاو
 0 نيا ىلا هنبا لاقف نبا هل ناكو جحلا 0 ىلاعت هللاع ايلوانم اند اع عتقان ريغ وردت

 6 ليعمساو # لجو نع هلوق ريسفت | 58٠
 ١ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع - ىور خلا ةسساو الوا تيبلا ىَب نميف سانلا فلتخاو ٍ

 ْ خا ضرالا لبق تيبلا عضومقلخ هللانا - ىورو - لا ضرالا ىلا ةدجلا نم مد1 ىلاعت هللا طبهاامل لاقدنا ١

 ىلع الحعم ءارج لبخلا ىلاعت سلا اعاطعا تيبلا ءانب نم اغرف ال ليعامساو ميهاربا نا - ىورو - ١*#"

 ركذو خلا روكذم كلذيف ةيحلاربخو روهشف هايا شيرق ناينب اماو ا تيبلا دعاوق مفر
 لا نكرلا عضوم اوغلب اذا تح اهونب مهنا ىرهزلا نع

 6 عيمسلا تنا كلنا انم لبقت انير له لجو نع هلوق ريسفتا 709
 ٍْ ماوه تييلا نمأ رادجلانع ملسو هيلع هللادص نالوسر تلأس اهنع ىلاعت هللا ضر ةشئاع نعو
 | خلا ةبعكلانم يامل ىب ام مده ديرب هنأ ىسإى كلاط رك 5 ديسرلا نوراه نأ  ىدانو -

 ظفاحلالاتو خلا ماللاهيلِع مدآ قلخ لبق ناكو ةكئالملا ءانب تاره رشع ةبعكلا تيب, اولاق

 | ناك امل امهنع هللاىوضر سابع نبا نعو خلا تارمس مالا ىهدلا ف نكيمل اهءانب نا ىلليهسلا
 1 خا احمر هللا ثعب ضرالاو تاواملا قلخ لبق ءاملاىلع ,.شرعلا

 | ه كل ةملم ةما اَسرذنمو كل نيملسم لعجاو انير * ملعلا وه لجورع هلوقريسفت ب بدي

 | صخ اعاو خا اهنم غرف اذا ةبرقو ةدابعب رومآم لكىلع بجاولانا ىلع اضيا ةئآلا تلدو
 ١ خا ءاسالا بسال ممهلا باح لاح بننالا نا عم ءاعدلاب ةيرذلا

 ظ الوسر مهبف ثعباوانير#محرلا باوتلا تنا كناانيلع بتواننكسانمانرا و إف لجو نع هلوق ريسفت باع

 7  مكحلا زيزعلا تنا كنا مهكذو ةتكملعاف تاتكلا مهملعلو كانا مهيلع وامي مهنم ظ

 لا هلثم دوجو لقب ىذلا ريطخلاوه زيزعلا ىنسحلا ءامسالا حرش ىف هرس سدق يللازغلا مامالا لاق
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 #هللكضزالاو تاومسلاىفام هللب هناحبس ادلو للاذختااولاقو لف لجو نعهلوق ريسفت
 ةراشالاب الا هبهذم ىلا ةوعدلاب لغتشي مل ساهر مدقالا مامهلاو مظعالا مامالا نا - ىور -
 لذ روشلف تلا ءامسلال ها ةلبقو ةبعكلا رشبلا ةلبق نيفراعلا عب نعو لا ةيوبنلا

 امتاؤ ايما ىصق اذاو ضرالاو تاومسلا عيدي * نوتناق ل لجو نع هلوق ريسفت

  نوكف نك هل لوس
 مالسلاهيلع ىسيعىلا هللاىحوا اولاق خلا ّساىلا دلولا ةبسنيهو ةلالضلا هذهىف ببسلاذا ملعا مث

 خا كتدلو ىف ىذلا ديدشتلا ىراصتلا ففخف .ىب تناو كندلو

 كيذك ةيآ انينأت وا هللاانملكي الوا نوملعيال نيذلا لاقو » لجو نع هلوق ريسفت
 6 مهلوق لثم نوملعنال نيذلا لاق
 بنتجي نا نمؤلا ىلعف لا هلدلوال هنا ربخا ىلاعت هنال اضيا بيذكت ٌلاذختا مهلوق تلق ناف
 ثيدحلا ( هللارك ذ ةثالث نوصح نمّؤملل ) ثيدحلافو لا لاعفلا عنشاو لالضلاو غيزلانع
 كانلسرا انا * نونقوي موقل تايآلا اني دق مهبولق تهاشت لَه لجو نع هلوق ريسفت

 © محبلا باحصا نع لم لو اريدنو اريشي قحلاب

 خلا الوا رفكلاىلع انام له ملسو هيلع ّللايص ىنلا ىوبا نا ىف اوفلتخا فلسلازا ملعاو
 ىؤرو لا ةركذتلاف لاق ثيح ىطرقلامامالامينم رانلانم امهتاجن عملا اذهنم رفنبهذو
 ىلعتامنم رئاظنلاو هابشالاىفو خا بلطملادبع هدجوبلاط ابا همعو هماو هايا هلىحا َللاذا
 خلا هيونا ريق دنع .اديدش ءاكب امو» ىب مالسلاهيلع ىنلانا ركذو خلا هنعل حيبا رفكلا
 لا ةنياعملادنعلبقيال ناميالاتلقناف خلا هتلادبعناك هيبا مسانا كلذ ىلع لدياممو خسيشلاةرضح لاق

 لق مهتلم عبس ىتح ىراصتلاالو دوزيلا كت ير نلو 8 لجو نع هلوق ريسفت

 4 مهءاوها تعا نيلو ىدهلاوه هللاىده نا

 ركبوا ىضافلا لثسو فقوتلاىلا ةلثملا هذهىف ىواخسلا مامالا نيثدحلاو ظافحلا ةماخ بهذو
 لان وعلم هناي باجاف رانلا ىف مالسلاهيلع ىنلا ءايآ نا لاق لجرنع ةيكلاملا ةمكالا دحا ىبرعلانبا

 نا ملعاو 1 قيفحلا ىنعملا وهو مالسلا مهيلع ءايبنالا ناسلىلع ةعيرشلانم هللا هعرشاماماو
 "لا ةلم ىمشت ةعورسشملا ةقنرطلا

 *« ريصن الو ىلو نم هللا نم كلام لا نم كءاح ىذلادعب 8 :لجو نع هلوق ريسفت

 مه كثلواف هب رفكي نمو هينوئمؤي كلوا هنوالثتقح هنولتي باتكلا مهانيتا نيذلا

 ىلع مكتلضف ىباو مكللع تمعفا ١ ىلا ىئتمعت اوركذا لسارسا. ىتاي 3 نورساحلا

 ه6 سفن ىرجت ال اموب اوقتاو نيملاعلا
 4 هيما نوفلاخمالو هل نوصعيال مهنا مهنم :م ٍلعو ءايبنالا ةمصعب مكح ىلاعت هنا نم لبق امو

 نو رصني مالو "عافت يهل الو للعام لص الوش نم نعول لجو ئعهل وق ريسفت
 دب ىلاعت للازا ملعا مث '*لا زوما ةعبرا دحاب ايتالا ف هش صلع باذعلل بجوتسملا نا / ملعاو

 لها سلاجنع عاطقنالا نيحلاَغلا فلسلا ةنس نمو حار نيتي الا نيتأهب ليمارتا ىب ةصق
 لا ىنبباع لاقف كك كير لعفام هل ليقف مانملا ىف ىّور كراملا نا نا ئورو 4 وهللاو وغللا

 * نهعاف تاملكب هبر مهاربا ىلتباذاو ب لج - و م ه]وق ريسفت

 لوقتف نايبلاىلا جاتحم ام ضعب اهنه ركذنلو لا ريسافتلاىف ت ركذ هوجوب تاملكلا ترسفو
 0 لا هميسقتو هقيرفت سأرلا رعش قرف

 / خلا ركدلانمةدئازلاة دلجلا مطقوهفناتخلااماو
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 535 دمدع توصحخم هت جدت تلا 2و لا كالت تان انعم حتت تع عطا حهاشلا لع حا ةششقل قد

 نينثام دعب نم مهسفنا دنعزم ادسح ارافك مكتاميا دعب نم 8 لجون هلوق ريسفت 5

 ةولصلااوميقاو *«ريدق ”ىثلكىلع هللازا هرماب هللا ىن ايىت> اوحفصاو اوفعاف قملا مهل

 » ريصل نوملءعت اع هللانأ هللادنع هودحن ريح نم مكسفنال اومدشامو ةوكزلااوناو

 | ناملعا لا مكيلع مالسلا لاقق دقرغلا ميقبب سم هنا هنع ىلاعت هللاىصر باطحلا نب رمع نع 6
 ا اهرجا مطقني ال ىتلا ةعبرالا دالوالا٠ه دحاو هدعب قنا الا هلمع عطقنا تامراذا ناحنألا

 | عفتنلا لعلاك حجارلا ىلقعاانه دلوتي ام ىناثلاو لا دجاسملا ءانيكناسنالا لامزم دلوتي ام لوالا

 جلا هدلو ةئيسنبالابقليالفرزولااماو لا تانبلاو نينبلاكس فنلانم دلوتي ام ثلاثلاو لا هب

 « ناحم وهال هلل ههجو مسانم ىلب * نيقداص ملكنا مكناهرب اوتاهلق مهيناما
 "لا ةيونعملا دالوالا ىغو حورلانم دلوتي ام عبارلاو

 تلاقو * نونزحي مهالو مملع فوخالو هبر دنع هرجا هلف 8 لجو نع هلوق ريسفت 7

 نولتي مهو ”ىثىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا تلاقو ”ىش ىلع ىراصتلا تسيل دوهيلأ
 اوناكام ةميقلا موي مهيب مكح هللاف مهلوق لثم نوملعيال نيذلالاق كلذك باتكلا

 6 نوفاتخي هد
 6 همسااهبف رك ذي نا هللادجاسم عم نمي رظا نمو 9 لجوىع هلوق ريسفت 4

 | نع  ىكحو "لا سفنلا ةكزن نودب داشراو بلق بحاص هنا ىعدا نم عياشملا ضعِب لاق
 'ل1 فراع هل لاقي زيربت ىف روهثم لجر ناك لاق هنا ىزيربتلا نيدلا ردص خيشلا 0

 نيفناخ الا اهولخدي نا مهل ناكام كلوا اهبارخىف ىتسو © لجو نع هلوق ريسفنت 8
 « مظع باذع ةرخ الاف. مهلو ىزخ ايندلا ىف مهل
 للاىلا ءاعدلانغ ملسو هيلع هللالص هللا لوسر اوعنم نيذلا برعلا كرعشم ىف ةي“آلا تلزنأ ليقو
 | "للا رفسلا ىف ثالثو رضحلا ىف ثالث ةءورملا نم تس هنع هللاىضر ىلع لاق لا ةكمي ىلاعت
 | برخنمم ملطا نمو ىريشفلا لاق "لا دجاسملا شيقتتو تارانملاليوطت ةعاسلا تامالع نم دعو
 | سدفقملاتيب فرششىلا ةراشا ةيءآلا ىف مث خلا نيدباعلا سوفن ىهو تادابعلا ناطوا تاوهشلاب
 خلا مارحلا دجسلا ةمر> دجاسملا مظعا نا ةينفلا ىف ركذو خلا مارحلا دجسللاو

 هي عساو هللازا هللادجو مثف اولوت امنأَف برغملاو قرمثملاهللو فه لجونع هلوق ريسفت ١

 ةبعكلا دعي ةسوربب ريبكلا عماجلا نم فرعشا ماقعال ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضح لاق

 | ماقن موقي امو» ةكم ىف لاغشالا اًضيا لاقو .لا فرشلا سدفلاو ةرونملا ةيئدملاو ةمركملا
 | "لا ةعسلانه قتشمعساولاىنسحلا ءامسالا ح رشف ىلازغلا لاق لا ةنسدالبلارئاسىف لاغتشالا

  ملع وه لجو نع هلوق ريسفت ”«.4

 ٠ "لا هوعدب نبا اولاق © مكل بجتسا ىنوءدا مكبر لاقو )) لزن ال نسحلاو دهاجم لاقو

 ا حالاقق سلجنا لهانمدحاو مافقرباك الاوءاملعل اه دنع عمتج افافيضر باك الا ضعبب لزن نيرادلا ىف هتجرد

 | هللا هيما ةنيدملاىلا رجاه املف ةبعكلاىلا هباحصا عه ةكمي ىلصي ناك مالسلاهيلع هنا - ىور 9
 | قلحلاب ناتبوجحم ناتفن اطةليوحتلا مهيلع تقش نيذلا]ا ملعا 'هلا سدقملا تيب وحن ىلصي نا
 ا ةرودب اودبقتف ةيئاثلا ةغاطلا اماو لا ةليوحتلازا تفرع دقتؤ ىلوألا ةقن اطلا اما قلاع

 ١ دوبشنا لعاو "لا ىنلاّسانم مهل تقبس نيذلااماو 'لا ةليوحتلا ةمكح اوذرعي لو مهلمح

 لا قحلاةمدخل دوءي داشرالاب صا اذاو خيشلا ةرضح لاق جلا قحاب قلشادوبشو قلحلاب قحلا

 أ
| 
/ 



 رفكت الف ةنقف نحن اما الوقي ىتح دحا نم ناملعيامو ف لجو نع هلوق ريسفت 19م ظ
 ٠ هللانذاب الا دحا نمهي نيراضب مهامو هجوزو ءرملا ناب هب نوقرش ام امهنم نوملعتف 6«

 ا تئا هل الاق مجرينا ىبا ناف رفكت الف ةنتف نحن امنا اهءاج نا نالوقب اناك ىدسلا لاق ْ
 لا هيق هتويث ىلا روهجلا بهذف جرراخلاف هتويث ىنفع. رحسلاةةيقح ىف ءاملعلا فلتخاو ؤة4 |

