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 مه 138 - مياسلا ءرجلا

 شورفم مه دهزو تاهامقسفب نكم « تاج هارب مك تريخ تلالد الد

 لبقو ناسحالا ىلا رجب ناميالا ذعب قدصلاناف قدصلا قيرطيف دهتحينا لقاعلا ىلمف
 00 ارفس,دارااذا ناك نا ءزسسدق ضاوخلا مهاربا نع ب ىكح امك  لاميالا ىلا نامالا

 لوانتذإ نحسمىف ةعم نم اندنف دوسالادماع لاق :ىشكو ةنوكي ذخايامتاو هك. ذيهو ادحا
 كجورختجرخ ىدساي تلقنيا ىلا دماحايىللاق ةيسداقلا ايفاواملف هتعبتافىشمو هتوكر
 باشباذامايا دعب ناك املف ىلاعت هللاءاشنا ةكم ديرااناو تلق ىلاعت هللاءاشزا ةكم ديراانا لاق

 اذهنا تلقو مهاربا نم تبرقف ةدجس ىلاعت هللدجسيال انعم ةليلو اموي ىف انيلا مضنادق

 خ شاي لاقف جلا نم كنلع بجوا ةالصلاو ىلصتال كلام مالغاي لاقو سلخ ىلصيال مالغلا
 ةتاردضلا ف ىزاقآ يكل ارصتلاق:تنا"ىتئأف تلقال لاق لمع تسلا تلق ةالنم عام
 ىلا اهتجرخلا ىتح تعداايف اهقدصا ملف لكوتلا لاح تمكحا اهنا ىسفن تعداو لكوتلا يبل
 | مهاربا ماقف ىرطاخ نحتماو ىنك اس ريثا دوبعملا ريغ دوجوم اهيف سيل ىتلا ةالفلا هذه

 هناقلخ عنو مهاربا ماقف ورم نطب انيفاو ىتح انعم ارئاس لزي ملف كعم هعد لاقو ىثمو

 ىنعيةكمز.اهد اذه حيسملادبعاي لاقف حيسملادبع لاق كمساام هللاقو سلجمث ءاملاب اهرهطف
 اوبرّشالف سجن نوكرشملا اما ) ىلاعت هللالاق هيلا لوخدلا كلاثما ىلع هللامرح دقو مرحلا

 لخدتنا رذحاف كلنابدق كسفننم فشكتنا تدراىذلاو « اذه مهماعدعب مارحلادجسملا
 امديف فئقوملا ىلا انجي ردو ةكم انلخيوو ءانكرتف ,دماحب لاق كال انّركيا ةكع كاني )ناف ةكم
 فقو ىتح سانلا هوجو حفصتي مرحم وهو نايوث“ هلع لبقا دق هباذا تافرعب سواج نحن

 مويلا انا تاهيه هللاقف حيسملا دبعاي كءاروام هللاقف هسأر لبقف مهاربا ىلع بك اف انيلع
 ةلفاق تملقا ىت> ىاكح تسلك راق« كش دح 0 مهاربا هللاقف هدبع حسسملا نم دبع

 لحيمضا ةبعكلا ىلع ىنع تعقو ةعاسف مرح ىنأك نيملسملا ىزيف تركشتو تمقف احتمل

 تفتلافئوي كيلطاانا اهو .تفرحاو تلستغاف تملساف:مالسالا نيد ىوس نيد:لك ىدنع
 ءانبحص مث مالسالا ىلا هاده فيك ةينارصنلا ىف قدصلا ةكرب ىلا رظنا دماحاي لاقو مبهاربا ىلا
 ىلاعتو هنا>ح.س هللادمحر ءارقفاانيب تام ىتح

 قشاع لك نم دجولا ىذ ىلع مالس * قداص لك نم تاداسلا ىلع مالس

 ةفلك لك نم نيجاللا . ىلع مالس * ةلفغ ركسنم وحصلاىذ ىلع مالس

 هتوف لبق نم تاف نم ىلع مالس * هنوم لبق نم تام نم ىلع مالس
 نيعماي نيمآ نيجاتحلا ةيمز نم انناف :نيجانلا نم انلعجا مهلا
 هلوسر ىلع ةالصلاو ةرفاوتملا همعن ىلع هللدملاو ةكافلا نم اهيفام عم ةدئاملا ةروس تمت

 كلسىف مظننملا محلا هللارهشنم ثلاثلا مويلاىف كلذو ةرئاكتم ةالص هلاو
 ىلاعتللا ءاشنا ماعنالا ةدوس اهولتيو ةئامو فلا ةنس

  ناببلا حور ريسفتنم ىناثلا دلجلا تم



 ةداملا ةرود مك 45ا/ >>
 زيزعلات تا كاف مهلر مفعل ناو 2 ىلاعت هريغ اودع ثحح كاتيا اوقدتسا مهلا ىل اع هش ظ

 كش الئذلا» ناقعلا لاوتلا ع ىوقلاو رداقلا كناف حابقتسا الو زج الف ىا # م مكملا
 ل يا ا عر لكل هنسحتسم ةرفغملا ناف باوصو 5+ نع اللا باعلي الو

 دوجولا ىمطت همسذعتودوجولا ب اندلع ءافسالا هعطق ك ءارشملا ةرفغم تلق ناف'* لضفف ت

 عوقولا لمتحم ازااح همدعو هدوجو ىناخ نم دحاو «ا د ناك مف لمعتسملا نا 0 1
 ىلا ٠ ب 1 00 / اح ةنوك قفامبال دوجولا بسحم ءافتنالا ىطق كرتشملا نارتغ نو 1

 زاوملاو ىتاذلا ناكمالا در اهلامعتسا ةخح ىف ىكي هنال امنبف نا هلك ناكعنلا حصف لقعلا
 2021١ لنفس ل 1 ا مهل دعت جر ويارا و نانقر 6 7 ةلسنلال ديدرتلا لشو

 هلل اهل اسو ةيلع هللا ىلد 1 ودعا هب اللا كدا ديعااياو امل أ كات رراتع مه نما

 4لع ٌلثارنَ> لد سلا ١ ّىما هيمو نمعتخلا وع ع موش 000

 نعص 3 2 دص 4 ا ريشه الاس 3 هأع ىسع واي وح نفع” ةماشلا 0 51 هللا لوشإ 0

 هريخو ادهم وهو ةماقلا مون ىا 4 اذه 0 مهل ىقاوه نذلا نيقداصلا لاح.ن

 لاح ٌقاكام فانا نافءامدلا ى قدتنذلا دارملا“ 1 مهقدص نقداصلا عقم مول 0 ةقل ْ

 فرتدملا قالا !اذكو هقدصو هفارتعا هعفسال هتيانجم ةمايقلا موب ىرتعملا ىناخلاف فيلكتلا

 * .ث' ىأ ىف قدس نم لك دارملا نشل هناف ةقدصو ةفارتعا انئمون ةعفتتال ةتبانخم انندلا ف

 ةاكسالاو عئارشلاو هدهصي نحم ئذلا نيحوتلا اهمظعم ىتلا ةئنيدلا رومالا ىف .لب ناك |

 كبل 1 متالاو كلذ ىلا نوعادلا قدصلاب 00 لسرلا نوقداصلاو هب ةقلعتملا .

 هن أك دي ادبا أمف ن دلاخ راممالا ام نم قرح تا مهل 5 8+ المعو ادقع مهب نودقتعملا ْ

 ىلا ىا اذبا هلوق :ربكلا زوفلاوهو دلاخ باوثو دان مها لئقف عفنلا نع مهلام لق

 هك منع هللاىضر فه [درادن تيان ناشيإا دوب نامز ند دا دكا الا
 هءارو ةياغال تانحلا ىلع دياز 0 ناوضرلاو هما 1 لش 4 يي قع ةعاطلاب

 ةرفاؤلا ةاحلا ىا 1 مظعلا ز 0 6# ناوضرلا لم ىا د كلذ م ىلاعت لاق كلذلو

 غو زول تاولل لع 8 نأش مظعل زوفلا مظع امناو 24 اين زوفلا ةققحو |

 لا 14 نوف امو ضرالاو تاو ةكسلا كلم هلل اللصا هءارو بلطمال ىذلا ىضرلا

 كلم ةصاخ ىلاعت هلىا هماو حبسملا ق> ىف اونعزام داسفو ىراضصنلا تدك (للع هو

 امادعاو ادا ءاشب فنك اهنأ فرصتي مهريغو ءالقعلا نم امهف امو ضرالاو تاومسلا

 ىلعوهو ا كلذ ف لخم .ءاشالا نع تلا نوكوإنا ريغ لعب الز و 'لطاوتاخيارو :ةعافإاف
 سدقتو ىلاعتو كرايت سدقمو فعضلاو زحعلا نع هزنم ةردقلاىف غلاب كي ربدق "ىش 37

 لاح رج دك ىو ستوك هوا لانو لاك 13 كفتلخ تسل ظ
 ىرالاس قاربت اوان انش ني قرا ارواؤ كلم جدنا دىحلاو

 ا

 | الضاهوجولا نم ةحعوت ءايرل او بذكلا ا اك تيضاوتسا تقلع هب "الانا معاو |

 د1 سم سس سس ساس سس اسسس ا سس سب ب اس سس ا سم

 ادو ىلقع نيوع اذه هكى موه تاب واح نا رد مرا

 اوأ رد

 4 رخذد رخ

1 ّ َ 



 م2745 مباسا ءزملا

 ظ ماهفتسالا دعب تانالاهمحللا تالبوأتلا ىف لاق © ىهنا ( ليسلا اولض مهما 705 |

 , تابثالاف ىننلا ريظأو | مكبر انا :ىا( مكبر . تسلآ )هلوقك تابثا ماهفتسالا دعب ىنتلا نا اك ىن
 |١ نيسلا مانا [01 دخلا قاتلا ثنا اكاه[م اتق هل هللا عم سيل ىا ( هللاعم هلاء ) ىلاعت هلوت

 حدملا ىف كدح اوؤواحو كورطا ىتح كميظعت ىف اوغلاب دق مهلهجم 0 هللا ود نم ظ

 | ناف «ىهتنا ( مبسم نبا ىسيع ىراصالاترطأ م قورطتال ) مالسلا هلع ىلا لاق اذهلو '

 كلذ لبق * هِلَس مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسع نا ىلاعت هملع عم لاؤسلا اذه هجوام لق

 تدعترا باطخلا اذه ىسيع عدس اذا قوروبا لاق * ةلاقملا هذه سما مظعتو هموق خيبوتل

 | ناك ناو باطخلا اذهو مد نم نيع هدسج نم ةرعش لك لضا نم ترجفناو هلصافم

 | الو ةمايقلا ناسا ملكيال نا هللا نال ةمالاعم ةقيقح ناك كلو ىدب عم رهاط
 ظ مع 5 8 كناحبس اه لوي ليقف ذئيح ىسع لوش اذاف لبق هناك 6 لاق © مهلا رظنيي |

 ْ كلذ كو َى لاَ نا نموا كلذ لوقا نأ نم كياَشأ ال اهيزنت كهزاا ىا حسن ا

 | ىلقحيال الوق لوقا نا ىلىنبني امو مقتئتسام ىا ه# قحب ىلسيلام لوقا نا ىلنوكيام ا |
 | قاتل ادا: لج رانقاال وذي هي هتملع دقف 5 لوقلا اذه ىا ه6 هتلق 2 يع هلوقا نا ظ

 ظ ىتنا ثسحف اعطق هب كملعل م ناتبسم 'ىع هروديصف نك كلوش ةنوكتو ىف هدجوت ناب الا

 ظ  ىفن ىفام معت ١ ع موزلملا ا زلتسم مزاللا مدع نا ةرورض اّمح رودصلا ىنتنا ملعلا

 ١ نمهفخت ام معا الو ىا ( كسفن ىف ام لعا الو لِ هنلعا ام ملت 6 قدع ف ةضحا له يا

 ' ةح ىف هعوقول ةلكاشملل كسفن ىفام هلو هتامولعم نم هللا هية امع ريعف كتامولعم |

 ' اهف ةمسترم اهروص نآوك ىتععب هسفن ىف ةفتحم ناسنالا :تامؤولعم ناف يقام هلوق

 الف هناذ ىف ابل ىلا ةردوص عطقسال ىروضح ىلاعت هءاع ناف ىلاعت هللا تامولعم فالحل

 كيكو ناكام هي 4 بوبغلا ءالع تلا كنا رداتملا وعلل لع [ريميلا لمح نا حصل ْ

 ١ ام ىا هيلع لديام دقت دعب هنع مهفتسملا ىتنب حيرصت 53 ئ نما امبالا: مهل تلث ام

 ىدرواملةاءارمو بدالا نسح ةيضق ىلع الوزن مهل تلقام لبق اعاو هب ىتسما ام الا مهتسما

 كوقلا قعم, ترا قو هب ىف ريمضلل ريبش 3 مكبدو ىبر هللا اوديعا نا 0 ماهفتسالا ظ

 هب ىتصا ام الا ريدقتلاو لوقلا حارصل لوعفم هنال ىتصا ام هلوق ىنامل اريسفت نسلو |

 هلال ىعارا اسقر 6 اديهش مهلع تنكو #8 مكبدو ىبر هللا اودبعا نا كلوقوه ظفلب |

 ناعاو نفك نم مهلاوحال ادهاشم وا ةفلاخْلا نع مهعنماو كرما بجومي لمعلا ىلع مهلمحاو ظ

 مين نم كيلا ىتضبق .ىا :« ىتفوت املف #4 مهس ايف اود ةدم ىا  مهيف تمدام ف

 مهلامعال ظفاحلا ت 500 تنا يا. :مهبلع.بقرلاتنا تن : 6#: ءامسلا ىلا ىنتعفدو |

 3 هسنتلاو لئالدلا ىلا داشرالاب ةفلاخلا لعب هتلصع طردزا_ نس تعشقه قانا |

 0 86 اولاقام اولاقف نيلاضلا نم تلذخ نم تلذخو ا كوسا ظ

 ذعتنا © ةلدافلا ةاعارمل ميدقتلاو دمهشب ةقلعتم ىنعف هلبقارم هيلع علطم 4 ديبش "ىث |

 | هقو٠ ل لعفي ايف قلطملا كلاملا ىلع ضارتعا الو كدابع بذعت كناف ىا كي كدابع مهناف |

 هين ) ك0



 ةدب املا ةرو- مه 656

 أ اذا ىور دقو * ىرخالا ةجحلاى لا ةنسلا كلت بوثذ رفكي روربملا جحلانا م نيابكلانم
 أ دجاو لك ىأي امنا ما لك ىف نارركتي ناذللا ناديعلااماو ٠ مايالا تملس ةعئجا تملس
 ؤ وهو ماصلا لاك ١ ىلع بترم وهو ناضمر موص نم رطفلا ديع اهدحاف ةدحاو ةرم امهم

 | ضورفملا مهربهش مايص نوملسملا لمكتسا اذاف هينامو مالسالا ناكرا نم ثلاثلا نكرلا
 | ىونذلا نم مدقتام ةرفغم بجو» همايص ناف رانلا نم قتعلاو ةرفغملا هللانم اوبجوتسا مهملع

 ىتوتم وهو امهلضفاو نيدبعلا ريكا وهو رحنلادبع ىلناثلا ديعلاو رانلانم قتع هرخاو |
 | مهتحح نوملسملا لك ١اذاف هينابمو مالسالا ناكرا نم عبارلا نكرلا وهو جملا لاك ١ ىلع

 ىضرسنا ىودو- مظعالا جحا نكر ةفرعل فوقولاو هف سع موب جلال مكي امناو مهل رفغ

 | امهبّللامكلدبا دق لاقف امهف نورعل نامون مهلو ةنيدملا مدق لسو هيلع هللا ىلص هنا هنع هللا
 | لسو هلع هللا إد هللالوسر ندل نم اذه ىلع ةمالا تعمتجاو ىحالاو رطفلا اءهنم اريخ

 ناك موب لك لبق دقو ةرخآلا دابعا رك ذت ايندلا دانعا هذهف ركنم ريكت الب اذه انموب ىلا

 | هف مهل لجو مهلر ةرايز ىلع هف نوعمتجم ةنا ىف مهل دنع وهف ايثدلا ىف ادبع نيملسملل

 ةرايزال اههيف ةعملا لها عمتج ىمضالاو رطفلا مويو ديزملا موي ىعدي . ةنملا ىف ةعما موف
 ةركب نيترم مون لك مهبر نوروز دبع مهل موي لكف مهصاوخ اماو ةنملا لها ماوعل اذه

 ما !فما اهلك رصالاف مهمايأ تراصف ادايعا مهل اهلك ايئدلا مايا تناك صاوخلاو اشعو

 نوكت إ ةيادهلا ةمعطا اهيلع ةيانعلا ءامسنم اهلزت ىلا قئاقحلاو رارسالا ةدئامىا 6 ءاهنلا

 | انسافنا لوال ىا «انرخاو انلوالإل اهب حرفن 6 اديعإ) قدصلاٍبابراو قا لهال ىنعي ان
 | ىنف هللاعم ىوهتو هللاعم دعصتل اهرخآ و اهلوا سافنالا نوبقاري ةقيقحلابابرا ناف اهرخآو

 | نافود ] ةيسرافلاب لاق اك: مهل ادبع هللاعم هيوهىفو مهل ادبع نوكي هللاعم سفنلا دوعض
 تقو سانا داي اركذا ىا 3 6-3 نإ ىسعاي هللا لاق داو 0 وحين دعود ىمدرد

 ءالسلا هلع هرارقاب مهلاتيكستو ةرفكلا اخيوت ةرخآآلا ىف مالسلا هيلع ىسيعل ىلاعت هللا لوق

 | ىعاو ىوذختا سانلل تلق تناء #8 ىلاعت هتدابعب مهل هرماو ةيدوسعلاب داهشالا سوؤر ىلع
 ىو ريص لش هياالا نود لعاف نم للاخ 3 هللان ود نم 3 ذاخإلل هناك لوعفم هي نيملا

 قيرطب اهذاخا دارملاو هتيدوبعمو ىلاعت هللا ةيهولا نع نيزواجتم نيدوبعم ىا نيبمأا ىاو

 ايحكأا تال « ادادنا هللان ود نم - نم سانلا نمو ىلاعت هلوقىف مك هناحس هبامهك ارتشا

 | نكي ل املو ىلاعت هللا ةبهل ١ ىننب لوقلا عم ميمو ىبيع ةيهل اب لوقلا ىلا بهذي ل مهنم
 | لش ملو ادتملا ماهفتسالا فرح ىلو هب لاق نم خِسون دصق لب لوقلا سفن راكنا دوصقملا

 | نا مالكلا لصا رادم سبل هللا همحر دوعسلاوبا ىلوملا لاق + لوقلا سفن راكتا ديفي هنالاذك

 . لامعتسالا ىلع أدتبملا ةزمهلا ءاليا نم ردابتملا وه مك لئاقلا نييعتل ماهفتسالاو نقبتم لوقلا
 | ذاخحنالاوه نقنتملا نا ىلع لب هرهاظنو 6 انتهل اب اذه تلعف تناءال ىلاعت هلوق هيلعو ىشافلا

 | متللضا متاء) ىلاعت هلوق ىف  مهسفنا ءاقلت نم وا مالسلا هيلع هسماب هنا نيستل ماهفتسالاو

 © ىف  ناييلا حود 2



 مد 454 زج ماسلا ءزجلا
 ا

 يد جر رص روع عوج اج 9709351972779 |
 ١ سانلا نا مهل ققحتو قلخلا ربتعل ريزانخ اوحسف مهتافص قئاقح نم روصلا مهسلأو |

 | .ويلع لاق اك هوجو دوستو هوجو ضيبت موب زئارسلا ىلبت موب مهتافص روص ىلع نورسثحم
 | ةروصىلع نورشح ىنعي (هللع اوتامام ىلع نو رشح و هيفاوشاعام ىلع سانلا توممي) مالسلا
 ىونثملا ىفو : اهللع اونام ىتلا مهتافص

 [؟] ندش دهاوخ .ىروص رشح زور * نطو .لد رد هنكوك ىلايخ ه
 [9] دننك ناكرك تدوص رب ناك ىف * دنزك زور نادساح رشح هكناز
 راش زور دوب ىوخ تروس #* راوحرادرمو سخو صزح رب ريشح
 ناهد ىدتك_ قه اقليا رك تع ناجشن دن: ملذنا ويدتك راايابجإلت
 تسدجاو ترشح ريوصت نارب مه * تسبلاف تدوجو ردناك ىنريس

 ءاذغ اهئاف قراعملا قئاقح نع ةرابع ةداملا ةفوصلا ضعب نعو هريسفن ىف ىضاقلا لاق*
 اودعتسي مل قئاقح ىف اوبغر مهنا لاخلا لعلف اذه ىلعو ندبلا ءاذغ ةمعطالا نا م حورلا
 عالطالا نم اونكمت ىتح ىوقتلا اوامعتساف ناميالا متلصح نا ىسيع مهل لاقو اهيلع فوقولل
 هلازنا نا ىلاعت هللا نيبف مهحارتقا لجال لأسف اهيف باوجلاو لاؤسلا نع اوعلَمب لف اهيلع
 هلعل هماقم نمىلعا وهام هإفشكتا اذا كلاشلا ناف ةبقاع فوخو رطخ هيف نكي زمل
 ريهشلا خيشلا ةرضح لاق * ىضاقلا مالك ىهتنا ادسعب الالض هب لضيف هلرقتسالو هلمح.ال ظ

 ىصعن اناو ةدئاملا تعفرف ةرم اوصع مالسلا هيلع ىسع موق نا هرس سدق ىدنفا هداتفاب
 ةيترم نم مهيلع تلزن .ىتلا ةدئاملا نال كلذو ةفدارتم ىلاعت هللا من نا عم تقو لك ىف |

 ىف ريغتلا امتاو لدشالو ريغتيال تاذلا نم وه امو تاذلا هينرص انيلع ةضئافلا عنلاو ةفصلا | 1

٠ 
ْ 

 22325 يح 1 :.اسن ٠ د . 6

 عز خاج هوما مخج نمو يووم دينو رنا

 مانصالا ريسكميهارباموقديع اهدحا .ماوقاةعبرال ةعبرا دايعالا ناوهو ىثانهقيدقو هفصلا
 ىف ىلاعت هلوش ةراشالا هللاو ىسوم موق دنع الا ديعلاو . مهل دبع ىلا هموق جرخ نيح |
 ىلاعت هلوقب ةراشالاه لاو. ىسعموق دبع ثااثلا ديعلاو .6ةنيزلاموي مدعوم لاقل هط ةدوس |
 رركتي دمع ةثالثوهو مالسلاهيلع دمع ةما ديععبارلا ديعلاو .ةيرالا (ةدئام انيلع لزتا انيدرإ |

 وهف يركتلا دنعلا اماف ةنسلا ف 9 ريغ نه ةرم ماع كنف ناتي نادبعو عوبم-ا لك
 ضرف للانال تابوتكملا تاولصلا لاك ١ ىلع بترم وهو عوبسالا ديع وهو ةعمجا موي ْ

 رود لك املكف مايا ةعيس ىلع رودت ايندلا ناو تاولص سمح ةلبللاو .مويلا ىف نينمؤملا ىلع
 مويلاوهو ةعمجا موي مهلامكتسامويىف مهل عرش مهتاواص نوملسملا ل هكتساو ايندلا مايا نم عوبسا
 ١ لوزتف ايندلا سما ىهتني هيفو اهنم جرخاو ةنملا لخداو مدآقلخ هيفو قلخلا هنف لك ىذلا
 | مهل كلذ لمجو ةعجللا ةالصو هظعوملاو ركذلا عامس ىلع عامجالا هففو هيف ةعاسلا موقتو
 ظ نيكاسملا جح اهنا ىوريو جملا نم هبش ةعنجلا دوهش ىفو موسلاب هدارفانعىهن كلذلو ادبع
 ١ ىلع ىدهلاماقم موقي اهيفريبكتلاو ةلفان ةححنمىلا بحا ةعملا دوهش بيسملانب ديعس لاقو»

 سا ين يك . لام احح نيتعما نييام لس اذا ىرخالا ةيسا: ىلا: ينوزرتلا يق كي نجس قمل دريزتجلاو سلا بدق |
 (نم) 00000-

 (1] هيك جا موي ازعل عنتر ج ور عصى“ عصي ص 2



 غال ةذؤؤم مه 4 رجح
 3 مساو ةدئامل ةفص ةفص هك ادبع انلنوكت ذأ 5 قلعتم 4 ءامسلا نم :ةدئام العلن ا
 1 همظعت ادع اهلوز' مولا -إ ا 1. انو ادع اهربخو جالاملا نص

 ىمس كلذلو دئاعلا رورسلا ديعلا لبقو اهفرش نم ا ةدباملا ىلا كلذ

 اننرخأتمو انمدقتلل اديع:ىا لماعلا ةداعاب انل نم لدب و ان رخاو انلوال © : ادنع ديعلا موبي

 86 كنم د ةنئاك 6 ةبا و لف اديع ىراصنلا هذخما كلذاو دح ا ا موو

 رم تلاو و هه اهملع ر ,ككلاو ةدياملا ىا 3 انزراو 0 و هضو كنردق لا“ لع ةلاد

 الب اهنطعمو ' قازرالا قلاخ هنال قزري نم ريخ ىا ليلعتلا ىرخم زاح لسد ب نيقزارلا

 اهلب زنا دعت ئا 3 دعإ رفكي نم 8 2 مكلاؤس ىلا ةباحا مكيلع اهلزنم هنأ 0

 هب الا مدع ةئاطمل دعب هز هك هي هيذعا ىناق 0 ل مكنم ©
 هاريمضلاا وابا ذعلا"# ةغص م هيذعاال © 3 اسدعلتا ى ١ بيدعتلا ىنعع ردصم مسا 3 اياذع 3 ةىهانلا

 ب« نيملاعلا نم ادحا 8 بيذعتلا كلذ لثم ىا بيذعتلا كلذ بذعاال ابيذعت هبذعا ىا 6

 كلذلُم نذعي ملو ريزاتخو ةدرق اوخسم مهناف اعمض نيملاعلا نم وا مهلامز ىملاع نه ىا

 50 ّأط أطف نتمكر ر ىلصو حملا سلو لستعا مالسلا هيلع ىبع نأ -ىور.- مه ريغ

 مهبدبا نيب تطقس ىتح نورظني مهو نيتمات نيب ءارمح ةرفس تلزنف اعد مث هرصي ضغو
 نيملاعلل ةمحر اهلعجا مهللا نيرك اشلانم ىناعجا مهللا لاقو مالسلاو ةالصلاهيلع ىسيع ىف

 للامسب لاقو اهيلع ىذلا ليدنملا فشك مث ىو ىلصو اضوتو ماق مث ةبوقعو ةلثم اهلعجمالو

 دنعو حلم اهسأر دنعو اهمسد لبسي ةكوشالو سولف الب ةيوشم ةكمس اذاف نيقزارلاريخ

 نوتيزاهنم دحاو ىلع ةفغرا ةسمحاذاو ثاركلا الخام لوقبلا عاونا نم -.ماهلاوختو ”كخ"اهتنذ

 نوعمش لاقف ديدق نيساخلا ىلعو نيج عبارلا ىلعو نمس ثلاثلا ىلعو لسع ىاثلا ىلعو

 20 رج اميقم ”لنملا كاف+فرشلالا نا ما ايندلا ماعط نمأ هللا حوراي نييراوحلا سأر

 هللا ا حوراي اولاقف هلضف نم كدزيو هللا 83-5 ا كشاو ملأسام ١ اولك هتردش هللاهعرتخا

 ىدوع اهل لاق مث تب رطضاف ا نذاب ىحا ةكمساي ةلاقق :ىئرخا ةبا ةبالادذه نم انتيرأول

 هج و م مث اهنم لكا نم لكأف ادخاو امي ةداملاةسلف ةياوشنم تذاعق “تكا

 ءارقفلا اهملع عمتجم اموب لزتتالو امو لزنت ىا انغ امون نيعبرا مهينأت تناكلبقو مولا كلذ

 اهلظ ىف نورظني مهو تراط ”ىفلا ءافاذا ىتح نولكأي رابكلاو راغصلاو ءابنغالاو
 هللا ىحوا مث ادبا ضر ملو دا تيس الو رق كل حالا ريقف اهنم لك ايو

 كلذي سانلا برطضاف ءاحالا ءاشغالا نود ىضرملاو ءارقفلا ىف ىندبام لعجا نا ىسع ىلا

 ءامسلا نم اهلوزتو ةدّئاملا نأش ىف سانلا اوككشو اوكش ىتح ءاحالاو ءاينغالا ىلع مظاعت ىا

 نولكأيو تاسانكلاو تاقرطلا ىف نوعسي ريزانخ اوحبصاف خسم نم مهنم خسف ةقيقح
 املف نيخوسمملا ىلع اوكبو ىسنع ىلا اوعزف كلذ شانلا_ىأر املف شوشحلا ىف ةرذعلا
 دحاو دعب ادحاو مهلامساب مهوعدب لعجو هب ىوطت تلعجو ات م ترصبا

 ياس هدول 8 دوور بأ ةيدسابا * ع ع لس سلا دع قا ا دج نس | اودلاوتي مو اوكله مث مايا ةثالث اوشاعف مالكلا ىلع نوردقتي الف مهسؤر, نوريشبو نوكسف |

 1 0 ا م م و جول حس ب ام م ممم ع صم مس

 ووو يوسوس سس لل



 مد 451 ات مباسلا ءزجلا
 سس ااا

 ا ةلاكد وأواؤا «« ىلوسربو ف ةيهولالاو ةلسرلا ف ىتبادحوب ئا « ىباونا هه ل كدقلالا

 , مهيلا ىحوا نيحاولاق اذاف لش هناك اولاق 53 اعفرالو اطح هزيح نع هوليزتالو ىلوسر ظ

 هلللههجو ملسا نهب اناا ىف نوصلخم ىا # نوملسم انناب دهشاو انمأ هه اولاق ليقف كلذ |

 كير عطتسي له ميرم نبا ىسيعاي 8 ركذاب بوصنم 46 نويراوحلا لاقذا 8 صلخا ىا
 مهتقرعم مكحتسإ نا لبق مهرما ءادتبا ىف ناك لاؤسلا اذه هك ءامسلا نم ةدئام الع لزني نا |

 حورايوا هللا لوسراي اولوَش ملا ثدح مالسلاو ةالصلا هملع ىسيع عم بدالا اًؤاسا كلذلو هللا

 مش هللا ىلا هوبسنو هللا حورداي اولاَقل بدالل اوققو ولو هما ىلا هوسنو همساب هوطاخو هللا .

 ىلع هتردق لاكو هتعاطتسا ىف ككشتملاك كبر عيطتسي له اولاقو هللا عم بدالا اوضفر

 ىسيع لثم ةطساوب اوبلط ذا مهتمه ةساسخو مهتمه ةءاند اورهظا مث ءاشي فنك ءاشيإم

 | ةشردلا ةطافلا ىف اونغر ولو ةقاب ةنيد ةدئاف ىف اونغرامو ةيناف ةيوسد ةدئام ىلاعت هللا نم ظ

 نضواهيرحى .هلدال ةرخالا تر ديزأ ناك نمل ىلاعت هللا لاق اضيا ةيويندلا ةدئاملا اولانل |

 هلع ىذلا ناوخلا ةدئاملاو «لصن نم ةرخ الا ىف هلامؤ اهتم' هتؤن امندلا ثرح ديرب ناك |

 ةمعآدم ةرحش مهلوق ه هريظنو اسهنلا مدقت نم دمت اهنأك هدقرو هاطعا اذا هدام نه ماعطل ال

 0 هيلع واع هللا ىلص هللا لوسر ىلا بحا ضرالا ىلع ماعطلا عب عضو هعرسلا لاق 2 ظ

 الئ نيراملا بادا ىا ةلولملا لعف ناوخلا ىلع اع لك الاو ضرالا لع نمو ةرفسلا ىل اع مث

 ةرغدلا ىلعو نيريكتملا نم سراف لها ىا محعلا لعف ليدنملا' ىلعو لك الا دنع اوأطأطتي

 كوالا كيدملا داحلا اهب ,ىوس مث رفسلل وانما ةدكتب ماعط ةايضخحلا ُّق 0 برعلا لعف

 لاق لبقف كلذ اولاق نيح مالسلا هيلع ىسيع مهل لاق اذاف لق هنآك هك لاق لِي هبف وه
 ىلاعت هتردق لامكب ىا 46 نينمؤم منك نا » لاؤسلا اذه لاثما نم ىا 6# هللا اوقتا ظ |

 داأال كافل ىلا مهاعد ال ناسو ردع دهم © اهنم لكل ل مارب اولاق 0 9 ةحصن وأ ظ

 ناميالا ىف كلذ حدشب ىتح كتوين ةحص ىف وا اهليزنت ىلع ىلاعت هتردق ىف انتهش ةلازا لاؤسلاب |

 انؤاتكا اهب: خعوطخلو "اناس لت اهتدتب ىكقتي'هلز# لكا 21 اهلك أننا ةنيترن "لب ىوقتلاَو

 طحلاو ةعاجمللا نمز ىف كلذ اولاق مهنال جايتحا لكا مهدارم لّقو انؤارقف اهب ىتغتسو ظ

 هي لعنو قه لالدتسالا مع ىلا ةدهاشملا لع ماضناب ىلاعت هتدق لامكل د انبواق نتمطتو # |

 قل الفاشل نأ ةوسللا ىوعد ىف ه انتق دص دق 8 هنا ىا ةففخم 6 نا هي اهب املع

 مل نيذلادنع اهيلع دهشن #« نيدهاشلا نم اهملع نوكنو 88 لبق نم كلذب نيملاع انك ناو

 اهببسب نمؤيو انيقيو ةنينأمط انتداهشب مهم نوئمؤملا دادزيل ليئارسا نت نم اهورضحي
 57 أمل 1 مص نءا ىسع لاق ٍِس ريخلل نيعماسلا نود نكعلل ندهاشلا نم وا مهرافك

 اهلازنتساو اهئاعدتسا ىلع عمزا هنع نوعلشال ل كلذىف اح اضرغمهل نا مالسلاهنلع

 هو ءادللا فرح نع ضوع مملاو هللااب ىا هي 6 مهللا اهلا كي ةحملا مهمزاب نا دراو

 ىلاعت هنامسا نم امسا نوعبس مملاىفو هثامسا عيمجم ىلاعت هللا ركذ دقف اهلاق نم ةمظع 7

 اعلا تاتو فرقت ةبانل اراهظا نصه هناحبس ه اد د 9 مامر و اند + اهيف تس ظ

 ا
 أ

 أ
 ا
 ا

 2 لزئا)



 ةدناملا ةروس مد 51١

 اشرازا و ميىب تناج دنج + دش راوهرون
. 11 . 7 . 

 ىكحإل لآ ديح

 ماس جرخا ليق ءايحا محروق نم مهجرختو ىتوملا ىحت ىا 6 ىنذاب ىنوملا جرح ناو

 نسب | نعت تففك ذاو## ن :ققحلا :املعلا دنع مظعالا مسالا وهو مويقايو ىحاس تيل ىف

 3 تاني مهتجذا © كبرضرمتلانعدوملا كل اودارا ىذلا دوهبلا تعم. ىا 0-6
 4 نيبم رحسالا اذه نا.مهنم اورفك نيذلا. لاقف تففكل فرط ةحاولا تازخعملاب
 اوحلاعي لو رفكلا ضرم ىلع اوقبف ازاكناو ادر صاظ رحسالا هب تنَج ىذلا اذهام ىا
 لإ لم لتعا هنا ىلبستلا نع ب ىكح ب قذاحلا ىهلالا مكحلا دي ىلع ناميالا جالعب
 ءاطالا مدقم هلا ةفيلخلالسراف كلذ ىف ةفيلخلا ىلا ريزولا ىسع نب. ىلع بتكو ناتسرايبلا
 3 ِّ ةعطق 7 كتاوادم نا تملعول هللاو ىلستلل بيطلا لاق هياوادم تحج ا اف هيوادبل

 وه اذه ىبفالا لاق * سبط ىلا اضيرم انذفن انا انملعامو ضن رم ىلا اضبط اندشن لاقو ىف

 لوقا هبفو لوزت للعلا اهب ىتلا ةمكحلا نم هتمكحو قذاحلا بييطلا |

 بيبط :بيطلل اذ, نق , الشع .* همسجت مبا !!تلقلا:ييتطاماذا
 نولق: "كاذب . قيشيا  ةييبلا,*_ ةنيكحوا ىتالل بلع .اولوا مه: لقف

 بيطلانأش نمو ةققح.ءاطالا مه هللا ءااوا نا تلق ناف * هتقو ىسيعوهف لماك دش ص لكو

 ةيواجح ىلا ه.عيصاي را ا !ضصاوخلا مهار | ناشاف ضرعو كلهي نا نود ىربيو حاعي نا

- ]| 

 52 رت رادتعالاىل اساتحم ىذلا ان مهاربا هللاقفارذتعم | رفغتسم ا اظل هناعدب ريخاو

 دما ىلاعت هللانذاب كلذ لكو لاصملاو لاوحالا بسحب اقلطم نوعدي ءاسالا ناكدقو خل

 ْ مداسلاديع ىنيع ناكىلكلاد !ق + نارمعلا ةروسي هابصغت قيساك ةيداخو نيلجرو د

 | كعطَم لاق وه امو بيطلا لاق كلذ نود امف ىتاود ىليشلا لاق كلذ ىلع. رسعام. ىدسج

 | كلذب ةفللخلا ريخاف هللا لوسر ادمحم نا دهشاو هللا الا هلاال نا دهشا ببطلا لاقف رائزلا

 | نب مهارب | اعد هو ىمعلاب صللا ىلع و ١ اعد اما تلق * انطقسف هبا هنميلس نا دارا ةيربىف |

 أ ةيوقعلاىأرف ةبوقعلادعبالا بوتيال ةنا صللا نم دهش صاوخ ا نال ةنإابهبرضا ىذلا نع منح
 | ةكار ملا تلصغ م . 5 درهم دو ءاعدلاب هيلع لضفتف هتيوقعو ماظل اةبون دهشل مهدانباو هلحلصا

 ْ ةمكحلاو عقاولل قباطم ٌقح الا مهلاسل نم رددبأل مثدوجو تاينئانا نع نواف مهتاعد ظ

 ىوشملا قو : نوملعيال,سانلا نكلو كلذ مهلولت ءاملوالاو ْ

 تسانق ناطلس نا شيب ىوعد ووا * تساك ىوعد ىركنب نطابي نوج
 هي للطا فشل 0 ء دس لمطرتييت زوع

 تسلئاق شتومو لوعفم وا هنرو * تسلعاف ىوحم اظفل ىودزوا

 نه مهضصعل ل /كو عر 02 ءاقن و مهلأس صواُخل مالسل | |هيلع ىسع باكاهب ىمس صلاخلاضاسلاوهو

 | ناتقودمجايركدا نيغابصلا نممهضعب و نيراصقلا نم مهضعبو كمسلا ىدابص نم مهضعب وكولملا

 | روملانم هتصلاخو هتوفص ىانالف ىداوح نالف لاعب ىراوح عج آي نييراوحلا ىلا تي>واذاو لف

 دو ملا هاا ل دال لمملكة دل عم
 لماك شادرد ىاش و انف

 ناس رد موس رتفد رخاوارد

».)6 
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 [1] ؟2 رىييإ* وع سك مع

 نم ناكام ميرم لمحو هباهوممتاو هيلا اهوبسن امئ اهتحاس ةءارن ىلع لدن اهنال هما قح ىف

 ,اهجرف تصحا ىتلانار © ةنيام. وال ىلاعت. لاق م هنم حورب ناك امناو ءاسنلا رئاسكلاجرلا
 نف تناكام هتفلخو ىنسع ةدالو كلذكو مره ةصاخ ةمعن هذهف 6 انحور نم هيف افق

 ١ لهكلاو.ىسيعبةصاخ ةمعث هذهف هنم حورو ميرم ىلا اهاقلأ هتلكت ناك امباو لاخلا "تفطن

 نا الهك هملكتب دارملا لبقو هطلاخ ىا ببسشلا هطخوو نيثالثلا زواح ىذلا لاجرلا نم
 لك نا لبق عفر هنا ىلع ءاش نامزلا رخآ .ىف ءامسلا نه لزني نا دعب سانلا ملكي |

 َنيثالث نبا وهو هلسرا ىلاعت هللا نا : ىؤرو - هلوزتىلع البلد «الهكو)ب ىلاعتهلوقنوكشف .
 ظ لهكي مث نسلا اذه ىلع لزنيو هبلا ىلاعت هللا هعفر مث ارهش نيثالث هتلاسر ىف 01

 | ىميلعتتقو امكلع ىتمعن ركذا ىا «لصحصالاو ةيدوتلاو ةمكحلاو ٍباتكلا كتءلع ذاوإ# |
 ' امهفرسشل اراهظا سنجلا ىف امهلوخد عم رك ذلاب ناباتكلا :ضخو ةلزاملا بتكلا سنج كل

 أ ىفلا ٍلامكتسا ىه لبقو اهرارساو ةلزنملا ٍبتكلا ىناعمل مهفلاو ملعلا ةمكحلاب دارملاو
 ةئيه هنم روصت ىا 5 ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلت ذاو فه اهاضتقمي لمعلابو اهب ملعلاب

 ةروصملا ةئيهلا ىف ىأ 6 اهيف خفنتف 8 ىريسيتو ىليهستب نا. ىنذاب قي ريطلا ةئيهل ةلثام
 هدب ىلع هاظ ىلاعت هلل ةقدقح قلخلاف 6 ىنذاب ا ريط ه ةئيهلا كلت ىا # نوك و

 ىلاعت هللا نم قلخلاو ليربج نم ناك مسمىف خفنلانا 5 بابسالا ةرشابم دنع مالسلا هيلع

 تنكنا اود: هفلمجاو .اشافخن ان قلخا هل اولاقف ثنعتلا هجو ىلع مالسلا هيلع هم اولأس
 ضرالاو ءامسلانبب ريطي وه اذاف هنف خفن مث انافخ هنم لعجو اننط ذخاف كتلاقمىف اقداص |

 ريطي مدو ملح هنا هيئات نمو قلخلا رئاس نم با هنال شافخ قلخ هنم اوبلط اعاو
 نبللا هنم جرخي عرض هلو رويطلا رئاس ضس م ضيسالو ناويحلا دلي مدليو شيرريغب
 ةعاس نبمشلا بورغ دعب نتعاسف ىرب اعاو لبللا ةملظ ىفالو راهنلا ءوضو رضسالو

 ضيحناك ضيحيو ناسنالا كحضي «كحضيو ادج رفس نا لبق ةعاس رجفلا عولط دعبو
 6 ىتذاب صربالاو هكالا ”ىربتو 9 رحس اذه اولاقو اوكحض هنم كلذ اوأزتاملق علل
 اذا نيم ناك قلو لا فب نان لقا. نما ب حفلا كعأ ىطةرباالاو مربعا دلو عدلا ةلكالا
 : ءابطالا ىبعا ام اهالكو ركذلاب اصخ اذلو جالعلا لبقبال مدلا هنم جرخبال ةرباب زمن

 ىونثملا فو

 ]١[ لهمرد نيا التم ىا ناهو ناه + لد لها ناوخ دل" ققيغةعماونُط
 قلد لهاو كنلو لشو ريرضزا * قلخ فارطا هز ىدتتشك عج
 شك وخ نا ىدشن وري كتفك اح «  نئيوخ“ دازؤا زأ ىتثك غزافوجوا
 اوردش هلمح :دوصقمو تجاح * ادخزا ىفنكو ئدرك اعد سلا

 نيلاووليل نان تس !ا: واي 2 ىاغو تزا-ىلإ) ناتو نان ذاته وب َناؤز نوح
 .. للا سلا سن هالات: تازظ سيتم ورع 8003 اسقاط د سطل 2 ْ نثنك .ناهادش< نيزا تدب قينايد + شيوخ, ”تاقال“ ةوستوت "قدوم زا

 (دنج )



 ده ةروس مه عها/ رجح

 نيلكاا كاع حل فلات ىف تل اتعب ةلمعاىف اهلوق نامل هللا انادي امهنميف

 | انيدتعاام 1 قحلا ةداهشاهشف انزواجمام وا مسقلا باوج ىلع فطع 5 انيدتعاامو 8 امهيدياىف

 ! اهظارع تلوم هي نيملاظلا نمل وه انني ىفانيدتعا اذاىا #* اذا انا قه امهقح لاطباب امهيلع '

 هعضوم ريغ قحلا نيعضاولا نملوا ىلاعت هللامساةمرح كته ببسب هباذعو ىلاعت هللاطخسل
 --. حج

 منافهنيدوا هسسسل ىوذ نم نيل دعهتتصو ع ديو نإ ىتشإ 562 لأ ميركلا مظنلا ىنعمو ١

 مك ام امهنا ىلع امقا امهب بايترا عقونا مث مهريغ نم نيرخآاف رفسفف ناكزاب اهدجيب |

 رهظ ناب امهبذك ىلع كلذ دعب علطا ناف تقولاىف ظيلغتلاب أش ةكرتلا نمالو ةداهشلا نم
 'نيمعلا لقتنا امتاو مهناممابلمتو ةنرولا فاح تملا ةهج نم هكلمتابعداو ةكرتلا نم ”ىثامهيديإ

 | ةنيوجوا هنا لو تملالامنماششدخا اذا ىصولاو هاعاتبا امهنا اعدا نييصولانال ءالوالاىلا

 أ مدقت ىذلا كل1نا#ئا هك كلذ 8 خوسنم سل ركملافيلحتو كلذركتا اذا ثراولاف لح |
- 

 ىلعةداهشلا دوهشلاىدؤت ناىللا برقا ىا 4 اههجو ىلع ةداهشلاب اونأاينا ىبدا 0 هليصش '

 يرت اذه ىورخالا ٍباذعلا نم افوخةناخالو. فرحت ريغنم هلع اهولمحن ىذلااههجو '

 ةمكل نايب ه6 مهناميادعي ناعيا درتزا اوفاخنوا ف روكذملا ظراغتلاب فيلحتلاةيعرش ةمكح |

 ةداهشلاب ون 5-5 نا ىداكلذل اكهن اكءاقملا ةنع ئشي ردقم ىى اع فوطعم ةثرولا ىلع نيعلادرةيعرش

 داهشالا سؤ ر ىلع عضو الا | وفاحوا ةيذاكلا نيعلا بهل اال باذع اوفاحنو اههجو ىلع ْ

 لصح عقو نيفوُحخا ىاف هنلا ةيدّؤملاةنامخلانع اورجزتف ةثرولا ناعاب لمعلاو مهئاعا لاطباب

 اه وفرح الف كتداهش ُّك 3 هللا اواو 0 اههجو ىلع ةداهشلاب نام الاوه ىذلادودقملا

 اوفلاختالف ماكحالانم هللاهنب ايفواهونوحالف مكتاناماىفو ةبذاك اناا اوفلحنالف مكتامياىفو

 ىدهيال هللاو لوقو ةعاط عمس ناكام انناكهب نوظعوتام 46 اوعمساو © همكح ظ

 | ىدهيال للاونيقساف منك اوعمستملو اوقتن مناف ىا ةعاطلا نع نيجراخلا  نيقسافلاءوقلا |

 راخالا عرشلاىف ةداهشلازا لعاو « مهعفن هفام ىلا وا ةنملاقيرط ىلاىا نيقسافلاموقلا
 3-7 .٠ ايس 0 1 1 1

 وقعلاك اعامسوا ىبزلاو لتقلاوحم لاعفالاك ةساعم اما هودهاشو دوهشلا هرضح سان ع

 / ةداهشلا ءادا هلزوجال اذهلو هعمسو هملعو هرضح امبالا دهشينا هلزومنالف تارارقالاو

 ٍ |ةداهشلاىفو ( عدفالاو دهشاق سمشلا .لثم تملع اذا) ثيدحلاىفو ةثداحلا رك ذتىتح

 كلل ثيدخلاى فو اهبابرا ىلع لاومالاظفحو دحادي كان ع دوقعلا نوصو سانلا قوقح

 | نمهفا مل بلط اذإ عسكر نا هعسنال لمحل تيا تملا مهل جرحتس هللا ناف ؟دوهش

 أ هلز روحف هب قا موشا نم هاوس كصلاق ةيكيدلل هربغل قحلا موشناالا قوقحلا عدضت

 | دودحلا هماقأ نالرتسلاو ةداهشلا ناب دود |ىريخوهو هعانتماب مساق ند عاشتمالا

 امندلا قهملع هللا هرتس م اع ىلعرتس نم ) ةيذنل فولتما دك ةيسحملسملا نع نالاو :ةيسح

 بنتي نا ةرخآلا بلاطل ىنبخو عقالب رايدلا قت ةرجافلا نيعلا د ا
 3 . يي 1 أ

 ظفاحلا لاق : لير لك ىف قدصلاراتخيناو ايندلا عمطل بذكلا نع

 ا ىكداز ا بلط 7 ىتسارب * لدقاص بازا زومايب ةَددض قيرط



 1 ا 6 مياسلا عقلا
5-2 

 ناكمالو نامزب نيالا نال تحاول . 7-0 مجانا ملا ق7 كاف ن ادللا ع

 مو باوحلا ةفوذح ةيطرش © متيتدا نا بدو امج ردن كس داو

 نونا هنامح مكْم ثراولاامهبف بابراناىا ااا لاحم فيئاحتلاو 97 الاخ |

 هلوقناؤ هملع مسقم ىأ مسقلاباوج وج هي ان هبىرتشنال 88 كللاب|هوفلحو اهوسحاف ةكر لان

 ريعتسا مث هنمالدب اهذخاىأ ع انييففعلا لادشسا 0 .هنش ارمضم امس ندضّس نامسقف

 لئازلا نع ضاىعالاو ذوخأملاىف ةيغرلا هجو ىلع ىنعموا ناك اع هدنعام ةلازاب ”ىثذخال

 هتمرح نمىا هللانمالدبانسفنال ذخأنال ىنعملاو . هللدءف ريمضلاو هم اعتسملاف 7 1

 عمطو لاما لجئال نييذاك هللاب لحن ال ىا بذاكلا فلحلاب اهليزنو اهكتهن ناب ايندلا نم اض

 ىا * ىبرقاذ وه تيملاوهو مالكلا ىوحفشب هيلع لولدملا هلمسقملا ىا هك ناكولو لج

 انسفنالذخأت ال الاق امهن كه زنتلا ف ةغلامو انذاك فلما نم مهئربتل دكأت محرلاىفانم ابرق

 ىوقا وهام اهللا مضنا دقف ءابرقالا بناح ةياعر هيلا مضناولو الاقل ا همرح نم الدب

 هزاتلاف ةغلابملا نم هادصقام ققحالف امهسفنا ظح ةناصىهو ابذاك فلحلا ىلا ىعداو اهنم |

 لاغلز ةيعش ثديسل اهديكي'رانوقإالا ةباظر نم مها تناكناو امهسفناةنايص تلق .هنمىربتلاو هنع

 مدقلا مكحىف هعم لخاد هبىرتشنال ىلع فوطعم # هللاتداهش متكتالو © هلا ةعجارلب
 مدعو اهظفحمو اه.ىم الاوه هنال ىلاعت هللا تفضضا اهب لوعفم اهنا ىلع بوصنم هللاةداهشو ظ

 6 رثعناف 2 نيصاعلا ىا هو نيم الا نمل اهانمتك ذا. ىا «اقلانا وو اهعسضتو.اهناكك |

 ناب مكو فيرحن نم امثا بجوبام العف ىا ةكياما اقحتسا امهناىلع له فيلحتلادعب علطاىا

 نالجر ىا 6# نارخ اف ف هوجولانم هجوب هلامهقاقحتسااعداو كنا خشتو :6بندناب ويل

 دارملا سيو امهتنايخ ىلع رثع نيذللاماقم ىا 5 امهماقم ناموش #8 هربخ ًادتمرهو اوكا

 هجولا ىلع فيلحتلاو اما ير اتاك اعل ملواهاملوت ىتا ةداهشلا ءادا ماقم امهماق

 نبذلا تلا لها نم ىا ناموقي لعاف نم لاح 6 نيذلانم اله قمل راسهظنال روكذللا | ظ
 ىاةداهشلابناقحالاهلناثراولا تيملاىلا نابرتالا ىا مهني نم ان والا مهيلع قحتسا

 امهب اورهظيو ةداهشلاب مايقلل اهودرح نامهيلع قحتساىا فودحم قحتسا لوعفمو نيعلاب

 رمضملا ماقم رهظملا عضو ىلع نيلوالا مام ناماقلا نارخ آلا ةققحلا ىفاهو نييذاكلا بانك |

 ءانبلا ىلع ”ىرقو .برقالا ىنمب حيتفلاب ىلوالاةنئاتوهو ةلعاف نالوالاو لعافلل ىبم قحتساف ظ
 هتريشعو تملا لها مهو مهيلع ىنج ىا مثالا مهءلع قحتسان يذلا نم ىا رهظالاوهو لوعفملل |

 46 هللاب نامسقيف 9 ناياوالا ليقف مه نمو ىلق هناك فوذح ربخ هناىلع عوفرم نابلوالاف |
 عبرامهدحا ةداهشف) ىلاعت هلوقىفاك نيعلا ةداهشلاب دارملا همانتداهشل 8# ناموُش ىلع فطع |

 قالا ةقلع اهذوك عم قاقحتسالا نم ابعدا امف نابذاك امنت ىلع اننيعلىا 6 هللاب تاداهش !

 هناامل اهسفنىف ةيذاك اهذو ؟ عم امهن نم ىا ه6 اءهتداهشنم ف لونقلاب # قحا قه اهسفنىف

 ظ

 ظ
 ظ

 هدا ليضفتلاةغيضف ةيبرلاو ٠ ببر /انع دع اةماد 1 مئالل امهقاقحتتسا ن سانلل رهظدف

00 

١ 

0 

| 



 ةدياملا ةروس م6 488 زج ا

 أ تاموصخلا ةداهشىا ؟ مكن ةداهش اك ) انلظناو انا كقانأ رقلاىفام لكشا ةيآلا هذه | آلا هذه
 فرظلا لمح ناب فورافلا ىف عاستالاقيرظ ىلع ةداهش هيلا فيضا فرظ نيف مكنيب ةيداجلا

 ةراسإي وحن لومفملاى لا هتئاضا قيرطىلع هيلا لعفلا كلذ فاضنف هبف عقاولا لعفلل لوعفم هنأك
 | ىا « ت وملا ىدحا رضح اذا # ادتبم اهنا ىلع ةداهشلا عافتراو ةلدللاىف قراساي ىا ةليللا

 | هنم هلادبا فو فرظلانم لدب 6 ةيصولا نيح 48ج ةداهشلل فرظ همتالع ترهظو هفراسش
 أ انهنع.لخذبو رسملا انهب.نواهتن' نا ىشال نا راعني ةكصاولا نا َنلَع-ةنبنت

 01-0 ىنعملا ىلع نيعلا لمح مزلي الثث فاضملا ريدقتب .ًادتسملل ربخ 6 نانثا ©
 نا مكملع لزن ايف ىا فوذحم اهربخ نا ىلع مك ا ا قغافوا يينا داهنل ذئاح

 | نادهشي ناذللاينادهاشلا اه موق لاقف . م0 يراذحا اوفلتخاو * نانا مكتب دهشي
 | امهنوسحتلاق هنالو امهنف تلزت ةيآلا نال ناضولا اه نورخآ لاقو . ىصوملا ةصو ىلع
 أ هب الاف درو هنا الا دحاو ىىلا حصناو ءاصنالا نيدهاشلا مزاي الو نامسقف ةاللصلا دعب نم

 | ىنعب ةداهشلا نوكت اذه ىلعف . رخآلاب اهدحال اداضتعاو اطايتحا نينثا ىلا ءاصالا

 وزغلاىف ةافولا هنرضح ىذلا دهشلاو ترضح ىنعع نالف ةصو ةةهدش كلوقك روضحلا

 | اوذ م وزغلاق هرضحن مل ةافولا نال اديبهشىمسال ىح وهو ةالص تقو هلعىضمول ىتح

 | لاوحاب معا مهنال مكبراقانم لقعو ةناما احاص ىا نانثالل ناتفص اه © مكنم لدع

 | هنعو“ نيت وملارهشماو مكسيد«لحا-نهؤأ“هل ملدا: وحأم كرمت ىلا ترفاؤ "ذلة و كلإ
 | * كريغ نم نارخآوا » رفسلاو رشحلا ف ةّضولا لع ةداهلتلا كح لوا ةماثتةلخ
 | ىا مكتيد لها ريغنموا بناجالا نمىا ؟ريغنم نيرخآ نيلدع ةداهشوا نانثا ىلع فظع
 ظ هلوع خسن مْ رفسلاىف امسال نيملسملادوجو ةزعل مالسالا ءدبىف كلذناكدقو ةمذلا لها نم

 ظ ةداهشلاو هيلع هتيالو مدعل للا ىلع ىذلا ةداهش لبق الف 6 مكنملدع ىوذ اودهشاو ))ىلاعت

 ظ

 مترض متانا صعب ءابلوا مهضعب ةمذلا لهازال ىعذلا ىلع ىىذلاةداهش لبقتو ةيالولا باب نم

 فو ذحدبا وجو طرشل ا ىلع فطع6# توملاةديصم مكتباصاةتاهنف متر فاسوةت رس ادي ضرالا ىف
 مالسالا ل ها نموا براقالا نم مكعم امو ذئنح لجالا مكب راقف مترفاسزا ىا هيلعهلبقام ةلالدل

 دهشبهنافوا نب ءرخآ ةداهش مك كني, ةداهشف رافسالاىف داتعملا اغلا وهام ةداهشلا مال: ىلوتن نم

 | « امهنوسيحب و 0 نارخا وا) هلوقل دقت رس ]ناو ا هلوقف نارخا.
 ليقف نيدهاشلاب انيترانا عنصت فيكف لبق هن أك ةلادعلا طارتشا نم أشن امع اباوج عقو فاّستسا

 دهعلل ماللاو ةلص نم ةولصلادعب نم #3 فياحتلا امهنوريصتو امهنوفقت ىا امهنوسحن

 | عامجا تقو هنال اهدعي فئلحتلل  مهدنع اههئعتل رصعلا ةالص دعب ىا ىحراخلا

 ظ نومظعي ناميالا لها عمج قالو ازاك وتلا ةكلتالمو لئللا ةكئالم مداصتو سانللا

 | لاق « فلح نم فلح ذئتقو مالسلا هلع ىنلانا ىوردقو بذاكلا فئلخلاه يش نونتحيو

 | ناكملاو نامزلاب.مهرد ىتئام غلب اذا لاملاو قاتعلاو قالطلاو ءامدلا ف ظلغت ناميالا ىفاشلا

 | اي صااقنع سدقملات ب ىفو رينملا دنعةئيدملا فو ماقملاو نكرلا نيب ةكمي رصعل اةالص دعب فلحتف



 م خ 6 . عع اوزملا

 1 ميلابدلاظلال 7 بجاولاف اهب ناكلهف هقلدا هل ناب رعرتمتا واو للا قاع ظ

 ظ تفتلب الو ماكحالل لسنسإاو لماك" كلنسم ن املا اذهىف ةلود بحاص ةدارا ليذب كسمح نا ظ

 ناقرغملا نم( لض نم )نوملاطلا اهيا 0 رضب ال كلاهالا هللا لع كلهنال هناف نكلاهلاةرثكحىلا |

 ةيادهلا قير ط ىلعةيانعلا تابذجمب نوبلاطلا اهيا (اعيمح مكعج سم هللا ىلاإ) هبقملا ىلا (متدتهااذا)

 «نولمعت متنك امب مكتينيفإ نايصعلاو زكملا قترظ لع نالذخعاو ىهقلا لسالتب نولضملاو |

 ءانثاىف تفتلي نا تلاظلل سيل ىنعملاو مكلامعا ةبوقع ملا وا مكلامعا باو ةذل مكشيذبف ىا |

 نا ىلا هب ىدتقي خش هنابرتغيو هيبريل هلبش, ناب ةدارالاو قدصلا لها نم دحا ىلا ةكولش |[

 هتبثنف ةخوخسشلا ةيتو هل نا هخيش ئري نا مث لصاو ل 700 1
 نيذيرملا ادشنم انداهن وكي نا هل ٌدؤجم تكحفقلخلا ةوعدو ةنرتلا ءاقمقققحتلا ةراشاب |

 ملنمنا ىلا ىمالا لادقف اذه اننامز ىف اماف (داه موق لكلو) ىلاعت لاق دّقف رفاو طايتحاب |
 هتلالضو هتلاهج نم لالضلاو لاهجلا ةخوذشلاب ريخيو ةخوخشلا ىعدب ظق اديرم نكي

 مسجلا ءانثلاو مظعلا لاعلان ادابعب ةقورفملا وعر ءاتيك ف هه للظوأ حرك تادءاقتنال صرحت

 هلأ قوتنا ع ديم اهوأ/تنايمج الك هيززكرا وشن سم قالعسملا كج ناتلشلا تدل
 هذهف غلاشملا لزانم هنولزنيو هب اذ ركنارتمو قرخلا هنم نوسبلو اريكذا نأك ا ريغَص ةماقم

 انهه ىلا اهرابخاب ل هللا و اهلراث :١ تسرادناف تعاذق ةشرط هذه لعلو تدق ةدصم

 هسنتلاو ءادنلا ف رحب نقف هي اونما نيذلا اهيا يؤ ةيمجللا هوا جم ناسا و

 ىلا احرخ ديز نب ىدعو كافيا نسوا نب مع نأ د وزر ةسؤكستا + طفلا

 ناكو صاعلا نب ورمج ىلوه يم ىبا نب ليدب امهعمو نيينارصن ذئنبح اناكو ةراحتلل ماشلا

 جرد ىف هحرطو هعمام عيمج ءامسا هيف اياتك فتك نيد نضرتع“ءانشلا "لآ ”اهادق اًملق اَمْلَنَتَم

 ءانا هيف ادجوف هاشتفف تامو هلها ىلا هعاتم اعفدي ناب امهيلا ىضواو كلذب اهربخي ملو بالا

 باتكلا هيف اوباصاف هلها ىلا عاتملا اعفدو هابسغف بهذلاب اشوقنم لاقثم ةئامبالث هنو ةضف نم
 هسفن ىلع أيش قفناف هضم لاط لهف اولاق ال الاق هعاتمنم أيش امكححاص عاب له امهل اولاقف |

 ةممسن اهيف ةفص هعاتم ىف اندجو اناف اولاق تام نا ثبلب رو نا ضيع امنا الالاق

 ' في اننلا:ئضوا اما ىردنام الاق لاقثم ةئاعالث هنزو تهاذلاب هوم ن ثوقنه ءانا اهقو هعاتم

 سو هيلع ىاعت هللا لص هللا لوسرولا |هوعفرذ مع نم ءانالاب ال امو انلعفف 1 هعقدن نا ان ماو

 امهنا وهالا هلال ىذلا هللاب ربنملادنع رصعلاةالضدعب امهفاحتساف موتا يذلا اهنا اي كل

 ظ ءانالادجحو هنا مث امهليبس مل !سو هيلع هللا ىلص ىل>ؤ كلذ ىلع افل>9 اًمكالو عقد ام ف انوح

 ظ لهسىب كلذ غلبف هارهظا ةدملات !اط امل ليقو ىدعو ممم جامعا بادر موال قو

 || كنس عاب له امكل لقت ملا اولاقف ليدب نم هانيرتشا انك الاقف امهنم هوبلطف ليدب ءابلوا

 للا ىلص هللالوسر ىلا اهوعفرف هبرقن نا انهركق ةنيب انل ناكام الاق الاّتلقف ايش هعاتم نم

 ١ ةعادو ىبا نب بلطملاو صاعلا نب ورم ماقف ةيآلا 6 رثع ناف إل ىلاعت هلوق لزنف سو هبلع
 | نا ىلع ءاملعلا قفتاو * اهيهيلا ءانالا عفدف اناخو ابذك امهنا رصعلادعب هللإب افلحف نايءهسلا ظ
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 ةدماملا ةروس مه( عة رجع

 ىا « مكفنا مكيلع مس نيذلا اهيا اي

 نوداكيال ثيحب لالضلانم مهيفو مهناميا نونو ةرفكلا ىلع نورسحب نونؤملا ناكامل
 ةماقلامون مكعوجر 6 مكعج م 9 هاوس دحال اال 6 هللاىلا هه ىهنلاو نمالاب هنعزووعزي

 ةءادهلا لامعا نم ايدلاق 85 نومست من 6 0و اسم لام ديد /

 201 يانا رق ديلا نتا مول حب ين الا تاج ىا دالسلا» |

 ىهنللاو فورعملاب نمالا هي و ةيمر ةن رالاعق نأ نمهوتبالو هريغ ىلءعل دخاؤيال ادحانا ْ

 ةقاطلا سح ركذملا لع ركي نا ءادتهالا ةلمجح نمو ال تفك امهتعاطتسا: عم ركنملا نع

 © هاك ىننعني ضوعاج ىو لاف تسهاحو انيأن كلوا لكلا

 1 ناذ هناسلبف عطس م ناف هدس هريغلف هريغينا عاطتسانا ااركعال دم ىفارنم) ثيدحلاىفو

 | هذه نوأرقت مكنا:سانلا اهيإ اي ربنملا ىلع امون لاق قيدصلانا ئوز دقو ( هباقبف عطتسي

 ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس اماو صام نوردت الو اهعضوم ريغ اهتوعضتو ةيآلا

 كلا نع اوهناو فورعملاب او ماف(باقمب للا مهمح هوريغي مف اركشم اوأر اذا سانلانا ) لوقي

 نرمأتل هللأو .. مشت يقيل و د جنح

 تس 4 لق 4 0 لجرل ليقوأو. * مي نيل
 8 ا نم ] لاقوا [تسا هدركهجوا |اسم ] لاقف.[ نك و رعمضا ارئالف] .لجارل ىلةؤا

 ىولوملا لاق : روصلا هذهىف رفكلا هلع ىاخي [ راككج ىلوضف نبا اب.اسم ] لاقوا [: ما

 هرعس سدق

 نخسنيا تسفركش سي ىايميك *«  نكم 5 اولاعت: راتفكيزوت
 ريكماو ىوزا جنه ارايميك *« ريش تراتنكز 2001000

 | فلسلا ناكو كلذ نع زجعلا دنعالا ظطقتب ال ضف ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب سمهالاف

 ناسللاو ديلاب راكنالا كرتىف نامزالا ضعب ىف نيرودغم

 لاحر ىدد مم ديت اع تمهب * لاخي دئاع 1 ناب و كنيذ وح

 | !ز واخ ال نا سحلا لمف تاقوالاو لاوحالاو صاخشالا ىالتنباي كلت انهغ/نا نلساللاو

 / © اونما نيذلا اهيا ايإ ةراشالاو و الاجرو ةلود نامز لكل ناف تقولا مكح ىعاريو دحلا نع

 مكيلعإ (ىندجو ىنبلط نمالا ) ىلاعت لاق اك بلطلا ىف نادجولاناب نينقوملا نييلاطلانامبا ىا
 لبق اولغتشت الف اهاسد نم ٍباخ دقو اهاكز نم حلفا دق هناف اهتكرتب 0
 مهلر شو مكف مهنص نسحو مهلوشو قلخلا ةداراب اورتغت الو نا سوش 3 1 اهتيكزت

 | هتدارا ىعدب 6 كلسملا ىلا جاتحلا كلاسلا لثم ناو ةعاسلا مس بلاطلا اهناف كلا

 ةويشعف ىرغل نم هنا هتنسيف لماك ياس يلا جا ع ريخبلا ف ,قيرمغ نيك هيا

 | بجوي امم اهظفحو يكسفلا حالصا اومذلا ا
 7 د ىسرافلا 0 لضنم 82 لالض 6 مكرضب 1 8 ةرخ لإ باذعو هللا طخس

 ١ تل ةباالاو 6 نيدتهم متلك اذا 3 مدتها اذا 0 [دش ارق رك يا ”هار ىف اراهش

 اىلص لوسر ديئادرك ريما ناس رد مراهج ربفد لطساوا رد

 ليذده ناوح مل-و هيملع هلل

 خلا ار



 مد 47 .تمس عباسلا هزجلا
 0 -222212لل لل 122221177111521

 ؛«نودتهيالو أيش نوملعبال مه ؤاب | ناكولوأ #3 انءابا هءلعاندجو ىذلا انيفاك ىالعافلا مسا هَ

 نادجو مهيفكيأ ىا كلذ مهبسحبأ ريدقتلاو اهلبق ةردقم ىرخا ةيطرش ىلع فطعلل داولا
 الو نيدلا نم ايش نوملعيال مهؤابا ناكولو لوقلا اذه نولوّشأ وا لاقملا اذه ىلع مهئابا |

 ةجحلابالا فرعيال هكلذو دتهم ملاع هنا لع نمي ن وكي امنا ءادتقالا)ا ىنعملاو باوصلل نودتهب
 ”تسينعفان ناشيإا ديلقت دندوب هاركو لهاج ناشيا ىنعي ] هريسفتف ظعاولا نيسملا لاق *
 ىونملاىف هرس سدق ىور نيدلالالج لاق [ دماج ١ قيقح, راكان ديابىم ملاع ديلقت كلب

 [1] تسادص ركبد ناو تسهوك كي نيا * تساهقرف ققحات دلقم زا

 [*] هاج 521 ََّ ىروك رد تكبيبسد, اوما 5 نزانو رد يلو

 اهروهظو ةلجاحدلا قحىف ةيوبنل|ثيداحالا ىف دروام اما مكحلاةلئساىف هدد ىلع خسشلا لاق* |
 وا نامزلا ةفوصتم نم امسال نولضملا ةمئالا مه ةلجاحدلا نا معلا لها دنع كشالف همالانبب

 هيشنمل تلق مهضعب لاق * ىبتنا اوناك اميح ةللامهلتاق اذه انرصعىف مهاندهاش دقو مهيخيشتم

 ديصتن ”ىثي ىأبف هتكبش دابصلا عاب اذا لاقف هلاوحا نم ملع امل كتبج ىنعب !هاظ ةيفوصلاب
 تخورف ىناون رد ادخاب 7-15 سحتاوو اش ليوس ايق حا انردو قفار

 مس مست

1 

 رص عمم جمج سس جرب[

 نهريسو اسراب قساف زاهب «* نزهار ورينشش نه كيدزب
 مهسوفنو مهماسجا ماعناف فرصتلا ىلع مهارغا موق ىلع طلس الك ناطشلانا ةراشالاو © ظ
 نم هللالءعجام ) هلوق ىفو هللا و هلل تافرصتلا هذه نا نومحزب مهو نيعبتم ريغ نياعدتمم ْ

 ديدجلا نمةقلحلا اهنف لمحو اهنقثيوا :هنذا قش نك هب ضؤيمل اع فرصتي نمىلا ةراشا (ةريخيا |
 لعفيام لثم هت قلحيوا لفغلا هقنعف لعجيوالفقلا هيلع لعجيو هركذوا هردص بقثيوا |
 هرسسدق ظفاحلا لاق ةيردنلقلا ءالؤه |

 ا بكري(“ ؟ووى مى عقب 0 3

 تسوكع ىوه ركنادب ردنلق هار باسح * وربا اي ىومو تسشيرب هن ىردنلف
 توتا يتق يزادكبا ىلمز ياا ةيفاح ويح دل تلال وطر ةعوادنل وو "قاوم أ ناتنكلا

 ةيميهبلا عتارمىف نوعتري راذعلا ىييلخ نيببنسم دالبلاف نوردي نيذلا مهو ( ةساسالو ): |
 مهبناطيشلا بعلدق قفل لفأ مهلا نوعدي مهو ةقرطلا ديقو ةعيرمشلا مال الب ةيناوحلاو

 غصب 7

 تامرا نولحتسو كانيرخلا نوحس نيدلامهو 4 ةامصوالو 0غ مهاوه مههلا اوذكئاف

 غلب هنا نظيو هب رتغف ةقدانزلاو ةحايالاك ةوهالاو ةوخالا قيرط نهم بناحالاب نولصتيو |

 ماقم غلب وهذا ةعيرسشلا تافلاخم هرضيالو لاح لكب ناصقنلا نع ىمحم هناو ةدحولا ماقم ٌْ
 الو .يكلو نما ىشإ هللايماام سفنلا سجا وهو ناطيشلا سواسو نم هلك اذهف ةةقحلا ظ

 نم ايش نوملعيال اهوعدتباو ةقيرطلا هذه اوعضو نيذلا ءالؤهف هيف دحال صخر |
 تعاش دقلو ةعيدخلا بابراو ةعببطلا لها مهئاف ةقيقللا ىلا نودتهي الو ةّرطلاو ةعيرشلا |
 ١ قرخلا نا ىلع عزاو الو علام الو عفاد نم مهلامو مهتسع مهف تلكو مهلتف قاف آلا ىف ظ

 عقارلا ىلع عستا دق |

 مداها فلا هقلخنايب .فنيكف * .مداهب .موقيال ناي فلا ئذا ظ

 ا
 ا

 أ
| 
 ا
 ا
 ا



 ةدناملا ةروس مه 2:0١ ت-

 ميلستلاو ةعباتلاو ةبحصاا ىف لاملاب ىندللا علا لمتنا ىلا ريشي ( ىبحاصتالف اهدعب ”ىش نع |
 لاؤسلاىلا ةثلاثلاىف داع املف ادج مهفاف ةبحصلانع عاطقنالا لاوئسلا فو لاؤشلاولاقلا ال

 ىا ( اهنع هللا انعإ) لاق مث ( كنييو ىنيب قرف اذه لاق ارجا هيلع تذختال تئشوا )ل لاقو
 | نان نمل ( ذ ,وفغ هللاو ) ةيآلا هذه لوزن لش ب 1 يبي حاولا توبا فقيل

 / مهلع لحي لاخلاب بلطي نمل 6 ملح ) لاؤسلاو لاقلاب قئاقحلا مولع بلطف هللاىلا عدو
 ْ ايلاخَدَم )> لاق بلطلا قفاوب الل مهقفوي نا ىلا لطلا سما ىفاني امث مهنم ردصيام ءانساىف

 / رظنو لاقلاب ةبمكالا مولعلابلط ىف اوعرش دقف ةفسالفلا ىدقم نم ىنعي 6 مكلبق نم موق
 ١ اوعقو ىتلا تاهنشلا ب بسب ىا ( نيرفاك اهب اوحبصا مث ) تاهبشلا ةيدوا ىب اوعقوف لقغلا

 | تاليوأتلاف اذك مالسلا مهيلع ءاسنالا ةعباتم كرتولاؤسلا ةرثكو لاقلاو ليقلا عبتتب اهيف
 ْ عضو امو عرشامه ىا دجاو: ىلا ىدعتسو ىرشتلا لعجلا وه 5 هللا لعجام !ةيلغنلا

 أ ةاثا تحت اذا ةلحاجلا لها ن 16 6 ريب زف ىلا ديك أنا ةديزم 6 نمو نس امو

 | ءام نع درطتالو اهردو اهبوكر اومرحو اهوقشىأ اهنذا اؤاوضغا نك اخ وبلا نطبا ةسمح

 | مهنم لجرلا ناك ه6 ةئاس الو لَه ةلوعفملا ىنعمي قشلا وهو رحبلانم ةليعف ىهف ىعرم الو
 | ميرحت ىف ةريحبلاك اهلعجو ةيئاس ىتقانف ىضرم نه تئرب وا ىرفس نم تمدق اذا لوش
 لاغو ضرالا هجو ىلع ىرج اذا ابيس بيس ءاملا باس مهلوق نم ةلعاف ىهف اهب عافتنالا

 اذا اوناك ه6 ةابصو الو 88 تءاش ثبح بيست ىتح تكرت ىتلاىه ةئاسلاف ةيللا تباس اضيا

 اولق ىنااو اركذ تدلو ناو مهتهل آل وهف اركذ تدلو ناو مهل ىهف ىثلا ةاشلا تداو
 هللا لعجام ةيآلا ىنعف . مهتهل آل حذيالف ىتالا لجانه ركذلا اويحتساو اهاخا تلصو
 نمتحت اذا اوناك ه ماحالو 86 ةلعاف ىنعمب ةليعف ىهف دارفنالادنع امرحم ارك ذ للحم ىثنا

 ءام نم عنمي الو هيلع لمح الو بكريالف هرهظ ىمحدق اولق نطبا ةرشع لحفلا بلص

 نيذلا نكلو 8 هظفح اذا هيمح هامح لاق عنم ىا ىمحب ىمح نم لعاف مما وهف ىعرمالو
 هللا نولوغو نولعفيام نولعفي ثيح ادمع نوبذكي ىا ه6 بذكلا هللاىلع نورتفي اورفك
 ريغ نم لوا ناكو ةكم كلم نم مدقا ناك هناف ىعازخلا ىلنب ورم مهماماو اذهب انما

 - ىور  ىتاحلاوةاصولاو ةشاسلاو ةريحبلاعرشو ناثوالاب صتو مانصالاذخناف ليعامسانيد

 رانلا لها ىدؤَي رانلا ىف هبصق رحم ىعازخلا ىلنب ورمع تير ) هقحىف لاق مالسلاهلع هلا
 | مهلذارا مهو  مهرثكاو ف محهراكو مهئاسؤر نأش اذه ىملا بصقلاو (هبصق عرب

 ىتح لطاب ءازتقا هنا 6 نولقعبال إلف ٍلسو هيلع ىلص هللالوسز ىصاعموف مهتوعقوي نيذلا
 رثكالل ىا # مهل لبق اذاو و ديلقتلا رساىف نوقف مهسفناب قحلا ىلا اودتهيو مهوفلاخي
 | مارحلاو لالحلل نيملا باتكلا نم ه6 هللا لزناام ىلا اولاعت © داشرالاو ةيادهلا لبس ىلع

 / لالخلا نم مارحلا اوزيمب و لاخلا ةقيقح ىلع اوفقتل هلع وه لزنا ىذلا 5 لوسرلا ىلاو

 قا ىلا ىداهلا ىلع مهئاصعتساو مهدانعل ناي هو انءابا هيلع اندجوام انيسح اولاق وي

 رملاو ردصم لصالاىف وهو هربخ اننا مو دّتنم اسسحو . لالضلا ىلا ىعادلل ضسداعللا



 مده 60+ زخم عباسلا ءزجلا
 دهس هج ب يسصخشست م ب ما

 ١ ةيندللا مولعلا اوملعتي نا نامبالا لها ىهن ىلاعت للان نيتب آلاف ةزاشالاو و ( هبال ايف |

 لاقف لاخلا مواع نم ىه امئاو لاقلا مولع نم تسيل اهنال لاؤسلا قيرطب ءاشالا قئاقحو

 تاف اب ةيوشملا مكلوقع عقتف لاقلا ناب قئاقحلا ىلا اودتهت+ ذا ( مؤست ) لاقلا قيرطب |

 ذا ةفسالفلا فئاوط لاح ناك ام اهتبدواىف اوكل اهنتف تاهشلاىف لاخلاو مهولاو ىوهلا |

 | رظن تحت ةجزدنم اهنم تناكاف' ةلوقعملا نيهاربلاو لاقلاقيرطب ءاشالا قئاقح مولع اويلط |
 مهلزتسا اهكرد نع لوقعلاقاطت قاضامو اهوباصا لاماو مولا بئاوشنع ةدرحلا ٍلّوقعلا أ

 تاكلهلا ىداوبو تاهبشلا ةيدواىف مهعقواو مقتسملا طارصلانع ثحبلادنع ناطبشلا |

 د“ ل دل تمم عسسل تصحب
 املكس نا ءرملا نل هفص *« امباو ىلحلل نيز تمصلاقو

 ملكش فك اهدادم ههرو امهملق هناسلف هان ىلع هاكلمو مد ىب نه تح ) ثيدخلاىفو

 اهنايب 6 مكلدبت نا ) ءايشا قئاقح نع ىا 6 ءايشا نع اولأستال اونمآ نيذلا اهنا )

| 

 لوصالا ملعب اهوطلخ مهضعبو ةبهلالا مولعلاف مهفيئاصتب امظعاقلخ اوكلهاو اوكلهف

 لاقلاب قئاقلا مولع معت نا اوملع امو لببسلا ءاوس نع اواضاو اولضف اهيفمهتاهبش اوررقو

 قئاقحلا مولع مهملع دقف هللاعم ءادنالا لاح ناك م لاخلاب لصح امنا اهملعت ناو لاحم

 ىف لاقو (« ضرالاو تاومسلا ت وكلم مها ربا ىرن كلذكو) ىلاعت لاقف ةياؤرلابال ةءارالاب

 لاقو 6 ىزبكلا هبر تايآ نم ىأر دقل ) لاقو 6 اننايآ نم هبزنل )ل مالسلاهيلع ىبنلاقح

 باتكلا مهملعي ناك مالسلا هيلع ىنلاعم ةمالا لاح ناك اكو( ىهاكءاشالا انرا ) مالسلاهلع

 اهقالخ ذو: رافنلا تاق "تاون نع مهسوفن ةكزتو ةحصلا قيزطب لاحلاب ةمكحلاو لاقلاب

 نميف ىلاعت لاقو (ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هنايآ مهيلع اولتب ) ىلاعت هلوقك
 نيش ىتح مهسفنا ىفو قاف الاىف انتايا مهيرتس ) ةعباتملا داوم ىلع ةحصلا دئاوف هل ققحت

 مكلدبال ناك ناو ىا (مكلدبن نآرقلا لزني نيح اهنع اًولأست ناوإ) لاق مث (قحلادنا مهل ظ
 نع ؟ربخلل نان قلا نم ىا :نآرقلا لوزن دعب اهنع اولأساف ءابشألا قئاقح َنَع لآوسلانم

 | قئاقح نايب اهناف نارقلا تاهباشتم نوُسْؤََف مكْم ماوعلا اما .مكلوقع ردقىلع اهقئاقح |

 ؛ال هناف ليوأتلل ابلط مهلوقيب اهبف نوفرصتيالو انبر دنع نم لك نولوقو ءاشالا
 ريشي امم نومهفيف صاوخلا صخا اماو .صاوخلا مهو ملعلاف نوخسارلاو هللاالا اهليوأت |

 | راشا مك مهريغ مهغبالام تاهباشتملاو تاراشالاو زومرلاب ءاشالا قئاقح نم هلا نآرقلا

 ملستلاو ةعباتملاو ةبحصلا ىف لاحلاب نوكي امنا ىتدللا معلا معتنا لالا و نق

 ناذنع كلتا لع >' ىلاغت ةلؤقل لاؤتلاب الو لاقلاب ال لعملا بحاصلا ىلع ضارتعالا هلرتو
 ضارتعالا كرتو ةعباتملاف ىنعي 6 اربص ىعم عيطتست نل كنا لاق ادشر تملع ام نءلعت

 ( ”ىش نع ىنأستالف قتعبتا ناف لاق !سعا كل ىصغعاالو ارئاص هللا ءاش نا ىتدجتس لاق )ل
 اربص هعم ىسوه عطتسي+ل املف اهريغو ملعملا لاعفانع لاؤسلا كرت ةعباتملا طرشنم نا ىنعي

 اه ةكز اسفن تلتقا اهلها قرغتل اهتقرخا لاقف لاؤسلاو لاقلا باب حتفو لاحلاب معتيل
 كتلأس نا ١ ىسوم ىنعي ( لاق اربص ىعمعيطتست نل كنا كل لقا ملا ) لاقو رضخلا هاساو

 ( نع )
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 بسلا نود اصلا لسلاو ناجالاوه ىجنلا بيسلاو ىوقتلا وه عقانانا معاد + [ لد 502200022
 لصاف كدادجباو كئابا نخاقم ةرفوو كدالواو ؛كلاوها ةزثكب ناطيشلا كنرغيالف بسنلاو

 تلزن امل هنا. ىور ..ي ,مكلدبت نارقلا زن نيحاهنع اولأست ناو 17 مكادبتنا
 هللا ىلص هللا ل وسر هنع ضعاف ماع لك كلامنب ةقارس لاق © تبللا جح سانلا ىلع هللو )
 كل 2 اف معطتساامل تبجوواو تدجو واه تاقولوال ) لاقف انالث داعا ىتح سوهيلع

 اودخف صاب 2 اذاف مهلاد 1 ىلع مهفالتخاو مهلاؤس 8 18 مكلق ناك نم كااهاماف ٌْ

 هنأ امونع 4 نيلبع نبأ نك تلزتف ( هوشتجاف د و

 لأساال لاقف 4 نولأسيام ةرثك نم نابضغ موب. تاذ بطخم ناك مالسلاهنلع

 نامزيف اهنع اولأستنا ءاسشا نع اولأستال ىنعملف . لاؤسلاب .قلعم ءادبالاو ءاديالاب ةقلغ

 لأس نم نافذ ىوغيلا لاق . همغيام لعفبال لقاعلاو مكمغت مك] رهظتناو مكلرهشا ىجولا
 َح 6 ف دريغل .هقحلينا نمأي+ل هس نع لا نهو هءوسلف ماع 0 هب ماين ا نمأبمل جملا نع

 امنالل اب ةءاسملانع مهتتامص درج نكيمل اهنع مههننا نابل قوم ىاتثتسا © اهنع هللافع © |
 ىح الاماهع ءايس.الا نك 9 دحلا ىلعممح نم 4فو اهنعافع دقو ةذخاؤملل ة ةعشاسم ةيصعم اهسفن ف

 ص رش ثمح ةقلاتلا يت ايس نع هللاافع ىا او 0 الاب الع لولدملا ةلأسملل امعريوضو

 يتلأسم بلسل هيورخآلا مكس وقع نع زواسحنو كتل اسك ءازج ماع لكدوف جحا مكيلع

 ىصاعملانع ءاضغالاو بونذلا ةرغغمىف غلابم ىا 14 ملح روفغتللاو #8: اهلثم ىلا اودوعتالف

 لاش وفعل رشم نإ د نش] كل تلج مكنم طرفام ةبوقعب ؟ذخاؤيلو مكنعافع كلذلو

 ةعشتسموةروظحم اهنوك ىف اهلثم لب ابنعال ن كل 6 موق : اهلأسدق 00

 هك اهب اوحبصا مث ف اهلأسي قلعتم ه6مكلسق نمي ريذحتلا ىف ةغلابلل لماع رصتلا مدعولابوا

 اهوكرت اوما اذاف ءاششاىف مايخ ي اونك لما رسا ىبناف © نيرفك» اههيساعا

 ضرف هللازا ةلعثوبا لاق * ةدئام ىسع موق لأسو ةقانلا اًحلاص دومت موق 2220

 ءامشا نع افعو اهودتعتالف ادودح دحو اه كيت الف ءامششا نع ىهنو اهوعمضتالف ضئارف

 تحكم سي ] :هريسف ىف .ىشاكلا ظعاولا نينا لاق اهنعب اوثحتالفب نانلسشك :زيغ نم
 [دنا هتفك باب نيردو ديا لاغتشا ىلوضف لعفو لوم دريك تربع ناركيد لاح زا هكتسنا]

 ردد و رف اراههتنك ركد * دوش ترورض نفك برا ولكم

 رذك ردنا لصاح ىب لاعفاز + دوب مزال هك ىلعف را ىاج

 ريرج تيب, لثم و مستف ليللا فصن ىلا بغت مل |

 يره رس سو

 | ملكَسإل كلام امو. هل لاقف توكسلا ليو ارث تا. بنيويءاولاا سلجم: ويصح لج ةناكف#ل

 | ناف لاق سمشلا تباغ اذا لاف متاصلا رطغي ىتم ىضاقلا اهيا ىتزبخا لاق ةلاسم نع كأشتالؤا

 أ ءاشاع اولأستال اونما .نيذلأا هناي 9 ىلا نم تيملاجرخي ىلاعت هللا ىفاصلا بيطلا ءاملا كوبلا

 72 لالقف ىب ١ نهرو ل لاقو ( رانلاق ) لاقفىلا نيا ل احر لاف تبجاالا ' قش نع

 [ةماحملاو.ءانشالا ناتفص اهيللع ٍفطعامو ةطرشلا ل نإ تلزتق مرينا حا اكو
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 ا بطلاو تاءاطلا هوجو قفتاام بيطلاو داسفلا هوجوىف قفثاام ليلا اميورغللا
 ا

 ١

 مهج 6 ؟ مم مح عباسلا ءزجلا

 مهئانغتسا تقوىف مهيلع لخدام ثييخلاو تارورضلا تاقواىف ءارقفلا عفن قفاوام لاومالا نم
 رفاكلاو لسعلاك نم ؤملاف قسافلاو لداعلاو رفاكلاو نمّْؤملا اهنمو ٠ اهب مهرطاوخ تلغتشإو ا
 ا

 دز ؟م كج ىو هع ه6 5 ربع رعبا جم جال

 ل_يعئىت' 93 44 ١

 سس سس سس يي يي ييإيبإياا-ب- بي

 نيحلاصلا ةحاصم ماودو ماوعلاو ظ
 همم شت

 اهنمو . لاح لك ىلع نايوتسي الف كوشلا ةرجشك قسافلاو ةرْقلا ةرجشك لداعلاو مسلاك
 لثمو لوبقم ركشلاو ملستلاو ةعانقلاو عضاوتلا لثف ةثيحلا قالخالاو ةسطلا قالخالا
 تافصنم ىناثلاو حورلا تافصنم لوالا نال دودرم نارفكلاو عزجلاو صرحلاو ربكلا
 ىونملاىفو : هفالخ سفالاو ىؤاع ببط حورلاو سفنلا

 [9] غاب ىوس هن درب ناتسروكب وك + غاذوج ىسفن ىب ردناورم نيه
 دبجبحل

 [؟ ناددهدصاروا ثتساحسد شا هلق 5 نا هحرك |سفن

 دبالف هنم ثياب كنظاف ابا بيطلا لاملا اودعدق رابكلاو لاملا بخ سفنلا قالخا نمو
 ةعفانلا ريقلا مواعلاو ةعفانلامولعلا اهنمو . ىلاعت للا ىو.ام بحنع هتيلختو نطابلا ةيفصتنم |
 ىوتملافو : ةفسالفلا مولعكة عفانلا ريغو ةعيرشلا مولعك ةعفانلاف ظ

 ءايرلاهيديراامو طاصوإهف ىلاعتةللادجو هيديرااهف ةحلاصلا ريغلا لامعالاو ةحلاصلا لامالااهنمو ظ [* ثييخددرك نيزا ريغ دياوخ كاره * ثيدحو ريسفتو تسهقف نيد لع
 اص ريغ وهف ةعمسلاو

 تسوب زغم ىبز ديأ هج هنركو * تسوكن تين صالخاب تدابع
 بطلا اضياؤ . هللاىلا كلضوبام بطلاو هللا نعكلغشيام ثيبخا ةيمجتلاتاليوأتلا ىف لاق * |

 فاطعل واولا © ثيبحلا ةرك كجاولو © ةرثك هيو هاوسام ثدنلاو دحاولا هللاوه
 لاخلا عضوم ىف اهاتلكو كتمجحا ولو 5526 ةرثك كحيل وا ىا ردقملا اهلثم ,!ء ةيطارفشلا |
 ىنعملاو فوذ<ول باوجو ضورفم لاح لك ىلع نينماك نايوتسيال ىا ىوتسيال لعاف نم '

 ةءادرلاو ةدوحلاب ةريعلا ناف بطلا ايواسم نوكينا عنتمي هترثك كتجاولو ثييحلانا ريدقتلاو
 ثخاناكث يلا ثك الكلب ريثكلا مومذملانم ريخ ليلقلا دومحلاناف ةزكلاو ةلقلا نود

 كيا ىف ٍباطخلاو ىرسي ىا اذك سما ىبجمي لاقي هنم بجعتيامب رورسلا باجتالا ىنعمو |
 ثدنحلا ىرحتىف #“ هللا اوقتاف ه8 مهباطخب مالسلاهلع ىلا سما نيذلا نم دحاو لكل
 ةةقللاىف معو ةفاصلا لوقعلاىوذاي (بابلالاىلوا اي » لقناو ببطلا اورثآ اورثك ناو
 نيجار *6 نوحلفت مكلعل 98 سوفنلاو نادبالا روشق نم مهحاوداو مهبواق تصلخم نم
 ىوقتلا ءاطع نبا لاق * بتارم ىلع ىوقتلانا مث * ةرخآلا ةداعسوهو حالفلا اولانثنا
 قح هللا اوقتا ) ىلاعت هلوقىف لاقو صالخالاو ةسلا نطابلاىفو دودحلا ةفلاخم مهاظلاىف
 لق ىولوملاةرضحاياصو نمو * هاوس" ىش كبنلقىف سلو هللا الاهلا ال كلوق قدصو هو (هناشن
 ىصاعملارجهو مالكلاةلقومانملاةلقو ماعطلاةلقبو ةينالعلاو رسلاىف هللاىوقتب مكيصوا ] هتافو
 ءاهفسلا ةسلاجم كرتو مانالا عم نم افلا لامحاو ماودلا ىلع تاوهشلا كرتو مان آلاو

 2و0

 لقام مالكلا ريخو سانلا :عفنينم سانلا ريخناف ماركلا
 4 1 6 0 ريوس صم
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 ظ ىوسام رك ذنع هبقاريف هريغ هيف نكسينا مارحو ةقيقحلا ىلغ هللا تببهنا ريل مارحلا تييلا

 | ريسلاو بلطلا ماياوه مارخلا رهشلاو هتمحرو هلضف باوبا هللا حتفينا ىلا هبلطو هبحو قحلا

 سفنلاوه ىدهلاو قحلا ىوسام ةظحالمو قلخلا ةطلاخم اهيف بلاطلا ىلع مارح هللا ىلا

 نيكسب بلقلا ةبتع ىلع حيذتف ةعيرشلا ناكرا ىهو دئالقلا عم بلقلا ةبعك ىلا قاست ةيميهللا

 ةراشا ةيآآلا ( نوملعتل كلذ ) ىلاعت هلوقىفو ةيناوملا اهتاذلو اهتاوهشنع ةقيرطلا بادآ
 كليف لالجلاو لامعا راونا دهاشيو هللاتسب ىريف بلقلا ةسك ىلا لصو اذا دسعلانا ىلا

 . هللانا ) قيقحتلا ىلع مع هللا رونب رظني هنال ضرالا امو تاومسلا فام دهاشي داونالا
 لدسي ( باقعلا ديدش هللازا اوملعا ميلع ”ىث لكب هللا ناو ضرالاىفامو تاومسلاىفام معي

 ( محرروفغ ةللاناو ) اهتاوهشواهتنيزب اورتغاوايندلا ىلا اونكر نمث بابحالاريغل باجحلا
 لاقلاب ( غالبلاالا لوسرلا ىلعام ) باجحلا مفرو باوبالا حتش هترضح ىدصاقو هيبلاطل
 ( نومتكتامو ) ناكرالا لمعو ناسللا رادقاب نامالا نم. < نوديتام معي هللاو ) لاحلاو

 اليوان انو اذك ىلا يلطف تلا ضر ورهوتملا قديس و عيد كتلادا ناثلا قياسا
 اوعقوبنا نوملسملا مهامل ةماعلا جاحىف تلزن # ببطلاو ثييخلا ىوتسيال لق  ةيمجتلا

 ' جرخف ةنيدملا حرس قاتساو ةقباسلا ةنسلا ىف ةنيدملا ىلا دقو مطحلا مهبف ناك هنا ببسي مهب

 ءالسلاهيلع ىبنل اولاقف حرسلا باعصا كلذ غلبف اجاح ءاضقلا ةرمع ماع وهو لباقلا ماعلاىف
 ( ىدهلا داق هنا ) مالسلاهيلع لاقف هنيبو اننيب لخف ةماعلا جام عم اجاح جرخ مطحلا اذه

 مالسلاهيلع هلاقيدصت ةي.آلا تازنف ايادهلا ديلقتبن مالا مهقاقحتسا ببسب كلذىف مهلنذأيملو

 ةروسلا لواىف ةصقلا هذه تضم دقو نيكرشم اوناكناو جاجحلا ضرعت نع مهايا هسهنىف

 | ىلا ةينآلا هذه مكح قبو ةيآآلا © هللا رئاعش اولحتال اونمآ نيذلا اهيا ) ىلاعت هلوق دنع

 | اونرَش الف سجن نوكرشملا امتا ٠) اهنف ناكدق هنال اهلوزنب خسنف ةءاربلا ةروس تلز'ننا

 | دئالقلاو ىدهلا مكح خسنف 6 نيكرسملا اولتقا ) اهيفو 6 اذه مهماع دعب ماركا دجسملا

 | ه.كح نكل اصاخ ناكناو لوزا ببسو مالسالا نودب اهبمهنماو مارحالاو مارا رهشلاو ظ

 | ىدرلا نع ريذحنو دحلاىف بغرت هضق ديلا نيبو ىدرلا نيب هللا دنع ةاواسملا ىنن ىف ماع

 حجرا لالخلانم ةبح لاق لالخلاو مارخلا اهنف .ةريثك اروما بطلاو ثيمحلا لوانتيو
 | نايوتسيالامهف لوبقمببط لالحلاو دودرمثديخ مارحلانال مارحلا نمايثدلا ”ىلمنم هتلادنع
 بطلا قوس ىلاعتهللاو ببط بطلا بلاطو ثيخ ثيمحلا ل لاطاذا كلذك امهبلاطناام ادبا
 | تاثيخلل نوشيحلاو نثيخلل تاثينخلا ال لاقأك ثينخلا ىلا ثينْلا قوسي هنا ك بطلاولا

 مهرارسا هللا سدق ةفوصلا تادإس دنع بيطلاو ©« تابطلل نوبطلاو نيسطلل تاسطلاو

 ثيح نم قزر هنال قسافوا اص فرط نم قبس ءاوس ةيناسفن ةكرحو ركف الب ناك ام
 نيرقملا تاس راربالا تانسح نال اذهى دعبالو دودرم هفالخو لوبقم وهو بدتحنال

 | هلم تجرخاام بيطلاو هللاقح اهنم جرخب ملام لاومالا نم ثييحلا اضياو دبعب نوب امهنيبو



 مك 215 الا ءزجلا
 ا ام ال5281 سا دفا

 قدصتي نا ىحضملل بحتسب اذاو ءارقفلا ةجاح عفد نابرقلا نم دوصقملازا فرعي هنمو ظ

 اهلكب لب هتيحضا رثكأب
 شيوخ ىالاك روخ ردوا درب دوس *« نشوخ :ئالاو.تمعء زا ٠ علق + ده

 ىلصملا ىلا باهذلا مهريغلف مارا دجسملا ىلا ىنمنم ٍباهذلا كسانم نابرقلادبعموب جاجحللو

 ةماقاو (ةالص تيل ابفاوطلا ) مالسلاهملع هلوقل دسعلا ةالص مهريغلف فاوطلاو مهل ةقفاوم ©
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 وف رضع جك

 لك الو برلا ةفرعمل حلصي بلق لكألو برلا ةنازخل حلصي لاملكس بل نكلو كلذ اضبا |
 ىونشملافو : برلا ةمدخل حلصت سفن

 اذ (لثدتج اهنيك تيتيثببب د ىللدل اتت «اا رت نواف وك لكون
 اتاري ناقل بلابل عوكل ة بدلع ايل زا كتلك ق وحن قرشا نركل ا نآأ

 ىدهلا هبدلّغام هو ةدالق عم ىهو سانلل امابق اضيا دئالقلا هللا لعجو ىا 6 ديالقلاو 2

 تاوذ دئالقلاب دارملاو لمحوا بوكرب هل ضرعّسالف ىده هنا هب عيل رجش ءاحوا لعن نم

 باوثلانال ركذلاب تصخو ىحاضالاو ىدهلا ىف زوجامب ةرقبلاوةقانلا هو ندللا ىهو .ئالقلا
 رانيد ةئامثالثب هنم تبلط ةبسجن هلع هللاىضر رمتىجض اذاو رهظا اهب جحلا ءاهبو رثكأ اهف

 مايقل ابيس دئالقلا نوك هجوو 6 بواقلا ىوقتنم اهناف للارئاعش مظعي نمو )) ىلاعت هلوقل
 ةكم نم اوعجر اذا مهلحاور نودلقب اوناكامبرو دحا هلضرعتب+ل ايده دإق نم نا سانلا

 رجشلاو بيضقلا مهنم دحاولا لك أي ةيلهاجلا لها ناكو كلذ. نوْسُأنف مرا رجش ءاطنم
 لعملا ىلا ةراشا # كلذ © هل اهظعت هل ضرعتبالف دئالقلاو ىدهلا ىري وهو عوبلا نم
 86 ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام معي هللازا اوملعتل 8*ني و كلذ هللا عرشىا ردقم لعفب بوصنم

 عفانملا بلجو اهعوقو لبق ةيويندلاو ةينيدلا راضملا عفدل ةعبتتسملا عئارشلا هذه عب رششت ناف |

 هملع نم ئش جورخ مدع ىلعو عراشلا ةمكح ىلع لئالدلا حضوا نم ةيورخالاو ةيولوالا

 «6 باقعلاديدشةللانا اوملعا قه ديك أتلل صيصخخ دعب ميمعت 6 مماعىث لكك هللا ناو ف طيحلا
 ةاعارم ىلع ظفاح نمل دعو # محرروفغ هللازاو 8 كلذ ىلع رصا و همراحم كهتنانمل دعو

 دعب نم مكلرذعالف ةعاطلا مكتمزلو ةجحلا مكيلع تماقو هيلع ديزمالامب غيلتتلا نم هيلع |
 نوفخئامو لمعلاولوقلا نم نورهظتامىا 6# نومتكتامو نودبت ام ملعب هللاو #8 طيرفتلا ىف

 هرس سدق ىدعسلا لاق : اريمطقو اريقن كلذ 8« ذخاؤبف ظ

 يفك شارل اذن و انانكين ناك ذم تسب هديشوب هرذ كب ملعورب .

 هءنوذولب صاوخلاو ماوعلل اماق ىهاظلاىف ةعكل العجاك ىلاعت هللازا ةب آلاف ةراشالاو «

 ىفبلقلاةسكل عج كلذك ةيورخالاو هي ويندلامهتاجاح كانه لاهتبالاو عرضتلاب نوحجتتسيو |

 تايثاوةيلكلابرطاوخلا قنو ركذلاماودقيرطب هباوذوايل صاوخلا صاوخو صاوخلا امانق نطابلا |

 ( قحلا ) 0

 . ةلاسرلا غيلبتى ا # غالبلاالا لوسرلا ىلعامو# هبطاعتدعب كاهتنالا نع عطقناوا ىلاعت هنامرح

 مهريغلف نابرقلاو ةئسلا ةماقاو ةعدبلا ةلازا مهريغلف اهوحنو رافظالاصقو قلحلانم ننسلا ([*



 2-لا

 مرا ضرا الا ضرالانم ةلاقملا هذهب هبل هنا «نيعئاط انينا اتلاق اهركوا اعوطاشا)
 | ضراف هبرل هتعاطبهلامو هضىعو همد مرح اما ن لات كا يدوب ة01ةينبا مخ كايف

 رخخاىفو ةعاط ىذل الا ةمرحالف اهالخو اهرحشو اهديص مرح نيعئاط اننا تلاقامل مرا
 نان لوعفم 6 سانلل امايق لف اهتم رخل نافوطلا ىفم را ضراىف اهراغص ر انكلا ناتملالك أيل ١

 | هلا هجوتي هنالف لوالا اما ٠ مهايندو مهنيدرما مايقل رادم هنا مهلامابق ةنرك اهلا ليجيلا
 تااطخلاطحلاببس ةفيرشلا تاءاطلاو ةءظعلا كسانملانم تيبلاىفام نوكيف رامعلاو جاجحلا
 ةيف خدي * شلك تار مرحلا ىلا ىبجبي هنالف ىناثلا اماو ٠ تاماركل !لينو تاجردلا عافتداو

 ليعزلا ناىتح مرا ىف ءوسبدحا مهل ضر ,ىسالو ةراغلاو كيتا رمز ةقبناونمألا اوناكو راحتلا

 حوتفىف ىحا كلاق : هنف نمأيو مرحلا ىلا أل البتق لتقوا مالسالاو ةيلهام لا ىف اب امثذ باصا اذا

 ةيعكلا ةرضخل احدم نيم را

 دوس ديما خردد نيب هنوا هكلا# دوبن مه ىلو جيه ىلا جيه
 تسوا دزت نا بلط ار تندم. .* تسود فطلزجمب تسنور "ىئداه

 ىلِيلب _دنكحنإ ضيف ارش همنا +( لكتب وناننج زرزتس ادندزخ ا

 مهلاماق ةحطلاوذوهوجبحلا اذ ىدؤي ىذلا مار ارهشلا لعجو ىا 1 مار ارهشلاو 2

 برعلانا سانلا ماسقل اببس ما رخلارهشلا نوك هجوو صامب ةقث فوذحم . للا لوعفملاف اضيا
 فوخحالا ذاغاو ارنا ىهعلا ل خنو اذاف رهشالارئاسىف ةراغلاو لتقلاب ىضعمل مهضعل ضرعتي ناك

 نيدلا عفانم باستك ال اببس ناكف مهلا وماو مهسفنا ىلع نينما تاراجتلاو جحا رفس ىلع اوردقو

 لضف كضعب ىلع اهضعب تاقوالاومايالاو رهشالا هللا لضفدقو «داعملاو شاعملااصمو ايندلاو

 قوت واهمارتحاو اهك ارداىلا بولقلاعراستو سوفنلارداددل ضعب ىلعاهضعب مثالاو لسرلا

 ةحملا ىذرشعىروناسنلامامالا لاق *اهلئاضف ىفقاخلابغريو اهنف دبعتلاب اهئايحاىلا حاورالا

 ىسوم هللا ملك اهيف ىجان ىتلا ىف اهنال ناضمر رهشدعب ىلاعت هللادنع اهبحاو مايالا لضفا

 دوهو ءادفلا لعامساو ريشعلا مايا ىف ةبوتلا مدآ دجوو جاب قلخلا عبمج مرحأ اهيفو هير

 ةييدحلا حتقو ريبخ ةراشبو ةعبلاىف ناوضرلا هباحصاو ةلاسرلادمو ءاجالا حونو ةاجنلا

 تاي الانم كلذ ريغو < رخات امو كينذ نم مدام هللا كلرفغبل ) ىلاعت هلوشب ةرفغملا لوزتو

 رمتعاو جح نم ةدابعك اهنم ةليل مايقو موي فلا مايصك رمشعلا نم موب مايصو تاماركلاو
 نكل ةفرع (وي وهو عساتلا اهسال اديدش اباحتسا بحتسم رشعلا اذه موصف هتنس لوط

 مونلا كلذىف ةعورمشملا تاعاطلا ءادانعروتف مهقحلبالثل باححلل ةفرع موب رطفلا بحتسي

 نوسنلاوانا تلقامريخوةف سمو ءاعد ءاعدلاريخ) ثيدحلا فو لامكلاوروضحلا ىلع اهودؤيو
 ىا  ئدهلاو فِي (ريدق'ىش لكىلع وهو دحاهلو كلملا هل هلكيرشال هدحو هللاالاهلاال
 ءارقفلا نبي همح قرفيو كانه حيذيو تيبلاىلا ىدهيام وهو مهلامايق اضيا ىدهلا هللالعجو

 ريقفلا ل لوس عراسللاو نيدلا سمعا مايقلا]ب اسس ناكف هارقهلا مجدل جاوقاو ىدهملا كس هئاف |
 ١ وج مجسم عدس صمم

 ' ىلاعت هلوقىف ريسافتلا ضءب ىف ءاجدقو < ةقيقحلا دنع ةيناذلا ةمرملا نم ةباتكلا كلتو ةميردق
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 هيلعلاق اك ةرخ آلاو ايندلا بلاطم نم هللاىلاريسلا ءانثا فت ساموهو (ربلادصإل بالطلا اهبا |
 (هّللا لها ىلعناما رح اهاتلكوايندلا لها ىلعمارحةرخ لاو ةرخ آلا لها ىلعمارحايندلا )مالسلا

 , مكح ناف لاصولا ةرضح ىلا نيهجوتم لوصولا ةبعكملا نيمر# متمدام ىا 6 امرح متمدام ال

 ىحاصلانيب نوبو حاص هجوتملاو اوحمراص لصونم نال لماكلا لصاولا مكح ىناني هجوتملا
 ىف هما ىلع للاغ هللاو هنمالو هب تسل ىحاملا لاوحاو هئمو ه,ىحاصلا لاعفا ناَف ىحاملاو

 نيرفاسملا تانوؤمو نيمرحلا فلك مكنع طقس لوصالا كلاسم متكلسو لوصولا كسانم
 ىنعي ( نورشحن هيللاىذلا هللاوقتاو )) لاق ام نيقئاطلا ماكحاو نيفك اعلا موزل مكأ تبثو

 روحا نم هللابذوعت اوروكتامدعي اوروحالك] هاوسامع نولصتو نوعمجت هلا ئذلا للاب اوقتا

 كئايلوا تاكرب نم انيلعضفا مهللا قئاقم ارح ةامسملا ةيمحتلا تاليوأتلا ف اذك روكلادعب
 عببلا ىمسامب او اهريص ىا 6 ةبعكلا هللا لعج ف كئادواو كئابحا تاساكن م انلع دداو

 دنع ىذا لجرلا بمكي هلاهيبشت ةبك عب م تيب, لك ىحست برعلاو همبزت ىا همك ةمكا

 ضرالان ع اهعافترال ةيعك تبمس لبقو . عبرتلا ف هته ىلع هنوك ىف مدقلاو قاسلا ىتتلم
 لبق هنمو مدقلا ىناجنم هجورخو هوتنل امك بعك1!ىمسو عافترالاو جورخلانم اهلصاو
 رهتشاو ايندلاىف اهركذ عفترا امل ةبعكلاو بعااهايدن جرخو غولبلا تبراق اذا ةيراجلل

 هبمكالعنالف هنأش عفتراو هردق مظعنمل نولوقي مهنا كلذلو مسالا اذهب تيمس ملاعلا ىف اهىما
 ناكرا ةثالث ةَمتْلا ىف ىهو ناكرا ةعبرا قّعلا هديل هللا لعج مكحلا ةلئسآ"كحاصلاق.#

 عضولاب ناكرا ةعبرا ىلع هنوك رسف بعكلاب اهيبشت ةبعكلاب تيمس كلذلو بعكم لكش هنال
 100111 ولخال نمؤملاىلق نال نينم ملا بولقىلا ةراشا ثداحلا

 ىناسفنلا ةلزام ىئاشلاو ىكلملا ةلزب ىناهلاو ىهلالا رطاخلا ةلزنم, رجحلا نكرف قاطشو

 قافنلاوقاقشلانمهللاب ذوعا هدنع لاَش نا عرش عرمشلا نال ىاطشلا ةلزنمب قارعلا نكرلاو

 00 ةراشاف بعكملا لكشلا ثلثم هنوكرساماو *ناكرالا بتارم فرعت عورسملارك ذلاب و

 ىنل سيلف اهايا مهسبلاو مهاطعا ىتلا ةمصعلاب هءاسناو هلسر هللا زيعل مالسلا م هلع ءادآلا

 وو ىتاطيشلا نطاخلا ةدايزو ءذبه مهريغلو قو جلمو ىملا رطاوجلا هنأت

 20و نبنوج و زحلا هك هرهاظىف رئؤيالوهلرطخ# نم مهنمو قلخلا ةماع هو ىهاظلا ىف هلع
 ا
 ههج ىلعن اس فاططع 3 مارخلا تيبلا ف ءامل والل ىزاوحلا 1 ال 7 ءاس الل ةسوجولا ةمصعلاب ظ

 | مظعو همرح ىللاعت هللا نال مارحلا تيبلا ىمسو كلذك ةفصلا ”ىجنا# حيضوتلا نود حدملا

 ( ضرالاو تاومسلاقلخ موب ةكم مرح ىلاعت هللا نا ) ثيدحلا ىفو مرح اىنعمي مارحلاف هتمرح |

 ةالصلا هيلع ىبلا نع حصامل ماللاهيلع مهاربا اهمرخ هلا اهفرش ةكمزا معا كلمنبا لاق |
 | لاق مالسلاهيلع هنا ىورامو ( ةنيدملا تمرح ىناو ةكم مرح ميهاربا نإ ) لاق هنامالسلاو

 مهاربازا ظوفحلا حوللاىف هتباتك هبدارملاف ( تاومسلا قلخ موب هللا همرح دليلا اذهذا )

 ع ذلا هتمرحنكل ةثدلا تناك ناو يد رملا هني رتسولا زيقفلا لوش د تال 0

 0 (ةعدق)



 ظ ناآلا لحم ةفدح ىنآ دنعو ببس ريغب وا ببسي تومب نا نيب قرف الو:( دارجلاو كميسلا ظ
 ] نامسقف كمسلا ريغ اماو . كلذ وحنو هنع ءاملا راسحنا وا ريح ىلع غوقونم ببسب تومي

 | ربلاىف شعنالو ءاملاىف شعب مسقو هلكا لحنالو ناطرسلاو عدفضلاك ربلاف شعل مسق

 لوق وهو كمسلا الا اهنم ”ىش لحال نا ىلا موق بهذف هيف ,فلتخاف جوبذملا شيعالا

 اهروص فلتخا ناو كمس اهلك ن ال لالح لكلا ةتيم نا ىلا موق بهذو ةفينح ىبا

 | ىا # هماعطو ظ قافتالاب حايم هلك او ةبحلا لكش ىلع هنوكل ءاملا ةبح هل لاقي ثيرجلاك
 ةسبابي ضراىف وه قبو راغ ىا ءاملا هنع بضنوا هظفلو رحبلا هفذقام وهو رحبلا ماعط

 | هديصنم عطيام ىا 6 هماعطو )) دوعلاوبا ىلوملا لاقو * هذخاىف ةحلاعم ريغ نم ذخؤيف

 ىهتسادهب عافسالا وهايملا ف داصلام عيمج ضرعتا مكللحا ىنعملاو ميمعتل ادعب صيصخن وهو

 , ىف ةلفان نا كيماعطلاب صتخم دوعسلاوبا ىلوملالاق * هللوعفم هنا ىلع بصن 6 مكلاءاتم ف
 اعتم هماعط مكل لحا ىا بوقعيب ةصتخم لاح 4 ةلفان بوقعيو قحسا هلاننهوو ) ىلاعتهلوق

 ربلاديص مكلع مرحو# اديدق هنؤدوزتي مكنم 46 ةرايسللو 8 ايرط هنولكأي نيميقملل
 6 امرح متمدام ف ءاملا ريطك تاقوالا ضعبىف ءاملا ف شيعي ناكناو هيف خرفبام وهو

 ىف مرحلا ىلع مارح هنا دايطصالا ىف فالخال نيمرحم مكماود ةدم ىا ةيفرظ ةيردصما»
 لخدم هلنكيملناو مرحلا ىلع لالحلا داصام ةمرح بجوب ةيآلا هاظف دصصلا نيعاماف بلا

 لديملو هيلا ريشي ملاذاهلجال هداص ناو لالحلا هداصام هللحب هنا ةفشح ىلا نهذم نكل هف
 ميصام ركيلع ءرجي يلق هو نيعزستج ال :ناطللا تال هيا رس نايت هياكل
 نم ىتلا ىصاعملا عيمج نم هنع م اهنامف 6# للا اوقتاو 98 مهريغ ديصم هنم جرخبف ىبلا ىف

 صالخلا مهوتي ىتح هريغ ىلا ال ه# نورشحت هيلا ىذلا هِي مارحالاىف ديصلا ذخا اهتلمح

 قوسب عجرملاو ىهتنملاىا| «قاسملا دموي كبروا ]ب ىلاعت لقاك هملا ءاجتلالاب ىلاعت هذخانم

 ىلا قاتشا نم) ثيدحلا ىفو ريعسلا ىلا اماو ةنجلا ىلا اما هللا مها ثيح ىلا ةكئالملا

 | دهز نمو تامرحلانع هسفن فك منهج باذع نم قفشا نمو تاريخا ىلا عراس ةنجلا
 أ ةوهش كرتي ل نش تاريخلاىلا رداسلف توملا ةلوهس دارا نمو ( تاسصملاهىلع تناه ايندلاىف

 ىو : ىوقتلا ةمالع نم هادبا امب عفتنمل ءرسىف هللا قتيل نمو هتعاطب هبر هنع ضريل

 ىونتملا

 [1] جب تعاطو ناميا هررد * نبك تتسدرت نايزرت نم مرفاك

 [0] جالف..ملاطودي: هاي :نادي هك« .حالصو. نيدو دمادإ يوقتاداك
 6 رحبلا ديص )' قئاقحلا رحب ىف نوقرغتسملا اهيا  مكل لحا ال ةيآلا ىف ةداشالاو ©

 ىنعي ( ة.دايسللو مكل اءاتم هماعطو ) فوشكلاو تادهاشملاب ةفرعملا رحب نم نودصتام

 ىبد دنع تيا ) مالسلاهيلع لاق اك تافصلا ىلحتو قحلا دراو نم مكلع دري امب نوعبشت

 اهنم اولكش )) ىلاعتهلوقك ةدارالا لهانم هللاىلا نيرئاسلا هنمزومعطتو ( ىنيقسو ىنمعطي
 (مكيلعءرحو)نيخسارل!ءاملعلانم ةسرتلا ل هاو خعاشملالاح اذهو 6 ريقفلاسئابلا اومعطاو
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 خا اردهد ريش نداد حج رث ناي لد مكي رافد لئاوا قو ]١[

 ا هكو دزه مالغ ثياكح ناب رد مدش ريقه لئاوا رد [؟*]



 6ع مسج يي سل عاتب مك درك م م2 هجر سيل ك6 2

 : هياعق اندصق نم ىنعي ةلصولا ةبعك ةرايزل ايندلا نم نومرحلا ةبحلا

 أ اما . هريغو كمس نيمسق ىلع ءاملا تاناويح ةلمح ةنسملا ىح لاقو « ةيآلا هذه مومعل |

 م خ49 اقنع عباسلا ءزجلا

 ةلمح عامطالا

 قحلا دص فراعلا لاقيو لاصولا بلط الا لاوحالانم لاحب ةبلاطم هلزوكي نا ىنبنيالو
 ايندلا نم *ىثل تفتلا اذا بالطلا نم ىا ( مكنم هلتق نمو ) ديص ديصلل نوكيالو
 سفنلا صرح هيف عّقب) ىوهلاهيلع بلغيف هيفامي ملاعو هترضم ىلع فقاو وهو ( ادمعتم رب
 ةوهشلاوةذللا كلت اهملأ لئاعو ةدهاجمو ةضايرب هسفن ىزاجب (منلا نم لتقام لثم ءازغ)

 عاونا ىلعو ناميالا رادقم ىلع نامكحم حورلاو بلقلا وهو ( مكذم لدع اوذ هب مكحم
 طبضو ةولخلاو ةلذعلابوا مالا كرتبوا لاملا لذبب وا بارشلاو ماعطلا ليلقتب تاضايرلا
 نم قحلا لوبقل حلصي ثنحبب لمعي امف ىلاعت هللاصلاخ ىا 6 ةبعكلا غلاب ايده ) ساوحلا
 ىخلاو حورلاو رسلاو بلقلاو لقعلا مهو ( نكاسم ماعط ةرافكوا ) قلخلا ةظحالم ريغ
 ضارعالا صواخو قحلا ىلا هجوتلا قدص نم ةيناحورلا مهتيذغانم نيمرح اوناك مهناف
 تابوهوملا ىلع ركملاو تافولأملا نع ماطفلاو تاهوركملا ىلع ربصلا عرجنو قلخلا نع
 وه مايصلاو 6 امايص كلذ لدعوا ) تايلزالا ماكحالل ملستلاو تاردقملاب ىض رلاو
 6 قوذبل ) رابملا كلملا ريغ ىلا نوكرلاو رايتخالا بلطو رابغالا ةظحالم نع كاسمالا
 ءازج اهعبط فالخ ىلع ىتلا تالماعملا ءذه ملأب ملأتت ىا 6 هسما لابو ) ةدامالا سفنلا
 نيلاطلا نم ( فلس امج هللا افع) تالفغلا ةوالحو تاوهشلا ذّياذل نم تلان امل ةرافكو
 مدقب اهنع جورخلا دعب ايندلا نم ”ىش قلعت ىلا ( داع نمو إ) بلطلا ىلع مهمادقا لبن
 دجوبال (زينع هللاوإ ىقعلا ىف نارسخلاو ايندلاىف نالذخلاب © هنم هللا مقتنش )ب قدصلا

 «ماقتناوذإ) ريبكلاو ريخصلاو ريثكلاو ليلقلا نع بلاطلا درجت ىتح نينوكلاب قلعت نم
 مهتظحالمو هريغ ىلا مهتافتلأ ردق ىلع ةمظعلاو ءايربكلاب ذزعتلا باجتحاب هلابحا نم مقني
 ةيمجنلاتاليوأتلا نم ةياآلا ( مهراصباو مهتدئفا بلقنو) هلاق امب هتادعا نم مقتأو ءاوسام
 ىونملا فو

 ريكوج مشاب عونصم قشاع * ريصو ركشرد ماوت عنص قشاع
 دون رفاك واعونصم قشاع * دوب رفاب ادخ عئسصص قشاع

 ّللاو ريخلا هدسب نم ىلا لصتيو ريغلا ىلا تافتلالانع عطقني نا قداصلا بلاطلا ىلعف
 املا داصيام ىا 4 رحبلادبس 8 نيمرحملل باطخلا « مكل لحا © نيعملاو قفوملا
 اف لوكأم ريغوا ناك الوك أم ءاملا ىف الا شيعبال ام وهو اريدغوا ارهثوا ناك ارحب اهلك
 ىمسإال ءاملا روبط عبمجو ةافحلسلاو ناطرسلاو عدفضلاو طبلاك رحبلاو زذاعو ترعسلل
 داطصيام عيمج مامالا لاق + هلتاق ىلع ءازجلا بجو ربلا ديص كلذ لكلب رحبلا ديص
 مارح اهعاونا عبمجو عدافضلاو . لالح هعاونا عبمجو كمنلا : ساتجا ةثالث رحملاو
 لالحدنا نورثكاالا لاقو * مارح هنا ةفدحوبا لاقف * نيسنملانيذه ىوس اهف اوفلتخاو

 ناتتسانل تلحا ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا لاق اهعاونا ىالتخا عم لالح هتتف كمسلا

 (كمسلا )



 ةدئاملا ةروس 20 هده 441 طح

 ذا هرسيإ ملا نم ىلاعت هللا ىلا ابرقت تيبلا ىلا ىدهيام ىدهلا 6 ايده © نيملسملا

 ىدهيونا اردقم ىنعملاو هبىف ريمضلا نم ةردقم لاح وهو ةقان ىا ةندب هالعاو ةرش هطسواو

 ةيعكلا هغولب ىتعمو ةبعكلا اغلاب لسصالاو ةيظفل ةفاضالا نال ايدهل ةفص 6 ةبعكلا غلاب

 هلع بجي لب قافتالاب زحل مرحلاءارقف ىلا لوتقمال لثامملا ىدهلا عفدول ىتح م رجلاب هحذ

 | © ةرافكواؤ» ةفيتح ىبا دنع ءاش ثيح مرحلا ىف هحبذ دعب هبقدصتي نا هلو مرحلاف هحيذ
 | ماعط #  ءازجل ةيلاث ةفص ةلجلاو .فوذحم أدتم ربخ هنا ىلع منلا نم لحم ىلع فطع
 | 46 امايص كلذ لدعوا 8# فراعملاب هصصخبال نم دنع ةرافكل ناب فطع 6# نيكاسم
 ' مايصوا نيكاسم ماعطوا ملا نموه لوتقملل لئامت ءازج هيلعف لبق هن اك 1-ا ماعط ىلع فطع
 امإ .ماصلاو ماعطلاو ىدهلا هبردَه ءازجلل امزال افصو ةلثامملا نوكت ذئانغ مهددعب مايا

 نيرخ آلا نم الدب اهنم الك ىتاجلا راتخف ىناثلا ةطساوبف كلاثلا اماو . ةطساؤالف نالوالا
 | ”ىثلالدعف .ةسنجريغ نم لثملا حتفلاب لدعلاو هسنج نم لثملا رسكلاب لدعلا ءازفلا لاق *
 | ردصملاب ةيمست حوتفملا نأك رادقملا ف هب لدعام هلدعو ماعطالاو موصلاك هسنج نم هلداعام

 | قاجلل كلذفف رابخلاو لدعلل زي امانصو ماعطلاىلا ةراشا كلذو لوعفملا ىنمي روسكملاو
 راجلايف رارقتسالاب قلعتم  قوذل © دم دنع نيمكحلاو فسوب ىباو ةفشح ىبا دنع

 ةماكظ كده هقاع ءوس ىأ 26 هما لابو ديصلا لتاق قوذنل ءازج هيلعف ىا رورخلاو

 هسفت هتلوس لمع نم ةقاعلاىف لاني ىذلا ررضلاو هوركملا لصالا ىف لابولاو مارجالا

 | ديصلال تق ىلا6# داع نمو #8 ميرحتلا لبق امرحم ديصلا لتق نه 6 فلس ام هللا افع

 نال هنم هللا مقتني نمم وهف ىا © هنم هللا مقتنيف 9+ ةطرش نمو مرحن وهو هنع ىهنلا دعب

 ظ ءافلاريصت الث ًادتملا ردقف ةسسالا ةاا ىالخم فرخحلاىلا جاتحيال ءازج عقو اذا لعفلا

 | ةجاو اهنا مهضعب نعف ةرافكلا اماو ةرخآآلا ىف بيذعتلا ماقتنالاب دارملاو اوغل: ةّشسازحلا
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 | ىاصتنالاوراصتنالاماقتنالا لصاو ىهاظلاب اقلعت هيلع ةرافكأل هنا مهضعب نعو دئاعلا ىلع
 | ه6ماقتناوذ#9 بلاغيال بلاغ هيزي نع هللاو# ةازاجلاو ةبقاعملا هيديراىلاعت هللاىلا فضا اذاو |

 فاخن# ىنم فخ مهاربااي] هليلخل ابطاخم ىلاعت هللا لاق ءادتعالاو ناصعلا ىلع رصا نمم ديدش

 ىلووى نيب قرفبال دحا ىلع هتاضق ءارجا دارا اذا ىلاعت هللا نا ىنعي [ىراضلاعبسلا نم
 صلخت فيكف شطبلا ديدش ىلاعت وهف رارضو عاف نيب سزرتفملا عبسلا قرفبال اكودعو '
 ةعاطتسالا رده نامصعلاو ةفلاَحخْلا نم لقاعلا رذحسلف هماقتناو هرهق دب نم نومرحملا |

 ىونثملاف لاق : عرزيامالا دصحمال ناسنالا ناف ناك امنا ناكمالاو

 ىوردبىز ور شيراك ىدهح ره * وركن وت رك ١ نبأ تّيباد هلم

 | تاوهشلا ىف كامهتالانمالا سيلو ىوقلا هللا ىصعي فيك فيعضلا ناسنالآ نا: بحيلاو |
 | «مرح ماو ديصلا اولتقتال اونما نيذلا اهباايإ ىلاعت هلوقىف ةتكنلاو ىلاعت هللا نع ةلفغلاو

 أ تالامكلا نم اوضر .نيذلا ماوعلا نم واسلا لها معو الالح ناك نملديصلا حابا هنا

 حا ارق وثم. قشاو نفاي ناييرد موس ركفد رخاوا رد 31 : 6 ع لدار | لها موامارح ناك نم ىلع دصلا مرحو ةيندلا مهممم روصق نم ةينديلا لامحالاب ةشيدلا



 ىنكيم ىداخ لمح شنشلك زك « لك نيتسا ىربن نجح نيزك مسزت
 لك نع زرتحيو تاوهشلانع هسفن كريو تاضايرلا اشم لمحت نا قداصلا فلاطلل ىننف
 ناكناو سفنلاو ةعسطلا حالسصصا ناف لاعتملا كلملا هللا مرح امع الضف لالخلانم هدام

 ظ نا  ىحي  ثالااذهىف ةيوقلابابسالانم ماعطلا ليلقتو موصلا نكل هتبانعو هللال ضب
 اناو تنا تنا هسفن هل تلاقف انا نمو تنا نم لاقف ةديدش تاضاير دعب هسفن يطاخ اكلاس

 لغتشاف الوا هب تباحا اب تباحاف اذهل تارم ايشام ججح ىتح اناث ةيك زيلاب لغتشاف انا

 بيست

 تنا'تنإتلاسقف.كنأ نم لاسسف هسفن تاما: ىتخ ماسطلا ليلقتب اوجلاءو . لوالا نم دشا

 له ىولوملا ةرضح لئسو * ىلاعت هللانوعب حارتساف رثا ىدوجو نم قس لو ةيباف ترصاناو
 حالاصأ ىلع انعا مهللا ءادو هل مس هناف ءاهتشالا لبق اماعط لك أي نا الا ال لاق ىفوصلا ىصعي

 لكل مسا ةفينح ىبا دنع وهو 4 ديصلا اولتقتال اونمآ نيذلا اهيا اي 8 ةرامالا سفنلا هذه

 برقعلاىوقساوفلاادعام دارملاو نكيجلوا محللا لوك أمناكءاوست انا وبلا نم شح وتم عنتم
 مارح عمج ه#مرحمتاو 0 مرآ او للا ىف لتقت اهناف روقعلاىلكللاو ةرافلاو بارغلاو ةحلاو

 ال مرحلاف هلح سبال.ىا الالح ناكناو مرحلا ىف نم همكح ىفو للا ىف ناكناو مرحلا وهو

 لالخلاو ريطلاو بالكلام حراوجلاب وا حالسلاب مرخلاىف وا للا ىف ناك ءاوس الصا ديصتي

 ىناثلايناجلانمولاسما ةتس قرشملال بق نم هرادقمو ةكم مرح ىا مارح انود للا ىف ديصتي
 اذكه السم نورشعو ةعبرأ عبارلا يناجا نمو الم ريشع ةسامك ثلاثلا بناحلا نمو البم رمشعاننا

 مرح ا هلتقبام لكف ةتيملمكحىف هنوكي ناذيالل خذلان ود لتقل اركذ اماو . رفعجوبا هيقفلا لاق

 هك نمو ##نومرح ما لالاو هولتقتالىنعملاو هلك ا زوج ال كذملاريغو ىذم نوكيالدبصلا نم

 لتاقلا نوك لاح لوك أم ريغوا ناك الوك أم ىربلا دوهعملا دصلا ىا 6 هلتق 8 ةيطرش ظ
 هناي رج مدع ىلع نم ملا خيو تلامأاب دسقتلا نم دوصقملال علو نينم وم لا نم ىا و مك ده انما |

 هلتشام لبق ةهوح املا همارتخال | ركاذىا هلَتق لعاف نم اضيا لاح 6 ادمعتم هناا ىضتقم ىلع ظ
 ودمعتملالعف لصالا نالدمعلاو أطخلا اهف ىوتس مارجالا تارواذ<نا عم دمعتلاب ديقتلاو

 وهف لتق امل لئاممىا ه لتقاملثم وي ةيدفو ءازج هللعف ىا 6 ءازخ + طغتا هب قحال أطخلا
 ةئيهلاو ةقلخلارابتعاب ال ةميقلا راستعاب لثملا فسوب ىباو ةفيتحىبا دنع هب دارملاو ءازجلا ةفص

 ناف هبف ىرتشي الو عابيال ربيف لتق نا هيلا نك امالا برقا ىنوا ددص ثيح ديصلا موقتيف |
 نييومركلا ىلا هيدهبف ديصلا ةمبق هتميق ام اهب ىرتشي ناب ىناجلا ريخن ىده ةميق هتءيق تغلب |

 موصينا نيبو رك نم اص وا رب نم عاص فصن نيكسم لك ىطعبف اماعط اهب ىرتشي نا
 | نالالماكاموي هنع ماصوا هب قدصت نيكسم ماعط غلبيال ام لضفناف اموب نيكسم لك ماءط نع

 | دحا ىلع ةميقلاب ىرتشملا ىدهلل انايب 46 مينلا نم ولي ىلاعت هلوق نوكيف ضيبتيال امم موصلا
 | كم ةغللا ىف منلاو ملا نم لتق ام لثمب ىزج هنا هياع قدصي كلذ لعف ناف ريبختلا هوجو |
 ا 2 4 ١ 0 ا
 | امعن مست+ل متغلاو رقبلا تدرفتا اذاو معن اهنا ىلق لبالا تدرفتا اذاف مغلاو رقبلاو لبالا |

 نم نالدع نالجددىا « مكس لد وذل از نس تام لج كا < هيكل
 ( نيماسملا )



 الأ ةَروِس مه غم. <

 لزت ىتلا ةلئاهلا نتفلا نم سبل كلذ ناب نذؤملا ريقحتلل ”ىث ريكنتو ءالتبالالبق لوزتلا
 هب ىلتا ام لسق نم وه اماو لاومالا فالتاو سفنالا لتقب ءالتبالاك نيخسارلا مادقا اهبف
 فك اذه لثمىف تشتب مل نم نا ىلع هينتلا هتدافو تبسلا موي كمسلا ديصنم ةلبا لها
 ىنعمي هللا نم فوخلا # بنغلاب هفاخم نم هللا لعبل # نحلانم هنم دشا وهام دنع تثني
 | هناقعزم فئاخلا ٌديمَتل ىا هللا باقعوهو ةفاخم لوعفم نم لاح بنلابوةناقعرم قولا
 فعضل كلذك ىاخمال نمت دصلل ضرعتي الف هناميا ةوقل بقرتم بئاف وهو ىورخالا
 عنتما اك ريغتلاو ددجتلا هيلع عنتماو هتاذ ىضتقم ناك امل ىلاعت هللا اعف هيلع مدقيف هناعي

 ٍثيسملاىلع ببسلاقالطا قيرط ىلع هروهظو مواعملا ْريم نع ازاجم انههلعج هناذ ىلع كلذ
 كلذ نع ربع ام دوءسلاوباو هروهظو مولعملا عوقو داراو معلارك ذ نضال لاق "تسل
 نف # فوخلا ىلع مهلمحىف لخدا هناف اباقعو اباوث ءازجلا رادم اناذيا هل مزاللا هللا ملعب
 ىنعملاو ةمكملانم رك ذامب ىبلاعت هتهج نم ءالتبا عقوامزا نايبدعب ىا ه6 كلذ دعب ىدتعا
 / ىلا دؤم ءالتبا مهنم هشحوت مدعو دصلا ةرتكنم عقوام نا انيبام دعب ديصلل ضرعت ن
 مدعو ةحيرص ةرباكم كلذ دعب ءادتعالا نال 6 ملا باذغ هلف 9 ,ىصاعلا نم عبطملا ريت
 | ةرخ الاب اذعدارملاو ةيلكلاب هتشخو هفوخ نععالخلاو هتعاط نع جورخو هللاريبدتب ةالابم

 اقرفم اعبجو ابرض برضف هبايث عزتي ايندلاىف ةرافكلاو ريزعتلاو ةبوتلالبق تام نا
 هللازا ةيآلا ىف ةراشالاو © ةرافكلاب ىمؤيو جرفلاو سأرلاو هجولا الخام اهلك هتاضعاىف

 نيذلا نيحلا ناميا ( اونما نيذلا اهيا اي ١ لاقف بهذلل بهللاك ءالولل ءاللا لعج ىلاعت

 لاصولا ةرمعو لوصولا جحب اومرحاو لالحلا نم اهتاوهشو ايئدلا ذالم نع اودرحت

 ةيناسقتلا بلاطملا نم حسام وهو © دصلانم *”ىثب ) كولسلا ءاسثاىف © هللا مكنولسل )

 مكسوفن تاوهشب قلعتبام ىا © مكيديا هلانت ل ةيويندلا ةيناوهشلا دصاقملاو ةيناومحلا
 6 بيغلاب هفاخي نم هللا لميل ) هاجلاو لاملاب قلعتيام ىا © مكحامرو ا مكتادبا تاذلو
 ةسغلاب هفاحم نم قحلا بلطىف دصاقملاو بلاطملا كرتب زميو هللارهظيل ىا ىديو ملعب وهو

 بلاطملاب قلعت ىا ©« كلذ دعب ىدتعا نش ) هريغل تاقتلالاَنَع زرتحن و هنع عاطشالاو

 ةيمجتلا تاليوأتلا ف اذك هللانع عاطقنالاو دصلاو درلانم 6 ملا باذع هلف ١ بلطلا دعب
 هلع هللاىلص هللالوسر تيار هرس سدق ىزاريشلا هللادبعوبا هتقو ىف خعاشملا دحوا لاق *

 مل باذعب هللا هبذع هنع عجر مث هكلسف هللاىلا امرط فرعنم لوقي وهو مانلايف ٍرسو
 هباذع ناكاما هبونذ هللارفغ قحلا حيبذلا ىمس ريقفلا لوس * نيملاعلانم ادحا هب بذعي

 معبال نك معي نم سيلو ىلاعت'هللاىلا لصؤملاق حلا هنا هتفرعم دعب هقيرطنع عجر هنال دشا
 ىوتنملاىف لاق : قيرطلاىف تاناحتمالا عوجرلا ب بْسو

 اكوا 20و ف دنا رد زر 2 نامز رداذدش هس كا قرح لفل
 شخر ددنخ ىمه شتآ خر رد * شخهتوبرد رزتخادنا ايو تسد

 ظفاحلا لاق |

/ 

ْ 
 ا

/ 
| 
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 لا لاسمال اصلاخ !سمدك مالاهيلع نايلس ندرك ادب نايب رد مراهج رتفد لئاوا رد



 مك 4 زعم عيابلا ءزجلا

 7و و 0 0 روع + ص * "0 "و و دن د م ناملاظ

 وكلن لعف وزادنام ايندز ديو يروا ضيا رو كنخ رف

ْ 

 درخ تسسن ناسحاو نيد نادزيدزل * درك نسنابجا كل نسحم نر

 دربي اح وا كرف ىرادشا 8 درك شئابصعو قر 0 ىاو

 امن أكف نييكليش ىلع هقدصب مال[ لجو قدصت نم نا ) ةحملاىذ ريشع لئاضفى دروو

 عيش نمو هءالدبو هللا ءاملوا داع ام أكف اضيرم هف داع نمو هباساو لال سر ىلع قدصت |

 فاطل أن مو ةنجلا للحم ىلا هلا ءاسك ان ؤم اسكن مو ردب ءادهش زئ انج عيشامن أكف قا

| 

 سلاجم رضح اهب أكف معلا سلاجم نم اسلحم رضح نمو هشرع تحن ةمايقلاىف هللا هلظا اهني

 هرسس دق ىدعسلا لاق : ءاملعلا ةضور ىف اذك ( هلوسرو هللا ءاسنا

 ىرتمإ وهب كو فلازا هب 2007 ننال مكمل كسلا

 تيب اهيف ناكو :ككسلا نم ةكس ريقف لخدف لْئا رسا ىنب ىف طحقلا عقو هلا  ىكح ب

 لاقف, ىنغلا هلبقتساف اراح اًزبخ ىنغلا تْنب هللا تجرخاذ هللا لجال ىلع اوقدصت لاقف ىنغ

 هللا ل وحعف ئعلا هتنبا دب مطقو لخدف تيبلا اذهنم ةنبا لاقف زيا اذه كلا عقد نم

 انيخخ داو اهتيوزق درع يزعل ةنبالا نسل ف الخبيلا عديت كامو( ةيفامملا+

 ءارقفلا نا تعمس . ىتفلا لاقف, ىرسبلا ديلا تدف ةدئام ترضحا لللا ْنِح املف هراد

 فتاه تببلاب فتهف ائلاثو اينا' ىرسيلا تدف ىنعلا كدي ىدم لاقف بدالا ىللق نونوكي |

 اهدي تجرخاف ىنيلا كدي كيلع در هلجال ريشا تطعا ىذلا برلاف ىنعلا كدي ىجرخلا |

 ةضورلاىف اير تلكاو ىلاعت هللا سعاب ىبعلا

 هللا دئاد دئادن ىقام ركحا « هاشىا زادنا باب نكنوت ظ
 فيت ةييدحلاو . ةرحهلانم ةسدايلاةئسلا ىف ةيسيدخلاماع تلزن 6 اونمآ نيذلا اهيا اي ١

 عم راسف ةبعكلا ةرايز مالسلا هيلع دارا ةكم نه بيرق عضوم ددشت دقو ةريخالا ءايلا

 ديصلاب هللا مهالتباف ةسدحلاب اولزنف الجز نوعبراو ةئامسمحو فلا مهو ةئيدملا نم هباحا

 اذا اهديص نه نينكمتم اوناك :ثيحب مهلاحر ىف مهاشغت شوحولا تناك نومرحم مهو
 4 هللامكنواببل 8 6 اونما نيذلااهيأ اي ١ هللالزئاف اهذخاب اومهف مهحامرب انعطو مهيدياب
 ةلماعم مكتلماعبل هللاو ئا فوذحم مسق باوج ماللاو هتريتخاو هتبرج اولب هتولب لاقي |

 ىنعمب ديصلاوه ريقح ”ىش ميرح, ىا # ديصلانم “ىثب  مكلاوحا فرعتبل كربتخمي نم |
 ادعاش. ملوك ىلع يغو جلوك .امدررلا يصل نالازو ابظقا ةئاضبا حيفاومالا بيتك اذئلسلا |

 ةبحلامرحلاو لحلايف نلبس قساوف سمح ) ثيدملاىفو دهعلل ماللاف قساوفلانم تاشئتسملا

 دروام ىلع بئذلا روقعلا للكلاب داراو ( روقعلا ىلكلاو ةرافلاو بارغلاو برقعلاو

 ثسحب 00-1 مكيديا هبللا لصت ىا 4 مكحامرو مكيديا هلا 3 تاياورلا ضع ىف

 عقوام قيقحتل وه امنا مكتواببل ىف ىمسقلا ديك اتلاف مكحامرب نوئعطتو مكيدياب نوذخأت |
 ناكول ام هب ىلتبملا عوقو ق قيقحتلال قحتلال مهئالتنال الار سبل نع تحمل | نئحوت" مدع نا ل

 ( لوزتلا )



 ةدباملا ةروس مص غل جم

 ادافتم انققح اناميا ( اونها نيذلااهبايإل ةزاخالاو © '
 روم وهو أكمل رمخم اهناف را اماف ( مالزالاو باضنالاو رسيملاو رثخا امنا ) مهبولق

 لملاك هبرا عضاوتلاو داقنالاو ةعاطلا هعبط نمو تاقولخلا تايلوا نم ىولع ىناخود
 ةتلاخلاو درعلا هعط نمو تاقولخلا تايرخا نم ىلفس ىناسفن ىناملظ وهو ىوهلا هدضو |
 أ

 ىدتهبال ابولغم راص لقعلا رون را رمح اذاف' ناطيشلاك هبر ةدابع نع راكتسالاو ءاب الاو ْ
 عتتتف ىوهلا نم دمتستو مولاي :عراخا شفنلا ناؤكاتف ىوهلا ةملظ بلغيمت هقنرطو قحلا ىلا |

 ناطسشلا اهب رفظنف ةلفسلا ةيناوجلا اهتاذلتسمو ةافنلا اهتاوهش عيج ىلفسلا ىوهلاب |

 ثئانخلا هذه نال (ثنايخلا ما را ) مالسلاهلعلاق اذهلو اهلك تافلاخلا كلاهمىف اهعقوبف ظ
 لخسلاو صرحلا ىهو ةمسمذلا تاذصلا رثك ١ جيهت هيف ناف رسبملا اماو + اهنم تدلوت اهلك

 ءاوس نع دّشلا لضي اهبو اههاشاو دسحلاو دقحلاو ضغنلاو ةوادعلاو بضغلاو ربكلاو

 مالزالا اماو * هللاب اكرمشم دسعلا ريصت ىهف هللازود نه دمعت ىهف باصنالا اماو * ليبسلا

 وه هللاناف تالضملانم ىلاعت هللانودنم رضلاو عفنلاو ريثلاو ريذلا عقوت دنع هيلا تفتلب اف

 نم ”ىش ثبخا ءاشالا هذه ىنعي ©( ناطشلا لمع نم سجر )ىلاعت لاق مث عفانلاو راضلا |

 6هوبنتجافإ داشرلا قيرطو قحلا طارمص نع مهلضيو دابعلا اهب ىوغي ىتلا ناطشلا لاما

 6 نوحلفت مكلعل ) ةثيبلا لامعالا هذه اوكرتاو هسواسو اولبقت الو ناطيشلا اوبنتجا ىا |
 ىلع سبل # ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك لامعالا هذه ةئابخو ناطيشلا دياكم نم نوصلخت
 الك | اولوانت ىا 6 اومعط امف ف جرحو مثا ىا  حانج تاحلاصلا اولمعو اوما نئذلا

 :ك اوقتاام اذا ف ةيل الا هذه ىلاعت هللا لزتافق رسسملا لام لك او رم ابرش لوانتف ايرمش وا |

 ناميالا ىلع اورمتساو ىا # تاحلاصلا اولمعو اونماو ع تامرحلانم 0 ووك قل |

 مرحام اوهأ ىا طرشلا زيحىف هعم لخاد اوقتاىلع فطع 4 اوقتامث هي ةحلاصلا لامعالاو ؤ

 ىا © اوقتا مث هه هعرجإ نإ دي هرج 2 يلع لع لايلكيرك ةيافست كلاوو|

 لك ةحابا ةرم لكىف ءاقتالاب طورشلانا ىلع لبق نم احابم ناك امم كلذ دعب مهيلع مرحام

 في ل د هلق هومعطاملك ةحابا الت قولا كلذ ىف هومعطام

 هللاو © ةسلاقلاو ةسلقلا لامعالا نم كة عم ةمظتنملا ةلدما ةئسحلا لامعالا الع ىا 0

 انسحم ةاتس لع سدو انك وح الإ يما لقا ء- هذا قل الفتاك نسا ١

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك اذلو بتارملا عيمج قوف ةيبوبحلا ماقمو ابوبحم ةتراص ظ
 زادي دل ١ ينم تالا للا سا ارت كن أك هللادمعت ناب ) ناسح الار سف دقو هللا بيبح ظ

 بر دق لكنع ىنف مث ىدوهشلا ناميالا ىلاىبغلا ناميالا نم دنعلا قرت اذاف ا
 ملا ىفوتسا دق هنال هرضيال ات تائوكلملا ىف ةف راسو اه سو اةكعط لاو هما مدقق

 ا حدملا قحتسيو لها لك لوانتي اقلطم نس#لا نا مث هريغ هلع سامي الف اهلك

 ىونشملافو

 دئارب نكورتم نبا.هك ار قاب كفح ىأ« «٠ دئانف الا كنا وتو تعا أنا نع

 ديالا رب قحلا ةباتك نم

 ١ لاس نبدنج دفع رصعاش ندما لاب ْن

 5 رد مراه رافد لثاوا رد
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 مهي 46 عم مياسلا ءزجلا

 ”(ورجاشتو اوديرع اوركساذا نييراشلا ناىهف را ىف ةوادعلااما * ةيويندلادسافملا ىلا ةداشا |
 لجررلان ا ىهف رسيملاف ةوادعلااماو * لما ىحلب صاقوىبا نيدعس يش ىذلا ىراصنالا لعفام |
 قرفلاو هئافرح ىلع اظاتفم لاملاو لهالا بواسم انيزح قبيمث لاملاو لهالا ىلع صماَش ناك أ

 عقوس قلعتم را ىف ىلاعت هلوقو . ىلك سكع الب ضغبم ودع لك نا ءاضغبلاو ةوادعلا نيب
 رانا تلخد ةأرصا نا ) مالسلاهيلع هلوقىف اك ةيبيسلا ىنعم ةدافال انهىف ةلك نوكت نا ىلع
 ايرنترسنملاو رخلا صيصختو اهبرش ببسب رخلا ف نيئيشلا نيذه مكن عقويىا (ةره ىف
 رجلا نع مهيهن دوصقملاو نينمؤملاعم باطخ ةي'االا هذه نال ناسلاب نادوصقملا امهنا ىلع |
 بقل اديك أت ةيلهاملا لهاب صتخم امهيطاعتنا عم امهيلا مالزالاو باصنالامض امتاو رسيملاو ظ
 للا ركذ نع كدهيو # ةدسفملا يف ةبراقتم ةعبرالاهذه نوكل اراهظاو رسسملاو را

 برطلاث روب را برش ناف ةينيدلا بسافملاىلا ةراشا وهو امهنعمكعنم ىا 86 ةولصلانعو ٠
 نم اذكو ةالضلا نعو للارك ذنع تلفغ ةذللاىف تقرغتسا اذا سفنلاو ةينامسملا ةذللاو
 ابولغم راصناو ةدابعلا نع ةلفغلا هروب ةيلغلا ةذل ىف هقارغتسا راص انلاق ناك نا رسسيملاب ماش |
 ضصخت و هاوس *ىث هلام رطخمب نانم اعئام ابلاغ اهبريصي ةليحب لاتحي ناب هماهها ةدش راص |

 اهنا امل ناميالا نع داصلاك اهنع داصلا ناب راعشالاو ميظعتلل رك ذلا ىف اهل ودعم دارفالاب ةالصلا
 هوجولا فطلب ىهن اذهو اوهتنا ىا سما هانعمو ماهفتسا هظفل «نوهتنممتا لهف 3: .دامع
 ىف رخلا تمرحو براي اننهتنا لاق هنع هللاىضر رمي اهعمس املف ءاهتنالا ىلا دا نحل ١

 وهو هب اسما امف  لوسرلا اوعبطاو هللا اوعطاو قه دحا ةعق و دعن .ةرحبهل | نم ثالث هيس
 لاثتمالا نع متضرعا ىا ه# متيلوتناف وي هنع ايهنامج  اورذحاو لف هوبنتجا ىلع فنطع
 جرخو هيلع ةديمال امب كلذ لعف دقو © نينملا غالبلا انلوسرىلع امئا اوملعاف قه ةعاطلاو
 ققبامو للعلا تعطش او راذعالا تهتنا ةحملا مكللع تماقو جودرخ ا ةلاسرلا ةدهع نع
 ؤ امهل غيب ميرحت هيفف مانصالاب رسيملاو را نرق ىلاعت هللا ناهعا * باقعلا الا كلذ دعب

ْ 
0 
1 

 برش نم) ثيدحلا ىفو ةب. الاهذه نم دافتسم (نئولا دياعكر جلا براش) مالسلاهيلع هلوق لعلو
 لق ءانالاىف ههجو مل طقاستهنرش اذا براقعلاممو دواسالا مسنم هللا هاقس ايندلا ىف رجلا
 يوي نا لبق تام نمو .بققوملا لها هب ىذَأَتي ةفيلاك هم خسفت اهيرش اذاف . اهبرمشينا
 (مهجديدص نم ةبرش ايندلا ف اهيرش ةعرج لكب هيةسي نا هللا ىلع اقحناك را برش نم
 اهلماحو اهرصتعمو اهرصاعو اهعاتبمو اهعئابو اهيقاسو اهبراشو رجلا هللانعل)  ثيدحلا ىفو
 سيلف ىتاسا ىلع هللا اهمرحنا دعب راب ريش نم ) ثيدحلاىفو (اهنمت لك او هلا ةلومحلاو

 ْ نم ةناما ىلع نم وبال عفضشت اذا عفشيالو ثدح اذا نبع 5 ْ
 ىف ىشاكلا ظعاولا نيسحلا لاق : (هيلع فلخبال نا هللا ىلع قغ اهكلهتنلاو ةتنامإ نع هيما |
 هريشفل |

 هتيشر ناكم ب ننكج دبر#: هتحبم |( .نكج ناد: كهف ظ
 اوف . يس 1 نى ووسام 0 , 3 . 34 ؤ ديمشل يد ىربخىف ملف نيك + دشحإ|يزيج لع وزرا ري 0



 ةداملا ةرواس مك 15

 | لذ داهتجالاو دملا ىلع ربصلابو مهالا نع لفاغتلا نع كاسمالاب رضح دق ىذلا مايضو هنع
 | ةعرجلا كرتثىف ةميزعلا خسف نع كاسمالاب قب دق ىذلا مويلا مايصو دارملا بلطف دهجلا
 ( قدصو تاربملاو تاءاطلا ميدقتىف تابثلا مدق ىلعربصلابو صالخلا بلطف صالخالا خسنو
 ْ ةيدوبعلا ىئاسع ةيبويرلا ةرضح ىلا هجوتلا

 فيس توولاو تتربع .تضارف هك فنحو سوسفأب عياض تقو نكم

 ْ هرسس سدق ضرافلا نبا لاق

 ْ لع رطخا|! ىف لع: كايا .* .ىلفع ىف تتملاف: تقولك امراَص: نو
 ظ ىونملافو

 نوَح"تسود ئاذدز] تسريم تنوح. + نود ىاند زاك _تريص 5 م)

 نورشر و ادخ ىرارباز نوح »* ا ىراد 3 نياىب ةكنوح

 , هلالجو هلامجم هيلع مسقي قوذلا نادجوو قوشلا تابلغ دنع قداصلا بلاطلا نا لعا «
 وهس ملستلا بهذم ىفو وغل ىضرلا ةعيرش ىف كلذو هلاصوو هلابقانم ةيظش هقزري نا
 هال فراس رو" ناوذلا ”ىذالا ناو لامع كح اورألو هلا فئساه لع ةجر هلك وسقف

 هقوقح ءاداىف ةماقتسالا راثيا دصلاو لامقالاو درلاو لوقلاىف ىلوملا ماكحا نايرج بسحب

 مهلئاق لاق أك هلاصوو هلوصوو هدوهشو هلاقاو هبيرقت ةذل ىلعو ةماركلا ىلع
 ديرب امل ديراام كرئاف * ىرحم ديربو هلاصو ديرا

 تاي آلا نم ةعبارلا ةي آلا ضدذه هرمما امنا اونما نيذلااهيااي ف ةءمجنلا تاليوأتلاىف اذك

 ا هركنم لك 1 ل نسو ةوهلا جروخم ملأ لسع يجب فو 3 ىتلا عبرالا

 | ةضبلاو بعكلاو رشع ةعبرالاو حرطشلاو درنلاهبف لخدبف هلك رامقلا ىا # رسيملاو ©
 | حتفببصن اهدحاو ةدابعلل ةبوصنملا مانصالا ىا ه# باصتالاو هه هب نورماَش امم كلذ ريغو

 اهضعب ىلعو ىبر ىنرما اهضعب ىلع بوتكم ماهس ىه * مالزالاو © داصلا نوكسو نونلا
 | هدارا اذا ةيلهاملا لها ناك نورسفملا لاق +رسشلاو ريخل!نم مسقام لع اهب نوبلطي ىبرىاهت