 6 مهعقنيالو مهر ضيام نوملعتيو ف لجو نع هلوق ريسفت 196 |
 الا مارح موجناالعت نا سينجتلاف ركذو خلا ىلا وا ناك ارك ذ لتفلا رحاسلا مكح نا ملعاو

 جلا لاورلا“ئفو ةلبقلل هيلا جاتحم ام
 سبل و قالخ نم ةرخ الاىف هلام هيرتشا نا. اوملع دقلو هه لجو نع هلوق ريسفت 5

 ريخ هللادنع نم ةيوثمل اوشنأو اونما مهنا ولو * نوملعي اوناكول مهسقنا هباورشام

 6 نويملعي اوناك ول
 ءاملعلا ضعب لاق لا روصلا اهعبتتو رطاوخلا هيث كل قدسي ىلع لك نسحلا وبا خيغلا لاق
 لا لظنحلا لوصا ىف ءاملا ةدايزك ءوسلا لجرلا ىف معلا ةدايز

 اوعمساو انرظنا اولوقو انعار اولوقت ال اونما نيذلا اهيا اي 8# لجو نع هلوق ريسفت 15107

 # ملا باذع نيرهاكلاو

 رح ةنك اعلا 7 ىبا نعو 1 مهأالدتساو مهملع ردق ىلع ءاملعلا ةلصو نا ملعاو

 ايام 11 وفا طاخلالا دنع لع مدخلا“ نذلثلا هن ألا هذه قو“ 'لا صالخالا

 ل اهتءاحو عئارذلا دسب كسلا

 46 نيكرششملا الو ٍباتكلا لهانم اورفك نيذلا دوبام 8 لجوىع هلوق ريسفت
 لاقق هلال وسرل ريواصت اهيف ةشبحلاب اهاتأر ةسينك انركذ ةملس ماو ةبيبح ما نا ةشئاع نعو
 ثيدحلا فو ثيدحلا ( حلاصلا لجرلا مييف ناك اذا كلوا نا ) مسو هيلع هللاىفص هللالوسر

 ثيدحلا(الذ مكيلع هللاطلس داهجلا ممكرنو عرزلاب متيضرو رقبلابانذا متذخاو ةنيعلاب متعيايت اذا )

 ءاشينم هتحرب صتخي هللاو مكبر نم ريخنم مكيلعلزني نا 9 لجورع هلوق ريسفت 1و |
 ه6 مظعلا لضفلا وذ هللاو

 ل1 لضفلاّن م ةولدلا اثنا ناب ”نامتتا هيف مث هللا 'ءرضلاو ةمكتملاو ىغولاو ةوبثلا'ةحرلاو
 حلا كسفنىلعلب كودع ىلع ذفنيال كد ح نا لعاو خلاهجواةسخ نمهب ردساحلازراب ءابكملان دعب لاق

 حلا ةلازالاةغللا ف خسنلاو ا لوقبو هلاذحب موقيف كولملاضعب ىنأي لجرناك للادبعزب ركب لاق ظ

 46 اهلثم وا اهنم ريخب تأن اهسننوا ف لجو نع هلوق ريسفت | ٠١١«
 'لاخسانلانا ملعاو 'لا ىهاونلاو سماوالاب صتخم وه ام خسنلاناىلع روهجلا ىطرقلا لاق

 تاومسلاكلمهل هللانا لعت ملا * ريدق ىث لكى بع للا نا معتملا » لجو نع هلوق سيسفت 36 |

 م مكلوسر اولئست نا نوديرت ما *ريصن الو ىلونم هللازود نم مكل امو ضرالاو
 «* ليبسلا ءاوس لض دقف ناميالاب رفكلا لدبتي نمو لبق نم ىسوه لئس

 6*8 مكنودري ول بانكتل | ىلَج ا جرم ريثك دو 9 لجو نع هلوقف نيسفلا 7 هاب

 ىلا ةراشاةي“آلافو "حلا حاصا اذهو مامالا لاق "لا ىودلا قيرطلا طسو ليبسلا ءاوسو ْ

 ْ ةدلب لثم ناعيالا لثم نيفراعلا ناتسب ىف لاق لا هالوم ىدي نيب بدأتي مل نف باد"آلا ظفح

 لثسو لا بدالاىه ةقيرطلاو ماكحالا ىه ةعيربشلا نا ملعاو لا نوصحلا نم ةسجخ اهل

 'لا هتعاطب لمعلاو هتيبوبر ةفرعم لاقف هللاىلا برقا ٍبدالا ىأ نيريس نبا
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 لا ةكئالملا اهنم ملأتت ةيعركا محشلا نم لمعي ىذلا ع.شلا

 مه 14 ا

 لسا ديس ونلانا لعاو لا مديل دارلا وه ةيقوصلا + درفت ىدل ديسبلا «رصاسدل ديل
 خلا ىلكلا ةيحد مالسا بحي ناك ملسو هيلع هّللادص هللالوسر نا  ىح - لا لوصالا

 | سانلانودنم ةصلاخ هللا دنع ةرخ الارادلا مكل تناكزا لق # لجو نع هلوق ريسفت

 # نيملاظلاب ملع هللاو مهيديا تمدق امب ادبا هون ناو * نيقداص متثكنا توملااونمتف

 انيلا سلج عفان نعو خلا هقبرب مهنم دحاو لك صقل توللا اونمت وأ دوييلاذا - ىود -
 خلا مكباتك ىف نا لاقف انمصاخم ىدوب

 « اوكرشا نيذلانمو ةويح ىلع سالا صرحا مهندجتلو 88 لجو نع هلوق ريسفت
 بحاص نع ىور خلا ةثالث الا توملا ىنت ال هريس سدق ىرتستلا هللادبع نب لرس لاق

 مودقلا فيك مزاج ىبال كوالا ضعب لاق لا توملا كلم هل لثمت هتافو تندامل هنا ىونثملا
 لا ىريكلا ةيلبلاو ىمظعلا ةبيصملا وه تولانا ملعاو لا لجو ىنع للاىلع

 | باذعلانم هحزحزمي وهامو ةنس فلا رمعيول مهدحا دوي 8# لجو نع هلوق ريسفت
 6 نولمعي امي ريصي هللاو رمعي نا
 جا ةيريب مالسلا هيلع لايئاد مم لاق هنا هيثم نب بهو نع بطحلا حراش 2

 .46 ليرب اودع ناكنم لق 8 لجو نع هلوق ريسفت
 خلا تولانع انثدحبعك اي. رابحالابهكل ليق خلا روماب مهبولق اوجلاعي نإ ةيساقلا بولقلا لها ىلعف

 ىرمشبو ىدهو هاذ نيد امل اقدصم هللانذاب كملق ىلع هلزث هتاف © لجو نع هلوقريسفت

 | *نيرفاكلل ودع هللا ناف لاكمو ليريجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناكنم * نينم ؤملل

 هي نوقسافلاالا اهم رفكي امو تانب تايا كلا انلزنا دقلو
 خا ىللالارونلاوه نآرقلانا ملعاو لا ىصاعملازم عون ىف قسفلا لمعتسا اذا نسحلا لاق

 | « نوئمؤيال مهرثك ا لب مهنم قلرف هذس ادهع اودهاع انكوأ ع لجو نع هلؤق ريسفت

 | ٍباتكباتكلااوتوا نيذلا نم قيرف ذين مهعم امل قدصم هللادنعزم لوسر م*ءاج املو

 6 نوملعي.ال مهنأك مروهظ ءارو هللا

 ا نا هو مو ةمادي عبرا ةمادنلا لاقيو خا ةاروتلاب اونما ةقرفف قرف عبرا دوببلا لصا لبق

 | بتارملا ةفرعم دعب الا نكميال ةرهاظلا مولعلاب لمعلا نا معاو لا لجرلا جرخم

 6# نابلس كلم ىلع نيطايشلا اولتنام اوعيناو ف لجو نع هلوق ريسفت
 ايلو نا - ىكحو  ز1لا ىلاعت سا ءااوا نم ىلو ىلع لخد ىسوطلا نيدلا ريصن نا - ىكح

 أ ءاملا ىلا دعصت نيطايشلا تناك ىدسلا لاق لا ةيلقعلا مولعلاف كرمع تينفا انيس نبال لاق
 ظ لا ةكمالملا مالك نوعمسيف
 سانلا نوملعت اورفك نيطاسشلا نكلو ناملس رفكامو #8 لجو نع هلوق ريسفت

 6# تورامو توراه لياس نئكلملا ىلع لزعأ امو 8

 ا مماج ريقفلا لوقي لا نوقرتسي اوناك ةرحسلانا امهلازناىف ةمكحلا ناك نيدلا رخف مامالا لاق
 «لا نايعلاو دوهشلا باوكاو نايبلاو ريخلا بابرا كنك تمم دق ةفرشلا سلاح دانه

 | لا لاكشالاو ةروصلا ف سنالاو نجلاو ةكئئالملا نيب باب ىلاعت هللازا ناجرملا ماك 17 ىف لاق دقو

 ,لا ةرخآآلا باذعو ايندلا باذع نيب اريخ مالسلاهيلع سيردا امهل عفشتسا امل هنأ - ىور
 | ةحتار هريس سدق ىدنتا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةريضح لاق خلا ارا' بجلا ”ىلم دهاجم لاق
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 امس

 مه رايد نم مككم اه رف

 « نينمؤم منك نا مكناعيا هب كسمأي امسي لق لجو نع هلوق ريسفت

 < ١مل ::-
 مسي سس سس |

 * ىراسا كونأي ناو ناودعلاو مثالاب مهلع نو هاظت

 خا 0 تمحو ةيدازيملا ىفل ةدهع نم بلاطلا ج رخ املو نسحلا لوقلا اهئمو

 باتكلاضعس نمؤتفأ مهجارخا مكلعمرحوهو مهودافت 6# لجو نع هلوق ريسفت

 ةميقلامويو ايندلا ةوحلاىف ىزخالا مكنم كلذ لعش نم ءازجاش ضعس كورفت

 7 نولمعت امع لفاغب هللاامو بادعلادشا أ نودرب

 ففخب الف ةرخآلاب ايندلا ةوبحلا اورتشا نيذلا كئاوا ا لجو نع هلوق ريسفت
 4 نورصن مهالو باذعلا مهيع

 ةرخ“ًالاةراجم ىف بغرينا لقاعلاىلعف لا ةرخ“ألا تاذلو ايندلا تادإ ليصحت نب عجلانا معا

 خلا حوسملا اوسبلي نا اومرنع مهنع هللاىضر ةباحصلا ضعبنا ىور دقو لا" انلاىلا نكرنألو

 لا وهلا دْيَق ىف ريسا نف قى 'فانصا ىواسالانا اضيا ملعاو

 اني آو لسرلاب هدعب نم ائيفقو باتكلاىسوم انيثآدقلو ظ لجو نع هلوق ريسفت
 ىوبتال اب لوس مءاج املكفأ سدقلا حورب هاندياو تانيبلا يسم نبا ىسنع
 © نولتت اًهرفو متذك اًهرفف متريكتسا مكسفنا
 لا فسو: قرتشم نم“ ىتوبتك ا تلاقؤ لرغ ةعظق قوسلا ترضحا ازوحت نأ - ىيحو

 « نونمؤيام اليلق مهرفكب هللامهنعل لب فلغ انبولق اولاقو 8 لجوىع هلوق ريسفت
 لا ةاش لسو هيلع هللاٍدلص هللا لوسرل تيدها زاجحلاب عضوه وهو ربيخ تحتف امل هنا هتصقو
 ةيدنبثقلا غعيامملا ضعب نعو خلا ةساير مهل تناكو اعابتا اونوكينانم اوفنا دوببلانا معاو

 خلا نوكيامىا كدوجو نفدا مكحلا حرش ىفو خلا ىنشورلا رمع هددب خيشااىلع تلخدلأق هنا

 نم اوناكو مهعم امل قدصم هللادنع نم ٍباتك مهءاج امو و لجو نع هلوق ريسفت

 46 نب رفاكلا ىلع هللاةْنعلف هب اورفك اوف ىعام مهءاجاملف او رفكنءذلا ىلع نوحتفتس لق
 ىلع ديزي نعل مهضعب لاق خلا قسفلاو ةعدبلاو رفكلا ثالث نعلل ةيضتفملا تافصلا نا ملءاو
 خلا هرشش ةعاظف رئاونو هرفك رابتشا
 هللا لزني نا امغب هللالزتا امب اوزفكينا مهسفنا هباورتشا امسْنب ف لجونع هلوق ريسفت

 © نيهم باذع نيرفاكللو بضغ ىلع بضغب اًوابف هدابعنم ءاشي نم ىلع هلضف نم
 ةنعللا نا ملعا مث لا هيف فقا انا ةيواعم ىف لوقت ام لاق مالغ الا ىنعطق ام ملكتملا طايخلا لاق
 لا كلدل الها نوعلملا نكي مل نا نعاللا ىلع دترت
 انيلع لزتا امب نمؤن اولاق هللال زنا امي اونما مهل لبق اذاو ف لجو نع هلوق ريسفت

 ْ ه وهو هءارو اب نورفكيو

 لا ةرارحلاب دالبلا فاط ىزيربتلا سمشلا دقق ال نيدلا لالج ىلوملا نا - ىحو
 * نينم م منكن ا لبق نم هللا ءاينا نواتقت لف لق مهعماملاةدصم قحلا له لجو نعهلوق ريسفت

 ١ مكقاثيم انذخا ذاو *نوملاظ متاو هدعب نم لجعلا متذختا مث تانيبلاب ىموم كءاجدقلو
 اوبرشاو انيصعو انعمس اولاق اوعمساو ةوقب كانيتاام اوذخ روطلامكقوف انعفرو