 حادقىغو مالزالانم رش وا ريخ هنا لع بلط كلذ ريغ وا ةراجنوا اونغوا ارفس مهدحا

 ١ اهضعبو ىبر ىناهت اهضعب ىلعو ىبر ىنرما اهضعب ىلع تيبلا ةندس دنع ةنعكلا ىكن6

 | ىهانلا جرخ ناو كلذ ىلع اوضم ىم آلا مهسلا يرخ ناف ةمالعالو اهيلع ةباتك ال لفغ
 | مهل مسقام ةفرعم بلط مالزالاب ماسقتسالا ىنع اناث اهولاحا لفغلا جرخ ناو هنع نونتحمي

 | هتقياعتو سكك عا لومتل[ دف فاعي رذق ه6 سجر 8 ملزعمح ىهو مهل مسقجلام نود

 | نجلا اعط 'ردقتيسملا ف كاع نشل( ت الا نجتلا ع نجللاو : ةعلتلا لوبا

 | كانتا كجعأك اهباتنسا عرج ول عار تاير ا يدجنم_ اا وو راك ماا دا ملأ
 ا نم انة ناك هفحر ىا سجرل ةفص 6 ناطيشلا لمع نم فيلا م قسلا

 سجرلاىا 6 هوبنتجاف 9 هيلعاف بولق ىفهل نيزملاوهيف بغرملاو هيلا ىعادلا وه هنال هنيبزت
 ىلع سمالا هاظو ا هكرت وهو بانتجالاب عا مكحالف نيجار ىا  نوحلفت مكلعل ©
 | وهو # رسيملاو را ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكتب عقوي نا ناطبشلا ديري امنا ب بوجولا

 خا تسا هداز ىدا هدازهش 41 نامرد مراهج رئفد رخاوا رد



 مك 5 ع 0-٠ عباسلا نادل

 ل راو امهساهبا وا نيدنلا عوطقمو ةعفملا سفج تاجنل- نو دخقلاو كانا عسإلا ظ

 دلو ماو ربدمو لقعلاب الا سيل عافشس الان ال قبطم نونحجو دحاو باح نم لجرو ديوا

 ضوعب ريرحن هنال اضعب ىدا بتاكمو اصقان امه قرلا ناكف ةهج ةيرجلا امهقاقحتسال

 هدف قت زوجيال اذكو ىلاعتهلل ةصلاخ نوكت نا دبالف ةدابع ةرافكلاو ةر ءاحن نوكف

 نيعتلا راخخو اقلطم ثالثلا لاصخلاىدحا باجي هي الافوا ىو . ةلماك ةقرب دل هنال ْ

 اهب اهكرت لزوج الو: ةثالث|دومألا .ذيه#نم'دجاو لكب نانتتألا .هيلح,ايححالا يبا ةجتفلكملل ]

 ا

 وه كاذف ةئالثلا دوبقلا هذه تعمتجا اذاف ةدهعلا نع جر هناف اهنم ةدحاوب ىلا ىتمو

 هرافكمت ىل 4 مايصق رط ةروكذملا دومالا نم ايش ىا دبي مل نف ٠) ريخلا بجاول
 مكل تركذ ىذلا ىا *« كلذ 8 مظعالا مامالا دنع تاعباتتم 4 مايا ةثلث ف مايص

 اهب اونضت ناب 6 مكناميا اوظفحاو )ل متنحو © مفلح اذا مكناميا ةرافك © هبمككرماو |
 ئادوا ريلا نع نجح ناف ريخاهب تشب و معطتساام اهيف اوريتنابو سما لكذ اهولذتالو

 بجنام ةدقعنملا نيعلانم ءاهقفلا لاق م رفكيو ثنحينا ذئنحوهلف هنم اريخ هيلع فواح ا ريغ

 ١ بجيام اهنمو . نيعلاب دكأتيف هيلع ضرف كلذ نال ىصاعملا كرتو ضئارفلا لعفكر بلا هبف |
 هعطيلق هللا عبطي نا فالح نم ) ثيدحلا ىفو تابجاولا كرو ىصاعملا لعفك ثنحلا هف

 , ادعامو هوحنو ِلسملا نارجهك ثنحلا هيف لضفبام اهنمو . ( هصعي الف هبصعي نا فلحنمو ١

 نيمسلل اظذ> ربلا هف لضفب ربلآو ثنحلا اهنف ىوتسي ىتلا ناميالا: نم ةثالثلا ماسقالا هذه

 ثالث)مالسلاهمعهل وقل ثنا و فاحلا ىف هركم اوىسانل اودماعلا نيب ةرافكلا بوجوىفقرفالو
 ال ىت الا لعفلاردصمولا ةراشا 4 كلذك هه نيعلاو قالطلاو حاكنلا دج نهلزهو دج نهدج |

 هلحو ةماحفلا نم ةراشالا مسا هدافاام داك اول +ةطجقم ناكل و[ قش توين زن[ نيتي

 كلذ لثم انناكانست هللا نيسب ريدقتلا لصاو فوذحم ردصمل تعن هنا ىلع بصتلا لصالاىف |
 نابللا كلذ: لثم ىاةروك ذملا تكة معقم ف اكل |تريتعاو رصقلا ةدافال لعفلا ىلعمدقف نستلا |
 هنو ركشت مكلعل 8 هنم ىندا انايبال هماكحاو هتعيرش مالعا هيدتايا مكل هللانيسوؤلل عيدبلا |

 هللانم نارجهلا ىلع نيعلا دقعنم نا ةراشالاو © جرحا كيلَع ليطر مكملعي ايف هتمعن

 اهئاف ةنطانلا ساو ةرهاظلا سما ساوحلا مهو نيك امسم ةريثع هماعطا هترافكف ىلاعت |
 رسلاو حورلاو بلقلا مهو (مكيلها نومعطتام طسوا نه إ) تارتفلا لئومد تاف الالخدم

 ندالاو تفك ملستلاو ضيوفتلاو صالخالاو قدصلاو ةحملاو قوشل هلا مهماعطو ىنخلاو |

 لكوتلاو قوشتلاو ركفتلاو ركفلاو ركذتلاو رك ذلا هطسواو فوشكلاو دوهشلاوةهلاو

 اهلامعتساب ةمعطالا هذه ةنطابلا ىوقلاو ةرهاظلا ساوحلا ماعطاف ءاجرلاو فوخلاو دبعتلاو

 ىوقتلا سابلب ىوقلاو ساوحلا سابلا ىهو مهتوسك وا اهيفاني امع ظفحتلاو اهب دبعتلا ف |

 هذه ىلا لبسلا دجمل نف ايئدلاىلع صرحلاو ىوهلا ةيدوبع نع سفنلاةبقر ريرحت وا ا
 موب وا رضح موبوا ىغم موب اما ةثالث نع واخم ال مايالانال كلذو مايا ةثالث ماصفق ءاشالا

 | ةبوتلا ىلع ربصلاب وا هيلا دصقوا هيلع دقع ام كاسمالاب ىضم دق ىذلا مويلا مايصف ىتبذق

 ( هلع ) ظ

| 
 ا

 ممم بببم لل ب حبي ِ ِِي جي يي يييييسسسسسسسسللللسس ل



 ةداملا ةرو- مهي عامل جم

 | ىلا ةسيرلا ءاضءالا ف فعضلا عقوب امم تانطلاو تاذلا , نغ'مانلا انازتخالاو ةنئاهرلاق
 تالامكلا اهنع توفت اهلالتخابو ةركفلا تلتخا اهيف فعضلا عقو اذاو غامدلاو بلقلا ىه |

 كه 'اهلاكو 'اهمامت ناف ةنلْمملا ةوقلاب 'ةقلطتملا اهتالاك نمقتسو "أر ةيرظنلا ةؤقلاب ةقلطتلا: |
 ثرحلا عاطقتاو ايندلا ةيبارخ بجو ةماثلا ةينابهرلا اضياؤ * ةبرظنلا ةوقلا لاك ىلع
 | ةفرعملا ىلع ةيظاوملاو ةينابهرلا كلت كرتب ةطونم ةرخآلاو ايندلا ةرامع تناك املف لسنلاو

 ْش تقطن اك هللا لحا امم دلو ناطام ناننتالا مرحال 5 يكل وا ةعاطلاو ةحملاو

 اذكو لوانتلا ىف لادتعالاف (اودّتعنالو)لاقاكلادتعالا ىلا اضيا ةياآلا ةراشانكلو+ هب ةيآلا

 مسدلاو محللا كرتب هيما ءادتبا ىف سعأي لماكلا دشرملا ىرت اذاو ادج حودمم ةضايرلا ىف
 -الصا ىف اهظع اريثأت تاضايرلل ناف هجانم بسحب لادتعالا ىلع نكلو اهريغو عامتاو
 ةضايرلا كرت" ىهاظلا بابرال كسمتم الف ادج كولسلا ناي'ىف مهم صضا وهو ةعسطلا

 مالا نم ةامح ىلا نوعظم نب نامعل هاياصو ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا راشا دقو اقلطم

 ىفوغللاب هللا ؟ ذخاؤيال ه8 بابلك ىف طارفاالو طبرفتالو باوصلا قيرطىلا دشراو مهفاف
 .كح هب قلعتيال ىذلا طقاسلا نيعلاىف وغللاو هب مسقملاب نيفرطلا دحا ةيوقتنيعلا 4 مكتاعيا

 ىري نا لثم نظياك سلو كلذك هنا نظي ”ىش ىلع فلخب نا مظعالا مامالا دنع وهو

 نيعلا اذهىف ةذخاؤم الف هفالخب وه اذاف اذك هنا هللاو لوقبف اذك هنا نظيف ديعب نم 'ىثلا

 هللاو هلوق لثم ادمح انتيك" لاعوأ ضام صا ىلع هفلح ىفو سومءلا اماو ةدابك ل ملاب

 انيد هلع هلذا ملعب وهو نيد ىلع اذهلام هللاو لثمو يك هلعش 0: وهو اذ

 اهيف ةرافك الو رانلا هللا هلّخدا ابذاك فلح نم) مالسلا هيلع لاق ةريك اهنال مثالا اهمكشل
 ْ 0 ١: قح ىف ؟ ذخاؤيال ىا هل ةاد وغللاب نا م ؟ ذخاْؤي ةلصمكتاميا ىف هلوق (ةبوتلا الا

 5 ذخاؤي نكلو 8# ىورخا الو ىويلد مكح اهب قلعتيال ناب اهنم اوغل ناكام بيس أ
 ا يقم نكلو ىنعملاو هنلاو دصقلاب اقمونو نامالا 6 دنقتب عا 3 ناعالا متدقع

 صو ةدقعنملا نيعلا ىهنيملا اذهو هب معلا فذش م دقعام ضقن ىا ثكسوا| متانحاذا اهومدقع

 هرتستو هما بهذتىتلا ةلعفلا ىا © هترافكف 88 لبقتسملا ىف هك رثوا ما لعف ىلع فلحلا
 ىأرو نيمي ىلع فلح نم ) مالسلا هلع هلوقل ثنحلا لبق ريفكتلا زوجال مامالا دنعو
 | طسوا نم نيكاسم ةريثع ماعطا © ( هني نع رفكل مث ريخوه ىذلاب تألف اريخ اهريغ
 | اومعطت نا هريدقت فوذحت لوعةم ةفص هنال بصنلا طسوانم لحم 6 مكللها نومعطتام

 | دالوالاو ةجوزلا نم مكلابع ىفننم نومعطتام طسوا نم انك افاعط نيك اسم ةرئشع
 ١ ةرطنةلاك نيكسم لكل رب نم عاص فصنوهو رادقملاوا عونلا ىف هدصقا نم ىا مدخلاو

 ه«مهتوكواوهدحاو موب نعالا زوجمال ةعفد هاطعاولوهأزجامايا ةرمشع ادحاو اريقف عطاولو

 | حبحصلا وهو هدب ةماطرتسي ابوث ةريشعلا نم دحاو لك وسكف ماعطا ىلع فطع
 ناسنإ قاتعاوا ىأ :“ ةقررير حتوا 8 افرع انايرع ىمسي هسبال نال ليوارسلا ”ىزجمالو

 ىمعالا زوجالو ارييكوا اريغص ىتاؤا اركذ ارفاكوا ناك انمؤم ناكام فك |
 | ىذلا مصالاو

 4 ى-؟8- نابلا حود )

 ١ رسم نما تيه سم دم و ع اع م حص دمصصسس مس سس ص |. دمع مممصسم مع مساس تم م
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 - ا يي لبس 2 :

 لاقف لَسَو ةلع هللا ىلَص هللا لوس ىلا ءاج نوغظم نب نامع نأ  ىورو  ةيرآلا هذه هللا
 ناف نائعاي الهم ) لاق ءاصتخالا ىف ىل نْناذ ىصتخا ناب ىثدحم ىسفن نا هللا لوسسزاي
 ىوتتملاىفو : ( مايصلا ىتما ءاصتخا

 ورك ار 3 لك تم ثتنخ طين ه« وشم نابهر ىصخ اردوخ نكم نيه

 دوم ناوش ناكدرع نب ىزظا مث دوس. نكم اونِه زأ يبت:.اوه ىف
 نا يقرا نازأ دعنا # تيشويش ,ضاد ره نأ , قط رش
 ارج ديا ورف سب دويل طرش * ارثرم دوب .ربص حبر هعنوج
 ازف ناح زاوللد ىاَرح 5 21 اداشو :طرش 71 اذمح

 بهرت ناف ناهعاي الهم ) لاق لاما -سوؤر يف بهرتا ناب ىبدحن ئمغ نا بها لوتزاي لاق |
 نم جرخا نا ىتدحن ىسفن نا هللا لوسراي لاق ( ةالصلا راظتنال دجاسملا ىف سول ا ىما

 ناكاسملا محرتو كلاعو كسفن فعتو موس اموب مكنق دص ناف نامعاي الهم ) لاق هلك ىلام '
 0 2 راقب 0

 3 لا لاق ( عبداوا ثالاثؤا نان ماو 0 هلو 0 ىنافو دعب ىربق رازوا

[ 
!ِ 

 لاق ءركس ىدؤي الثل لاق لو لاق جذولافلا لك أيال اراج ىلزا هل لاقف نسحلا ىلا لجد |
 | رثكا درايلا ءاملا ىف هيلع هللا ةمعت نا لهاج اذه كراج نا لاق مذ لاق درابلا ءاملا برشفأ |

 ىسَع اذا نسل ناف نامعاي اللهم 1 لاق اهاشغاال كل ني لن ىسش ناف اهقلطا ال نا ىتادهت

 نم هلداك ناو ةنعاىف فيصو هلناك دلو كلت هتعقو نم هلنكي مف هس تكلم اموا هتارما
 1 ءوب ارون هل. ناك هدعبي, تام نأو ةماشلاموب اعيفشو اطرف هل ناك هلبق تا دلو كلت هتعقو

 أ بحا ىتاف نامعاي الهم ) لاق محللا ل اك النا ىتدحت ىبسفن نا هللا لوسراي لاق ( ةمايقلا
 أ ناذ هللالوسراي لاق ( هينمعطالموب لكفف هينمعطي نا ىبد تلأسواو هيدحف اذا هلكاو محلا

 | اغ بطلاب قس 0 ا ا

 ظ 0
 لاقو لسعلاو ءاولخلا هبجعي ناكو جيذولافلاو جاجدلا 0 ناك مالسلا هيلع ىنلانا اهنع
 ءاحو ( واحلا الا اه المال ةيواز نمؤملا نطب يف نا ) لاق ( ةوالحلا بحي ولج نمؤملانا:) |

 دهزلل صسخلاو محللاو ىرا ولا نم تاسطلا كرن نع لبضف لئسو « جذولافلا ىف هّمعل نه ْ

 عد 0 4 م ا

6) 

 موو يس سس سس خ24 خل باتت اااييك بنس



 : مم ةيصععا» -

 ظ

 لل يببببصسسسللللسسلللللللم اللا سس ممم

 تلضالسا

 هاما ةيوس مدك 5١ تت

 2 الا نافت تاينطلا كوامت اوفر ا هللامرحام لجيتللا لا < ناف مكرلع مزحام ىل |

 قع نيدتعملا لمع ىضريال ىا © نيدعتملا بحال لانا 8: تامرحلا لوانتكمارحلاىلا زواج
 داطو مكل لحا ام ىا «اسط الالح هللامكفزر امم اواكو# هللادودح نيزواجتملا مهسفنا

 لاق + ةركن هنوكل هلعتمدقت هنم لاح هللا مكقزرامتو اولك لوعفم الالحف هللامكقزرامت
 تارتااو نيطلاك < دهاوجلااماف ىعو :وىذغام سطلاوههجو نم هيدخاام لالخلاكراملا نب هللادع

 دك ا: ه6 نونمؤم هبما ىذلا هللا اوقتاو هه ىوادتلا هجو ىلع الا ناورحت# !ىدضاالاغو

 امئامنإالا للحتلاوةحابالا انهه هبدارملا ناك ناو« الالح اولك ) هلوقناف هب ماامب ةيصولل
 هدازو ( هللا نهار ةزهقب نبلا ردت ف نادسلا مرح ديفق لالخلا لكا
 مدعو هن هول موب نو ناميالاناذ 6 نوئمؤم هبا ىذلا ) هلوقب ادك أت
 لفكت دق ىلاُمنا ىلع لدي ( هللامكقزرامت اولك ) ىلاعتهلوق دل لاق + هلدحامس زواجتلا
 هقزر بم يفزرام اولك) لاقامل هقزرب لفكتي+لول هناف دحا لك قزرب
 انعولا تنل ناكوم كا هناسحاو هدعو ىلع لوعي ناو بلطلاىف غلاسال نا بجو

 ظفاحلالاق : ( بطلا ىف اولمحاو لا اوقتاف ) السلا هيلع لاق كلذلو

 تسّزدقم ىزور' هك ىوكب هشداياب * 9 3 ف ا

 بئاصلا لاقو

 ارجذيا ىع كاج نابيرك مدنك نيمززا * ارجدشابىمب قشاع ذا

 هإقرف راذنالاىف غلابو ةمايقلا فصوو رانلا اموب مالسلاهيلع ىنلا رك ذ ريسفتلا لها لاق

 اوقشاو ارواشتو اعلا نوعظم نإ نامع تس. ةياحصلا نم ةرشع عمتجاف كف ىانلا

 0 يللا اوموَعيو يع يوفر طنا ذبل اريعيإ تكا تلد وير 1ع

 كاذ غلبف نضرالاىف و اوحسبو بطلاوءاسنلا اوبر شالو كدولاو محللا اولكأيالو شرفل لا ىلع

 كك ما هنا آرمال لاقف هفداصب رف قاوم نس جم(: قاف لسوهيلع هللا لص هللا ل وسر

0 

 ْ م ا تهركف هباحاو جوز نع ىنغلبام قحا)ةراطع تناكو ةلوخ اهمساوةما

 دقف ناُمع كربخا دق ناك نا لوسراي تلاقف ( اهجوز ربخ ىدبت نا تهركو هللالوسر
 ةلاكف أ لوسر ىلا ىغذ كلذب هتجوز هنربخا ن ناّمع ءاح املف هللا لوسر عجرف قدص

 مكفنال نا كلذب سما ل ىنامأ ) مالسلا هيلع لاقف مث لاقف كلذ نع مالسلا هيلع ىنلا
 محللا لك ا ورطفاو موصاو مانا موقا ىناف اومانو اوموقو اورطفاو نر
 لابام ) لاقو يلا تا م ل ل ءاسنلا ىناو مسدلاو

 | اونوككنا ؟صما ال ىتا اماايثدلا تاوهشو مونللاو بطلاو ماعطلاو ءاسنلا اومرخ موق

 هحاسس ناو عماوصلا ذاخحماالو ءاسنلاو محللا كرباى ديم نسل هناف اناهرالو ناسسف

 اومقاو اورمتعاو اوحجحو أش هباوكرشت الو هللا اودنعاف داهتجالا مهتينابهرو موصلا ىتما
 مكلبق كله نم كله اتاف مل متت اومقتساو ناضمر اوموصو ةاكزلا اوتأو ةالصلا

 لونا وص او تار ,ايدلا ىف كثف ال مهيلع هللاددشف :٠ ما لع اودهشامب هيدشلابب
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 سا هل ةهجوج هن كد حم حدس
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 كاان نت 1 نا ا
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 را" يع قرع معتق ركع جمع يت ا(" 1+

 مهبولق ركذتو هيلا اوقاتشاف همالك ةقيقح مهفرعو همالك مهعمسا انهه كلذكف اندهش |

 ١ ءاسنالاو ةوبللا ىعدندلا تلاقف هلئاقن اولاقف اهموق ترواش ناملس ٍباتك تأرامل اهناف سسقلب |

 هرس نسق واوملا لاق ؛هبتلمآ ناحتسالا دف ذحأ مهلاقال تومركملا ةفادابع

 ىنعلا ملاعلا اذهىف قفوتلا كلذ ىلع ىرخ قفو نم قفو ىملعلا ملاعلا ىف هنا ملعاو * |

 ةلحاعلا ةنحلا لخديو نيقنلا ليصح ىف هديتك لل نمّؤملا ىلعف ا / اولاقام هللا مهباناف ا

 | كئلوا ) لاقكقارفلاو دعبلاراننم صلخت و قحلانم اوفرعانت لاقاك ةيهلالا ةفرعملا ىهوتلا |

 يات سس تدعم عصا ووو اج اجت لك تتش عم ج4 كاطع دلتا مص لات 2 اسجل سم ةدع شات طا ١ هس است قا حن هد ستتل حش تعم هد ل م

 | ةيعيسلاو ةيمنهللا فاصوا بحح أ ةاينئسل نيدلا مهو دوقولا ةديدشلا رانلا لها 4 محم ا

 | ىلب اولاقف هتيبوبر اودهش ىتح باوجلل مهقفوو همالك مهعمساف مكبرب تسلأ هللامهل لاق نم
 ١

 ظ ىوشلاىفو : ةفرعملا ءاكبو قوشلا ءاكك اوكف ةدهاشملا كلت نه قاثملا دنع اودهاشام

 ظ دوحج زج دباينىع ىلصا ديزك « دوب ىلصاوت تاذ رددب ىوخ
 وج هيونوأ دوشو رارقا 57 * وأ دليلا ىراع ىدب نا

 3و هبول نامر ردنا مرجال * دوب هيراع نس مدآ وجم

 سيفن هبوت بناج شدوبن هر * سيلب نآمرجدوب ىلصا كتوج

 / رانلالخدي كلذ عمو مالسلاهيلع ىبلا عفوي اناما ةاطلمل ا -حااقق رانا ا

 لسوهيلعمللا ىلص ىلا ريل لهجاباناناطلسلا اهيا لاقف مالسلاهلعىنلا قوف كخش سيلو |

 كبد نافرعلا روسو رانلا نم صلخو ياكل هللال وس ردنا ىأرواف بلاطىبا متي ىأر لب

 ظ ارهلمج نا تدسإ درك ىريفص كي * انس ناغرم ىوس ناهلس نوج

 | رك لصازا دوب كنك ىهام وجاي * ربو ناج ىبدب هكىئرم ركمزج
 دهد  شعمش ايربك ىحو شيب * دهن رسرك رك هك مفك طلغف
 دروخ سوسفا مه هتفر نامز رب * درك مزعناج و لدزاس يقلب كنوج
 ناتشاع نأ كننو مان كرتب. هك *+ نانحن ا وا درك كلمو لام كرت
 زايبهديسوب وحمه شمشج شيب * زانب نازينك ناو نامالغ نأ
 دوم نخلك وا قشعزامثج شيب « دور بأ واهرصق واهغاب

 مثجم ارافيطل دنادركح تشز * مثخ والبتسا ماكنهرد قشع

 آل قعم دوب .نيا قشع .:تريغ + اادنكح ديادمت :اردهمز سه

 هايس كيوارت همد ديامت هكح * هاني ىا تسئيا وهالا هلاال

 ةيناحورلا قاوذا عمةيسحلا ةيروصلا ةنلا لخدي ىتحدبالا بناجىف كلذ ىلع لازبال مثىداهشلا
 | ىلاصت هللالاقاك ثرحلاو عرزلا كلذ لوصحمو رذبلا كلذ ةرمثوه اذهف اهبف ادلاخ ةيونعملا

 ' اوعنمتال ىا  مكل هللالحاام تابيط اومرحتال اونمآ نيذلا اهبلاي قه © ميحجلا بامضا

 وكنا يونس وزواج ىل 6 وشنو و تسلا عنك ككاو ام
 كار



 ةيقلا ةاؤنهم مي 158 عع
 دك طا يوتا 1191 ا وج ير ع ل كرا لت ىو ها طع حس“ هك جم ١ هلل

 ْ عضاوتلان ا ىل اع للد هفو. هالوك وأب ,كتبالو مرا عو ادوبنغلإا اوطاأ لوبق 0

 113 لوقان» لفاكف تناك ناو دوت تاوهشلانع ضارعالاو لمعلاو معلا ىلع ىلع لانقالاو

 رانا نمهنا لاقفهتورمو ممذلا لها ضعب ةلوجر ةمالسلاب للاداقبا ةمالعلا خيش ةرضح دنع
 أ ظفاملالاق : حالفلاىل 1| هتقاع ريصيو دح وتلا ونام الا ىلا هوعدب كلذنا ىحربو ةلز الا: هداعبلا

 ظ نيكل د ناهجمب ناج تخر هكىزور * دروا رب تلاجخ هنرو مد ك ىزاك
 دنس سداسلا ءخلا 3 - 2و

 م ل ل
 5 - د0 4 ف لحي ف - 0 ظ م 2 ا -1 8 ع اعقل ُ اا تع

 ىلإ

 نا 8 95 نا ِء اء : 3

 : 26 1 30 لل "517 52 -

 توكلنا مهنا ببسي كلذىا نوربكتسيال ىلع فطع « لوسرلاولا لزتام دا 0(
 | مهتيشخ ةدشو مهبولق ةقرل نايبوهو نا رقلا عامس دنع اوف عام عمدلا نم ضيفت مهنبعاناو

 ١ ًالمتىا 6 عمدلا نم ضيفت مهنيعا ىرت ف هنع مهفنأت مدعو قحلا لوبق ىلا مهتعراسمو

 نمو ضيف قلعتم عمدلا نمو هغلام ءالتم الا نم باَصنالاوه ىذلا ضنفلا ه] ريعتساف عمدلاب ؤ

 | اوف عام 8 لوعفملا نم لاح ضيفتو ةيرصب ةيؤرلاو عمدلا ةرثكن م ضيفتىنعملاو ةياغلاءادتسال |
 ناببل ةيناثلاو عمدلا نم لاح اهنا ىلع فوذحمب قلعتم ةياغلا ءادتبال ىلوالا نم © قحلا نم

 ظ هببسب وهلجا نم الصاح قطبة قط رم يعمتو ءانشاب: وكلا ل اوفورصات الوقزو قوصأوللا

 | انتكاف © نأ رقلااذهب 44 انمآ انيرنولوقي 8 لبقف نارقلاعامس دنع نولوق اذام لق ناك

 ان لصح '”ىش ى ١ ىا هي 3 انلامو 8+ قحمناب اودهش نيذلا ةاح ىف انلعجا ىا 46 نيدهاشلا عم

 بيسلا ىلا ىنلاو راكنالا هجوب ىلع نيئمؤم ريغ ىأ انل ىف ريمضلا نم لاح ِي هللاب نم ونال 2

 ١ لاح قحلانم انءاجامو هللابىا ةلالخلا ىلع فطع ه6 قحلا نم انءاجامو © اعيمح بيسملاو |[

 قنركيو نراعي ةفايج مناقل اذادهال نر انيؤللا زيهسج- توكيد نانا ياش للسما
 / ىرخا لاح :* نيملاصلا موقلا عم انير انلخدينا عمطتو  ىلاعت ىرابلا قحلاب دارملا

 ةبحىف عمطت نحنو نينمؤم ريغ انل لصح ”ىش ىأ ىا ًادتبم ريدقتب روك ذملا ريمضلا نم
 واولابالا- عال تبثملا علال نال ةيمسالا ةلملاوه لاخلا نوكل ًادتبملا ردقامناو نيحلاصلا
 مهداقتعا نع ىا هيي اولاقامب ب مهازاجو مهاطعا ىا 6 هللا مهماناف لع ًادتبملا ع كريو ا

 ىا #* راهنالا اهتحننم ىرجم 8 نيتاسب ىا # تانج َوَ# قملانم اوفرعامم هلوق ليلدب |
 نيدلاخ # نبللاو رْمحاو لسعلاو ءاملا راهتا اهفرغو اهنك اسمو اهراجشا تح نم ىرجت

 اوداتعانيذلاوا لمعلاو رظنلا اونسحا نيذلا ىا 4 نينسحملاع ازج #8 باوثلا 6 كلذو اهبخ

 بيذكتلا فطع كلذ ىلع اوناف 4 انتا آب اوبذكو اورفك نيذلاو ا رومالاىف ناسحالا |

 بامصا كئاوا نيذكملا لاح نايب ىلا دصقلاناامل هنم برض هنا عم رفكلا ىلع هللاتايآب
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 ارورس اهل حاضوا اهتطعاف اهايا سو هلع هللا 7 زكا كور طاع اجرت اهل

 ١ قادص ىلع اهحكناف صاعلا نب دعس نبدلاخ تلكوف اهجوزي نم لكوت نا اهرماو كلذب
 ظ راثيد ةئامعبرا ةهزن دب ىلع اهبلا ذفناف ىثاحتلا هللا لوسرل يطاخلا ناكو راند ةئامعبرا ظ
 | تلاق ةوأش كنم ذخآ النا كلملا ىنمماتلاقو اهتدرف ارانيد نيسم اهتطعا اهب ايكانانل |
 ظ م ذاع قيل يالا و ورفع هللا ىلص ادمحع تقاعض دفوف: هبارثو كلما نهد ةحاض انا ْ

 ظ دوع نم نهدنع اع ةيديح ما ىلا نثعبب ؛ نا ةءاست كلملا يما 3 4 مالسلا ىتمهسرقتنا

 نيتليفسفف انجرخف ةبيبح ما 5900 الف اهدنعو اهلع هاري مالسلاهيلع ناكو ربنعو
 هللا :لاوسارو مثندملا 11 رول رانك و اوسع قد انجرُخ املف نيحالملا ىثاجنلا انعم ثعبو
 | تلخدف مالسلا هيلع ىنلا مدق ىتح ةنيدملاب تقاو هبلا ,جرخ نم جرخف ريح مالسلا هيلع
 هللا لن مالسلا اهيلع درف مالسلا ةهزن نم هنلع تارقف ىتايل ا نع قاطمرت 0
 ْ 2 ىنعي(ةدوم )نافس ابا ىنعل © مهنم مىيداع نذلا نيبو مكش لمحج نا هللا ىسعإل

 5 لحعفلا كاذلاقمالسلاوةاللدلا هب هلع هللا لوسربةديح ماع وز نايفسابأ احاملو ةدح ما

 رفعج مودق دعب ىشاحتلا ثعبو (رفعج مودق عأ رس اربخ حتشإنا ىر ,داال) ءالسلا هيلع لاق مهنا

 دهشاهللالوسراي هللا تك و ةشدخلا نم الجر نيتسىف 0 نب ةمحان' ىهزا هنباهللال وسرولا ظ
 صهزا ىناتشعيدقو نيملاعلا برهللتملساو كم نبا تعيابو كتعبايدقواقدصماةداص هللا لوسر كلنا ا

 هءاتكاو رفعج رثاىف ةئئفس اوكرف هللالوسراي كيلع مالسلاو تلعف ىسفن كح ١ نا تنس ناو
 | سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرىىلا ةنيدملا لصو موب رفعج ناكو اوقرغ رحبنلا طساوااوغلب املف

 0 ١١ لها نم ةساكو ةشدخلا نمنوتسو نانا مهنم فوصلا ا مهيلع الجر نيعبسف لصو ا

 نا رقلا اوعمس نيح او 0 ىلا سي ةروس هللا ل وسر مهلع ًارقف بهارلا اريحب مهنم 0
 الا نع ل[ تي هللا لاك مالسلاهِلع ىسع ىلع لُْزْني ناك اب اذه هشاام | ولات و[ وسم اف |

 اومدقنيذلا ىثاحللا دفو ىنعن < ىراصنانا اولاقنيذلا اونما نيذلل ةدوم مرفقا ندحتلو

 نينم ٌؤملل ةدوم برقا مهنوك ىا © كلذ 7-52 ناحصا اوتاكو نوعبسلا . 0 |
 مهؤواسؤرو مدابعو ىراصتا ءاملع مهو 3 نيسدسف ص مهنمذا ببسي ىأ © مهنمناب 3 ْ
 هلاق علا عبتت ىف هتفلابل هباومسلبلاب هبلطو هعئتتاذا هدسسملا ا ملاك ةلض؟رششللال ١

 قالك لاقهنا رسزلانب ةورعنعو ٠ .مورلا ةغلب ملاعلا سبيسقلا نرطق لاقو .بغارلا

 ١ اسيسقدمسا ناكو نيدلاو قحلا ىلع ميلكا دحاو قبو هنم سبلام هيف اولخداو لبجمالا ظ
 انت ةناكرو نك. رك تيار عج وه 5 اناهرو #8 سيسق وهف هنيدو ههذم العا ناك ف | ١
 ةزثكلاةدافال ريكشلاوةعموصىف ةيهرلا عم دبعتلا بهرتلاو .عما ىلعو دحاولا ىلع قلطي هنآ |

 نينمؤملل ىراصنلا سنج ةدوم ىل اهيل هي ا ووحيد ارو اكاهتلفكا ن :ىادولو
 نودتهم موقاضيل.دوهلان ءالاو اه. سفالاقاصتال ةثفم ةلصملا سنجي ةريثكدارفا فاصتاناف | |
 هللا ايا نولّس ةمب ةماق ةما ناثكلا لها نم )ب ىلاعت لاق هبارضاو مالاس ن هللادنع لا ىربالا]

 مهمكح دعت ىراصنلا نم نءذلاك ة رثكلاىف اونوكيملا+ مهنل 16 ةذيجعد مهو ليللاءان ١ د
 نووكتسيال مهنابو ىا مهنمنا ىلع فطع 6 نوربكتسإل مهناو © د دوهبلا نيدجيلا ىلا

 / صوب ومستسم ههسسس تحس 7



 ةداملا ةروس هه 7

 نان 0“ . دوهلل نا 2 : اووف ١ قلعتم 5 | ا -نيذال »© زم » زي 46 ةوادع 8# نادجولل ْ

 ندحتلو  دوهللا ىلع قوطغم بزعلا كرشم ني 6 اوكرتشا ئدلاو ف نادسجاولل ظ

 | ةوادع اما . قيسام بارعاكهباسعا **# ىراصنانا اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقا

 | ةممذلا قالخالا ندعم وه ىذلا مهصرح ةدشلف داعملل 3 لا ةؤيتا ١

 ظ 3 روظح لهسوع فم اراخمما تارت اجيد 1 لا ىلع اصيرح ناك نم نا

 صالارتك ١ ىفمهنالف ىزاصنلا ةدوم اماو ءالاموا اهاح لان نم لكع م هتوادع دتشت مرجالف |

 | ناكنم لكو معفرتلاو ريبكتلاو ةسايرلا بلط كرتو ةدابعلا ىلع نولبقم ايندلا نع نوضرعم

 | هلدابقتالا لهس قحلا بلط ىف ةكيرعلا نيل نوكي لب مهيذؤيالو سانلا دسحال هناف كلذك
 رفكو ةيهولإلافىراصتلارفك نال دوهيلا رفك نم ظلغا هنوك عمىراصنلا رفك ىلا رظنا
 ظ عمومهنم ةفئاط هلاقاتاف « هللا نبا زيزنع دوهلا تلاقو )) ىلاعت هلوق اماو ةوبلاىف دوهيلا

 هلوق هديؤيو ايندلا ىلع مهصرح ببسبالا كاذامو مهنود ةنعللا ديزمب دوهبلا صخ. كلذ
 مهنال ىراصتلا عيمح هبدريل ىوغبلا لاق * ( ةئيطخ لك سأر ايندلا بح ) مالسلا هيلع

 ,ثدجاسم مدهو مهدالب بيرلو مهرساو نيملسملا مهلتقىف دوهيلاك نيملسملل مهتوادعىف

 ىئاجنلا لثم مهنم مسا نميف تلزت ةيآلا لب مهل ةماركألو ةدومال مهفحاصم قارحاو

 لبق هباحساو وه لسا م مالسالا روهظ لبق اينارصن ةشبملا كلم ىئاجنلا ناكو هباححاو

 بثوف مهنيد نعنينمؤملا اوسْغينا شيرق ترمتلا ريسفتلا لها لاقو * اضيا هلق تامو حتتفلا
 | نم مهنم هللا مصعو نتفا نم نكتفاف مهنوبذعيو مهنوذؤي نيململا اهيف نم ىلع ةلبق لك
 | هباحاب لحام" سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر املق بلاط ىبا همسي هلوسر هللا عمو ءاش

 ظ

 اهبذا ) لاقو ةشيحلا ضرا ىلا جورب مخ سمع داهجلاب دعب صم وللو مهعنم ىلع ردشملو ظ

 | هبداداو (اجرف نيملسملل هللا لعجم ىتح هللا اوجرخاف دحاهدنع مظيالو مظبال الاس امكن

 ظ 000 ىثاجحتلا اماو ةيطع ةيشيحلاب وهو نيتلمهملاب ةمحسا همساو ىئاجتنلا

 ؤ نامعمهنم ةوسن عبراوالجر رشع دحا ارم اهيلا جرخف سرفلا كلل ىرسكو مورلا كلل

 | اوذخاو رحلا 3 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةيقر هنأ ماو نافع نبا

 هللالوسر ثعبم نم ةسماخلا ةنسلاف بجرىف كلذو رانيد فصنب ةشيخلا ضرا ىلا ةئيفس

 | نوملسملاعباتنو بلاط ىبا نب رفعج ير خ مث ىلوالا ةرجهلاىه هدهو مسو هيلع هللا ىل اص

 سوسو دس رو حيييل

 دازاحما نم + سحابام 3 قا حصت تشن دح هجرك نطو بدع ايدعس

 | هتقراطبو ىثاحلا ىلا انادهلاب هحاصو صاعلا نبرمث اوهجو كلد شيرف تملع املف

 راوج نسحو رادرخم كانه نوملسملا ماقاو نشا اف رصنا املف هللا مهمصعف مهيلا مهودريأ

 ىلس هللا لوتس تك كوتشيلا كنا هقول قلذأو' يع سوال ١31 زفاف اإل

 نايقس يبا تنشب ةيسبح ما هجوُرل ىرمضلا هيما نيورمح دب ىلع ىئاحلتلا ىلا دسو هيلع لا

 لاش ةيراح ةيب> مإ ىلا ىئاحتلا لسراف اهجوز تا اهجوز عم هيلا تزجاهدق تناكو
 < وسم مح ص معمم ١ -- ويوسسس دسم و ا



 مي 1241 عع نيابلاباطلا

 رج م سوم عنب : ناميالاف هيلا لنملا باتكلا فو ىنلا كلذ ةعيرش ىف حرصم كلذ م.رحت نآل |
 مهباتكو مهسو هللاب ناعالاو نيدلا نع نوجراخ ه# نوقساف مهنم اريثك ؟ نكلو ب اعطق

 تافص رهظموه قحلا ةفالخ حلصي ىذلا لماكلا ناسنالا نا لوالا+ روما تاي آلا فو ©

 مهئالصو قحلا نعل مهنعلو قحلا در مهدرو قحلا لوبق مهلوبقف هرهقو قحلا فطل

 هدنل ىلاعت هلوقل هللع قحلا ىلص دقف هلع اولص نمو قحلا هنعل دقف هول نف قحلا ةالص

 ناك نعللا رهظف © مكيلع بصي ىذلاوه ١ لاقو « مهل نكس كتالص نا ال مالسلا هيلع
 مهنعل نيذلا مهو 6تبسلا باصا انعلاك » هلوقل ةقيقح هللا نم ةنعللا تناكو ىسعو دواد ناسل

 ىاوجلا قت مالسل اهلع ىواط نانل ىلع ناك ناو# ىلاعت تم ناكنعللانا انهه ح رصو دواد

 ]١[ نيفدام تافصرد تتافص ىا * َنيقنإ مدزكنم هكون ىدركت نبا
 ةتثه فكن وج جومرد نتشروخ * ةتثكح تيمر ذا تيمرام.

 رخا لحب ىو

 [6] دتك ,ىلا نحسوا تسي ىوشوت .« ديكحخ“ ىلا كلكيوترا ارك

 تييرفكوا 6 * تسا ربمغس فلانا ردا 5“

 افلام ورق ةعلطلا ىلع .ةرذالا نوه نال اكس ناضعلا ىمس ىلاعت هللانأ قالا *
 هنوكىف رفكلاك ةصحملا ىلع رارصالاو ةصعم ركنملا لعفلا ىلع مادقالاو ةقرغملا بجوت

 موي رشح ) ثيدخلا فو ركنملا نع ىهنلا كرت كلذ نمو بلقلا بناوج طبحلا نيرلل اببس
 اونهاد امب ريزاتخلاو ةدرقلا ةدوص ىلع ىلاعت هللا ىلا مهروبق نم ىتما نم سانا ةمايقلا

 ةوعدلاو رافكلا لامعا نم ةنهادملاف ( نوعيطتسي مهو مهيهن نع اوفكو ىصاعملا لها

 ]1١[ ؟© < <6© نرحل ثول معاتج هج جه مح مار 2 [ه] ؟مرىج ءوع تجمل معترج صوم عسكم هرج سبل هك عت 14

 ا 9

 ظ 3
 ظ 8 و : راخالا قالخا نم هللا ىلا

 5 تأ سباو ناك ىئبص قوس دوريم 00 تساأ ش 0 ا ّّح

 نحس ا تتش سل 0 ق نكم 5 اولاعت راح روت 7

 ريكماو ىوزا دام دنع هيئات ركل دا رتبلا تضارب

 ا رددهد .-شدوسوت 0 شدرحاس ' سس تعدم ل موو

 مالسلاب وعدي هللانا هك نبه * ماللع قل ولاعه لع اولا كك لق

 نال هللاطخسل بجوم رفاكلا ىلوتو دحاو سنجنم اسل رفاكلاو نمؤملازنا تلاثلاو *

 | رافكلا ةحص نع عطقني نا لماكلا نمؤملل ىتينيف ءايلوالا ةاداعم بجوت ءادعالا ةالاوم

 | وسما و «ةراكت لاو ةزغقلا بابراو ءاوهالاو عدلا لهاو راحفلاو

 ظ [5] ناود شافط ىب سب هقان ليم * ”ناؤوزت قيل 'نآ" سيب نوتخح ليم

 مشي الان هرم ساب كدقضإ ودام مقشاع ودصهود> هقان ىا 593

 زاشتخا تصح ونزا دبإب دوك "+ !ناهْماَو زهف نه قفور' تلاسن

 ةيلدبج نارا نت اًهقوو * اهلاي الاب ىوس ةيافيفك ناحل

 [ 3] ؟م كج كوع تجر مل معك نإ ك0 سك“ سسك ل تاما زنك + وا لومفم 6 نانا دشا رف دبع 6 ندين ل قلع ىنذلا قالخم انماخ وهلا

 [د] ؟«2 م ه2 مىيذط ل معقب

 ( نادجولل (



 ةداملا ةروس ده 426 روح

 ىلع دراوف قملاانا ةيفوصلا نملاقنم لوقو هنأشمظعو برلا سدقلا هل ةبسنالو ىناخلاىلا |
 أ ىاشلا دنعلوأتمكلذو انا ىوها نمو ىوها نهانا ىعاشلا لوقباك اضيازوجتلاليبس |

 هسفنب مهلا قرفتسم نوكيأك هب مهلاب قرغتسم هناف وه هنأك لب اقيقحتوه هنا هب ىنعبال هناف
 / ةعستلا ءامسالانا ىناج رجلا مساقلاوبا خبشلالاق * زوجتلا ليبس ىلع داحتالاب ةلاخلا هذه ريتعبف
 | لوصولاىنعمام تلقناف * لصاوريغ كولسلاىف دعب وهو كلاسلادسعلل افاصوا ريصت نيعستلاو

 صضهاظلا ةرامعب لاغتشا كلذو فراعملاو لامحالاو قالخالا بيذهتوه كولسلا ىنعم تلق *

 | دعتسل هنطاب ةيفصتب لقتلام هنا الا هبر نع هسفنب لوغشم كلذ عيمج ىف ديعلاو نطابلاو

 هتقرعهىلا رظن ناف هءاقرغتسم ريصيو قا ةلج هل فشكتي نا وه لوصولا امتاو  لوصولل
 / اهو ةدهاشم هلكبال الوغشم هلك نوكف هاوس هل ةمهالف هتمعىلا رظن ناو هللاالا فرعيالف
 ةراهط كلذ 0و. قالتنالا تيدهتت هنطانو ةداحلاب ءرهاظ محل" ةسهن ىلا كلذ ىف تفتلإل
 وه كلذو وه هنأك نوكش هل درو ةيلكلاب هسفننع خلسن, ناف ةياهنلا اماو ةءادبلا ىمو
 ىوشملاىفو : لوصولا

 ]١[ تسح تس قاددهج ىتسص ةىغ * تستسس رد قح جنك 35-5

١ 
 ا

 الا ريح ريف لاسر موس وو رخاوارد [1]

 [9] دوش وا وجو ىورد ددرك وم * دوشوج بآ رد.نوج هوك بأ
 ةمحر نم اودعباو اودرط ىا 4 ليئارسا ىن نم 8 مهنوك لاح 6# اورفك نيذلا نعل ف |

 دواد لاق تدسلاىف اودتعا امل ةليا لها ىنعي نعلي قلعتم 3 دواد نافل ىلع 8+ ىلاعت هللا ظ

 نبا ىسيعو 9 ةدرق اوخسف كقلخل الثمو ةيآ مهلعجاو مهلا مهللا مالسلاو ةالصلا هيلع |
 ظ اوْسْوِي لو ةدئاملا نمولكا ال ةدّئاملا باارافك ىنعي ميمنباىبسع ناسل ىلع ىا :# ميم |

 فالا ةسح اوناكو ريزانخ او>سفف ةيآ مهلعجاو تبسلا باحات تنعلاك مهنعلا مهللا ىسيع لاق

 4 نودتعباوناكو اوصءاعإ كلذؤم ليقف كلذ عقو 52 اك ىصالو 2 تعا مهبفام ملجر

 اوناك مهيلع مرحام مهئادتعاو 0 بيسي حسملل ىضتقملا عينشلا نءللا كلذ ىا
 اوحلطصاو هنولمعي يسبق نع اضعب مهضعب ىهنيالىا فاّئتسا #هولعف ركن نع نوهانتيال

 | .ادكؤم مهلبق مون نم نيحست مي .نوامض ,اوناك ام نشل 0

 3 0 ١ | حام نب سنوي ىلع نول

 ديم ةيارشإو ىقيدعالا تب 0 لها نم ادا يش ايتك يملا

 نولوتس 8 ةيرصب ةيؤرلاو مالسلا هيلع ىلا ةبداحم ىلع اوقفتيل ةكم قكرسشم ىلا اوجرخ

 ىلص هللالوسرل اضعب نيكرمشملا نولاوي ىا افوصوم هنوكل اريثك نم لاح # اوزفك نيذلا
 هيلع اودريل اومدق ايش سيل ىا © مهسشا مهل تمدقام سيل ليف نينمؤملاو ملسو هيلع هللا

 ريدقتب مذلاب صوصخلا وه همي نودلاخ مه باذعلا ىفو مهيلع هللا طخس نا #8 ةمايقلا موب

 ىرايلاىلا فاضملا طخسلا سفن نال باذعلاف دولخلاو هللا طخس بحوم ىا فاضملا

 ه«اوناكولو 99 هلةبجوملا بابسالا وه مذلاب صوصخلا امنا مذلاب صوصخم ا هنا هل لاَمبال ىلاعت

 ] لزئااموو» مهسن ىا *6ىبلاو هللاب نوسْوِب 8 باتكلا لها نم نيكرمشملا نولوتي نيذلا ىا
 ارثاك دنتك ديدبتو ارتالذاع ىتشاع نافك باوج نابرد موس رتفد رخاوادد [1

 | (ايدازط نكرشملا ىا « مهوذختام ل ليجثالاو ةاروتلا نم ىنلا كلذ ىلا ىا 4 هيلا ا
6 222 



 مك علا ا ل ل

 0 70000101 و كي اوديو ريل هتيسدعب مالسألاو
 / نظني ءاسالالاوحاىلا !ورظنيو لغفلا مدقب .قحلا قيرط اوكلسي نا اودادا ام ىراصتلانا |
 'كاردا نع سدقلا بانج لج تاكلهلا ىداوب يف اوعطشناو .تاهمدثيلا ةيدواق اوهاي لقعلا ا

 | ىراصتلا ترطاف مهرئا اوفش و ,هوذح وذحن نم لاح اذهو تاهنه تاهه نلئاللا لوقع

 ْ مهلقع مش با الب مأ نه ادولوم هودج- وف عا لقعلاب اورظنذا ماللسلا هيلع ىسع

 نيطلا نم قلخم هناب كلذىلع اولدتساو هللا نباوه نوكي نا ىتينف باالب دواوم نوكيال نا

 .نوزخديامو مهتويبىف نواك ًايامع ربك و:قوملا ىحي و صربالاو هك الا ”ىربي و ريطلا ةئييك
 هسارسدلولان ال كتكنا اأو انهةتكما ال هللا نبا خليسملا نكي مواو ىلاعت هللا تافص نم اذهو

 عقلسإ هين وهال لخ ةّسوسانلا:تافنع: نع ليفنلا:ةينلكز .لجكتسا املاطسملا نأ مهضعب ؛كاقو

 ١ ةضتلك مهنع طقسا ةسلا ةعباتملا قفو ىلع ةهولالا تابدج مادقأب قحلا قيرط انكلسال

 لو ناكو ءاملاي هتك لسغ نيح ليشلا لاح ناك لاصولاو لؤصولا نيهاربب لالدتسالا

 ظ
ِ 

| 

٠. 
 | الا وه

 يلا ف ا اي لا لرواد ىلا يلون ولان دعي ليلدلاب ىلاشتشا قكلو متا ليلدلا م

 ناب درت ىوجو ثسح دشاب ذارمس .. نايا اسهمأب رب ىدش نوح

 2س اوقات كا ويشار قوش + ليو فاش ااه عاناكك نشوددنا

 لوسرو همان ناسح ىف تقلا كهع ا لوقرد هتءدشن شوخ ناطلس شد

 ناسن الا نإ لاا تافصراوناب اودهاش لالخلا ةرصح تاقكا 1 ىلا اولصحوامدعب موقلا ال ويف

 مهف ءاسالا ةلدساو:ةهولالا ضف رون ىحو تاق اخ ارئاس ناب نم قحلا ةناما لمح ىذلاوه

 الابأق راص مالا ب اهيلع ىسع نا مهل ققحتتف لاك 1/1 لوقف موقتلا نسع-اب نوصوصخ

 نروكي هيف خفنبف ريطلا ةئيهك نيطلانم قلم ناكةيسحلاو ةيقلاخلا ضيف ةيلذتلا ةيكزتلا دعإ

 لا او لدا دال هلا مدان. قولا تمم ضرب الاإو ذك عربي وس ندا اول
 لوبقىف اذادعتسا طورخلا اروابلا.ةركل نا اك اذهو ةمهولالا ةرضح ةيقلاخا ةفص ًاسثنمو
 ضفلا كلذب اهل ىذاحلا جوا قرح و ضيفلا ليقتف اهتاذاح ىف :تناكاذا سمشلا ضيف

( 
 آ راصف ةقيقح سمشلا ةرضح ةقرحلا ةفصاا ًاشنمو !نهاظ ةركلانم قرحلا لعفلا ردصف

 نا 1 ا اتم ان هلو وياوشلا ويلا هب او كادسنالا ناب وكلا
 ظ ءالوالا راكو تادحسعملا ف ءاسسالا لاح كلذكف مخك هللا ءاش نا مهفث دولبلا 18

 ىلازغلا مامالا لاق * نوعبتم ءايلوالاو ماقملا اذهب نواقتسم ءاسنالا نا قرفلاو تاماركلاف

 ظ خلسنانمذا وهانا اذاف ترظنف اهداج نم ةملا خانت كفن نم تخلسنا ديزي ىبا لوقف

 لحبملاذاو هللاىوسمه هلزوكيالو هللاريغا عستم هيف ىتبيال اهمثو اهاوهو هسفن تاوهشنم



 ةقالؤا ف هوس مج 478 هجم

 مهني ةكرتشم ةهلالاو ةهلا ةثالث دحا ىا هك ةثالث ثلاث هللا نا اولاق نيذلا رفكدقل »©

 | بجاو ت اذ. دوجولا ىف سل لاخلاو ىا 6 دحاو هلا الا هلا نمامو 4 ف ممو ىسعو هللا مهو

 | نع لاعتم ةيلادحولاب فوصوم ةيهلالا تادوجوملا عيمج أدبم هنا ثيحنم ةدابعلل قحتسم
 نسل »© اودحوب ملو ةيناثلاوىلوالا مهتلاقم نع * نولوقبامع اوهتنيناو ه ةكرشلا لوبق

 مهيلع ةداهشلاريركتل زيمضلا عضوم لوصوملا عضوو مهنسهل هللاو ىا ه مهنم اورفك نيذلا |

 أ اهيجيو) مام .ناذملا خم: لالا :ديدغ عون © ملا باذع ف نيذلا نم اب ةينايب نف رفكلاب 0
 ليواقالا وةغئا ' زلادب اقعلا كلتنع نوبوتالف نورصياىا هي هللاىلا نوبوتيالفأ 3 مم ولق ىلا

 مهرارصانم بجعتهفو عوقولاراكنالال هداعبتساو عقاولا راكنال ماهفتسالا ةزمهو ةلطابلا

 | لولجلاو داحمالانم هللا هوسنام ب ديم ةيوتلا ىلع ضيضحنو

 ظ مهحنعيو مه رافغتسادنع مهل رفغل ةرفغملا ف غلام ىلاعت هنا لاخلاو ىا © محرروفغ هللاو ف

 ىلع روصقمالا وهام ىا © لسرلا هلبقنم تلخدق لوسرالا مص نبا حسسملاام قه هلضف نم

 قوملاىحا ناذ اهي مهصخام تاي اي ىلاعتهللاهةصخ هلق نم ةضاملا لسرلاك اهاطخت داكيال ةلاسرلا

 با ريغنم هقلخناو بحتا وهو ىموم دي ىلع ىتست ةحاهلعجو اصعلا ىحا دقف هدي ىلع

 ىسنعو ىسوماهتاو لجو نع هبانج نم الل يبي وعداد درتي ا قلخدقف

 زالي ىتاللا ءاتمنلا راسك الاءاضيإ هماام ىا “# ةّقدص هماو # هلامفاو هنوؤش رهاظم

 عم ةلماعملاف لاوح الاو لاعفالا قدصو قلخلاعم ةلماعملاف لاوقالا قدص ىا قدصلانم

 نإ رقتفي و ه6 ماعطلا نالكأب اناك 8ةعاطلاو ةيدوعلا ىوعد بذكيإم نهئمردصيال قلاخلا

 12200 ظنا في ماعطلا لكا الا هميّشالنم املا نوكي فكف تاناومحلا راقتفا هللا ظ
 رظنا مث هه لالا مص هع تاك ءادن امهلع اولوقتام نالطس 0

 ظ
 ظ

1 ْ 

 نييجعلا نيبام راهظالمثو .اهبف لمأتلاو اهعاتسا نع نوفرصي فك ىا * نوكقفؤي ىنأ
 اهلوبق بجودام دضاعتعم اهنع مهضاىعاو هباي ىف عيدب صا تاي الا اناس ناىا توافتلا نم

 انا هللاريغ ذا نم مهتشرط كلس نمو ىراصنلا ءال وهل امازلا دمحاي لق 8: عدبا

 ىسعىنعي # اعفنالو ارض كيل كامالام ع هايا نيز واحتم ىا # هللانود نم نودبعتأ

 ايالمل ا نمهب هللا رضي ام لثم 5 :الو هتاذنم هكلممال هنكل هايا هللاكملمب كلذ كلمزاو وهو
 ارظن لقاعلا ريغ ىلع قلطي نا هلصانا عمام لاق امتاو ةعسلاو ةحصلا نم هب عفنيامو بئاصملاو

 “”ىشبالو لقعب فصول هلاوحا لوا ىف مالسلاو ةالصلا هلع هاف هتاذ هلع وهام ىلا

 | ىزاحف 0 و ا لل لئاضفلا نم

 اولغتالٍباتكلا لها اي لق  نودعت لعافنم لاحوهورشف ارش ناو ريخف !ريخنا اهيلع

 أ ىر ا نا ىلا ىسع اوعفرتف الطاب اولغ ىا *# قحلاريغمكيدف
 | *6لبقنم اولضدق موق ءاوخا ازبتت الواي .درهيلا ةفحراو يفارق اذا حتت ةيلطل)» نم

 يا #9 مهتعلر ع مالسل اهمعدت ثعبم لش اولضدق نذلا. مهتماو مهفالاسا ىنعي

 | ىذلا قفحلا ١/ دصق نع ل ايلا || ءاوس نع اولضو وي مهلالضو مهعدب ىلع مهعبات نم ىا |



 ل 6 ل ّح 0 : بو 2

 1 ا ا ا ا ا ناحل دنا سل

 ا ب
 ٠١

 8 ةينا اب اي ين نلاو تام هما تنس ل ناسا

 مكلثم بوب م دبعىناف 6 مكبرو ىبر هللا اودبعا ليئارسا ىتي ف مهلابطاخم حبسملا لاقدق : ِس ِ : 3
 اهفوا هندابع ىف ايش ىا 6 © هللاب كرمشي نم 5 ناشلا ىا هي هنا مكقلاخو ىتلاخ اودبعاف

 قيرطبوا ةنلاغملا قيرطب اما رانلا نم مهذاقناب م هرصنن دحا نم ىا هن راضتان م ةج كارشالاب |

 ةلاهق افياسلإ نا ةيناكلملاو ةنوليشلا هلاقاف عي م 1 ال 95 نماوهو ةعافستلا |

 دما 279 زج سشوداأسلا ءزملا

 لاقق انم لضم نايزق مد اولاقف مهلأسف لفي امد هنق دجؤف مهنيارق عدم شيملا بحاص
 58 اولاقف ادحا مكنم تكرئام ىوقدصت منا لاقمث مهنم افولا هيلع لتقف ينومتقدص ام

 يعم ىبذ لع د دق ىحياي لاقم“ مكنم هللامقتأي اذه لثمي لاقف مالسلاهيلع بحي

 سفالا ىضتقم نمزا ملعاو 5 ا مهنم ادحا ىتباالذا لبق ىلاعن هللا نذاب ادغاف كلجانم |

 رحبىف قيرغ ناسنالاو نا لا فكو نارفكلاب همعل ناسنو هللانيبو اهنبب دهعلا نا.سن |

 تايتاو رطملا لوزن لبسلا حبضوتو لسرلا لاسراو كلذ ركش هلع بحق هقطلو همرك

 ملا نم كلذ لك باسالا ةدعاسمو عئاوملا عافدناو بلقلا ةوقو ندبلا ةحو ضرالا

 ىلع ناكو هنع هللا ىر رمح دهعىت هماخ دجو مال السل اهملع لاسادنا ىكحو  ةللحلا |

 هتقلاوه دلوو مهلتفو ناييصلا عشامل رصن تح نا كلذو هناسحلب لجر امهْسو نادسا هصف |

 هناسخلب اهو هعضرت ةولو هظفحب ادسا هناحبس هللا ضقف هنم و2 نا ءاجر ةضيغىف هما

 ةرخآلا قيرط عطقفف دبالو هيلع هللا ةمعن ىسنيال ىتح همتاخىف كلذ روص ربك املف

 منع نم لاق هناليضفلا نع رك ذ * قالخلا نيبوهنب ةيجاولا قوقحلاب ماقلاو قاشملا لمح نم
 دوسالاو رالاو ضيسألا ترووللا رم ناولا 57 هسفن ىف لعجملف ةزيبلالا قيرط ىلع

 رضخالاو . ناطيشلاةفلاخم رمح أالاو . سانلامذ دوسالاو . عوللاضسالات وملاف . رضخالاو.

 قيرطلا اذهىف مصاو ىما ءرلل ناكاذاو عاجوالاو بئاصملا ىا ضب ىلع اهضعب عئاقولا |
 ىونتملا ىف لاق : .ىدتهيب الو لضير مرج الف |

 | ةجانرق انج 217 سرت نارازهاب ع هاحن سر كيلا أك ٍه 2

 ارهاحو كاضغم هان ءادساو رغب 8 كاوا هيج هديد انْ دم

 5 ها كن انا « هنو 54 را دكت يطا 12 تاق

 كمال 5-5 رد 5 و هلمح 2 كلتا ناوصحو ا قام لصا

 ان قنا مياسترد تس داي 2ك ةييادلا كي تلك ؟كفف

 كسلف ريغتي.ال هردقو هللا هاضقامناالا ممصلاو ىمعلا 00 ناسسنلل اسس ناك ناو ناصعلاو ا

 قبرط ىلاو البس قحلا يلطولا دجي مف تاوهشلا عشتو ىوهلاىف هرم عاضنم هسفن ىلع

 « مم نبا حبسملا وه هللا نا اولاق نيذلا رفكدقل 3 ىداهلا تنا كلنا مهللا اليلد دشرلا |
 تاذىف لح هللا نا اولاق ةيبوقعل راملامهو امهعم نمو فقاعلاو دسلا نارحم ىراصتف تلز

 لاحلاو كلذ اولاق ىا 4 حبسملا لاقو © اريك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هتاذب دحتاو ىسيع

 مرحلا لصيالاك ادبا نيج باف ني ةنخلا هيلع هللا مرح.دقف © لاعفالاو تافصلانم هب صخب
 هو نيملاظللام و لَه نيكر مشملل ةدعملا ىهاهناف راناهيوأمو 8 نيدحوملاراد اهناف مرحلا ىلا هيلع



 هدام ةروس معي 71

 وتلا قفر راك خام نيل _نرطف ىبوطف اعفت بلجنالو 25 ىنغيال ةءارقلا 1 ةدرج2/1 ظ

 4 7” دقلا ليات ديحوتلاب 5 اندخا .دق هللاب ىا 3 لساوما 2 قاثم اندخا

 نياعخ أن قفاز ريثك ددع ىوذ 6 السر مهيلا انلسراو »© ةاروتلاىف مهلع ةبوتكملا

 | طرش باوج 5 مهسفنا ىومتال امب لونمر مهداج الكرإلل مهنيد سما مهلاونيبلو مهورك ذيل ا
 | مهاوه فلاخمام لسرلاكئلوا نملوسز مهءاج الك ليقف لسرلاب اولعف اذا ليق ةناكفوذخم |

 #9 نقل“ كف

 | ه6 ايذكاش رف 0 ليقف مهوصع قالَ 0 هوصعفيلاكتلا قاشمو عئارمتلا نم ا

 :6 نولتقي اقيرفو ٠) راندملانم رخآ ”'ىثب مهل اوضرءتينا ريغ نم مهوبذك مهنم ايرف ىا |
 1 كالا ا هيلع حبو ايركزك اضيا مهواتق لب مهبيذكتب اوفتكيإ مهنم رخآ اًهيرف ىا |[!

 ىلاعت هلئا نم ع 0 نا اونظو لص رسأ اوني تسيح ىا “ هنذتف نوكت النا او 0 0

 0 م 9 ناو و دقتعاناو مهم يا 4هحو مهبيدك و ءاشالا لف بادعو ال

 ةوسنانودقتعي اوناكو هؤاحاو هؤانبأ نب « نولوش اوناك مهناآلا لتقلاو يذكتلا كلذ ْ

 ف 0 لتقلا كلذ ببسب هنوقحت.د ١ ىذلا باذعلا مهنع عقدت مه 1من مهفالسا !

 اونمآ ىا اهلشام م ىلع اهدعبام بيرت ىلع "1 ال دلل ءاثلاو اوسسح ىف اع فاطع :6 اومعف 8 ص |

 2 هلا مهأدهأم دعب نيدلا نع اومحعو داسفلاو ىلا نوف ىف اوداّف ىلاعت هللا ناب

 رصسال ىدذلا ئدالا ةاماعم اولمع ْئأ ةحضاولا ةجم هانم مهلاونمو ةرهالخلا ةلماتلقملا لا

 ببكي ىذلا مصألا ةلماعم اوامت ىا مهيلع هوقلا ىذا قحلا عامسا نع هي 3 اًوَمصَو 8 2 ش

 داتفأ قوسول قوالاورملا ىلا هزاعل اذه" دوك اون ل رماالا + نانا مهاولعف كلذلو

 ءامرا ا و ةيح لو ايمعش اولتقو مز اجلا اوكر 125 ةاروتلا ماكحا اوفلاخ نيح لسا ى

 اوناكا امدعب ود اسقلان م هيلع اود اك امع اوعجرو اونان نيح 1 مولع هللا بات م“ 0 مالسلا هيلع

 لجونع . هللادجوف ةناهملاو لذلا ةناغىف ىراسا رصن تخيرهق تحن اليوط ارهد لباس
 تحن رسل قم لسارتما ب اياعبا حق هارمحلا ىدقملاةسماملا -سزاف كلوأم نعاايلعع هلم

 نيئالثىوف هورءعف فانك الاف مهنم قر فت نم عجازتو مهنطو ىلا مهدرو مهكاهم دعي رص

 ئرخالاةرلاىلا ةراغاوعو هي اومصو اومعمث فج هيلع اوناك ام نسحاك اوناكو اورركف ةئس |

 مالسلا مهيلع ىسيع لتق مهدصقو ىحيو ايزك ز لتق ىلع مهؤارتجاوهو مهداسفا ىنمنم
 ىضتقي 6 مهنم ريثك )ل هلوق ىدادخلا لاق * نيلعفلا ىف ريمضلا نم لدب 4 مهنم ريثك وه
 ! نم ءاوس اوسيل )) ىلاعت لاق مهرثك | رفك امتاو مهلك اورفكيمل مهنا ةيناثلا ةرملاف
 | ,يناجيف * نولمءياجريصب هللاو له 6 هدصتقم ةما مهنم )) ىلاعت لاقو 6 ةمئاَق ةما باتكلا |

 هللاطاسث بح ىلوالا ةرملاىف كلذ عقو دقلو لطالا نابسحلا كِلُذ مهل نإ نمو مهلامحا قفو

 بهذوةاروتلا ارش نم املا نيعبرأ هلها نم لتقف سدقملاتِ ٠س ىلع ىلوتساف رصن تحب مولع ظ

 ةحي ةيوت اوثدحانا ىلا دكنلاو لذلا نم نوكيام ىصقا ىلع كانه اوقبف هضرا ىلا ةنقبلاب !

 داسفالا نم ىرخالا ةرملا ىلا اوداع مث لاخلا نسح نم .مهنع ىكحامىلا العوم هللا مهدرف ظ

 لخد لبق . لعفام مهبلعنف فئاوطلا كولم نم لباب كلم مهازنف سرفلا مهلع هللا ثعبف



 1 10م جلا صم ارجع ل

 1 د ا ا

 ا مدلك و نوع اذلإ قوفلا 0 نئاصلان ا لع اع ةلالدلل ريخ رخأتلا:ةن ةينىلع

 ىقاب ةيونأ لوبقف حاصلا لمعلاو حبحصلا نامالا ريدقت ىلع مهونذ رفغو مهتبوت لقاذا

 . تفئاوطلا هذهنم ثدحانم ىا 6 رخآلا مويلاو للاب نمآ نم 9 ىرخاو ىلوا قرفلا
 | عفرلا لحم ىفنم هلوق . امه.ناميالا هضتقي امسح 6# اخلاص لمعو © داعملاو ًاديملاب اضلاخ اناا

 , دافكلا فاخينيح  مهلع فوخالف 8 نا ربخ ةلمإاو لا فوخالف هربخو ءادتبالاب

 دارملاوباوثلا تيوفتو رمعلا غييضت ىلع نورصقملان زحب نيح 6 نون زحم مهالوف باقغلا
 نينئمؤملا نع نزحلا ىئاما هريسفتىف ىدادجلا لاق«امهماود ءافتنا ناسال امهئافتنا ماود نايب

 هريظنو فوخالو ةرخ آلاف نزح مهيلع نوكيال هنا ىلا نيرسفملا ضْمِب بهذ دقث انهه

 نوزحن ون :وفاحب نينم ومان مهضعب لاقو اون زالوا وفاخم النا ةكئالملاميملع لزتتت) ىلاعت هل وك

 6هيباودماو هبخانمءرملارفي موي)هلوقو(تعضرا امعةعض م لك لعذتاهنورت مويالىلاعتهلوق

 هللا يصلاقف هاتءوناو ةشئاعتلاقف(ةارعع ةاذح ةماقلاموب سانلا رم اسوهلعمللا ىلد لاقو

 ىلاعت هللا ىنامتاو اولاق(هشغيناش ذ دموي مهنم ”ىرما لكل ىلاتلا وق تع اما و هيلع ىلع

 مهعم ءاَش هل نأ بلو لاوزلا ضرعمىف:ناك ام ممتزح نال نيم ّوملا نع 000 هذه

 ىوشملاىفو : ىهتنا كلذب دتعل

 مد ضخما رابع راو تير اندك دولا هل ورع عنا. كى

 نان يلح ا قا د ةزوريوخر د حمدت هنا ايرون فدع ءانفاخال

 سرد 0 ثبت ىضد هح سرد * ضار نو م فرخ كن ١

 .هاظلاب المع نا رقلا نومشإ مهنال “ يا اع نوكيالامف موملع فوخاإل هللا» الوانا ملعاو#

 سفنلا تافلاحمو تادهاجلاو تاضايرلا دب ادش نم نوساشام ىلع نونزح مهالو نطابلاو

 / اوصلخت مهنال تاف آالاو تامصملاو نحلاو ءالبلانم مهباصاام ىلعالو ىوهلا عقو ايندلا كرتىف

 ىلعف مهلاوحا عيمجيف هللا عم مهف تفتااكتلا بعت مهنع عثمراو قيقحتلاب 0 دياقتلا نم

 قافنالا لها, قاحللاو قافنلا نم صلخكلاو ةليذرلا فاصوالا نم ىلقلا هضم ةحلاءم نمؤملا

 نطبلا ءالخو .ربدتلاب نآرقلا ةءارق“. ةسمخ بلقلا ءاود هرسس سدق صاومخلا مهاربا لاق ل

 راهشلا'خيقلاة زغيب كح لاق * نيلاصلا ةسلاجو .نحتسلا فنعاللا ىلا. عرضتلاو ليللا مايقو .