 6# مهرفكب لجعلا مهبواق ىف
 سصتلافو خلا اهلل عاف هنتاكف ةيصعملاب ىضرنمناىلعليلد ةي“ألافو هريسفتىف ثيالاوبا لاق
 خلا دربملاب لجعلا دربينا سعا هموق ىلا ج رخ امل مالسلاهيلع ىسوم نا
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 نوج 0 هكا ن رولتش ء ءالؤه مثا مث + ودق او متدرقا مث رايد نم مكسفنا ْ
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 -...لي اق

 ةيثخ ةلزيعملا تلاق حا ليضفتلا لعفا هنم جرد امم ةوسقلا قلفداد ةوسق :نغا لق م تاق ناف

 ش جا كاذ لعفأ ل قع هل ناكول ىنعي لثملاهجو ىلع زدتللا

 هللا إى ىنلاناكو حا هنوبلطي رانكلاو ريس ىلع ناك مسو هيلع هللا لص ىنلانا ورام واو

 ذخاف بئذلا هيلع ادع همنغ ىف عار اميِبو . "لا ةلخم عذج ىلا دنتسا بطخ اذآ مسو هيلع
 :خا بولقلا سيبو تسبب © مكبولق تدق مث رف هلوق ىنعم ءامكحلا ضعب لاق 'حاةاش اهنم
 *لا تايآآلا ملظع اودهاش ناو ةويلانا ةي آلا قيقحم ىف ةراكآلاو

 لوع سنا مهنم قلرف ناك دقو كل اوم قل نوعوطتقا : لحو نع هلوق رعسفلا

 3 هولقع ام دعب نم هنوفرح 9 هللا مالك

 مهضعب الخاذاو انما اولاق اونما نيذلاا وقل اذاو *نوملعي مهو 8 لجو نع هلوق ريسفت
5 

 ا نولقعت ١ أ كر دنع هب ؟وجاحبل مك ككلع هللا ستقام مهنوثدحت اولاق ضعب ىلا

 امآ,آل! باتكلا نوملغي ال: نوما مهنمو * نونلعي امو نورخياها عب هللا نا نوءلعي

 2 ء ,باتكلا نويتكتانيتلا ليوف * نونظي. الا , مهناو

 الملك انت هب ١ اورتشنل هللادنع نم اذه يح هه لجو نع هلوق ريسف

 26 نو هاسكي امم مهل ليوو مهند ا مهل ليوف
 نب ةللثلاو ا 1 5 هتلاكمو هتفرعمو هنيقو لجرلا مع نآ.ىلوالا فكاراخإ ا ةنايكلا فاو

 نيد ىف عدتبا وا ريغ "5 لدب نه نا ةئلاثلاو خا لالضلاىف ءاوس دلقملا ىاعلاو دياعملا ماعلا

 طيرك ذملا ديعولا ىف لخاد وهف هنم سلام سلا

 و :.افاددهعهللا دنع تذخم | لق ةدودعمامايا اا راقلا اسسها اولقو ) # لجو سعدل وقري فلا

 ىَشارلائشاحلا دسا نب ثراح لاق خلا ءايلوالاىلا مظلي يقرا نئيمشتللا نبي بل *«ةميارلاو

 َ هِف اوصع ىذلار معلاىلا ةدودعملامايالا ف رصت روصنموبا لاق اا ١ ؟لطابلاب جدملاب

 نم ىلب + نوملعت الام هللا ىلع ن ولوقن م ١ عنو هللا فلخي 88 لجو نع هلوق ريسفلا

 اوما نيذلاو + نودلاخ ابق مه رانلا باكا كئلواف هتئطخ هب تطاحاو ةئيس 5

 ْ 6 نودلاخ ابف مه ةتلطاياكا كئلوا تاحلاّملا اولنعو

 | ول امون هللاقق دبر خيشل ناك هلا  ىكح لا ناهجو ناذهل روصنم وبا مامالا لاق
 ْ حا فطالاو رهقلاةيؤرب ديزي ابا نا ىدنفا هداتفا خيشلا ةرصضح لاق "لا ديزي ابا تنأو

 ْ هي ليئارسا ىنب قاثم 00 لجو نع هلوق ريسفت
 ١ لامه ريغو ةعيابطلاو ةفسالفلانم لقغلاب نيرورغملا ضعبنا ىلا تايآلاىف ةراشالاو

 ما 2 رقلا ى ذو اناسحا نيدلاولابو هللاالا د تا هلوق ريسفن

 | اليلق الا متلوت مث ةوكزلااوتاو ةولصلا اومقاو انسح سانلل اولوقو نيكاسملاو

 ظ #* نوضرعم متاو مكنم
 | ناسحالاابمو خلا دبعلا درفت ةيدوبعلا طرش نف ةدابعلا اهنم ءايشا ةدع ةي“الاىف نا ملعاو
 | لا نيدلاولا قح سلا مظع دقو نيدلاولا ىلا
 ءادلاو دلولاىلع قلخلا نعا نا ىلا ةراشا ( اناسحا نييفاذلاو ]ف هلوقىف نا ةيمجنلا تاليوأتلافو

 لا نيك املاىلا ربلا اهنمو ىماتيلا ىلا ربلا اهنمو خلا

 :نوجرخت الو ؟ءامد نوكفست ال مكقاشم انذخا ذاو 8 لجو نع هلوق ريسفت



 مه -* ٠١

 خا ةيرشبلا تاف آلا نه ةف“آل هنع لدعياعاو سوفنلاىف دوجوم هنسح قمحلا ثئدلا اذهنا أو ١

 "لا ىونعملا نطب وهو للارلع لوالا تاماقم ةعبرا أنههف

 ماني ودخ روطلا مكووف انعفرو مه اندخا ذاو 8 لجون هلوق ريست < انما اي وذكر وطنا ىف زف انقالو كفاكم اذخا ذاو د 1 ظ

 #* هفام اوركذاو ةوشب
 لا قيقحتلا لها برسشم ىلع مالا نط :دارملا نا ىلاس .حال .ىخيش لاق ريقفلا لوق |

 مكملع هللا لضف الولف كلذ دعب نم ميلوتا مث * نوقتت مكلعل 3 لجو نعدهلوف ريسفن 6١ه |

 نيرساا نم ينك هنمح رو

 | (سانلانم لعلاهيفسلتخم ناوا اذه) لاق مث اموب. ءامسلاىلا هرصصبب صخش مالسلاهيلع هنا ىور
 | لا اماع ناك قاثيملا ذخا نا ةي“الاىف ةراشالاو ثيدحلا ْ

 هيو نيئساخ ةدرق اونوك مهل اذلقف تيسلا ىف مكس اودتعا نيذلا متملعدقل و فج لجو نع هلوق ريسفت ١65 ا
 خلا ةليا اهل لاقي ضراب مالسلاهيلع دواد نمز ىف اوناك مهنا هيف ةصقلاو

 ١60 نيقتملل ةظعومو اهفلخ امو اهدي نيب امل الاكن اهانلعُح © لجو نع هلوق ريسفت |

 ظ 6 ةرش اوحبذتنا ؟صمأي هللازا هموقل ىسوم لاقذاو ظ
 | لثم خسملا ةمالع مث خلا ناسحالا ردق فرعي مل نم ءازج نارسحلاو ءالبلا اذه نا ملعاو ظ
 | لا ءايشا ةثالث بلقلا خسم ةمالع لاقبو خلا ريزتحلا ٌ

 ' هي نيلهاجلانم نوكا نا للاب ذوعالاق اوزه اند أ اولاق 8 لجو نع هلوق ريسفت 164
 | نب ٌتاديبع ىلا لجر مدق هنا ىور لا ةهاكفب سأب ال هنع ّشاىضر ىلع نينمؤملا ريما لاق
 ظ ا لفطنبا هل لاص لجر ليئارسا ىب ىف ناك هنا ةصقلاو لا ةفوكلاض اق وهو نيسحلا

 ظ ال ةرقب اهنا لوقب هلا لاق ىهام انل نيب كبر انل عدا اولاق 98 لجو نع هلوق ريسنت | ١69

 | اهتولام انل نيسي كير انل عدااولاق *نورمؤت ام اولعفاف كلذ نيب ناوع ركبألو ضراف د
 ه اهنول عقاف ءارفص ةرّشب اهنا لوَش هنا لاق

 هباشت رقملاناىه ام انل نيس كير انلعدا اولاق * نيرطظانلار ست لجونع هلوق ريش

 | قست الو ضرالا ريثت لولذ ال ةرّشب اهنا لوَش هنا لاق * نودتهمل هللا ءاشزا اناو الع

 ه6 نولعشي اوداكامو اهوحنذف قلاب تئج نآلا اولاق اهف ةشال ةملسم ثرحلا
 ”لانعامما نئاضأ ىتتلأس ةاش انالف ىطعت نا كنرصا اذا زيزعلادبع نب رمع نعو
 تاليوأتلا قو لا ضقانم فصولك نع كتيرسشب فاصوا نم جرخا ةيئاطعلا مكحلا فو ١

 1١* ةيميهبلا سفنلا ةرقب خذ ىلا ةراشا < ةرقب اوحيذن نا عسعأي نانا ) ةيمجنلا ظ

 ' نومتكت متكام جرخم لاو اهيف متاراداف اسفن مللتق ذاو و لجو نع هلوق ريسنت | 1١
 ؛6 نواقعت مكلعل هتايآ مكيريو ىنوملا هللا حي كلذك اهضعبب هوبرضا انلقف ظ

 0 مكبواق تسق مث وف لجو نع هلوق ريسفت | 1١
 | ءاحا ٌللالعج اما 2« ىنوملا هللا حبب كلذك اهضعبب هوبرضا|ةلقف# هلوقىف ةفرعملا لها ضعب لاق

 ىلعقسلا ىرسلا لاق لا سفنلا عذ لاقف مالسالانع غباشملا ضعب لئس دقو 'لا لوتقللا
 'لا سيدىف ةزوج سمخغا نا ةنس نيعبراوا ةنس نيئالث .ةده ىنبلاطت ىسفن نا |

 ١ ةراحلانم ناو ةوسق ةدشا وا ةراجحلاكىهف كلذ دعب نم © لجورىع هلوق ريسفت 114 |

 ظ © نولمعت امس لفاغب هللاامو هللاةيشخ
 مصحح هجوم موسوس بوح
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 | لا ةطنح ةطح ناكم اولق مهنا  ىور ' خلا هريغو هسفنىلاو هلعف ىف ننتحا نم نسحلاو | ١44

 (زج رن وعاطلا ) ثيدحلا فو جا افلا نورشعو ةعبرا ةدحاو ةعاسىف تام هنا - ىور -

 نوعءاطلا نم تام نم نا ملعاو ثيدحلا, ( نوعاطلاو, جلاب ليريج "قانا>) ثيدحلا ىفو .ثيدحلا
 "لا اديهش تام

 سحم اذا ) ثيادحلا فؤ "خلا اذحاو اعون نوكيو سانلا ىف رثكي ضرم نوعاطلانا مىلعاو 4٠و

 ثيدحلا ( فحزلانم رافلاك نوعاطلانم رافلا ) ثيدحلا فو ثيدحلا ( رطقلا سبخ.لاكملا

 ا صخر م رارفلا قيرط ريغب ج ورخلااماو

 3 رحملا كاصعب برضا انلمتف هم وقل ىموم ققسنسا ذاو 0 لكس نع هأود راسفلا ١5

 ام سفنا ها همر ىنفاشلا لاق خا قدانبلا لثم نيصرق هبافا ىلا مفد سونيلاج نا ىور

 خا حيبستلا نوءاطلا ب ىوادب

 مهل رمشم سانا لك لع دق اًسع ةرسشع اتنيا هنم ترحشاف 0 1-22 هاوق رميت ١ ا/

 كل : : .ىلدلاو هاا ها داون لق 9
 د ندم نضل اوثعنالو هللا وزر ن اوي رشاو اولك

 ( شعب ةءوس ىلا مهضعب رظني ليئارسا اونب اوناك ) ممسو هيلع هللابص هللا لوسر لاق
 ا لو ِةيِلَع هللا لص انس دب نم ةعشو ءاملا راحفنا نم دروام هريسفل ْق ىطرقلا لاق تيد

 2ا ملسو هيلع هللاىبص دمحم ةما ةليضف ىلع ةي'آلا تلدو ظ

 هيلع لخد اسارعانا ةب دنح نع ىورو ا لعيد ءىمدا [ى] ج ورا ةحابا اضيا ةن آلا تدافاو ١ خل |

 نعو ثيدحلا ( الج رنيعب رنه ضرالا اولخم نل ) ثيدحلا فو خلا ة عما موب ملسو هيلع هللادص ا

 ثيدحلا ( ماع نه رطماب ماعام ) لاق هنا سو هيلع هللالص ىتلادرع ةوطسم نا '

  دحاو ماعط ىلع ربصن نل ىسوماب ملف ذاو © لجو نع هلوق ريت 8 ظ
 ىروعد لبق نوعرف نا - ىور - ثددحلا ( اهب هومتتصعاس ةنتسلاب كلاوءدا) ثيدحلاىفو ا

 ىنانالا حورلا نا ةب الاققحمىف ةراثشالاو حا هللأ مسي هراد باب ىلع بتكي نا صا ةيبسلالا 1 نا ةء الاققحمفف ةراش كك كايد دك أ | |

 ْ 'لا باقلا ملاع ىف هتافصو ظ
 ا اهئاكو اهله نم ضرالا تش امن انل جرح كير انل عداف 00 لجو نع هلوق ريسفلا ا١ة٠