 ركذلاوه اريثأت ءايشالا دشا:نكلو هللاوه ةقبقلاىف حلصملا لوقن نحنو هرس سدق ٌنادهلا

 قبسالنامز سانلا ىلع ىنأي ]هنع.هللاىضر ىلع لاق«َبولقلا نئمطت هللاركذ بال ىلاعت هللالاق

 ْ هللأ لك وم بارخ ىهو مهدجأسم نورمعل همسرالا نا ١١ رقلا نماآلو همساالا 0! ا

 ظ جدول نا | دوعت مهلا ةنتفلا تى مه مةقاجا إل كلذ لها رش

 ظ قلادات تسسوب رد لمحت نوح « ىباوخ رشم رنا دنح مع

 ظ ظ

 دج دست ت77 ١ 2 نوح

 دمح ناتحح 0 ىنايراح ا تعقب اك دوب قفح هه

 | رتفد ايو تتسنف زيهورب ا رسخو لج دب أ رززغم يوت

 لمعلاناالا هسفنىف لماكوهف ٍمعنمو هنانسحم ند هاوسامو هللاب رعلا م مولعلا ةديززا معاو# .
 ا ا 710 جيجا

 (وه )



 ةدءاملا ةرود ب ا

 | هيك كبد ن نمكلا لزئاام مه واس رو مه ٌؤاملع مهو 1 مهنم اريثك نديزيلو © لالا

 نايزيلو ان الوفه وعَو تنيوواتلا مهرفكو مهناغط ىلع ه6 ارفكو انايغط وه نا رقلا ىا ظ
 6 يح ١# ف ل0 كن ادا 5 "نا +
 هغاس عر و مهنايغط ةدايزل مهبل نوح الق ىأ 7 نيرفاكلا موقلاىلع سانتالف 3 ظ

 ةراشاةب الاؤو ع مهنع كل هحودنم نينمؤملاقو مىاطخرال مهل قحال كلذ ررض ناف مهيلا

 انطاب لاوحالابو !هاظ لامعالاب نيزتلاو ةنطابو ةرهاظ ماكحا ىه امنا نيدلا ةقيقح نا ىلا
 امهتاو ةهل الا ةيذخا اهالواف ناتمدقملا اماف عبرا حاسو تالا الأ روصتيال ادهو وم ا مينا ةيرا ١ ثنا ١ دكر اا سبوت دب 8 :

 هجوتلا اهتيناثو اهلكاهب قلعتيامو ايثدلا نع ضارعالا اهالواف حعاتنلا اماو ةيخيشلا ةيبرتلا
 أ .ةللحتو ةميمذلا قالخالان ع« سفنلا ةيكزت مث ةبذجلا جئاتننم اهو بلطلا قّدسصب قطارملا
 نورفاكلا موقلاو ةوشاةوقلا دادمتساب ةمخيشلاةيبرتلا حتاتن نم اهو ةبهل الاقالخالاب بلقلا

 لكل ناف كلذك مالا يلو ةياغ هءارو نوفرعبالو نيدلا ىهاظب نوقلعتي راكتالا لها مه
 ىونثملا ىو : انطاب ىهاظ

 ]١[ تسنماك اهاود ردنا عفن وج # * تسنطاب دوخ ىرهاظره هداف

 ] ندناوخ رهي هل طخ نيع رهب * نفي طخ دسيوت نطاطسخا كف
 نيود تيل ؤاوجج يقف نزووأ ركقع داع. نزلا نيغولسيا رخ نقتل د ايكو
 ةدنامرد لكوا ىاب تسه « ةدناوخات هح هدناو> هحارتس

 وع ها لطلاب دولا /قرذازإل ا اباظ فب عبر كك
 انخ انيصع ديوكوا ىاب * ابص ىا انعمس ديوك شرس نإ

 سفنلا ةك زتنم ديالق ىراصنلاو دوهلا ةه اظل ق6 دس اوه راكنالا لع ليال

 ليضفلاهيلع لخدف ةافولا هترضح ضابع نب ليضفلل اذيلل نا - ىكح  حسقلا اذه لثمنم
 ةلاالاهلااللاقف هنقل مت تكس مث هذه أرقتال ذاتسااي لاقف سي ةدوس أرقو هسأر دنع سلجو
 امون ننعل را 5 لعجو هلزتم لضفلا لخدف كلذ ىلع تامو اهم "ىلا ىال اهلوقاال لاف

 كنغ ةفرعملا هللا عزنا ”ىث ىأب .لاقف منهج ىلا بحس وهو مونلاىف هاز مث تييلانم جرخ+
 | ىاثلاو . كلتلتامف الخ ىااحصال تلقىلاف ةميمنلاب اهلوا . ةثالثب لاقف' ئذنمإلا معا 00-7

 لكفف برشت لاقف انهغ هتلأسو فيطلاىلا تئْخ 'ةلعىل ناك كلاثلاو ىباتا ةااهيش ايهيطاب

 ىذلا هطخس نم هللابذ وعن هب رشا تنكق ةلعلا كب تش لعفت مناف نارتغلا نقياكبقا هلي

 | نوقفانملا مهو طقف مهتتسلأب ىا ,«اونا نيذلانا ب نيدباعلا جاهشف اذكهبانل ةقاطال
 (| هلا 40 تما وفجلا 1 نوئباصلاو : ةيدوملا ىف اولخد ىا د اوداه نيذلاو 8

 | قبس دقو مهسؤر طاسوا نؤقاحي اولا تيا ىراصتلا نم فند مهو لهجلا ىلا

 ١ نوئباصلاوهلوقو .اوداغ نرذلا ىلع فؤطعموخو نارصن عج ه« ىراصتلاو # ةرقبلاةروسىف

 كا 4« اونما نيذلانا ب هلوق ةلمح ىلع ةفوطعم ةلخاو فوذحي ةريخو: ءادتالا ىلع عفر

 | كلذك نوئاصلاو تك نادك م ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونما :ا نيذلانا ريدقتلاو

 ىلوالا ةلمحالالخؤف اهيا ةاقتسم ةامح فوذحما هربخ 2 لَم لب هلقام ىلع فاطعبإلامناو

 خا ىنس نيففر شن ارد ناي رد مراه رتفد رخاوارد ]١[

 | ريسف ناس رد مراهج رتفد رخاوارد [؟]
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 كل نوديرب امن مهنكميال ىا مالسلاهيلع هتمصعل ليلعت 6 نيرفاكلا موقلاىذهبال هللانا ف
 ةوبن اودحج اموق هنرضح ىلا ىدهيال نا ىلاعت هللاةنسن منا ىلا ةراشا هقو . رارضالاَن م

 اوكسمتسا امو ءايلوالا ىلع اوركنا وا مهب نم مهيلا اوغلنل لسرلا ةلاسز اولقامو ءاسنالا
 اليد هللاةنسل دحن نلو لبق نم تاخدق ىتلا هللاةنس ىلاعت هللاىلا مهولصوبل مهتبالو ةورعب

 ىنلا مصعاك قواخنا هر نشب فس ولك نعال لتمملا هكا نازل هراسا ايا "هيتالا53

 هرمال لثتما نم هللامصع اذاف ةرجهلا نيحراغلاىف هنع هللاىضر قيدصلا ركبوباو مالسلاهيلع |

 ةسشفس انا - ىح  طارصلا ءاوس ىلإ هبدهلو اتجاة هلوسرب عفشتسي نم اضن مصعب |

 سمت ابراه قلطتاف رساو مورلا ضراب.شدجلا أطخا لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلوم

 لبقاقتيكو تنك ىداص ناكف هللال وسر ىلوم ةنيفس انا ثراحلا ابااي لاقف دسالاب اذاف شحلا
 شيلا غلب ىتح كلذك لزي مف هيلا ىوها اناوص عمس ام هبنجىلا ماق ىتح صيصنتي دسالا
 ناتَسيلا  ىدعشلا لاق : دسالاعجر مث

 "امان ايدل نب ةيبست رمت ملا لعيلو رجالا ليزج ليتل مالسلا مهيلع ءاينالاف مقسلاو .|

 ىهنبا تازجعملا نم مهيديا ىلع رهظ امب نئتف الف نوقولخم مهناو ماسجالا ىلع 1"

 راوكي ىكشر مما شيا هكا رابدور هكا اع زا مديد ب

 تسب نافر'ىاب مديسر م ل نمربلاح نازا لوهنانح

 كلا تارا كبت قلاب يدا تفك كلذ حشد نانك مست

 جسه ون مكحز دج ندرك هك + جمبم رواد مكح زا ندرك موت

 0 22: 2 17 0 ايراد ان م نوح عال اك

 ف هم روق م لزنو تاوزغلا ضعب ىف سو هيلع هللا ىلص ىتلاناك لاق هنع هللاىضر رباح نعو ا

 ةمشس الفم ةرجتقإ مقالنلاهئلغ :لاطخلاو نوما و اراختالاب”نوألطتنسا نسال[ ق زفت 313 |

 ظ مالسلاةيلع لاقف انارعا انيآر انرضح املف انوعدب مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر اذاف اهنصفي
 0 2 ي5يريبيبيبييتيؤيؤسفسش تبت ط7٠ بكبوىل4و0لو

 (هللاتلقف ىنم كعنمي نم لاقف اتلص هديىف وهو تظقيتساف متاناناو ىئيس ىلع طرتخا اذه نا ) |
 | (ذخأ ريخ نك لاقف ىنم كعنمي نم تلقف هتذخاف هدينم فيسلاطقسف) كتم هللاىنعنم ىنب

 | نكلوال لاق هللالوسر ىناو هللاالا هلا الزا دهشتأ مالسلاهللع ىنلا هل لاق ىوارلا لاق

 | تيدحلافو لبس مالتلاهيلع ىلخف كتولتاقب موق عم نوكاالو كلتاقا الذا ىلع كدهاعا |
 0 ناسا ا هللاو ١) هلوق قيدصتو مالسلاهلعىتلا لكوت لاك |
 دوهنل انطاخم دماي هي لق » ىلاعت هللاهمحر كلملا نبال قراشملا حرشفف اذك ةنسملاب ةئيسلا ظ

 : دووم رجم نا قيليو هبدتعي نيد ىا 96 ”ىشىلع متسل باتكلا لها اي آ* ىراصتلاو ١
 دمحم ناعالا امهتماقأ نمو 6 لحالاو هيروتلا اومن ىتح 8 هداسف حوصوو هنالطن

 هقطان ةزحعملا هتقدص امب نامالاب هر اهرساب ةمهل لا شكلا اف همكحل ناعذالاو

 # مكبر نم مكلا لزنا امو قفامهعورف نمخس ذي امو امهلوصا ةماقا دار ىلاوهل ةعاطلا فس لا

 ى فل هلوزت مدع كءاصعا اوناك مهنال مهلا ةلارتلا تاكا هن اناعالاب دحلا ا آرقلا ىا أ

 خور 77217 وحلا 0



 جدبالل ةووس مص 4 ال عجم

 ورج اول ىلا ةعاملا كلك عقوأك كالح لب مظع دك ليوط نزح اهل اينالا تاره ١
 يىمراتسب حد ناردو ربكم هنامح هناد هلح رازهي هك ديد اريروم ىروسز ىتقو ] للا .|

 نيب نم بريشمو عطم هكايب هداهن دوخرب هك تسجنر هج نيا روم ىا تفك ارواديد
 مهاوخ هك احن اره. دسرت ناهاشداس ديان هدايز نمزاا تسرت ذيذلو فياعل جه اجل تك كا

 ىخواسمرب .ىباصق ناكدبو ديربرب هكدوب نخس نيردو مروخو منزك مهاوخ هجن آو منيشن
 تخادنانيمزرب درك هدايو ددز رورغم رومز نارب تشاد تسدرد دراك هك ناصق تس

 ءاليوط.انزج اهتباصتثروا ةعابب ةوهش برر»إ تفك ودرب ع ارواناشك ىارو دمام رومو

 هكدنيشل ىباح توهشو صرح ىورزا 5 ضنك وم مهاوخت رم ىاحبا يمت فك دوينز

 | تحن نمو مهقوفنم اولك أل ):ىلاعت هلوق نا رعاو * [ دهاوخم .ك شدنشك ىباجب دهاوخ
 معاج لم لل ىناسنآلا بسكلاب لصحم امو ىنامحرلا :بهؤلاب ليعح ام .ىلا:ةزاشا (مهلجرا

 ناتج هل لصحيف تادهاشملاو. قاوذالا بتارم لاني داهتحالالك قحلا قيرطىف دهتجاو

 ىونملاىفو : لوقملاوه ىونعملا قزرلا اذهو لضفلا ةنجو لمعلاةّنج

 دشزاو ىاينقل ءيرونمروم * دقوا ناهد يني ناهد نأ

 ىروخ تمعل' ىس وأ ماطفرد 35 ىراو ار نأؤند وريشز رك

 :6 كبر نهكيلا لزتاامإل# عيمخ 6 غلب لوسرلا اهيأ اي 2 كناسحاو كلضف ضشاندما مهللا

 ةريرهوبا لاق * هاشفا مرحب ةيهل آلا دارسالا ضعب نا دري, الف دابعلا طاضصمب قلعتي ام
 رخ الاءاماو هم دقف اهدح[] اماذ لعل |نم_نيئاعو لش هلع هلا لص ةللا ل وسر نم_تظفح
 ةقلاَوةفرعملاب قلعتيامو هغليت ماع ةعيرسشلاب قلعتبام نا قيقحتلاوموقاحلا اذه عطقل هتنثبول

 :©« لعفت ل ناو 2 اهيابرأ ىلا اهعفد مزلي غلبملادنع ةنامالاك وهف لها امهنم لكلو صاخ
 | اهضعب ناتكنال ه6 هتلاسر تغلب افا هوركم كلاني نا نم افوخ هعيج غلبت+ل نا ىا
 ناو اهكرتىف هلصخرب مل كلذلف ناسللاب الا اهغلبي نا اهل لسسال ةلاسرلاو لكلا ناتكك

 ناسللا,كلذ قلعت نال عقو هب ملكت اذا قاتعلاو قالطلا رعمركملاوق الون .للد اذهن فاح
 :6 رانلا نمكمصعي هللاو ةمريستلا ىف اذك ذافنلا عنبالف ناسللا لعف عدم ال هاركألاو بلقلابال

 هللاىلصهّللا لوسر نا ريا ىف ىور م رذحالو فاي اليك مالسلاهيلع ىنلل ىلاعت هللا نم ناما
 | كانلتق عجرت ل ناف سأبو ددع اووذانا دمتاي دوهيلا تلاق ةنيدملا لخد امل سو هيلع ىللاعت
 ] راصنالاو نيرجاهملا نم .ةئام هسرحي مالسلاهيلع ناكف كانمرك او كاندوذ تعجز ناو |

 . هيأ 1 و 1

 ١ سدقلا حور ندشا دب نابرد موس رثفد رخاوارد
 ء| 5 27

 | (سانلا نمك مصعب هللاو ان ىلاعت هلوق لزت املف دوهلانم افوخ هعمن وجر يو هدنع نوتس |

 ' مكلاحر ىلا اوفرصنا ) راصنالاو نيرجاهملل لاقف مسريغو دوهيلاددك نم هظفحي لانا لع

 للا لواىف هدحو جرخم كلذ دعب سو هيلع هللا ىلص ناكف ( دوهلا نم ىنمصع دق هللاناف

 ناكو هناوعا ةلقو هتادعا ةريثك عم هللاهمصعي ءاشام ثحو ةنيدملا ةيدوا ىلا رحسلادنعو

 اياللارئاس اماو كلذ نم هظفح دقو لتقلا نم ةمصعلادارملا نالوا كلذ لبق ةيعابرلاو ججشلا

 ءالتبالانم عقوام ىتامركلا لاق «ءالوالاو ءاسنالا رئاس ىلع ىرج ناكامم كلذف نح لاو |

 6 ىل-اا/- نالاحود )



 مى د
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 ؟6 6 <« عورع هطعلل عتب هج 6ع

 مك 41١5 سداسلا ءزجلا

 | ناطلسلا نماف خبشلا اءدف مهحالصال و عدننا ىلوالا نكل ىلاعت للا ةردقب مهتكلها تدراولف |

 / فاسفسو فاصوالا لئاذر نم انصلخ كيأيفصا قحب مهللا اورفغتساو مهبولق تنالف دلو |
 | * اونمآ 8ىراصنلاو دوهيلاىا # باتكلا لهازاولو # قالخلا رداقلات اكلنا قالخالا

 اننرفكل 8 كاذوحنو تحسلا لكاو بذكلا لثم ىصاعملانم 4 اوقتاو 9 ناميالا هب بجامب
 مهانلخد الو » باذعلا نم صالخلاوهو مهبونذ مهيلع انرتسو مهنع انوفعل ىا 4 مهت آس مهنع ظ

 بحي مالسالان ا ىلع هبش' هبفو . باوثلاب رفظلا وهو اهفنيدلاخ مهانلعلو ىا هي معنلات انج '
 * ليجتالاو ةيروتلا اوماقا مهناولو ف مسيملام ةنحلا لخديال ىباتكلاناو لجناو هلقام

 ةرابع'ىثلاةماقاو امهف اودهاعامب ىلاعتهللءافولاو نيلسرملا ديس قيدصتلا نم امممفامباولمع ىا

 قدصملادبجملانأ رقلانم # مهبرنم مهلا لزتا امو © ةالضلا ةماقاكه ماكحاو هقوقح ةياعر نع

 , اولكالؤل ليا رسا ىت,ىلاهلوزتمدعنمن وعدياوناكامنالطبسرصتلاناونعل اذهب هدارباو تكل ظ

 ضرالاو ءامسلاتاكرب مهلع ضف ناب مهقازرا مهملع هللا عسول ىا مهلجرا تحن نمو مهقوف نم

 مهتايانج موس نم وهامتا قيضلاو كنذلا نم مهباصاامنا ىلعهيشهفو . تابنلا جارخاورطملالازئاب |

 ىوتتملا فو : ضايفلا ضيففف روصقلال .
 تدياز ىزيج لعفره ىبزك * تدياب لدرك شاب بقارم نيه
 اهزمرو هتكن مهف ىدركت هك * اور ندوح زا الب نبا

 ةما مهنم © ليقف ةماقالاو ىوقتلاو ناميالامدع ىلع نورصم كلذك مهلك له لق هنأكو

 ملا نضيف ل كتأَو مالس نب هللادصك ةرصقمالو ةنلاغ ريغ ةلداع ةغاط ىا 6 ةدصتقم

 نم لمعلا ىف لادتعالا ةغللاىف داصتقالاو . ىراصنلا نم نما نمت نيعبراو ةينامثو دوهللا نم

 بجيت هبفو 4 نولمعي ب اوناك هام ءاس 9 مهقحىف لوقم 6 مهنم ريثكو 8 ريصقتالو ولغريغ
 ةيالافو * هنع ضارعالاو قحلا فيرحنو ةرئاكملاو دانعلا نم مهله ءوساام ىا ماقملا بسحب

 ا يل ل لري ي255252525252525525252552515555ييييبيطئبببل ا ”١ "ا"

 تقو تيقلو تلزفف لوزللاب ىلا تراشاو عضوم ىلا هليللا كلت ىتلصواو ىتلمل تبكرف |

 ةياعرب هنا ةياكحلا هذهنم رهظف ةدحاو ةليلىف اهتماعق دقو مايا ةينامك ةريسم انه ىلا عضوملا |

 ىنالقلا هللادبع لاق * ةرخآلاو ايندلاف ىمالاةماقتساو قزرلاةءسوتل بيسىوقتلانا ناك

 | اوراشاورذنلاو ءاعدلاب ةنيفسلا لها لغتشاف ةديدش حرر تدبف ىرافسا ضعبفف ةنيفس تكر

 | ليفلا خلك 1 ال: ّللاكصلخ نا.تلقف لع اوحلا:انندلانغ درجت ىا تلقف أضنا ردنا ملا
 ةعامجب هللا ىصلخف ىلا رطخ اذكه تلقف كسفن نع هفكت ىتح لبفلا ل لكأي نم اولاقف

 هولتقف ليف ورج رهظذا عابج نحن انييف لكأتام دجتل مايا ىشف رحبلا لحاس ىلا انامرو
 لبقا ملف ٍبارطضالا ماقم هلا اولاقف ىلع اوحلاف ىدهعو ىرذتل ةياعر لك الو هم اولكاو

 تدجو نمل كف ادرف ادرف ةعامجات مشو اهدلو ماظعتأرو ورجلا ما تءاغ اومانمث مهلوق

 بوكرلاب ىلا تراشاو اهرهظ ىلا تهجو ةحارلا دجنمل املف ىتاح مث هتكلها هتحأر

 كلذنم اولاقف نامحرت ناسل ىلع ىتصق مهتربخاف ىوفاضاو تبيلاىلا ىنوذخاف ةعامح رحسلا

 | نم ةدحاو ةوهش ناو ايئدلاو نيدلا ةهج نم ءرملارما مقتيسي دهعلاب ءافولاو ىوقتلا بناج

 ( كاؤبط )



 ةدماملا ةروس +

 الو الو هلمفل قلاخ ولاخ دنعلك ن | نومعز نيذلا م مهف ةيردقلااماذ . تاداججا 15 ةلزتع 0-0

 * شي رئاكلا لها ىلع نوعطشبال نيذلامهف ةئجرملااماو . هللارب دقتب ىصاعملاو رفكلا نوري
 مهف ةهشملااماو ةمانقلا موىلا ههورخؤي ىا كلذىف مك كمجلا نوعجرب لب ةبوقغوا وفعنمه

 انجي ىا #* ءاضغبلاو ةوادعلا 8 تائدحملاب 9 تاقواخلاب ىلاعت هللا اوهبش نيذلا |
 ا قفاوتن داكن الف( ىتش مهاو هلفو أعم مهبسحت ) ىلاعت لاق م نيضغانتم مهنيدىف نيفاتحم

 مهرفكو مهتابغط رك ذفف مهو ىسعام ةحازال هقودم اد ةلاو مهلاو : قباطتتالو

 ودعل اكنال ءاضغملا نم صخاةوادعلا ل اق. نيملسملاب رارضال ا ىلا ىدؤل مواسم مسا

 | الك ىا * برحلل اران اودقو الك انقلاب قلعتم :6 ةميقلامويلا اف ىلك سكع
 هللا مهدر ىا هي هللا اهأفطا © هلع رش ةراثاو مسوهيلع هللا ىلص لوسرلا 1 0 ظ

 ىلا ىلاعت هللا لبق نم اباطخ ىونملا فو : مهرش هنع اهب فك ةعزانم مهني عقواناب مهرهقو |
 مالسلاهلع ةلاسرلا بحاص ةرضح |

 وش داشوت مز نم ارشندرك + قركلذ هزاووتا كول هك ظ

 مهد شرهزو درادني ولك دوا * مهناهي روك شيدوك رس دب ظ

| 
| 
 ا

 لمزملا اهيااب ريسفن ناسرد مراهس رتفد لئاوا رد

 ناهحج نالس هر ىاب شه »* نام ١ قالا 0

 موبمغيب نيهم ىا دشاب هجدو> * مرصرص شيب هبوا غارجنأ
 | ةتفلاو رششلا ةراثاو هلهاو مالسالل دكلا ىف نودهتجم ىا هي اداسف ضرالاىف نوعسو 0

 ظ الو مهداسفا ةرئان افطا كلذلو 6 نيدسفملا بحال هللاو فه داسف ىعس نوءسيوا داسفلل

 هلقعؤه رظنةك اكرو ةعبط ا ىلا ناسنالا لكو امهم ىلاغت هللا نا معاو * ارشالا مهيزاجي

 | هللادي دوهللا تلاق كلذلو ةليذرلا لامفالاو ةعينشلا لاوقالانم هيقام الا هنم حشرتي الف |

 ىونثملا ىف لاقام 0 : ةلولغم | ظ

 تنسا: ىو. تبن نيمز له نام ,«: تمت اىبدوخرورك < ثدنرك نيمز رد

 | ناطلا آلا ةيلعإ مهدي الا نكلو هلضف نم للامهات | ام ىلع سانلا نودسحمي دسحلا لهاو

| 

 ظ

 : نوعس ىاردصملا دس تو ادانفو .٠ برحلاران داشابهنع ربعام رياغبامم مهني اوف ظ

 ظ
 ا

 ١ خيشلا ةرضح لاق © بئاصم موق دنعموت دئاوف هنا موق دنع موقبئاصمزا امكف
 | -لتقلا |وبجست د ال اودسح ىراخللا دسلا ةعامجنا هريس سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا

 عضومىف تيأر مث ةنتذلل اعفد لتاقايف مهب رط بسح ىلع ةيرهقلا ءامسالاب اولغتشاو حالسلا
 | ةّها تيرق انف قلع قارطالا قتيل مظل ماها قيلزاع ذخا دق ىراخللا ديسلا عماج برق

 ' لبمافك لاق أيش مهقحىف انارشابا نكل و ةعاما كلن م ريثك تام هنامث ءاملانم رثا قبيل

 (ةحاغ تنكنازو ناابلاىف ىلاعتهللاةردّش ىديس ملاع فلا رشع ةيناهكك فرصتو مهتحشم ىلا

 ةقرافملا دعب هوكرش نيدلاحالص دنع لغتشا نيدلالالج انالومزا  ىكحو  رهاظلاىف

 هنا انالوم هللا لسراف هلتق اودارا انالوم عاسا ضعب هع.ساماف ىزيربتلا نيدلا سمش نم

 ضرالا ىلا ٍامسلا بلق ىلع ةردق ىناطعا ىلاعتةنلانا نيدلاحالص حسبشلا لاقف دلو ناطلسلا |

 ومآ نايبرد مراهج رتفد طس-اوا رد

 ةدييب نخ

  5ضم ١ حا ليباق ىنكروك.



 مي +2١ سداسلا ءزجلا

 | لاق دسالا ىدي نيب ىلا ليق اندهازب لعفام لاق ناورم حسبصا املف ىلابيالو 0
 هوامحو هوجرخاف كلذنم اوبجعتف هب تسناتسا دق دسالا اودجوف اًواخ هتلك ١ له اورظنا: أ[

 ا غرفتام لبللا لوط اركفتم الوغشم تيك ال لاق اهنم فاح تنك اما هل لاقف ةفيلخا كل
 تنكُف اهتنسلاب ىنسحلت ىتءاج ثيح دسالا هذهىف لاق ركفتن اذاوف هللاقف مهفوخ ىلا
 هلببس ىلخف هنم بجعتف اهنم فوحلانع ىنعنم اذهىف ىركتف سجنما ىهاط اهباملأ ركفتا
 ىلعةمعنلا طسب دق ىلاعتهللانا نورسفملا لاق  دوهبلا تلاقو »8 باستحالا ناصتىف دك
 ّلالوسر نأشف هللا اوصع ا.لف ةيحان مهيصخاو الام سانلا رثك !نم اوناك ىتح دوهيلا
 دوهلا تلاق كلذ دضف ةمعنلا نم مهيلع طسبام مهنع هللا فك هوبذك و لسوهيلع هللا ىلص
 لخببلا ضحب نع زاجي اهطسبو ديلا لغو . ءاطعلانع ةكسمم ةضوبقم ىا # ةلولغم هللادي ف
 ىلا ةلواغمكدي لمحت الو إل ىلاعتهّللا لاق طسبوا لغو دي تايئاىلا كلذىف دصق ريغنم دوجلاو
 ىا ةكسملاو مومذملا لخيبلاب مهيلع ءاعد 6 مهيديا تلغ وف قافنالا نع اهكسمال ىا (كقنع
 مهنه لخنا ةما الو سانلا لبا دوهبلاو ءالخمب اولعجو ريحا ىف قافنالا نع مهيدي كك ظ

 ةملكلانماولاقام بنسب ىا 6# اولاقامي وتم ىلاعتهللا ةمحرنماودرطو اودعبأ ىا 6 اونعلو
 لب 9 ازيك اولع كلذنع هللاىلاعت زجعلا رئاوهف الاو دابعلل ميلعت مهيلع ءامدلا اذهو ءاعنشلا
 ةياهنو دوحلا ةياغب فوصوموه لب هومتفصواك لجورع هنأش سبل ىا 6 ناتطوسيم هادي
 هطعينا هلام نم ىخسلا هلذبيإم ةياغناف ديلا ةينثلن م دافتسياها ىنملا اذهوناسحالاو لضفلا
 هاديودجولاو نصبلاو عمسلاك ىلاعت هللا تافص نم ةفص ىهو تاهباشتملا نم هللادي واعيمج هيدي

 ( نيمي هيدي اتلك) ثيدحلاىفو ةيلالجلاو ةيلامجا هتافص نع ةدابع ةقيقحلا ىف
 تسود هح نمشد هح امغي ناوخ نيرب * تسوا ماع ٌهرفس نيمز مدا

 هتايشم بدسح ىلع ىرخا قضنو ةران م هقافناىف راتخحموه ىا 13 ءاشلإ تك قي 9#
 ىونثملا فو : مهلعقيضينا ىصاعملا موش نم مهيفام ببسب ةيكللا تضف دقو ةتفكح ىدتقمو

 شادخ دئايوربو تمسخت هكناز *« سشابم نمياسرتب ىدرك دبهك وج
 م كاسر ناي تدبا *« ان هك دناشوس وا ىهاكحح دج
 لدع راهظا ىنزا در“ زاب + لضف راهظا ىب دشوب اهراب

 000 نا داك فيولا 4 كوشي مال قطط من
 نديزيل لوا لوعفم اريثك هلوق : مها سؤرو مهؤاملع معو 4 مهنم اريثك نديزيلو وف
 اناغط 8 نديزي لعاف وهو ماكحالا نم.هيفامو نا رقلا وهو * كبرنم كيلا لزتاام ف
 نيميدقلا مهر فك ىلع ارفكو مهنايغط ىلع انايفط مهئديزيل ىا ةدايزال نان لوعفم 6 ارفكو
 داويف اهب او رف هيا تلو لك د ةدكملاو يلا تدم نمراباد ىلملاو ديشلا | ثيحننم اما

 انيقلاو 9 اضرمم ىضرملا ديزي ءاحصالل طاصلا ماعطلان ام رادقملا بسحب مهرفك و مهنايقط |
 ةهيشم مهضعبو ةئجرع مهضعبو ةيردق مهضعبو هيربج مهضعبناف دوهيلا نيب ىا 4 مهليب
 راسا الو الصا دبعلل لعفال .نولوشو ىلاعتهللا ىلا دبعلا لعف نوبسلي نيذلامهف ةيربحلااما
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 املا ةَووم مك خام رجح

 01 م هللا 5 ا مهناال «تارخلاىف نوعراس كئاوا)

 ظ كت 4 !امهلك اوه ريغلا ىف |[ ىدعتلا مظلا ىا 6ناودعلاو © (هنجو مكبر نه ةرفغم ىلا ؤ

 ىتغيص نيب عملاو هنوامعب اوناك ايش سئبل ىا * نولمعي اوناكام سنبل 8 مارحلا ىا

 نوينابرلا مهيهني 8 ضيضحم فرح # الوا 8 رارمتسالا ىلع ةلالدلل لبقتسملاو ىضاملا
 لماعلا ملاعلا ربلاو لصاولا ىراعلا دهازلا ىتابرلا نا الا ءاملعلا مهبدارملا # رابحالاو '

 « تحسلا مهلكاو # نيئمؤمب اوسيلو انمآ مهلوق وهو *# مالا مهلوق نع إف لوبقملا
  >> 3 5 5قار 6١ . . / /

 نم غلبا وه ه*# نوعنصي اوناكام سنبل وه اهل مهترشابل مهتدهاشمو اهحبش مهملع عم
 | اذا ةعانص ىمب امنا لمعلا ناف لمعلا نم ىوقا عنصلا نال نولمعي اوناك ام سّنِل هلوق

 | ريغابثذ تحسلالكاو ناودعلاو مالا لمع نم مرج لع انكمتم اخسار ارقتنم اص |
 | مهيلاوت نم ءآكلعلا ىلع ىعنيام ةي الا فو اًخسار ابثذ ركلملانع ىهنلل نيكراتلا بنذو خسار

 ىدسلا» ونقلت والا كل ع لا

 تست نايبو تسد ىبَوَج دياشلا * تسادز ذب رب رك, قيل ترك ظ
 لاحت ىدرم دسانع- تمهبا « لان دباكأ ابو تسد وح |

 | لف ىصاعملا اورهظا اذا نكلو ةصاخلا لمعب ةماعلا بذعبال هللانا زيزعلادبع نب رمع لاق *

 | ءاملعلاو خعاشملا ىلع خسوتلاىف ىنعملا اذه ةقيقح الولو ةبوقعلل اعيمج موقلا قحتسا اوركشي
 اولا هدام مهةارغتسال مهتيبرتو قلخلا ةوعدب نوققحلا لغتشاا ل ةحصصنلا كرتىف

 ةققلاىلالصو اذا كلاسلا هرسس دق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشلاةرضحلاق * هبمهتسناؤمو

 هناف ىىاطسلا ديزيىبا خيشلاك ةقرفلا ديريالو ةلصولا روضحىف قبيوا داشرالل لسرينا اما

 ثمعب دق وهوالا ى نمام هناف ماللامهبلع ءاسالا ةّقيرط داشرالا نكلو داشرالا رتخمال
 ىلا ىلاعت هللا لبقنم اباطخ ىوتملا يف لاق : روذحلا ملء ىف قبملو قلخلا داشرال لسراو

 مالسلاهاع ىلا ةرضح

 ارروك ىاصع روك مشخز ونا * ارروجتر افش ىا راذكع نيه ا

 اننا ديا كيرالا روت “كي 2 لاا عاب اق يطلب و

 نحتَر قرات" .هديز | 5907 دشك | رئروك ماك لخؤا هك

 ] راطق ردنا راطق ارئاروك قوج * رارقىب ناهج نيزونت شكب سي
 ا "ئداش .ارئامز رخآ متام + ”ىداهون دوب نيا ىداع راك
 نيشان ارتاكشيدنا لاخخ نيا « نيقتملا ماما ىا نك ناود نيه

 كاخز ديوررب هدرمم نارازهان * ا 1س روصيبول مدرد زيخ

 | نوظوفحم ىلاعتهللاةلك ءالعا ىوس ضرغلانع نودرحتملا نولماعلا ءاملعلاو ةقمقحلا لعاؤ '

 | ةفلخلا مكحلانب ناورم ىهالم رسك نيعباتلانم ادهازنا  ىكَحو ب مهلاعفاو مهلاوتاىف |

 | دسالاتءاخ ةالصلا حتتفا عضوملا كلذ لخداملف ىقتلاف دسالاىدي نيب قليناب عاف هبهلىناق |

 اهتتسلابهسحلت تلعشل دسالا نم عضوملا كلذىف ناك ام هيلع عمتجا ىتح اهينذ كرحن تاعجو

 لمزملا اهبااي ريف ناس رد مراهج رثفد لئاوا رد



 مي +2٠ #2 سدأسلا ء نحل

 ظ ست ءاسنأب مهامادابع هللا داع نم نا) ثيدحلاىفو ةفيرمشلا 2161 و قال ناخلالا

 , نم انربخا هللا لوسراي اولاق ( ىلاعت هللا نم مهناكمل ةمايقلا موي ءادهشلاو ءاسنالا مهطبخي |

 | لاوماالو مهنم ماحرا ريغ ىلع هللا ىف اوباحم موق مه ) لاق مهبحي انلعلف مهلامعا امو مع

 ساللا ىفاخ اذا:نوفاحال رون نموا نولعي مهناو راونا مههوجو نا هللاوف نوطاعتس |

 هداعنبب نه هللاءال وا ف رعب 'ىش ىأب ىملاسلا هللادنع لئسو * ( سانلا نزح اذا نونزحالو

 | لوقو ضارتعالا ةلقو سفنلا ةواخسو هجولا ةشاشبو قلخلا نسحو ناسللا ةفاطلب لاقف

 ظفاحلا لاق : قلخلا ةماع ىلع ةقفشلا لاكو راذتعالا

 ىثابزوديرفوديشج هوك زادوخرو + ىام ىناذ ىهوك ىلط ىهاش جان
 ةيتولخا نيبو نيماريبلا نيب ءاضخلا لازتال ىدنفا هداتقاب ريهشلا خبشلا ةرضح لاق *

 عمسنا انا ىريالأ قا لهاب قتال ءاضغبلا نا عم ىراخبلا ديسلا عابتا نيبو مهنيب اذكو

 | ىف قفتي دق هلا:عم ةاصا نيسن نيب ضعب عون مالسلا مهيلع نيسنلا متاخ ىلا مدا دود نم ||
 :مهنم دحاوىف نوضطيال مهعابتا اذكو ءادنالا نم ةعبراو ةئالث عمتج نا تاقوالا ضعب |

 ع دنعلا لاف

 | لك نك ورا ىصنازا * سبو تايوتا زيي 01 د

 لوح ىقعلاىف ريطي بلقو . تاوهشلا لوحايسدلا ىف ريطي, بلق . ةثالث بولقلا مهضعب لاق *
 قف ا املاو رة املا كو .ةودملا زعوطقت فايتلفو كلكون ١ تامر كفا

 ءاككيناش شيب هيدزريننوكودرهدك * ميايورس ىب نادنر تمه مالغ

 هسواسوو ناط.شلاو اهاوهو مريول ات احلظل نم صلح ى (دصع لاب لغتشي نا لقاعلا ىلعف |

 نا ناطيشلارش تنقو دقف ةثالثرش تنقو نا باشاي لاقف باش ىلا باطلا نب رمع رظن *

 ١ ١ جرفلا ب ذبذلاو نطبلا بقبقل اوناسللا قلقللا ىتمصالا لاق . كبددذو كبقشو كقلقل تسقو

 ظ هللا ىلص هللا لوسر ىلع نولخدي اوناك دوهيلا نم سانىف تلزن 6 انمآ اولاق واح اذاو
 | لطم ءلاو مالسلاو ةالصلا هلع لوسرلل باطخلاف اقافن ناعالادل نورهظي يل

 دق مهنا لاخلاو ىا 6 دقو  مالسالا 0 اذا ىا نا م عم

 ا ل ا د ار مهورفكلاب ف نيسبتلم 4 اولخد 9

 ' ةغصو رفكلا نم 6 نومتكي اوناكامب ملعا هللاو 8 كنم اوعمسام مهبف رثؤي+ل اولخداك |

 عقوتيو مهيلع ةحاللا هتاراما نم مهقاغن قو او اا لكان إل ل اضفتلا

 ىونشلا فو : هللا هرهظي هلا |
 ا ع ا 3 1 انش كما ١

 ظ ون ببع شلقع زيم دوب * ؤا هد زباب ىزاب تسي

| 
1 

 3 0 1 يل دودو ممجيسبب 033 م مسمن هت رع
 لود لهارب هدرب ددُب ىم #* لغدو سبلت جبهو رحس جيه

 | مهتوك لاح نيقفامملاو دوهيلا نم ىا 6 مهنم اريثك © ةيرصب ةيؤر دمعاي * ىرتو © |
 ىلع ةلالدلل ىلا ةلك ىلع ىف ةلك راثياو قالطالا ىلع بذكلا ىا 6# متالاف نوعراسي # |

 ىلاعت هلوقك اهنم رخآ ضعب ىلا هبتارم ضعب نم مهتعراسم امماو مئالاىف نورقتسم مهنا
 ا



 ةدماملا ةروس 2 521١

 ا 0 مهبر نم م ١واامو ىنعو ئموم يوتا طاسالاو 50

 لح لقا ند .لهأ منال اولاق مالسلاهللع ىسع رك 5 د الكس نا## نو لسه هل 2

 ظ ءالؤهل لق ىا هيلا هذه هللآ لزئاف مكنيد نم رمش انيدالاو ا م 0 اييندلا3

 نويصتام ىا ةهرك و هدأ و هاه اذأ 10 هن مهن نم 1 اه نود لك ةهةرجفلا دوهللا

 هللوعفم وهف للاب انما نال الا ىا 6 هللابانمآ نا الا هج للعلا نم ةلعل انيدانم نوركنتامو
 ديلا نا رقلا نم  انلا لزتا امو » نيدلا وه ىذلا هبلوعفملا فذح ىلع نومقنل
 1 او قع ةيهلالا بت -كلا راسو لحنألاو ةادو متلا نم هلازتا هي لب نفل

 ركذامب ناعبالا نع نوجراخ نودرمتم كرتكأ نالو ىا انمأ نا ىلع فطع # نوقساف
 مهززكا ىلاههسفلا دانساو هبمتتمال ا قطانلا مكباتكب نينمؤم كر 0
 نا ىلع فطعوه ىلوو داسفلاو درعلا كع مهباقعال نولماخلا مهنال نوقساف مهلك نا ع

 ةقلاخلا نم امهمزايام اوه لب نيقوطعملا ع وم -ىتتسملا نآ ىلعأل نكل هبلوعفم هنأ ىلع انآ |

 ثبح مكتفلاحم الاو ةلزمملا هبتك عيمو هللاب نايالا الا انتهج نم نوهركتام لبق هناك
 6 كلذ نمرمشب 8 دوهبلل باطخلا 4 مكتبنا له لق © هنم نوجراخ مكاو ناميالا انلخد
 ةقشلاىف رثوه اب كربخا له ىانونمْؤملا مهنم موقنملاو ناميالا وهو موقملا ىلا ةراشالا

 ىف رشال هنا اعطق مولعملا نمو خسشلانبا لاق * اضحم اريخ هسفنىف ناك ناو ارش هنودقتعتامال

 ةيوثملاو ىلاعت همكحف ابان ءازج ىا 6# هللا دنع ةبوتم 8 ةقلطملا ةدايزلا دارملاف مالسالانيد

 زيعلا ىلع اهبصنو مكهتلا قيرط ىلع اهعضوم انهو حسو رشلاب ةصتخم ةبوقعلاكربخلاب ةصتخم

 ريشأ ال يسانم لبق فاضم رتدقتت فود ادنمل ريح © هلع يضغو هييادنعل نم ف ريشي نم

 مهيلع طخسو هتمحر نم هللا هدعباو دوهبلا وهو 20 نيدوه ىا كلذ ةملكي هيلا

 # رزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو © تايآألا حوضو دعب ىصاعملاف مهك امهناو مهرفكب

 تبسلاىف اودتعا نيح مهيلع هباعدب مالسلا هيلع دواد نمز ىف ةدرق مهضعب خسم ىا

 2 ةداملا نم مهلك ا دعب مالسلا هلع ىسع نمز ىف ريزانخ م موينتتإ خضم إلا م هولختساو

 ةدرق مهنابش تحسم تنسلا باكاىف نيخسملا الك لبقو * ةنيبلا تايآلا اوأرام.دعب اورفك

 | ريزاخلاو ةدرقلا ةوخااي دوهللل نوءللملا لاق ةيآلا هذه تلزت املو ريزانخ مهخويشو
 | نكسملا هريمضو نم ةلص ىلع فطع ه4 توغاطلا دبعو 8 اوحضتفاو مهسؤر اوسكنف
 حم اضفلاوحابقلا كلتب نوفودوملا 46كتئلوا ف هللوس امف ناطيشلا عاطا ىأ نم ىلا دوغ

 | ءاوس نع لضاو # مهترارش ىلع ةلالدلاف غلبا نوكيل ارش مهناكم لعج 6 اناكمرش ف

 ىلع ةلالد هيمو . مقتسملا قيرطلا نع الالض رثك | ىا هلررقم رش ىلع فطع 6 للدسلا

 لضا اوناك اذاف مهنيد قيرطلا نم هنوكلسيام نال قحلا نع اديعب اضحم ارش مهنيد نوك
 ةفاضالابال اقلطم ةدايزلل نيعضوملاف ليضفتلا ةذيصو هءارو ةياغال انيبم الالض مهند ناك

 هيدلامي حري سانلا نم فنص لكذا ملعاو * لالضااو ةزارسشلا لصا ىف مهكراشي نمولا

 نم ةبحلا ناف نمؤملا بحي نمؤملاف عبتي نا قحا قلا نكلو هراع وه امب رخآلا ضغبيو

١ 

) 



 مك 41٠١ عج يملا ملل

 هريغا ان ةمثثا مهوتل هللا لوترادمم ناو االاةلاالثادهشأ لاقو نذاول ةنالوهسفت دهشيتا ١
 ١ هتيثا المعلمع اذا ناك مالسلاهماع هنا اضياو هريغىلا هالوف مانملا ىف هريغ هار ناذالان الو |
 ١ هللاىضررمع اندبس لاق اك اذهو ةلاسرلا غلبت, هلاغتشال كلذل غرفتبال ناكو ةيد هلعجىا |

 | امهنع هللاوضر رمعوزبا ىلا ءاج الجرنا ىورامل ناذالافنحللادركو*تنذال ىنملخلاالول هنع

 نحلت ىتعي كناذاىف ىنغت كنا ىنلب هنال لاقف لاق: هللافكضغباىلا لاقف كبحا ىنالاقف

 ءابلا دمي ناك 1لوقي ناو كشو ماهفتنلا هنال ىلوالا فلالا دب هللا لوقت نا لثم كلذو
 هعمس نملك لع ةبجاونذؤملا ةباجاو * ناذالا تالك رخآ ىلا كلذ ريغو ناطيشلا مسا هنال
 نذّؤملا ةباجا نا ةعيرمشلا جان ركذو * عاما ىفوا ءالخلاىف نكيملذا اضئاجوا انج ناكناو

 عم هماهبا ىرفظ لسقت فعشو نذؤملا لوقام لثم لوقف ةحتتسم ىوونلا لاقو + ةنسأ
 نكل عوفرملا ثيدحلاف تشيل هنال هللا لوسز دمم هلوق دنع هنننع ىلع حسملاو هيتحبسم

 لوقو طقف بهرتلاو سغرتلا ىف هبلمعلا زوج فيعضلا ثيدحلا نا ىلع اوقفتا نيثدحلا

 هللاءاشام » حالفلا ىلع دنعو « مظعلا ىلعلا هللاب الا ةوقالو لوحال » ةالصلا ىلع ىح دنع

 هلوقىفو « تقطن يابو تقدص » مولان ريخ ةالصلا هلوق دنعو « نكي ملأشي ملامو ناك
 لعفلاب بسحب ةالصلا تماقدق هلوق ىلا ىهتني نيحو « اهماداو هللا اهماقا » ةالصلا تماقدق

 ماق ملتتو هءلع هللاىلص هللا لوسر نا اهنع هللا ىضر ةئومم نع - ىورو  لوقلا نود

 هتماقاو ىشيلا اذه ناذا نتعمس اذا ءاسنلا ريشعماي ) لاقف ءاسنلاو لاجرلا فص نبب

 ءالمنلا ىق ! ذاق كولا يمول لوك راد, تملا ؟كقارح- لكي نكل نافا لوش:.6 نلف ظ
 منو مالكلا اذبح ىدنقا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضحلاق (رمعاي نافعض ) لاق لاجرلل ا ظ

 « هؤايربكو ىلاعت هللا ةماعل حنو فشكتا ول» ربك | هللا ريك أ هللا هلوق دعف ناذالا ءادنلا
 هللالوسرادمم نا دهشا دنعو « هتينادحو فشكتاول ه هللاالا هلاال نا دهشا هلوق دنعو
 دنعو «بواطملا ىلا ىلاطلا نم بلطلا رهظول » نيتلعملا دنعو « هتيناقح فشكناول »

 نمو * ىهتنا « دارملالصحو دوصقملا مل تاذلا ىلحت ول » هللاالا هلال ربك ١ هللا ربك اهلل
 نذاىف نذا ناو . عجري نا ىلا ناماىف نوكي هناف رفاسملا فلخ نذاول هنا ناذالا لئاضف |

 اضيا ضرملا اذه عقو اذاو ناببصلا ما نم ناما هناف دلو اذا ىرخالا هءذاىف مقاو ىحلا

 ناذالاو * ةيدمحلا زارسالاىف 5 ”ىث نم فاخوا دربوا لبس مجموا قيرح عقو اذا اذكو |

 باححلاو ةلقغلا لها وعدن ىدمحملا ثراولا وه ىعادلاو ةقيقح هللاىلا ةوعدلا ىلا ةراشا |
 انارغسم ةعاملاعأ هزمح م اةكوللا غاّتشلا نع ْمتْصا ناك ّنف تاطخلا لحمو برقا ماَقَم ىلا |

 زيزعلا هللا ةوعد ىلا لبقي ديهش وهو عمسلا ىتلا نمت ناك نمو .هتلالضو هتلاهج لامكل

 ْ لاصولا رارسا متاغم منتغيو لاما دوهش تاذل كرديو ةزعلا ةرضح ىلا بذجتو ديما
١ 
0 
 ظ

 ظ هبناوج تخبزا تريب ىأردك * ناريب دنبزا تاتمرس اناوج
 ظ سو هيلع للاى هللالوسر اولأس دوهيلا نم ارفن"نأ  ىور 46 باتكلا لها اي لق وف

005 



 ةدبالا ةروس مهي 4.ذ رح
 كك سمو سول لآ د آح 0 1

 ٍ نآلقاعزا نكمزونرد ىركل « .ناما ار لقاع تسلقع ركل ظ

 | متوعد اذا ىنعملا ناف ةي الاءنه صنب تباثوهلب هدحو مانملاب سيل ناذالا توي ءاملعلالاق

 ؤ
 | مالسالا رئاعش راهظا اهنممكح ناذالا ىفو . توصلا مفراب ءاعدلا ءادنلاو ناذالاب ةالصلا ىلا سانلا
 دجوولو كلذ ريغىلا ةعاملا ىلا ءاعدلاو اهناكمبو ةالصلاتقو لوخدب مالعالاو ديحوتلا ةلكو
 ١ نسح ريغ نكل ناذالاب عربتي رخآو قزرلاو رجالا هناذا ىلع بلطي توصلا نسح نذؤم
 | اريثأت توصلا نه ناف توصلانسح قزري هنا امهحا .. ناهجو هبفف ذخؤي امهءاف توصلا
 ىونملا ىفو : اريفنتو اريغت هحبقلنا 5

 ذز“ كلاب .ناتحسرفاك قاهر د: «ديزا1 وا ندب“ .تشاذ نةؤمرزكب

 زارد اهتوادعو. .كنح دوش هك.« راك كناب وكم شدتتفك دنح ْ

 قاع كناب ناتسرفاك رد تفك »زا دقخ-أ ق"سيؤ 531 ةزكلرفا

 ةماحاب ىرفقاك دماس دوخ * ةماع هز د رش# كراش افاق

 فلآ نوج دماسو دوو هيده * فيطل هماح نانحاب اولحو عمش

 تسازقتحار واكلنابو الص هك « تساكوك نذؤم نيكناسريضرب

 ىنمؤم اروا دوب ىب وزرا * ىنس سيبو فطل مراد ىرتخد

 شرعاك نيدنح دادىم اهدنب * شرسزاتفر ىمادوسنيا جيه

 ناذا نا نذؤمنيا دناوخورفات + نارد متسنادن ىدهراج جيه

 كناد راحود نيادما مثوكب هك * كنانوو ركم نا|تسح رتخد تفك

 تشنك و ريد نيرد مدينشتن جبه دي و زاوا نينح نبارمح همه نم

 نامؤم راعشرد مالعا ته « ناذا كنابزيا هكاتفكشرهاوخ

 ردب ىا ىرا تفك مهرك :ىننآ ركدزا دسسربب دهان شرواب

 ديد اذا مع وأ لك ال دش درزوا>ر شتشك نيشنوح

 باوخ فوخ ىبنارد مخ شوخ شود * باذعو شيوشتز نم مسرزاب
 وكدرم نا ركشب مدروا هيده * وا زاوا زا دوب نيا متحار

 7-9 ع دكا ان 2 ريذيهيده نياتفك شديدين وح

 ىدرك رززارب ار تناهد نم * ىمدرف تورثو كلم لامبرك

 | ىتذؤم عم (لالاب مث ءادهشلا مث ءايبنالا ةتلاالوخدسانلالوا) ثيدحلا ىفو لئاضفنيذأتلا فددو
 نينذؤملا راسم لسوهيلع ىلاعتهللا ىلص ىنلا دجسم اونذؤم مث سدقملا تيب اونذؤم مث ةبعكلا

 مهتزحمالو ةحبصلا مهعزفتالو باسملانم نوثرتكيال ةثالث ) ثيدحخلافو مهلامعأ ردقىلع |

 نينس عبس نذا نذؤمو افيرشادبس هللا ىلع مدعي هنف امي لماعلا نأ رقلالماح ربك الا عزفلا

 ناذالا عمتجا اذاو ( هالومّقح ىداو هبر ةدابع نسحا كولممدبعو امعط هناذا ىلع ذخايال
 هنال نذؤي ملومأ اماو اهيلع مالسلا هيلع ىنلا ةيظاومل لّضفا ةمامالاف صخشوف ةمامالاو

 زج مل اعاد ناكول هنالو ارفاك ةباجالا نع فلخت نم لك ناكل نذا ول مالسلا هلع

 ا دز زام' كناب ناتسرفاك رد هكزاوآ تشز نذؤم تياكح نايب رد م, رتئفد رخاوارد

 0222 741ُشاُاسشسُلااب1ا7ا بتل



 ا نولكأي مهنا ةثلاثثلاو . ىريغىلا مهلمع نوعفري مهو مهريغىلامهقا 5 عفراال ى ىنا ةيناثثاو | ظ

 ١ مهورعملا اناو ىلةزعلانا ةعبارلاو . قتلخ نوحلاصيو ىبم نونوخيو ىريغ نوركشيو قذد '
 | ,اوعقوي نا نودهتجي .مهورفاك لكل رانلاتقلخ يلو ةسيم | اوبر. ىاؤيض نم عرتلاهتاوقطت |

 ظ ءادغالا ةيمزب هسضن قاحلاىف ىدسدقف اهتيكزتل متهبهلو سفنلا ىوه عبتانف اهيف مهسفنا ظ

 / سفنلاو سفنلا ىضتقم ىوهلاو ةراسخلاالا ةراسجلانم لصحالذا هتبلا اروصنم نكيهلف |

 ىونملاف لاق : ةملظااالا ىناملظلانم دلوتيالو هيناملظ | ْ

 دوب نخلك همه ىاملط مي ع * دوب نشور همه ىناروت سكع

 نيشن ىىاوخ كىسنج ىولهب * نييرود ىانادبار سكره سكع
 قالخالا فاسفس نع هسفن كزيناىلا تاداععلا هوجوو ةالضلاوموصلابدهتحينانمّوملا لءف
 ءاسن الا ىرئاذلو ةرهاظلا .ءادعالا ىلع هءلغلا حاتفم اهملع ةيلغلاو ةنطايلا ءادعألا بلغلو

 ةماسلا هللاةيانع راثا نم ةيالولاو ةرصنلاهذهو لاح لك ىلع نيرفظم نيروصنم ءابلوالاو

 سمالا ةيادبوق رونلا كلذب دتهل نم كلذك ادبا ةماظري حلزالارون نم هيلعرثر نم نا امكف

 ليفال لاورد رسبلا تادخا دارملاىلا ليال |

 ءايس دنتفاب هلل ارىدكت خب ملك * دركناوتن ديفس رثوكو مزمذ بأ
 اقفانمث مالسالا ارهظا ثراملانب ديوسو ديزنب ةعافرنا - ىور  ه# اونما نيذلااهيااي

 اوذختا نيذلا اوذخت ال ف لاقوةالاوملا نع ىلاعتهللا مهاهنف امهنوداوب نينمؤملانم لاجر ناكو

 ءالواهلوق ىناثلا هلوعفمو اوذختال هلوقللوا لوعفم اوذخلا نيذلاهلوق 4 ابعلو اًوزه مكسيد
 بسعللاو ءازهتسالاو ةيرخسلاًؤزهلاو.ىناثلا هلوعفم اًوزهو اوذختا هلوقل لوالوعفم مكسيدو |

 ناسللاب كلذ مهراهظا هب مهبعالتو هباوزهم نيملسملا نيد مهذاخلا ىنعمو [ىزاي] ةيسرافلاب
 اعلو اًوزه مهنيد مهذاختا ىلعمهتالاومنع ىهنلابتردقو بلقلا ىف رفكلا ىلع رارصالا عم
 اوتوا نيذلا نم © ةالاوملاب فيك ةاداعملاب ريدج هن أش اذهنم ناىلع اهسنتو ةلعلا ىلا ءاميا |
 بصللاب 6 رافكلاو 98 اوتواب قلعتم مكلبق نمو نيئزهتبسجلل ناين هكر كلق نم 722

 ةالاوم نع ىهنلاف مهرفك فعاضتل هباوصخ نوكرشملادارملاو لوالا لوصوملا لج يطع
 باتكلا لهاك باوصلا نع هفرحو ىوهلاهيف عيت نيداذ ناكنمءاوس اسأر قيللا ىلع سيل نم

 مهتالاومكرتب كلذىف هك هللا اوقتاو لي ةيناجلا لك مهويناجو هك ءال وا ٍفِف نيكرمشملاك نكي+ نمو
 * اهوذخم اةولصلا ىلا ميدان اذاو قه ءاقتالا ىضتغي ناميالا نال اقح ىا ه6 نينمؤم مك نا

 ايف دوهللا تكحاضت ةالصلل اونذا اذا نونذؤملازاك * ابعلو اًؤزه © ةادانملاوا ةالصلاىا

 ىعادلا نعو اهنع سانل اريفتتو اهلهال البهجمو ةالصلاب ءازهتساو اهفس اونماغتو مهْس |

 مهلقعمدعب يسب ىا هك نولقعلال موق مهناب 2 رقتسملاروكذملا ءازهتسالا ىا # كلذ 8 اهلا

 ىلع اوأرتجاام ةلجلا ىف لقع مهلناكو لو هبءزهلاو قحلا نساحمب لهجلا ىلا ىدؤي هفسلاناف

 ىونثملا فو : ةمظعلا كلت

 رذحوا داي زك دابن هك رشودرم دما ١١ ركل ىف ىتثك

 تو 2 م 1 6 ١ 6 ع كوع مخ 2

 (ركل )
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 | ىلاراشا ثيحم راص ىتح ذورلاوسم ىلا خلب نم هريس رادقمالا نكي لف قحلا قنرطلا
 | ءاوهلا ىف هناكم لجرلا فقوف فق نا كلانه ريثكلا ءاملاف ةرطنقلا نم طقس لّجر

 | ربكل دحا اهيف بغربال ةرصبلا قوسىفاهب ىفاطي ةريك ةما تناكةيرصبلاةعبارناو *صلختف
 | تلبقاف قحلا قيرطلا تراتخاف اهفتعاف مرد ةئاموحن اهارتشاف راجتلا ضب اهمحرف اهئ

 هلقيست+ ىذلااماو .اهتلزنم مظعل اهؤاءلعو ةرصبلا ءارقاهراز ىتح ةنس اهل تمتافةدابعلا ىلع ظ

 | ةدحاو ةبقع نم بعشفف قب امبرف هسفنىلا لكوبف لضفلاب لماعي+و هلت هجوتالو ةيانعلا |
 رسعاو هلكشاو قيرظلا اذه ملظاام خرصنكو حعدصلا 5و اهعطّشالو ةنس نيعيس تاقعلا نم ْ

 ناك رتشم اهالكو اذه مرحو صاخلا قفوتلاب اذه صتخا مل تلقذاف * هلضعاو ىمالا اذه

 ةيبوبرلارس ف ىعاو مدالا مزلان|لالخلا قدارسنم ىدانت لاؤسلا اذه دنعف ةيدوسلاةّشرىف

 ١ هللاديب لضفلان او ملعلازيزعلا ريدقت كلذ نولأسي مهو لعفبامح لأسيال هناف ةيدوسعلا ةقيقحو

 مظعل الضفلاوذ هللاوءاشينم هنو

 ظ تسذاشكت زاتخاردوتو نهزدك »+ ىاشكبهرك ناحزو هدب هداذدياضز

 | ةلماساكألإ اناا ةيكيلاو ضاخلاب قفا وكا هفس دقو ةباملا هلق رك انامجا مهللا |
 | ءايلوامهضعبنال ءابلواىراصنلاو دوهنلا اوذخت الىا 6 اونما نيذلاو هلوسروهّللامكل واما ف
 مهوئطختالو ةالاوملاب مهوصتخاف نوئمؤملاو هلوسرو للا ؟ زامل واما مكئابلواب م

 مالسلاهيلع للخلالاقاك هللاىوسام ةاداعمف هللاَ:الاوف ةيمحتلا' تاليوأتلاىف لاق © ريغلاىلا
 هيلع لاقاك ىوهلا ةفلاخمو سفنلا ةاداعمف لوسرلاةالاومو 6 نيملاعلابرالا ىلودع مهناف )ل

 نوكأ ىتح كدحا نمؤيال ) لاقو ( هبتئجاملاعيَت هاوهنوكي ىتح كدحا نمؤبال ) مالسلا
 هلوقكندلاف مهمتاخاؤمىف نينمؤملاةالاومو ( نيعمحا سانلاو هدلؤوهلامو هسفن نم هلا حا
 | (هسفنل ب حنام همخال بحي ىتح ؟دحانمؤيال ) مالسلاهللع لاقو ( ةوخا نونموملاامتا )) ىلاعت |

 لاح * نوعكاررمعو ف اونمآ نيذلانم لدب #“ ةوكزلانوتؤيو ةولصلان ومش نيذلا

 هللزوعذاوتمونوعشاخ مهو ةاكزلا ءاتباو ةالصلاةماقا نم ركذام نولمعيىا نيلعفلا لعافنم |
 | قرعيامتا :صالختالا نآل اقفانم نوكيو ناعالاىعدي نمصلخملانمؤملا نيم دوصقملاو ىلاعت
 | ىلاعت هلتابخالاو عوشقلا لاح ىف ىا عوكرلا لاح ةاكزلاو ةالّصلا ىلع اظاوم هتوكب

 مههللاب زح ناف 9 ءابلوا مهذخ نمو ىا 6 اونمآ نيذلاو هلوسرو هللالوتينمو ف
 هيلع ناهربلا ىلع اهي رمضملاعضوم ىهاظلا عضو نكلو نوبلاغلا مهناف ىا 6 نوبلاغلا

 هيلا مهتفاضاب مهلاغيرسشتو نوبلاغلا مههللابزحو هللاب زح مهف ءالؤه لوتي نمو لبق هناكو
 | ةفااطلا بزحلاو هباخا لجرلا بزحو ناطيشلاب زح هناب ءالٌوهريغملاون نمي اضيرعتو ىلاعت

 | ىوهلاك ةطالاوةرهاظلا هللاءادعاىلع ةلغلانا لعاو ٠ مهباصا ىا مهبزح سعأال نوعمتجي |
 | تسيلو (كرصتسهللا اورضتتنا )ل ىلاعتلاقاك ىلاعت هللا ةرصنب لصحت امنا ناطسشلاو سفنلاو ١

 | اكش ىلاعتةللانا - ىورو  ىلاعت هنم ةزعلالكو زعملاوهو ّلاعت هللاريثأتنبالا ةيلغلاو ةرصتلا
 .دغلا قزر ىنم نوبلطي مهودغلا لمع مهفلكا مل ىلا ىلوالا .:تاياكش جارعملاةليل ةمالا هذه نم



 مد غ٠ تم سداسلا ءزحلا

 اطلاق لاف: كفانا ؟نلا لاكمال نى“ سايل ةفالمال نكي ونا" للعام" الؤلنعنطا+ لاقو#
 ذخأيال ىعاسلاف ةاكزلا ءاذا نع عنتما نمو طبحملاف لاق * اهرك ذخالامدع بهذملا ف دمتعملا

 ىدؤل نسمحلاب ربحي نكلو راتخاالب اهنوكل ةاكزلا نع ذوخألملا عقبال ذخأولو اهزك هنم

 ايندلا زيخ مهب ديري ىا 46 مهبحم موشب ف مهك الهادعب مهناكم 44 هللا ىأي فوسف 8 هسفنب

 نوبل "لهنا": رع: فا ةياسما نقب وو رخو ةشلاطأ نودي اى ا« توم ل: قو هرشحآلاو
 مهنف هلامكب اراعشا مهلا ناميالابسف اماو ( ةيئامب ةمكتللاو نامي ناميالا ) مالسلاهللع لاق

 نع هل ىقن كلذ ىف نوكي ناال هللا ”ىثلا كلذ بسن هب هماق ىوقو ”ىشب فصتا نم نال

 نا مث ( زاحّلا لها ىف ناميالا ) مالسلاو هالصلا هيلع هلوق نيبو هنيب ةافانمالف مهريغ

 ىف اذك ناحالا لك ىف نولا لها لكال نامزلا كلذ ىف مهنم نودوجوملا كلذب دارملا

 سراف لها مه. لبقو * مهنع هللا ىضر راضنالا مه لبقو *« كلملا نبال قراشملا حرش
 ىلعةلذا 8 ةاسقلا ذهل ةلمضف هنفو ( سراف ءانبا هلانل ايزئلاب اقلعم ناميالا ناكول ) ثيدحلا فو

 ىنعم نيمضتل ىلعب هلامعتساو مهل نيعضاوتمو نيالذتم ءامحرو ءاقرا ىا ليلذعمح #نينمؤملا

 هلغ اذا هع نم مهيلع نيبلغتم ءادشا ىا ه#“ نيرفاكلا ىلع ةزعا وِ ونْلاو فظعلا

 , ةيفيكل اهدعبام عم ةنيبم اهلبقام ىلع ةبترتم موقل ىرخا ةفص هللا ليسو نودهاجي ف
 | ةدهاجلا نيب نوعماج مهنا ىنعمم نودهاج ىلع فطع ه4 مثال ةمول نوفاخمالو قه مهتزع

 شنج .ىف اوجرخ اذا مهتاف نيقفانملاب ضيرعت هفو . نيدلا ىف بلصتلا نيبو هللا لمس ىف

 ةموللاو مهتهجح نم مول هبف مهقحل أش نوامعي نوداك< الف دوهنلا مهءالوا اوفاخ نيملسملا

 تاموللا نم ”ىش نم نوفاخن ال لبق هنأك ناتغلابم مثال ريكس ىفو اهيفو موللا نم ةرملا
 فوخلاءافتنا ةيناثلاو تاموللا عمم نم فوحلا ءافتنا ىلوالا ةغلاملاف ناك مثال ىأ نم ةعقاولا |
 نم مدقتام ىلا ةراشا كلذ ف مت ىننلا قابس ىف ةركنلا نال كلذ لك ماوللا عيمس نم
 هللال دس ىف ةدهاجلاو ةزعلاو ةلذلاو ةحلا نم موقلا اهب فصو ىلا ةاللا فاصوالا

 نواقتسم مهناال هلاسحاو هفطل ىا ه5 هللا لضف © دحاو لك نم موللا فوخ ءافتناو

 ةمكحلاهضتقت امدح هلصحتو هبسكل ةقفويو هايا هءاتبا 6 ءاشينم هيتؤي 4 اهب فاضتالا ف

 عيمج معلا ىف غلابم © ملع فاطلالاو لضاوفلازثك 1 عساو هللاو 6# ةحلصملاو

 ظفاخلا لاق : قيفوتلاو لضفلل لهاوه نم اهتلجخ نم ىنلا ءايشالا

 راك نبا تلد رشدم دزو دوز * ْ درمان انا كلو

 نم مهنمو ةنس نيعبس ىف بجحلا قرحيو تابقعلا عطَق نم نيكلاسلا نم نا لعاو «

 هك ل 2 2 ع ع عل م ع ط8 اع ه8 ع ع 8 عظلا
 دا الدروس قات سراج رداع ةيج قا ةقاورزو ار يا مكر نو نيقاةياخمو

 ١ اورصباف نيملاعلاب رب انما اولاق ىدوم ةزجعم اوأر ثيح ةظحل الا مهتدم ناكأم نوعرف
  ىكحو للاب نفراغلا نم لقا لب ةعاس ىلا ةعاس نم اوراضف هقخ هوعطقو قئزطلا

 كصق و كلذ اي 0 ةقدلاي ما 5 م هسلع 36 ىلع ا مهدأ نب مهادبا نا

 7 (قيرطلا) 1مل

 لب ةعمح ىف لب رهش ىف :اهعطّش نم مهنمو ةنسف ها لص نم مهنمو ةنسنير شع اهعطّش نم ظ



 ةدباملا ةروس مه ٠١86: جم

 ىلع :ىوشناو. نيلاب انت انعاك ناك ىسنعلا كوسا وهو اَجلاوذ مهسّئرو دم اوتناكتساو |
 نعلا تاداسو لبج نب ذاعم لثم مسو هيلع هلل ىلص هللالوسر لامع جرخا تح هدالب
 سانا اوثحم نا مهىماو نيماسملا نم هعم نمو لج نب ذاعم ىلا مالسلا هيلع امي

 لاق هشارف ىلع ىلئدلا زوريف هلتقف دوسالاب رح ىلا. ضوهنلا ىلعو مهنيدب كسلا ىلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اهبف لتق ىتلا ةلدللا ءامسلا نم مالسلاهيلع ىبنلا ربخلا قأف  ءنا

 مالسلاهيلع رشيف ( زوريف ) لاقوه نمو لبق ( كرابم لجر هلت: ةحرابلا دوسالا لق )
 رخآ ىف ةئيدملا ىسنعلا لتقم ربخ ىتاودغلا ننه مالسلا هلع ضيقو دوسالا كالهب هباحا

 | نيدئرملا نم ةيناثلا ةقرفلاو هنع هللاىضر ركبابا ءاج حتف لوا كلذ ناك» لوالا عبر رهش
 هيلع هللاىلص هللا لوسر ةايحف أب دق ناكو باذكلا ةمليسم مهسيئرو ةماعلاب ةفدح اونب
 ىنلا ىلا بتكو ةوبلاىف هللالوسر عم كرشا هنا معز ةرجهلا نم ريثع ةئسرخا ىف ٍلسو
 كل اهفصنو ىلاهفصن ضرالا ناف دعب اما هللالوسردمج ىلا هللالوسر ةملسم نم مالاسلا هيلع

 لتقنال لسرلا نا الوا) ماللاهلع هللالوسر امهللاقف هباحانم نيلجر باتكلاكلذب ثعبو

 ضرالا ناف دعب اما باذكلا ةملسم ىلا هللالوسر دمحم نم ) باجا مث ( امكقانعا تيرضأ

 ركبوبا ثعبف ىفوتو ماللا هيلع ضرف ( نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروب هلل
 الخ. ئنطس واغعدي قلع“ ةما ةكشلطا يح نيتك نيدجهف با ذيكيلا ةملييم نلا: اهبل ولاة قيايلاج

 | سانلاريخ تلتق لوم ىشحو ناكو ديدش برح دعب بلطملادبع نب ةزمح لتاق ىدع نب

 دسا اونب ةثلاثلا ةقرفلاو . ىالساو ىتلهاح ىف ديرب مالسالاىف سائارشو ةيلهاجلا ىف

 | هللالوسر ةابحىف ةوبنلا ىعداو دترا نم رخآ ةحيلط ناكو دليوخ نب ةحبلط مهسيئدو
 نب دلاخ ركبوبا ثعبف ةدرلا لها نم مالسلا هيلع هتافو دعب لتوق نم لواو مالسلا هيلع

 | هنآ مث ماشلا وحن ابراه ههجو ىلع رق ةحيلط تلفاو ديدش لاتق دعب دلاخ مهمزهف ديلولا
 الا برعلا ةماع دترا مالسلا هلع هس ضيق امل ىلاعت هللا نا مث همالسا نسحو تاز: دراما

 | ىلصتن ةالصلا اما نودترملا لاقف سيلا دنع نم نيرحللا لهاو ةنيدملا لهاو ةكم لها

 | ىلامت هللا عجام نيب قرفاال هللاو لاقف كلذ ىف ركبوبا ملكف انلاوما بصغن الف ةاكزلا اماو
 . مهتلتاقل هللالوسر ىلا اودا امت ادوتع ىتوعنمول هللاو ( ةوكزلا اونا و ةولدلا اومسقا ) هلوشب
 هللا ىب هيلع لتاقام ىلع لتاقف هنع هللا ىضر ركب ىلا عم بئاصع لجو نع هللا ثعبف هيلع

 اولاق ةاكزلا ىبنام لاتق ةباحصلا تهرك كلام نب سنأ لاق * ةضورفملا ةاكزلاب اورقا ىت

 | هرثا ىلع جورخلا نم ادب اودحب لف هدحو جرخو هفيس ركبوبا دلقتف ةلبقلا لها مه

 ظ دلوام لبقو ءاهتنالا ىف ءاندمح مث ءادتبالا ىف كلذ انهرك هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاقو *

 جف لاق : ةدرلا لها لاتق ىف ىن ماقم ماق دقل ركب ىلا نم لضفا دولوم نيسنلا دعب

 هنع هللا ىضر ركب ىلا تعن ىف راطعلا

 افطصم فيرش ردص رد تخير #* ايربك هاكراب زا دوب هجره

 تحير قيقحتوزا دونات 0 * تخحنر قالا ةئيسرد همه نأ
 006060 | | 1 <21 خككش 10 بح
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 ىلا ليال نأ نمؤما لعق .دوفي مث وفي لطابلاو لوس لطابلو ةلود قحنل نا معاو | نمّؤملا ىلعف ٠ روغب مث روش لطالاو 200 لطانللو ةلود قحلل نا ملعاو
 تلق لاق هنا امارالا ىسوم ىبأ ن نا موا عأ ت6 خرم انساك الصا هلهأو لطالا ا

 | تعمس اما افشح تذتا الأ هللا كلتاق كلام لاقف اينارصن ايتاك ىل نا باطخلا نب رمعل
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 هءاثك ىلو هئيددل تلق ( ءالوا ىراصتلاو دوهبلا اوذخمال اونمآ نيذلا اهبااي ال ىلاعت هلّوق

 2 525 ا ماصقاذا مهوندنالو هللا مهتوخذا م وثع ايدل هللا مهتاهاذا مهوهر كت ال لاق

 اوك َت جلو فدان تال قدوتي صنلا تام لاقف هب الا ةرصنلل ماوقال لاق هنا
 رهطالا ءرس سدق كلا خيشلا لق * هريث هنع نفتساو ةعاسلا هعنصاف ةثيح اسئام

 نوصهذيو ةلماعملا ىف نوححاسو ىراصللا نولاوب اوناك ءاسنلاو لاجرلا نا قشم

 اذهو ةيدومعملا ءام نم كربتلا قيرطب مهيلع نوشريو نئانكلا ىلا مهراغصو مهلافطاب |
 20 00 هف نوسمغي اوناك رعصا ىراصبلل ءام ةيدومعملاو هللاب ذابعلاو ر 1

 موملا كلذ ىف ”ىش ءادهاو ىراصنلا زوروت مظعت هيلع سقو مع ريغل نائْلاك دواوءال ريهطت

 | شما فو هلاك "وان 0 ا مزايو مهعم ةكراشملاو مهلا |

 عنما ىناف سلا نم عنما ”ىش لك دمحم لاق * طبربلا برضي كرمشملا عداالو ىرصالا

 قاوسالا ف ريزاتللاو رولا لاخدا نم رفكلا لها عتب نكلُو لاا ا

 رضح ناو نيمؤملاب اوف>تسل مهانطاصامو نيملسملل افافختسا اهبف نال ةرهشلا لبس ىلع

 ءانغلا راهظاو روبنطلاو ريمازملا عب راهظا نم نوعنميو مهساص هف نوجرخال دبع مهل

 ءالسلاو ةالصلا هيلع لاق * ةسينكلا ثادحا نم نوعنميو ملسملا هنم عنم امم كلذ ريغو

 ماهبلا ءاصخ زوجبف مدآ ىن ءاصخ ءاصخلاب 0-1 او مالسالا ىف ءاصخال ) |

 اذا"ناؤسللا ءاصخ زاوجم كلذكف هم ىلا 2 ناوبحلا ذ زوج امكف لوقت هبو |
 أ ةعفنمال لبق «اضيا ةعفنم هنقو مدا نب اصخ زوجبال ل تلق ناف * سانلل ةعفنم كلذ ناك

 نفراعلا ناتسب ىف اذك لحفلل زوجال مك ءاسنلا ىلا رظنب نا ىصخلل زوجبال هنال هبف
 ىزاصتلاو دوهلاك ناسنالا دوجو ىف ةريرمشلا ىوقلاو ناطيشلاو سفنلانا معا مث * |

 ركذام كلذكف مهتاداعمب ىماو مهاداع ىلاعت هللا نال مهتالاوم مدعو مهتيناج مزلي هنا امكف
 رانو مهج راب رانلاىلا قوست اهنال اهاوه ىلع لجلاو اهتالاوم زوحال اهريغو سفنلانم ظ

 ىوتثملاىفو : هناا حضي ملالاو اقلطم ىلاعت هللا سيات ل اذنك رطل ندلالاو ةغطقلا |

 تسهح شوح تاهردزا كلل * تسهوت ردنا دوب نوعرف رد هحنا

 8 قنا تحض تدرادلا ىع 9و3 نامل سه 3 ا

 6 رى موي س60 ءعتج زج مص سعج درع كسك" هر سرك 2 ظ تسيب نوعاروا نوعرف زنوج هكئاز * تسين نوعرف مزيه ارتشتا
 تنا امو“ لعقام لعفوم لاقام لاق كلذدلَو ىوهلاو ىوعدلا باسا هدغاس نوعرف نا ىنعي

 نيذلا اهبااي ف هرهظاام ةروص رهظتال اذلوكاوه ىف انوعدحم الو ةدعاسم ٍبابسالا كل سيلف ْ
 اهعوقو لق ناآزقلا اهنع ربخا ىلا تاتناكلانم اذه / لمد نع مكمم 1 رع 1م

 هيلع هللإ لص هللالوسر دهع ىف ثالث تردص تعدل مالسالا نع دترا 214-_ ىور - |

 ١ر(
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 ةدماملا ةروس مه و هم

 000 ا ا يللا اا يل علل ا ل ل ل ل

 | ةالا وملاف نو نورقتسم مهنا ىلع ةلالدلل ىلا ىلع ىف راثياو مهتنواعمو مهتالاوم ىف نيعراسم
 هيارضاو يب | نب للادبع مهب دارملاو اهنم رخآ ضعب "4 اهنا م ضعب نم مهتعراسم امباو

 ههناب نينمؤملا ىلا نورذتعي اوناكو نارجحت ىراصنو دوهلا ةداوم ىف نوعراسي اوناك نيذلا
 | انيصتنأ ىئثخم هه نيرذتعم «؟ نولوش #8 ىلاعت لاق م نامزلا فورص مهبيصت نا نوسؤيإل
 اهعم رك ذيال ىتلا ةلاغلا تافصلانم ةرئادلاو نوعراس» ريمض نم لاح وهو # ةرئاد

 | نوكتو سصمالا بلقني ناب هلود نم ةلودو رهدلا رباود نم ةرئاد الع رودي ىا اهفوصوم

 | انوطعيالف طحقلاو بدجلاك رهدلا هراكم نم هوركم انبيصي نا ىث لبقو رافكال ةلودلا
 نورمضيورخالا ىنعملارءاودلاب نودي مهنا نينمؤملل نو رهظي اوناك م عاعلو ضرقلاو ةريملا

 ةلطانلا مهللعل ىاعت هللا هةهجح نم در 3 حشفلاب نع أ هللا ىسعف ىسعف © لوالا ىنعملا مشن | ُّق

 نا امل موتحم دعو هباحيسس ةنم ىنع ناق رفاظخلاب نينهؤملل ريثدتو هعغرافلا مهعامطال عطقو

 حتفوا ةكم حتف حتفلاب دارملاو . نيمركألا مرك اب كنظ اث ةلاحم ال عطا عمطا اذا ميركلا

 هقلاخ نه ىلع ماسلا هيلع ةريصنب لصفلا ءاذقلا وهوا كدفو رببخ نم دوهبلا ىرق |

 نم سما وا © قلغملا مالا حف هيفزال احتف رصنلا ىمسو ىدادحلا لاق * نيدلا زازعاو

 ىوكش مدقلا لفساىف جرخت ةحرق ةفأشلاو . ءالجالاو لتقلا نم دوهيلا ةفأش عطقب 86 هدنع
 ىلاب ةحرقلا كلت بهذ ام هللا ههذا ىا هتفأ.ش هللا لصأتسا لثملا ىف لاب بهذتو

 ةيزاددإ مينا ىف اورسا ام ىلع ف رك ذ امي نوللعتملا نوقفانملا كلوا ىا 6 اوحبصبف © |

 لوشو إف سو هيلع هللاىلص هما ىف كشثلاو رفكلا نم مضارف نوب كيرا دنا نيزك

 لانس هيي قوسم ًأدتبم مالك وهو نيقفانملا ةمادن روهظ دنع  اونما نيذلا

 اوناك نيذلا نيقفانملا ىلا نيريشم دوهنلل نيطاخم اونما نيذلا لوّمو ىا ةروكذملا ةئاطلا

 دنع ءارضلاو ءارسلاىف ةقرافملا مدعو ةنحما ةياغ مهل نورهظيو مهتلود نوجربيو مهنولاوب

 اسحعت#ب نوللعتيو نوبقرتي اوناك ام دض عوقوب مهريرقت ساكعناو مهئاحر ةبي مهتدهاشم |

 ظ مكمل مهلا مهناعا دهج هللاب اومسقا نيذلا ءالؤها فو مهب اضيرعتو مهلاج نم نيبطاخملل |
 | ًادتبم ةراشالا مساف 6 مكنرصنل متلتوق لو )) مهنع ىكح ايف |ىلاق كر ةنروسمل اودع صلو

 | دوهللمكعم ىف باطخلاو كلذىف مهتطختو هداعبتساو هولعفام راكنا ىنعملاو هربخ هدعب امو
 أ

 | هللأب اومسقاو رب دن ىلع هصنوردصم لصالاق وهو اهظلغا ناميالاده>و . نم ْوملا ههج نم

 ةركس لوا الاظفله رعت ىلاس الوهماتع ردصملامقاو لعفلا فذحف مهناميا دهج نودهجب

 مهلامعاتطبح ة#نيمماىف داهتجاماسقا اومسقا ىا ردصملا ىلع وا مهناميا ىف نيدهتجم ىا

 ْ ءاعدا نم هوعنصأم لام ناسل ىلاعت هتهج نم قوم ةعاتمم ةلجح 7 نب رساخ اوحبصاف

 ماهفتسالاب هنالطب ىلا ةراشالا رثا هركملاو طشنملا ىف ةبعملا ىلع ماسقالاو ةيالولا

 نكي ثيحاغيلب ايعس كلذىف اوعسو ةالاوملا نأشيف اهولمعىتلا مهلامعا تلطبىا ىراكتالا

 ظفاحلالاق : قاشملا هراكمنم اوملء#و ىعاسملا نم اوعند امب اوُسعف ةلود دوهللل

 دوبيشن نايليس و لصحو نشيلتم هك.« شاب شوخ لم ىا دوخ راكد نكب مظعا مسا



 ه6 هب 2-٠ سوادا ءزجلا

 س2 555252525 1 252ي53252555525-525352525255 ل ا اا اعصاب

 توقلا نم هللا كاطعا امب امضار تنك اذا ىنعي ( كرقف لق كانغو ) ( كماث اب هردكت الف ظ
 ايح :مادام لجرلا نال ( كنا لق كناحو ) سانا 50 مف عمطت الو كلذ مدعاف

 ةرم اوللهتبف ايندلا ىلا اودوعي نا ىنوملا ىنمس اذهلو هلمع عطقنا تام اذاف ىل.ءلا ىلع زدَمب

 ظفاطا لاق : ليلق رمعلاو ةمشغ ةصرفلاف ةعكر اولصي وا

 دشاب غيموج ىورمركرد « رداربىا تصرف نتشبذكي ظ

 ذشاب غيرد دوش توف رك * تسي نع سب رم هكب ايرد

 هنبال .فيرششلا دسلا لاقو

 نكم عياضتسنزيزع ترماك * ردي ناج تسنيم تحصن

 باءلالاىلواب دتقاوةعيرمشلا نطاب هوةّقرطلا ىف دهمج اف ةءب رشلاب كلغش متاذاف.ىتسرب 5ك ارادخ ْ

 لضنم لضدقو ةصوصخم ةكولسم ةقيرطىلو لكل كلذك اجاهنمو ةعرشى لكلنا ام هناف
 ببس ناكناو مهريغو نيضلخا نم نينم ملا ةفاك همكح عب باطخ هياونما نيذلا اهيا ايلف مهرانم

 هءلع هللا لص هللا لوشرل لاق هنع هللا نضر تمانعل! نر ةداصينا قوروفاب عينم اضم مدقدو

 ىلاواو مهتيالو نم هلوسرو هللا ىلا أربا ىلاو مهددع اريثك دوهلانم ىلاوم ىلا ٍلسو
 مهو ىلاوم ةيبالو نم ًاربا ال رئاودلا فال« لحب قا ىلا نب هللادنع لاقف ميت هللا ظ

 ادحا اوذخعال ىا ه# ءايلوا ىراصتلاو دوهيلا اوذخي ال © ىلاعت لاقف عاقنف ىتب دوهي |
 ,هولعجمال ىنعع ال مهترشاعمو بابحالا ةافاصم مهورشاعت الو مهوفاصتال ىنعع ايلو مهنم

 0 ءالوا مهضعب وذ ىهنلا هب قلعتيال هسفن ىف عتتم سما هناف ةقيقح مك 3 ءالوا

 قيرفلا نم ال قيرفلا كلذ نم رخآ ضعب ءايلوا نيقيرفلاكنيذ نم قيرف لك ضعب |
 نوح كلل [ لع نوقف لكلاو ا ىراصتلاو دوهللا قيرف نيب ةالاومال نال الا

 « مكذم مهلوتي نمو 8 ةالاوم مهنيو مكس روصتي فيكف ؟راضمو مكتراضم ىلع |
 مهالوت اذا اذهو رانلاف مهعمو مهنيد ىلع وه ىا 6 مهنم هناف قف ءالوا مهذْح نم ىا ظ

 داقتعالا ىف ةفلاخلا عم مهنم لمع بلط وا مهنم ”ىش .ءارش ةلماعمل ةحصلا اماو مهنيدل |

 نينمؤملل ديدش رجز هيقو دوعسلاوبا ىلوملا لاق * ديعولا اذه هيف سيلف ةينيدلا رومالاو |
 موقلا ىدهي ال هللا نا 8 ةقبقملاىف ةالاوم نكت ل ناو مهل ةالاوملا ةروص راهظا نع |

 مهناوخاكرتب مهسفنا اوملظ نيذلا دشربال ىا مهنم مهالوتي نم نوكل ليعت ه6 نيملظلا

 ا ىناكتال مهللا ةلاطضلاو رفكأاىف نوعقف مهنأشو مهيلخم لب هللا ءادعا ةالاومبو نينمّؤملا

 ظفاحخلا لاق : كلذ ن٠ لقا الو نيع ةفرط ىبض ىلا

 متسردما رسإ مرمت وج 1210 * تسرطخ دصانف ئوس نازا قشع هررد

 6 ضرم مهبولت ىف نيذلا © ةيرصب ةيؤر باطخلل ةيلها هلنم لك وا دم اي # ىرتف ©
 ا
 | ىالوضوملا نم لاح 0 مهف نوعراسي © نيدلا ىن دقعلا ةواخرو قافاألا ص ص ىا ا



 انموقني و انين اد مهلك هرزلا ةليبتن يانا ك] ١ نا اناو دولا دابحا انا اح .ةقوتاقلا ا

 | ىلاعت هنال لسزلا قلع نا اج قانسنلاو النه ىلع ةي الا هذهم ءاملعلا لدتساو * تلزنف
 | ىلعز احريغ اذه لثئمىف دمعتلاو (كدلا هللالزنا ام ضعب نع كونتفي نا مهرذحاو) لاق |

 هللا زنا امب مكحلا نع اوضرعا ىا *؟ اولون ناف 8 نايسنلاو أطخلا الا قبي مف لسرلا
 نا ف ديدي هللاا لجا نم مهضا عا نايزاويف ىا # هللاديري اما لعاف 8 هريغ اوداراو

 ىف مهيذعيو مهلع كطلسي ناب ايندلا ىف ةبوقعلا مهل لجعي ىا #8 مهبونذ ضعبب مهبصي
 | مهلوتبنذ مهونذ ضعب دارملاف ةرخ الاف قابلاب مهزاحيو ةيزجلاو ءالخلاو لتقلاب ايندلا
 | دحاو همظع ءم اذه ةريثك ابونذ مهل نا ىلع اه كلذب هنع ربع امناو ىلاعت هللامكح نع

 | هلع نورصم" رفكلا ىف نودرمتم ىا * نوفق سافل سانلا نم اريثك ناو كنا"

 « نوغس ةيلهاملا مكشلأ 0 هللا مكح نع نولود اذإو ةدوهعملا دودخلا نع نوجراخ

 أ نولوتأىا ماقملا هيضَتَش ردقم ىلع فطعلل ءافلاو مهل خيبوتو مهلا نم بجعتو راكنا

 نع ردصيال لهجو ىوم ىه ,ىلا ةيلهاملا ةملا ىو ةيلهاجلا مكح نوغبسف كمكح نع

ةمكحخ٠دخا ناوكي نال راكنا # امكح هللا نم نسحا نمو # ىحو ىلا عجر الو تناك
 ْ 

 ةاواسملا ىتل ضزتتم زتغ كسلا“ هاظ ناك ناو هلواسم وا َنلاعت همكح نم نسحاأ
 نالف نم مرك ١ نم لق اذا هناف 'ىثالا لامعتسالاو درطملا فرعلا هملا كدشري اهراكناو

 امكحو لضاف لك نم لضفاو ميرك لك نم مرك1 هنا اّمح هبدارملاف نالف نم :لضفالا وا

 هللامكح نم نسحا همكح نمو ريدقتلاو ًادتبملا نم لوقنم نسحا نم زيعلا ىلع بصن
 ءاعد انقس ناف كلابقس ىف 5 فوذحمب قلعتؤ ناببلل ماللاو مهدنع ىا © نونقوب موقل وف |
 نيذلا مهناف نونقوب موقل ماهمش مالا اذه ىا هلاناس كلزوكف هللا هيقسي ناب طاخملل |

 اهلدعاو ماكحالا نسحا لجو نع هللامكح نا انش نوملعيف مهراظناب رومالا نوربدتي

 تلد دقف * موق نود اموق صخمن ال هللا مكح نال 6 امكح ال هلوقب ةقلعتم ماللا تسلو
 ىف مكحي نا هللو عورفلا ةهج نم فاتخم لوصالا ثيح نم دحاو نيدلا نا ىلع تايآلا

 ضارتعالا كرتو داقنالاو ملستلاب انيلعف طاصمو مكح هيفق دارا امب نامزو رصع لك
 لبق كبابش سمح لبق اسمح مثتغا ) ثيدحلا ىفو توفلاو توملا لبق تاريخلا ىلا ةعراسملاو

 نالو همره لاح ىف هيلع ردّسإل ام هبانش لاح ىف لامعالا ىلع ردّش, لجرلا نال ( كمره

 نال ( ثمّدس لش كتصو ) همره ىف اهنم عانتمالا ىنع ردقبال ةيصعملا ىف دوعت اذا تامل

 نعمدي ترصقو ةعاطلان ع هندب فعض ضرم اذا هنال هسفنو هلام ىف ىمالا ذفان حبحصلا

 نوكت راملابو اغراف نوكت لبللا ىف ىنعي ( كلغش لبق كغارفو ) هئلث رادقم ىف الا هلام
 مايا ىف اصوصخ كلغش تقو ىف راهللاب موصتو كغارف لاح ىف لدللاب ىلصت نا ىتنف الوغشم
 | هليل لاط نمؤملا ةمسشغ ءاتشلا) مالسلا هيلع لاق م5نمؤملا ةمشنغ ءاتشلاىف موصلا نال ءاتشلا

 ا ىضه راب او يلمانع مربع هاف لوول لزللا»(ىزخل هيلور قو (هواسف اءرابج امون لالا

 ( ىف - 55  ناسلا حود )



 امو غ٠ ٠ جم سداسلا ءزجلا

 مكّمو صيصختلا هلع اهميدقتو ءاشنا الضام لعجت رابخا وهو دحاول ىدعتلا انلمجب ةقلعتم
 متالا اهيا مكّم ةنئاك ةما لكل ىنعملاو لك نيونت هنع ضوعامل ةفص عقو فوذحمب قلعتم

 ىطخ ةمأ داكتال ةمالا كلتب نيصاخ اجاهنمو ةعرش انعضوو انيعىا انلعج ةيلاخلاو ةقابلا

 ةاروتلامهتعرش مالسلاامهيلع ىسدع ثعبمىلا ىسوم ثعبم نم ةمأألاف اهل تنيع. ىتلا اهتعرش
 اهيا متنا اماو لج الا مهتعرش مالسلا امهيلع ىلا ثعبم ىلا ئقتع*ةبعم نم كنا لاو
 ةّقرطلا ىه ةعيربشلاو ةعرشلاو هفامب اولمعاو هب اونم افالا سبل نآ رقلا مكتعرستف نودوجوملا
 كلذريغو حاكنلاو جحلاو ةالصلاو موصلاوحن نم هنسىا هللاهعرش ىذلا نيدلااهب هبش ءاملاىلا

 ةاححلل بيس ءاملانام5 ةيدبالا ةامحلل ببس وهام ىلا الصوم الدبس هنوكل حالصلا هوجونم
 ريغانا ىلع ليلد هيف لبق حضو اذارمالا جهن نم نيدلاف حضاولا قيرطلا جاهنملاو ةينافلا

 انتعيرش ماكحا اهنا ثيحنم ةيقابلا اهماكحاب نودبعتمانا قيقحتلاو اهلبق نم عْئأ رشب نيدبعتم
 6 ةدحاوةمامكلعجل لَه ةدحاوةما مكلعجينا ه5 هللاءاشولو فه نيلوالل ةعرشاهنا ثمح نمال
 مكلبق نمنيو مس فالتخا ريغنم راصعالا عيمحىف دحاو نيدىلع ةقفتم دحاو ةعامجىا

 مكلعجيناىاكلذأشي+ل ه6 نكلو فه ليوحالو خسنالو ةينيدلا ماكحالا نم 'ىشىف متالانم |
 ةلماعم مكلماعيل ىا هيبكولسل ف متالانيبايف ةيراجلا ةيهلالا ةنسلأ هيلعام ءاشلب ةدحأو ةما |
 اهب نوامعت له اهنورقو اهراصعال ةبسانملا ةفلتلا عئارشلا نم # مكسا ايف 98 مكلتسنم |

 ةغلابلا مكلا ساسا ىلع ةنبملا ةيبملالا ةئيشملا ىضتقمب اهفالتخازنا نيدقتعم اهل نينعذم

 نولدتستو ىوهلا نوعبشو قحلانع نوغيزتوا عداعمو مكشاعم ىف يح ةعقانلا لاصملاو |

 ىونتملاىفو : ىدهلاب ةلالضلانورتشتو ىودجلاب ةرضملا |

 دهد تروس ىمبام نامرد 3 دهد تروكنا تاغاب 40 وهال |

 تفزدوقفمزاديا ىضوعنوج * تفربام زا ضارتعاو ملسنال 0

 نيرادلا ىف مكلريخ وهام ىلا اوعراسف ركذاك مالا ناكاذا ىا 6 تاريخلا اوقبتساق لف ظ

 َِ سلىلىلىل[ىل ى-[[آدتى[ [/ فٌٍتابيؤببجبجيبييييزييييبسُسُسمسسسسسسُْسسبص

 ةصرفلل ازاهتنا اهوردتباو ميركلا نآرقلاىف ةجردنملا ةملاصلا لام<الاو ةبقحلا ئاقعلانم | 313 ايناس دما ملك ل بح تاق 1 < 1 نبأ 6 <« مب جديد

 نملاح اعيم نم وب ملنمو نما نم عج سم ىا ياعم مكعج ىم هللا ىلا #9 لضفلااةقباسملا ذارحاو
 لطبملاو قحلا نيب لصافلاءاز1ا نم مكب ل عفيف ىا :6 نوفلتحت هبف منك اب مكئبذف ف باطخلا ريمض

 كلذ نعربعامتاو ةعيرشلاو نيدلا ما نمايندلاىفهيف نوفلتخم متنك ايفكش ةيئاشدعم مكل قبال
 عضال وهلال زنا مهنيب مكحاناوؤإ رابخالا ةفيظو ىه ىتا| فالتخالاةلازا عقوم هعوقولرك ذاع
 ةفاخخ 46 مهرذحاو ف هنفامي مكحلاو باتكلا كيلع انلزناىا باتكلا ىلع فطع 6 مهءاوها
 لقا ناكولو هضعب نع كوفرصيو كولضإ ىا 14 كيلا هللا لزنا ام ضعب نع كونتفي نا ©

 لطابلا ىف عوقولاو قحلا نع ليملا انهه ةتتفلاب دارملاف قحلا ةروصب لطابلا ريوصتب ليلق
 لكو مقتسملا قيرطلانع لودعلا ىا ( املا ةنتف نم كيذوعا ) .مالسلا هيلع هلوق ىف اك
 دولا رامحا نا  ىور  نئكف دقف دصقلا نع ليماو لطانلا ىلا قحلا نم فرص نم ظ

 اولاقف مسو هيلع ىلاعت.هللاىبص هيلا اوبهذف هنيد نع هنتفن اناعلف دمج ىلا انب اوبهذا اؤلاق |
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 ةداملا ةرود مده خوو زج

 0 لصف هنأ 1 ةدش نم قاف ةماسشلاموب ْ أ ىّحاقلا لاح اذهناك اذاف (نيترمىفدحا ني

 ىنثترملاو' رئاخلاب كنظاف لدعلا

 ا ىكتاضق ركأ ىريميوت * دركو دركتاضق هفينحوا
 | كاذف لعيوهو قح ريغب ىضق ضاق ةنلاىف ضاقو رانلاىف ناضاق ةئالث ةاضقلا ) ثيدحخلاىفو

 | كاذف قحم ىضق ضاقو راللا ىف كاذف نانلا قوقح كلهاف م ىضق ضاقو رانلاىف

 | نوبصني اوناك ليئارسا ىننا  ىكح  ىواخسلا مامالل ةنسحلا دصاقملاف اذك ( ةمملا ف

 رخ الأب ضري إف مهنم دحاوملا سمالامصخلاعفر اذاىتح ةثالث اماكح مهنيب ماكحالا ءارجال

 ناحتما ديار ناتتنا هروصل كلم روصل موب تاذق هلق نكمطظمل ك ثلاثلا ىلا مث ٌثرأ ىلا اعفارت

 ا امهقسل اهلاحت عم هلةرقس ىلا َلْحَر اذاف س 33 ىلع ماقو ةكمر ىلع 0 ماكلا ءالؤه

 هبحاص ىدان املكف ةكمرلا بنج ىلا ءاخ لجعلا ىلا كلملا راشا عوجرلا داراو اهاقساملف

 لجرلا اذهاي كلملا لاقف نكمي هجوىأيهقوسيل لجرلاءاخغل مالا ىلا بهذيملو عمتسيملهاعدو

 | هتدلودق ىلملجعلا اجاب لجرلا لاقف لو ىلخو هذاف هذه ىتكمر هتدلودق لحعلانا

 | ىلتدضقنا لاقو ىضاقلاىلا لجرلاك لملا قسف لوالا ىضاقلاىلا:اعفارتو اعزانتف هذهى رقت

 | اعفارتف لجرلا هب ضري لف كلملل لجعلاب 3 ماحتاملف ىخاقلا هلقف اذك كلت ةد لحعلاب

 ضيعاملف كلاثلاىلا اعفارت اضنا لجرلاهب ضر لف كلملل لجعلاب اضياوه مكحف ىناثلا ىلا

 ضيحن له لوقت شباك لملا لاقف تضح دق ىتاف مكحلا اذه عبطتساال لاق هلع ةوشرلا كلملا

 | كمالك نم بجعتنالو ىالك نم بحعتن هلىضاقلا لاقف ءاسنلا صاوخ نم ضيحلاو لاجرلا
 | ضاقو رانلاف نايضاق كانه كلملا لاقف الجت داتال ةكمرلا كلاذكف ضال لاجرلانا امكف

 | زهعلا مسا فنك و حرا 1# 37د خد -ناوطف هوت نر هتان
 لاح نآرقلا ىا # باتكلا ل دمحاي “« كيلاانلزناو 8# هرسسدق ىرادكسالا ىئادهب
 اقدصم ىا # باتكلانم هيدينيباملاقدصم ف هنوك لاح قدصلاو #* قلاب ف استلم هنوك

 لدعلاو ديجوتلاىفهلاقفاومو هيف تعنامسح لزانهنا ثدحح نم ةلزملابتكلا سنج نم همدقتال
 اهلدهشيهناف ريغتلا نع ةظوفحلا تكا ارئاسىلع اببقرىا 6# هيلعانمرهمو #9 عئارسشلالوصاو

 ةخوسنملااهماكَحا نيعيو اهعورف نم د,ًاتبامواهعئارش لوصا ررقتو تاشاو ةحصلاو قدصلاب

 زينا بيرالواهب لمعلاّتقو ءاضقناو بتكلا كلتنم ةدافتسملا اهتبعورمشم ءاهتنا ناس

 1 هنوك ماكحا نم اهنع جرخو هتبعو رشم تقو ىهتنا امعادبا ةمعورمثملا ىلع ةقانلا اهماكحا

 | ركذاك نآَر ,كلأ نأش نابل اي او ا ام

 ظ لمتشم هناف كسلا هلزنا امب ىا 4 هللا ل زنا اهب 80 كلا مهك احب دنعراتكلا لها نيب مكحاف

 « قبلا نم كءاجامت مهد ءاوها عبتتالو 9 ةببلالاب تكلا فةقالا ةيعرمشلا ماكحالا عيمج ىلع

 لبق هناك هوحنو لودعلا ىنعم نيمضت ىلع عبتنالب ةقلعتم نعف هنوهتشيا»ىلا هنع فارحتالاب
 باطخلا 4 اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل 88 مهءاوها اعبتم قحلانم كءاجامع لدعتال

 ماللاو بيلغتل قيرطب اضيانيضاملللب ةصاخ نيدوجومللال نكل ةفاك سانلل تافتلالاقيرطب

 ؤ
0 
ٍْ 

 ا
 ا



 ؟رم هنه صاصتقالا نكيالام اماو ةاواسملاف رعت ثنحت صاصق تاذ ىا اي ام

 ةموكحوا شرا هفف هتباهن ىلع فوقولا نكميال هنالهف صاصقالف اهوحنو ييسر واخ خب ظ

 قدصتلاب ريعتلاف هنع افع نش ىا صاصقلاب ىا هو هب 99 نيقحتسملا نم ىا © قدصتنف 0

 ىلآعت "هللا رفكي  قدطتتلا 3 هلةرافك ع قدصتلا ىا ه6 وهف 98 هبف بغرتلا ف ةغلاملل

 ىفو رفكااىلع هتماقا عم هلةرافك هوفع نوكيالف افع اذا رفاكلا اماو همثذ نم فلساماهب

 نيءاجنم ثالث ) ثيدحلا فو ( هلةرافك ناك هللدكرتف هدسج نم ”ىشب سضانه) ثيدحلا |
 ءاش ثيح نيعلا روان م جوزتو ءاش ةنملا باوبا ىنأنم ةنملا لخد ناميالاعم ةمانقلاءون

 ( ايفخانيدىدانمو تارمرشعدخا هللاوهلقةب وكم ةالص لكربد أرق نمو هلتاق نع افعنه
 ةرافك هوفعف ىناطانع هيلع ىنلا افعاذا ىنعي لتاقلاو حراجلا نع ةيانك ءاهلا مهضعب لاقو

 مكحب+ نموإلع هللا ىلعف فاعلا رجااماف هلةرافك صاصقلاناأك ةرخ الا ىف هبذخ وبال ىناجلا نذل

 نودعتملا هظلاىف نوغلامملا 86 نوللاظلا مه كئلواف ## عئارسشلاو ماكحالا نم # هللالزتا امب

 انلزلا ىلع فطع ه6 مهراثآ لاو جل 22 05- ىتلا لؤوشألا كاك ه1

 مهدعب هبانئَجو مهببقع 1 © مبسم نبا ىسعب 94 نيروكذملا نيدنلاراثآ ىا ةازوتلا

 نالش هرئا ىلع تيفقتلقاذاو دحاوىلا ىدعتب وهف هتعما ىا اوفقو اوذق هرثا توفق لاش ظ

 ةيدعتلا سيل هف فعضذتلاو هريغافق ىف ”ىثلاب ناينالا ةنفقتلا ةقيقحو هايا هتعرتا ىنعملا نوكي |
 هلوعَمم ءابلاب ىاثلا ىلا"ىدعتاهناو ردقو ر دقك درا لعق ئعم نوكيدق ٌفعضملا لعف ناف"|
 لوعفملا فذحف مهوفش نم هانلعجو ىبسعب مهانركذ نيذلا نيدللا انعثاىا فوذحم لوالا |

 ىسيع نم لاح ه4 ةيروتلانم هيدي نيباملاقدصم 8 هماقم متاقلاك مهراث ا ىلع لعجو

 بصتلا لي ىفوهو ةاروتلا فاك # رونو ىدهدبف © انيفق ىلع فطع * لبجتالا هانيتاو
 هيدي نيياملاقدصم وول رونو ىده ىلع المتشم لبق هنآك كلذهبفانماك ىا .لبجالا نم لاح هناىلع

 ريرقت ةدايز ةاروتلا نم هيدي نيبام ريركتو ةيلاخلا مكحىف لخاد هيلع فطع ه4 ةيروتلانم |
 ىدهدهلك لعج ةلاحلا كلسّْىق' هعم مظِتْنم اقدصم ىلع فطع 3 نقتملل ةظعومو ىدهو ظ

 مهنال نيقتملل ةظعومو ىده هنوك صيصو ىدههفف لبق ثيح هيلع المتشم لعج امدعب |
 ظفاحلا لاق : هاودحم نوعفتملاو هادهب نودتهملا |

 ىنكت شقندهد تيصاخهح « دشاب ىناملس هيك ظ

 نوكيامتا باتكلابعافتنالا كلذك ىناواسٍب رشم هلاك نمل نوكيامتا متاحلاب عا ءاقتاالا نانو ظ

 انلقو لالا هانا ىا هي هنف هللالزن أ اب ليجتالا لها مكحبلو 8 ىناحجر ىوقت هلل ظ

 هبانهتسم هل اركنم 6# هللال زنا امب مكحن لنمو ف هبف هللالزنا اب لالا لها 0 ظ
 لمتشم لالا ناىلع ةلالدهشوناعالا نع نوجراخلا نودرململا 6 نوقسافلا مه ككل "واق"و 0

 تلق ماكحالا نم هففامي لمعلاب ارومأم عرشلاب القتسم ناك مالسلاهماع ىسعناو ماكحالا ىلع

 لدعلا ىضاقلاب ىنْوي ) ثيدْحاىفو ماكحلل مب ءفع ديدهت هفو ةصاخ "اولا امال ترثكوا | ْ

 خوزرلاو » قحريغب ةعولقملا © نسلاب 9+ علقت 6 نسلاو » املظ ةعوطقلل 6 نذالاب



 ةداملا ةروس مك م0, مح

 ةرونل اعتسولا دس نينو[ ا>و لم لجد هناب ىل حدمي روت ربت بج جا رجس مظعا نوبل لضعا, نوسلا |
 فصوتلا ةدئافف ند خا ا د ا !| ىلعالا نم لزننالا |

 حالصلاب ءاسالا فصوأك ميظع اهب هدو ثدح اهردق مظع ىل اع هسنتلاو ةفشلا ناك هيون |

 ظ لاق : قاصوالا فارشا فارشالا فاصوا لق دقو نامالاب ةكئالملاو

 دمحم ىتااقم تح دم نكل ,# 5 اد عج دماغ

 مهب مكحلا صاصتخا نابل ماللاو مهني اهف نيف أ مكح قاعتم 6# اوداه نيذلل 3#

 ظ  رابحالاو نوينابرلاو ف اوداه نيذلا لجال لبق هناك مهيلعوا مهلنوكينا نم معا

 ٠نيذلا نوراهدلو نم ءاملعلاو داهزلا مهو اهماكحاب نومكحم اذبا مهىا نونتاا ىلع فطع

 ىذلاب ىا * هللاباتك نم اوظفحتسا امب  دوهلا نيد اوبناجو نيببنلا ةقيرط اومزتلا

 | فيرحتلاو عييضتلانم اهوظفحبنا مهولأس ثيح ةاروتلاوهو نيبنلا ةهجنم هوظفحتسا
 | ريغنم اهماكحا ءارجاىف مهل فالختسا مالسلامهيلعمهنم كلذزا ىف بيرالو قالطالا ىلع

 ظ بيس اضيا رابحالاو نوينابرلا مكحيو ىا مكي ةقلعتم ةيببس ءابلاو اهنم 'ىثب لالخا

 5 ءادهش هلعاوناكو 8 قف ٠ انفحم نا مهولأسو معان هب مهاص وامسح هللا باتك نم هوظفحام

 اننأك 6 سانلا اوشخنالف 9 روذحلا ىنعمب دوهشلانم وهف اوريغيزا مهنوكرتيال ءابقد ىا
 ءانالا نم مكلبق نمي اهظفحو اهماكحا ةاءعارمىف اودتقاو راحالاو ءاسؤرلا اهيا ناك نم

 اوهن ءوسب اهل ضرعتلاب فيكم اهتاءارم قوقحب لالخالاف 6 نودخاو 94 مهعاشاو
 لواتتت ةيآلا ةلالدو ريبك ةبقارموا ملاظ ةيشخ ايف اونهاديو مهتاموكح ىف هللاريغ اوشخمينا
 هنمالدب اهذخا ىا نْعلاب ةعلسلا لادبتسا ءارتشالا  ىتأي اب اورتشتالو 36 نيملسملا ماكح

 ضاىعالاو ذخاايف ةبغرلاب اطونم اذخاىنعموا ناك انبع هلاك امث الدب ”ىش ذخال ريعتسامث

 اوذخأتواهب لمعلا اوكرتتوا اهنم اهوجرخت ناب ابف ىتلا ىتأي اب اولدبتستال ىا ذينو ىطعاامع

 تاجناواهناف ةيويندلا ظوظحلا رئاسو هاجلاو ةوشرلانم # اليلق انمأ © اهنم الدب مكسفنال
 اهب لمعلا كرتب مهنع تافام ىلا ةبسنلاب امسال اهسفنىف ةلذرتسم يق

 ]١[ صيرح مثاب نوج رادرم نينج رب * صيخرو رادرموتاهفبج ناهجنا
 00 ا نك ردح . كذا كيا ع لبطل فتوي تاب تابع ندي

 دجا []

 تأ اذا عفت بلجوا ناطلس ىذنم ىثخ اذا ررض عقدل فيرحتلا ىلع مادقالا ناك املو

 3 6 هللا لراا اسمع مكحبإ نمو 8 احن رص امهنم لك نع اوهن هيوم ظوظحلاف عمط

 «3' || 6 نورفاكلا مه كئلواف 9 فيرحتلانمهولعفام هيضتقباك ناكنم اياك هل اركنم هبانهتسم

 13 نوقسافلاو نوملاظلا هلوش سد كلذلو هربغل | ناب مهدرممو هن مهشناهتسال
2 

 # اننتك و 8# هنع جورخلاب مهقسأو هفالخ ىلع مكحلاب مهملظو هراكناب مهرفكف

 ا ةاروتلا ىف ىأ اه اوداه نينا ىا 6 مهيلع 1 انلزنا ىلع فطع انضرف

 « نيملاب اقف 4 نيعلاو 8 قح ريغب اهلتق اذا اهبداقت ىا * سفنلاب سفنلانا

 | ملصت © نذالاو و قحريفب ةعوطقملا « فتالاب وف مذجن * فتالاو لف قحريفب تئقفاذا
 سل سلس بيبي سيم سببب_بسليتااااللبيبببسبسساب



 داقتيل هوشريوا ناطلسلا نيبو هني, هما ىوسيل هوشريوا هسفننع فوخلا عفديل ةوشرلا |[
 تكلا ال ذخالا لحال لوالا هجولا ف . هلئضقيل ىضاقلا وشريوا ناطلسلانم ءاضقلا

 ىطعملل لحيو كلذل هذخا لحيالف عرشلل اقح بجاو هناو مظلا نع فك فيوختلا نع

 لحالاضداىاثلا هجولاىفو . عرشلل قفاوم زا اذهو سفنلل ةياقولاملا لعج هنال ءاطعالا

 ثلاثلا هجولاىفو . ذخالا هالحالف لاملا نودب بجاو نيماسملا روماب مايقلا نال ذخالا

 مظلا امآأذ مظوا قحي ءاضقلا ناكءاوس ذخالا مارحف عبارلا اماو ءاطعالاو ذخالا هل لحال

 هناوهودحاو هجواف قحلااماو . روجلاب ءاضقلل بسدنا ىناثلاو . ةوشردهنا اهدحا . نيهجولف

 نبا لاق * زاح قحب ناكناو زوج ال روح ناكن اف ءاطعلا اماو . بجاولا ةماقال لاملا ذخا
 تحبس وهف لبقف هلىدهاف املظ اهب عفديوا اقح اهبدري ةعافش عفش نم هنع هللا ىضر دوعسم

 ىلا هجاشتحال ىدههنا معي نم هللا ىدها اذا ىضاقلاوا بستحلانا ٍباستحالا باصنىفو *

 ءاضقللال بمحتلاو ددوتلل ىدهيهنا فرعينماماو ةوشر ناك لبقولو لّشإال ةسحلاو ءاضقلا

 نال اذهو مه ايادهلا لوبقىف نوعسوتي مهنع هللاىضر ةباحصلا ناكو هبسأب الف ةبسحلاو
 ببحتلاو ددوتلا لجال نودي اوناكاماو ايش مهنم نوسمتلبال اوناكو مهتداع تناك ةيدهلا
 موق لاق * اهنولش اوناك اذهلف ةوشرلا ىنعم هنش نوكيالف مهاياده درب نوشح وتس اوناكو

 نال اولاق ىطعملا ىلع ةعبشلاامتاو مارحاهنا ققحتملاذا ريقفلاو ىنغلل لحن نيطاللا تالصزا

 هللالوقعم دوهيلا نم ضرقتساو ةيردنكسالا كلم سقوقملا ةيدهلبق لسودهيلع هللا لص ىنلا

 دعبالا رتشتالف رثك الاوه مارحلانا تملع ىتف قوسلا لاحاماو ( تحسلل نولاك | إل ىلاعت

 مالسلاو ةالصلا هلع ىنلا ناك دقلو لاؤسلا كلف رثك الاب سلو اريثك ناك ناو شتفتلا
 ىدادحلا لاق «لولغلاو بصغلاو ايرلا لها مهف ناب مهملع عم قاوسالا نم نورتشي هباحتاو
 رحاسلاو ةينفملاو ةحأنلا ةرجاو لحفلا بسعو ةتملاو ريزتخلاو رجلا نم تحسلا نمو

 هللاىضر سابع نباو ىلعو رمع لاق + اذكه نهاأكلا ناولحو ىنلا رهمو ةعافشلا ةيدهو
 بحاصناف ةوشرلا نم فخا كلذ مكح اهوحنو لاوقلاو ىنغملا هذخأي ىذلا لاملاو اولاق مهنع
 ىلع كلزاك اذال وش نسحلا تعمس ناسك نبا لاق * دقع ريغب راشخا ريغنع هاطعا لاملا

 عقتال ىتح كروماىف طاشحالاب .ىتملا نمؤملاابيا كيلعف . تحسوهف هتيبىف تلك اف نيد لجد :

 ظفاخلا لاق : لالحلا ءاذغلا لكاي بلقلل ةفصتلا لصحتنامتاو مارخلاىف لب تابشلاىف

 فلع شوخ ناويح نبا دابزارد شمدراب « دروخسمههش ةمقل نوح هك ناب رهش قوص

 ةقرفتريغنم هدحام لكن ملك الا ىفناوبحلاب تاهشلا نعز رتحبال ىذلا هبشت تبيلا نمدوصقملاو

 اليلقولو لالحلاب ةعانق هلزاكل صرح هلنكيملول هنال صرحلا لاك نم تاهشلا لوانت نالو

 © ةيدوتلا انلزئاانا 8 ةعببطلا مكح ىهو موللاو برشلاو لك الا ةرثكنه مظعي ناوبحلاو
 « رونو ههيلاسانلا دشرتو قحلاىلا اهماكحاو اهعئارش ىدهت * ىده اهف ف اهنوك لاح

 © نوبنلا ام مكحي 8 لهحلا تاملظب ةروتسملانم اهبقلعتيامو ماكحالا نم مهبناام فشكت
 تلقزا« هاوملسانيذلا قف ابلعسانلا نولمحنو اهماكحاب نومكحم ىا ليارساىنب ءاناىا |

 ( نويللا ) ٠



 | هطعف هفوخ دق هبال موشريناامأ مجوز هيدا ىلع ةوشيبلا تفاصتعال ىضاقلا بداف ركذ |

 | ىدلا مهباتت "ىف هيلع ص وضم م يجلانا لاحخلاو 0 هبنونم وبال نمل همك نم بيجعلا |

 ْ ىحانملواىنامهللا) لاقو دحسملا بأي دنع امحرف ملسو هيلع هَ ىلص بلا امهبماف هتربخاا ل

 1 ىا# هتنتف ةللادريو» ةيطرش © 7-02 نمر هو هب الأ (لوس رلااهبااي ) ىلاعتهللالزئاف'(هوناه اذا ك سما

 | اهعفدف هك اينانمرو» هكويبطتبت ىلا بك هلت نلف 8 ن ناك نم انن اك هتحضفوا هتلالض

 | نفكلا .شجرنم ىا مهيولق رهطينا هللادري نيذلا 8 دوهيلاونوقفاذمللا دي كئلوا

 ظ ىلا _مهرابتخا ىفرص نع مهضاىعاو امملع مهرارصأو امهف مهك امهنال ةلالضلا ثبحو

 | نوقفاملااما ه« ىزخ ايندلاىف © دوهلاو نيفاثملل ىا مهل قه ةيلكلاب ةيادهلا ليصحم

 | لذلاف دولا ىزخاماو نيملسملا نيباهف مهتامت داو مهرتس كتهو مهتحبضف مهيزخف

 | عه ىا | © 5 نجح الاف مهلو ف ةاروتلا صن نامك 5 مهبذك روهظب حا حاضتقالاو ةيزحلاو

 ظ هلو أمل ريركت لك بذكلل نوعامسو# رانلا قف دولخلا وه ف باذع ىويدلا ىزخلا

 نافإف ةكربلا توحسم هنال هلصأتسا اذا هتحسنم ىثرلاك مارخلا ىا # تحسلل دا

 نم مهند رجشامف كلا نيم 5 ايت كواحناف حر شام مهلاح ناك اذاوىا ةحمصف ءافلا + كواح

 ريختلارثا.نيسمالا لاهل ناب #مهنعضرغتناو مهنعضسعاوا هنو كان 0

 سانلانم كمضعي هلناناف مهنع كضاىعال كوداعيناب ررضلان م ب اش 00 نلف 0

 هللأنا 0 مح نلاب ا هب ترما ىذلا لدعلاب # طسقلاب مهنا م ا تنيكح ناو 3 0

 0 مهنأش ماظعيو روذحمو هور كيب ]لك نوم ا نيلداعلا :# نيطسقملا بحي

 ه“ للامكحاهفةيروتلا معدنعو كنوءكح فكو 8 2 (رون نم ربام ىلع هللادنع نوطسقملا)

 هياولطاماو عرمشلا ةماقأو قحلا هف رعم مكحتلاب اودصقام مهنا ىلع هشو هءناعالا نوعدب

 اهعفروا ةاروتلا نم لاح هللامكح ابفو مهمعز ىلع هللامكح كلذ نكيملناو ميلع نوهاوهام

 ْ كبيوكمحل ىلع فطع نولوتب مث 4ف لا اهريمض نش ادتم اهلعجناو فرظلاب

 | وهو كومكحام دعب نم ىا « كلذ دغب نم #9 ةيترلاىف ىخارتاا مثو بجعتلا مكحىف لخاد
 مهباتكل قفاوملا كيكح نع نوضرعي مث ىا بحعتلاو داعتتسالا دك أنل اعطق لعام حرصت

 | مهباتكب ىا 46 نينمؤملاب قو رك ذامب نوفوصوملا # كئلواامو »» كمكح ايسر
 حدمو رظلل مذ ثا آلا فو .هبو كيواايناث باكل قفاومل يي ل

 ل رانلاف تحسلا هتينا 0211 م حدقو لدعلل

 ىوتملافو : امهم ىثع ىذلا شئارلاب داراو ( نش ارلاو ىثترملاو ىثارلا هللا
 ا ِ

 1 وا قلح موا قلح هديرب هك * وج هناد هدنرب ىعرم انعبف ىأ

 ْ نمشيس ةيوخ اموفكييرص ع ر] تقلا لك تبسد رود با ردىهام امس لا

 ا
| 

 خلا نادزراب خيش نآ ندش مهتم نابرد موس رتفد لئاوا رد

 هديشا ونير ولك و حرف ىوش * هدب هدرارد روكسم ابي نا

 ورد درروا ىنيوشر ىوطزإ ء وح يكس قط يضاف ,ابيسرىا

 بأي دس د ناشخ رح جو سعزا * بارشنا توراموت وراهردكلب

 هك حجل



 ا د مس دعم يور كوو مو
 ريع ىلع هلمحم اماو هفصو ريغتوا هلامهاب اظفلاما اهيف هللا هعضو نا دعب هعضاوم نع هنولبزيو

 نيعاوسلا مهعابت أل نولوقي ىا موقل ىرخا ةفص 6 نولو 2 هدروم ريغ ىف هثارجاو دارملا
 ةهجنم # متننوا نا وف لطابلا مهمالك ىلا نيريشم ةلطابلا مهليواقا مهيلا مهئاقلا دنع مهل

 لب # هوتؤتمناو و قحلا هناف هبجومب اولمعاو  هوذخف ف فرحا هي اذه 98 لوسرلا

 اناكو ةفيرسي ىف رييخنم افيرش نا  ىود  هاياو كاياو هلوبق 46 اورذحاف لف هريغ متيتوا
 ئبىلا مهنم طهر عم اهولسراف امهفرشل امهمحر اوعزكف ةاروتلا ىف محرلا اهدحو نينصحي

 هعمو لجرلا اذهب ريبخ مكنا مهل اولاقف ريضنلاو ةظيرق ىلع اولزن ىتح طهرلا مدقف ةظيرق |

 نع ادمح انل اولأست نا بحتق انصحا دقو ار ةنالفو نالف ثدح انف ثدح دقؤ هدلبىف

 بمك مهنم موق قلطنا مث نوهركت امب ىسمأي هللاو اذا ريضنلاو ةظيرق مهل تلاقف هيف ُهلاضق

 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا مهريغو قيقحلا ىبا نب ةنانكو دسا نب بعكو فرشالا نبا
 نوضرت له ) لاقف كباتكىف اهدخام اصحا اذا ةينازلاو ىتازلا نع انربخا دمحاي اولاقف

 هللاقف هب اوذخأب نا اوباف كلذب مهربخاف محرلاب مالسلا هيلع ليربج لزنف عنا ولاق ( ىئاضقب |
 درمأ اباش نوف رعت له) مالسلا هيلع لاقف هلدهفصوو ايروص نبا مهو كش. لعجا ليريج ْ

 معا وه اولاق (مكفوه لجر ىا) لاقف عنا ولاق ( ايروص نا هللاق كدف نكسروعا ضِسا ظ

 اواعفف (هيلا اولسراف ) لاق ةاروتلا ف ىسوم ىلع هللا لزتا امب ضرالا هجو ىلع ىتب ىدوهي
 كلذك لاق ( ىدوهب معا تنأو ) لاق مذ لاق ( ايدوص نبا تنا ) مالسلاهيلع هللاقف مهاناف

 نيذلا للاب كدشنا ) مالسلا هيلع ىنلا هللا من اولاق ( مكتيبو ىنيب هنولعجأ ) لاق نومحزي |

 م اجناو رحبلا مكل قلفو رصم نم مكجرخاو ىسوم ىلع ةاروتلا لزنا ىذلا وهالا هلال |
 مكيلع لزناو ىولسلاو نملا مكلع لزتاو مامغلا مكلع للظ ىذلاو نوعرف لآ قرغاو |
 معن ايروص نبا لاق ( صحا نم ىلع مجرلا مكباتك ىف نودحن له هءارحو هلالح هيف هباتك

 نكلو كتف رخام تربع را ثمدك نأ دارولا ىف رحم نأ تلمشال ولن رك 2 عدلاو |
 ليملالخديام اهنف هلخدادق هنا لودع طهر ةعبرا دهش اذا ) لاق دمحاي كباتك ىف ىه فيك
 هللالزنا اذكهىسوم ىلع ةاروتلا لزنا ىذلاو ايدوضنبا لاقف (محرلا هيلع بجو ةلحكملا ف ظ

 8 انك لاق (ىلاعت هللا ما ىفهب متصخ رئام ل واناك اذامث)مالسل اهياعىنل اهل لاقف ىسوم ىلعةاروتلا ىف

 لك[ نزح اغا | نت دلل ةلع انقأ فسشلا اذنك اذاوءانك رثتكيسلا ةذجا |

 هموقهنود ماقف همحر كلملا كلذ داراف سانلانم ةوساىف رخا لجر ىنز مث حرف انكلم مع |

 ىلعز وكي حرلانود ايش عضنلف عمتجم اولاعت انلقف كم نبا انالف جرتىتح هم رئاللاواولاقو

 دوستمث راقلاب لطم لحم ةدلج نيعبرا داحنناوهو ميهحتتلا ودا ااضضوف عيضولاو فيررمشلا ظ

 ناكماذهاولعط امهب ىاطن راما ربد لبق نم امههوجو نيرامح ىلع نالمحب ّ امههوجو |

 كنكلو لهاب كيلعاننئاال تنك امو هبهتربخاام عرساام ايدوص نبال دوهيلا تلاقف محرلا

 ىكلهت نا ةاروتلا ةيشخالولو ةاروتلاب ىندشن دقدنا مهل لاقف كباتغن نا انهركف ايئاغ تن
 هيمسسسص

 كا 6 ١تريْلسللللسب تب ي؟يببييئكك يب ب

 ا

ٌ 
| 
| 



 ةدعاملا اًةواؤد مهي مور يح

 | اوردقب مل ةأرما ىلع ةعاج ”عمتجلاولا 1ةيرؤئارحا هرج نوسرع 5 ةأرملاو |

 نشا لقي لو ( ىوفغفاهبر مدا ىصعو ) ىلاعت هللا لاق لق اذقيلو اهدارءالا اهلع

 ترشاب اهنال قراسلادب تعطق اعا لبشو ل زك الا ىلا هتعدو مدا لق'تلك ا اهلا عم ءاوح

 عيمجم ىنزلا ةذل اضيا لضحنو لشنلا عطقل افوخ ةرشابملل ةداولا“ ةكذ عطش ملو

 ق1 ىقلادت وه ىذلا لاملا تدخا اهنال قراسلا دب تعطق قروناستللا لاق * ندللا

 نارخ هو ىلاعت هنلآ' لاق لئكو نيثلا'ى * اهلؤاثل هدي قرف ناسا نيا ذخلا“اهنااك
 هنزاخ دعلاو هدنع قحلا ةنازخ وهف لام نه دعلا دئعام لكف © ضزالاو تاومسلا

 ةناخ ىلا ىدعتلا ةا عطش ةساسسلا دمت ةزاحا ريغب هالوم ةنازخ قدعت انبثيف

 تاداعلا ني نوكلج كلذك ل املا _نم 54 م ةقرسلا نا مث * ةيدعتملا دنلا هو ةنطنا هيي

 [ : قرني فنك هللا لوسراي اولاق ( هتالص نه قرسي ىذلا ةقرس نانلا ءوشا ) ثيدحلا ىفو
 ْ ةنيس قاتم ىلبصنل لحرلا نا ) يرفع اهعوكر مال ) لاق هنالص نم:

 اذك عوكرلا متلو دوجالا متو دوجلا متالو عوكرلا مت. هلعل ( ةالص هل ليقتامو

 لب هدام .ىلا لصيالف لاصولا ليث نعا هني عطقب ىلصملا اذه لثف بيهرتلاو بيغزتلاف
<> 

 | ىا ه«نيذلا كنرحيال هع فيرشتلا ةلاسرلا ناونعب ملسو هيلع هللا ىلص هبطاخ 4 لوسرلا

 نوعراب## حرفلاو نزحلابجوتال  ضراوعلا .نع رظنلا عطق. عم تاوذلا ناف نيذلا

 4.هن دوصقملاو ةصرف هنم اودجحو» اذا هراهظاق أعلرمس رفكأاف نومي ىا هي 5 رفكلا ىف

 لامالو نرخ الو ىنعملاو مهيلع هرصان ا هنأ ىلع ءانس مهعيلصل نزح ذأ نع . مالسلا هلع

 ه؟مههاوفاب انما اولاقؤ# رفكلا ىف نيعراسملل ناب 6نيذلا نم## اعيرس رفكلاىف مهتفاهتب

 ةراشالاناسللاو مفلاب الا نوكبال لوقلا نا عم هاوفالاب هقلعت نابىف ةدافلاو ع اير

 مهعهاوفا زواجال مهتنسلا ىلع نورجام ناو مهبولق ىف امع ةربعم تسيل مهتنسلا نا ىلا

 اولق ريمض نم ةيلا- ةلج ه4 مهبولق نمؤتلو 9+ مهبولغبهل نيدقتعم ريغ هباوقطن اماو
 نم ىلع كَمْطَع 3 اوداه نءذلا نمو م مههاوفاب هلوه هىلا راشا اع حم رصتلل اهب 0

 ظ 21 نيقفانملا نيمسق ىلا مهميسقتب رفكلا ف نيعراسملاناس مت هبو اولاقنيذلا

 ا هيوقتلاما ماللا ه6 بذكلل © نوعامس دوهلاو نوقفانملا ىا مهريدقتلااو فوذحي امعيعرج

 | نوغلابم مه ىنعملاو فوذحم لوعفملاو 5مالاماو لوبقلا ىنعم عامسلا نمضتل اماو لمعلا

 | فيرحنو هلاحبس هللا ىلع بذكلا نم مهرابحا هيرتفتام لوبق ىفوا بذكلا عامسفف
 مهره ناف ليدتلاو صقتللاو ةدايزلاب م اوبذكل مكيداحاو ؟رابخا نوعامهسوا مهباتك

 . 1 . 3 .٠ . ا

 كلذ ع.سيملو اذكو اذك هنم تعمس لوقو جرخم مث مالسلا هيلع لوسرلا نم عمسي نم

 مدمس سس سس هسسسسسسا ممم ل ل لل لل ااا ا ا تتتجا لللللاببب0 23586 2

 دارملا وه ال نيسو لوالل ررقم ردقملا ًادتبملل ناثربخ # نيرخآ موقل نوعامس 8 هنم |

 ىنعم ىلا عوجرلا ف هدمح نمل هللا عمسفف ماللا ل لثم ماللاو نيلذالا نيهجولا ىلع بذكلاب

 ىرخا ةفص 3 هو 38 ئير كا موق مالك لوبقى نوغلامم ىنعملاو هدمح هنم لق ىا نم

 أ رببخ دوهن مهلَق ءاضغلاىف اطارفاو | بكت كنع اوفاحتو كاسلجع اورشنم ا موق



 | عادذلا لصفم وهو هدنز نم قراسلا نيمب عطقيو زرحلا مدمل هْريَع لام قورسملا ناكولو
 ىضفال مسحيإول هنال مدلا عطقل مطقلا دعب راحلا نهدلاف لخدي ناب مسحو تكلا ف

 قرس ناو ديدشلا دربلاو ديدشلا رلاىفعطقبال اذهلو فلتمال رجاز دحلاو فلتلا ىلا

 لب عطشرال املا قرس ناو لصفملا نم ىرمسلا هلحر عطقت ىعلا هدي تعطق امدعب اناث

 | اهرثا ملعي ةبوتلا ناىلع ليلد هفو (هللا روس رظني هناف نمؤملا ةسارف اوقنا )ثيدخلاىفو

 نال نالجر اهباصنو ةرم رارقالاب وا ةداهشلاب ىارملا برش هب تبث امب ةقرسلا تدنو

 | كلمىلع ةنايلا نال عطقلا طرش ةنم قوربسملا بلطو دودحلاىف ةلوقم ريغ ءاسنلا ةداهش'

 هللاى ضر ةشئاع نعو #* عيضولاو فن رمشل | نين عطقلا ىف قرفالو هتموص# الا رهظنال ريغلا

 عفشتساف اهدي عطش نا لسو هيلع هللا لص ىنلا داراف ةيموزخم ةأرما تقرس تلاق اهنع

 عفشتا هماسااي ) لاقو لَش مف هحم مالسلاو ةالصلا هلع ىلا ناكو ديز نع ةماسا اهل

 2ك د ا معلا مهيف قرس اذا اوناك مهنامكابق نيذلا كلها امنا هللا دودح نم دح ىف

 تعطقل تقرتس دمحم :تش" ةمظاف ناو هللا باو دحلا هيلع اوماقا فيعضلا مهف قرش اذاو

 هللا لوسر در اذهلو مامالا غولب دعب دودحلاف ةعافشلا نع ىهن تيدخلاىفو ( اهدي

 بنذلا ىلع رتسلاوةزئاج هلع ىنحلا نم ةعافشلاف هلق اماو ةماسا ةعافش ملسو هيلع هللاىلص

 ىدعسلا لاق : ىذاو رش بحاص نكي اذا بودنم

 دوخ ىالامبدشوبهدرب وا مه : دب ىاهلمع دس هدر سإ

 لاق * ةيوسلا ىلع مكحلا ءارجاو ةيعرلاف لدعلا بوجو لع ةلالداضيا ثيدحلافو

 فيكف مهارد ةريثع ةقرسب قولا اهتميق دي عطقىف .ةمكحلاام لبق ناف روصنمونا مامالا

 ( اهلثمالا ىزجالف ةئيسلاب ءاح نمو )) ىلاعت لاق دقو قراسلا لعفل ءازج اهعطق نوكي

 كتهامل نكلو لاملانم ذخاام ءازجب سيل عطقلا نالو دبعلا بسك ىلع ءازج كلذ نوكي

 عطق ةمرحلا معلب كنه ءازج غلب نا زوحسف اسمك اه 'ءاوكن لاق ةنأ ىرالا ةمرللا-اوم

 ١ تايانملاريداقم ملعب نم اهملعي اما تابوقعلا ريداقم نال كلذإع ةرشعلا ىلع رصق ناو دنلا
 | تاب ىف دسع نا سنوي لاقام منو . ىهتنا دايقنالاو ملستلا قحلاف كلذك مالا ناك اذاو

 | ىفاك ادغ اذكه هباذع نوكي نا كنموضع ريخ مارد ةسخق عطق نم نمأتال بهزتلا

 | هللا ىلا هجوتو  لتخلا نع عطقنيو للزلا نع بوتي نا لقاعلا ىلعف * ن.دباعلا جاهنم

 / ىوشملافو :.لجالا ىلعالا

 ]١[ تسال هلج اهنا هللا الا شيب * تساهدرا ركاهراج واهلح

 [«] اضر ردنا نز ملستدد تسد *« ادخن هديناثكو تستفز لفق

 | 'قال ةينازلاب ادب ىزلإ ةنآ ىفو ةقراسلا لق ةيآآلا هذهىف قراشلاب ادب امنا. ىلاعت هللا نا مث

 ةوهش رثكأ ةأرملاو ةوهشلاب لعفي قزلاو ةأرملا نم ىوقا .لجرلاو ةوقلاب لعفت ةقرسل
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 ةدماملا ةروس هيي م41 م

 ىلع ةلةبوقع دحلا ناك ةقبقح هتبوت نكن ملناو مهتاجدد ىف مهلةدايز ضارمالاو نحناو
 ةمحرلاو ةرفنملاف غلابم  محر روفغ هللا نا هه بتي مل نا ةرخ الآف نخاؤم.اوهو هننذا

 ظ هللالو سرل باطلا 7 ضزالاو تاومسلا كلم هل هللا نا عت م ةيوتلا لش كلذلو

 أ داهشتسالاك لذي دارملاو معلا ريرقتل ىراكتالا ماهفتسالاو عيمجلا هبدارملاو ٍلسو هلعهللا ىلص

 هلكهللا نا مت ملأ ىا هعاو هجو غلبا ىلع ةرفغملاو بيذعتلا نم قاسام# ىلع ىلاعت“ةئاردق ىلع
 | امفؤادهبق ىلكلا فرصتلا ىلع ةماتلا ةردقلل نامزاتسملا رهابلا ءالبتسالاو رداقلا ناطلسلا

 ظ انعدم # هشيشم هيضتقت امسح كلذ ريغ ىلا ةتاماو ءايحاو امادعاو ادا امهبف
 | ناكولو هلرفغي نا 5 ءاشي نمل رفغيو © هنم لدع وهو ريغدلا بنذلا ىلع ولو هبذعي نا
 | لجون نل رفتتو هيدعت ةمكملا "بجتوت نمل بدعي ىا هم لتشفلا وهو" ماع ليدلا

 لاق*ةرفغملاو بيذعتلا نم ركذام ىلع ردقيف 6 ريدق *ىش لك ىلع هللاو 00
 مث ةبوتلا لبق تام نمل ةرخ الا باقعو قراسلادي عطق بجوا ال ىلاعت هنا خمشلا نبا

 | رفغيو ءاشي نم بذعيف ديرياممكحيو ءاشيام لعفي هنا ناس هفدرا بانا هتبوتلق هنا ركذ
 | مهبلاو مهبرو تاثدحلا عيمج كلام هنال ىرخا ةرفغملاو ةراث بيذعتلا ةنم نسحب ءاشن ْن
 ىلاعت هلاعفا نسح نانم ةلزتعملا تمجزاك ال داراو ءاش فنك هام ىف فرصتن نا هل كلاملآو

 ةياعرل ةنمضتموقلخلا طاصم قفو ىلع اهنوكلجال لب اكلامو قلخلل اهملا هنوكلجال سيل

 ظ مهارد ةريشع ردق ةيفخ فلكم ذخا ىه ةقرسلا نا ملعاو * ىهتنا مهل حاصالا وهام

 | ةيفخابونونجمو ىبص ذخا نع فلكم اب زرتحاف هتهش الو هيف هل كلل. ال زرح نم ةبورضم
 ةميقوا انبع ىا مهارد ةرششع ردق هلوقو . قيرطلا عطقو بصغلانع ةقرسلا نكر وهو

 ةقرس دعب ةرشعلا نود امذخاف ببعلا قح ىف اماو عطقلا قح ىف ةقرسسلا بابصتاذهو

 | رانيد عبر ةقرمسلا باصت ىفاثاادنعو هعئاب ىلع هب دسعلا دري ىتح اببع دعيو اعرش اضيا

 ىلوارثك الاب ذخالاو ( مهارد ةرششع ىفوا رانيد عبر 5 الا عطقال ) مالسلا هيلع هلوق انلو

 زرتحاو لقاثم ةعبس نزو اهنم ةرشع نوكيام مهاردلا هذهىف ربتعملاو دحلا ءردل الابتحا

 عطقلا بج ال هبورضم ةرشعىواسإال ةرشع اربت قرس اذاىتح اهنود هتمدق < هي ورضملاب

 لاق + اظفاحو ا ءانس عناملا ناك ءاوس ريغلادي هيلا لصي:نانم عونم لامنم ىا زرح نم هلوقو

 ةنتن ف ؛ناويحتت رول ضلي طواست ال طنا قجزيتك نر درع وم ايش قرساوا عودلا
 الج هلوش ديقو هيلع عطقال توبسلا نع عطقنم تيب ىف عاتم وا هل ظفاح ال

 نم قرس اذا م زرحلا ىفوا لاملا تيب نه قرس اذاياكا يقتدززيملا ق ةيبش هل ناكوأ

 عطقالاذكو ةي.ثلاب ' ئردس عطقلا نال عطقل طابرلاو مام اك هيف لوخدلاب سانلل نذا تدب

 ولو اهجوز وا هتجوز لام ةقرسب اذكو ةداع لوخدلاب نذالا دوجول هدسس لام ةقرسب

 اة اندر الا ل اميق نيجتوزلا نم "نكمل ةطوسلا دا نال هه نانكتو الروخ ال ضلخ دكت ىلإ
 ' نيب طابنالا نايرجل ءالو ةبارق امهنيب نم لام ةقرسب عطقال اذكو عطقلا نع عئام وهو
 | مرحم محور ىذ تيب نم ةقرمسالو زرملاىف لوخدلاو لاملافف عافتنالاب عورفلاو لودالا



 مه امني وح سداسلا ءزجلا

 ظ اهر ىنإي نيزك ىلوا نيد راك * اهراك هلمح تسكوبرب يقي ْ

 مظع لوه ىلا ترظنف مهج رطاق ىلع فقاو قاك ىتانم ىف تار ءاحلصلا ضعب لاق

 ربعاو كلمح عض هللادبع اي لوقي لئاق اذاف هذه ىلع روبعلا فيك ىسفن ىف ركفا تلمح

 ظفاحلا لاق : ايثدلا عد لاق ىلمحام تلق

 ىتشز قشاع دوش هك ىبوخز. تسفج .* اناد لد ىا قد: ىايند 0-0 '

 ىأ ةمحنلا نم لضف لعفا مناو ةيدعتلل هيف ءاللا ( ايندلا لها ماب ىنوي ) ثيدْلا ىفو

 داراةىم اهبف سمخغي ىنعي ( ةغبص .رانلاىف غيصيف ةمايقلاموي رانلا لها نم ) ةمعن مهربك |

 دارا مث ابلاغ نتمغلاب نوكي امنا غبصلا نال :مزاللا ىلع موزاملل اقالطا نيمغلا غبصلانم
 كبرمله طق اريخ تيأر له مدا نبا اي لاقي مث ) هب رانلانم ةحفت ةباصا اهيف هسمت نم
 دشاب ىنؤيو ) ايندلامن نم هيلع ىضمام هتسنا باذعلا ةدش ( براي هللاوال لوقف طق معن

 نبااي هللاقيف ةنملا نم ةغبص غبصفف ةنللا لها نم ) ايئدلا ف ءالبو ةدش ىا ( اسْؤب سانلا |
 تيارالو طق سؤب ىبرم ام هللاوال لوقف طق ةدش كيرم له طق اسْوب تيار له مدا

 كلم نبال قراشملا حرش ىف اذك ( طق ةدش

 متجر لهاز موش قشع ىانشا رك * تهجدصز مهانك رحب قرغ,دنج ره... .|

 اهف تباث ةقراسلاو قراسلا مكح ىا ربخلا فوذحم ًادتم وهو * ةقراسلاو قراسلاو# |

 طيترصءافلا دعباف ردقملامكذلا كلذل نايب 5 امهيديا اوعطقاف إف ىلاعت هلوقف مكلع ىلتي |

 امباو ىنجا هنا مهوتل ءافلاب تأي ملولو اهلبق امب دوصقملاوه هنال هيف اهب ىلا كلذلو اهلبق اب |
 غاسكلذلو امهناعا امهيدياب دارملاو ليواتو ناضابألا اخ عقبال ءاشنا سمالانال ريخلا ردق

 هيلا فاضملا ةينثتب ءافتك ا «امكبواق تغص دقفإل ىلاعت هلوق ىف اك ىملا عضوم عمجا عضو
  هللانم الاكت ابسك امي ءازج 88 سلجلا رخآ ىف “يحبس ةقرسلاب قلعتيام ليصفو |

 ةيوقعو ةقرسلا لعف نم العف ام ىلع امهل ةافاكم اهوعطقاف ىنعملاو هلل وعفملا ىلع نابوصنم
 ىا الاكت ةفص هللا نمو ءازجم قلعتم امبو امهب ءادتقالا نم اهريغلو ذوعلا نم امهل ةعدار

 هللاو# عانمالا وهو لوكنلانم ذوخأم ليكدتلا نعم مسا لاكنلاو .ىلاعت هنم انناكالاكن

 ه مكح 88 همنا دضالو هعزاني دن ريغ نم ءاشي فيك هبضي هما ىلع بلاغ # زيزمع
 ىلعةيوطنملا عئارمتلا هذه عرش كلذلو ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقت امب الا مكحال هعئارش ىف
 ىا 6 هءاظ دعب نم 8 ىلاعت هللا ىلا قارسلانم 5 بات نف # اصملاو مكحلا نونف
 هتمعن مظع ناببل هلبق روصتنال ةبوتلا نا عم هب عرصتلاو هلام ذخاب هريغ. لظ نا دعب نم

 ىلع مزعلاو هرشابام تاعبت نع ىصفتلاب سما ىا 46 حلصاو ف هتيانج مظع ريك ذتب ىلاعت
 اماو ةرخ آلا ىف هبذعي الف هتبوت لبق ىا 4 هيلع بوتي هللازاف » ةقرسلا ىلا دوعبال نا
 اذا هدب عطقتال ىدادحلا لاق * هنم قورسملا قح هنف نال اندنع ةبوتلا هطقست الث عطقلا

 0 تناكناف بجاو عطقلاف بات مث مكاخلا ىلا عفر اذا اماو مك احلا ىلا ةعفارملا لبق لاملا دد



 ةدباملا ةروس د مه ريض
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 | لوصوملل دكوت 6 اميمح اه اه..خ مهلو نا مساوهو ؛اهمفانم رئاسو اهرئاخذو اهلاوما
 | نم الا عقو فرظ «# هعم ف :دعض ىا لوصوملا ىلع فطع 6 هلثمو + هنم لاحوا

 | ىنعا ناربخ هب قلعت امب قلعتم 6 هباودتفل ف لوصوملا ىلا عجار ريمضلاو فوطعملا
 | اعم هلثمو لوصوملا ىلا عجار ريمضلاو ءادتفالاب قلعتم هبو مهل ىف ردقملا 0

 قلعتم 86 ةمبقلاموي باذع نم 8 كلذب لبق هنأك ةراشالا مسا ىرحم هئارجال هديحوتو

 | ٍباذملا نم مهسفنال ةيدف هولعجل مهل تباث هلثمو ضرالاىفام نا ول ىا اضيإ ءادتقالاب
 | ناربخ هزيح ىفامت ولو ول باوج وهو كلذ 2 ميم لبقت ام هءاودتفاو دموي عقاولا

 1 لاارشلنو ةققحلا هوجولا نم هحوب هنم مهلا ةلاحتساو مهل باذعلا موزلل لشع ةلماو

 تنك أ ابهذ ضرالا *ىلم كل ناكول تيارأ هل لامتف ةماقلا موب رفاكلاب ءاجي) ثيدحلا ىفو
 | نم لهسأ وهام ىا (كلذنم رسيالاوهام تلئس تنك كلا هللاقبف من لوقف هب ىدتفت
 ه6 ملا باذع مهلو 8 ةداهشلا ةلك نايتاو ىلاعت للاب كارشالا كرت وهو روكذملا ءادتفالا

 نوعنصي اذاموا مهلاح نوكي فيكق لبق هنأك ه6 نوديري #9 مهبولق ىلا هعجو صاخب عيجو
 ْ نوملطيو كلذ نودصه مهنا لواآلا هوجودل 7 رانلا نم اوجرخحنا #3 نوذديرب مهنا لبقف

 صانم نيح تالو جورخلا نوديري كانهف قوف ىلا مهعفريو رانلا بهل مهحفلنف خل

 نونمت مهنا ثلاثلاو مهايا اهعفر ةدايزو رانلا ةوقل اهنم نوجرخي نوداكب مهلا ىناثلاو

 6 اهنم نيجراخم © اوسبل مهنا لاخلاو كلذ نوديريىا ه6 مهامو فه مهبواشب دوديريو
 عطقنيال مئادىا 46 مهقم ٍباذع مهلو  اهيف اودبعا اهنم اوجرخينا اودادا انك مهنال
 دولخ مكل ةنحلا لهال لاش ) هرشللا قارا لق ناس دعب هيدم صان مدع حرصت وهو

 نا - ىور رانا ىف دواخ مكل ىأ (تومالو دولخ رانلا لهااي رانلا لهالو تومالو

 / لثمي امتاو رانلاو ةنْلانبب ميذيف شك ةروصىف توملاب ىنؤينا دعب نانوكي نيلوقلا نيذه

 اين ىذلا ليعامسا نع ءادف ناك امل هنال شيكلا ةروص صصختو احرت رانلا لهاو احرف

 رفكلانا رعاو * كلملا نبال قراشملا حرشفف اذكاضيا ةرخ الا رادىف مهنع ءادف 1

 هللا عا دقو حاورالا ملاءىف ىهلالا رونلا شاشر ءاطخا رثا رانلا ىف دواخلا وهو هءازجو

 ٍ ىونشملا فو : رونلا كلذ ةباصاب نيئمّؤملا ىلع ىلاعت

 ]١[ راموحمهىرهز ناكدوخ نارفاك * راو روشز لسع ناك نانمؤم

 [9] ثسأ دسم دوس نامه رو 2 تس هدو شرا د
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 مالسلا هيلع ىس وع ىلاعت قدح زا ندماىبحو ناسرد موس رفد رخاوارد ]١[

 مدز ىدشاب هدنك رسزا ىهام * مود سفن رب دنار لوا سفن
 ىتبج ىنب هكنادنج نكدهج * ىتيكحود نيزك ىناديموت
 مازرك“ نأ يديم لكون اى تارا نا كيو. دعب

 'جاناي رفس ردنا ةقرغ * كود هزا هكىناديمب وت
 لا مالسلاهيلع ايبنا ندش ديمون نايبرد موس رتفد رخاوارد [؟]

 ---- - رجح طعس



 ميك مم م سداسلا هما

 ةماريخ انكهبو هللانم ةداعسلا انلث هبسبانافاهافخا ةمكط هناحسقملا كلذ لمف هتنا امي

 انو لوقينا سما اكرمشبم لسو هيلع هللا ى ادوهو نيسنلاهب ماك م الاانبّللا متخهبو سانلل تجرخا

 نع انى ماف هير ىلا صاخ هجو. هلق ولخم لك اذكو انجانيو هنم هجانن ىلاعت هللا ىلا صاخ هجو

 اودهاح و4 ىهتنا ةيهلالا ةريغلاب اينما ذهوهتما ءاعدب اهمف لزنب ىتح ةلاسسولابهل وعدن نا هللا نما

 زوفلاو هللاىلا لوصولاب ه6 نوحلفت مكلعل 8 ةنطابلاو ةىهاظلا ادعالا ةيراحمب 46 هلسسفف

 ناعالااهدحا . ءاشاةعبراف ىت.ةملا حالفلا لعج ىلاعتّللانا ةيالاىف ةراشالاو جو هتما 1

 ىوقتااهيناتو : رق لال لح دبعلا صلخيهبو ةقلخلا ءديىف رونلا ةغاشر ةباصاوهو

 اهثلاثو . ىصاعملاةءلظنم دبعلا صلخيهبو ةيعرشلا لامعالاعبنمو ةيضرملاقالخالااشنموهو

 دوجولا فاصوا ةملظنم دبعلاصلخت هبو ةيتوهاللا ءاّقبىف ةيتوسانلا ءاقوهو ةلسولا ءايثا

 ةملظ نمدبعلا صلخت هبو ةيوهلاتاشاىف ةينانالا لالحمضاوهو هللالسسفف داهجلا اهعبارو .

 6 هللا اوقتا ) رونلاةياصاب 6 اوما نيذلااهيااي ١ قيقا ىتملاف دوهشلارونب رفظيو دوجولا

 6« هليبسفف اودهاجو )) ىاصوالا ءانقاىف 6 ةليسولا هيلا اوعتباو ١) ةميمذلا قالخالا ليدنس

 ةيمجتللا تاليوأتلاىف اذك دويغملان م .دوصقملا لش, ( نوحلفت كيال دنخبلا لذ

 هللاىلا لوصولاناف َهَملا اهنمدبالو ةلسولا ءاغتباب سمالاب تحرص ةميركلا ةي الانا

 ظفاحلا لاق : ةّقيرطلا اشمو ةقيقحلا ءاملعىهو ةلسسولابالا لصحال ىلاعت

 ىهارك رطخ ذا سرتب. تستاملظ * نكم رضخ ”ىهرمه ىبواح عنيا عطق ظ
 ءاملوالاو ءاسن الا ةلالدو دشرملا ةراشا قفو لمعلا اماو اهدوجوىو ديزي سفنلاب لمعلاو |

 نسحلاوناخيشلالاق * بابرالابرىلابلاطلا لصويو باجملا عقريو دوجولانم اهصلخبف ظ

 انلحيتفي لوقنو اهيفانقاو هللاىلا لوخدلابلطل ةراغمملا انيوأدق ىليحاصوانا تنك ىلذاشلا

 ]| كلاح فك هلانلقف هللا ءالوا نم هنا انملعو ةسهوذ لجرامو» اًنلع لخدف دغ دعبوا ادغ

 هللا ىلا نينو اظقشف هلل هللا نيديعت ال سفناي دغ دعبوا ادغانل حش لوش نم لاح نوكيفكلاقق ظ

 ظفاحلا لاق : لالا ةقتق> ففشكتلدجو لك ينرغ قلعتلا عطق نم دبالف انيلع حتت كلذدعبو |

 دبا ىمب ردق نيا امذ قشع راك هك# غيرد اوم طهر كاان مو |

 خيشلا مداخ نار ىكحو  ىمظع ه2ال ا ةدافش إو مظع فرش ءاحلصلاو رابخالا ةحص ىفو

 لاقف ريكتنو "نكس: لاؤشبف دنع: ثيدلا ئرخل ايبرغم الجر ناك ئءاطشلا ديزي ىبا

 ىريق ىلع اودعقا لاقف كلذ طب نيا نمو هل اولاقف امهل نلوقأل ىالأسنا هللاو ىنرغملا

 ىتولأستا كاش دوسان د ةلاعلا اوعمسف يي اوسلج ىبرغملا لقتنا املف قوعمسل ىتح

 نيا باوج ناف اذه لاثما دعبتست الو هو 5رتو اوضف قنع ىلع ديزي ىبا ةورف تلمح دقو

 وتلا فوروذانلا زلة ثن: ليم انو نم هعم بهذي ققدملا

 كياو: رح: اديها | + ديشاب“ تايم كيدريز ىسخ وج هك ىدز جنك

 دوشيم ىلعو يوكل سنوم * دورى :تزائج :نا شيب شب

 فانصا نم ىا #« ضرالاىفام ف مهنم دحاو لكل ىا # مهلذا ول اورفك نيذلا نا وط |

 ( اهلاوما )

 مجلس مع س ب ب

 ؟6 رى جك مريع سكل معتم تعب جعج جعل يملا 9



 ةهاملا ةرؤخ مده ملال جم

  نوكتةعاختل اهلامعا ىواسمىفتدجوو قيرطلا نع طامي ىذالا اهلامعا نساحبفف تنقش:
 (ةديدحم) همكح ىف ىعذلاو ملا هبخاىا (هبخا ىلاراشا نم ) ثيدحلاىفو ( نفدتالدجسملاف
 ىتعي ( هنعمل ةكنالملا ناف ) ةديدحب ناكم ( حالسب ) ةياورىف ءاج هنال لتقلا ةلا وه امبىا

 ةالصلاه لع هلوقل مارحوهو هتراشاب املسم فوخ هنال مالا لوا ةنملا نع دعبلاب هيلع وعدت ظ

 لس هباور ىف هب حرصأك هلتقف حالسلا هقبسيدق هنالوا ( مما عورينا م لحبال ) مالسلاو
 اخاريشملا ىا ( هاخا ناك ناو هديىف غزت, ناطيشلا لعل ىرديال هناف همخاىلا «دحارشتال ) ظ

 قيقشلا خالازال هنع هبىنك هبرض دصقرلو الزاه ناكن اف ىنعي ( هماو هسال) هيلاراشملا

 ري اىفنافهللاءالوا ةاداعم هلوسروهللاةب راحمزا ةيالاىف ةراشالاو خو ابلاغ هبخا لتق دصنال |

 رظناذا كد ناك مالسل اهملع ىسوم نمزى ءاروعابن علبناىربالأ ( هور ِ ةيابتفإا

 أ ةدحاو ةئمارح هبال وا نم ىلول كرتيملو ةدحاو ةليم اهلهاو امثدلاىلا لام اماف شرعلا ىأر |

 | نالذخلا نيكسب لتشنا براحلا اذهلثم ءازخ دورطملا بلكلاةلزنمب هلعجو هتفرعم هللابلس ٍ

 ١ فالخ نمهلجراو لاصولا لايذا نع هيديا عطقتوا نامرخلا عذج ىلع نارحهلا لحب بلصيوا

 / باذعةرخ آلافو ناوهو دعب ايئدلاىفهلف فالتّنالاو ةبرقلا ضرانم ىننيوا فالتخالانع |

 اوردش نا لش نم هللا ءال وا نع اوردتعاو اورفغتساو هللا ىلا اواتنيذلاالا نارحهلاو ةعطقلا ٌْ

 ظفاحلالاق : ةيانعلادوقفم

 دنك لبو واعر دكت نارا بكن كورسا اكل لطلب زون باس بع يك لق
 ىونملافو :

 ىع هشسشلوتزاا كدررعلا لوز عطس ىقالاةالازب اوت! ىب نا زر مزعل

 نك دازو اهينرك وبا وجيم * نك رافغتساو بايرد ناش دوز

 دفكاو دوخ رب هتخم ىاهوبم * دفكشبوت ىوس ناش ناتسلكات
 شانهجاوخ ىتسدشرا فهكك ساب * شابم كسزا م«دركرد نارب مه

 | ىا ه اوغتباو 8 هصاعم اورذحاو هباذع اوشخا ىا ه4 هللا اوقتا أ نيذلااهيااي 9 .

 | ةماصلالامعالاب ةبرقلاىا # ةلسولا قو هنم ىنلزلاو هباوثىما ىا ه هللا 98 مكفنالاويلطا |

 اهلومعم مدقتسنا علت ىتح ردد تسلو ماههالل اهلع مدق ةلسسولاب قلعتم هللا ىلاعتهل وق

 ' عملاو هبلا برقت اذك ىلالسو نم ىلاعت هللاىلا برقتيو هبلسوتيام ىنعم, ةليعف ىهلب اهيلع
 ' ةجرد اهناف ةاسولاىلهللا اولس ) ثيدخلاىفو ةنلاتاحرد لضفا ةاسولاءاطعلاقو * لئاسولا

 ١ نيح لاقنه) ثيدخلاىفو ( اناوه نوكينا هللا نم بلابل دحاو ديعالا اهلانيال ةنملا ىف

 ةايضفلاو ةليسولا ادم اندبس تا ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذهبر مهلا ءادنلا عمسي |

 ريسفت ىف ىرانفلا ىلوملا لاق * ( ةماقلا موي ىتعافشهلتلح هتدعو ىذلا دومحما ماقملا هثعباو
 أ

 هإ تصح 0 هيلع هللا ىلص هللالوسرل ىهو 5 6 هحرد ىلعا ىهف ةلاسسولااما ةحئافلا |

 ْ ىنالوال فلشظغأل ىلاو ب رحاب قىزرأب دقف الوىل ىداعنم ) ىلاعت هللا نع ةياكح حدحصلا

 ةبالولا دودرمناو قحلا لوش مكلوبقو قحلادر ؟درناف ءانلوالا اهيا ةيالولادرب مهيلع

 ابرد موس رنفد لثاوا رد

 رع
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 لا ىحايس ره



 مهي م85 دج سداسلا ءزجلا

 لوا ةخراج ةل اب :لتقلا نوكينانيب قرفالو عرشلاقحهنال كلذىلا تفتلبال ءالوالا اقعولو |
 جعبتو ءابحا اوبلصي ناب ذخالاو لتقلا نيب اوعججنا لتقلاعم اويلصي ىا 6# اوبلصيوا © ظ

 هريغارجزلاو عدرلاىف غلبا اح بلصلان ال اولتق امدعب اولصيالو اوتوميناىلا.عرب مهنوطي '

 ىو مهيديا ىا * فالخ نم مهلجراو مهيديا عطقتوا #3 هب ةيصعملا هذه لثم ىلع مادقالا نع

 رادقملافناكو ىذوا سم نم لامذخ ا ىلع اورصتقانا 21“02 نمىرسسلامهلجراو, غسرلا نم

 ذخ الف مهيديا عطقاما 4 همق اهيواساموا مهارد ةرمشع مهنمالك باصا مهيلع مسقول ثيحب

 اولعفي ملنا ه# ضرالانم اوقنيوا 9 هنمآ تيوفتب قيرطلا ةفاخالف مهلجرا عطقاماو لاملا

 مهرش عفدب ضرالاهجو نع ىننهناف سيلا وهاندنع ىننلاب دارملاو داسفال ىعسلاو ةفاخالاريغ

 نئاك ه« ىزخ مهل كلذ © نمالا ةلازاو ةفاخالا ركتم مهترشاملاضيا نورزعيو اهلهانع
 ةلكجاو ىزخلاوهو ًادتبملا ىلع مدقمربخمهلو أدتبم كلذ هلوق . ةحيضفو لذى اد ايندلا ىف 9
 مظع ةياغل هردق رداقبالا < عيطع باذع 9 اذهريغ ه ةرخ الاف مهلو © كلذاربخ

 الاح عقو فو 0+ قلطنم 5 ةرخ 2الى نختم ًادتهَآَدَعَو مدقمربخ مهل ىلاعتهلوقف ٠ مهتبانج

 اوبات نيذلاالا 8 ف ةرخ لاى انناك ىا الاح بصتنا مدق املف هلدفص لصالاىف هنال باذعنم

 هلوق هنع 'ىنيك لجو نع هللا ق وقح نم وهاع صوصخ ءاشتسا 6 مهيلع اوردشتنا لق نم

 هذهب طقسإالا هناف نيسد الا قوقح نموهام اما © محر روفغ هللازا اوماعاف #8 ىلاعت

 بوجو ةبوتلا هذهب طقس مهنلع ةردقلالق اوباتمث اناسنا اولتقزا قيرطلا عاطق ناف ةبوتلا

 مهيلع ةردقلا لبق اوباتمالاماوذخاناو وفعلاو صاصقتلا ف هقح ىلع مدلا ىلوناكوادح مهلتق

 هلامىف انقاب لاملا بحاص قحناكو قالخ نم مهلجراو مهيدياعطق بوجو ةبوتلاهذهب طقسي |

 هيلعدحلا ماقيو هعمتتالب ةي وتلا نا:ةيدأ الا نهاظف هيلع ةردقلادعب بائاذا اماو هدرمهيلع بجو

 عاطقف هب "لاو * ىقعلا ىف مظعلا باذعلا هنع طقس ناو داععلا قوقح نمضيام اندلاىف

 نما ول براحلا ه كرشملا نا ىنعي اهدعبو ةردقلالق ةبوقعلا ا كرسشملاة وتنال نيملسملا

 مدنمرفكلالاحىف باصاام "ىثب بلاطيالو دودحلانم ”ىثب هلع ليسالف هلع ةردقلادعب

 ىا هيلع ةردقلا لبق مهنم ٍباَتْنف 0 نؤملسملااماو . هيلع ةردقلا لبق نماول اك لاموا
 داعلا قوقحن م ناكام طقسالو هللاقح تبجوىتلا ةبوقعلا هنع تطقس مامالا هبرفظينالبق

 صاصقلاهلع قِسولتقلا محن هيلعةردقلا ل ابق ةبوتلاب هنع طقس قيرطلاعطقىف لتقدق ٌناكن اف

 عمج ناك ناو م طقس لاملاذخادق ناكناو هافوتسا ءاشناو هنع افع ءاشزنا لتقلاىلول |

 ةردقلالبق ايناتءاجاذا مهضعب لاقو * لاملانامض بحبو بلصلاو لتتلا محن هنع طقسي امهنب .