 أ ارصم اوطصا ريخوه ىذلاب ىندا وه ىذلا نولدتستا لاق اهلصبو اهسدعو اهموفو ؤ

 ظ ي ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو ملأس ام مكل ناف ظ

 | نم ىلعا تناك ناو ةطنحلا مهضعب لاق لا قفوا موثلاىلع هلمحو هشاوح ىف ديجعلا نبا لاق |
 لا اهتساسخ نكل .ىولسلاو نملا

 | هللاتاياب نورفكي اوناك مهناب كلذ هللا نم بضغب اًوابو 98 لجو نع هلوق ريسفت | 1١6١
 6 نودتعي اوناكو اوصع امي كلذ قحلا ريغب نيسللا نواتشو

 لتقي مل نسحلاو سابع نبا لاق لا ءايبنالا لتقو نيرفاكلا نيب ىلخي نا زاج فيك ليق ناف
 | م تاليوأتلافو لا ادارع دبعللو ادام هلل نا ملعاو "لا سعؤي مل نمالا ءايبالا نه طق ْ
 'خا دحاو ماعط ىلع اوربصي مل ليئارسا ىنب نا 0

 « اوداه نيذلاو اونما نيذلا نا إ» لجو نع هلوق ريسغت | +١6
 | مكلع ) ثيدحلا فو لا معاطملاو تابيطلا لكا زاوج ىلع الياد ةميركلا ةي“ الاف نا مث

 مالسلا هيلع لاق ثيدحلا ( ثاركلاو موثلاو لصبلا لك ١ نم ) ثيدحلا فو ثيدحلا ( سدعلاب
 ( اخبط اهوتيماف اهلك ١١ نم مكلدبال متتكنا ) ظ

 لمحو رخ الا موملاو هللأب نما نم نّئياصلاو ىراصنلاو قي لجو نع هلوق ريسف 6١ه 1

 4 توتر ب مالو ايل فرخ الور مر دعا حرس ملكش



 2.013 رح

 نوملاظ متو هدعب نم لجعلا مثذخما مث ةلل نيعبرا ىسوم 8# لجو نع هلوق ريسفن 4
 ١ ناقرفلاو باتكلاىسوم انيثا ذاو * نوركشت مكلعل كلذدعب نم مكنع انوفعمت *
 و نودتمم مكلعل

 "لا نوعرف لآ هللا قارغاب مهودع نم .اونما ال لئارسا ىب نا - ىود -

 6 مكسفنا متدلظ مكنا موق اي هموقل ىسوم لاق ذاو 98 لجو نع هلوق ريسفأ 35
 ركدلاب ليلا صاضتخا اماو :4لا ةيلامكلا ىف هصاصتخال داعيملاف نيعبرالاددعنيبعت نا لعاو
 / لا نيميرالا نيعي ل رسو هيلع هللاوص ىنلا نا هداتفا خيغلا لاق لا ةليل نيعبرا هلوق ىف
 ْ : لا هجوا ةثالث ىلع ركشلا اضيا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق

 ْ مكلذ مكسفنا |ولدقاف مكئداب ىلا اوبوتف لجعلا ؟ذاختاب 8# لجو نع هلوق ريسغت 8٠ا/ |
 ا « محرلا باوتلاوه هنا مكيلع باق راي دنع مكل ريخ
 لتفلابقلايروه هيما ال. اهات ودا - 'لا ةبوتلا ريسفت دارملا سيلو ريبكللا ريس قى. لاقو
 "لا هنناسسعال ربصن اولاق

 22غ اج منا تلازم ةمعن ةيوتلاف "ا مويلع تناك ىلا لالغالا نم لتقلاب سعالانأ  ىور ١٠١4

 - - - 26 7-0 8 85 5 ع 5 37 | ىبعلا ديلا تعطق هدب مطفتل جالحلا مدق ال ليق *لا تارص ميرا اهلو اهريغ نود ةمالا هذه

 جا كديضفال وا

 ١ مكتذخاف ةرهج هللاىرتىتح كلنمؤتنإ ىسوماي ملق ذاو 98 لجو نع هلوق.ريسفت 38

 !ز 13 نورظنن متاو ةقعاصلا
 'لا مهاردلا لحم نودبعي موق هللازودنم هنودبعي الحم موق لكل نا ةيمجتلا تاليواتلافو

 6 نوركشت مكلعل مكتوم دعإ نم ك انشعب مث 98 لجو نع هلوق ريسفت 22 ل 9 5 57 5 6. 5 2 - .-
 | دقو مهفلكي نا زوم فيك تلق ناف لا مهقازراو مهلاجأ ةيقب اوفوتسيل مهاحا ةداتق لاق

 ما هموق ىلا روطلانه عجر ال مالسلا هيلع ىسوم نا ةصقلا لصاو ا مهتاما ظ

 ىف ةمكملا ءامكملا ءاملعلا ضعب لاق لا اهتابثا اهيف لب ةيؤرلا فن ىلع ليلد ةيأآلا ىف سيل
 ضرعتىه ةرهج ةيؤرلاةبلاطم نا ةن“أآلا ىف ةراشالاو ”لا هوجو ايندلاف ىربال ىلاعتّشا نا
 | “لا ةمالا هذه ىف ةخوسنم ريغ سوفنلا لتقب ةيوتلا ىريشقلا لاق. "حلا ةلفغ تدذلا ةباالعم

 0 ؟انقزد ام تاسط نم. اولك ىولسلاو نملا مكلع انلزناو ف لجو نع هلوق ريت 155 |
 ظ 6 نوملظي مهسفلا اوناك نكلو انوملظ امو
 | انئامز ىف انبأر ىوونتلا لاقو ( نيعلل ءافش اهؤامو نملانم ةأمكلا ) ماللا هيلع هلوق هنمو
 | ليئارسا اونب الول ) ملسو هيلع ّتاىلص هللا لوسر لاق - "لا قشف ادري اهئامب هنيع لك ىمعا
 أ 1 ىلاغت هنا ةي الاف ةراشالاو لا ريغت اذا ماعطلا هابشالاف لاق ثيدحلا ( ماعطلا ثبحم مل

 1 "لا ةمحرلاب مهكر دا ةبرغلا طوس مهبدا ا

 أ ادغر مكش كح ااهنم اولكف ةنرقلا هذه اولخ دا انلق ذاو #9 لجو ع هلوق ريسفن “1١5
 | 3 هلمتحل اولوقو ادحس بانلااولخ داو

 | لاق دقو لا كسفنب هيف تلخد امو هيلع كتناعا ىلون هيف هللا كلخدا امو ريونتلاىف لاق
 ظ "لا تاداعلا قراوخو تاي“آلا رووظل اهراك نكي مل نم ىثرقلا لادبع ونا خيدلا

 . الوق اوملظنيذلالدبف * نيتسملا ديؤتسو مكاياطخ مكل رفغن ف لجو نع هلوقريسفت 144
 ٠ .نوقسفي اوناك اي ءامسلا نم ازجر اوملظ نيذلا ىلع انلزتاف مهللَق ىذلاريغ 6

 ا

 ا
 أ
| 

| 
 ا



 مهك 1مم جم

 ؤ 6 ةواصلاو ريصلاب اونعّتساو 88 لجو نع هلوق ريسفت

 | مههافش ضرقت سان ىلع ترسم ىب ىرسا ةليآ ) لسو هيلع ىلاعت ّللالص لال وسر لاق

 | 4 6 َك 11 نم اريخ هفف ىرب اظعاو نا ول ىدنفا هداتنا خيشلالاقو ثددحلا ) ضيراقع

 ظ خلا ةالصلاىلا عزف سما هبزح اذا ناك مالسلاهيلع هنا - ىور -

 | اوقالم مهنا نونظي نيذلا * نيعشاخلا ىلع الا ةريبكل اهناو 8 لجو نع هلوق ريسنت ١6

 نوعجار هنلا مهناو مهبر ظ

 ا ن وكتال للادبع نب لبس لاق خلا هللا كقزرام ىوس ةلاح ىنتالنا ربصلا ناعلا نب ىح لاق |
 ا "لا كدسج ىلع ةرعش.لك عش ىح اعشاخ |

 | مكتلضفىاو هكلعت معنا ىتلاىتمعت اوركذا ليئارسا ىنباي ف لجو نع هلوق ريسفت 175 |
 « اش سفن نع سفن ىزخنال اموب اوقتاو * نيملاعلا ىلع ظ

 نمآنم مهضعب لاق لا سفنلا تاوبش نع 6 ربضلاب اونيعتساو ) ةيمجنلا تاليوأتلاف لاقو ظ
 لا مهسفنا لضف ليئارساىن هللادبشا ىريشقلالاق خلا ملسو هيلع هّللاىلص دمحم تاتكتلا لها مو

 /)٠| نورصنمي معالو لدع اهنم دخؤبالو ةعافش امهملشالو 2 لجو نع هلوق ريسفن 6 ْ

 دلاولا نا لاق هنا ةمركع نعو خلا هوجولا ركذ تعجج ابناف ةغالبلا ةياغ ىف ةي“ألا هذه مث |
 تمعنا ىتلا قمعن اوركذا ليئارسا ىناي )) ةيمجنلا تاليوأتلافو . خلا ةمايقلامو» هدلون قلعتيل

 صاخ هتطابو ماع هرهاظ ( مكيلع 4

 « باذعلا ءوس مكتوموسي نوعرف لا نم انجن ذاو 9 لجو نع هلوق ريسفت 4
 | ايناهفصا اراطع ناك هنا ليقو لا سرفلا كلم ىرسكك ةقلامعلا كلم نه بقا نوعرفو
 جا سلفاو نودلا هتيكر

 | ه6 ءالب مكلذ ىفو مكءاسن نويحتسيو مءانبا نوخيذي © لجو نع هلوق ريسفت
 | ةصاخ روكذلا مه ءانبالانه دارماو خلا ةوقلا اووذف نوعرف لامعاىف افانصا اوناك بهو لاقو

 لا تيبلانم تلبقا ارا نأك همانم ىف ىَر نوعرف نا كلذو ا ظ

 1 6 مظع مكبر نم # لجو نع هلوق ريسفت اس.
 | ام نا ىلع هيبنت ةميركلا ةي' الا ىف مث خلا ةرامالا سفنلا نوعرف لآ نه ةاجنلا نا ةراشالاو

 7 تلزتا“ تاني «لطمت“: ىلا -قموا قادت“ سانا: .-ئوربب ١ لا .رففلاو مارسلا نم .طبحلا :دببضت |

 ؛ تايداعلاو تايلقعلا ف هرظن روصقا كلذف ىلاعت هفطل كاكفنا نظ نمو خلا ىثالب ىدبعب

 ا
 ا

 | خلا تايعرستلاو

 تاو نوغيرف.لا ايئقرمصاَو كانا رحبلا مكب انقرف ذاو 9 لجو نع هلوق ريسفت 11

 6 نورظنت
1 

 | نوعرف كاله اند امل هنا ىور خلا نوعرف قرغاو مهاجتا امل ىلاعت سانا ىطرقلالاق

 ٍْ لا اليلرصمنم ليئارسا ىنبب ىرسي نا مالسلاهيلع ىسوم هللا صا
 | ديدبت ةيآلافو لا ةميظع ةزجءم مالسلاو ةالصلاهيلع ىسومل اهنا م ةعقولا هذه نا يعاو 3 ؟

 "لا اوظعتيا نينمؤملل هيش'و اونمؤيل نيرفاكلل

 6 اندعاو ذاو لجو نع هلوق ريسفت )مس
 | "لا امايص دويياادجوف ةئيدملا مدق لسو هيلع هسا ىلص هللا لو سر نا سابع نبا نءو
 لا ءاروشاع مو.ىف ةدراولاةالصلااماو لا ءاروشاع موب رافكلان ٠ ريسابمهدنا - ىكحم -
 "لا اهتاذاو اهتاوبش هؤامو ايندلاوه رحبلا نا ةراشالاو
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 ظ
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 م١١1

1 

 ايلا

 راو

 مالعلابسجل نا دوعسه نبا نعءعو لا رذيلاك ةللا ةيج ترقتسا امل هل ةيمحتلا تاليوأتلاىفو

 خلا ( دمحعقحم لاق مدآنا ) سو هيلع د ارتلال عءو حلا مدآ انوبا لاقام ىلاعت قابلا

 بوح الل ربش لاقو جا ءاو>و ع ا نبا لاق ذا مدنلاب ديعلاْن م و

 "لا ليئارسا ىب نم الجر نا ىنغلب مهدا نبا نع لا ضرالاىلا طبه امل مدآ نا ىنغلب
 خلا ةيئابرلاتاماهلالا راطما هتتينا تبن' لوا نا ةيمجنلا تاليوأتلاىفو

 ىاده عبتنفىده ىنم مكنيناي اماف اعيمج اهنم اوطبهاانلق 8 لجو نع هلوق ريسفت
 يي انناياب اوبذكو اورفك نيذلاو * نونزحم مهالو مهلع فوخالف

 خا ةمسنلا ]0 ا ايدك "الا ىفنامث ا ىدهلا ءاتيا دعو نورقمقاثلاوداشرالا ىف لاق

 6 نودلاخ اهف مه راثلا باعصا كئلوا 8# لجو نع هلوق ريسفت
 عراق أس لا ىدهلا عابتا ككزفلاّنا معاد ما ةنجلانا ىلع ةلالد نيتي آلا هذه ىفف

 لتيا الل ىلاعت للازا نيتب آلا قيقحت ىف ةراشالاو 2 يس ىلع مقا نم هنإ 14

 | ىدهعب اوفواومكلعتمعناىتلاىتمعت اوركذا ليئارسسا ىنايؤت لجو نع هلوق ريسفت
 6 نوهراف ىاياو كدهعب فوا
 كازص دع ةئارزع ةطقساو ةنيئلارك دب لبارتما" ى' للابتو هباحبس طير املا, نايرأ لا
 "لا هركذ ىلا مهاعدو سو هيلع

 هب رفاكل وا اونوكت الو مكعم امل اقدصم تلزنا امي اونمآ و لجو نع هلوق ريسفت

 3 نوشاف ىاياو اليلق انمي اع اورتشن 2

 مهرابحا نوطءي مهتماع تناك ليق لا ةئيدملامدق مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىلع ةي "لات
 'لا ايادهلا مهيلا نودهيو مهرامأو مهعورز نم

 3 نوملعت مكاو ةفااظعسم# لطاللاب قحلا اوسلت الو لجو نع هلوق نيسفلا

 ةئيدملاب ع كلملادبع نب نايلسزا - ىكح ا نيملسملاىلا باطخلا فرص زوجم ريسيتلا فو
 "لا دحا ةئيدملاب له لاقف امايا اهب ماقاو ةكم ديرب وهو

 هي نيعك ارلا عم اوعكراو ةوكزلااوتاو ةولصلا اومسقاو 8 لجو نع هلوق ريسفت
 انك ل قيفافل مامالا لع بحبو لا معلاو نآرفلا ميلعتى لع ةرجالا ذخا ىف ءاملعلا فلتخادقو

 رافكلا نا معاد جا لئاسم "صعب ىف باوجلا ريغت انامز ىف اولاقو "لا نيملسملا لعق آلاو

 ا موصلاو ةالضلاك تادايعلانم واسال ام ءاداب نو.طاخمال

 7 ربلاب سانلا نورمأت ا لجو نع هلوق ريسفن

 فلختلا نمدا نهىلع جنو هريسفتىف ىطرفلالاق لا نيرمةعو عبسي ذفلا ىلعة عاما ةالص تلضفاعأو
 (هللاضرتفاام)ثيدحلافو لا ملتحا مل ةنسنبر شعتقا ىنارادلا نابلس وبالاق . لا ةعامانع

 | دايس قيسضاج تعفي مهلا بولا ةنتكح لاق "لا روصحلاف غلابينا ىلصملل ىنبط.و ثيدحلا

 لا بهولقلا ةبقا رع © ةولصلا اوميقاو ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو لا ىئادهلا فراعلل

 7 نولقعت الفأ باتكلا نولتت.متلاو مكسفنا نوسشو 0 لجو نع هلوق ريسش

 كرمشل لب ريلاب سائلا سما ىلع سيل خيوتلااذه مث 2 "لا كاسمالاو عنملا لصالا ىف لقعلاو
 ملاع ناك هنا - ىور - 'لا هريغ ظعي نم ىلع ةيعانأ الك اة الا هذهو "لا هب لمعلا

 1 "لا بواقلاف فرصتلاى وق مالكتلا'رثؤم ءاءلعلا نم



 6# مدآل اودجسا ةكئالملل الق ذاو 0 لجو نع هلوذ ليسشت 0

1 

 م٠١4

 دج 1١ تم

 | ( اودجسا )هلوقىف ةيمجنلاتاليوأتلا فو خا عرسشلا فو نماطت عم لاذ لصالا ىف دوحسلاو
 ١ جا ناعم ةئالث

 ا يتياق فا سيلبا الا اودح._ف ف لجو نع هلوق ريسفت

 خا ىلع تم ءاننعسا هنا لوالا نالوق داس اذه 3 ءاملعللو

 "لا سيلبا عنتما ةكذ الملا دحس امل اولاق

 2 1 رفاكلا نم ناكو © 5 لحو نع هلو

 ا مطق:م هنأ ىباثلا لوقلا

 كلذ ىلع هجرخم ىلاعت سازا ربا ىو 'عا مدا نش دحفللا قحلا لق نه هل لبق ريخاىفو

 ةيودعلا ةعبار تلاق 1 رجا ماب الا دئاوف 0 "عا 1 ةئس فلا ةئام

 | ىأب اي مو»سيل لاق#غايز نب ءالعلا نعو لا ىنسأتا,لاقق دباع رضتحاو لا ىروثلا نايفسل
 | نسحلالق ثيدحلا ( هرمع لاطزم ) لاق سانلاريخنه هلال وسر اي لبق لا ايندلا مايا نم
 ' "لا عرزلاب رظتن, ام خودشلا رشعم اي هنالجل

 ! 6 ةنلا كجوزو تنا نكسا مدا اي انلقو 38 لجو نع هلوق ريسفت

 | اهتينجمو الا سمش تعلط ام ءادردلاىلا نعو 5لا ةنس مه لمنال مدآ نبا لاق نسحلانعو

 | سانا ملءاو 'غا هدعب وا ةنجلا لوخد ىلبق تناك له ءاوح ةنلخ ىف اوفلتخاو لا ناكلم»

 "21 مآ نود. با نم ادحاو ٌقلخ ىلاعت

 انوكتف ةرخشلا هذه ابرقت الو امش ثدح ادغر اهنم الكو ف لجو نع هلوق ريسفت
 يك ناملاظلا نم

 ا ةريثك مفانم ةيجوزلا ىفو "عا ةمكحلا هيضتقت سعال ءاوح قلخ ىلاعت هللازا ىلعا مث
 لاق ا برعلا ىلع ل اهأتملا لضف ىلآق ا مدا دهع نه تعرش ةدادع ان سيل هابشالاىفو

 ثيدحلا ( فلالادعب ةنس نوناتو ةئاه ىما ىلع ىتا اذا ) مال!اهيلع

 كي هف اناك ام امهج رخاف اهنع ناطشلا امهلزاف 8 لجو نع هلوق ريسفت

 | ىلاعت هللا ملع ال هنا لصاحلاو "ار :اعشا ايرقت الو هلوق ىف ىتاعملا بايز زأ نب لاق ىطرقلالاق

 ا ةجلا ىلا ةوعدلاب دارلا ىنادهلاب ريهشلاةيتولجلا انتقرط عج سم لاق 'ا ةرجشلا نم 1

 ا 17 لخديال رفاكلاو رفاك سيلبا تلق ناف
 ١ ةرجشلاهذه نع امكير امهكبن ام ) سيلبا لوق 0 ال كوكفلاف نيدلاردص حيشلالاق
 | ةكحلاام تلق ناف لا هتجوزو وه هقدص 6« نيدلاخلانه انوكت وا نيكل انوكت نا الا
 | ىف هدد ىلع لمكملا لماكلا حيشلا لاق لا ءادتبا ةنجلا ف ىف ناسنالا قلخم مل ىلاعت هللانا ىف
 0 "لا زومرلا لحو زونكلا فشك شماه

 ئ # اوطبحا اناقو لف لجو نع هلوق ريسفت
 | دا/ نحت ندع انو "لا ضرالا هجو ىلع ةنجلا نم مدآ جورخ نع ندعوا لغشو

 جلا ةنجلا نم مدآ جورخ رس ىدنفا هداتفا انتقبرط عج سمح لاقو '*خا مدآ تجرخا مل براي

 ا ةيانءلا دومت تي مدا نا ةراشالاو نيدلا مجم خيشلا لاقو

 :# نيحرىللا عاتمو رقتسم ضرالاىف مكلو ا مكضعب 2 لجو نع هلوق ريسفت
 نباب ريبشلا ىلوملا لاق لا ضرالاىف هانكسو هطابها ىف حيحصلا نا هريسفت ىف ىطرقلالاق
 ىلاعت ةلوق ىف ءاملعلا ضعب لاق 3 مالسلاهيلع مدآ باتع ردقلاو ءاضقلا ةلاسر ىف لامكلا
 ا قاب ريغ هنا ملعيل مالسلاهيلع مدل ةدئاف © نيح ىلا ف

 نيل خي ح هانا . تان ع 1 0

 هد )ظ3ً -ت9وةينسسمملج



 لا ماسقا ةئالث ىلع ديبالا شع اهلك ءامسالا مد

 مجيب ام ةجج

 ظ #0 ملع ىث لكب وهو تاومس عبس نهيوسف )ف لجو ع هلوق ريسفت ١
 ظ ةيهوج قلخ ام لوا سابع نبا لاقو 4 سدقملا تيب عضوم ىف ضرالا للاقلخ ن 5 نعو

 | ملعاو خلا تايناحورلا بتاسعىلا ةراشا ةناالاهذهىفو خلا ةنسفلا ةريسم اهضرعو اهلوط
 © ساب نورفكت فيك ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو خلا تاوامسلا ددع ىلع ةرفع اتنما بتارملازا

 لا نينمؤملل .ديحوت باطخ اما

 هي ةكئالملل كبر لاقذاو فه لجو نع هلوق ريسفت 9
 ظ خلا ربلاتاناويح رفع اهو نجلارشع مدآىنب نا مهترثك حرش ىف ىودو

 ظ 6 ةفيلخ ضرالاىف لعاج ىتا 8# لجو نع هلوق ريسفت ة*
 | كانعت هللازا ملعاو خا ةكفالمج أر ءامسلاىلا هب جرع نيح سو هيلع هللاِلص هنا ىورو

 ؤ جلا متحلاب نئازحلا ظفحم امك ةفياحلاب ملاعلا ظفحم

 ظ 46 ءامدلا كفسيو اهبف دسفي نم اهبف لمجن أ اولاق ٍقَف لجو نع هلوق ريسفت ي

 نيفراعلا ضعب لاق خلا روما ةءبرا « ةفيخ ضرالا ىف لعاج ىنا ةكئالملل ر ىلاعت هلوق ةدئافو
 تورامو توراه نا تاحوتفلا فو لا توربجلا لها نم اوسيل مد1 ىف اوعزان نيذلا ةكئالملا

 خا مدآ اوعزان نيذلا ةكئالملا نم

 ظ 6 نوملعتال ام عا ىلا لاق كل سدقنو كدمحب حبسن نحنو © لجو نع هلوق ريسفت هه
 | نم ما حكتسدلا ىرصيقلا دواد خيشلا لاقو خا هب قيلي ال ام ىقن 0 ريسيتلا ىف لاق

 ةيمحتلاتاليوأتلا فو خا ىل اعت قا ىدب نيب 1.6 ناب كالاسلل هبش ةي ”ةلاىفو جا سيردفتلا

 لا نيينعمل قلاخ لاق امو لعاج لاق اما < ةفيلخ ضرالاىف لعاع انا ةكئالملل كبر لاق ذاو )
 11 نييعل ةقيلخ ىلس ناو

 خلا مدلا اكفسو رخلا ابرسشف انتتفا ىتح ريش اءييلع يم اف ةداتق لاق 41

 يك اهلك ءامسالا مدا لعو © لجو نع هلوق ريس 4

 ليفق مدآ ةقلخىف اوفاتخاو لا براي تلاقو ىلاغت هللاىلا ضرالا تكشف ءاملعلا ةضور ىف لاق 9

 *لا ايندلا ءامس ىف قلخ
 ريخلافو. لا مدآ للاقلخ ال ريخلافو لا للعلا ل هانم ريفغ مج قفا زونكلافشك ىف لاق ٠

 لاقو لا بساكللانمةفرحفلا مدآ هللا ملع نيرسفملا ضعب لاق 'ّلا ةغل فلا ةئامعبس ةءلع
 4 :6 ءامسالا مدا ملعو 0 ىلاعت هلوق ىف ءاميسالا ءاماعلا

 | كناححس اولاق + نيقداص منك نا ءال وه ءامءاب ىنوُسا لاقف 0 لجو نع هلوق ريس 1

 ظ
 ظ
0 

 ظ
 6 مكحلا ملعلا تنا كلنا انتملع ام الا انل عال

 خلا ةجحلاب بلاطي ىعدملا نا اضيا تلدو "لا ءامشالا ىلوا نا ىلع ليلد ةي"آلا هذه لاقيو

 لفغيال نا هل ىنبشر دبعلا نا ةيآأآلا تدافاو خلا دبعلا هفرعي نا لاح نم ىلعساولا ركب وبا لاق
 لا هنادقن نع

 مكل لقا ملأ لاق مهئامساب مهأيلا املف مهئامساب مهتبنا مدا اي لاق © لجو نع هلوق سيسفت 7

 © نومتكت متتك امو نود ام ملعاو ضرالاو تاومشا|تغ معا خا

 قد يل يحيل ىلع لدن ةيالاهذهو 'لا ىلوالا كرت ىلع مهتبتاعع ضيرعت هيفو

 | ( ةدابع دلاولاهجوىلا رظنلا) ثيدحلاىفو .ثيدحلا ( لضفا مع ساحم روذخ ) رذ ىبا ثيدح

 ظ ملعو )ل تاليوأتلا فو ثيدحلا ( رانلانم هلا ءاقتع ىلا رظنب نا دارا نه ) ثيدحلافو ثيدحلا
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 0 لا ا 7 جدو تسعسصم

 "نعازخأ نيذلارشبو كابو 1# اوف الن م١

 دمك ة 8-

 ا قيقحتا ا لها هققح ام ىلع لد ه:طابو ءاملعلا هرسف ام ىلع لدي هيهااظف هاد مج خيشلا لاق

 لا ةي“ألا ليوأت ىف اضيا لاقو

 6 راهنالا اهتحم نم ىرحمل تانج ذآ نا يسوي رس فر ف 0 2 0
١ 
- 
3 

 ةنجلالخد اذا نمؤملانا ) ربخلا فو

 د ( ةقيدح فلا نيعبسم ىأر

 لبقنم انقزر' ىذلا اذه اولاق اقزر ةرمث نم اهم اوقزر اك + ا ع ب

 :؟ اهباشتم هباوتاو
 ديضن ةنجلالحم يقورسم نعو خلا شرعلا قاس ىلع محرلان مر لالا مسب اضرع فكان كاقر