 ىور * هحاص ىلع ؛هدريف هنبعي لام هعم دجوينا الإ لامالو مدىف عيب دحألا نيك ال هتلطأ ظ

 ءامدلا كفسيو قيرظلا عطش ناكام دعب اشان هءاج ردب نب ثراحلا نا هنعهللاوضر ىلعنع

 طقسالف هلع ةردقلادعب باننم اماو الصا ةعبت هلع لعجبملو هتبوت لبقف لاومالا ذخأيو ظ

 عقدا اك تاببلا حقا نم نيرفاسملا ةفاخاو قيرطلا عطق نا ملعا * قوقل نه. ”ىش اهنع ظ

 | اهثيسو اهنسح تما لاما ىلع تضرع ) ثيدحلا فو تاما . نسحا نم قيرطلا نع ىذالا |

 (وف )



 ا يس م ل ا سي سس مس ل م سمسم

 نتسي_إم-م-م-بل-ي لا

 ةداملا ةروس مهي مرو ع

 #0 ن وفرسملضرالاىف  داعبتسالاو هينرلا فى خارتلل م و ىرخادعب ةصدهعلا ديدحت و ىزتت

 هلوق . هبةالام مدععم لاتعالا دحنع دعابتلا ما لكىف فارسالاو هبنيلابم ريغ لتقلا ىف

 دقلو)ىلاعت هلوقب ىا اذهبو نا ريخوهو نوفهرسمل هلوش, ناقلعتي ضرالاىف هلوقو كلذ دعب
 | ةيآهبف ىرت *ىش لك نا معا ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © اهابقاع ةصقلا تلصتا 6 انلسر مهتءاج

 | ىلا اهبدكرغدي ةرهاظ ةزجعمو ةنب ةيا هعمو كنلا هللا نم لوسر ةققحلاىف وهف ىلاعت هللا نم
 | نوف رسملضرالاىف تاي الاةيؤر دمب تانيلا اوققحنو تاي آلا اودهاش نيذلا نم |ريثك نامث هللا

 أ الاد + ءلوعتاءلحاوفو متنا سماؤلا ةظلاتسقر ةقتزطملاو ةبنيرتشإل دس نون ولك اةيرتسنلا)ورغزإ قيغا
 ظ قطاةريغلب مهل رصبال مهن أكمهف ةقبقحلا نع نولفاغ مهنكلراث آلا نودهاشي ةلفغلا لهازا
 ظفاحلالاق :هصاخلا سلجلا ىف .لوخدلاب نيقئال ريغ ارانغا مهنوكل ةحبحصلا ةيؤرلا نم مهعنمآ

 تسياقت هتسب نازا دنو, ىمه رابغا *. نكيلو وتربدرذكمم نابع قوشعم
 ا جاتحي لايخ امندلاناالا ةققحلاىف هرونسو قحلاب ةعاق تناك ناو تان اكلا تارذنم ةرذ لكو

 ظ ضوتتللبفم قطاوملا سجل لا كلاابع وتعب دريس نيل قالاملا
 تيليعاب رغب ك١ نيش ينيك تييكاقر تيراوش مك !نتاييكيرصا

 لوسرىب ادس هديد نبأ ناكلاس + لوقت ىدركحوت دلقت هرزا

 تسي باتهمزجل صا تسعرف هباس * تسينباوخ نيكوكم ىباوخرد زور
 ديشيسااوخ دو اوكري دارك ني يضع ياي نزف نا: عيرابع نساوخ
 مود باوخرد تسوك نازربخ ىب * ما هتفخ مد نيا هك هدرب ناك وا

 | باكصاو ةحمححصلا ةفشاكملا بابرال الا رسسبتتال ةقبقحلا ىلع مانملا نم ةظقلا ىا هذهو

 | 86 هلوسرو هللانوبراح نيذلاءازجامتا 8 ماقملا اذه نم انيلع ضفا مهللا ةحضاولا ةدهاشملا

 ' عطق ةبراحابدارملاو مهلاوظعت امهتبراحت مهتبراحت لعج نوملسملا مهو اهءايلوا نويراحي ىا
 مهلاوماو نيملسملا ءامدلا وضرعتو ءارحصلاىف اوعمتجا موق نم نوكيامتا وهو قيرطلا

 لاح 6 اداسف ضرالاىف نوعسيو © مهدارانمم مهعنمت ةكوشو ةوقمهلو مهئاماو مهجاوزاو

 ا هللال وسرهعداو ناكو ىبلسالارعوع ن. لاله موق ىف تلرزك ف نبدسفم ىا ثنوعسل لعاف نم

 ' جاهيال نمآ وهف نيلسملا نم هاثا نمو هيلع نيعب الو هنيعبال نا ىلع ملسو هيلع هللاىلص
 | مالسالا نوديري ةنانك ىب نم موقرف جاهنال نما وهف هللا لوسر ىلا لالهب سم نمو

 | مهلاوما اوذخاو مهولتقو مهيلع اوعطقف ارضاح ذئمون لاله نكيملو لاله .موقنم سانب
 ' قيرطلاعطقب بجالدخلاو ايبرح هنوكنع صخشلا جرخمال مالسالا ةداراس فن تلقناف *

 , لاَوا نيملسم اوناك مهناف مالسالا ماكحا ملعت نوديري هانعم تلق * انمأتسم ناكناو هيلع
 ! تناكاملو ةمذلا لها ىلع عطقلاب بجاو دحلاو ةمذلا لها ةلزنمب مهف مالسالا دصق ىلع اًواج

 | هذخاعملتقلا نمو لاملاذخانودب لتقلا نمىتش هوجوو ةتوافتم بتاع ىلع داسفلاو ةبراحلا

 | بتارملا كلتنم ةيئرم لكل تعرش ذخاو لتق نودب ةفاخالا نمو لتق نودب هذخانمو

 لتقلا اودرفا نا باص ريغنم ادح ىا ه# اولتقي نا 98 ليقف عيزوتلا قيرطب ةنيعم ةبوقع

 2 ىف 76 نايبلا حور (

 خا نوعرف نارخاس تأرج ببس نايبرد موس رتفد طساوارد



 م 4 نيفايلاموطلا

 هلوقك ناسنالا ةللوهجنارسخ ىف قف تاسناؤملا ةذلو تادهاسملا قوذنعو باقلا ا

 معلا تانجىف لوخدلا رسخت ةرخ الافاناول( 2 كنان كانا رسلاو 2 لاكن
 تاراشا 6 هللا ثعبف )ل هلوق ىفو ميلالا باذءلاو محجلانم ةاجنلاو مركلا برلا ءاقلو

 ملعيملام هملعيل ناسنالاىلا ناوملانم هريغوا © ابارغ ١) ثعِسناىلع رداق هللانا زعبل اهنم

 ةكئالملابجسيالثل اهنمو . اوملعيجلام مهوملعبل متالاىلا لسرلاو لسرلاى لا ةكئالملا ثعسام
 ةطساوب مهملعياك بارغلا ةطساوب مهملعي هناف قحلا ملعتب مهصاصتخاب مهسفنا لسرلاو

 ل3 زكا حز 1 تاغ ىلا يعتلا ىف جاتحم هنا ناسنالا عيل اهنمو . لسرلاو ةكئالملا
 هتيلادحو ىلع لدن ةيا ةرذ لك ىف لب ناوبحن لك ىف ىلاعت هللنا اهنمو ٠ رعلا ىف بارغ
 عم هفطلراهظا اهنمو . ةلقاعلا ريغلا تاناولانم ةلوقعملا تالماعملا ىدسب ثىح هرادتخاو

 قفئاطلب لاستخالا ىلإ مهدشري فنكرضا مهيلع لكشا اذا ىتح شيعتلا باساىف هدابغ
 ةوالتب دوصقملا وهاهف عورش * كلذ لجانم ف ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك هلل بابسالا
 لتقلا نأشمظع ىلا ةراشا كلذو مهيصاعمو ليئارساىبب تايانج نم رخآ ضعب نايبنم أبنلا
 دسافملا عاونا ىلع التشم ناودعلا ليبس ىلع لتقلا نوك لجانم ىا هحبق طارفاو

 ةجردنم ىهامك ةيورخالا تاداعسلا عمجو ةيويندلاو ةينيدلا لئاضفلا عيمج ةراسخ نم |

 ةمادنلاو ةرسخلا بجوب ام عبمجب ءالتبالا نمو 6 نيرساخحلا نم حبصاف ) هلوق لامحا ىف

 ( نيمدانلا نم حبصاف )) هلوق لامحاىف جردنموهام ةتبلا هعفديام اهنم 'ىثل نوكينا ريغنم
 لعج ىف ىا تايانْملا للعتىف لمعتسا هحبهو هانج اذا ارش لجا ردصم لصالاف لجاو

 هفف عستا مث هتبسكو كلذ تينجنا ببسب ىا كلجانم هتلعف لاقي مال ةلع ريغلا ءانجام
 6 ليئارسا ىت_ ىلع انبتك 2 ىلاعت هلوقب ةقلعتم ةياغلا ءادتبال نمو ليلعت لكفف لمعتساو

 مهيلعانيضق ىا رخآ ”ىشنمال أشن هنمو بتكلا ”ىدتبا كلذنم ىا رصقلا هيلع اهميدقتو |
 لتق ربغب ىا #4 سفن ريغب 82 سوفنلا نم ةدحاو 6 اسفن لتق نم هنا #: انبو ةراوتلاىف ٌْ

 كرشلاك اهمد رادها بجوب داسف ىا ه# ضرالايف داسفوا 8 صاصتقالا بجوي سفن
 ىلص نم كلوق ىفاك اعم نيرمالا الك ىنن ىنعمب ريغ هيلا فيضاام ىلع فطعوهو قيرطلا عطقو
 تلطب بوثوا ءوضو ريغب ىلص نم كلوقىفاك اهدحا ىننال هتالص تلطب ممموا ءوضو ريغب
 سائلاً رجو لتقلا_نسو ءامدلا ةمرح كتههنا ثيحنم #4 اعمحسانلالتق امن أكف ف هتالص
 هلوقو مظعلا باذعلاو هللا بضغ بالجتساىف ءاوس عيمجاو دحاولا لتقزا ثيح نموا هيلع
 لتقلانع عنموا وفعب اهتايح ءاقبل ببستىا 6 اهايحا نمو دك انوا" سأنلا نم لاح اع
 امم سانلاب كلذ لعفامب أكف 6 اعيمج سانلا ىحا امن أكف 9 ةلليلا باشا طملنرم داقاساوأ
 دقلو 88 هنعزارتحالا ىف بيغرتلاو قح ريغب لتقلا ىما مظعتىف ةغلابملا هيشتلا نم دوصقملاو
 مهانلسرا اهسح انلسر مهتءاج دقل هللابو ىا 6 تانبلاب السر 0 باتكلا لهاىا 6 مهتءاج

 ماع ةظفاحلا محتل اديبأتو هتاعارم بوجول ادك أتمهيلع انبتك ام ريرقتب ةحضاولا تايآلاب |
 ا سس ٠ ادا لسرلا لاسراب سمالا ا تاكل م دكا دانا دش ع * كلذ دعب مهنم اريثك نامث ُِ

 ( ىرتت )



 فاما ةروس 7 ىنكذيي عجم

 تستقر را ا غارج « ىرا ددجم ' نك ر اخ لك نح نيدد ٠

 دشكن ىتحز 41 ديسر' ىتحارب « بلطقب رطرد دكت ياش هضفتت نكم

 اهلقا ع اونو سفنلا لساق دلو بالقلا ءاوح عم هحاودزاب حورلامدآ نا تاي الاف ةراشالاو:©

 نسا ةياغىف ىوهلا اهلقا ناكو ل اقعلا اذومل هتمأونوبلقلا ليباهدلو مث الوا نطب ىف ىوهلا

 لياه رظنقىف لقعلا اذوبل ناكو هيلا بجي وهو هدنعامو ىلوملا بلط ىلا ليعي باقلا نال

 لقعلال اق اذهلوهللا ىف ءانفلاو قحلا بلط نع لقعي هببلقلان ال ةمامدلاو حبقلا ةياغىبلقلا

 انثدلا يلط نع لقعت هبسفنلا نال عيدلا ةياغىف اضيا سفنلا لبباق رظنىفو لاحرلا ةلمقع

 دحاو لك ةماووت جاودزاب سعاو امهيلك نيمأوتلا نيب جاودزالامرحولاعت هللا اهف كالهتسالاو ظ

 كالهتسالا ىلع ىوهلا هضرحم لب قحلا يلط نع بلقلا لقعيالل ىرخالا م وت ىلا امهنم

 ناك اذا ىوهلاناف هللا ىلا ايرط دحا كلسام ىوهلا الول مهضعب لاق اذهلو هللاف ءانفلاو
 نءرقناك اذاوىلوملا دعبو ايندلا نيلفاس لفسا ىلا سفنلا لزنت هيف اصرح نوكي سفنلا نيرق
 |اىمس اذهلو ىلوملا برقو ىقعلا نييلع ىلعا ىلا بلقلا دعصي هيف اقشع نوكير بلقلا

 سعاشلا لاقاك ىوه

 انكم امراف ىلق :فداصف * ىوهلأ فرعانا لبق اهاوه قانا
 وهلا ساو اهاهغ وب ةيدوعلا نع رثعبلا ايش دك رنا الا تال رح تانكا عدل
 ىه لاقو سفنلا ليباق طخسو بلقلا ليباه ىضرف هبهللاىماام هيدلوا حورلا مدآ رك ذف
 اذولل ىنعي بلقلا ليباه تخا نم نسحا ىهو نطبىف ىتم تدلو ىوهلا اهلقا ىنعي ىتخا

 ىتخاب قحااباف ىقعلا ضرا دئالو نم اهو ايئدلا ةنج دالونم نحنو اهب قحا اناو لقعلا

 , اهتاذل ِيلطو ايندلا بح ةيدواىفكلهتف كنيرق ىوهلا ناك ذاىنعي كللحنأل اهناءوبا هللاقف

 ١ اذهامتاو هبرمأ,ملىلاعتةللالاقو حورلا مدآن م مكحلا اذه سفنلا ليباق لبقيناىناف اهتاوهشو

 ظ
 سلفا

 ' ناكو ايرقيل اجرخف اهب قحاوهف هتابرق لبق امكيلف انابرق ابرق حورلا مدآ امهللاقف هيأر نم
 ىدرأنماماعطٍبرقف ةيتابنلا ةوقلا ىهو ةيمالا سفنلا ربدم ىنعي عرز بحاص سفنلا ليباق
 تافصلاو ةماسنالا قالخالا ىثاوم ىنعي انعار بلقلا لِساهناكو ةعسطلا ةوةلاوهو هعرز

 ةرورضل اهيلا هجاتتحال هلا تافصلا بحا ىهو ةيميهبلا ةفصلا ىنعي المح برقف ةيناوملا

 ' لبج ىلع امهنابرق اهعضوف ةيناطيشلا ةيعبسلا تافصلا ىلا ةبسنلاب اهتمالسلو ءاقبلاو ىذغتلا
 أ ةميهلا ةفصلا لج تلكاف توربجلا ءامم نم ةبحلا راث تلزنف حورلا مدآ امد مث ةيرشبلا

 ' ىعلب اهطحنم تسيل اهنال ةبح سفنلا ليباق نابرقنم لكأت+و دانلا هذه بطح اهنال
 ' هلوقىف ةراشالاو © ةيآآلا (مهيلع لتاو) ىللاعت هلوق قيقحت اذهف ةيناويحلا ران بطح نم

 / بلقلاوهو 6 هيخالتق ) تزوجو هتعوط سفنلا ليباق سفن ىا ( هسفن هلتعوطف رب
 | ةراسخ بلقلا لتقىف ىني ( نيرساخلا نم حبضاف هلتقف ١) بلقلا ودع ىدعا نسفنلاب نال
 | ىلا ةيفلا 4-2 قوثكلاو تادراولا نع مرحتقف ايندلاىفاما ةرخ "لاو انك يوقكأ]



 ه6 7 غ١ سوداسلا هزجلا

 لقتي ل زيإف هيلعسانلاقريف ثاروتيل مالكلا اذه ظفحا ىصو كلا ىبإي ثيشل لاق ةيئايم
 ةيبرعلابطخ نملواوهو ةينايرسلاو ةيبرعلاب ملكتي ناكو .ناطحق نب برع ىلا لصو ىتح
 |رمش هنزوف مدقملا ىلا رخؤملاو رخؤملا ىلا مدقملا درف ةيئرملايف رظنف رعشلا لوقي ناكو

 اهنم تايبأ هف ديرو

 ععيرضلا هئمضت لساهو #* عمد بكسي .دوجاال ىلامو

 معرتسم قبح نم انا لف * امقن ىلع ايلا لوط ىدا

 لاقف ءانالثلا مونع ملسوهيلعهللا ىلصىىنلا دع لأو هنا هنع هللا ىضر سنا نع تفوق

 نودالثو ةئام مدا رمح نم ىضماملف ( هاخا مدا نبا لتق هيفو ءاوح تضاح هبف مدلاموب )
 قاتلي هاده .ريسقتو انش ءاوخ مت دأو نيس سمج لماه لثق دمي كلذو ةس |

 لزناو اهنم ةعاس لكىف قلخلا ةدابع هءلعاو راهنلاو لبللا تاعاس ىلاعتهللاهملع ليباه نم
 اديرش اديرط بهذأ هإ لبقف ليساقامأو د مدا ىصو راصو ةفكح نيس هيلع

 هاناف نعلا ضرانم ندع ىلا اهبب رهو املقا هتخا ديب ذخاف هارتنم نمأتال ابوعرم اعزف |
 اران اضيا تنا يصئاف'رانلا دبعي ناك هنال ليباه نآبرق راثلا تلكا امنا هللاقف سيلا ا
 لقاف هامرالا دحا هبرميال ناكو رانلا دبعزم لوا وهو راثلاتي ىبف كبقعلو كلنوكت ظ

 هلتقف ةراححم هابا م اضف لِساق كوبا اذه هنأ ىمحالل لاقف هلنبا هعمو ىمحا هلنبا

 ىتيمربىبا تلتق ىلليو ىمعالا لاقف تا هنبا مطلف هدي عفرف كابا تلتق ىمحالا نبأ لاقف ظ
 تقلعو اهقاسو اهذخف ىلا لمبات ىلجر ىدحا تلقعف دهاجم لاق + ىتمطلب ىباتقو |

 ران نم ةريظح فيصلاوف هيلع تراد اّيح سمشلا ىلا ههجو ةمايقلا موي ىلا ذئموي نم
 قاس نم لواوهو مدآ دلو نم ضرالاىف هللا ىصع نه لواوهو حلل نم ةريظح ءاتشلا قو

 لوا هنال ( اهمدنم للفك ل والا مدا نباىلع ناك الا املظ سفن لتقتال ) ثيدحلا فو رانلاىلا
 نختاو:اولاق.«. دلاو رش نم .اوذلاوت دالوا رش جوجأهو جوجأب كاوهو ىراتقلا وسرير ظ

 اوكمهناو ريباطلاو نادبعلاو ريمازملاو لوبطلاو عاريلا نم وهللا تالا ليباق دالوا
 مايا نافوطملاب هللا مهقرغ ىتح شحاوفلاو ىنزلاو راللا ةدابعو وخلا ب ريخو يفلا
 اوفلخو اورزثك نعلا تمس ىلا ليباق بهذا خيراوتلا فو * ثيش لسن ىتبو ون

 ظ لسالهم نمز ىلا ضاغلاو تاراغملاو لايلا ف نويكس مدل دالوا عم نوبراح اوقفطو |
 | لباب ضراىف وه نكسو ضرالا راطقا ىلا لييالهم مهقرفف ثيش نب شونا نب نانيف نب
 بويليب ندملا نوني اوذخاف ملاعلا ىف نيطالسلا لوا وهو ريغصلا هاخا ثزم وك ناكو
 ظ ردكتلا عفتريامناو ايندلا نم عفتريإل ردكلانا ملعاو * نامزلا رخا ىلا مهنيببرحلا رمتساو
 مقواأك ضعبل رانلا قارحا عفتري نكل ادبا ناعفتربال ءاملاو راثلاك ىلاءت هللا لها بول نع ظ
 اذه ىلع بهذت ايندلاو مالسلاهيلع ىسومل عقوا# ضعبل ءاملا قارغاو مالسلاهيلع ميهاربال |
 ظفاحخلا لاق : ريصو ىضرنمل ىنوطف ٍْ

 ( نيد )



 ةدباملا ةروس

 راند رسخت انين ق2 ل
 باقعلا وهف ةرخآآلااماو ةماقلاموب ىلا امومذم قبو هيدلاول طخسا :ةلاف اينذلااما ةترخا و
 ب هيريا لي «ندنكي» ةسرافلابثحبلا هك ضرالا ىف ثحب 88 هلسرا # ابا سغهللا ثعبن #8 مظعلا
 ثحس, ىناثلا ىلعو اح ثعب ةقلعتم لوالا ىلع ماللاو بارغللوا ىلاعتهللا ىلا نكتسملا
 هاف تملا هدسج ىا 46 هخاةأوس 8 رتسي 46 ىراوي فيك 9: اضيا ثعبب اهقلعت زوجيو
 ةامخاو ىراوب ريمض نه لاح فكو .هباس بلس دق ناك هنال هتروعلبقو ىريدنا حقتسإم

 رديملو راجشالا نع ةيلاخلا ضرالا ىا ءارعلاب كرت هلتقامل هنا  ىور - ىري ىلوعفم ىناث
 بارجوف هلم عابسلاهيلع اخف مدآ ىبنم ضرالا هجو ىلع تيم لوا ناك هنال هبعنصيام
 هلك أتفهبىآل/ىتمرظنت عابسلاو رويطلاهيلع تفعو حوراىتح ةئسوا امون نيعبرا هرهظ ىلع
 | اهنبف هاقلاف ةرفح هبلجرو هراقمع هلرفش رخ الا اهدحا لتقف التفاف نيبا مغ هللا ثعبف

 | هاتي وايلاق لف ليقف بارغلا لاح ةدهاشم دنع لاقاذاف لبق هنأكو هيلارظني ليباقو هاداوو
 ظ كناوا اذهف ىرضحا ىتليواي ىنعملاو ملكتملا ءاي نم لدب تلآلاو رسحنو. عزج ةلك ىه
 أ لقعيالام ىدانتو زوجي برعلانا الا ءالقعلا مهو لاقالا هنم ىناتي نمل هلصا ناك ناو ءادنلاو
 | ىاي نوكا ناتزجعأ © ةكلهلا ةلبولاو ليولاو دانعلا ىلع ةرسحاي هلثمو رسحتلل اراهظا
 ١ ىدتعاامىلاهنادتها مدعنم بجعت 4# ىخا ةأوسىراواف بارغلا اذهلثم 8 نوك انانع

 بارغلاب اهيشم وك نع تزدتا ىا نوك ١ ىلع فطع بصنلاب ىداواف هلوقو بارغلا هيلا
 ةدم هتقر ىلع هامحو هىماىف ريحتلا نم ناك ام هلتق ىلع ىا 6 نيمدانلا نم حبصاف © ايراوف
 ةصعملا باكترابيسب هللا نم فوخللال بابسالا هذه لجال همدن ناك املف كلذ ريغو ةليوط

 اهلعامب ضرالا تفجر هاخا مدا نبا لتقامل هلا  ىور  هسدنب عفتنيملو ةبول' همدن نكيمل
 تنك امىرداام لاق ليباه كوخانبإ هللاءادانف ءاملا برعشك همد ضرالا تب رشم“ مايا ةعبس
 تنك ناهمدنياف لاق كاخا تلتقإف ضرالانم ىردانيل كبخا مدنا ىلاعتهللالاقف ابيقد هيلع
 كلذ لق ناك لتاقم لاق * ادبا هدعب امد برششتزا ذدّممون ضرالا ىلع ىلاعت هللا مرش هتلتق

 ءاوهلاب روطلا تقحلف اورفن ليباه ليباق لتق املف شوحولاو روطلاو عابسلا سنأتسي
 هكاوفلا تضمحو ةمعطالا تريغتو رحشلا كاتشاو ضافلاب عابسلاو ةيربلاب شوحولاو
 دق لبإاق اذاف دنهلا اف ثدح ضرالاف ثدح دق مدا لاقف ضرالا تربغاو ءاملا ماو

 هلع تنك املاقف هم.!نع مدا هلأسف دوساف كلذلبق ضيبا ليباق دسج ناكو لاه لتق
 كحضبالةئسةئام هدلو لتق ىللع انيزح مدا ثكمو كدسج دوسا كلذلو هتلتق لب لاق الكو

 رعشلا لاقنم لواوهو لوَش أشناو

 خلت“ بتم "ضرالا هجوف: < اهلع نمو دآلتلا تريغث ظ
 حييبصلا هجولا ةشاشب لقو * عطو نول ىذ لك ريفت

 مهلكءاسنالاو ادممنا بذك دقف ارعش لاق مدا نا لاقنم امهنع هللاىضر سانعنبا نعو
 مدآ لاقاملف قايرس وهو مدا هاثر ليباه لسباق لتقال نكلو ءاوس رعشلانع ىفتلاف



 مهي مز١ سداسلا ءزإلا

 لبقت ىذلا 6 لاق 8 ىدلو ,ٍلع كدلو رخفيو ىنم ريخ كنا سانلا ثدحبف ةمسدلا كتخا
 ىنابرق .لبقتاهاو مهريغنمال  نيقتملانم 8 نابرقلاىا 6 هللا لبقتيامتا 98 ىنذامو هنابرق

 ىوقتلاو ىلا لف ىلق نهال كسفن لبق نه تيداامتا ىا همدعو ىوقتلا نم انفال كنابرق درو

 نوكيناىوقتلا ةقيظحو بلقلاىلا راشاو (انهه ىوقتلا) مالسلاهيلع هلوقل ٍبلقلا تافص نم
 زارتحالا ةياىف نوكيناو تاءاطلا نم هبىناامف هسفن ريصقت نم لجوو فوخ ىلع لماعلا

 لاسضساوبن ةكرش هه لوكيذا ونش ءاضا تمي ا ةنلط وس .ضارغلا ةعاطلا كلتا قايزا نم

 كدي ىلا تددم نبل هللاوىا ه# كلتقال كيلا ىدي طساساناام ىناتقتل كدي ىلا تطسب نال »©

 مث تاقوالانم تقوىف كلدلثم لعاشاناام كنم كلذ ققحتو هبىدعوا امدح ىلتق ترشابو

 هلتق نع ب رحننكلو ىوقا ليباه ناك لبق 6 نيملاعلابر هللا فاخاىنا # هلوقب كلذ للع
 ىوغبلا لاق * تقولا كلذف احابم نكيمل عفدلل لتتقلا نال ىلاعت هللانم افوخ هلستساو

 ىنا 9 هنع هللاىضر نامع لعفاك رجالل ابلط ملستسيو داقنينا هلتق ديرانمل راج عرشلاىفو
 هنع رخأتم ضرغ هنا ىلع ةضراعملانع هعانتمال رخآ ليلعت ه كمئاو ىمثاي ءوبتنا ديدا

 ديراىنا ىنعملاو ةيلعلا ىف امهنم لك ةيافك ىلع اهيبنت فطعنملاامن او هيلع مدقتم ثعاب لوالانااك
 كمئابو كيلادكدي تطسبول ىمثا لثمب ىا ىمئاب عجرتنا كلضرعتلا نع ىعانتماو كلىالستساب
 ىا ( مولظملا دّعيملام ”ىدابلا ىلعف الاقام نابتسملا ) سو هيلعهّللا لص هلوقىفاك ىلا كدي طسبب
 عجرتىا ةيلاخلا ىلع بصن امههالكو هلاببس هنوك مكحب هحاص هبسلثمو هبسمثا نيع ”ىدابلا ىلع
 هلدبخا ةسيالمال مثالل هتسبالم مدع وهامبا تاذلاب هدام لعلو امهلالماح نيمالاب اسيتلم

 ءازج © رانلا باحصا نم هنوكىلا ةراشا *« كلذو © ةرخ آلا ىف هي رانلاباحانم نوكتف
 هلعاطنم ه# هبخا لتق ةسفن ه|تعوطف #9 ىلاعت هللامكحب ضريمل نم ةبوقع ىا 6 نيملاظلا

 هسفن هلتروصف مالكلاريدقتو هتن وهو الهس هتلعج ىا هتلهسو هتعسو ىا عستا اذا عترملا

 امسال قحريغب سفنلا لتقناف جرحالو هيف قيضال هلعستمو هيلع لهس هلعوط هبخا لتقزا
 اديعب لقعلاو عرشلا ةرئادنع ةرفنلا لك ارفان ايصاعأش دج ناسنالا هروصتاذانالا لتق
 كلذراص ةيبضغلا ةيعبسلا ةوقلا تلمعتسا اذا ةدامالا سفنلانا مث ةتبلا دابقنالاو ةعاطالا نع
 مو اهيلع درمتملاىصاعلاك ناكنا دعب اهل عيطملاك هتريص سفنلا نأكق اهيلع لهسا لعفلا
 كلوقىفاك طبرلا ةدايزل ماللاب ”ىجهنا الا ها لتق هسفن هتعوطف لاّهيناب ماللا نودبمالكلا

 فنك ليباةردي+ل لبق 6 هلتقف 9 ديز لام تظفح لاقيناب مالكلامامت عم هلام ديزل تظفح
 انا نم اعيش مثر جحا ىلع ناو عضوو ةبحوا ارئاط ذخاو سيلبا لثمتف ليباه لتقب

 هلاتغاوا هيلع ىصعتسيال لستسم وهو نيرجح نيب ليباه سأر عضوف هنم ملعتف رظني ليباقو
 مظعألا دجسملا عضوم ىف ةرصئلابوا ءارح ةبقعوا رون لج دنع كلذو ىعرت همنغو مانوهو

 لك | امةركفتض رالا ىلا طبهامل مدا نا رابكلا ضعب نعو ةنس نورمشع هلتقموب ليباهل ناكو
 | دقناكو ةكلهم ةيذؤم ترإص اذلو مسلا كلذ ةبحلا تلكاف هئبقنممسلا ةرجش تتبنف ءاقتساف
 ضرالا هجوىف داسفلل اثعاب التاق ناكاذلو لساق لصح ءاو>- ىبثغاملف لك اامم ”ىش ىتب ْ

 (حيصاف )



 ا

 ةدياملا ةروس - مسا 6

 اومجم و مهومزهن نيداحلا اولتاقف اولخدو هسدملاروس طّقسف ةدحاو ةحض بعشلا حذو

 ' اهنومطش الاهنوبرضي لجرلا قنع ىلع نوعمتجي ليئارساى نم ةباصعلاتناكو مهنولتقي مهيلع
 مهللا لاقف تبسلا ةليل لخدتو برغت سمشلا تداكو ةيقبلامهنم تيقبف ةعمجاموي لاتقل اناكو
 فقتنا سمشلا لأسف هللاةعاطف اناو ىلاعت هللاةعاطىف كنا سمشلل لاقو ىلع سمشلادددا
 راهنلاف ديزو سمشلاهيلع تدرف تيسلا لوخد لق هللاءادعانم مقتنيىتح مقينا رمقلاو
 عسمج ىلع بلغ ىتحاكلم نيثالثوادحا مهنم حاشساف ماشلاك ولم عتب و نيعمجا مهلتق ىتح ةعاس

 راثا للة رف ملانغلا عجو اهمحاون ىف هلامت قرفو لسارسا ىنل اهلك ماشلا تراصو ماشلا ضرا

 رخام هال مهنم لجردي تقفضتالاف هوعلاش كوعباسلف مهرفالواغ اهيفذا عشوب ىلا هللا ىح واف

 لعج ونابرقل اىفهلعل هاغدق ناكو ىهاوجلاو توقابلاب للكم بهذ نمرون' سارب هاناف كدنعام
 هزمح ناكو مثارفا لبج ىف نفدو عدو تاممث نابرقلاو لجرلاتاكاف رانلاتءاغ هعم لجرلا

 ةنس نيرشعو اعبس ىسوه توم دعب ليئارسا ىتبسما هريبدتو ةنس نيرشعو اتسو ةئام
 سبودنب نيرفا ناهج ردنالد * سكب دنا ردارب ىا ناهج

 ليباق اهورشبلا ىبا ىناربخ ىا هك مدآ ىنبا أبن 5 باتكلا لها ىلعىا :4 مهيلع لتاو
 ١ لكفدإت تناك ءاوح نا ءاملعلا ركذ ةحصلاو قلاب ةسبتلم ةوالتىا :# قحلاب فِي ليباهو
 تدلومئاملقا هتخاو ليباقنطب لوا تدلوف ادرفنمهتدلواهناف اثيشالا ناو اركذ نيدلو نطب

 ' ةمأونا امهئمالك جوزي هنا مدا ىلا هللاىحوأ اوكردا املف اذويل هتخاو ليباه ةيناثلا نطبلاىف

 متزوطخسو ءاخااهيلع دسحف لجا ليباق ةمآوت تناكو اهاتخاالاذئموي نكي هنال رخلا

 تازئفالعفف اهجوزتلبق امكيانف انابرقابرقامهل لاقف مدا ةهجنملب هللادنعنم سيل كلذنا

 | لعقو اطخسو ادسح لساق دادزاف لساق نابرقل ضرعتنت ملو هتلكاف لساه نابرق ىلع ران

 | ةقدصوا ةحذ نم ىلاعت هللاىملا هببرقتبامل مما نابرقلاو ابل فرظ 6 انابرق ابرقذا #9 لعفام

 © اهدحانم لبقتف # انابرق امهنم لك برقذا ريدقتلاو ردصم لصالا ف هنا امل هدحوتو

 ءامسلانم ران تلزتف ادبزو انبلو اشبكوا انيمس المج برقو عرض بحاص ناكو ليباهوه
 تلزت ةلوبقم تناك اذا نيبارقلا تناكو مالسلاهيلع مدا ءاعد دعب هتلك اف اهل ناخدال ءاضس

 | لبقو عابسلاو ريطلا اهتلكاو رانلا لزنت+ل ةلوبقم نكت ملناو اهتلكاف ران ءامسلانم
 | ركذام هلوبق ةمالع تناكف ىلاعت هللاىلا هببرقتنام هلا عفدي ريقف تقولا كلذف ناكام

 لِساهنابرق تلمتحاف ءامسانهران تلز' هريغوريجن. دعسىورو *لكالاو رانلا 1 ل

 لِساقوهوه#رخ الا نم لبقتس مووت مالسل | هيلع حب ذلا هب ىدف نا ىلا ىعري ل زي لف ةنجلا ىلا اهب عفرو

 هللامكح طخس هنال الصا رانلا هلضر علو حمقلانم هدنعام ًادرابرقو عرز بحاص ناك

 بضع دهو هلع ابرق ىذلا ليلا نع الرف هدنعام سخا ىلا دصقو هنابرقىف هلا صلخملو

 مدأ باغ املف تببلا ةرايزل ةكم مدا ىلا نا.ىلا هسفنىف دسلا رمضن ناكو هنابرق: درا لماق

 ه6 كنلتقال ع هخالهنابرق لبق نم ىا 6 لاق #8 كلذ دنعف همنغىفوهو لسباه لساق ىنأ

 حكناو ءاجشلا --- حكنتو  ىابرق درو كباب رق لش هللان آل لاقملو لاق كذتقال هللاو ىا

 ١ امم م عسل مم حن ع سم + سس سس يمس مس ل اعلا نع سس

 لا يا 7 ب > ب ب٠” ا ملم تت -



 ددهج مابا كح سوانا رجا

 ١ كسلا وازك املخ 000 لتقا .لفورتفأ ا حا 1711 ىسوم وم مهل لاسقف -مايأ:. هأبأ ( اذا |

 | ىبا نإ نع نعو * هوقدصف ضرالاو ءاميسلانبن هلا اورظن ىتح ريرسلالؤنف اعدم نتتكد

 هوذ اف هتلثف تنا لسارسا اوْس لاقف للا نوراهو ىنوم دغص لاق هنع هللائضر بلاط

 تفس ع ىتح هل وع ةككالملا تيمنذكتو لسانرسا ىلع هب اورم ىتحح هولمحف ةكئالملا هللأ صاق |

 عضوم ىلع علطي مف هونقدو هولمح ةكلالملا نا مث اولاقامم لاأربف تامدقهنا لّسازسا اون
 هينلا ف ىسومو نوراه تام ةثوميمنب ورمج لاقو * مكب ًاومصا َنلاهاَْخ محلا الادحا هربق
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 ا

 ظ
ِْ 
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 فرضتاو قسؤم هنقدو نورا تاف فوهكلا سعب ىلا اجر شاناكو ىنوملبق نوزاهتام |
 هذ ىلا ىدوم  عيرضتق لشارنسا. ىن ىف ابحم ناكو هايا اسْل هتلتق اولاقف لشارسا ىلا |

 كتلتقانالاقف ةهلللو ضقنيوه ربق نه جرخف نوراهاي ىدانف ه ربق ىلا مهب قلطنانأ هلاهللا حواف

 | مالسلاو ةالضلاهلعىنوم ةافو اماو * اوف رضتاو .كعحضمىلا دعف لاق تمىننكلوال لاقف

 ”ىنف توملا هيلا نحنا ةللاداراف همظعاو توملاهركدق ىسوم: هللا قص ناك قحسا نبا لاق

 هللوقف كنا هللا ثدحاام هللا ىاي ,ىسمومه هللوقف هيلع ه0 ودغن ناكف نون نب عشو

 ىح كلا هللا ثدحاامم ”ىش نع كلأسا تنك ل هف ةنس اذكو ١ذك كضحا ملأ هللاىناي عشوب
 تملا نختاو ةاتلاءزككلذ ئتوم ئاراملو أش.هلزكذيالو هزكذتو.هنهثث ىذلاتنا نوكت
 ا كلم ناع ىسوم مطلق لاق كيردحا هل لاَقف ,ىسومه ىلا توللا كلغ اح )ل ثيدلاىق و

 أ ىع ًاقفدكو تولملادنز,ال دنع ئتلسرا كليا لاَقف لاعت هللا ىلا توملا كلم عج رف اع اعفت

 كدب عضف ةاحلا ذيرت تنك ناف دير ةاحلا هلىلقف ىدع ىلا عج رالاقو ةننع هنلا هللادرف لاق

 ن' الاف لاق توم مثلاق اذام ثلاق ةنس اهب شنعت كناف ةرعش نم كدي: تراؤ امث روث نتم ىلع
 | ةلعولاعت للا لسهللالوسزلاق ( رجح ةئمر ردق ةسدقملا ضرالانم ىتدا برلاق بيرق نم
 | حتادق ى ع نبتمعلاق ( نمحالا بشكل دنع قيرطلا بتاج لا هربق مكتير المدنع ىتاول ) ٍلسو
 | زينت ىفاذك عدتبم لكالا هدزبالو لسوهيلعللا لصّللا لوسز نع ىسومو توملا كلم ثيدح
 | نيمن ةضتقتل ئتنوم ىلا تح 'انانع نئانلا' ىأي ناكتوملاك لم نا ) رخآ ثيدحىفو ىلعتلا

 ظ طهرب رف هتاجاح ضعبل ىنوم جرخ بهو لاقو ( ةيفخ كلذدعب توملا كلمءاخ هنيعاقفف
 ١ ةحيهلاو ةريشتلاو ةرضللا نم هنفام لثمو هم نيلحلا طق اشرب ملاربق نور فحب,ةكئالملانم
 هللا نم دملا اذهنا لاقف هبد ىلع ميرك دبل اولاقف ريقلا اذه رفح نا هللا ةكئالمأي مهل ل اقف

 لزئاف اولافق تددولاق كلن وكينا ىحنأ هللأ, ملك اي اولاق اذه نم نيحا اعحضم تب انام لزيع

 هللا ضبق سفن للهسا سفنت مث هوي اة يفلت مالميف نال شال نق كير ىلا هجوتاو هيف عجطضاو

 ضقف اهيشف ةثللا نم ةحافتب هانا .توملاكلمنا :لبقو بارتلا هلغ ةكئالملا توسمث هحور

 خلت ةاشك لاق توملا تدحو فك لاقف مانملا هن وه دعب 11 عشوي نأ 12 راوطور علاوي ت

 هللا كعب نون دالااكلطقناو  خلاوما تام انف .ةتشا نيزلشغاو ةئاط ان وطأ رم .ناكو هج جو
 | ىلا لئيارشا قت هجوتف هوعباتو ةوقدصف ةرئانلا لاتش مصادق هللازا هريخلاف ابي عشول |

 ووقلاق ! ىذست ميانسلا نيدنبب كيرا ءاحرا هنس داع طاحخاف قاثملا توب اب هعمءاحم ىغرا
 0 1مل نلوم.
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 ةذالا ةروض موجب مدبب ججم 1

 مهنم أرامل مالسلا هيلع ىموم 6 لاق # رخأتلا مدعال مدقتلاءدع كلذيدارا 4 نودعاق
 , اهلثع ىتلا بلقلا ةقرعم ىلاعت هللاىلا ىوكشلاو نزحلاو ثبلا ةقيرط ىلع دانعلا نم ىأدام |
 ] ىبفن ةعاطالا ىا « ىخاو ىبفنالا كلماال ىناذمو 2 ةرصنلا لزنتستو ةمحرلا لحس

 هلقام ىلع هبءاعدلاو قرفلا بسيئرتل ءافلاو هاخاو هسفن ديرب ه6 انني قرفاف ىخاو

 | هقحتسناج ان مكحن ناب كناصع ىلع نيرصملا كتعاط نع نيجراخلا « نيقسافلاموقلا نيبو ظ

 ظ 3 مهيلع ةمرحم » ةسدقملا ضرالاىا 45 اهناف ىلاعتّنا كك لاق نوقحتساع مهيلغو

 | هطورشم تناك مهلاهتباتك نال اهنوكلمالو اهنولخديال فيلكتو دبعت مرا عنم 2

 . هك ةنسنيعب راو او نيرساخ اوبلقناو كلذ اوهرح مهرابداىلع اوصكن ثدحو داهجلاو ناميالاب

 06 7 )ىلاعت هلوقل افلاخنوكيالف دبؤمال ةدملا هذهب تقومميرحتلاف ةمرحل فرظ

 | اهنولخدي مهلك نا ىنععال نكل ةدملا هذهىف مهنمدحا اهلخديال هنا مهيلع اهميرحت دارملاف

 | ةفك نابل فاتثتسا ةيربلاف نوري ىا * ضرالاىف نوهيتي # قب نم مهضعب لب اهدعب
 03 ىور نيقسافلا موقلا ىلع هه نزحلا ىسالاو نزحئالف 6 سأتالف مهئامرح

 ظ مهقسفل كلذب ءاقحا مهناف مهيلع نزحنالو مدننال ليقف مهبلع هناددإ لع مدن مالسلا هيلع

 أ اذاف نيداح موب لك نوريسي اوناكو لتاقم فلا ةئاتس مهو خسارف ةتسىفإ ةنس نيعبرا اوثملف

 | ليللاب علطيو سهشلارح نم مهللظي مامغلا ناكو هنم اولحنرا ىذلا عضوملا ىف اوناكاوسما

 ْ | دولوم مهلدلواذاو مهروعش لوطتالو ىولسلاو نملامهيلع لزنيو مهل 'ئضي روننم دوم

 | مهلا عم مملع تاماعنالا هذهو هنولمح ىذلا ر جحا نم مهؤامو هلوطن رفظلاك بوث هلعناك

 | مهمماناك نوراهو ىسومنا ليواقالاحصاو 51 كرفلا قيرطبناك مهباقع ناامل نوبقاعم

 تاليوأتلاف لاق ©باذعلا ةكئالمو مهاربالرانلاك ةمالسو احورامهل كلذناك نكلوهنتلا ىف ظ

 | ةنس نيعبرا هشلاىف اهب ليئارسا ىنب ةلماعم موشب نوراهو ىسومناىف بجعتلاو ةيمجتلا

| 

 ملعيل هيتلاوف ىولسلاونملا مهيلع لزناو مامغلا م علع للظ امهتمارك ةكربب ليئارسا اونو

 ظفاحلا لاق : ىبننا نيقسافلا ةيص مؤشرئاو نيملاصلا ةبحص ةكرب رثا

 ىناسا دهع داس لزنم ”ئىراوشد شكب * تسين ىتادراكقيرط ندوب ناهرم* لولم
 ١ لا رسا ىننمىتب نمراسوهنس نيعبرا دعب هبتلان م جرخ مالسلاهيلع ىمومنا قفورك

 مئه ءاشام اهبماقاو اهحتفو ةرباسجلا براحف هتمدقم ىلع نون نب عشو ناكو احيراولا

 | هلتق قنع نب ج وعنا ىلع ءاملعلا قافتال ليواقالا حصأ اذهو هللاالا هربق ملعيالو هللادضبق

 ظ نوراه ىفوم ىلا ىسوم ىلا حوا هللازا نوراه ةافوف ىدسلا لاق « مالسلاه.لع ىسوم

 ١ اذافاهلثم ريل ةرحشب اهاذاف لملا كلذوحن نوراهو ىسوم قلطناف اذكو اذك لبج هبتئاف

 ١ لاقو هجحا كلذ ىلا نوراه رظن املف ةببط حير هيفاذاو شرف هيلع ريرس هيفو ىبم تيب
 ىسوماي لاقف توملا كلمءاج ماناملف هيلع مف لاق ريرسلا اذهىلع مانازابحا 2 م

 ْ ما ءامسلا ىلإ هيريرسلا عفرو هرمية فاطنةييعةلقاتبوبلا» عفسج ضيئرل لة ويكي

 | ىلا يسوم | ىب مسموع هدسحو نوراه لتق ىمومزنا اولاق نوراه هنرورتملاو رواس اوف



 أ

 هال ىلع هريج نم لاعف ناكام اناك هديزيام ىلع ناكنم انثاك مههركيو سانلاربح ىذلا |

 انههاناوهةمسجملانمنوكيزاالا ىلاعتهللا ىلع”ىحلاو باهذلا ةقيقحزوج هنا هنمدعبتسيناسنالا |

 هي م سداسلا ءزإلا

 ىا 6# ؟رابدا ىلع # اوعجرتال * اودنرتالو 98 مهلع ةمرحم اهناف اوصع امدعب مهل

 ىا لعفلا سفنب قلعتينا زوجمو اودئرتال لعافنم لاح وهف ةرتاجلانم افوُح نيربدم

 #8 نيرساخ وه مكتوكلاح اوفرصنتف 6# اوبلقنتف #9 للامام الخ مكباقعا ىلع اوعجرتالو
 ريغ هيمو ىسوم نما دنع ليئارسا اوني ىا 6 اولق 8 نيرادلا باوث توفب نينوضم ىا

 ىلاعلا رابجلاو مهتمواقم ىنأتتال نيبلغتم ىا ه6 نيرابج اموق اهبف نا ىسوماي ه كلذل نيلثتمم

 ىلا اوهتناو رابخالا سسحتل اوجرخ نيذلارشع ىتالا ءاسقنلانا كلذو هيلع هريجا ىا

 مهدودق لوطو مهتكوشو مهتوقنم اونياعامب هوربخاو ىسوم ىلا اوعجرامل نيرابجلاةئيدم
 مول لاق هتعسوو همظعل مهمدق تحن لخديل ليئارسا ىننم لجرلاناو مهماسجا مظعو

 مهنم دحاو لكربخاف اولشفيف ركسعملا لهانم ادحا هب اوربختالو مهنأش اومتكأ ىسوم

 نب متارفا نب نون نب عشوب امهدحا ىسوم امهل لاق.امب ايفو نيلجرالا همع نباو هبيرق

 ناكو نارمع تنب برم هتخا ىلع ىسوم نتخ انفوب نب بلاك رخآلاو ىموم ىتف فسوب
 اهلخدننلاناو 8 نيرابج اموق اهيفنا ولاق اذإف ليئارساىن نيب ربخلا عاشف ادوهي طيسنم

 اوجرخي ناف إف اهنم مهجارخاب انلةقاطال هناف انلبق نم عنص ريغ نم هي اهنم اوجرخم ىتح

 © نالجر لاق © ذئايح 6 نولخاد اناف وه اهبانلقلعتال ىلا بابسالانم ببسب  اهنم

 عشويو بلاك امهو نالجر لاق ليقف ضعبلا مهفلاخوا كلذ ىلع اوقفتا له لق هناك
 ؤ نالجرل هفصوهو ه.هنو هرما ةفلاخىف هنوقّشيو ودعلا نود ىللاعتدللا 6 نوفاخم نيذلا نم

 هيبان ةفص وهو هدعوب ةقثلاو ىلاعت هنوؤش ىلع فوقولاو تيثتلاب # امهيلع هللاعتنا 2

 رورجلاو راجلا ميدقتو احيرا وهو نيرابجلا دلب باب ىا 4 بايلا مهيلع اولخدا ِِ نالجرل

 مسوتعاضو مهوتغاب ىا مثدلب ىف مهو بابلا لوخد وه امنا دوصقملا نال ه.ماتهالل هيلع
 © هومتلخد اذاف 8 الا برحلل اودجالث ءارحصلا ىلا زوربلا نم مهوعنماو قيضملا ف

 مهاندهاشو مهانيأردق اناف لاتقلاىلا ةجاحريغنم 6 نوبلاغمكتآف لف هيف مهو مهدلب باب ىا

 مهناف قياضملاف مهيلع اومجملاو مهوشخلالف ةمظع مهداسجا تناكزاو ةفيعض مهيولقنا

 بابسالا بيترثدعب 6 اولكوتف 98 ةداخ 6 هللا ىلعو 8 رفلاو ركلا ىلع اهف نوردقال

 منكنا © ريدقلا زيزعلا هتيانعنم يبئأتلاامتاو ريثأتلا نم لزعمب اسهناف اهملع اودمّتنالو

 نيلابم ريغ «اولاقؤ## ات> هيلع لكوتلا بجوبامم كلذ ناف هدعول نيقدصم ىلاعتدب 6 نينمؤم

 ةربابجلا ضرا ىا ه4 اهلخدننلانا ىسوماي هلوالا لوقلا ىلع نيرصم نيلجرلا كنيذ لوقب
 ضعبلا لدب ادبازنم لدب وهو مهضرا قا 2 اهف اومادام اليوط ارهد ىا ادبا 0

 ةحبصف ءافلا © بهذاف © هنمضعب اهنف نيرامجلا ماودو هلك ليقتسملا نمزلا مي دبالا نال

 ةناهتسا كلذ اولاق امنا مهالتاقف ىا 6 التاقف كبرو تنا 38 بهذاف كلذك مالا ناكاذاف ىا

 ةروصىوهنمنالةقسح امهباهذ اودصق مهناال امهبةالاه مدعوهلوسربو ىلاعت هيءازهتساو

 ( نودعاق )



 ةددزل < ا كأن خجول
 < ه

 حمس ا ال ولا اح 2  يصمعسمل ٠ دم عم مع

 نملاعأ جح رز" د رأ ةللأ 20 ءالسلا هلع نع ةوس نه 3 02 ب ٍش فرشت هناف قفل

 | نعي ؤرقؤا لح ىلع ةدسحلا لا رلاىف ةمخ 0000 لصخينا قع ان نكيإو ٍ

 / اوعاشا مهنإب هموقىتلاتنصوامتاو هموقهعاضاف هج ا هملع ةوق يعبل ىأ

 موب ةلأىق ل اولا عساوأ ز هش رشاع ىف .لفلا ماع ةكمدلو سو ةلغ هللا ىلص هناىلع ءاملعلا قفناو

 ترانحاَو قلخل !نولق تءاضا 2111 اورام ماعلا فرشتاملف هننننثالا

 لالضلاو رفكلا ف قبو ىمعنم ىتعو رضبانم هرضباف مالسلا هيلع هبهنلا مهادهف

 دشاس 21 هل سكول 34 ا ا قشع ةناخ راكرد

 نكمل هتلاسر ةدئاف نال مهيلا فاضا امو انوسر لاقو هسفنىلا لوسرلا ىلاعت فاضا انناَو
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 ظ
 ا

 * هحو مث ٠ صوصقلاو اذكربقلالاوحا هرابخا نم ةداىضدوغلسل ثيخمهندت ةضوىامهسس |
 أ

 ظ

 ١ هلتح اًمتاو هت ىلا ةفاضاام لوسرلا ىحن نع م ريخاو همالا هذه ىطاخ املو مهبلا ةعحار

 خفت ىلا ةجار تناكدتل كراددلاف نال ( كستناق م لوسز ؟ءاخدقل ) لاقق مهسفنانم ١
 ركتجو سو هلع هللا لص كورلا ذأ نشل ؟نماؤملا اقوول ةسحتلا تاليوأ2لاىف م '

 2 يور ا ل !اك زادتعالل قس لل ثح ريذللاو تسلا ءاحدقف دععولاو دعولا وف

 زاك أ قودي نسل ١ لاقف ةفححلاب ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عم اكول مطمن ريج

 اورتاذ) ّلآق ب انلقف ( تست و نارقلاناو هللالوسر ىلاو هلكيرشال هدحو هللاالا ْ

 ا اك , مكتاف هنا 0 مكيدبإب هفرطو هللاهدس هفرط نا رقلا اذهناف ٠

 - ا ا نس ن2 راثكلا لهال دما 7 يع 2 - ىموم 0 0( ادبا ظ

0 

4 
| 
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 مع 0 ا راق: غشنا 9 رقانم مل - 8 1 تؤ 14 ءاسا مكيف 4 4

 0 شا لعح ىا 7 77 بالا 1 10 ءلظعا اطلب لضفو 2

 لع يف لاسم هل[ تب مأقم ىف لكلا لعحو ءاس الا 5965 كولملا مهبف ضو < هناف م ا اكولَم

 نوكلمت دارخا مكلعجو ىدسلا لاقو + كولملا نحن ةرخافملادنع نولوق كولملا ٍتراقانا ال

 هللاىخر سابع نبا لاق ةيزجلا لها ةلزامب نوعرف ةكلممف طبقلا ىدياىف متكوامدعب مكسفنا

 لاقو مدخ مهلبق نمل نكيلو مدخلا كلمنم لوا اوناكو مشحو مدخ باعسا ىنعي امهنع

 ظ ناكنم اذكو كولملانم وهف همدخم مداخو هنكسي نكسمو اهلا ىوأي ةأرعا هلنم مهضعب

 ف 0 4 نيملاعلانم ادحا َتّْوِ ملام مك . للا ل كلم وهف راج ءام هففو اعساو 0 ظ

 الام لا تاتا كلذرغو ىولسلاو غ نملا لازلاو مامغلا ل املاتتو ودعلا قارغاو ظ

 ' ىف :6 ةسدقملا ضرالا اَولَخَدا موقاي فه مهئامز ىلا ةلاخلا مالا نيملاعلاب دارملاو ماظعلا ظ

 ظ يع دا ا 7 ب 0 توا ترهط 00 ضرا هَ

 ا
 ا

- 

 000 مص سس ل اا



 مد 7٠ +. يح سداسلا ءزجلا

 | انءاجام قه نيدلا ماكحا ةاعارم ىف مكطيرفت نع نيرذتمم اولوَس نا ةهارك ىا فاضملا |

 | ةّباسلا عئارشلا راثا تسمطنادقو رانلاب افوخي 4 ريذنالو 8غ ةنجلاب انرشبب هي ريشب نم

 ١ ةحصفلا ءافلا هنع "يأ" فوذحمب قلعتم 6 ريذنو ريشب ؟ءاج دقف ع اهيراما تفلت[ وو

 ظ نيونتلا نا ىلع ريذف ىأ ريذنو رشب تأ ون اهني كلذب اهلا كمال ىأ هب للعم هنأ نيسنو

 ظ جوحا اوناكو ىجولا راثإ تسمطنا ناح مهيلا ثعن ناي مهيلع نائما ةباالاؤو 5 مخفتل |

 تقوم لفكيمازب لمت دإلا نع ردقبف  ريدق ' ققيلكنلخ تاق فهل قركيات

 ١ دعب لاسرالا ىلعو ىن فلاق هنس هئاهعيسو فلا امه ناك ثمح مالسلا امهيلع ىسعو ظ

 نوعسلو عستو هنس ةئاتس امهش ناكزعسج مالسلا امهيلع دمحو ىببع ناب هلعف اكن

 ظ
| 
ْ 

 المارتنا ىنب نم ةثالث ىلكلا ىورام ىلع ءاسا ةعبراو ةئس نوعيراو تسو ةئامسمح و ا ةئس |

 ملسو هيلع هللا ىلدهللالوسرالا سبع دعب نكي مل لبقو ىبدعلا ناس نيدلاخ برعلانمدحاوو |

 ثعبدق لوسرلاناب مهيلع نانتمالا ماقعي قئاللا مخفتلا نم ةرتف نيونت ىف امب بسنالا وهو |
 | َ 3 3 د

 ْ | د مظعل هودعبل ىحولا عامسالاو وص 6 ىَضم يباب مهتجاح لاو دع مهلا

 | مهيبني نم مهيلا لسرب مل هناي ادغ اوللعتالف ةحملا مهمزاتو همح ر لا ىلا باب حتفو هلإأ نم

 « (ىب هنيبوىنب سيل هناذ مسه نبا ىسعب سانلا ىلوا انا ) ثيدحلا فو * الطف اذكمهتافغنم

 | ىهتنا مالسسلا هلع ىسع دعب ءاسا اوناك نويراوحلا لاق نم لوق اذهب لطب كلملانا لاق

 هاوعدب رهظا ناف نانس ن.دلاخ اماو هعرشو هللا ىلا قلخلا عاد ى ىا ى هلوق ىنعمو

 ظ وكس 0 ار ب يرو ىذلا خزربلا نع ءاينالا

 | دخاف هموق هبلا ًاجتلاف عرضلاو عرزلا تكلهاف ةراغم نم ةمظع ران تجرخف ندع دالب

 ظ لاق مث اهنم تجرخ ىتلا ةراغملا ىلا هم ةبراه تعجر ىتح هاصعب رانلا كلت برضي دلاخ

 | مهئاف ةمان مايا ةثالث دعب هوعدي نا مهسماو اهئفطال راثلا فلخ ةراغملا لخدا ىنا هدالوال

 ٌْ اوريص لخد املف املاس جسر مايا هثالث اوربيص ناو توممو رجب وهف مايا هثالث لق هوداننا ْ

 ظ دلاخ جرخف هب اوحاصف كله هنا اوظف مايا هثالث اوريصي مف قاف ميدل كدا نيمو ظ

 | مثربخاو ىتصوو ىلوق متعضاو ىتومتعيش لاقف مهحاص نم لصح ملأ هسار ىلعو ةراغملا نم

 | عوطقمّبارامح همدقتي معلا نم عبطق مهينأبهناف اموي نيعبرا هوبقريو هوربقنا مهسماو هتومب |
 ربقلاو خزربلالاودحاب مهربخيو موشي هناف هربق هلع اوشيْيلف فقوو هربق ىذاح اذاف بنذلا |

 ظ مهف هربق ءاذح- فقوف رتبارامح همدشتو عبطقلاءاخ اموي نيعبرا اورظساف ةيؤرو نيش نعا

 , هريق شوبمملا دالوا مهل لاَعي الث راعلانم افوخ هدالوا ىباف هلع اوشبني نا هموق اونمْؤم

 . ىلاعت هللاىلص هللالوسر ثمعب املف هوعاضاو هتيصو اوعيضف كلذ ىلع ةيلهاجلا ةيما مهتامشع

 ظ صم أ اماو ( هموق هعاضأ ىأ ةنياب اح يض ) مالا هيلع لاقف دلاخ تش هنءاح محسو هيلع ْ

 'كلذب ؛ ملعبف ايندلاد ةاسحلا ةروص ىلع خزربلا ف مكحلانا نا رزتلا ةاردنئ انوع اع كلا دلاخ ١

 | مالسلا هيلع دلاخ ضرغ ناكف انندلا مهتاصعىف هباوريخا امب مهلك لسرلا قدص راخالا

 ا ةمحر نوكيل ةيخزوبلا تاماقملاو نطاوماو ربقلا كاوا نم اة لا هب تءاحس اهب هلك ملاعلاناميا

 ( عيمجلل )



 بيضي لاق نم رد هلل و تامالع اهل 7 ىوعدلاب ةحلا تسيلو ||

 ظ

 ظ

 سفنلاناف سفنلا ةيكزت دعب لصحي امنا بلا لاكو ىئاقللالا قلي الق ىح نم ركس ىخركلا |

 ةديالا ةروس مه محرم وح

 عدد لاعفلاف ىرمعل اذه * هح رهظت تناو هلالا :ىصعت

 عبطم بحي نمل بحلا نا * هتعطأل اقداص كبح ناكول

 , اهلالحو اهضورفو اهننس نم مالسلا هيلع ىبنلا ةعيرش نم ايش فلاخ نم بحال ىلاعت هللاو
 امتاو ةيرسشنلا ةروصلا تتح نم سانلانيب قوف الو هسا عاطا نم بحب امناو اهمارحو

 هرس سدق ىدعسلالاق : ىلاعت هللا ىلا برقتلاو لمعلاو لعلا ثيح نم مهتواش

 تسام وح تروص ىورزا مهر فاك ك * تساز ىالاب هن دباب تساردر

 بغرف هريصمو هلاح ىف ركفت دبعل ىوطف ءازجلاراد اهنال ةرخ آلاف توافتلا رهظبب اماو
 دك نابرد موس رفد لطدساوا رد

 ع ظ ظ ىونملاف لاق : تقولا ىضم لبق ةعاطلاو دهزلاىف
 هَ ام نوح.“ اشكرب تلودرب * امم ىوس دوخ ليم ىنيبرك
 3 نينحزانيشنم جبه نكسهحون « ,نيمزىوس دوخ ليم ىنيب دو
 ب دنئزىم رب رسب رخآ نالهاج * دتكن يشيب اهحون دوخ نالقاع
 ا نيد زور نامشي ون ىشئاسا * نيس اود دنا زاك ءادتّساز

 | غئاصلا لاقف هكبهذ ضاضر نزيل نازيملا هنم لأسي غئاص ىلا ءاج الجر نا  ىكحو
 اج ةستكم : ىلسيل غئاصلا لاقف نازيملا تا ىبرخستال لجرلا لاقف لابرغ ىلسيل هناف بهذا

 +. 1 كنال تلقام تلق اعا لاقف هنم كحضي امب ىنببحت تناو غئاصلا اهيا نازيملا كنم بلطا لاق مث

 بارتلا ىلا طقسيو كشاعترا ببسب كدي نم كضاضر قرف نزولا دئعف شعت ىم خسش -+ل

 تلقام تلق كرما ةبقاعل ىركف ببسبف صيلختلل لابرغلاو ةسنكملا ىلا جاتحتف

 ظ مالسلاو ابنا ور ركيد ىاج * ماه اررخآ مديد لواز نم
 | مهنمو . ماوع مُنذ . مهتاقبطو مهتاجرد فالتخا ىلع هللا ءايلوا مه هللا ءامحا نا ملعاو *

 ىخركلا افورعم مهضعب ىأرو * ةبحلانم مولعم ماقم مهنم لكلو صخا مهنمو . صاوخ

 فورعم اذه لاقف براي لعا تنا اولاقف اذه نم هتكئالمل ىلاعت هللا لاق دقو شرعلا تحن

 مهللا باجم ءارو نم ىللاعت هللا بحي امنا اهبحاصو اهقح ىف ةمحرلا متل ةبوضغم تناك اذا

 ؟ءاجدق ٍباَمكلا لها اي ه8 اديدس اًيرط كتبحم ىف كلسيو اديدش ابح كسحب نمت انلعجا
 , ديعولاو دعولاب ةنورقملا ةينيدلا ماكحالاو عئارسشلا  مكل نيبي ف هنوك لاح ه انلوسر

 | ةيفرظلا ىلع مءاجب قلعتم ىلعو مهتهج نم 'ةأدتبم 6 لسرلانم له ةّساك ه# ةرتف ىلع ف
 عئارسشلا ناب ىلا جابتحا ديزمو ىحولانم عاطقناو لاسرالا نم روتف نيح ىلع اج ىا

 تناك امم لقا تراصو هتكرح تنكس اذا ادوتف رتفي ”ىئثلارتف لاب ةنيدلا ماكحالاو
 هللا ىلص انسنو عئارشلا كلب لمعلا ىف ىعاودلا روتفل ةرتف ءاسنالا نيب ةدملا تيمسو هيلع

 ىلا ضعب رئا ىفاهضعب ةرئاوتم تناك لسرلا نال لسرلا عاطقنا دعب ثعب ملسو هيلع ىلاعت

 فذح ىلع نايبلاب لوسرلا ”يجن ليلعت # اولوقت نا © مالسلا هيلع ىسع عفر تقو



 ميك م7 جم سداسلا ءزمجلا

 عفراو لمحا لاقف راد ةنكلما مث قرووا بعذب هلام صلاخ نم ادبع ىرتشا لجر لثك |

 ' ىقلخ للا ناف كلذك هدبع نوكي نا ىضري مكيأف هديس ريغ ىلا عفريو لمعي لمْخل ىلا
 هجو "ىلا: ههجوب لبقب هللا ناف اوتفتلت الق ةالصلا ىلا متقاذاو أش هب اوكرشت الف مكقذدو
 ةلغشم نه ةرص هعم ةباصع ىف لحجر لثك كلذ لثمو ماصصلاب كسماو ٠ تفتلب ملام هدنع

 لثمو ةقدصلاب كمآ و . كسملا عرنم ببطا هللادنع مايصلا ناو اهحير دي نا بحي مهلك
 نازك يفرك نيل قس نا رولا نرلب ووقفوا لع ىلإ: امون ياًاوطثؤاو دوداغل اه رلأما جنو .نلتثك هلق
 ركذب [ ساو لا هامقللا انعم ىتح ريثكلاو ليلقلا ىطعني لع مكنم ىسقن ىدقا نا مكل

 ةودباةء انسي اهلج, وزل 8212 هلا قباغاررتسا وبها اهب لج لاك هكلذ ليهو !؟نيئكراتبا
 ىوتتملاف لاق : هللاركذبالا ءادعالا ريك اوهىذلاناطيشلا نم وجن ال دسلاكلذكو هبف هسف

 ]١[ ودب سكرك نيزا اد سكرت مشج .* زوسب ارتالوغ هكناب نك قح ركذ
 [] دل دبا نورت 3ددسدا تعور فعلا قلاب نودع ٌتلكر ابا قحاب

 ا

 ا

 اض دزورفارب نوح 1 ع 0 هد شدو ن1 ؟(شوعلَص ىو ار كتخحميو#

 ناعم ىو 5 ىدلب 5 * ناهد ردنا كا مان دبا رد نوح

 ا ةعاطلاو عمسلاب 00 للا مخ كسا دق يحي ىلاعت هللا بص هللأ لوسر لاق

 ظ هقنع نم مالسالا هقبر علخ دقف ريش دق ةعامجا قراف نم هناف ةعاماو ةرحهلاو داهجلاو ظ

 قرط هو قيارلاةدخأو ةدختوملا ءانلا نوكسؤ اهَحتفَو ءارلا رتسكب ةقيرلاو ( مجئازب نا.الا

| 

 (د] ؟6 رر(* مروع سكد عاج ىصركعج < لا
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 4 هؤابحاو هللا ءانبأ نحن ىراصتلاو دوهلا تلاقو © هريغل راعتستو مهلا هيدشي لبح ىف |
 براقا لوقباك حسنملا هنبا عاشا نحنىراصنلاتلاقو ريع هنبا عاشا نحن دوهلا تلاقىا |
 برقك هللا نم اننرقو ءابالل ءاننالا“ ةلزنمب هللا منحت ىتمملاوا كولملا نحن ةرخافملا دنع كولملا |

 دلاولاو هدلو ىلع لجرلا بضغك انيلع هللاِبْضْعَو هدلول دلاولا بك هايا انبحو هدلول دلاولا
 مهل نا نوعدي اوناك مهنا ةللابو رخآ تقو ىف هنع ىضري تقو ىف هدو ىلع طخس اذا
 سو هلع مارق هللا لوسرل لقو 00 ىلا هللادنع ةيزعو الضف

 ,ذعي ”ىش ىاالف متعزام حص نا ىا 6 مكبونذب مكبذعي لف ف اتيكيتو مهلامازلا ه# لق قف
 ظ 4 ايد امايا 2 ليك 59 هلا مت . 5 غب 5 رسالا 00 ١

 ظ عقو ام مكي عقو املو ردصام مكنع ردص امل متيعز ام مالا ناكولو لجعلا مكتدابع مايا
 | نم ىلاعت هللاقلخام سنج نم ىا 6 قلخ نم رشب ما و» كلذك متسا ىا # لب #

 ظ اونمآن يذلا مهو نيقولخلا مكتلوا نم هلرفغي نا 6 ءاشي نمل رفغي 2 مهلع مكل ةيزم ريغ
 ا هلسربو ىلاعت هب اورفك نيذلا مهو مهْنم هبذعل نا هك ءاشي نم بذعبو 3 هلسربو ىلاعت هللاب

 ابنه *ىش ىلاعت هللا ىمتنيال تادوجوملانم هي امهنيب امو ضرالاو تاومسلا كلم هللو
 ةناماَو"امادعاو !اداختا ةاشنإ .تفكهنف رتب ةتكوام .ثحت ٌلكلاو ةيدوصلاو ةيكولمملاب الا
 هريغ ىلا ال ةصاخ ةرخآ آلاف هي ريصللاهلاو 98 اومعزام ءامدا مهل ىتاف ابيذعتو ةياناو
 هعنمي علام ريغ نم هلمع هيعدتسي امي ”ىسملاو نسحلا نم الك ىزاجبف اك ارتشا الو الالقتسا

() 

 ]1١[ ؟© 4 ي[* هوم ىلل ديس ان انآ ع ميتاج سدس |



 ةدباملا ةروس مد م/٠ م
 دس 0 يللي لل يل ا ا يييسُسُساُاسس 2522225222555: يطصصبطفمسملل يا

 | بضغلاو طخسلا قيرطبال اقلطم مادعالاو ةئامالا كالهالاب دارملاو هريغ نع الو هسفن نع

 / ديك أتل كلذ لبق اهكالغ ققحن عم مهكالها ةدارا ضرف نم كلسبس ىف هما:مظن :لعلو

 هك الها ضرف نم ةقب .لاخل اجذومتا اهلاح لمحم مالكلا نومضم زيرقت ةدايزو تدكتلا

 | ضرالاىف نمو هماو م.م نبا حيسملا كلهي نا دارا نا أيش هللانه كلمي نف لق لق:هنأك
 تاومسلا كلم هللو 9 نيدوجوملا نم :اهادعنم لاح اذكف دحا هعنام لهف هما كلها دقو

 كلف رعقمو ضرالا هجو نيب ال ىنامسجلا ملاعلا ىرطق نيبام ىا 6 امهنم امو ضرالاو
 تاقولخلا نم راحبلاو ضرالا قاما ىنامو ةكئالملا نه تاومسلاىفام لوانف طقف رمقلا

 ١ ئارضعبلا نوك ىلا ةراثثالا .رئاز هتوكلماو ىلاغتر ةزنهق .تحن . لكلا :نوكي لع. صيضتيا وهو
 ا اداحما ابف قلطملا فرصتلاو تادوجوملا عبمج كلم هدو ىلاعت هل ىا كلذكض رالا ىف نم

 ا ةصهولالا صاصتخال قشقحن وهف اكارتشا الو الالقتسا هاوس ديالا ال ةناماو ءاحاو امادعاو

 | عاونا نم ءاشيإم قلخم ىا ه# ءاشيام قلخي ف هاوسام لك نع اهمافتنا ناب رثا ىلاعت هب

 هناك ةلوعفملا ىلع ال ةيردصملا ىلع بصللا اهلحم ةفوصوم ةركن ام نا ىلع داجالاو قلخلا

 ىرخاو ضدالا و تاؤسلا وانك فضا رغ نم قلك ةراترعئاعب ىلج ئأ رؤلخم لك

 . تاناويملا نم ريثكو مدآ قلخك سنج نم سيل لصا نم “ىشنيف امهنيب ام قلخك لصا نم
 امهموا ىسع قلخك اهدحو ىثا وا ءاوح قلخك هدحو ركذ نم اما هسناحي لصا نمو
 قلخم دقو تاقواخلا ةماع قلخك تاقواخلا نم ”ىث طسوت الب قلخيو سانلا رباس قلخك

 ' هك الا ءارباو ىنوملا ءابحاو هلةزجعم ىسيع دي ىلع ريطلا قلخك رخآ قواخم طسوتب

 ىلع هللاو ف هدي ىلع كلذ ىرجا نم ىلا ال ىلاعت هيلا لك بسنيف كلذ ديغو صربالاو
 ىوتملا ىفو : هلبقام نومضمل ررقم ىلِسذُت ضارتعا ه# ريدق ”ىش

 [1] ريزو الاب زا دشاب هزنموك * ريلد راي ىا ريكح وا نماد
 دور ردنا نيمزرد نوراق وجىب * دوشربن و درك ىوش ىتيعوحى

 [؟] ناهلبا نياروخ رد اهاذاخ يدا ناليك هلا دالة الاعالا ىبر

 هللا الا هلا ال نا دهشنم ) لاق مالسلا هيلع ىنلان ع هنع هللاىضر تماصلانم ةدابعنعو *

 ىلا اهاقلا هتلكو ةلوسروةللادنع-ئسيع ناو هلوسرو ةدنع اذاخت ناو هلكيرشال؛هدخو
 نعو * ( لمجنم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدا قح رانلاو قح ةنجلاو هنم حورو ميرم

 ىحوا ىلاعت هللا نا ) لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللاىضر ئرعشالا ثراحلا

 اوامعينا لاما عسا حب أبو نهي لض نإ كاكا سمخب مالسلا امهيلع ايركذ نب حي ىلا
 ص أخو نهي لمعت: نا: تانك. نمي كلما اهناننا كاب عبشع دانان: نه اظل لك

 قاخاىناف لعفت ال ىخا اي لاقف مه ربخأ نا امأو مهربخم نا اماف نهب اولمعي نا ليثارسا ىب

 ”ةاتما ىتح سدقملا تسب ليبارالما ى عمش لاق بذعا وأ نب فسخ نا نهب ىتتقبس نا

 نهب لما نا تاك سمخب ىلا ىحوا هللا نا اقف مهيطخ مث تافرعثلا ىلع اودعقو دجسملا

 مالكاهيلعىسع ةعموصردرب ىحابص ره تفا لها ندما مج ناب رد موس رتفد لئاوا رد [7
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 | هتلابكرشا نم لثم ناف ايش هّللاب اوكرشت ال نا نهالوا . نهب اولمعي نا ليئارسا ب سصآو

 را

5-0 
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 5 انضم مس سودانلا ءزحلا

  ىلاعتدللاىلا قرطلابرقاوه قيرطىا 44 مقتسم طارصوملا مهيدهيو 9 هتداراو هريستبىا

 / رياغتلل اليزنت اهيلع فطع امناو مالسلا لبس ىلا ةيادهلانيع ةيادهلا هذهو ةلاحمال هلا دؤمو

 انمةمحرب هعماونما نيذلاوابسعش انيجان سماءاجاملف ) ىلاعتهلوقىفاك ىتاذلا رياغتلاةلزنم صولا |

 | ةقيقح نيب ارون لسو هيلع هللا لص ىبنلا ثعب ىلاعت هللانادعاو * 6 ظيلغ باذعنم مهانجتو

 (ضرالاو تاومسلارون هللا ) ىلاعت هلوَقب ارونهسفنىمس ىلاعت هناو ىلاعت هللا نم ناسنالاظح

 | ىشلوا نال ارون لوسرلاىمسوداجالاب اهرهظا ىلاعتةللاف مدعلاةملظىف نيتفخم اتناك امهنال

 هللا قلخام لوا ) لاقاك ملسو هنلعّللاىبصدخم رون ناك مدعلاةملظنم هتردقرونب قملاهرهظا

 هروندوجو نم تادوجوملا ترهظ املف ضعب نم هضعب هروننم هيفامي ملاعلاقلخ مث ( ىرون
 ىلا برقا حاورالا ملاع نا امرونلا مساب ىلوا ناك عارتخالا ىلا برقا ناكام لكو ارون' هاهس

 تايلفسلا ىلا ةسنلاب اسارون تايولعلاو راونالا ماع ىمس كلذلف ماسجالا ملا نم عارتخالا

 ناكاذهلو روبلا مساب ىلوا ناك مالسلاهيلع ىنلارون ناكامل عارتخاالا ىلا تادوجوملا برقاف ْ

 ىتلاّنع ب ىورو 6 رون هللانم مكءاجدق ) ىلاعت لاقو ( ىتمنونمؤملاو ّنانمانا ) لوَش |

 حبس ناكو ماءفل ا ريثع ةعبراب مدآ قلخ لبقىبد ىدينيب ارون تنك) لاق هلا مالسلاهيلع |

 سابعنبانعو * (هبلصىف رونلا كلذ ىتلا مدا هللا قاخاملف هحببست, ةكئالملابستو رونلاكلذ

 ىلاهبلص فىطبها مدا هللا قلخامل ) لاق هنا سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا نع امهنع هللاىضر '

 ىلقني ىلاعت لزي مل مهاربا بلص ىف ىقذقو ةنيفسلا ىف حون بلص ىف ىلعجو ضرالا |
 ىفرعلا لاق(طق حافس ىلعامقتلب ل ىوبانيب ىنجر خا ىتح ةرهاطلا ماحرالاو ةمبركلابالصالانم ١

 ةشعنلا هتديصقىف |

 ظ
ِ 
 ١
 مدا فرتعاامل ) ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هلا هنع هللاىخر باطلا نب رمعنعو « |

 لاق هقلخا لو ادمحت فرع فيك مدا اي هللا لاقف ىلرفغتنا دممق حم كلأسا برايلاق ةئطخلاب ظ

 | ايوتكم شرعلا متاوقىلع تيأرفىمأد تعفر كجورنم ىف تخيفنو كديب ىتقلخال كنال |

 , ىلاعتهللالاقف كيلا قلخلا بحامساالا كمساىلا فضت+ كناتفرعف هللالوسردخم تلاالاهلاال .