 خلا اهعورف ىلا اهلصا نم

 نودلاخ أمف محو ةرهطم جاوزا اممف مهلو 00 لجو ع هلوق ريسقل

 ةيسحلاتاذللا مظعم نا لعاو خا نيعلا روحلا قاخ سابعنبا نعو خلا مزتاع نه نسحلا لاق

 ةيأآلا © اونمآ نيدلارثيو )) ةيمجنلا تاليوأتلافو خا اروصقم ناك ال
 8 اهقوف ام ةضوعب ام الثم برضي نا ىحتسيال هللازا ف لجو نع هلوق ريسفت
 ءق ءابحلاو ا ىنعم هل ايدلا ىف ةروص هل نا اك ةداهسشلا ىف ذهانلمبا صب لع أ ملعاو

 لثلا برض سنا نب. عيبرلا لاق خلا توبكنلا تيبب مهتهلا هتلالثم تلق ناف . خلا راسكتاو
 خا ةلالدلاىف ةبوحمالا روصنم وبا مامالا لاقو خلا ةضوعبلاب
 خا ( هتروصىلع مد[قلخ هللازا ) مالسلاهيلع لاق ا هدادعتسا لاكو ناسنالا لاحىلا ةراشاهيفو

 ميكو لاق خلا سانجالا ءافعض رك ذب سانلا ءافعض بولق ىوق ىلاعت هللانا مهْضعب لاق
 1 قلاخلا ةردق ىلا ةفاضالاب قيقحتلا ىف قاحلا ئريشقلا لاق 1 ايندلاتنتنال بابذلاو خررلا الول
 ملا ليجمنالا ف لثم "5 لكنه مظعا لثمملازاك ناو ميظعلاب ميظعلا لثم مك ريتلاب ريقحلا لثع هنا ملعاو

 و رقك نيذلااماو مهبر نم قحلا هنأ نوملعف 2 نذلا اماف 8 لجو نع هلوق ريسفت
 3 هب ىدهلو يك هن لصا لضم الثم 3 هللادارا اذام نولوقف

 ريسفتلاو: .خلا,ءامسلا"ت هي اضيا ليجتالاىف ءاجو خلا رئاخذ اورخدتال اضيا هيف لاقو

 حلا لاثمالا برضي ىلاعت هللانا ةلجلابو خا مهلوق لثم لاثما برعللو خلا رشبلاونا عارزلا

 دعب نم هللادهعزوضةنينيذلا + نيقسافلاالا هب لضنامو اريثك 88 لجو نعهلوق ريسفت
 ِ لصوب نا هب هللا ما ام نوعطشو هقاثم

 / ضقتلاو خا جورحلا ةغللاف قسفلاو خا مبدفص ةلقلاو ةرثكلاب نويدهملا فصو مل تلق ناف
 لماع مع نبا هل ناك هنا رايد نب كلام نع  ىكح خلا ةثالث ّسادهع ليق خلا خسفلا
 كلي دحلا “ذي كلعلا: اوْسَْضََو ملعلا سانلا رهظا اذا ) ثيانحلا 3 ؤ, ل1 ناطلخ

 كي نوزفكت فك + نورساخلا مه كئاؤا ضرالاىف نودسفيو لجو ئنعهلوق ريسفلا

 | الو نمو نم سيل -لبق ثيدحلا ( ةمايقلا مود هللاش رع لظ ىف ةثالث ) ملسو هيلع هّللاىدص لاقو

 عا (:النم برص نا. ىحتنيال هللانا ) ةينجتلا تاليوأتلا فو 5 لزنم هلوالا رفاك

 هيلا مث مكسحي مث مكتمي مث ؟ابحاف اتاوما متكو هّللاب ف لجو نع هلوق ريسفت
 3 ءامشلا ل ني وو يبس مكل قلخ ىذلاوه * نوعجرت

 | اوناك مهنا اوملع نا لبق نافق خلا مهنوك لاحىف تاوما مهل لبق فيك تلق ناف.فاشكلا ىف لاق

 ةحابالال ها ريسيتلاف لاقو خلا امهتح ىلع هب لدي ام ىلع هيبثت ةي”الافو لا مهايحاف اناونا
 ل ف ةلهجلا د
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 ا 6 ةروس

 سأنلانم مامالا لاق خا هل ىذلا ا ب نأ نيت ا ىف ا 0

 لا ارحب شرعلا تحن نا سابع نبا نعو خلا لاق نم

 © مهناذا ىف مهعباصا نواعجب قربو دعزو تاملظ هبف 84 لجو نع هلوق ريسفت
 ةقبرطلاعج - مح لاق خا نئداقأم ليوعتلا هيلع ىذلا حيحصلاو خا تاملظلل الحم رطملا لعسو

 ىلع 1 توض' ةعرلا نأ ) مسو هيلع هللا لص هلوق نيب و ءامكحلا لوق نيب قيفوتلا ةيتولجلا

 4 ( لحتلا لكش

 قربلا داكي * نيرفاكلاب طبح هللاو توملا رذح قعاوصلانم ا لجو نع هلوق ريسفت
 ه6 مهل ءاضا انك مهراصبا فطخب
 اذا باحسلا نم حدقنت ليقو خلا ءامسلا يدا ىرب ال ىتلا ةقيقرلا ةلكلا نيبو ءامسلا نيب اولاق

 مهعمسي بهذل هللا ءاش ولو اوماق مهلع ملظا اذاو هنف اوشم # لجو نع هلوق ريسفت

 ريدق ”ىش لك ىلع هللازا معراصباو
 لا ريخم لاق تخبصا فيك ىرصبلا نسحلل لجر لاق لا ميوقلاعرشلال بحب كسمت نا لقاعلا ىلعف
 نم بييمك والا ةيحتلا تاليوزتلا فور ثيدللا (ل مرو اللا هير تناك نم ) ةكيدطأ قو

 لا نيتب آلا قيقحم ىف ةراشالا 4 ءامسلا

 هي مكلبق نم نيذلاو مكقلخ ىذلا مكبر اودبعا سانلا اهيا اب #8 لجو نع هلوق ريسفت
 باطحلاب مييلع لبقا نيفراعلا ضعب لاق خلا نيقفانملاو نيرفاكلاو نينمؤملل امسا حلصي سانلاو
 .ءاما هب فصولا قو خلا نايسنلانم ناسنالا ناك اذاو ريسيتلاف لاق خلا ةدابعلاف امل اربج
 14 0 هن داع بوجو ببس ىلا

 | ءانب ءامسلاو اشارف ضرالا مكل كتم ىذإ نا نوقتن مكلعل قه لجو نع هلوق ريسفت

 | 0 يل اقزر تارعلاّن م هب جرخاف ءام ءامسلا نم لزتاو

 ظ 1 نيكلاسلا ةحرد ىهتنم ىوقتلانا ىلع هيب هيفو

 ظ
 6 نوملعت متو ادادنا هلل اولعجم الف »9 لجو نع هلوق ريسفت
 سلاىلص .هللالوسر ةيصون ىفو خلا ةمايفلا نم ركذ امل مهاكباف سانلامون ظعو هنا ىلبشلا نعو
 كت تعطقنا هتعيض تنا نا و كعفن هتظفح تنا نا ثيدحب كثدحم ىنا ذاعم اي ) ٍلسو هيلع

 خلا ( ىلاعت ٌتادنع

 خلا ايف ىسفن تبعتا ىا ةدابعلا تدباك لاق ىاطسبلا ديزم ىلا نعو

 لا نيتي ألا قيقحم ىف ةراشالا © سانلااب-ا اي ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 هلثمنم ةدوسب اوتأف اندبع ىلع انلزت امم بير ىف متتكناو لجو نع هآوق ريسشت

 5 هللاز ود نم ؟ ءادهش اوعداو

 4 فرظ اهنا ىلع زواجتلا ىنعع نودو جلا خب ججردتلا ليبس ىلع لورنلاو ليزغتلاو

 | اهدوقو ىتلارانلااوقتاو اولعفتن لو اولعفت+ ناف * نيقداصم كنا 8 لجو نعهلوقريسفت

 ظ 0 تدعأ ةراححلاو سانلا

 هميمضو رانلا ءاقتا قيصل فاثكلا ىفو . لا أيش ىن 1 قلحلاب ةناعتسالا نا :لغ ةياآلا تلدو

 | اونأف )و ىلاعتهلوق دمع ىوغبلالاق لا سانلاب دقو ”اهلكس محجلا رانأ تلق ناف ل دال كرب
 06 21 مهديس ىلا ةيشع لك سيلبا عابتا عج رب لاق.هلا دوعسم نبا نعو



 ( ضرم مهبولق ىف ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 © نوحلصم نحن اما اولق ضرالاىف اودشال مهل لق اذاو 0 لجو نع هلوق ريسفت

 ا نامعي اهالكو هدض حالصلاو لادتعالانع ”ىثلاجورخ داسفلاو

 خا نيملسملا نا اوهثون اودسفت ال مهل 'اولاق ل نيملسملازا ديحملازبا لاق ه4 |

 * نورعشي ال نكلو نودسفملا م مهنا الأ 88 لجو نع هلوق ريسفت
 ليق اذاو )) ةيمجنلا تاليوأتلا فو لا قفوا داسفلا ءازاب روعشلا ركذ هريسفت ىف خيشلا لاق

 خا ةراشالا « ضرالاىف اودسفنال مهل

 خا لاوقا هيف انلق « ءاهفسلازما 5 نمؤنآ ) هلوقب ةرهاجلا عم قافنلا عصي فيك لبق ناف

 3 نوملعيال نكلو ءاهفسلا مه مهنا الا 0 لحو نع هل وق ريسفلا ١

 حا ةتطفلاؤن ةيناثلافو مهنع ساسحالاؤن ىلوالا ةي"الاىف ؟ نورعشي امو ب ىلاعت هلوق نا ملعاو

 لقعلل ريشقلامامالا لاق خا ليئاربج هيلا ىلا مالسلاهيلع مدآ قلخ ال ىلاعت سانا ىكح - اك

 خا موجر ناطيشلل ىهو موجم
 لا نايسنلاو ةلفغلال هال ىا 4 مهل ليق اذاو ) ةيمجنلا تاليوأتلافو ١

 ه6 اونما نيذلا اوقل اذاو .9 لجو نع هلوق ريسفت

 ني اما مكعم انا اولاق مهنطايش ىلا اولخ اذاو انما اولاق و لجو نع هلوق ريسفت <
 © مهب ”ئىزهتسي هللا + رو مطب

 35 مهتنهك مهنيطامتي دارملا كاحضلالاقو خا مونتاذ اوجرخهباحاو قفانملابا نب هللادبعزا ىور

 | 6 نوهمعي مهنايغط ىف مسدميو © لجو نع هلوق ريسفت <
 | خلا «مكعمانا )) ىلاعت هلوقىف ىلوالا تاراشا نيتي"الافو .حلارصبلا ف ىمعلاك ةريصيلا ىف همعلاو
 | خلا ءازهتسالا حبق ىلع ةي الا تلدو لا 6 مهب ”ىزهتسي هللا ) ىلاعت هلوق ىف ةيناثلا ةراشالاو
 ْ خلا 6 نوهمعي مهنايغفطف مهدميو ) ىلاعت هلوقىف ةثلاثلا ةراشالاو

 | ثيدحلا ( ءاطولانيلو ماعطلاببطوسابللانيلب نيزتتال دجااي )ج ارعملاةليلهبيجحللاق ىلاعتّساناىكورو 4

 امو مهتراحم تحير ا ىدهلاب ةلالضلا اوزتغا نيذلا كلوا ٍِ# لجو نع هلوق ريسفت

 | ةمالع نم خيا كلا ضعب لاق لا رجات ديرص قاقدلا ىلع ىبا ذاتسالا خيشلل ناك هنا - ىح - 6
 | جلا عيرلا ليصحمت مث لاملا سأر ليصحم لقاعلاىلعف لا تاريخلا لفاوت ىلا ةعراسملا ىوهلا عابتا

 ةيألا ليوأت ىف ىناشاقلا لاق خلا ةقيقحلاب كيلع بجوا امو هتعاط دوجو كيلع هللا بجواف
 لا < روث ىلع رون ل ىلاعت هلوق ىف ىتاثلارونلا ىدهلا

 لا مهنايفط ةجيتن نم نا ةي آلاف ةراشالا ةيمجنلا تاليوأتلافو 5
 ظ 46 هلوح ام تءاضا املف ارائدقوتسا ىذلا لثك مهلثم 8 لجو .نع هلوق ريسفت
 حلا فيطل .هوج رانلاو لا دوقلا بلط داقيتسالاو لا لاثمالاةروسىمست. ةروس لبجتالا فو

 ىمح مكب مص * نورصبيال تاملظق مهكرتو مهرونب هللا بهذ © لجو نع هلوق ريسفت 1 |

 ب نوعج ري ال مهف
 | خلا اورانتساف نامالا ةلك اورهظا نيققانملانانويعلاو ريسيتلا فو

 | :ايتاعارابج نا  ىكح لا هيهنب ءاهتنالاو هسماب رات“ الاب عوجرلاىلا قلخلابدن' ىلاعت سلازا مث 4
 ١ لا هقرخزو هديشو ارصق ىب لوالا نمزلا ىف
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 خلا بواقلا ةي“آلاىف ركذ امنا ريسيتلاف لاق ؛

 | رفكلا ىوغلالاقو خلاهجوا ةعبرا ىلع نآرقلا ىف رذاكلاو خلا ةيطغتلاو رتسلا ةغل رفكلاو ؛4ه |

 خلا هجوا ةعبرا ىلع

 « نونمؤي ال مهرذنت لما مهترذناء مملع ءاوس »8 لجو نع هلوق ريسفت
 | ناف خلا نوئؤي ال مهنا ٌلالع ال تلق ناف خلا نونمؤيال لاق هناف دابعلالمف تانثا ةيآآلا فو
 خا ابوجحم هتفص ءاطغىف ناكنم ىريشتلامامالا لاق لا نونمؤيال مهنا هلوسر تاربخا ال تلق
 | او رفكنيذلانا) ةيمجنلاتاليوأتلافو 41 هدنع ءاوس هيواعدتاملظىفقب ىذلانا اضيا لاقو

 6 مهبولق ىلع هللا مت »8 لجو نع هلوق ريسفت
 هيبنتلل هللاىلا متحلا دانساو هريسفت ىف .خيشلا لاقو خلا ”ىدلانم قاثيتسالا هب ىمس متكلا ملا
 خلا ىهءابا نا ىلع

 دارااو خا ءادوس ةعطق بلقلا ىثاوكلا ريسفت ىفو حلا داؤفلا وهو بلق عج بولقلاو

 خلا ةلقاعلا ةوقلا لحم ةي "آلاف باقلاب

 © مهعمس ىلعو لجو نع هلوق ريسفن

 لا رصبلانهلضفا عمسلااولاق خلا هوجو عمسلاديحوتىفو لا ةعماسلاةوقلاكاردا وه عمسلاو

 و مهراصبا ىلعو © لجو نع هلوق ريسفت

| 

 ا

 # مظع باذع مهلو ةواشغ 8 لجو نع هلوق ريسفت
 خلا ةيوقعلا هذه نم ظفحلا بيس ىف ليق خلا لقاعلا ىلعف خلا ريبك ىا ميظع ريسيتلا ف لاق
 ىلا لاو: للاشت لم نامن م41 زر يكيسفلا, (ىةدمت بوانلاه ذه نا ) مسو هيلع هللالص ىنلالاق
 ْ خلا ةذل كلما ىف دجا ال

 ثيدحلا(مالسالاةرطفىلعدلوب دواوملك ) مالتسلاهيلعلاق خلا ةراشا متحلا ىف ةيمجنلاتالي وأتلاىفو

 ١ # لوس نم سانلا نمو © لجو نع هلؤق ريسفت
 لا ناسنالل عجج مسا سانلاو ا رافكلا فصو ىف راصتقالا ىتاشافلا لاق

 ظ ه# نينمؤمعي مهامو رخآلا مويلابو هللاب انمأ 2 لجو نع هلوق ريسفت
 | مقي مل اذا ةدودرص ىوعدلا نا ىلع ةي الا تلد. خلا_سفملا تقو نم . رخ" آلا مويلاب.ةارملاو
 | لا نيما هنا نعدب ذيل هل ناك اخيش نا  ىكح - خلا اييلع
 لا هتدهاعمو لا اوسن نيذلامه («سانلانمو ) ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 « مهفنا الا نوعدخب امو اونما نيذلاو للان وعداخم ف لجو نع هلوق ريسفت
 ثيدحلا ( ةمايفلامو» سانلانم رفني سعؤي ) ثيدحلا فو

 * نو رءشبإ امو 3 لجو .نع هلوق ريسفتا

 كيادملا ((تاخا ام فوخاّنا كيان واو 5 لا امنع لعلا فن ةبآلا هذه ىف م
 خلا سانلا ضعبل ردق الل ىلاعت هّللازا ةراشالا ةيمجنلاتاليواتلافو

 6 اضرم هللا مهدازف ضرم مهبولق ىف ف لجو نع هلوق ريسف
 لا داقتعالا ءوس وهو نيدلاب ةقلعتم اما بلقلا ضارما ةمالعلا بطقلا لاق

 6 نوبذكي اوناكامب ملا باذع مهلو ف لجو نع هلوق ريسفت
 بذكلاىف نوتفاهتت مارا ىلام) ثيدحلافو 41 هب وهام فالخرلع ”ىنللاب رابخالا بذكلاو

 ثيدحلا ( شارفلا تفاهت
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 ظ
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 2١ ةيافكلا ضورف نم ةعاملا نا ملعاو ا عطتست م نان انجي 3( 2 ظل ان"

 نوندؤللا ىعادلانمأ ةأرملا مهضعب لاق خلا ةلفانب تسياو ضرف ةعاملانا لبنح نب دمأ لاقو
 نات. دنل 1, ىمننيل؛ ةعاجلا كّران:) ملسو هيلع هللادص ىبنلالاق خلا ةعاماىلا نوعدي نيدلا

 لاق خا هللاالا هلا النا ةداهعب هيبن َساثعب سابع نبا نعو نيثيدحلا رخآ ىلا ( الجر سما
 ا جارعملا ةايل ةالصلا تضرف اعاو جلا ةادغلاب نيتعكر ةكمي ىلصي مالدلاهيلع ىلا ناك لتاقم

 ةمكحلااماو 2 خا عابرو ثالثوىنةمىلاعت هلا اهلعجناىف ةنكحلااماو . لا اهتيضرفىف ةمكحلااماو

 أ تاولص سم اهنوك ىف
 قحلا مل- الل هنا اهحرشو ةيلذاشلا مكَحىف ركذو 41 تاولض“ سمخ اهنوكى ىرخا ةمكحو
 لا ةعادا مث ةماقا ةالصلا ةيادب ةيمجتلا تاليوأتلا فو خا تاعاطلا كل نول .لللادوجو كنم

 1 ا ةائقلا لابقتسا ةالصلا طئارش نمو خا ءوضؤلا ةالصلا طئارش نمو

 اًمهكضاوو“ىرسبلا لع ىنيلا مضو ىفو ا ةشلا-قدضا نا اكل .ةازاشإ ريبكتلا عم ةيفلا ةنراقمو

 ههجوت ىلا ةراثشا تهجوب ةءارقلا حاتتفا ىفو خلا ةيدوبعلا مسر ةماقا ىلا ةراشا ردصلا ىلع

 ضر ةعيتحت لإ دواشإ ايئوديكالصلا زاوح دقو اينءارتو ةحماقلا بروجو قو , لا قجلا

 لك اعوشخلاف خلا حاورالاملاءىلا هعوجرىلا ةراشا دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو خلا دبعلا
 لا ةيدوبعلاف جورعلا تالآ

 هك نوقف مهاقزر اممو # لجو نع هلوق ريسفت
 لوقيو خلا ه.ماتهالل لوعفلا يدقتو خا ناويحلا هب عفش ام فرعلاىفو ءاطعلا ةغللاف قزرلا
 لاومالا ثيح نه ةيءرشلا لها قافنا اولاق خا ىخيش نه تمس فئاطللا هذه عماج ريقفلا
 خا لاملا جارخا ءاينغالا قافنا لاقي نا رصقالاو خا لاوحالا ثيح نم ةقيقحلا بابرا قافناو

 خلا ءايشا ةعبرا هيت الا هذه ىف ركذ ليقو

 | لا رمعل ٍتفلاب ناعالاو خلاركب ىبال ىوقتلا 0 (نيدشارلا ءافلخلاىنعي) مهلضف نايب ةي“آلا ىنف
 | مث ىلوالا ةترلاوه ءاخسلا ةيفوصلا ىا موقلا دنعو :خلاىلعل قافنالاو لا نائعل ةالصلاةماقاو

 |! تيضق نا ) ةئايبتا .ضعب ىلا هللأىحوا لاق هنا ىزارلاثراحلا ٌسادبع ىلا نع ىورو خلا دوجلا

 ملا دوجولافاصوا نم ىا 6 نوقفني مهانقزر اممو زل ةيمجنلاتاليوأتلافو خلا ( نالف رم
 6 كيلا لزنا اب نوئمؤي نيذلاو 8# لجو نع هلوق ريسفت
 | ىنعم مث خلا مكحلاف دحاو “بث نآرقلانال ىئاوكلافو لا ٍباتكلا لها ىنمؤم ىف تلزن
 جلا ىحولا ىنعمي ةيالاهذه ىف لازئالاو خلا ىلتبال ىدلا ىعولاو ىلتي ىذلا نآرقلاوه كيلا لزئا ام

 ٌْ هي نونو مهةرخآآلابو كملق نم لزنا امو ب لجو نع هلوق ريسفت

 الغ يتلو ةيملاوب كلا وت( ىقلا ملا نانا ناجل ىو يسقى نايل زز بدل ل
 ظ لا ةعيرسشلا ىهاظ نيقيلا لع لاقيو لا هجوا ةئالث ىلع نيقيلا هريسفن ىف ثيللاوبا
 ىرصملا نوناوذ لاق خا نيرورغملازنم ةرشعلبق دقف اهل دادعتسالا ةخب" الاب نيفيا. وم مْ
 | انيقي ددزي موا ) مسوهيلعّسالصىنلالوقىف قاقدلا ىلعوبا لاق لا لمالا رصقىلا عاد نيقيلا

 ةيدابلاىف امالغتيأر بارت ونا لاقو لا هسفن لاح ىلا ثيدحلا اذبب راشا (ءاوهلاف ىشم ام
 لا ىدوجولا باجحلا لذزم صلخن نم نا ةيمجنلا تاليوأتلاف نك ذو لا داز الب ىشمب
 هي كئلوا ف لجؤ نع هلوق ريسفت
 خلا هظفل نم هل دحاو ال عج ءالواو

 4 مهر نم ىده ىلع 3 لجو نع هلوق ريسفت

 جلا تافصلا هذه لكب نيفوصوملل ىدهلا ركذ ةيآآلا هذهىف مث
 6 اورفك نيذلا نا + نوحلفملا مم كئلواو ب لجو نع هلوق ريسفت



 25.4 2خ-

 < ةرمبلا ةزوس ريسفت 3 -إ

 لا ىئايشاض عب تعمس نآرفلاماكحا ىف ىبرغلا نالاق حادرصقأ اكو لوطا ةروس يأ تلق" نأ"

 الاوط روسلاتروس امتاو خلا تاقوالاضعب ىف .ىناسل ىلع سم هنأ ملعا ريبكلا ريسفتلا ىف مامالا لاق

 لا نآرفلا لوزن نطاوم ددعت ىف ةمكملا ام تلق ناف لا اطاسواو

 # ملا 8 لجو نع هلوق ريسفت
 خلا تئدتبا امل هنا ملاب ةرقبلا ءادتبا ةبسانم ىف لوقا ناقتالاف ىطويسلالاق

 رابخالافىورام اذهىلع لدي خلا اهب ديرا امو ةعركلا خاوفلا هذه نأشيف اوملكت مهنا ملعاو 8

 ريسفن لوا ىف .ربكألا خيشلا لاق . لا © صعيهك )ل ىلاعت هلوقب لزن امل مالسلاهيلع ليربجنا
 لوقي لا رظنلا قيرطب اهحرش ىف ليق ام لك نيفراعلاضعب لاق خلا 4 باتكلا كلذ ملا ١)
 هيعاسم هللاركش فئاطللاو فراعملاهذه عماج ريقفلا

 ىلا ةالصلا ةئيه ةيمجنلا تاليوأتلا فو لا اوملع ءايبنالاضعب نا مث ىناطسبلانججرلادبع لاقو ؟9 |

 | دوعس.نبا نعدرو ال ةوالتلارجا ةهجنم مكحلاك هباشتملازا معا مث حلا ثالث نآرقلا ىف تركذ

 ْ ثيدحلا ( اهلاثمإ رسشعب ةنسملاو ةنسح هلق هللا باتكْن م. ارح أرق نم )

 #« باتكلا كلذ هه لجو نع هلوق ريسفت

 خا ىسوم لاق ةنآ فلا ةروس لك ةروس فلا ىهو ةاروتلا ىسوم ىلع ىلاعت هللا لزنا امل اولاق

 6 نيقتملل ىده هفف بيرال 98 لجو نع هلوق ريسفن ٠“
 لا فوخ هيف كش بيرلا ريسيتلاب ىسملاريسفتلافو ( كبيرب الامىلا كسرب ام عد ) ثيدحلا فو
 لا نوعدتبملاو ىلاعت هللا باتكب اًورقب ملف هيف اوكش رافكلا تلق ناف

 ”ىعب عفتنا نم لك ىف لاقي كلذكو ريسيتلاىف لاق لا ىوقتلاب نيفصتملا ىا داشرالاريسفت ىفو

 نع ةرابع عرشلا فرع ىف ىوفتلاو خلا ءاقنالا نم ذوخأم وه ىوغبلا لاق خلا هريغ نود
 لا باذعلا نع قوتلا ىلوالا . , بتارص ثالث هلو -. قوتلا لاك

 | قحلانع هريس لغشي امع هزتتي نا ةثلاثلاو خلا كرت وا لعفزم منوي ام لك نع بنجتلا ةيناثلاو ١"

 ةلاسرلاىفو 1 !هقاثيمدتب نم ٌتلادهمب اوفوا نيذلا مه نوقتملاةيمجنلا تاليوأتلافو خلا لجورع
 | ناك ةفينح ابا نا  ىكحو - خلا ىئاطسبلا ديزي وبا لثمو لا نيريس نبالثم قتملاو ةيريشقلا

 ظ خا هبوث لسغ ديزي ابا نا ليقو خلا هعرغ ةرجش لظ:ىف سلجمال
 #« بيغلاب نومي نيذلا 8 لجو ع هلوق ريسفت
 خلا ناسللاب رارقالاو بلقلاب داقتعالاوه ةعيرسلا ىف ناعالا ىتتاوكلاىف لاق

 ىمس ردصمه بيغلاو خلاق يدصتلا نودب ققحتل عرشلا فوه هريسفنىف دوعسلاوبا ىلوملاىف لاق ”؟ |
 لال جر لبقا ذا ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نحيت انيب لاق باطخلانبر مسنعو لا اعس ون بئاغلاهب ظ

 باغ بيغ نابيغ بيغلا نا ٍلعاو ىبيغ روس ىا © بيغلاب نونمؤي ل ةيمجنلا تاليوأتلا فو **
 4 هنغ تمغ تدغو  كنغ

 6 ةواصلا نومّشو # لجو نع هلوق ريسفت
 ىخنلا مهاربا لاق خلااييلع ةبظاوملانع ةرابع اهتماقاو لا سنج مسا ةي“آلا هذهىف ةالصلاو
 .افسول» نب مصاع ىلع لخد دهازلا ااح نا ا 4 دوجسلاوع وكرلا ففي الجر تيار اذا