 هلل الدف قهسلا هاور (:كتقلخامل دمالولو ك|ترفغف ىلا قلخلا بحاالهنا مدا اي. تقدخ |

 | تلزن ىوقتلاوه مركلا لاّمباك ريغال # مرمنبا حيسملاوه هّللانا اولق نيذلارفكدقل 0

 | 6 لقؤ# هحورىفوا نيعم ناسناندب ىف لحد قولاعتدناب نولئاقلاةيبوقعيلامهو نارح ىراصتف ١

 أاطضلا كاملا  كلعي ولي ةيراكنا ةيماهفتسا 46 نق له نوم زتاكرمالاناكنا مهلاتيكسدمحاي

 | هتققحو 4 اش # هتداراو هبردق نم ىا هي هللا نم له عنب ىئا مزح نع ماتلا ظفحلاو

 «6اعبم ضرالاىف نمو هماو ميسم نباسملا كلهينا داراناوإ# اهنمأيش كسمبنا عيطتسينف |

 | تانكمملا رئاسك ءانفلل لباق روهقم رودقم حسسملا نا هريرشتو مهل وق داسف ىلع كلدب جتحا ْ

 | كالهلا عفد ىلع ردقيال نم اهلا نوكي فيكو ةيهولالا نع لزعمب وهف كلذك ناك نمو

 ( نع) ةةدس مسك

 ظ ظ

 ار مدق ملقا ىتشاذكب هكزور نآ *« ريدقت ىثنموت ىهوك فرش سبنإا
 0 ديشارت زاب ثسعب هردص * تساهتشونرادنيردون' لوزن مكحات



 ديالا ةروس معي 8, ج٠

 هم يع نامحر' هئييو هلي سل هبر هماكسالا دحا نم مكمام ) ثيدحلا ىفو هريغ

 ههجو ءاقطرالاالا ىربالف هيدي ناب رظنف مدقامالا ىربالف هنم ماشارظنيو مدقامالا ىربالف |

 اهنم قلف رانلا هبىتتي ايشدحم ملنم ىنعي ( ةببط ةملكف دم لن ةرم قشبولو رانلا اوقتاف
 | هنيانا ةباالاق ةراشالاو © تاقدصلا نم ةيطلا ةملكلاناف مسملا بلق هب بطي نسح لش

 هنكلو قاثملاموب ةمالا هذهنم ذخا م دحوتلا ىلع ىراصنلاو دوهيلانم قاثيملاذخا ىلاعت

 دادعتسالا لاطباب قاثيملا كلذنم ظحمهل ىتباف هباورك ذاماوسن مهسفناىلا نيّيرفلا لكوامل
 نوشواتيو َنَوُسَراَع عابسل كلب ىا لضا مه لب ماعنالاك اوراصف ةساسنالا لامكل ىرطفلا

 | مهب ةنشحوال قافولا باحاناو مهني ةفلاال ةلفغلا باب راناف ةماسقلا مو: ىلا ءاضغبلاو ةوادعلاب

 | قاثملاءوب مكب تسل أب اطخ لقب نامالا مهبولق ىف بتكذا هلالا ديأتب تدياام ةمالا هذهاماو
 ناف ركذو ) مالسلاو ةالصلاهيلع مهبل لبقو هباوركذامت اظح اوسنام هنم حورب مهدباو
 قوركذاف ) مهتاثماوضقنملو مهظح اوسنيمذا مهل اباطخ ىلاعتلاقو (نينمؤملاعفنت ىرك ذلا
 | لاقو ةحجلا مهركذ نيح هايا مهركذو مهدوجو لبق ناك مهايا هركذ نا ىلع 6 كركذا
 ىراصتلاو دوهيلا ىنعي 6 باتكلالهااي # ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك © هنوبحيو مهجن )
 | ناذيالاو فيرشتلاةناضالا 6 انوسر ؟ءاجدق ف لبجنالاو ةاروتلل لماش سنج باتكلاو
 | مدس اع ردما رش كتاكت"لرأ الاخ ىك كوش نم ناح 4 كل نب زو فأنا برغل

 | هنوفخت مكى ذلا نم انئاك ا ريثك ى ا # باتكلا نم نوفخت متنك ام اريثك 98 ةحلصملا هيضاقت

 هب نوكسمتملاو هلها متنا ىذلالبجتالاو ةاروتلا ىا باتكلانم هنوك لاح رارمتسالا ىلع
 | لجمالايف مالسلا امهلع دمحاب ىسبع ةراشبو ةاروتلاف محرلاةيا و مالسلاهيلع دمت عنك

 ' مكل ةنايص ىتدرما هيلا رطضيملاذا هربخمالو هرهظيالىا هنوفخنام 6 ريثكن ع اوفعيو

 | نارقلاوهباتكلاو رونلاب دارملا 6 نيسباتكورون هللانم كءاجدق 8 حاضتفالا ةدايز نع

 حضاولازاحتالاوا قحلا نمسا ا ىلع ىنخام ةناباو كشلاو كرشلا تاملظ فشك نم هفامل
 داّرملال قو تاذلاب ةرباتملا ةلزْنم ناونعلاب ةرئاغملا ليزتتل نيقرطلارباقت ىلع 'ىملا فطعلاو

 نالريمضلادحو كك( هللا, ىدهي ف نآرقلا ىناثلابو مسو هيلع الص لوس را 0 ظ
 | قحلا ىلا قلخلا ةوعد امهنم دوصقملازاذ دحاولا مكحىف امهنالوا تاذلاب دحاو امهب دارملا
 | #* هناوضر عبتانم #9 قحلانم هللا وعديام ناو هتزجعم د2 ىلا ناو فاتح ظ

 | ىلعباقعلانم ةاحنلاو باذعلا نم ةمالسلا قرطىا ه مالسلا لبس 8 هينامعالاب هاضر ىا

 | ىلاعت هللا ليسوا ةعاضرلاو عاضرلاو ةذاذللاو ذاذللاك ةمالسلا ىنعمب مالسلا نوكيا
 ضفاخلاعزنب لبس باصتناو ىلاعتةللاوه مالسلا نوكينا ىلع سانلل اهعرش ىتلا هتعيرشوهو

 ىع ىتلل ىدهي نآ رقلا اذهنا ) ىلاعتهلوقىفاك ماللابوا ىلاب ىناثلا ىلا ىدعتيامتا ىدهيناف
 ظفللا رابتعاب عيتاىف دارفالا ناك ىنعملارابتعاب عمجاو نملريمضلا 46 مهجرخيو 9 « موقا
 ناميالا ىمسو ناميالا ىلا 6 رونلاىلا لالضلاورفكا!نونف تاملظ ىا 6 تاملظلا نم ب

 | هي هن ذاب ع هرذحف 4 الع قيرطو هبلطف هتاح قيرط هبرصبا نما اذا ناسنالا نال ارون

 ©( ىل - ؟4  نايبلا حور )



 مده 70 >2 سداسلا ءزجلا
 د دهشة ةييتا 5 2(

 مهضعب لتقيف لاتقلا مهب .اهب ىتلي ةلح لاتحينا داراف اريثك اقلخ مهنه لتق لاتق

 تلتق ىذلا تنا اولاقف ىتوفرعت الا مهللاقو روعا هسفن لعجو ىراصنلا ىلا ءاث انسب

 هيلع ىسع تيأر ىتال تنتن الاو هلك كِلَذ تلعف دق لاقف تلعفام تلعفو انم تلتقام
 ىؤق نم ديرت ”ىهث ىأ لاقف ىنيعأتف ةمطل ىهجو مطلف ءامسلا نملزت .مانلا ف مالسلاوةالصلا

 | مالسلاه يلع ىسيعىتملعاك مكتيدعئارش مكملعاو مكينا رهظ ني نوك ال مكتج مث هدي ىلع تبتف
 ةفرغلا ىفدبعتي ناكو طئاخلا ف سانلاىلاةوك حتفو ةفرغلا كلتدعصف ةفرغ هل اوذخاف ماملا ف

 مهيدانيو اوعمتجم ناب مهمأي ايروةوكلا كلتنم مهسجحو هنولأسيو هيلا نوعمتجي اوناكامرو
 لوقلا كلذرسفي ناكف هيلع نوركتيو اركنم هاظلا فناك لوش مهللوشو ةوكلا كلتنم
 مايالانم اموب لاقف هبمهرمأي امب هلوق نولبقي اوناكو هلههلك اوداقناف .كلذ مهبجعي اريسفت
 ايندلا ىف ءايشالا هذه ىلاعت هللا قلخ سيلا مهل لاقف اوعمتجافلع ىفرضح دقف ىدنع اوعمتجا

 ريزتخلاو رمخلا ىنعي ءايسشالا هذه مكسفنا ىلع نومرحت ملاقف عئاولاق مدآ ىنب ةعفنمل اهلك
 كلذ ىلع ىغم املف ريزنخلاو رمخلا اواحتساف هلوق اوذخاف اعيج ضرالاىفام مكل قلخدقو |

 لنقنم اولاقف سلا علطت ةيحان ىا نم مهللاقف اوعمتجاف ع ىنرضح لاقو مهاعد مايا

 مهلسري نمو لاقف قرشملا بة نم اولاقف موجنلاو رمقلا علطي ةيحان ىانمؤ لاقف قرشملا
 هيلا اولصف هلملص ناف قرسثملا لبق ىف ىلاعت هنا اوملعاف لاقف ىلاعت هللا اولاق قرسشملا لبق نه

 هلع اولخدي ناب مهىماو مهنم ةفئاطباعد مايا كلذ ىلع ىضم املف قرشملا ىلا مهتالص لوخ
 ديرافلع ىقرضح دقو ىسع لجال انابرق ةليللاىضن لعجا نا ديرا ىنا مهللاقو ةفرغلاىف

 حتفواموبحبصاهنا اضيا لاقيو ىدعب كلذىلا:سانلا اوعدتو ىنع اوظفحتل رسلاىف مربخانا ١

 ىنعىلع هدب حسف كنع تيضردق لاقو ةليللا ىسع ىنءاج مهالاقو مهاعد مثىرخالا هنيع

 'ىربيو ىتوملا حي نا دحا عيطتسيله لاق مث هلانابرق ىسفن لعجا نا ديرا ترالاو .توخ

 للاوه هنا اوملعاف ءاشالاهذه لعفدق ىىسعنا لاقف ال اولاقف ىلاعتّشاالا صرءالاو هك الا
 ةفاطباعد مثهنبا ناكهنالاقواضياكلذب مهربخاف ىرخا ةفئاطياعدمث هدنعنم اوجرخف ىلاعت

 انايرق ةلللا هسفن لعجينا ديريهنا مهربخاو ةثالث ثلاثهنا لاقو اضيا كلذب مهربخاو ةثلاث

 ىنملعدق لوس قيرف لك لعجو اوحبصاف مهينارهظ نيب نمر ج رخ ىلايللا ضعب ناكاملف
 اواتتقاف لاتقلا مهنيب عقوف اذكو اذك ىنملعلب بذاك تنا رخ الا قيرفلا لاقو اذكو اذك

 اولاق ةيروطسنلا مهنم قرف ثالث مهو ةمايقلا مو. ىلا مهن ةوادعلا تشو اريثك اقلخ اولتقو

 ةقرفلاو هللاو هماو حسملا ةثالث ثلاث ىلاعت هللانا اولاق ةيناكلملا ةيناثلاو هللانبا حيسملا

 هرسس دق ىور نيدلالالج لاق : حبسملاوه هللانا اولاق ةيبوقعيلا ةثلاثأا
 وا لثم روصترد دأب ردات * وك جنك ارواتاذ روصترد

 [1]دناهتفكدوخزا دنتفكوز هجره * دنا هتفك ديركو كين تياغيرك
 [9] سايقرد نومي تاذ ديان هكناز * ساند قح ىا سابق نيدنج نكم ى

 نع هسفنب لغتشي ناو (نوعنصي اوناكامب هللا مهثين,فوسوال ىلاعتهلوق ظحالبنا نم ملا ىلعف
 )هديغ )

 [1] « مر 51 نم كرام وبه بس نع مسك ع كرف

 [دز © كرر" ىيذول متع عم زج ٠ روح ينقع 2



 ةداملا ةروس مه 57 تع

 ناملاعلل < در م ل كانهم ةنبسد 10

 شيوخ تسداب ارهلمح ميوشبا » شيب هب امج هرهظمالا داحتجب

 ايرو ديلقت هن قح صاز ضاخ « ارثادحا نأ تسشىم دخيوا

 متنوع اليك كنبع انها طك دم وماجو 23 نكر تلك قع عيدك

 رارق ىوا تشكو ارنا ديد هواي * راكداي دب ىلكه ار لزرفاخ

 مشاذكب ربخ ىب اجنأ لكيه « متشاداج بش هك هرجحنأ تفك

 درخ تسزيجى تساهردزاص رح * درب صرخ شم رشدوب نيم رشهجاك
 ديدب ارتاو قطصم قاثو رد * ديود ردنا باتش لكه ىزا
 ٍدبمشج شرود هلل ديوش وح نشاوخا 8 دوحب ص ارو قا هللادب ناك

 ديزذ. انناسرك ىروتشو ندا" «؛ ديدب دعشو“ تقر ”دايزا* نئلكع

 ردو راودد رب تفاوكتم ارهلك + رسو وررب ارتسد ودؤا دز ىت

 شرتهم نادرك محرو ناور دش * شرسو ىِبر نوخ كتان

 ديسك دوخ رانك رد شا ىنطصم « ديبطو ديزرلب نوريب دحز نوج
 مو مارح هديد * شتخاونب ىسبو درك نك لن
 نك هضرع تداهش قح دهش 5 نخسرد دااوو دالور"وب بأ

 4كم جم ةيتوأ ل يم اضرل * قطصم اروا تفك خرم ت6

 مور هك اح زيي مشاب اك نم فض دبا ان هللاو "تفك

 مانلع ىب عمش وجم ىدومتوب « مامتار تلاسر هللا لوسراي

 انذخاك مهقاثم ىراصنلانم انذخاو ىا 6 مهقاثم انذخا ىراصنانا اولاق نيذلا نمو ب

 لسمو ىراصن انا اولاق لاقامتاو ماّمهالل ميدقتلاو انذخاب ةقلعتمنمو دوهيلانم مهلبق نمت

 / مهلوقب هللاةرصنل ءاعدا مسالا اذهب مهسفنا مهتيمستب ىراصت مهنا ىلع اهيبنت ىراصللا نمو

 | كلذي مهايا هللا فيصوتب ىراصن مهناب نيفوصوم اوسلو هللاراصتا نحن مالسلاهيلع ىسعل

 سو هيلع هللا ىل اصدمت 3 دكؤملا دهعلا نم لمجتالاىف مهيلع هللاذخااموه قاثيملا ذخا ىنعمو

 ظلام 7 هباورك ذامم © 0 ارفاوادصن اوكرتىا اظح اوسنف + هتعلو هتفص ناسو

 | ىرغنمانقصلاو انمزلاىا 14 ان غاذ 3 ريخلا لاعفانم هيلع عرفتيامو ناميالا نم قاثملا ظ

 دعابت ىعو هي ةوادعلا هم انيرغال فرظ مهني هربغ هارغاو هبّوصلو همزلاذا “ىثلاب ظ

 ِ ءاضغبلاو ةوا دعللو ا ءارمغالل ةياغ ة ةميقلا موب ىلا ضغبلاىا هي ءاضغبلاو 86 تائنلاو بولقلا ظ

 ةرخ الاف مهريخ ىا ه# هللا مهئشإ قوسو 8 ةمايقلا موب ىلا نوضغانتيو نوداعتي ىا
 | كريخاس هدعوتي نمل لجرلا لوقك باذعلاو ءازجلاب ديدش دبعو 46 نوعنصي اوناكامب 2

 ا رفاولا ظحلا ناستو قاثملا ضَمن نم رارمتسالا ىلع اواعءاع مهيزاجحم ىا تلمعفامي ظ

 ١ كلذ مهخوسرب ناذيالل عنصلاب لمعلا نع ريبعتلاو دبعولا دك أَن فوسو هياوّرك نامم |

 . ىراصتا نيبو هب ناكو سلوب هل لاي لحجر ىرانضلا نيب ةوادقلا ىتلا ىذلا لق + 0



 ا ل د ل يسن حنس 2 ل صنع ني ني لسد كعب

 أ

 سداسلا ءزجلا

 نهب ندركح ىاطلاب ارودع

 دوجو فطلو دنيب مركنمشدوج
 تسوخ كيننانمشداب هجاوخركو

 ديدش ربمغؤس نامهم نارفاك

 دضك- تعسف وم نازاي: أ تفك

 ديزك نامهم ىكي ىراي كبره

 درناروا أ[ 0 مدج

 همهزا دناماو وح شدرب قطصم

 نازب ىدئدوب هناخ مقم تت

 زب تفه ره ناريشو شاو نان

 نوعا مثخ تيب لها هلج

 درك لبط نوجسمهراوخ ىلبط هدعم
 تسشلهرححردو تفر نفخ تقو

 ةيكفاد ارردريجنز نورب زا

 مح و
 تفاتشرد ىبوس شيوخ شارفزا
 زاس هليح نا درك هليح نداشكرد
 كانتد جاع( ياقغ لت الص اقم داع

 روزا للا قاوم درك الن
 مسوظاَح .دردتااب ديةهتازتو ركاز

 ديدوح ىلاخإ ةناربو رد شيوخ

 باوخ هنا نا انيدبوزاذس همي

 مداديب زا رتدب مجاوخ تفك
 دز ىمب كناب

 رسب بش ' نإ دوش قك- هةكرظتنم
 ناك زا ىريتوجوا دزيركات

 روساو أروساو

 داشك ارردو دمأ حبص ىطصم

 لوضف كيارثدحرب باو هماج

 هده م1 يح

 هبينثو لاثتمالا ىلع ثحو حفصلاب ىمالل ليلعت *نينسملا بحب هللاناإل 6 رخآلا مويلابال
 ىدعسلا لاق : ةريغنع وفعلا نع الضف ناسحا نئاخلا رفاكلانع وفعلانا ىلع

 دقكاو غش نديزب ناوغن كبف

 دوجورد وزأ ثبخ رك د دياس «
 كلمنواو »بتاعك ه4 لقبا لش تبرأ مول 4

 تاياكح نمو : اهنع نيفصاولا ناين قاطن قيضي قالخا مراكم هل انسح مالسلاهيلع ناكو
 ىونثللاىف هرس هللاسدق ىولوملا

 دندما ذجسمب ناشيا مانش تقو

 دبنم ىوخو نه زا رب اش 8

 ديدن ىبو دوب تفز كي نابمرد #

 دردهماح ردناو- دجسم رددنام *

 همر رد ارب هذريش زب تفه *

 ناوخ تقو ىارب نديشود رهب *

 نغ نبا جوع طحقوب نأ دروخ 5

 دندش عماط زب ريشرد همه هك *
 دروخن اهنث ندا هدحمل مسق 7

 ترسب اررد بضغ زا كزفك بوث 3

 دنئمدردو داك ديوزا هك #

 مكحش دردو 5 ناعم نوح #

 تفاي هتسبوا داهنوج ردرب تسد #*

 زابةدا دنمنالوجو عون عون *

 كيندو نامرد ىلو ناري>وادنام *

 ديد هناريوردو باوخرد ناشيوخ #*

 شرظنم اجناه ردنا باوخمب دش #«

 ديرب مد ردناو جاداحم نانحوا د

 تاوليشا كادبهة م طه ع اخ هزم
 مدى ؤس نياو وس نا ءاراوتت 1

 روك رعق ردنا رفاك هكنانحص #«

 رد كناب نداشكح رد ديارب اي *

 نانج اروا سكحه دنينات #
 اج انا زتوا |ازبما ركع نأ حبص م
 لوسر شبس رد دروا نادصاق *
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 ةدباملا ةروس مدي م6 جم

 اهمظعاو ةيتابنلا عبط بح نم صلختلاب كيلا ريشي .دوجسلاو ءاوهلا:ةيصاخ نم ىهو |
 بح نه صلختلاب كللاريشي دهشتلاو ءاملا ةصاخنم وهو وغلاو ”ىثلل بذا ىلع صرحلا
 ةيقب أشنت عبرالا تافصلا هذهنمو بارتلا ةيصاخنم ىهو ةيدوملا اهمظعاو ةيداما عبط
 ىلا ةعبرالا جرادملا هذهب تعجرو بجحلاو تاكردلا هذه نم تصلخ اذاف .ةيرسشبلا تافض

 ا هللا ٍ!صلاقاك هل ادهاشم كير ابجانم ةالصلا تنثا دقف هبرقو ناملاعلابر راوج

 ضقن بيسف ىا 6 مهقاثم مهضقنامف # ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك ( هارت ك:اكّاتعاد

 ظ اوعيضو باتكلا اوذبنو ءايبنالا اواتقو ىسوم دعب لسرلا اوبذك مهلا نحر هدوم دولا
 مهاندعباو مهاندرط ىا # مهانمل 88 سفنلاف هنكميو مالكلا دك تل ةديزمامو هضءارف

 ظ مهبوأف انلعجخيو © مهللع رغب برصب مسايللة وا ريزانخو ةدرق مهانخحسموا انتمحر نم

 نيل ريغ بلص ىا ساق رجحو رذنلاو تاب الان م رئاتنال عسب ةديدش ةظلغ ىا # ةساق

 ظ | ةلاءالك رييغتن م دشا ةوسقالهناف مهبرلف ةوسقناسل فاستسا ه#هعضاوم نعملكل انوفرح 0

 | ءوسي مهليدباماو ممول هللا ىلص ىنلا تع مهليدباما فيرحتلاب دارملاو هملع ءارتفالاو

 | ه6 هباورك ذامم #9 ارفاوابيصت 0 ابا ةنقبلار :دوع ف قيمدقو ليوأتلا

 م لزتاامم مهظح اوكرتو ةاروتلا اوفرح مهنا ىنعملاو مالسلاهيلع دم عابتا نموا ةاروتلا نم

 ظ نبانع ىورامل مهظفح نعاهنم ءايشا همؤشب تكرتف اهوفرح مهنا هانعم لبقو ه هوااني لف مهيلع

 أ للازا عوداوش الا هذدهالتو ةضصعملاب ملا ضعي ءرملا ىشردق لاق هنع هللا ىضر دوعسم

 ظ هراقنم لخداو رئاط هاتافامث ان ناك ءارعشلا ءاغلب نم ناكو تاصلا ىنانب ةيمأ ىلع علا ريغ ىلاعت

 ظفاحلا لاق : همولع عيمج ىسن ظقيتسااملف هيفىف

 تسلم ىب معز مه املع تلالم » سبو ملولم ناهجرد ىلمت ىبزنم هن

 | قاثيملا مويرصع لك ساللا نورك ذي نولازيال نيلصاولا خعاشملاو نيلماعلا ءاملعلازا ملعاو

 ' هنوكل عماسلاف ضرعم نمو عماس نق لاوحالا كلت ىلا مهلاقبوشت مهايا قحلا ةبطاخمو

 البقمهن وكل ضرعملاو اموحرم الوبقم ناكف ىلوملا داوجىلا لصو ىتتعلاو ايندلا نع اضرعم
 ' هلاحبس هللا عم هدهع ضقن هنال انوعلم ادودرم ناكف أيش لنيل ىلوملا ىوسام ىلع

 ىوشملا فو : ىلاعتو
 دوك ىرادا ور نوح ىبافو ىل * دوب راع ارئاكس نوح ىنافو ىف

 أنربغ دهعل قوا نم. تفكح يم« افوزا ىرولا ضف لا قح

 ىلاعت هللا لاق ةيذاكلاو ةيغاللاك ردصم اهناىلع ةنايخ ىا © مهنم ةنئاخ ىلععلطت لازتالو 8# .

 أ ثدحبمهفالسالو مهل ةرمتسم ةداع ةنايخلاو ردغلانا ىنملاو اوغل ىا 6 ةيغال اهيف عمسنال )
 مهو اونو * مهنم اليلقالا ف مهنم كلذ ىرت لازتالف اهنومتكيوا اهنوك رتي نوداكيال
 فعاف ف مهنمىف رورجلا ريمضلانم ءانتساوهو هبارضاومالسنب هللادسك مهنم اونما نيذلا
 اودهاعوااونما و اوباتنا ةذخاؤملاوةشاعملاب مهل ضر عتنالو مهنع ض سعأ ىا هي 6 حفصاو مهنع

 هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق) ىلاعتهلوقوهو فيسلا ةيآي خسن قلطم لبقو ةحدنلل اومزتلاو
 ا مالسلا هيلع ىسيع ةءموصردر/ ىحا ص ىه تفآ لها دمآ : ااا اء



 عبرا اهتاجردو قاثيملا موي تدهاشا قحلا دهاشتنا ىلا اهتاحردب جورعلا ميدتو قحلا ىلا |

 راو+و نيلع ىلعا نم اهب تلزت اهفناككذ بسح ىلع دهشتلاو دوحسلاو عوك رلاو مايقلا |

 ناسنالا ىلاق اهنم قلُخ ىتلا ةعبرالا رصانعلا هو لااقلا نيلفامملا لفسا: ىلا نيملاعلابر أ

 ميك 114 .سداسلا هولا

 ىلع مهف ( ىتلخ ىلع ةدحاوو ىسيع قلخ ىلع ةعبسو مهاربا قلخ ىلع نوعبرا ةمالاىف
 مهو نوقزرت مهب ):مالسلا هيلع لاق ام ةمالا هذه نما مهتاماقم-بضانمو مهتاجرد بتاع
 ءافلخاو ة هعبس ءانمالاو نوعيرا ءالدنلا ىبرغملان امتع وبا لاق ( ءالنلا هللا عقدي مهلو نورطمع

 الو دحا هفرعي الو مهيلع فرشمو اعبمج مهب فراع بطقلا وه دحاولاو ةثالث ةمئالا نم

 هنوف رعلأل مهو مهفرعل وهو ةمئ الا نم ءافلخلا مم نيذلا ةيالثلا ءايلوالا مامأ وهو هيلع فرش

 نوفرعي ةعبسلاو ةعبسلا كلوا مهفرعيالو ءانمالا مه نيذلا ةعبسلا نوفرعي ةثالثلا ءافلخلاو

 ةمالا نم ءايلوالا رئاسزوفرعي مهو نوعبرالا ءالدبلا مهفرعي الو ءالدبلا مه نيذلا نيعبدالا

 ءايلوالا نم دحاو هناكم لعج :دحاو نيعبرالا نم صقن اذاف دحا ءايلوالا نم مهفرعي الو

 لعجدحاو ةثالثلانمصقن اذاو نيعبرالا نم دحاو هناكم 14 دحاو ةعسلانم صقن اذاو

 قلخلا دادعا ماوق هبو ددعلاىف دحاولاوه ىذلا بطقلا ىضم اذاو ةعبسلا نم دحاو هناكم

 تاليوأتلاف اك ةعاسلا مانق ىف ىلاعت هللا نْذأي نا ىلا 0 ملقا نور ليسو هل د1 اج
 نيالا مامالاو زكرملا ظفحمي بطقلا رهطالا هرس سدق ربكألا خيشلا لاقو * ةنمجلا

 قرشلا نوظفحب ةعبرالا داتوالاو داسجالا ملام ظفحي رسيالا مامالاو حاورالا ملام ظفحي

 همالك ىهتنا الفسو اولع ةركلا ميلاقانوظفحم ةعبسلا لادبالاو لامثلاو 0 ٍنَرفلاَو

 ىخيش 1م 0 سلاحا هذه عماج ريقفلا لوّشو * ةميظعلا باتكىف

 نوكي ةرخ آلا رادلاىلا لقتنا اذا دوجولا بطق نا ىدسجىف ىحور ةلزنم ىذلا ىدنسو
 هنو نيم مامالا راسي نال كلذو نعالا فاخلا نوذاةارفالانم.رسالا فاحلا ىف هتفيلخ

 ةنميملا باحصسا ام ةنميملاباتكاو ا ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو موقلا؛ىلا لابقتسالا نيح راسي

 لالا لها راسيلالهاو ةيفانقيقحتلا لها دنع ام ةظفلناف 6( ةمأشملا باكا ام ةمأشملا باتاو

 وهو كيبضادلا نم نكو عيدبلا رسلا اذه مهفاف ءاقبلاو لاما لها نيعلا لهاو ءانفلاو

 ديعب قا نع ديرط لفاغلا ركملاناف ديهش

 ديرد تملظب ناويح 11 1 دنربهر 3 ل ناش تقو رمسب

 بئاصلا لاق :

 تكلقْدَو رتشس هدام لولو 0 نفك درجلاب شع نحس

 كجارعم ةالصلا لعجناب اهتماداىف ةالصلا ةماقانا 6 ةولصلا متقانئل :٠) ىلاعتهلوق قيقحت مث

 | قحلا ةدهاشم نع اسمر مجيب لعدم لكلو ماسقا“ةعيرا ىلعةاهنم تادلوتملاف

 عوك رلا اهتيصاخو ةيناولا مث دوجسلا اهتيصاخو ةيئادلامث دهشتلا اهتبصاخو ةيداملا ىهو

 ظ ريكلااهمظعاو ةساسنالا ا بحم نم صلختلاب كملا ريشي مايقلا اهتيصاخو ةيناسنالام

 ظ ةوهشلااهمظعاو ةيناويللا تافص بح نمصلختتلاب كيلاريشي عوكرلاوهدانلا ةيصاخنم وهو .



 نال ءأوتس مه[ م”5خ جم

 ىلإ ١ك ظع اورعتملا اكل لماما قا هن ىاواؤرخووزه+ ال -نعودبو ةييع لة طوكولتزلا
 تناكو ةسدقملا ضرالاىهو ماشلا ضدراَقخم احنرا ىلا ريسملاب ىل اعت هلل مي سمع نوعرف كلهم

 ىنا مهل لاقو 7 ١ داباتلا انين كلو اذقكو ناكسلب> نملا/ةييرغازلكتاو تب رق فلا اهل |

 مالسلا هيلع ىم وه ىماو كر رصان ىلاو اهيف نم اودهاجو اهلا اوجرخاف ارارق اراد بكل اهتيتكا

 | راتخاف مهيلع ةقئاوت كو لاف ءافولاب هموق ىلع الفكن وكي انما اسقن يللا ا(

 ناعنك ضرانم اند املف مهبراسو ءابقنلا مهل ىلفكتو ليئارسا ىنب ىلع قاثملا ذخاو .ءابقنلا |

 اوباهف ةكوشو ةوقو ةمبظع امارجا اوأرف اهملع نوملعيو راخالا هل نوت ءابقنلا ثعب |

 انقوينب بلاك الا قاثملا اوثكنف كلذنعىسوم مهاهندقو اوأرامب مهموق اوثدحو اوعجرف
 ءانقنل هجوتا لاق مال اهءاعقيدصلا ف سوي نب مث ارفا طبس بيق نون نب عشون و أدوهم طبستبقت

 اعارذ نيثالثو هثالاث و ةعاع اللغو فال | ةثالث هلوط ناكو قنعنب جوع مهنقل سسحتا مهضراىلا

 توجحلا لوانتيو هنم برششيو باحسلاب زجت ناكو ةنس ىالا ةئثالث شاع دقو عارذو ثلثو
 ضرالا ىلع 599 ءاملانا 06503 هلك اب م اهلا هعق رب سمشلا نيعب هبوشنف رخبلا زارق نم ْ

 اهلل ناكو مدا تانب ىدحا قنع هما تناكو جوع -7 زواح امو و نافوط ىف ىلج نه

 ٌْ اش رشع ىالادخا بطح همزح اتا ىلعو ءاشنلا جوع َىل املف صضزالا نم اسرجح ْ

 انانق نومحزي نيذلا ءالؤه ىلا ىرظنا لاقو هت اسما ىلا مهب قلطناف ةمزحلاىف مهلعجو '

 ظ اع مهموق اوريخم ىتح مهنع لخ لبال تلاد ىلجرب مهنحطا الا لاقو اهيدب نيب ميحلاراف ظ

 | اوعجرالاقف هيدي نيب مهرشنف كلملامهب ىتاو هك مهلعج هنا - ىورو كلذ لعفف اوار

 | هعلر |١ ها نس فشا ةسمحالا مهسع نه ادوقنع لمح ال ناكو متأر اع مم وريخاف مث 1 أ

 ظ ماوس نوفرعتي اولعك سفنا ةسمح اهبح عزت اذا ةنامر رطشىف لخديو ةبشخىف مهني
 | نع اودترا موقلا ربخي ليئارسا ىتب متربخا نا مكنا ضعبل مهضءب لاق اوعجر الف |

 , ىلعمهضعب ذخاف امهيأر نايري اه نانوكيف نوراهو ىسوم نع الا هومتكا نكلو للاعب
 ىل رقو مهبنعنم ةبح مهعم ناكو مالسلا هيلع ىموم ىلا اوفرصنا مث كلذب قاما ضعب

 | عشويو بلاكالا ىأر امب مهربخيو مهلاتق نع هطبس ىهني مهنم لك لعجو مهدهع اوثكتف
 | راوقف لبج ىلا عجر مث مهلا رظن ىتح جوع ءاخل خسرفىف احس رف ىسوم ركسعم ناكو
 | بهديملا هما كيت جيط ةاجعياطيلاسأإا لع اخاه خ قكمشلاردذقلعر ةليلدمز حرج ملم

 هتعرصف هتقوطف جوع قلع تعءقوف تسقتناف منح اول قفاخا اهلطفلساو ةرخيصلان م رآوقف

 ةرمشع ءامسلا ىف ىارتف اصغلالوط اذكو عرذا ةريشع هلوطو مالسلا هيلع ىسوم لئقاو

 ىتح رجاتخلا مهعمو ةعامح تلبقاف اولاق هلتقف عورصم وهو هبعك الا اصعلا باصا امث عرذا

 لكىف هللو مهلاس رطخال امي هءاسلوا رصني ثمح دارا مف للا ةنس اذكهو ةلقأو اوردج

 | نيراتخلا ءابقتلا نمىسوم ةماىف لعجا ىلاعتةللا نا ملعاو © ةلماش ةحلصمو ةمان ةمكح هلعف
 | ءابجنلانم ةمالا هذهىف هتباتع لاك نم لعج كلذكر شعىنا ةرورضلا دنع مهبلا عوجرملا

 | نوكي ) ماللا هلع ىنلا لاق اك نامزو لاح لكى الجر نيعبرا ءايلوالا ةززعاو ءالدبلا |



 امي م جم | نتداثلا ءزجلا

 وهو لوطا قلع قام ففزشلا ةعرشلا حرشفف اقل * فن ةرملاقوف كفا لقو ناريظن

 مهلاوحا هنم ريمالا فرعتيو مهروما ىلب ةلحلاو ةلسقلا نم ةغافلا وابا مقلاو موقلا دبس
 ظ

 سانلل دبالو قح ةفارعلا ) ثيدحلا ىفو ىنعمو اظظفل ةداسلاك ةفارعلاو سمئرلا نود وهو

 اصم مظتي اهب نال عرشلاىف ةز“اج موقلا ةدايس نا ىنعي ( رانلا ىف ءافرعلا نكل و ءاف ع نم

 00 0 دي اهنلا يو و م هيب ءاضقو قالا

 ا لاق : الات حرشفف اا رع هارحا كلذ فالخ مهنم

 ا هادا هنن اول دز 511 ابكر لفكر قابك تتلو ةيقاإيَر

 شوخ خس ىنكمىنكمركو * شبر .قلخ لد قناوتات :نكم
 رادياب تنعل ورب دنامي * راحزور دب راكمتس دنام

 ناسهج دام ىب طم كيرب هك * ناهكرب نكم ىدنمروز اهم
 حدب مدرع ةكدب ىهت هنيزخ * حينك هكرهب عمج ناتسود لد
 ىازي كس لداغ وزني دهذ *: ئادخ 0 ا هك ىع وق

 كلاط ةحارد الم ريتك هوب كاقدو تك تارأو اع

 # عملا © بيهرتلاو بيغرتلا ىلا نوجاتحلا مهذا طقف ليتارسا ىنل ىا د هللالاقو ف |
 كلذ مكيزاجاف كرئامخ م اعاو مكلامعا ىراو ايقيعخ جلا ةرصنلاو ةردقلاو ملعلاب ىا |

 ةولطلا متنثا أل فه اضيا ليئارسا ىنل ابطاخملاقف ةدطرسشلا ةلمإاب ًادتبا مث انه مالكلا متو

 ه6 مهوع رزعو فوذحلا مسقلا ةئطومماللاو مهعيمجب ىا د ىلسرب متماو ة ةوكزلا مينو

 اناسنا رصن نمو ريزعتلا هنمو عفدلاو عنملا وهو بذلا هلصاو مهو وقو مهومب رصن ىا

 هي هللا مضر قاو وف هنعةعنم و حببقلا نعددريام هب تلعف ىأ اناللف تر نعلاش هودع هنعبذ دّقف

 نيبو ضارقالا اذه نيب قرفلارهظف ةبودنملا تاقدصلاب قدصتلاب وا ريخلا لسسىف قافنالاب

 ةيغرب هرابخو لاملا لالح نم انوكل ا ناتشو 5 انسح اضرو 0 ةبجاو اهتاف ةاكزلا جارخا

 الولكتي نا لمتحمي هباصشناو ىذا الو نم اننعلدكاو الو ةعمس الو ءاير اهبوشبال صالخاو

 نا لمتحيو انابنا ىنمب انسح اناين اهتيناىف اك اضارقا ىنعه ردصم مسا هنال ةيردصملا ىلع

 مسقلل باوج 46 مكت ايس مكنع نرفكأل 95 ضرقملا لاملل مسا هناىلع ةيلوعفملاىلع نوكي
 نيطاسنب ىا ه« تانج كمواد 98 طرشلا باوج دسم داس ماللاب هيلع لولدملا

 هرخاو ةعبرالا 5 راهنالا اهنكاسمو اهراحشا تحن نم ىا 6 اهتحن نم ىرحم

 3 طزتاشلا يح لف“اذدع,.انعبىتشي و: اشوي ىا « رفكنف » هيلحتلا ىلع هلختلامدقت ةرورضل

 دعب 88 بيهرتلاو بيغرتلل ةيوقت نما نم مكح ناب ىلع رفك نه مكح ناب بيترتل ءافلاو

 قلعتم  مكتم ف امطق ناميالل بجوملا مظعلا دعولا هب قلعملا دكؤملا طرمشلا # كلذ
 حضاولا قيرطلا طسو ىا هه“ كيلا ءاودسسن لش“ دقف 98 نفك لاف لف الاح عقو رعضكب

 نكمي ايد ذا كلذ لبق : رفكنم فالخب الصا همم رذعال اشحاف أ مخ ًاطخاو انيب. ا الالض



 جالا ةروس مهي 1 جم

 |1371 اج نيد ةصاخخ  ى اعق هيلع ىا ه5 هللاىلعو 8 اهركشب اولخم الف هتمعذ قوقح

 أ نا ٍلعاو «رش اك عفدو نيخ لك لاصيا ىف مهضكي هناف 85 نونمؤملا لكوتيلف قه اكارتشاو

 | ال رهاظلاب ةكسرلاو بلقلا هلحمو رومالا عيمج ىف ىلاعت هللاب ماصتعالا نع ةرابع لكوتلا
 ىلعاو .هريدقتف ”ىش رسعت ناف هللا لبق نم ريدقتلان ا دبعلل ققحم امدعب بلقلالكوت ىفانم

 أ .ةلزالا ةردقلا هكرحت لسافلا ىدي ني تيملك ىلاعت هللا ئدي نيببنوكي نا:لكوتلا تاو
 هيلا اوطسسي نأ هموقو دورك ميج مالسلا هيلع ميهاربأ نجلا ىرتالأ هنّش ىوق ىذلا وهو

 هافو الف كسلا اما لاق ةجاح كلا لاقف ءاوهلاف وهو ليربج هءاج رايلا4ضومرف مهيديا

 هنع تاكيد راسل ىنلا لكوت ةقيقح ىلا رظناو كولا | منو هللا يسح هلوش |
 لاوحالا بلغا ىف اولتبا لب هل اوضرعتي نا اوردقي ملف اسأر ناكرشملا ىديا هباحا نعو

 وناملاىفو : ءوسلاب مهمه ىلع مهلءازج ايالبلا نم مهلابب رطخ الاعب

 بسلا 0 * تسيح رهيب زا دومتو داع ُهصق

 ةررط ىف نيدبسو ةدملا تافصلا: لح نا نمؤ وملا.ىنلمف.نييرقملا تاجيرد .ىلاخم نم لكوتلاف

 نع كول كنم سخا كر ءاد ىف را و رادلاىف ناناف سحا لا قزا قاصنلا نال ةمكحلا

 | ةرامعل هناقوا اقرغتسم هناذل ق السرتغتف وكل هحبقو هتءاند ىلع كلدب هسف هنطانلا لئاضفلا

 هللاهمحر ظفاحلا لاق : هرهاظ

 تسيراع رثه زا هكسكن ١ سلطا ىابق * دئرخت وج منب تقيقح ناردنلق

 أودمتعي نا لعف دارا امم هدابع ريتخم هللا ناو ىدعت هللا ءاضّقن ”ىش لك نا معا مث *

 هرمي النبل اعيعب توه زاكملا#ا نامعىبا نعو + هركملاو طشنملاو يا رسعلاىف هيلع
 كسفن قلا لاق مذ لاق ءاضقب ”ىش لك نا معز ىذلا تنا لاقفسيلبا هاناف ليج سأر' ىلع
 دعلاىلع امو هللا نوربتخمي دابعلا سيلو دابعلا ربتخم هللانيعلاي لاق ىلع ردق لقو لبجلانم

 | رون ىلا مدعلا ةملظ نم يارخالا ىلاعت هللا ماعنا ةلمج نمو ٠ ماعنالا ىلع ركشلاو لكوتلا الا

 مهجورخ نكي مل اكمهيلا الو مهب سيل مدعلا ىلا دابعلا عوجر نا ملعي هللاو نكسماب دوجولا
 مهيلعف جرا سما ةيذجالا نوكيالمهعوجر يازتكيت نك سعا ةبذج ناكمهجورخ ناف مهب

 قفو ىلع نيدهاج هفاردا خي بلط ىف نيعراسم هلضفو هللا مركب نّقاو اونوكي نا

 #2 لسا رساىبق اثم هللاذخا دقل و هفطلو هتيانعتابذج ىلا مميدهيل هللافىهاونلاو سماوالا

 رشع ىتنا مهنم انثءبو 38 ىلاعت هلوقىف تافتلالاو دوهلا ةشاط دهع هللاذخا دق هللاب ىا

 | ىبأيس ام مالسلا هيلع ىموم ةطساوب ناك ثعبلا نالوا ءايربكلا ننس ىلع ىرجلل 6# ابن
 ءافولاب مهيلع لفكي اليفكوا اهنع شتفيو هموق لاوحا نع بقني طبس لكنم ادهاش ىا
 امن رشع ىنا ةقعلا ةلل راصنالل لعج مالسلا هيلع ىنلا نا ىور دقو + هب اوما امي

 ١ ايحاصىأرو ةطوسيم اشرفو ةددجتم اراد ىأرف لجر ىلع ءمكح لخدو *ةئسح ةريسب قحلا

 أ نيعوه ل اب لاقف ميكحلا اهيا هفسلا اذهام لاقف ههجو ىلع قزف حينحنتف لئاضفلا نم ايلاخ

 ٍ ١ فيرعل او سشنلاو .هماقتيب الا يل انيئوقا اوناك ابقن مهيلع ف اوهلع اذا موقلانابسقنلا ةدئافو
 -تصدو تت طم 1

 - مالااهيملع ىدوم هكر وعاب ملي نورك اعد نام رد مكب رتفدرخاوارد



 مد م١٠١1 تح سداسلا ءزخلا

 مييلع هقالطا ذا مهلع لداعلا قالطا نع اوعنم لدعلاب مهفاصتا مدعو ههدوج روهظلف
 لداعلا قالطا زاوخل ارفكو ابذك نوكف مهلع ءانثلاو مهل حدملا درجمل نوكير اما َدئنَبَح

 لدعلاة نام ىلا رظنلاب سيل نيرئاجلا نيملسملا ىلع هقالطا زاوج مدعو فصنلا' رفاكلا ىلع
 ناك اذا ضايرلا ةرهز ىف لاق * ناعمتج الف ناضقانتم روجلاو لدعلا نا الا سيل كاذ لب

 ءاولو. . هياوا تحن نوكي قيدص لكو هنع هللاىضر ركب ىنال قدصلا ءاول بصني ةماقلاموب

 هنعهللاوضر نامل ةواخسنلا موا: هناول قيحم و وكي لماع لكو منع هللا ىشر زهمل .لدبلا
 ااا ا 1 و كد م اعط لم] انتقل نا واو ري هاولا ترحم نوكي كس قو

 يناءاول تحن ريف لكو_. نذ. ىلا ءاول تحن دهاز لكو ,, لب .نيذاعم, ءاول تحن هبقف لكو

 0 2 لوا أ تح ندد كو ا ىبا ءاول تحن ”ىرقم لكو . ءادردلا

 .ةي. الا ( مهماماب سانا لك وعدن موي ال ىلاعت هلوق كلذف ىلع نب نيسحلا ءاول تحن املظ
 ىلاعتهلوقىفهب رومأملا وهو قلخو لوقو لعف لك ىف دومحلا طسولا وه ةقيقلاىف لدعلاو
 هللا نمو رفذالا كسملاو رمحالا تيريكلاكهللا لاث نم راص دقلو ( ترما اك مقتساف )ل

 هللا ةمعنب قلعتم 6 مكلع هللاةمعت اوركذا اونما نيذلا اهااي هه نيمآ قيفوتلاو ةيادهلا
 مهدصقو مهم تقو.ىف مكلع هماعتا اوركذا ىا ةمعنلا سفنل فرظ ه موق ”معذا ف |
 اذا هدي هللا طسب لاش كالهالاو لتقلاب مكب اوشطب ناب ىا 6 مهديا مكللا اوطسم نا # |

 | ةمعللا وهو مه ىلع فطع 6 مكنع مهدي فكف # همتش اذا هناسل هللا طسبو هب شطب ظ

 دنفملاببقعتلا ءافلاو اهبلا ةجاحلا ديم دنع اهعوقوب ناذبا مهلا ركذو اهريك ذن ديرا ىتلا |

 امدعب مكنع اهفك هنا ال كلذب مهمه برقع مكلا اودع نا مهيدبا عنم ىا اهلاكو ةمعنلا ماقل

 فوطاررضَب ةبوشم نكت ملاهنا تح نم يضلل نا تازماجم9لث0 "لن ةيفؤ ج كك اذ |
 نك رقما قا ىورام كلذو هناكم قخال ام دملا دعب خفكلا: هن" ىذش اخلق ىذلا جاعزاالاو

 عاقرلا تاذ ةونغو راما ىذ ةونغ ىف نافسعب هباكاو سو هيلع هللا ىلد هللالوسر مو

 ال ناىلع نوكرشملا مدن اولَص املف اعم رهظلا ىلا اوماق مالسلا هيلع هيزاغم نم ةعباسلا هو

 نونعي مهئانناو مهئابآ نم مهيلا بحا ىه ةالص اهدعب مهل نا اولاقف مهيلع اوبكا دق اوناك
 ةالص لزا ناب مهدبكب ىلاعت هللا مهدرف اهبلا اوماق اذا مهب اوعقوب نا اومهو رصعلا ةالص

 ناخيشلا هعمو ةظيرق ىب ىلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىورام وه لبقو * فوخلا
 امهسحي أطخ' ىرمضلا ةنما نياورمع امهلتق نيملسم ةيدل مهضرقتسي مهنع هللاىضر ىلعو

 ةفص ىف هوسلجاف تلأسام كيطعنو كءءعطن ىتح سلجا مساقلا ابا اي مينا وااقف نيكرشم
 هدب ىلاعت هللا كسماف هيلع اهحرطي ةمظع ىحر ىلا شاحج نب ورمع دمحو ِهلَْش اومهو

 و هيلع هللا ىلص هنا ىورام وه لبقو * مالسلا هيلع ىلا جرخف ريخاف ليربح لزنو

 هفيسس ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر قلعف اهب نولظتسي ىضفلا ىف هباحا قرشو الزنم لزت
 هطقساف ( هللا ) مالسلا هيلع لاقف ىنم كعنمي نم لاقف هلسو هذخاف ىلارعا ءاخ ةرجشب
 دحااللامف ( ىنم كعنمي نم ) لاقف مالسلاهيلع لوسرلا هدخاف هدب نم مالسلا هلع ليربج

 ةياعرىفهوقتاىا اورك“ ذاع طع هللا اواو هتلالوسرادمحنادهشاو هللاالا هلاالنادهشا

 ( قوقح )
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 | بيسلا ريسف فوذحلا كلذل ةرسفم ةامخا هذهو ةنخلا ىف مظع باوث ىا مظع

 ةدهالأ ووو مد موو,

 | اورفك نذلاو © باىعالانم اهل لحم الف رجالا لوصحو ةرفغملا نع ةيسم ةنخلاناف

 | ىوقتلاو لدعلاب سمالاب ةقطانلا صوصنلا نم تلتام اهتلمح نم ىنلا هي اننايإب اوبذكو
 | محملا بامحا © تايآلا بيذكتو رفكلا نم ركذ امب نوقوضوملا ه6 كتئلوا
 ْ قش ام مه ادعاب قحاللا دنعولا نال نيمؤملل دعو ديزم هنقو ةديؤم ةسبالم اهوسبالم

 ظ ناوعاو + ٌقادعا ددهي ناب حرف ناسنالا ناف مهاذا نم هنوذجم اوناكام بهذيو مهرودص
 أ روخلا نع مهاجم ام دعب ىوقتلانم ناكي هلا نيبو لدعلاب مالا نيود ح رص ىلاعت هللا

 | قد لدملا نشؤلا زب و انعلاو يطل( دج زماطا (نركك ناوزلا طقسا ل
 لوئسم مكلكألا عار مكلك )دزوامل كدالواو كلهاو كفن قحىف اصوصخ ءادعالاو ءابلوالا

 نوكتال ةزامالاو ةرامالابالا نوكيال كلملا ” 2< ناورشونا ريرسو دجوو (هتءعر نع

 نوكت الو ةرامعلاب الا "لاومالا ٌنوكت الو لاؤمالاب الا لاحزلا لوك لو لاحيلاب لا
 ظفاحلا لاق :  هوامحريخ لكف هاياعر كيرش ناطلسلاو اياءرلانيب لدعلاب الا ةرامعلا

 دتكداد ورد هكىرمع تعاس كيردق * دهزو هلاسدص تعاطزا دوب هب ارداش

 هكمدرب نب لالب نب ىزور تا نيدرباك ١ زا ] عساو نب دمحل تاحوتفلا اياصو ةمحرت ىفو

 عسأو نب دم هتسشن ماه عتبو هداهم فروا شيبو دوب شيع ردؤاو إل اك دول تقو "ىلاو

 نيرا بشي نكبل و س] نوح ةناع نبأ تفك ل "قو ارام ةباينوا كاس انا فلكل

 تايرع ىوكدو دج كدب كتادرك لقاك 89 كاما زا زود شتا رك ذو تسارتشوخ

 لوخشمنديسرب ردق زا ات نكب ىركف دنت وقدم رباقم ندب كوت ناكنارمغ رو تفك دق

 دنمولظم نيدنحوت هاكرد ربو ىنكم هج نم ىاعد تفك نك اعد نم ىارب تفك ىوش
 [ تسين تجاح نم ءاعدبو نكم لظ دوريمالاب رتشي ناشيا ىاعدو دننكس اعد وترب همه

 | تناو قرمثملاف دحا رظول ىذلا تنا لاق انا نم هللاق نيح نوراهل لولبي تاك نمو
 | ىلع لخدي ال ملاعلا ىتاعملانيع ىفو + نوراه ىف ةماقلا مون كلذ نع هللاكلأس برغملا ف

 | ىف هللا ىصعي نا بحا دقف ءاقبلاب ملاظل اعد نم دروف ءاقبلاب مهل ءاعدلا نع ايماحت ةملظلا
 | لاقو ( قيدص نم رمعل قحلا كرتام ) ثيدحلا ىفو ةنهادملا كرتو ةحبصنلا نم دبالف هضرا

 رهطالا هريس سدق ربك الا خبشلا
 اًمدص دوجولا ىف ىلاكرتي مل * اقيقحتلاو حصنلا تمدا ال

 هريس سدق ىدعسلا لاق

 دنس ديايل ار سك جبه ركو * دنمدوس نذس ىناد هجن ا ىوكب
 هتوباتي فاطي ناك تامامل ناورشونا نا  ىكحو  قالخالا نسحا نم لدعلا نا ةلمابو
 ظ قح هيلع هلهّسيالو ىف دحا دجوب لق تألف قح الع هلنم ىدانم ىدانو هتك عسمج ىف

 | اعا لداعلا ظفلق هل انقل لداعلا راص ىتح دوحلاب متاح راهتشا لدعلاب رهتشا اذلو مهردنه

 نامزلا نيطالس اماو 2 هلع ءاشلاو هلأ دمر هلدع روهظو هروح مدعل هزع قلطي

 5 هه يي سا م ولسا <



 هج "هج اقيم سدانلاب رك

 بوجو ديك أت هبديقتلا ةدئافو هبمكقثاول فرظ « انعطاو انعمس متلقذا 9 ىلاعت هلوقو
 نيحنيملسملا ىلع هذخا ىذلاقاثملاوهو هيلع ةظفاحملاب مهمازتلاو مهلوبق ىيكأ لس هنأ سم ظ
 هركملاو :ظاشتملارسلاو زنسلا لاحق ةعاطلاو عمسلا ىلع ٍلسوهيلع هللا ىلذهللالوسر مهعياب ١

 اهتايف ىا 6 رودصلا تاذب ملعهللانا لي هقاثبم ضقنو همعن ناسنىف 6 هللا اوقتاو # |
 لامعالا تايلجي مكظافاهيلعم كيزاحبف اهيلع بح اصلا قالطالةححصمةمان 1-9 اهلدسيالملا |

 عامساو مقتسملا طا رصلا ىلا مهتيادهو موقلا نيدلال وشل موه نسحا ىف مهقلخو دوجوم |

 ىجشالا كلام نإ فوع نب ن*رلادبع نعو * نايصعلاو نالذخلا لها لاقم انيصعو '

 ةلثنك لحيال ام باكتراب مهلع اودتعتف مهف لدعلا كرت ىلع ىا 6 اولدعتال نا ىلع 8 ٠

 نوكتاماو +12 ةيكيقال هادا مقتل اعايتا هف اظوةماقا نوكتف ةهلاةمعت اهنوك ىسنف

 مكيلع هذخا ىذلا دكؤملا هدهع ىا د هبمكّقتاو ىذلا هقاشمو 92 صاللاءابتا مقوول ارك 42

 لكلبق دوجولارون ىلا .مدعلاةملظ نم مهجارخانينمؤملا ىلع اهب هللاعنا ىتلا عنلا لواذا ملعاو *

 ١ |اجمايَس ازولاقل قفوتلا ةمعل نكت ملولو ةغاطلاو عمسلل مهقبف ون و ىلب باوجو مك تطل

 هللال وسر نوعبامتالا اولاقذ ةعسوا ةينامكوا ةعست ٍلسو هملع هللا ىلص هللالوسردنع انك لاق

 انطسيف ( هللا لو سر نوعيابتالا ) لاق: هللالوسراي كانعيابدق انلقف هتعس دهع ىئدح انكو

 هب اوكرشتالو هللا اودبعت ْنا ) لاق كعياسن مالعف هللا لوسراي كامعيابدق .انلقو انيديا
 دّقلف ( سانا اولأستالو هضخو ةيلج هرضا وأ اوعطتو لردك تاولصلا ااؤشت وكن ا

 لرلوعب نوكيا ىخمايا:ةلؤاني ادحا لأسفل مهدحا' طوس اطقسن :لفتلا كلوا ضعب :تيأر
 اعيسىبقنواو اسمح مسوهيلعهّللا ىل هللا لوسر ىنعياب لاق هنع ُهَللاىضررذ ىبا نعو * هكا

 و هيلع هللا ىلص هللالوسرىل لاق هنعو * متال ةمول هللاف فاخاال نا اعبسىلع هللادهشاو

 ناو اش ادحا نلاست الو نسحاف تاسا اذاو كتينالعو كرما هللا ىوقتي كصوا)

 ىزاريشلا ظفاحلا لاق : ( ةناما ضيقت الو كطوس طقس

 دناد ىركمتس ىنييوت هك ىه هنركو * ىزوماسرا دشاب وك 1

 نيميقم 46 هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيا اي 8 نيمآ مهدوعب نيفوملا نم انلعجا مهللا

 ريخ لدعلاب ىا © طبسقلاب ءادهش# اهقوقلل نيعاسعاهل .نيمظعم اهم نيكسمتمو هصاوال

 ناكر شملل مكضغب باسم يكوون كنمح الو 3 و

 لدعلا ىا 6 وه اولدعا ف مكبواق ىف امم افشن دهع ضقنو 0 ارق

 سيلا ةياثملا هداهم زافكلا قَحَف لدعلاب وجو ناك اذاو مم متسماىتلا 54 ىوقتلا برقا#

 هللا نا ه8 ةرخآ الا رفس دازو سعالا كالم هناف 0و ل اللا قح ىف هوجو

 ةيليلعتلا ةللعا هذه نومضم ناك ثيحو كلذب مكيزاحبف لامعالا نم :# نولمعت امب ريبخ
 ليقف اهم لحي نمل ديعولابو ىلاعت هتعاطىل اع فاح نمل دعولاب ىقع دعولا او دعولا نع اًميدم

 لوعفملاو ىوقتلاو لدعلا اهل نم ىتلا #« تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا هللادعو

 | رجاوؤ# مهيونذل ؛ ةرفغم مهل وه عضوملا اذهريغف هب حرص اك ةنملاوهو فوذحم دعول داعاا

 ( مظع )



 ةداملا ةرو م م ناب جم

 ١ نيدلاف 6 مكلع هتمعن 9» مكيونذل ةرفكمو مكنادبال ةرهطم وهام هعرشب ه6 متلو 9
 | عرشام ةميزعلاو راذعالاىلع ءانب عرشام ةصخرلاو همئازعب مكلع هماعنا هتصخرب متيلوا
 جراخلا رشةلاوهو بوثلا ةراهطن م دوصقملانا ٍمعاو * هتمعن 6 نوركشت مكلعل © ةلاصا

 بلقلا ةراهطو نطابلا بلوهو بلقلا ةراهط بيرقلا رشقلاوهو ندبلاةراهطنمو ديعبلا
 ' ريثأت اضيا رهاظلا ةراهطل نوكي نا دعسال نكلو تاراهطلا مها قالخالا تاساجن نم

 | كبلقىف تفداص كرهاظ ةفاظن ترعشتساو ءوضولا تغسا اذاف بلقلا ىلع اهرون قارشاىف

 توكلملا ملاعو كلملا ملاءنيب ىتلا ةقالعلارسل كلذو هلبق هفداصتال تنك ءافصو احارشنا
 | ىلاراث ا بلقلا فراعمنم ردحن اكو توكلملا ملء نم بلقلاو ةداهشلاملاءنم ندسلا رهاظناف
 | كلذلو يلقلاوىلا راثا ةداهشلاملاءنمىهىتلا حراوجلا لاوحانم عفريدق كيذكف حراوجلا

 هللا بص هللا لوسر اهلعح كلذلو ةداهشلاملاعنم ىلا حراوجلا تاكرح اهناعم ةالمصلاب هللا سمعا

 ىنعةرق تاعجو ءاسنلاو ببطلا ثالث ك ايند نمىلا ببح)لاقفايندلا نمو ايندلا ىف سو هيلع ىلاعت

 اليلد كلذل تدراناو نطابلا ىلع رثا ةرهاظلا ةراهطلانم ضشنا دعبتسالو ( ةالصلاف
 | ناكابرلا لكا اذا .سمخم سمح ) مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوقىف ركفتف عرشلانم
 | ةاكزلا تعنم اذاو توملارثك ىنزلارهظ اذاو رطملا طحق ماك اراجاذاو ةلزازلاو. فسخلا

 الثم اذهل بلطت تنك ناو ( مهلةلودلا تناك ةمذلا لها ىلع ىدعت اذاو ة.شاملا تكله

 ١ ضعب ىلع سمشلل ةيذاحلا ةا رملا ةطساوب رونلانم هللاضضامىلارظناف اًضيا تاسونسحلا نم
 ' دبالف ةراهطلا بابسانم ممدتلاو ءوضولا ل عج ىلاعت هللانا ةلمخابو ةآرملل ةيذاحلا ماسجالا

 ظفاحلا لاقأك : ىلاعتهللانم قفوتلا ناكناو اقلطم ةراهطلا لصحنىف داهتجالا نم

 قهر اددقكسا ةسصن رضخ با * تسد يقتادا رزروزبلزا ضف

 | ةعباتمىف 6 رفس ىلعوا )ل ايندلابح ضرمب © ىضرم متنك ناو ١ ةباالاىف ةداشالاو ©
 «ءاسنلامتسمالواإ تاوهشلا نه ةوهش ةجاحءاضق ىف 6 طئاغلا نم مكمدحا ءاجوا )) ىوهلا

 ١ ادعص اوممعت ) رافغتسالاو ةبوتلا 6 ءام اودجم ملف ) تاذللا نم ةذل لصحن ىف ايندلا هو

 / ( مكعوجوب اوحسماو ال ماظعلابونذلل روهط هناف ماركلا مادقا بارتىف اوكممتف ( اببط
 ضرمءاودوبولقلا ةواسقلءافش هيفزال 6 هنم مكيدياو )) مهتمدخل اورمشو مهمادقا بارتنم

 ( مرهطيل ديري نكلو )ل راغصلاوةلذلا هذهب © جرح نم مكلع لعجيل هللاديريام ) بوثذلا
 اذهودوبملا دوجو عمدوجولا ءاكرشلا مظعاو هللاب كرسشلا رئابكلا ربكاو رابكلا بونذلانم

 هتمعن متل و) باوبالاهذهىلا ءاجتلالاب الا رهطي+ ثولو بارتلا اذهىف غرعلابالارفغيال بنذ

 ةيوهلا راونا ريدك ١ حرطب ةيلاعلا مهممه تافرصت رانب مكتينانا ساحن نابوذ دعب ( مكيلع
 أ ةمحتلا تاليوأتلا ف اذك ةمعتلا راوناةيؤز ىلا ةيوهلاراونان نودتهتذا 6 نوركشت مكلعل 2

 | ركذ لبق ناف * هركش ىف مكغرتو ملا كركذت مالسالاب < ىلع للمسن اوركذاو
 | فئاظو ةماقاب هلاغتشاعم اهاسنينا لسملا نم لقعب فكو :نايسنلا قبسي نعشم مالنسالا:ةلعت

 داتعملا ىعيطلا مالا ةلزنم لزنت "ىلا هئاظو ىلع هظاوملاانلق د* ماودلاو ىلاوتلا ىلع مالسالا



 عد يو دوي رو يوسع مع عزتلاةدش نم حانراو هيو هتقراف سا تملانا لم“ نم

 لسغب ةءادبلا بحتسي هنا ىللاو تملا لسغنيب قرفلاو «زونكلا نفك و قدم راكع

 رخؤيالو ىلا .فالخب قشتسالو ضمضمالو هيدي لسغب ًادبيهناف ىلا الخ تيملاهجو

 ىلا فالخم لسفلاءوضوىف هسأر حسميالو ءاملا عقتتسمىف ناكنا ىلا ىالخم هيلجر لسغ
 ( اور هطافإ) انريغىلاتافتلالاب 6 انج منكن او )ل ةب الاىفةراشالاو © هانشالا فاذك ةياورىف

 حاورالابو رابغالا ةيؤرب نعبرارسالابو,تاعاطلا ةيؤرنع بولقلابو ىصامملا نع سوفنلاب

 ظفاكللا لاق : اقلطم ةراهطلانمدبالف دوجولا وأن ع رسلارمسبو انريغنم حاورتسالا نع

 دوبن .تمصع هك هناخ .ناردريخ دون * تسبكي هناحو هبعك دوس تراهطنوج
 هنولتلو حورلاو باقلا دوجول قيقحلا لسغلا توجو ىلا هنسو .ةراشا  ىلدغلا بوجوؤقو

 تاجاولا بجوا وهف صالخالاو همادنلاو ةبوتلاءام اهلسغ بحنش اهتاوهشو اسدلا سحب

 صاظلا ةراهطىف مهئاصقتسا نم دشاو رثكأ نطابلا ريهطتىف هللالها.ءاصقتساو اهدك آو
 هنطابؤفامب ىلابيالو هلسغب هبوث' خستاواف ةراهطلا ف ددشت نامزلا ةفوصتم ضعبفف نوكيدقو

 هرس نس دق ىدعسلالاق : ةميمذلا تافصلا رئاسو لغلا نم

 ديلك ديار ار سشخزودرد * دلل, ت ريسو تيكر هماجارك

 هدايدزاوا كالهلا هنم فاح اضم نص منك ناو 0 نوزرهطملاالا هسعال نا رقلاو

 مكنمدحا ءاجوا 0 رصقوا لاط 13 رفس ىلع نيرقتسم متلك 1 7 ِظ ءالانلاببتا

 هدير نم نأ جاتعلا/نرإل ثدحلا نع ةءاكرعو 'ىحناو نكمطملا راغلا ناكملاوه 13 طئاغلا نم

 ةرمشب هسام ءاضملا ةسالم 7 ءاسنل |مسمالو ها نإ نانلانيعانع هصخيش ىر :اوبل هيلا بهذي

 حيرصتلاذا ةين آر قلاب اد الا نم ةيانكلا هذهلثمو عاملا نع ةيانكىهو ة اهلل م لجرلا
 نكمببالامزال هلامعتسا نم نكمل مدعدلملا نادج ومدع نم دارملا 1 ءاماو دج رف ِ نحهتسم

 ديعصلاف !يهاط ضرالاهجو نمايش اودمعتف ىا 4 اببط ادبعص اوممدتف #8 دوقفملاكهلامعتسا نم

 ناكءاوس رهاطلا ىعمي بطلاو اىهاط ادعاضةنوكل اديعصىمس هريغوا ايارت ضرالاهجو وه
 دنع ايفاككلذ ناكحسمو هيلعهديمميتملا برضف هيلع بارتال ارخص انضرفول ىتح الما اثبنم

 نيقفرملاىلا ىاديعصلا كلذ نمىا 13 هنم مكيدياو مكهوجوب اوحسماف 3 هللاهمحر هفينح ىلا

 هردشإ ردقبف ءوضولا نم لدب هنالو هّقف ص ىلا هيدي حسمو مهن سو هيلع هللا ىل اص هنأ ىورامل

 ىديالاو ذو ولابملا ديعصلا ىلع امهعضودعب اولقناف ىنعملاو ةياغلا ءادتسالا نهو هاب ص ع ءاملاو

 معتتلاب نمالاوا ةاللصلل ةراهطلاب سمالاب 1 هللادن ربام © ع لصفلا .ىجودام اهلل نا ريغ نم

 مكفظنيل ىا * كرهطيل ديري نكلو 8نيدلا ىف مكيلع اقببضت ىا 46 جرح نم طع امحبل
 لجراما 0 لاقس وهنلعهللا لصهللالوسرنا ىورام اهل رفكمءوضولاناف ب ونذلا نم ؟رهطنلوا

 تلزن ضمضم اذاف ةرطق لوا عم هفك ةئيطخ تلزن هيفك لسغمث ةالصلاديري هلوضو ىلاماق

 نيضكلا ىلا هلجرو ا هيديو ههجولسغ اذاو ةرطق لواعم هيتفشو هناسل ةئطخ

 ءاملاب ريهطتلا م زوعا اذا بارتلاب كرهطبلوا ( هماهندلو موي ' ناكو هيلعوه بئذ لك نم لس |
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 ةذاملا ةرود مهي موو زج

 | رافكلا ةفلاخم اهنم .ةينيد دئاوفو ةيندب عفانملاستغالا فو «(كلستغمىف ”ناوبتالو عقتنم لوب
 نيكستو ضارمالا ضعب ثروت ىتلا ةيناسفنلا ةئيدرلا ةرخعالاو سندلا ةلازاو نولستغيال مهناف
 رثع ةراهطلا دئاوف فئاطللا بات5ىف ىروباستلا خيشلالاق * ةيعيبطلا تاوهشلا ةرارح

 | ردصلا ةراهطو . ةدهاشملارسلا ةراهطو . ىلاعت هللا ىوسامعت هفرص وهو داؤفلا ةراهط

 لكان ع ةفعلاو لالخلالك أ نطبلا ةراهطو :.ةببهلاو ءابْللاحورلا ةراهطو . ةعانقلاو ءاجرلا
 ٌْ عرولا نيديلا ةراهطو . ساندالا ةلازاو تاوهشلا كرت ندبلا ةراهطو . تاهبشلاو مارخلا

 ىلع لاق هب لا هذه ريسفتىف ىلعتلا لاق * رافغتسالاو رك ذلا ناسللا ةراهطو . داهتجالاو
 ةيانحلا نه لسغلاب هللا ما اذ ان دحاي اولاقف دوهلا:راحا نم :ةزشغ لقا هنع هللا ىضر
 لكا امل مدا ْنا١) مسو هملع هللا ىلص لاقف ةفطنلانم رذقا اهو طئاغلاو لوبلانم أب مو

 ظ هللا: هضتفاف“ة ديل ل لصانم لزت ناسنالا عماج اذاف هرعشو هقورعو لوح ةزجتتشلا نم

 5 * ( اهنوبيصي ىتلا ةذللانم مهيلع هللا عنا امل اركشو اريفكتو  انهطت ىهأ “لاو قلع
 ْ جورخ نحن و لإ جورحب ندبلا عيمج لسع بجو اما عئارشلا ماكحا ىف عئانصلا عئادب ىف :

 / ةوهشلاءاضق نا اهدحا . هوجول ريغال ةصوصخلا ءاضعالا لسغبجو امباو طئاغلاو لوبلا

 / ندبلا عيجج لسغب صماق ةذللا ىهو ندبلا عيمج يف اهرثا رهظي ةمعنب عاتمتسا ىنملا لازتاب
 ندنلا عيمج دع ةبانخلانا ىناثلاو . طئاغلاو لوبلاىف ردقتبال اذهو هيد ةكاهل دكت

 ىتح ةوقلا نم ندبلا ىفام عم لامعتساب الا نوكيال اهسس وه ىذلا ءطولا نال هنطابو هىهاظ
 ندبلا عيمج ةبانلا د عاتتمالاب ىوقيو هنم راثك الاب ناسنالا فعضي
 | قارطالا نم سماظلا الا ذخأيال هناف ثدحلا كلذك الو ناكمالا ردقب نطابلاو مهاظلا

 | عيمج لامعتساب نوكي الو برشلاو لكالا نم فارطالا ىهاوظب نوكي هببس نال
 | لكلا لسغ نا ثلاثلاو . ندبلا رئاسال فارطالا ىهاظ لسغ بجواف ندبلا
 أ هيدي نيب مايقلاو هتاحبس برلا ةمدخ ىع ىلا ةالصلا ىلا ةليسو بجو: ضعبلا وا
 ١ لكاو مظعتلا ىلابرقانوكيل اهفظناو لاوحالا رهطا ىلع ىلصملا نوكينا بجيف هميظعتو
 | ناالااضيا ثدحلا ىف ةعزعلاوه اذهو ندبلاعيمح لسغب لصح ةفاظنلا مظعت لاكو ةمدخلاف

 عمو اريثك فشكتتىنلا فارطالا ةيقنتىمو ةفاظنلا رثك اب هنم ىنتك اف هدوجو رثكيامم كلذ
 | ة>رو هللانم الضفو اريسيتو ج رحللاعفد ندبلا لك لسغماقم كلذ مقاو ادبا راصب الا اهيلع

 | ىحالسغاذه عئادبلا الع متنا ةميزعلا ىلع اهي مالا قف 62 ةبانلا ىف جرحالو

 | ةكئالملاب ليربج لزن ضبقامل مالسلا هيلعمدآ نا ىورامل ةيضام ةعيرسشف تنملالسغاماو *
 ' نمو قوقح ةتس ملسملا ىلع هسملل ) ثيدحلا ىفو ؟انوم ةنسدذه هدالوأل اولاقو هولسغو

 ' نيقالانع طقس ضعبلاهب ماقاذا نكلو ىلع ةملكب المت بجاووه مث ( هتومدعب هلسغيذا اهتلمج
 ةرجالا ذخاهل لحال هلسغلدحاو نيعتولو ةّشرطلامدا ثيدح ىف ةئسلابديراو دوصقملا لول

 لسغلاب رهطي هناالا ةيومدلا تاناومحلا رئاشك توملاب سجن هنال تنملالسغ بجو اهئاو هلع

 | مهتفدجوي مومدأ | ىيبل و ” سا" باطلا نال 0-0 ديالف ءاملا ىف ت تمم م هلة

. 
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 ا قا وظل | لان احل ةعلغاو .انثدلا ىلا اه مهجون : ىتلا(مكهوجو اولسغافإ «برتقاو دحساو) 1

 | عوج مكيديا اولسغاو ىا 6 قفارملا ىلا مكيدياو ) رافغتسالاو.ةبوتلا ءاع راغالا ظ

 (مكس ورب اوحسماو ) قفارملاقشرلاو قفاوملا قيدصلا تح نين وكلا ىف امي قلعتلاو نيرادلاب ْ

 مايقلاو مكتنيط نيط نع مكلجرا اولسغاو ىا 6 نيبعكلا ىلا مكلجراو ١ مكسوفن لذبب ١

 هريس سدق ظفاخلا لاق : ةمحتلا تاليوأتلاىف اذك مكتب اناب

١ 

| 

 ظ ةبلاعل كه يل: غو ل رغكم مدز ريبكت راح #3 قش رق ا متخاس وضو اتم

 كيرا واير يخص ىلا قا ردا خلفا عمك دو حقك لاو او رهطاف انج متثكن اول ١
 ريطتاوعرايطالاو لاستغالا نع ةرابعرهطتلا اذهو او رهطا ليقف ءادتنالا نكمل يقوي مم

 سيو هرافظانبب نيحعلا قبول ىتد ندبلا ىهاظ عي لسغبالا نوكي الف ةغلاملاو فلكتلاب

 ظ لخادك هللا ءاملا لاصنا رذعت ام نا الا زاح نردلاق ولو هت لضيال ءاملا نال هلسغ رحم لا

 كلدلاو . بحي هن اال اًمهلسغ ق < ثيح مفلاو فئنالا نطاب فالخم طقاش نيعلا ظ ١

 ٌْ .ندملانود هنف تللخن ةساحبلان الي وثلاك ندنلا سلو احتسم نوكيف ممتم هنالا ضرف نسل

 | هبال ةل1, ةمازكو كلا ةيادز البس متهطو امان دلل ارارثاحلو قالوا ينم لسغلا ضرفف

 ! ظ ءاملا ةياصا دنع ىشالتنالل هاذ رباسىلع تناك نارك هققح ةساحنو هساحنلا هنظم هنالهج و

 | . هندب عبمج ىلع ءاملا بص دعبام ىلا هيلجر لسغ رخؤي هنا الا ةالضلل هءوضو ءوضولاو |

 | ظ لسغ كح اذكه بعوتسملالسغلا ثيلثتو لمعتسملا ءاملا ىلع اذرحت ءاملا عقنتسمىف اتناكنا