 ' لا لصتنا نحن له متاح اي مصاع هل لاقف
 لا اهتماقاب ءايشاي ةالصلاىف سما ىلاعت هللاو ةالصلا ةماقا ةي“ألا ىف روك ذملا ريسيتلا ريسفتىف لاق 4

 دعبو لا ايف عوشحلابو خلا ةعاججف اهءاداب و اهتاقوا ىف اهادابو خلا ابيلع ةظفاحلابو
 لا ةريبك اهتقو نع ةالصلا ريخأتو اولاق 2 خلا تاقبط ىلع سانلا تراص ىماوالا هذه

١ 
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 نآرفلاف ركذام عي+ ةمركع نعو لا هرظن نوكي نا ىنبن, دباعلا نا ىلا اضيا ةراشا هيفو
 لاق خلا ( دبعن كايا ) دمحم اي لق ىثلل لاق ليربج نا سابع نبا نعو خلا .ديحوتلا ةدابعلانم
 حلا ةدابعلاناليلاعت هب ةدابعلاىهدخاعاو لا هسفننع دبعلاىنك اذا ةءظعلا ب اتك ىف ربك الا خيشلا
 ىف مال_سالاةن هركذام ىلع ةدابعلا ماسقاو خلا ةدابعلازه نوكي نا لمتحم ©« دبعن ) هلوق مث
 خا رسشع اهليق ىلا تاداقتعالانا م” ةرسهعنيعب رالاب ىهسما ةاتك

 حلا ةبيغلانه باطخلا ىلا عجر © دبءنكايا ) هلوق ىف ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق
 ىف اموق ما هنا ىروتلا نانفس نع  ىكح - خلا ةعاجلاو ةنسلالها بهذمل قيقحت اضيا ةيفو
 خلا ماللاهيلع ليلخلاب ءادتقا ميدقتلاب ةناعتسالا صيصخت ىفو لا برغملا ةالص

 ١ 3 مةتسملا طارصلا اندها 8 لجو نع هلوق ريش

 حاهللاىلا لصاولا فراعلاهلاق اذا ىضاقلاريسغ ىفو خلا ديحوتلا راهظا ؛ دبعنكايا رن ريسيتلاىف لاق
 جا ىلا وا ماللاب قىداعل نا ةيادهلا لصاو ا هاك ريغ هللا ىف رسلان ا هائيمو ىرانفلاىلو ملا لاق

 حا ىلاعت للاةفرعم دعب دبالازا لوالا هوجو دتهمدلا عم  ميقت.لا طارصلا اندها )ب هلوق ىف مث

 © امقتسم ىطارص اذهناو ث ىلاعت هلوق بجومع هانعمزا ثلاثااو خا لاف رع.نإو ةناءقاتلاو

 لإ ماسقا ىلع ميقتسملاو خلا
 ةصاخلا ةياده ةيلاثلاو 2 ةماعلا ةياده ىلوالا . ةئالث ةيادهلا ماسقا نا ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو
 سخالا ةياده ةئاثلاو
 » ا عا حب : 2
 مهيلع تعمءنا نيذلا طارص 9 لجو نع هلوق ريسفل

 هد 1 دابعلاىلا انه طارصلا فيضاو خا تاقبط مه مهيلع منملاءالؤهءاطعنب سايعلاوبا لاق

 ا هنش لا ةفاشإ هنآ تلاثلاو 4 ءاضترا هلنزا ىناثلاو جا كلذ نا ناي لوالا هوجو نم

 دبعلاىلا هفاضا هنا عبارلاو
 لا لسرلا لاس راك ةرهاظ امأن مالا خلا ناطارص قيقحلا طاربصلازا ىلا ةراثا طارصلا راركتو

 ليوأت ىف كوكفلا ىف ىونقلا نيدلاردص خيشلالاق لا مهحاورا ىلع منا ام ىعو ةنطاب اماو
 . حا قاوكردللا ثياديللا

19 7 37-8 2 55 
 3 نيلاضلاالو مهيلع بوضغملا ريع م لحو مح هلوق ربل

 الىنمع ىناثلاو خلادنياغملا ىنتَع لوالا خلاهج وا ةثالث ىلع ريغ ةلكو
 خا ماقتنألا ةدازا دنع سفنلا نارون :بضغلاو

 ا مهلع معمل نا مولعملا نم تلق ناف خا نولهاحلا نيلاضلابو ةاّضعلا مهيلع بوضغملاب دارأاو

 مهيلع بوضفلاريغ )) مجنلا ريسف ىفو خا لامشلا ةضبق ةينيصليمكت ىهلالا بضغلا مكح نا ملعاو

 لا مهأطخا نيذلا مه © نيلاضلاالو

 ف 3 ىلا
 | الأ توع كتلاثلاو |

 و 82-- _

 314 نيما رع فئرشلا هلوق ريسفلا 1 ٍْ

 ا 2 4:م فرح لكب قلحي بيهو لاق ثيدحلا ) ةحافلا ةءارق نم ىنارف 44 نيمآ لئاربج قيِدع (

 ( نيمآ اولوقةنيلاضلاالو مامالا لاق اذا) مالسلاهيلع لاق ( ناكيرشنمؤملاوىعادلا ) ثيدحلا فو
 ةخسن ةحتافلا نا ةحتافلا ريم هن ىف ىراتغلا ىلوملالاق . خلا ةكئالملا ءالؤه ىف فلتخاو ثيدمحلا
 سخ اهئاريسيتلافو لا روهجلالوقىفعبس ةحتافلا ةرو-تاياددعو خلا ج رخا نمل لامكلا
 خلا نورشعو عبس اهتالك ىناعملا نِمَع ىفو لا نورشعو
 لاع لهجوبال ماعلانم تمدق اريع نا ىور لا ناتكلا ةحاف كلزنا"تقو أ“ ءاطعلكشو
 | اهلئاضف نمو ثيدحلا ( ةاروتلاف تناك وأ ) مالسااهيلع هلوق اضيا اهلئاضف نمو لا مظع
 هللا ٌتعبسل انا ( مالسلاهيلع هنأ ةشدح نعءو ما نورشغعو نانلا اسف ةمحعملا فؤورحلانا اًميا

 ىرانفلا لاق لابتكلاعيجنم دوصقلانا ببسلاو رييكلاريسفن ىف لاق . :ثيدحلا ( باذعلاعوبلع
 خلا ةراشا < نيدلا موه كلام ب هلوق ىلا اهلوا نا ىلع ال كلذو
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 مك ؟ يم

 2 1 نانيتلام ة(ةوعا 9 لجو ناو وت

 حا ةيتاذو ةيلاعفاو ةيتافص ثالث ةذاعتسالا ت تالكناولعاو حاب بابلاع رقوناذئتسالاذ وعتلا ىفةمكحلا نا لعا

 ا ىرشخم زلانا اولاق ثداوحلانء امون مهلأسف نيلقثلا فم 0 لا ىلازغلا مامالا نا -ىكح-

 قل احلا ىلا قلحلان« ءعوجر هللاب ذوعانا ريبكلاريسفتلاىفو خا سلا ىأر زاركلدسسابانا كفا

 3 د تاذ يللا جرش لاق 0 قار نعو 3 ليف ايلول اع هللاب داحسأ 0 أو

 خا ثبيدح فا هناع قخ اهم املع نم ا لا ددرت 1 قا 0 ج رخ

 3 .مجربلا نححرلا دفاع * لجو نع هلوق ريسفت

 خا ناعم ةرشع ءانلاب هللا حاتتفا ىف ةمكحلانا باوجلاف 11 ءابلا فرحب

 ١ ىذلا مظعالا مسالل نا ىدنجلا نيدلاديّوم خييشلا لاق لا مظ :ءالا مسالا وه هللا ةلك نا راتخلا مث

 هن دارا و تو ورود حد انا رخو جا هر ْذ رهعشا

 محرلا نمحرلا لجو نع هلوق ريسفت

 ١ خا ةساذلاب مسقط اننعكل ةدحاو ا ةفص ةمجرلانا معا ىرصيقلا خيشلال اق

 ثيدحلافو ثيدحلا (ضرعءامسلاىلا ىبىرسا ةايل ) ربخلافو خا مسا فال ةثالث ىلاعن' هلل اولاق

 | فئاطلىف ىنوبلا دمحاخسشلاركذو 2 نيثيدحلا (ضرالان م اساطرق عقر نه هلوا ءاعد دربال )

 تاحوتفااىف ربك الا خيشلالاق خلا اعادص ىبنا رمعىلا مورلا كلم رصبق بتكو . لاتاراشالا
 خلا دحاو سفن ىف اهعم اهتلمسب لصف باتكلا ةحتاف تأرق اذا

 تيمسو خلا ىتاثلا عبسلاب تيمسو خلا نآرقلا ماب تيمسو لا بانكلا ةحئافب 6
 خلا هراثآو هلاعفاو هنافص ىلاعت هلاكو دومحملا لاك راهظا ةيفوصلاد:ع دجلاو خلا ةا الصأا ةروس

 مامالا خسيشلا ركذو خلا هيلا لامكلا تافص دانساب هدومم فرعي ىلوقلا دملاب دماح لكو

 جلا كلاسلل دبال ىلا عبسلا تاباقعاا رخآ ركشلاو دملانا نيدباعلا جاهم ىف ىلازغلا مالسالا ةع

 6 محرلا نمحرلا نيملاعلا بر 8 لجو نع هلوق ريسفت
 لا ملاء فلا رمشع ةينامأ هلل بهو 1 جلا ملاع مج نيملاعلاو خلا حالصالاو ةيبرتلا ىنعي برلاو
 قلخلاقلخ ىلاعت هش اناة ربه ىبانع خلا ىصحمالرابحالا بعكلاقو لا ن 0 كاحضلالاقو
 موج ورا زكفلا ىف ثيدحلا(ةق زف نيعبس و نيتن ىلع تق رف لبا رسا ىنا) ثيدحلا ىفو 4 فائصاةعبرا

 بارغلا دلو نا ىحيو : خا ةلولو تعقو نونلاىذنءىور اك خا ميحرلاو نمحرلا نيب قرفلاو
 ملا ليقف ماع نمحرلا نا ىلع اماو خلا رسشقلا نه ج رخ اذا
 خلا ةصتخما ةيلكلا تارضحلا ةقيقحلا لها لاق

 6 نيدلا مون كلام ه8 لجو نع هلوق ريسفت
 لا سخلاتافصلا درس ىفهجولاو خلا هتداعز مناك ىجلثلاعاجشلا نب دمج ّبادبع ىلانع - كم -
 نيدلا مولا كلام نا اضيا هفن اطا نمو جلا ندلا مولا كالام ) ىف ةرداكالا ةيمحنلا تاليوأتلافو

 دصاقملا ىف قواختلا مامالا لاق جا مولان 2 د.صلاىف عطقا ناورش ولا قآل 0 ّّ خا نيس

 | ملسو هيلع هللا لص تو د خا هلا لصا ال (:لداعلا كلملا ئهز ىف تدلو ) ثيدح ةنسملا

 ا ش 0 ثيدحلا ( جريف 000 ا لع هب ديلف ةنابقلا مو 0 ولاب ءاجي )
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 لئامالارخفمّؤْهاوظلاو نطاوملا ناب ا

 عبمجح عم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقلاو ةقيقْا بابرا ةودقو نيرسفملا ةماخ رباك الاو

 هم 00 هد

 عيمج هيف لمحاو ملاعلاب ةتوعنملا هتافصو هنامما هاظم هعدواو مدا دبسلا عدبا نمل ادمح

 لامكلا جرد تأ مولع امالسو ةالصو مدقتو رخأت امل عماجلاهمسارهظم هلعجو قئاقحلا
 وهف رارسالارسدخم انديس تالا تايالا رارسا عمج و تاناكلا مص ةروصو ىنسالا

 نيفطصملاهباحصاو هلا ىلعو (مدا دلو ديس انا ) هناسلب قطانلا مخفالابيمحلاو مظعالامسالا
 في رسل ا ريسفتلا اذهخسن قسوملاملف دعبو مظلامانا مهراوناب نيغمادلا مجعل او برعلا نم

 روفغملاءوحرملا انيبا ةفرعم ةينامعلا ةعبطملا ىف اقباس عبط ىذلا براغملاو قراشملا نيب بوغرملا
 نا تدرا هودجيملو ءاملعلانم اريثك اولطو روكشملا هفطلب هعحضم هللارون كي نامع

 نيلماعلا نيملاعلا ىدب ىلا هحصحصت تضوفو حيحصتلا ءاسعا َتَرَلاَو اسيفن اعبط عبطا

 بتكلاححصملاو [ىريخدمم ظفاح] ةماقتسالاو ةفعلاب فوصوملا رادكساب زيا سردملا ىنعا
 رصعقق تعبطو اًمهيعسركشو امهل هللاَرْفَغ [تعقردخح] تاعوطملافهحصحصتب رهشا ىذلا

 املطو هللا قفوي اًنعتسم نارودلا رخا ىلا كلم هللادلخ [ ناخ داشيردمم ] ناطلسلا ةفملخ
 عبطب نيملسملا انئاوخا مدخا نا ىلاعت هّللاَنم وجراو ىبملاو حبصلا ىف ىلاعت هللا ةاضرمل
 قيفوت امو ( مهمداخ موقلا دبس ) ةيمزىف نوكاو كلذريغو ثيداحالاو ريسافتلا بتك
 سينا هيلاو تلكوت' هيلع هللاب الا

 زايتمالا بحاصو هيناهعلا ةعبطملارب دم

 كب متاع ى مئاص رم







 8ةلعلعتو كةههق11و
 1912512 طنط 3378-31ص



 نآبلا يور رباسفل

 0 لا