 مث ريالا مث موعدالا هنكدمي * ىدتيو . هللالوسر ١ امنع هب جايزلا# غش النو اد حصالاىف امل

 هلوصا لبب ىنتكيف هلوصا.راشعاب ندبلانم رعشلا نوك نال اهلصا لب نا اهلبالو اهتريفض

 | ةضوقنملا مكحو ةلوتفملا ةريفضلاك هع ىلا ءاملا لاصيا جب هبق جرحال امفو جرح هيف اهف

 لاصيا هيلعسجب لجرلاو . اهيف جرحلا مدعل اهعيمح ىلا ءاملا لاضيا بحب لب كلذك فل

 هنع عفدنم ج للا لاماولا "قود ل ع ًارملل رعشلا قلخ نا قرفلاو هرعش عيمج ىلا ءاملا

 دملاو لاطرا ةينامت عاصلاو دم ءوضولا فو عاصلسغلا ىف ءاملانم قكيام ىداو ةريفضلا ريغب
 دملا له اوفلتخا مث دملاب اح يرطناو لاغمل يلعب ناك مالسلا هلع ىنلا نا ىور امل نالطر

 كلذ نودي لسغلاو ءوضولا غبسا ول ىتح مزال ربدقمس نسف ادهف هريغ نموا عاصلا نم

 :ناتحلا حبش ناتخالا ىف اك هوركملا وهف"فرسي مل امنا هنم رثكايلستغا ولو: زاح .

 | ثدحلا اماو . مهلوقىف ممستلا هل زاج لاستغالا نم كالهلا فاخ اذا رصملاف حبحصلا بزجلاو

 | ظ حبحصلاو هللا همحر ةفشح ىنا لات جزعاةبف اوفلتخا ”ىضوتلا نم كالهلا ىفاخ اذا رصملاىف

 ميج ؛ةدهطلا املاح [دلجو !اذللءارحلااو ةامضاغ تاق ىواقىف اذك ممنتلا هل حابسال هنا '
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 ةدماملا ةدو- مهي مو جم

 | ىلع مد) مالسلا هيلعلاق اك قزرلا ديزمل بلجتسم ةراهطلا ماودو .ءوضولا كرتىلع هرصب
 ءوضولا ركش ىمست نيتعكر ءوضولا دعب ىلصي نا ةنسلاو ( قزرلا كيلع عسوب ةراهطلا

 | هتلمع لمع ىحراب ىثدح لالب اي ) لالبل لاق سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا  ىور

 نم ىدنع ىجرا المع تلمجام لاق ( ةنملاىف ىدي نيب كيلغتن قد تعمس ىناف مالسالاىف
 ىلصا نا ىليتك ام روهطلا كلذب تنلصالا راهنوا ليل نم ةعاس ىف اروهط رهطتا مل ىلا

 ةهوركملاتاقوالاىف ناو ءوضولار كش صيو ىىورلانيدلارخف نبال ةيدمحلا رارسالا فلاق*

 تاولصلان م اهنال.اضيا رصعلا ةالص دعبو اهدعبو رجفلا ةالص لق ام ةمرحلا تاقوالا ال

 هش زوجم الف اهبورغو اهلاوزو سدءشلا عولطك ةمرح ا تاقوالا اماو * بابسالا تاوذ

 ىنلا نا ريبج نع * ةكمب ناك اذا الا ذئنيح اهيلصنف ةالصلا ةحابا تقو ىلا ربصبف الصا

 ليل نم ءاشرتبا لصو تدبلا اذهب ىاط انعحأ اوعنمال فانم دبع .ىنإي ) لاق م السلا هلع

 ىتح حبصلا دعب ةالصال ) لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ بدنج نعو ( راهنوا

 رسالامالكىهتنا (ةكمبالا ةكمبالا ةكمبالا سمشلا ب رغت ىتحرصعلا دعب الو سمشلا علطت
 ا ناطخ وه 4 اونما نيذلا اهيا اي ) ىلاعت هلوقىف باطخلانا ةياالاىف ةراشالاو ©

 قائيملا موي لوالا تفصلا لها مهو . ىلب مهلوقب مكبرب تسلب اطخ دنع ايقيقح اناكيا اونمآ

 اونمآ ثلاثلا .بتضلا لهاو !.اوانغايش: ذا” اوتمآ ىناثلا :كفطلا.:لعاؤ.....اةوتياغرامدعي اونقأ'
 اودهاش الو اونياءام مهنال اقيقحتال ادلقت اونا عبارلا فصلا لهاو . باطخلا اوعمس ذا

 اوريحتف ةياكللاو رهقلا عامس اوعمس لب ةياردلاو مهفلا عمسب قكلا :ناطخ اوعمسالو

 انهه مرج الف ىلب مهدلقتب اولاقف ىلب اولاق ذا ةثالثلا فوفصلا لها باوج اوعمس ىتح

 .نوقفانملا معو قافنلابوا ديلقتلاب لب قيقحتلا ىلع اونمآ ام اونمآ ناو رافكلا مهو اونما ام

 أ كذكت باطخلا عامسب كانه اونما امكف نينمؤملا ماوعو نوملسملا مه ثلاثلا فصلا لهاو

 ..© انمآف مكبربب اونمآنا ناميالل .ىداتي ايدانم اننمس اننا: .ىلاغت:ةلوقكعامسب اوننآ ْ
 ذا كانه اونمآ مهنا امكف ءايلوالا ماوعو نينمؤملا صاوخ مهو ىتاثلا فصلا لها اماو

 لوسرلا ىلا لزنا ام اوعمس اذاو ) لاق ا" ةفرعملا دهاوشب اونما انهه كلذكف اودهاش
 مهضعب لاق انهه نمو ( انما انبر نولوم قملانم اوفرمع امن عمدلانم ضيفت مهنيعا ىرت

 ءالوالا صاوخو ءاسنالا هو لوالا فصلا لها اماو . هيف هللا تيأرو الا ”ىثىف ترظنام
 هبل الزنا امب لوسرلا نمآ) ىلاعت هلوقك أونياذا اونمآ انهه كلذكف اوساعذا كانه اوئماامكف
 هبر نم هملالزنا امي لوسرلا نما لاق ىحوا ام هدبعىلا ىحوا ذا جارعملاةليل ىف كلذو هير نم
 .نينمؤملا لوا اناوكيلاتنت كناحبس لاق قافا املف اذهنماعون مالسلاهلعئموم ناميا ناكو
 "ىشيق تررظفان شل لو ىبد ىلا ىأر مهضعب لاقو .هرا ل ابر دضا مهن هه سرا لغيلاقو

 اوطبها مث اقيقحت اونما نيذلا اهيا اي هلوش لوالا فصلا لها بطاخف هنف هللا ت تهز الإ

 مون نم © متق اذا ) سنالا خا امس ىلا سنالا ضاير نمو دعبلا كلاهم ىلا برقلا كلام نع

 لاق أك مكبرق ماقم ىلا عوجرلل مكجارعم ىه 6 ةولصلاىلا ) ةقرفلا ةدقر نم ماهبتنا ةلفغلا

 6( ىن 7 نايلاحود )
/ 



 ىلع ىنعامهللا ادبا اهدعب ًامظاالاس 14 كنب ضوخ نم :ىقينا هللا ] ةضمشلا د ا

 [كلانجو كمن ةحئار نم ىنمرحنالمهللا] قاشتتسالا دنعو .[كباتك ةوالتو كركشو كركذ

 ضي مهللا] هجولا لسغ دنعو . [رانلا ةحتار ىن>رت الو ةنحلا ةحتار ىنحرا مهللا] لوقو ا

 / ضس موي كرونب ىهجو ضي مهللا ] لوش وا [هوجو دوستو هوجو ضست مون ىهجو

 ظ ىيلادلا لع اونعو ا [كيادعا هوجو دوسآموب ىبونذب ىهجو دوست الو كئانلوا هوجو

 ىناتكى ظعتال مهللا] ىرمسشلادبلا لسغ دنعو [اريسي اباسح ىيساحو ىنيع ىباتك ىطعا مهللا]

 ظ جوع ىرشبو ىرعُش مرح مهللا] سأرلا حسم دنعو .[ رهط ءلاوو مالو :نلازخب

 | دنعو .[كتناكرب نم ىلع لزءاو كتحرب ىشغ مهالا كلظالا لظال موه كشرمع لظ ميش

 حسم دنعو .|[ هنسحا نوعشف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ىنلعجا مهللا ] نينذالا حسم

 طارصلا ىلع ىدق تبن مهللا ] ىف وعلا لخرلالسغ دنعو .[ .ذابلا نمزئتبقر: قتعا مهلا] هتقر

 ظ اينؤو:اروكتشم انعني ىل لعجا مهللا 1:فرسلا اير دنعو . [مادقالا هنق لزت مو

 | ال هدحو هللا الا هلا الذا دهشا ] غارفلا دعب لوشو | ويتزلا ةاحو الو المو ادوفغ

 ( نتاريطللا زدنا ىلا طيره |وتلازملا ىلسن :اليإلا ,قاوطسأرو مامزع) اهنا نا: ةييساوت4ل .كيرش
 مهالو مهيلع فوخال نيذلانم ىنلعجاو مهيلع تمعنا نيذلا نيحلاصلا كدابع نم ىنلعجاو |

 هجوت امل مالسلا هيلع مدآ نا ءوضولا ىف ةغبرالا ءاضعالا صصخت ىف ةمكحلاو « [نونزح |

 ةلزطا عار يزف ل عضوو لجرلاب اهيلا ىثمو ديلا, اهلواشتو هجولاب ةرجشلا ىلا

 ههجو .لسغا اذا دعلا نا:) تيدحلا ىف ءاج دقو اياظخلا اريفكت ءاضعالا هذه لسغب
 ليقو . ءاضعالا ةنقب ىف كلذكو ( هبنيع رافشا تحن نم جرخم ىتخ هايطخ تجرخ |

 لوسر نا ىور اك مثالا نيب نيلجحم !سغ اونوكل ةيدمحلا ةمالا ءاضعالا هذه لسغب صخ

 مكب هللا ءاشنا اناو نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا ) لاقف ةربقملا ىنا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىنامصا ملا ) لاق هللا لوسر اي كتاوخا انسلوأ اولاق ( انناوخا انيأردق انا تددو نوقحال

 لاقف هللا لوسراي كتما-نه دعب نوتأي نم قرعت فنك اولاق"( دعب نوتأي نيذلا انناوخاو

 اولق ( هلخ فرعي الأ مهب مهد لبخ رهظا نيب ةةححبسغ لبخ هل الجر نا ول متأرأ )
 (ضوكلا ىلع مهطرف اناو ءوضولا نم نيلجس !ىغ ةمايقلا موي نوت أي مهناف ) لاق هللالوسرايزإب

 رم لاقف دحاو ءوضوب حتفلا موي سنا تاولصلا ىلص ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلاذا لعاو « | «ا
 انايب ىنعي ( رمجاي هتلمق ادمح ) مالسلا هيلع لاقف,هعنصت .ن ااا هللانوضد | ظ

 رهط ىلع ًاضوت نم ) ثيدحا فو ضرف لكل ءوضولا ديدجت بحيتسي هنا ريغ زاوجلا |
 اسوس وفا اهيا سقي) ناكو >ج لاظانلا ةرسودت فورا )در ديخاللو *(تايمحل نع إ تيابتك |

 رونلاوه ءوضولاف ناطيشلا فرصتو سفنلا ةيلغ روهظل بضغلاو بذكلاو ةسغلا دنع

 ىتنلا لمدني مل حرق مهضعب هجو ىلع ناكو . ناطششلاو سفنلا تاملظ لحمضت هب ىذلا

 نيعؤلزتو .ةضب رف لكدنع ءوضولا ديدحم عدي مل كلذ عم ناكو .هل ءاملا ررضل هنس ةرشع

 باهذ راتخاف لاعب الف الاو امايا نإ كرت نم ديال لاحكلا لاقف دوسأ ءام مهضعب '

 | ا ا
 ا | ا | |[



 ةهاملا ةرود مد موأؤ ججم

 سدسهلاف سأرلا مغ لاح ىلا رظنلابف عباضا ةثالث ردق راشعا ماو سأرلا عبرت حوسمملا
 نا ىن.اي ذئنيغ تلق ىبادهلا دومم ةرضح موحرملا لاق * عباصا ةثالث ردق هف سدسلاو '
 ندا ىلا سانقلاب هنال لوالا فالح هسفن لاح ىلا رظنلاب هنال ىلوا ريخالا راشعالا نوكي |
 لقالا عابتاف ن مآرلا نم رثكا ندلا نا لوالا ةيولوا هجو هداتفا خيسشلا ةرضح لاقف * |

 هماهعاب ةيلذا ىهاظ حسمفف ةئسوهف نينذالا حسم اماو قدادخا“ لاق 4# ىهتنا ىلوا ٌرثك الاب

 هتقر حسم نم ”تينللا قو < 55 سأرلاءاع هشحبسع اهرهاظو

 لع افطع بصتلاب © نيعكلا ىلا مكلجراو 88 ( ةمايقلا موي لغلانم نما ءوضولا ىف

 ل حسملا ذا ديدحتلاو ةممالا اني لوقو ةباحصلا لمحو ةعئاشلا ةنئسلا هديؤيو مكهوجو | ْ

 حسملا نم لضفا نيلجرلا لسغ هابشالاىف لاق * تالوسغملا ىف ديدحتلا ءاحامتاو اذودحم دهعب

 تعذو ىهتنا هاربال نم ةرضحب اذكو لضفا وهفالاو هزاؤج ىرب نم نيفخلا ىلع

 بحاصلاق *اذاث افعض اربخ حسملا ف اوورو حسملا نيلجرلا ىف بجاولا نا ىلا ضفاورلا

 نيالجرلا مدس فلا ىلع حسملاىربال هنال ةعسلاىف لثم ضفاورلا فخ ةضورلا ظ

 ىنلاعم تنك لاق هيبانع ةريغملا نبانعو * هلجرب حسمل هيف هدي اناعلا وطن كسلا داو

 ىراوت ىتح ىف هتلحار نعلزنف من تلق (ءام كعمأ) لاقفرفسفف ةليل تاذ لسوهيلع هللا لص
 فوصلانم ةج هملعو هيديو هجو لسغف : ةوادالا نم هيلع تغرفاف ءاج مث لدللا داوسىف ىتع

 هسأرب ميسم مث هبعارذ لسفف ةبلا لفسانم امهج رخا ىتح اهنم هيعارذ جرخم نا تب
 ريسف ىف اذ ذك امهلع حمس (ن.يهاط امهتلخدا ىناف امهعد) لاقف هضخ عزئال تيوها , -

 ةددلا هتنس نمو ةيآلا 70 ءاوشلولا ةيقوجو نا: لخ“ ءاملقلا قظكو قلل

 لوطو رصنخلا ةظلغ ىف كاوسلا لامعتساو ةبرق عقبل ةالصلا ةماقا وا ثدحلا عفر ىونسف

 عبصالابلانيو عباصالاب طاعي هدقفدنعو ءوضولا لبق وا ءاقنالل الممكت ةضمضملا ةلاح ريشلا

 ليربج أطبا لاق دهاجم نعو * بحتسم كاوسلا نا حصالا ةيادهلا فو * كاوسلا ٍباوُث

 | كسيحام ) مالسلا هيلع ىلا هل لاقف هانا مث سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىلع مالسلاهيلع

 نوقسالو وا نم نودخأج الو ؟/رافلقا نؤصقتال مت "و م فيك و لاق ( ليربج اي

 عباصالا لصافم محاربلاو 6 كبر صعاب الا لزغتنامو ) از نارك ادد و مكجحارب

 اهتقتتب ىماف ( مكجارب اوقن ) ثيدحلا ىفو خسولانم ايف عمتجم اهرهاظ ىلع ىتلا دقعلاو

 ( مكتاثل اوفظن ) ثيدحلاىفو ةرششبلاو ءاملانيب نردلا لوحو ةبانملا ابف قيتف نودت الثل
 نإ ا يبل ب ىننو ىلا ةمحالا ىهو فيفختلاب هثل عج

 دعقمو نار قلا قيرط هنال ناكلملا ىذأتيو ةخئارلا ركتسو ةهكللا هيلع زيغتتق' ماعظلا لَخو |

 مصب ماق مث كوست اذا دبعلا نا ) ك ثيدحلا ىفو ةهيركلا ةحئارلا نم ميه يم

 طرح دودي قلوه دق اذ ا تا ا وا يكس تي رايسوومللا

 كاوسب نامكر ) ثيدحلا ىفو ( نآرقلل مكهاوفا اورهطف كلملا فوج ىف راصالا نارقلا <.

 ءاللا لمح ىذلا هللدملا ] ةمستلادعب ىضوتملا لوقنو *(كاؤش رثَْب ةكر نيعبسنم لضفا |
 مشل
 1 مهام

 1 ا سمت سس سس م ماصع ا موسم سمسم عنان م سس اس اسس مسسس ساسسساج مم سلا 4 تام ل تام مم دعا |١١ م معسل | |||. سبويبيصيوبتحتحستحسسسس هصحصمسسمم معلا



 مدي 6٠ ”جم سودايلا ءزملا

 اننضحملاو ) .ةمالا هذه صاوخو ةهانلعلا جاوزا ىهو اهب |
 لزنا نيذلا نم. تنصخا ىتلا ةفلاسلا ةمالا ىلع ةلزنملا بتكلا قئاقح راكبا ىهو ( مكلف ظ

 (مهل ىنخا ام سشب ملعت الف ) ىلاعت لاق م مكل تيفخاو!نإ نقلا ىف تجرداو كلا مهيلع

 مكل اهلكادج مهفاف .ةلزأملا بتكلا عيمح قئاقح راكبا نهو «نيعا ةرقنمإل نآرقلاىف ىنعي
 نيففعتم ىنعي (نينص) دوجولا لذب هو راكبالاهذه روهمىا (نهروجا نهومتيتا اذا) |

 ىلع ( نيحفاسم ريغ )) نيلصاولا خاشملا فرصتبو قحلا هجو .لع نوكيف دوجولا لذب ىف
 دوجتولا لذب ىف ىنعي 6 نادخا ىذختمالو ) ىوهلا فرصتبو عرشلا فالخو عبطلا قفو |
 هنمو برشا وهب نوكيل هللا ىوس نيرادلاق: دخلا ,ىلا الوب نيتوكلا نم *ىش ىلا اتفتلم نوكبال |

 وهو ١ ديلقتلاو ءايمعلا ىلع هلمع ىذلا 6 هلمع طبح دقف ا تاداعسلا هذه نم نابعلانم |
 ةيمحتلا تاليوأتلا ف اذك ىلوملاو ىقعلاو ايندلا اورسخ نيذلا © نيرسساخلا نه ةرخ الاف ْ

 ناكرا نم وه ىذلا مايقلا اما مايقلاب دارملا #« ةواصلا ىلا مق اذا اوشا نيذلا اهيا اي © |
 دبالءازحلا نال ببسلا ىلع ببسملا مسا قالطا قيرطب اهل مايقلا متدرا اذا ريدقتلاف ةالصلا .

 تامدقم نم. وه ىذلا مايقلا اما و ةراهطلاب ةالضلا مابق ةحص ىنعي طرشلانع رخأتي ناو '
 ةرخآالا اهمزال ىلع اهيمزال دحا مسال اقالطا:ةالصلا متدصق اذا ريدقتلاف ةالصلا ةرشابم أ

 ةيءآلا ىهاظ هيضتقي ام الما اثدحم ناك ءاوس ةالصلا ىلا مئاق لكىلع ءوضولا مزلي الف لاحلا

 نمو الوط نقذلا علم ركل ىلا دئشلا صاصق نم هدحو ناسنالا نم كهحاوبام هجولاو |

 مامالادنعو ةفشك تناك ناو ةقفنعلاو راذعلاو براشلاو نشعلا بادهاو نيجاحلا ١-5

 نم لسرتسا ام نود هجولا قاليام حسم هدنع ةبحللا ضرفف رعشلا تحتام لسغ بحال

 نم فاح ةكتبااباولا هب قفترت ىذلا هنال اقفرم ىحسو دضعلاو ذعاسلا فرط عمتجم وهو |

 دنع بجاولا ردقو ةباصالا حسملاو .هديب تلا م ةديزم ءاللا ه«مكسؤرب اوحسماو © ديلا

 ١ سأرلل ناف عبرلا نم بيرق وهو هتيصان ىلع حسم مالسلا هيلع هنال سأرلا عير ةفيشح ىلا

 سأرلا ادوفو ةيصانلا فلخ سأزلا رخؤم لاذقلاو نادوفو لاذقو ةضان ةعبرا فاوح
 هجو ىل فشكتا ىدنفا هداتفاب ريبشلا خبشلا ترضح لاق ةيدومحملا تاعقاولاىف * هانا

 ( حوسمملا )

 نم ناتكلا اونوا نيذلا نم ت

 ١ مرحذاتالامكلاو تالماعملا هذهب 6 ناميالاب رفكي نمو ) قاسلاو فيرطاوقو باريشلا ١

 | ةلالد ةنيرقب نيثدحلاب صاخ باطخلا اذهو ىناثلا نود لوالا مايقلا طئارش نم ءوضولاف

 ٠ ©# الما كلدلا هعم دجو ءاوس هلييستو لحما ىلع ءاملا ءارجا لسفلا هي مكهوجو اولسغاف '

 أ ةيلآلا نهاظو هفلخ ىلا هتيضرف تاقتنا ةحللا تحنام لسغ ةضرف تطقس امل هنال نقذلا |

 ١ نطابلاز ود رهاظلا لوانتي هجولامسا نال ءوضولاىف نيبجاو ريغ قاشنتسالاو ةضمضملا نا |
 | كلّذلو لوسفملا ف نيقفرملا لوخد ىلغ روهمجا 46 قفارملا ىلا مكيدياو # ننسلانم امهف

 ' قفرم عج قفارملاو 6 مكلاوما ىلا مهلاوما اولك أتال ) ىلاعت هلوقك عم ىنعم ىلا لبق

 نوكيناىثشإ هنلا سانقلاف عب م ناسنالا ندب نا وهو ةصانلا حسم رادقم ىف فالتخالا .

 | فيرنا بقاكرللا ضيفو ةلارتسملا 9ع مجزجل لامع دمع الغ ع_نذالا يللا( انذالا ةيفليش

 تيهجرعتو هيد



 ةدماملا ةروس مهي م69 كح

 ىدعسلا لاق : ةيباتكلا هتجوزرفك سملارضيالو كلذاهعفنبالو اهجوز مالسا ةيباثكلا
 0 تيطز و وك دنامت * تشكدجت | دورد سك هو ددقفرب

 ' نع امهنعّلاىضر سابع نبا نعو نساحلانسحا ناميالان اك حئابقلا بقا رفكلانا لعاو#
 | تعمسزذاالوت ار نيعالاماهيف قلخ ندع ةنج هللا قلخامل ) لاقدنا مس وهلعدللا ىبص هللالوسر

 / رابحالا بمك نعو ( اثالث نوئؤملا حلفادق تلاقف ىملكت اهل لاق مثرسشب بلق ىلع رطخالو
 كاهناو نيتالاب ككصوا لاقو هدالوانبب نم اماس هنبا اعد ةافولا هترضحامل مالسلاهلع احوننا

 ”ىثاهبجحيالو عبسلاتاومسلا قرخماهناف هللاالاهلا النا ةداهش اهادحافنايل والااماف .نيتنثا نع

 ةيناثلا اماو .تحجرل ىرخالا فى تءضوو ةفكىف نهيفامو ضرالاو تاومسلا تعضوولو
 لاكئالاو لاب رسشلاف نايرخالااماو .باوثلل ةعماح اهناف هللدمناو هللا ناحبس لوق نم رثكتناف
 اهيلعنوباثيالو مهلامعا مهعفتسالرافكلانا ىلع عامحالادقعنا ضابع ىضاقلا لاق * هللا ريغ ىلع
 مهتانسح اماو مهمئارج بسحب ضعب نم دشا نوكي مهضعب نكل باذع فيفالو معنب

 فالخالب ارفك نوكيام باستحالا باصنىفلاق * ثيدحلاىف دروام ىلع مهمالسا دعب ةلوبقف

 دلولاو مارح هنأ سما عم هؤطو نوكيو جحدق ناك نا جملا ةداعاهمزايو لمعلا طابحابجوب

 نابتالا ناكاذا كلذ دعب ةداهشلا ةملكب ىتا ناكناو ىتزلادلو نوكي. ةلاخلا هذهىف دلوتملا |
 ناكامورفكلا عفربال ةداعلاهجو ىلع ةداهشلاةملكبناينالاناللاق امعجرملو ةداعلاهجو ىلع ظ

 ١ طابتحالاقيرطب كاذنع عوجرلاوةبوتلاو حاكنل ديد, ىمؤيدإ. اقناف فالتخا ارفك هنوك ىف
 ' حاكلا ديد مؤيالو هلا ىلع نمؤم هلئاقف رفكلا بجويالو ظافلالانم أطخ ناكاماماو

 ىتحءاوس كلذفف ةًارملاو لجرلاو .باصتلاءالكى هتنا كلذ نع عوجرلاو رافغتسالاب ىؤنو .

 ةملاص ءاسنلا نم راتنا حاصلا دبعلاىلعف * اهجوزنم نيت ارفك نوكيامي ةأرملا تملكتول
 لاقى زلادلول ةيالولا ىطعتالهرسسسدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشلاةرضحلاق « ةيقتم ةفيفع

 لاقىوب ادحانم رفكلا ظافلاردصين ا نمدعباهنافىاهتدلو دلو لوا ىنلعج نا ىلع ىلاعتهللاركشاو

 ةي الاف ةراشالاو © كلذك ريقفلاو تلق هرسس سدق ىبادهلاب ريهشلا خبشلا ربك الا هثراو

 ظ عيمج لزالا ىف مكأ هيف نيدلا ةبلاك ردق ىذلا مويلا ىف ةقيقحلا بابدا ا « مل لحاإ |

 ىو تابطلا قالخالاب قلختلا مكل لحا لب نيرادلا ةداعسب قلعتت ىلا « تاببطلا )

 ماعطو إل تاهشلاو صئاقنلا نم تاءربملا تايفيكلاو تايمكلا نع تاهزأملا هللا قالخا
 / نالب متذغ ىا 6 مكل لح ) مالسلامهيلع ءاسننالا مه ةقيقحلا فو 6 باتكلا اوتوا نيذلا
 عبنم ىنعي ( مهل لح مكماعطو )ل ةقيقأاو ةعيرشلا ىتملحنم ةوبنلا نابلب اوذغ امك ةيالولا

 برشو ةيالولا برسشم نم انفاطلا نابل مترسشف نينثا ىدثلاناكناو دحاو ةيالولاو ةوبنلا نبل |

 ىف ةكرش مالسلاهيلعىنللو مهبرسشم سانا لك لع دق: ةوينلا برعم نم انناسما نال ىاقنألا

 ىند دنع تبا ) برشمب بوبحملانم دولا ماقملا سلجم ىف صاصتخا هلو اهلك براسملا
 مكل لح كلذك 6و (١ لسرم “”ىب الو برقم كلم هيف هكراشبال ىنيقسو ىنمعطي ظ

 تانمؤملاجاوزالا ماهفانم تنصحا ىتلا نا رقلا قئاقح راكبا هو 6 تانمؤملانم تانصحلا ال
 1 همهم و سو مم ب سم



 مهي 6 دع سواسلا ءرلا

 | نعو. لوغو .كناخي فا 26 م يرو ف اهريغو مهحابذ ةلياكيارل فكم طليج ال1. ةواصتللف ذوقملا ظ
 | هفسح وب اذخاهنو تاما ةماعلا زقوهو لبأبال لاقف يرعلا ىراصن حم ابذنع ل لئسدنا سايعنبا ظ

 روبزلان ورقي ف نص نافنص اهدءابحاصلاقو هدتعباتكلا لها مكح نيئباصلا مكحو .هباحصساو

 يباتكلاب لها نع وسل ةال وهف مؤجتنلا:نودشيو اباتك,نوُأَنقال فلصو. ةكتالملا:نوذيعياف ١

 حاكتو مهحنابذ لكا نود مهنم ةيزجلاذخاىف باتكلا لها ةنس مهب نسدقف سوجنااماو |

 ( مهحابذ ىلك الو مهئاسن ىكع انريغ باتكلا لها ةئسمهب اونس ) مالسلاهيلع هلوقل مهئاسن ٠
 معلا لهارثك !بهذف حملا مساب حيذي ىنارصنلاك هللاريغ مسا ىلع قارصتوا ىدوهل حيذولو

 ىدوهيلا حبذ اذا نسحلا لاقو *« نولوشام ملعيوهو مهح ابذ لحادق هللا ناف لحن هنا ىلا

 كلهللالحا دقف لك كنع باغاذاو هلكاتالف عمست تناو كاد ركذف ىنارصتلاوا

 كلذزح مهلع مرحوأو مهنم هوعس و مهومعطت نأ مكلعالف 1 مهل لح مكماعطو

 مكل لح ىا هيلع مدقتام ةلالدل هربخ فذح ادتبم هنا ىلععفر # تانمؤملانم تانصحملاو
 نهادعامىننلال ىلوالا وهام ىلع ثعملل رك ذلاب نهصصخم و فئاذءلاو نيا رذل نهبدارملاو اًضيأ

 نهف تاسباتكلا ءامالااماو نهنم فئافعلا ريغ اذكو قافتالاب مب تاملسملاءامالا حاك:ناف

 هي مكلبق نم باتكلا اونوا نيذلا نم تانصحلاو 8 ىبفاشللافالخ ةفيشح ىنادنع تاملسملاك
 لاق *تايبرحلا لحال اهنع هللا ىضرسابعنبا لاقو تايبرح نك ناو مكل لح اضيا نهىا
 ةيباتكلاةمالا حاكت مسملل زوجبال هنا ىلع ةب الارهاظب ءاهقفلاضعب لدتساو ىدادحلا
 تانصحلا هللا صخامتاو نهح ابذ لح ليل دب (نهلها نذاب ))ىلاعتهل وق رهاظب زوج هنا حبحصلاو |

 حاكنىف ةنملاو نانتمالا جرخم تجرخ ةياالازال نهريغ حاكن زاوج عم نهحاكت ةحاباب ش٠

 ةمالاو ملسملانيب حاكتلا ذاوجىف الخال هنا كلذىلع لدي متاو مظعا فئااسفعلا 00 ٍْ
 لدعيالنا حاكتلا دارانمل لضفالاو تانمْؤملا نم تانصحلا صيصخن ةي الاف ناكناو ةئمؤملا
 دلولا قاقرا ىلا ىدؤية مالا حاكت نا كلذو نهيلع ةردقلا عم تاساتكلا لل حاكن نع ْ

 قرراتخينا ىنيذيالاك هدلو قر رات نا دحال ىنينيالو ةيرطلاو قرلاىف هما عبتي داولانال '
 ثحلاواهبوجو دك ًاتلاهئاتياب لحلادسقتو نهروهمىا #4 نهروجا نهومتيتا اذا 88 هسفن
 لاح ىا نهئومتيت ١ لعاف نملاح 6 نينصحم 8 فوذحلالح اهلماع ةيفرظاذاو ىلوالا ىلع

 ىذختمالو لِي ىز لاب نيرهاج ريغ ىا 6 نيخاسمريغ لَه هلوق اذكو حاكلاب ءافعا مكنوك |

 نابرض نزلا ىبعشلالاق * را يام عم قيدصلاندخلاو هبنيرسمالوىا « نادخا

 امهمرح ىلاعت هللاورسلاىف ىتزلا وهو ندخلاذاخناو نالعالا لسس ىلع ىنزلاوهو حافسلا

 ركسي نمو ىا ناميالابرفكي نموه ناصحالا ةهج ىلع ةارلل عتمتلا حاباو هال

 ' اهلوبق نع عنتهو ةمرملاو لحلاب ةقلعتملاماكحالا نم انههنييام اهتلج نم. ىتلا مالسالا عاارش
 نب 1 الافوهو قه كلذ لبق هلم ىذلا اصلا هلم لطب ىا 3 هب اوجد 0

 دقف ىدادخلا لاق* قلطملا نوكلانمربخلا هيقلعتاع اعف 5  نيرساخا نم أدت مييوع

 ةأرملا نع ىنغيال رانلاىلاراصو هلزنموهسفن نيغ نينوضملا نم :

 س2 ببسي ببي بل ل777

 دمحم

 (ةيباتكلا )



 ةدباملا ةرو- مده © 410/ جم

 | مهاربانع  ىحي مارح كمسلاىدايدك ةفرح هذاختاف اذهىلعو ةيزازللافاذك ةفرحوا .
 ْ فتاه ىب فتهذا اينرا ترئاف ديصلا نا ككل ناسارخ كوام نم ىباذاك لاق هنا مهد نبا

 | فتاهىب فتههمث ايناث تلعفف تذخامث تعفدو تعزفف ترما اذهب ما تقلخ اذهلأ مهارباا
 تسبلو ىلا ىعار تفداصق تلزنف ترما اذهبالو تقلخ اذهلام هللاو جرسلاس ود رق نم

 بالكلا ٠ ءانتقاىف سو هيلع هللاىلص هللا لوسرنذاةي الا هذه تلزئامو :ةكمىلا تهجوتو هتنج

 امتعفرو ىذؤيو رضياعو روقعلا تلكلا لتس يماواهب عفتشال ام ءاشقا نعىهنو اهب عفتني ىتلا

 هرجانم ص قتنا عرزوا ديصوا ةيشام بلك لا املك ذختانم) ثيدحلاىفو هنفررضالامت اهاوس

 | ىدادحلا ريسفتىف اذك لئاسلا عوريو فيضلا حبني هلا كلذ ةمكحلاو ( طاريق مويلك

 ةكيالم ةككالملاب دارملاو ( بنجالو بلكالو ةروص هابي ةكئالملالخدنال ) ثيدحلاىفو

 رك ذلا عاّساو ةرايزلل دابعلا ىلع نوف/اطلاو ةمحر لاو ةكربلاب نولزانلا ىا وافغتسالاو ةمجرلا

 هتهباشملل حورلاىذ ةروص ةروصلاب دارملاو نيع ةفرط نيفلكملا نوقرافبال مهناف ةتكلاال

 سجن هنالف بلكلااماو .هبّللا ىصعام صاوخلا ى اءايشالا ضغباف دمعي روصلا ضعبو مانصالاّت وس

 ١ صخرو بهرتلاو سغرتلا ىف لاق * ًاضوتيناالا بنجالو ثيداحالاضعبىف دازو زربتملا هنشاف
 | وذعاو رذعريغل لسغلارخا نملكقحىف اذه لقم“ ًاضوتلان ا: برتشاواكتااا مانادة تجف

 لاق «ىتنا ةداعكلذ ذخت و السكو انواهتهرخؤي ىذلاوه لئقوا ًاضوتي لف ءوضولا هنكما اذا [|
 ' ةنسلا نكل سفنلل حورا هناف ةفيفخ ةمون ءطولادعب مانيو ىلع ديسلانبال اهحرشو ةعرشلاىف ]

 | ًاضوتيلف دوعلا داراولو انج لكالا دارا اذا اذكو ماني مث ةالصلل هءوضوالوا ًاضوتي ناهف
 ١ ةراشالاو# ةيكلاملا ضعبهملا هذاك ىعرسشلاءوضولاالنيدلاو رك ذلا لسغب فظنتلا هبدارملاو |

 , ايندلانم مهيلع مرحوا 6 مهل لحا اذام كنولأسي ) كولسلا باحصاو بلطلبابراذا ةي آلاف
 | لهاىلع مارح ةرخ الاو ةرخ اآلالهاىلع مارح ايندلا ) مسوهيلعّللا ىلص لاقأك رخآلاو

 ١ قيرط مكلع عطقبال ام هو 6 تابطل امكل لحالق ) ( ىلاعت هللا لها ىلع ناءارحاهو اممدلا ١

 لوقمو سوبلمو بورششمو لوك أم لكو بطلاالا لبقيال بيط هللا ناف هللا ىلا لوصولا |
 تاثيكانموهف دوجولاىعاد ثولل هومكول دقف ظوظحلانم ظحم هومتلط لوهعمو لوقعمو

 تاببطلا نموهم دوهشلا تاتحفنساببطم قوقحلاءاداب مايقلل قحاب هومتبلطامو نيثيخللالا حلصيال

 | ىلع دابعلا بساحمب ىلاعت هنا ىلا ةراشا 6 باسحلا عيرس هللازا ١) هكر نيسطللالاحلصيال

 ةيذجو ةجردلاةعفرو ةيرقلاناسحا ناسحالاب لاخلا ىف مهيزاحبو اهنماوغرفينا لبق مهلا

 دوخم .دنك هكره ] لبقام مو : : نالذدخلاو للذسلا ىلا درطلاو دعبلا ةءاسا ةءاسالابو ةيانعلا

 تئاضلا لاق [ دك دب كشهمسرو دنك

 متشيوخ ىاوه بارخ هناخ هشيم + باحوجنح كم ك تياكش ريغزا رج
 لوزتلا مويوا ةين الاو ةضاملا ةنمزالانم هب لصّسامو رضاحلا نامزلا هبدارا # مويلا

 قالخالاو ةءورملا لها عابطىهو ةميلسا عابطلا هثبختست+لام ىعو # تاببطلا مكل لحا ف

 يا | باتكلا ١ اونوانيرذلاءاعطو 2 هتمرح لك دهتحي دحن ناو 0 ماموا ا



 0 يشيل ل ا ا سداسلاه ا

 0 رغأاو دهفلاك مت اهبلا عابس نم هلهأ ىلع دبصلا تدلل لك هي الاف الاى ا دارملاو .الاذ

 اهوحنو نيهاشلاو قشابلاو رسسنلاو باقعلاو ىزابلاو رقصلاكر بطلا عابس نمو بلكلاو |

 ا لالح اهعيمح دبص ناف ملعتلا لشي امم |

 ديصلالبقا هثوكل ٍبلكلا ركذو.بلكلا نمقتشم هيلع اهيرضمو دصلاب اهيرضمو حراوجلا |
 ديصو ىنعملا نوكي نا مزاي تلقناف * متملع لعاف نم ةيلاخلا ىلع هباصتناو هبف بيدأتلاو |

 ريرحتلا ىلع الا عقبال بلكملامسانا امل ملعتلاىف ةفلانملا اهتدئاف تلق + ةدئافالو غيل ماجا

 ظ 6 نهنوملعتوه هب نيرهتشم هف نيقذاح خراوجلا ميلعت فني رهام متملعامو لبق هن أكف هملعف |

 هللانم ماهلا هب ملعلا ناف بيداتلاو ملعتلا قرطو لبخلانم ه هللامكملع امم ف ةيناث لاح |

 لاسراب دصلا عابتانم هوملعت نا مكملع امتوا هنم ةحنم وه ىذلا لقعلاب بستكموا ىلاعت |

 بحاص لاق « هنم لك ايالو دصلاه لع كسميو هتاعدب قرضتبو را ا جا

 ىنني املع ذخأي نم لكنا ىلع ببنت هيف 6 هللا مكملع امم نهنوملعت ال ىلاعت هلوق فاشكلا |
 ىلا كلذىف ججاتحا ناو هقئاقحو هفئاطل راحبىف صاوغ علا كلذىف رحبتم وه نمم هذخأي نا ظ

 نقتم ريغنم ذخا نم مكف ( نيصلابولو ملعلا اويلطا ) ماللاهيلع:لاق ديعب رفس باكترا
 نا امل ةيضيعيتنم 6 مكيلع نكسما امت اولكف © هلمانا ريراحنلا ءاقل دنع ضعو همايا عبض |
 ةقلعتم ىلعو اهدياع فذحةلوصومامو شيرلاو ماظعلاو دولحلاك لكالا هب قلعّسسال امم ضعبلا |

 وهف هنم نلكاام اماو هنم نلك أي ىذلا وهو مكلع هنكسماام ضعب اولكف ىا نكسماب |
 هكسما امنا لك تالف هنم لكا ناو ) متاح نب ىدعل مالسل هيلع هلوقل نهسفنا ىلع نكسما امب |

 حداوجنم قبامملك ب ةفشحوبا مهنمو مهضعب لاقو هت امتلاك بهذهنللاو ( هن ىلع

 ِبدؤيالو برضلابلك الا لع ى لكلا بدّوينا نكمي هناقرفلاو بلكلا نم تب املكؤيالو ريطلا

 موا هلاسرا دنع هيلعاومسىا متملعامىف املريمضلا 46 هيلعهللا مسا او رك ذاوؤ# لك الا ىلع ىزابلا

 لها موق ضرابانا هللا ىناي تلقلاقةيلعثىفانعو *هناكذ مكر اذا هلع اومسىانكسماامىف
 ىلحلصياف عملا ىلكبو ملحم , سيل ىذلا ىلكبو ىسوقب ديصا ديص ضرايو مهتين ىف لك أنفأ ب تانكي
 ظ ا سيح اهريغ متدجو ناف ٍتاتكلا لها ةينآ نم ترك ذام امأ )لاق

 كبلكب تدصامو لكف هللامسا ترك ذف كسوّمب تدصامو اهيف اولكو اهولسغاف
 سنا نعو ( لكف هتاكذتكرداف ملعملا ريغ كبلكي تدصامو لكف هيلع هللا ترك ذف ملعملا |

 امهحافص ىلع أطي نينرقا نيحلما نيشيكب حضي ناك ٍلسوهيلع هللا لص نلان ا هنع هللا ىضر
 هللامسب لوشن ا بحتسملاو .ىوغبلا ريسفتىف اذك ربك ١ هللاو هللامسب لوهوبهدّسةنه نيو

 ظ هجوتلاكر“ هركو ةياقولا رصتخم حرشفام ةيمستلارون عطقب واولاركذ نالواوالب ريك أهلا
 | انايسن اهكورتم فالخب ةتيمدنال مارح ادمع ةيمستلاكورتمو ةريخ ذلاىف اذك تلحو ةلبقلاىلآ |

 هباسح نايا عيرس 6# باسحلا ميرس لانا  هتامرح نأش: ىف 4 هلل اوقتاو ف لالح هتاف |

 مدْخاْؤي هنا نيريدقتلا ىلع ىنملاو نامزلا نم نوكيام برقاىف متي هيف عرش اذا همام ع ملرسوأ |

 ىهلتللالا حابم ديصلا هابشالا ىف لاق * دبصلا ةحابا ىلع ةيالا تإدو قدؤ العام 3 ىاليوبتلا
 تس 00 ت2 يي

 (وا)
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 ءالاةاعإا |

 | دعستساف ىنبداوا رسوهو وندلاق ةلامكلا ىلا برقلاى غلبو مهلك ءاسالا ىلع هبربع امدعب

 | كلتىفدللق ةقيقْحلاىفو ىحواام هدنع ىلا حواف رسىف قيقحلا دوجولا ىلا لوصولا ةداعس

 ةفىعمويىف عادولا ةخىف نكلو ©( ىمن لع تنمتاو مكتيذ مكلتلكا:مونلا ) ةلاخلا
 لوزتب نيدلاة للك روهظو اهلك نايدالا ىلع هراهظا دنع همالا ىلع رهظا تافرعب هفوقو دنع

 ظ كل تيضرو ىت.ءن مكيلع تمعاو كتيد كل تلك مويلا ) لاف ماعلاب ماكحالاو صئارفلا

 رلسو هلع هللا م١ لاق لاق ةريرهوبا ىورام ليوأتلا نع ىلع ليو (ايم مالا |

 | ةنلعضومالا اهلك او اهلجاو اهنسحاف اتوب ىتبا لجر لثنك ىلبق نم ءايبنالا لثمو ىلثم ) |
 ةنل انهه تقككوالا نولوقف تانثللا مهحجعيو نوفوطي ىسانلا لعش اهاياوز نم ةيفاذنم

 رركام حصف هتيص ىلع قفتم ( هنللا اناف ) سدوبلع ىلاعت هللا ىلص دم لاق ( اهؤانب مف ظ

 ىزاحلادوج ولا نم يي ب هتبلاكو مهبنيدلا لماكتو ءاسنالا تاماقم نم

 موب مهلك ءامالا نا اضيا دخل اذه ىلع لديو ةناكلاب هنم اوجرخنل ءاسالا ناو ا

 مك

 ظ
| 

 ْ دوجولا ءاضل ىتما ىتما مالسلاهيلع ىنلاو دولا قل يع همانقلا

 0 قىرسا هل كىز احلا دوح ولا نم هتنح تا وةسؤزلا :تايفخم ةحاودطإب ةفامتللإلا» ةنفاطتخال ةلزالا ةيانعلا

 0 هتعباتمي_ ىنلاعم نبل لوو ميل انشا هسأل] لخ هم[ نمو ادح

 |تيتحرو > الخلاو ةالصل اهماع ىبلا ةثعب اهمظعمو لامكلا ليصحم للاشسإ هاو" ننس

 2 هدعب هنافلخو ىبنلا ىلا ىزاجملا دوجولا ءاللتسا وهو غ اند مالسالا مكل
 | لق ) ىلاعت لاق ىنوبحما قبقحلا دوجولاب ىحما ىزاحلا دوجولا لدسف ةعباتملا ب

 ,ونذ ققحلا دوجولاب رفغلاو ىنعلا © مكيوناذ ( ىل لا 0

 ىلا هامتلاب لانش عب زيرو ىف فاق انج ادج مهفاف ىزاجملا دوجولا ١

 ( مثال فتاجتمربغ )ل ةيبرتلا رسل ءالتبالاورارطضالا ةياغىف هلا ارطضم ةرخ ”الاو ايندلا نم ظ
 ناكلاتسلل نكت هفقوواأ نيقداصنل عقن ة رثق نم نكلو 0000 ضارىعالل هللا لالخ وق

 وق بلطو مهب ةناعتسالاو معااشملا حاوراو قحلا ىلا ءاحتلالا قدصب اهنوكرادتي مث

 طارصلا نال ناب © محر ل هب مكاحا اني( راو هاازاو 7 مهكاغاكوينلا ةيالو نم

 ماهفتساللام مهل لحا اذام كنولأي ةيمحتلاتاليوأتلا ف اذكموقلا نيدلا ةماقاب مقتسملا

 أ ادرفم لوكجالا ناك لوعفم تلق نا *« متاطملانم مهل لحا ىذلاام ىنملاو ىذلاىنعمب اذو ظ

 | ىا ه6 تاببطلا مكل لخا لق و لوقلا ىنعم لاؤسلا نمضتل تلق *ةلمجا نو توك
 اد رحبو تاسطلا مهل لحيو ال ىلاعتهلوقىفاك هنم رفنت لو ةميلسلا عابطلا هثبختست ملام
 ذاذاتسالا ىف ةريعلاو ىهتشيو ذاتسيام لك ريدقتلاف ىهتشملا نإتسملا ةغللا ىف بيطلاو (ثئامخلا
 | تاناونلل | عيج لكا نوسطتس ةيداملا لها ناف ةلما قالخالاو ةءورملا لهاي ةباطتسالاو

 نا ىلع فاضملا ريدقتب تايطلا ىلع فطع 4 متملعامو )ف هريسفت ىف مامالا لاق اذك

 | عمج لوصوملا نم لاح © حراوجلانم و هومتملعام دصو ىا ىوذح دياعلاو ةلوضومام
 | ىلا هؤاضعا ناسنالا حراوجو 6 راهلاب متحرجام ملعيو ) ىلاعت لاق ةبساك ىنعم ةحراج

 | ديصلا حرج جاو اوحلا ناف كاضيتالا#ىيرغت ع جرجلا نم نوكيذا لمتحنو اهب ظظ"0



 م6 رك هي مويع مل معارج رك عج |

 م م44 نيالا لك

 هللا :لهال تاتع اهئطايو ةرخ'الاو انثدلا لهال :ناطخب اهنماظ نا تاي آلا ةزاعالاو ©

 ىونثملاىف لاق : اهرساب ايندلا ىهو 6 ةتبملا ) قحلا لهااي  مكيلع تمرح ال هتصاخو |
 تسنين ماعلا قيال زج فلع نيك * تسين مازآ ناش هدرم ناهجرد

 نحوك ندنا هدابوا دروخ 5 نطوو مز دز نومك اركمه ْ

 لالحوهام مدلانم نال كلذو اهريثكو اهليلق اهمارحو اهلالح ىنعي © ريزنخلا محو مدلاو )

 لها امو )) ريثك مدلا ىلا ةبسنلاب محللاو ليلق محلا ىلا ةبسنلاب مدلاو مارح هلك ريزنخلاو
 هقنحتملاو ) هللا ربغل هبنو رهظت ةياورو ةساردو ةءارقو ةدامعو ةعاط ني 6 هب هللا ريغل

 نع اهيهنب تاضايرلا عاوناب اهنوذَهو تادهاجملاب مهسوفن .نوقنخم نيذلا ىنعي « ةذوقوملاو

 مهسوش نودري نيذلا ( ةحطنلاوةيدرتملاو ا) ةعمسلاو ءايرللتافلاخنا نع اهرجزو تادارملا
 معلاب رخافتلاو ناوخالا عم ةارامملاو نارقالا عم حطانتاب نلفاس لفسا ىلا نييلع ىلعا نم

 هيلا نوجاتح ايفهناىلا ةراشا 6 ميك ذامالا عبسلا لكاامو )) هلوقىفو نادخالا نيب دهزلاو '
 ةفجىف نوشواهتينيذلا ةءاظلا مهو عاسلا ةلك نم نيزرتحم اونوك ىرورضلا توقلانم |
 هجوولالخ بسكب منك ذامالا ةدسافلاعامطالا بلاخمب اهنوبذاحت و بالكلا شواهت ايندلا |
 دحلا عاوناب سفنلا هيلع حبذام ىلا ريشي 6 بصتلا ىلع حيذامو )) لاخلا ةدورض ردقب اص

 ىنعي ( قسف مكلذ مالزالاب اومسقتستناو ا ةيورخالاو ةيويندلا بلاطملا نم داهتجالاو |

 دوجولا لذبىف نينواهتم دوصقملا لوصحل نيغتبم مارملا بلطىف نيلئفتم نيددرتم اونوكتال |

 مجرخو هللاب هللاف هللمصلخاو ىهاودلا هذه نم متصلخمو هام لا هذه نع متيهتنا اذاف
 اراونامكتملظو اراهث مكتليل تداع دقف ةينابرلا تابذجلاب ةيناسنالا نيجسو ةينانالا نجس نم

 اونقيو6 مكنيدنم )ل اهتاوهشو ايندلاو اهتافصو سفنلانم 6 اورفك نيذلا أي مويلا ) |
 ةكبش نم مصلخ مكتاف (مهوشختالفإل مهتلبق ىلا ةالصلاالو مهتلم ىلاعوجرلا مكل قبامنا |

 ىئثطبو نيهم ىدبصو نيتم ىدبك ناف ( ىنوشخاو )) مهدياصم دقعنم متوجحنو مهدياكم |
 ةلامكلاتلعجىا 6 مكتيد مكل تلكا ) لزالا ىلا ةداشا 6 مويلا ) ديدم ىسبحو ديدش |
 ىتلا ( ىتمعن مكلع تممتاو )ل نايدالاو للملا لها عيمج نم مكلابيصت لزالا نم نيدلاىف |
 رهاظلا ىف اهلك نايدالا ىلع مكنيد راهظاب نآلا ةيلامكلانم لزالاىف تل ينتسب |

 ثيحب دبالا ىلا هب نوامكتست ( انيد مالسالا مكل تيضرو ل هحرش ”ىجبسف ةقيقملاىف اماو |
 مد, هللال يبس كولس ىه نيدلا ةقبقح نال كلذو هنم لبق نلف انيد مالسالا ريغ غتنبنم |
 رئاس نم هيصوصخم ناسنالاو ىتيقحلا دوجولا ىلا لوصولل ىزاجلا دوجولا نم جورخلا |
 | مدآ دهعنم نيدلاف .ممالا رئاسنم كولسلاىف ةلامكلاب صاصتخا ةمالا هذهلو تادوجوملا ظ
 ا
 ا

 ا

ْ 

 أ
|| 

 سرك راع ب و مك هتك

 مالسلاو ةالصلاهيلع ىلا دهع ىلا قحلا ليبس ءاينالا كولسب لماكتلا ىف ناك مالسلاهيلع |

 ماس يرخا# نكلاو ترقلا :تاياقسا نمارس هلع اهلسع قدا ىف عشنا ع نيف"
 مالسلا هيلع ىنلل ليقف لامكلاب قيقحلا دوجولا ىلا لوصولل ىزاسملا دوجولانم ةيلكلاب

 ءاننالا اهكلس ىتلا كلاسملا عبمج ىنلا كلسف 6 هدتقا مهادهبف هللاىده نيذلا كئاوا ) |
 هتك رادت ىتح ةللكلاب ىزاجلا دوجولا نم كولسلا مدقب اضيا جورخلا هلققح ملف مهمججاب |
 4 2 اا هلال ب تب ةسييج لس ا رق بيل
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 77 رمح الفوج ابا وه بسن الاوهو ةلكندلا ىلعءرهظا ثمح هدعوب فو لجو نع هللا نا نم

 « مكتيد مكل تلك | مويلا 8 ةبشخلاىلا اوصاخاو 46 نوشخاو ف مكبلع اورهظينا نمىا
 عئارشلالوصاىلع غقوتلاو داقعلا دعاوق ىلع صيصتتلابوا اهلك نايدالا ىلع راهظالاو رصنلاب

 عئارشلاو نيدلا لاكابوا قيفوتلاو ةيادهلاب « ىتمعن مكلع تمهتاو © داهتجالا نيناوقو
 نيكرشملاجح نع ىهنلاو اهكسانمو ةلاهاجلارانم مدهو نيرهاظ نيدمآ اهلوخدو ةكم حّتشوا

 نيدلاوهو نايدالا نيب نم مكلهترتخا ىا 6# انيد مالسالا مكل تيضرو 8 نايرعلا فاوطو

 انيدهاوقف تريص ىنمي تيضر نوكيا زوجيو مالسالانمالا- بصتانيد هلوقف .ريغال هللادنع
 ليربج) لاق لوب ٍملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمس هللادبعنبرباجلاق * هنا لوعفم
 قلخلا نسحو ءاخسلاالا هحلصي نلو ىسفنل هتيضترا نيد اذه لجونع هللالاق مالسلاه.لع

 هللاق دوهلانم الجر نا هنع هللاىضر باطخلا نب رمت نعو ( هومتبمام امهب 07

 ىألاق ادع موللاكلذانذخمالتلزت 5و انيلعول اهنوأر قت مك كباتك ىف هيا نينمٌوملا ريما

 | ينلاىلع هيف تلزت ىذلاناكملاو موبلا كلذ اقيعدق رم لاق لا ( تلك مويلا) لآ
 سابع نبا لاق انلادمع ْن ناك مول ا كَذَا نأ يم اكل ةعم موي ة ةف رعب مءاقوهو مالسلا هملع

 | سوحملاو ىراصتلاو دوهيلادبعو ةفرعو ةعمج دانعا ةسمخ مويلا كلذ ناك امهنع.هللاىضر
 ايش 0 ةب.الادذه تلزئاملهنا  ىورو  هدعبالو هلبقمويىف للملا لها دابعا عمتجنملو

 لمكيملهنأف لك اًدافاس د نم ةدايز فانك انآ قاكبأ 10
 ظ مب سو هيلعهللا ىلص هللال وسر ىعتن هي | الز ع (تقدص)لاق صّش الا ىش

 هنسلوالا عسر ربهش نه اتلخ نيتلملل سمشل | تغازامدعب ننسالاموب تامو امو نينامتو ىدحجا

 ىناثلاف هن رجم تناكو لوالا عيبر رهش نهر شع ىلاثلاموبىفوت لبقو .ةرحهلانم رشع ىدحا

 هريس سدق ىدعسلالاق : هنم رشع

 سلو دن نيرفآ ناهجردنالد * نكي قيامك ردارب ىا.ناهج

 تسبب دنمأ ىراد اقفو ايندز * تسس ديواح كلم رس ىا ناهجم |

 ناك دركو رب دياب دس ناكم هدروخ لاس نيرب لد هنم

 ناوهو اهنع بنحتلا بجوبامب ضارتعا امهنيبامو تامرحلا ركذب لصتم 6 رطضانف
 | نق ىنعملاو ىضرملا مالسالاو ةماتلا ةىنلاو لماكلا نيدلاةلمحن م اهتمرحو قوسفاهلوانت

 هيداموا توملااهنم ياخي ةعاجىا 46 ةصخم ىف ف تامرحلا هذه نم ”ىش لوانت ىلا رطضا

 هللا ف رحنمو لئامريغمرجامتلوائتءلف ىاقوذحلا ناوحلا لعاف نم لاخ 6 مثال فئاجتتم ريغؤ»

 «داءالو غابريغ) ىلاعت هلوقكر خا رطضم نماهعزتتيوا ةصخرلادح ازواجوا اذذلتت اهلكأيناب

 هللال وسر ايالجرنا -ىورؤ_.ردقملا ب اوحلا ليلعت وهو اهلك ابهذخا وبال 6# محرر ومغهللانافوإ#

 اهيا اوقتنتوا اقم ) لاقف ةتملا انل لحت ىتف ةصمخملا اندصتق ضراي نوكتانا
 عنتما نم فالخن مثا تام ىتح لك اي وماصوا ةصمخلا لاح هتيم نم عنتما نمو ( اهبمكتاشفالقب

 جول ريغ نم حصل هلعلو هففشي ءاودلا اذه ناب نّشال هنال مأيال هناف تام ىت- ىوادتلانم .



 مد 047 نسال وقنا

 داد ىلا ”ىي ىذلا ديدقلامحللا اذه ىلعف (نيحللاو ةبللانييام ةاكذلا) ثيدحاىفو لقعلامان

 ' توميف هلثمو سأفب ءوحتورقبلا سأر نوبرضي مهنال هلكا ذوميال قالفا'رادنم مالسالا |
 ةيوصنم تناك رااىهو باضنالا دحاو بصنلا #6 بصللا ىلع حيذامو  ةاكذلادجوتالف |

 اذهونانوالا ىغ يضنلا لاق نم سانلا نممامالالاق* ةبرق كلذ نودعيواهماعز وحب ذيت دبل !لوح
 قح نمو نانوالا مسا ىلع حيدلاوه كلذو هبهللاريغل لهاامو هل وق ىلع فوطعم اذهنال دسعل

 مانصالا ناف مانصابت سيل بصنلا عرج نبا لاقو * هيلع .فوطعملل ارياغم نوكيزا فوطعملا
 اهدنغ نوحيذي اوناكو ةعكلالو> اهوصن اوناك راخجحا بصنلاهذهو ةشوقنم ةروصم راخما
 ناك هللا لوسراي نوملسملالاقف اهنلع مؤحللانوعضيو.ءامدلا كلتب اهنوخطلب.اوناكو.مانصالل
 ! هللالزناف كلذمركيمل مالسلاهلعزاكو همظعنناقحانحنو مدلاب تدبلا نو ظعي ةيلهاجلا لها
 6 مالزالاب اومسقتست ناو ا# مامالا مالكانه ىلا « اهؤامدالو اهموحل هللا لاني نل ) ىلاعت

 + اوبرض العفاودصق اذا مهنا كلذو حادقلاب ماسقتسالا مكيلع مرحو ئا حدقلاوهو مز عمج

 نعلاخ ىالفغ ثلاثلاو ىتد ىناهت نخآلا لعو بر ىنرما اهدحا ىلع بوتكم حادق ةثالث

 لفغلا جرخ ناو هنع.اوبنتجا ىهانلا جرخناو كلذ.ىلع اوضم مالا ب رخناف ةباتكلا

 حادقلاب رض ةطساوب مسقي ملام نود مهلمسقام ةفرعم بلط ماسقتسالا ىنعف ايناث اهولاحا

 روزا ةمسق ةيفك ةفرعم بلط ىا ةمولعملا ءابصنالا ىلع حادقلاب روزحلا ماسقتساوهلبقو

 «مكلذإ» ةرقبلا ةدوسوف (رسبملاو را نعكنولأسبإل ىلاعتهلوقريسفتدنع هليصفتمدقتدقو
 بيغلا اعف لوخدو دحلا نع جورخو درمت ىا 6 قسف © مالزالاب ماسقتسالا ىلا ةراشا

 كرشو ىبر مهلوشب دارملاوه ناكن ا هناحبس هللاىلع ءارتفاو هيلا قيرط هنا داقتعاب لالضو
 جرخال نيمجنملا لوق ىلع لمعلانا ىضتقب هي الا هذه هاظف *مصلاوه ناكنا ةلاهجو
 بيغلا ملعيالو يغلا ٍلعف لوخد كلذ نالقسف اذكمجن لجانم جرخاو اذكمجن لْجانم

 ريحا مالعتساك عورمثملا ريغلا قيرطلاب بيغلامالعتسانا معاو * ىدادحلاريسفتىفاذك هللاالا

 ١ ةالصبو نآرقلاب ةراختسالاب بنغلا مالعتسا فالخي هنع ىهنم نيمجن لاو ةنهكلا نم رشلاو
 هل مسقام بلط ناو عورمشملا قيرطلاب مالعتسا هنال ةضايرلاو رظللابو اهئاعدو ةراذتسالا

 قرطلاوةفانعلا) ثيدكساىفو مالزالابءاسقتسالاوه هنعىهنملا لب اقلطم هنع امهنم سل ريا نم

 مقثساوا نهكت نم ) ثيدحلا فو ىصحلاب برضلا قرطلاب دارملاو (تبجلانم ةريطلاو
 ماللا 46 موبلا 98 ( ةمانقلاموب ةنْلانم ىلعلا تاجردلا ىلا رظني+لهرفسنم هدرت ةريطريطتوا
 تنك كلوق هريظنو  ةيث الاو ةضاملا ةنمزالا نم هبلصتيامو رضاخلا نامزلاهبدارملاو دهغلل
 موبلا موملابالو كموب لبق ىذلامويلاسمالاب ديرتالكناف ا>.ش ترصدق مؤيلاواباش سمالاب

 ىنلاو عادولا ةمح ةفرع موب. ةعجلاموررصعدعب تلزئدقواهلوز مويدارالبقو .هبف تنا ىذلا
 تناكاماياو تكربف اهلقثل قدنت ةقانلا دضع تداكف ءاضعلا ىلع تافرعب فقاو ماللاهلع

 | ءايامكلاطبانم ىا ه6 مكتيدنم اورفك نيذلا سي #8 ىلاعتهلوقل فرط هنا ىلع بوصنم وهف
 ١ اؤدهاشامل هيلع كويلغيْنا نموا ةمرحم هللااهلعجنا دعب ثئابخلا هذه اوللحتنابهنع مكعوجرو

 نم )



 ا مارح هقيحتملا لكاو و قلطار راهبت | فهي اوبل نا كب اوهبد قنخلتنامىبلاىا#ةقتختلاو» | ٠

 أ ةرجشنم نيدوعنبب اهسأرب ةءدهبلا لخدتناقفتينا لئمالوا ىدا لعفب اهقانتخا للضح ءاوس“ |

 ملا سنج نم : دوج هدو ومد# قم ظ5ظ5 :مةقتخللا هذهزؤاه ىلك | تتام اذافاةاشلا نونقن ف ةلهاجلا لها: ناكو :تاومتف قنحف

 !آ هيدقو نم تاون تجب رجوا بشخو كح ةيورضملا 6 ةذوقوملاو ةك اذن نيغنم تناه.ابمال

 اهنالاضنا ةفنخنملا ىنعم ىف ىضواه واك |تتام اذافىصعلاب:اهن وب رضضن اوناك ةداتق لاق * هتيرض اذا

 ىدرتلاو .ةاكذلا لبق تنافرتب ىفوا لاءزاكم نم تدرتىلا ه# ةيدرتملاو 9ف اهمدأ لسملو تنام

 | ما نب.ىدعل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كالهلاوهو ىدرلانم ذولا طوق نوفل

 ظ ( ءاملاما اهلتق كلمهسا ىردتال كلناف لك أت الف ءام.ىف.,تعقوف لج نه.كثمر تذرتاذا )
 ا هنأ حببم لج اللف رظاح اهدحا ناشعم هبف عمتجا عم عضوم لك ىف الصا مالكلا اذه راصف

 ا ةهبتشم روما امهند وني مارخلاونيب الحلا ) لسوةيلع هللا لص لاق اذهلو رظحلا ةهج بلغب

 ىمحلا لوح عتر نق همراحم هللاىمح ناو ىمح كلم لكل ناوالأ كبيريامىلا كبسريام عدف

 ايرلا ةفاخم لالخلا راشعا ةعسن عدئانك لاق هنا هنع هللاىضر رمع نعو (هبف عيبا كشوي

 هذهىف ءاتلاو « ندزورس » ةيسرافلابوهو حطتلاب تنتاث ىرخا اهقحطنىتلا 14 ةحيطنااو 0

 ثنؤملاورك ذملاههف ىوتسي ءاتلاهذه هتقحلاملكو ةيمسالاىلا ةيفصولا نم اهلقن عبرالاتاماكلا

 ةقنخنملا ةاشلامكلع تمرح لبقدن أك ةاشلاوهو ثنؤم فودومل تافص اهنوكل اهف ءاتلال قو

 مجالا ىلع جرخي مالكلاو ساللا هلك أيام معا اهنوكل ركذلاب ةاشلا تصخو ةذوقوملاو
 | لها ناكو تاف عبسلا هنم لك أ امو ىا ه6عبسلا لكاامو و لكلا دارملا نوكيو بلغالا

 | دسالاك اهسرتغيو باودلاو ناسنالا ىلعودعيو بانهلام ىلع عقب مساعبسلاو ٠ ني ابك ةيلهاجلا

 أ ىا * منك ذام الا له لحبمل هتداطصاامم تلكا اذا ديصلا حراوج نا ىلع لديوهو هنودامو

 | مكل لحي هناف حوبذملا بارطضا برطضي ةايح ةبشب هيفو ءايشالا هذهنم هتاكذ متكرداامالا

 ١ كاذكوهتحذناو الالح نوكيالف ةتيملامكحىف وهف حوبذملا ةلاحىلا عيسلاح رجب راصام اماف
 ١ ىرواوالالح نوكت اهتحبذف حوبذملاةلا-ىلاريصتنا لبق ةيحاهتكردا اذا ةحيطنلاو ةيدرتمل
 نه ضرالا ىلع عوقولا نال الالح ناك تامو ضرالا ىلع طمسف هباصاو ءاوهلا ىف دنص ىلإ

 | نوكي نا الا ةيدرتملانم وهو لحالف تاف هنم ىدرتمثرجشوا لبج ىلع طقسناو هتروريض
 حذملا مهسلا ةباصاب لصحدق حذلا نال عقوام فيك لحبف ءاوهلا ف هحيذم باصا مهسلا
 | مساوهو ىرملاو موقلحلاعطقب عرمشلا ىف ةاكذلاو . ةتيموهف ةاك ذلالبق ديصلا نم نيياام اماو

 هيلع رودقملاناوملاىف ةاكذلالقاو بارسشلاو ماعطلاهف ىرجم ىذلاوهو موقلاب لصتاامل

 بصقوا ديدح نم ددحم لك زوجيو امهعم ناجدولا عطشنا هلكو ىرملاو موقلحلا عطق

 | تالا نموهف مدلارهناوجادوالا ىرفاام لكنا ىلع .ءاملعلا 0م رججوا جاحزوا

 نيكي/امع حبذلازال نيعوزنم رفظلاو نسلا نكيملام مظعلاو رفظلاو نسلا الخام ةاكذلا

 ١ ماتلا عيذلاةكذلاو مهدنع امهب ةزرئاج تاكذلاف جادوالا ايرفا اذا امهنم ناعوزملا اماو اقنخ

 ناكاذا مهفلاىف ءاكذلا هنمو ”ىدلا مامتا ةاكذلا لصا نال مرحيالو لكالا هعم زوجي ىذلا

 سل للا 22 73 ؟تت9إ7©9ئب7ل 5 بب 7تتتتتبيبي م

 ِ 1 دك يا فييع .  ت.يعخ



 مهي 3غ ٠ زم سداسلا ءزجلا

 لاق : ءاضغبلاو ةوادعلاب لغتشيالو هللاقلخ نم ادحا رقحي الو رظنلا نسحي نأ ديحوتلا |

 هريس سدق ىدعملا

 سك ناك ورد دجيكين ص نازا * نشسو.تسراب رهم 1 د ظ

 لاغتشالا نع عطق ةوادعلاب لغتشا نمىنعي لغش ةوادعلا هه>و هللاءرك هتلادسا تالك نمو

 نيداضتملا نيلاغتشالا عسيال بلقلا نال ةعفانلا ةدشفملا دومالاب |

 ددرك ادج اهزيج همه زا * قلخ توادع دنك هشين كسه ظ

 ددرك نايدج ىف »دبش انع .ةعجش صاد دك

 | املو هب ىدت نا كيلعف لامجالا نساحتو قالخالا مراكب افوصوم ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ظ

 | لعفف ( هدتقا مهادبف ) ىلاعت هل لاق ةفصب ىن لك فصوو مالسلا مهيلع ءاسنالا هللاحدم ْ

 | ركشلاب حون لم ةلصخب اصوصخم مهنم دحاو لك ناكو ريخلا لاصخ لامكل اعمجتتسم راصف ظ

 دوادو ربصلاب بوياو بوقعيو دعولا قدصي ليعامساو صالخالاب ىبومو محلا مهارباو

 نمؤملااهيا تناف لكلا هلعمتجا مهب ىدتقا املف دهزلاب ىسعو عضاوتلاب ناملسو راذتعالاب

 باقعلا نم وح ى للالوسر نم ىتساو هللاقتاف ملسو هيلع هللاىلص لوسرلا كلذ ةما نم

 ملسلا بلقلاوذ هيلا لان ام لانتو مقملا ميعنلاب قابلا دلخلاب رفظتو ديدملا باذعلاو ديدشلا |

 نود لاعفالاب ناقلعتس امنا يرحتلاو ليلحتلا ناف اهلوانسن ىا هك ةتيملا مكملع تمرح

 بوبصملا ىا حوفسملا مدلا ىا # مدلاو كي حبذ ريغ نم حورلا هفرافام ةتماو ناعالا

 اهنووشيو ءاعما ىف امنوبصي ةيلهاجلا لها ناكو لاحطلاو دبكلاال قورعلا ىف ىتلا ءامدلك |

 ال ىتح ةتيم نوكل ال هنيعل 46 ريزتخلا محو وه هلدصف نم ىا هلدزف نم مرحي مل نولوقيو
 رئاسوبلكلا مح نود ركذلاب ريزنخلا مح عيطة هانو هلف ةإك ذلا دوجو عم هلوانت لحب

 تاناويملا رئاس نا كلذو مكحلا اذهب صخف ريزتخلا مل اوفلا رافكلانم اريثك نا عابسلا |

 فالخب هلك ا لحي ملناو هيف عقو اذا ءاملا دسفبال !ىهاط اهمل ناك تحيذ اذا اهلكا مرح ا

 نم زج ريصي ءاذغلا ءاملعلا: لاق نيعلا سن بلكلا سيلو ريونتلا ىف لاق * ريزنخلا مل

 ءاذغلا ىف الصاح ناكام سنج نم تافصو قالخا ىذتغملل لصحن ناو ديالو ىذتغملا هوج

لك | مرحف تابهنشملا ىف ةديدش ةبغرو ميظع صرح ىلع عوبطم ريزتخلاو
 الثل ناسنالا ىلع ه

 ريزانخلانم ركذلا ىري هناف ةريغلاميدع هنا ريزتخلا ثئاخ ةلمح نمو ةيفبكلا كلتب 0-6

 ريغل لها امو © ةريغلا مدع ثروي همس لك اف هتريغ مدعل هل ضرعتي الو هل 2انرلع وره

 | ولو ءاهقفلا لاق «ىزعلاو تاللا مساب مهلوقك هحيذ دنع هللاريغل توصلا عفد ىا هيهبهللا

 نعل نم هللا نعل )ثيدحلا ىفوةح.ذلا تمرح دم وهللامساب لاقف هللا عممالال ا هيلع ىبنل احباذلا ىمس

 واىسوملوا منصللذ نكللا ريغمسابعذلاهبدارملا ىوونلا لاق ( تلاريغل حيذ نم هللانعلو هيدلاو |

 ىراخي لهاىىتقا هيلا ابرق ناطلسلا لابقتسا دنع يذيام نا ىدرواملا خشلا ركذ « اهريغل |

 همودَه اراشبتساهنوحبذي امتامهنالمرحمريغ اذه ىفارلا لاقو هللا ريغا هب لها امم هنال هعرحت |

 كلم نبال قراشملا حر مشى اذكميرحتلا بجوبال اذهل ثمو دواوملا:دالوأ هقيقملا حيذك وهف د
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 ظ
 ًةالتالا ةراوص مهي ليسو جس

 رظنللا دعب هخابالل نعالاو اهجاؤم ءاقتتاب دلصلا ةمرخ '.اهتنا نم (عزخ تاو)“لاغت هلؤش
 لاقي هو كيس الو 8# داطصالاىف ىكلع حانج الف مارحالا نم متالح اذاو لبق هناك

 ةدش ىا 6 موق ن انش © مكتلمحتال ىنملاو ىنلمح ىا دك ميل نا نلع نالف ىنمرج

 مكضغب لوالا ىلع ىنعملاف لعاقلاوا لوغفملا ىلا فضا تتنش ردم وهر مهتوادعو مهضءب

 15 ف ؟كودص نا 0 لوعفملا 020 5 ايا موك ضغب ىاثلا ىلعو لعافلا فذ ضعبل

 نوأث مى اودتنالا اق ةمذطل ماما رمعلل هب فاوطلاو هترايز نع ياوطن نال ىا 6 مار 1ا

 ىلع مارحلا دجسملا نع مايا مهدصل مهل مكضفب ةدش. مكنامحال ىأ مكر جي ىلوعفم
 ربلا ىلع © اضعب مكضعب نعبل ىا هك اونواعتو 8 ىنشتلل مهنم مكماقتناو مهيلع مكئادتغا

 مثالا ىلع اونواعت الو ه8 ىوهلا ةيناجمو سالاةعباتمو ءاضغالاو وفعلا ىلع ىا هك ىوقتلاو

 لو ماقتنالاو ىفشتلل ٍلظلاو ىصاعملانم ”ىش ىلع اضعب مكضعب نعبال ىا ه« ناودعلاو

 ااوتاجحي رخنالا ههنا تقاوم ذ ئدع اذا ىتح ناودعلا ىلع اضعب مهضعب نيعب ىا سانلل

 اونواعتال لصاو . ىوقتلاو ربلا هيفام ىلع اضءب مهضعب نيعب نا تجاولا نكل هيلع رخالا

 ةيلختلا مدقت عم مالا نع ىهنلا رخا اماو افيفخم نبءانتلا ىدحا هنم فذخ اونواعتسال

 | مثالا ىلع نواعتلا كرت ناحملا نم دوصقملا ناف تا ذلاب دوصقم وهام باجي ا ىلا ةعراسم

 نعرلسو هيلع هللاىبص هللالوسر لئسو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا لصحت وه اا ناودعلاو

 (سانلاهيلع علطي نا تهركو كسفنىف كاحام ممالاو قلخلا نسح ربلا ) لاقف مثالاو.ربلا

 ىهاونلاو ىماوالا نم ركذ ام ةفلاخم اهتلمح نم ىتلا رومالا عيمج ىف هللا اوهاو ©

 نمل دشا هماقتناف 6 باقعلا ديدش هللانا # ىتاهربلا قيرطلاب اف ءاّشالا بوجو تنثف

 ةعيرشلاو نيدلاملاعم ىو هللاىلا لوصولا كسانم ىه ةقئقحلاىف هللارئاعش نا معاو * هبقتبال

 ةقيقحو قحلل درفتلا وه ربلا ةقيقح ناف ةقيقحلا بابرا ةراشاإب ةقرطلا بادآ مسارمو
 نكميال ناتوطخ امهنكل امهبالا نكميال لوضولاف ىلاعت هللا ىوس امع جورحخلا وه ىوقتلا

 | اذه ليلد هناف لصوم لصاو لمكم لماك خيش ةنواعمب الا اهب ىطخت نا قداصلا ديرملل
 ظفاحلا لاق : قيرطلا

 دشنو ماها دص مقوم نئيؤخم نم هك < مدق هار لدلد“.ن هتمن قشع وكي

 اضيا لاقو

 ذنك ةنلطعب تمدخ ناحم لاس دنج هك * ةازم# فقر تنيك ل يرهلا ”ىداو ناش

 ربشالا لضف دقو ناوخالاو ناكملاو نامزلا نم هللا هدظع ام مظعت ىلا ةراشا بالا 55+

 بولقلا عراستتل ضعب ىلع اهضعب متالاو لسراا لضف 5 ضعإ ىلع اهضعب تاقوالاو مايالاو

 لضفو اهلئاضف ىف قلخلا بغربو اهف دبعتلاب اهئايحا ىلا حاورالا قوشّسو اهمارثحا ىلا

 ةربعلاو انقشو ادععس سانلا 000 اف هماقالاب رجالا مظعبل ضعب ىلع اهضعب ةكمالا

 ىلا رظنلا نوكي نا ىتْس هنا ىتح نسح هللا قولخم هنا ثحح نم قولخم لكو ةمئاخلاب

 اه 0 فسد ملص صدا

 1001 1 100 1 1 مم م سس سس حس م سس سس سس سس سس سس سس ص ص صاصمساسس مص حل ع اس يس سس نا اس سن اس يس سس نس ||| جمل بر 00 صم ب حام ايمتتسسم يم سمسم اممم 5 ل م ال مس ل | ل ممم مساس مس مسسس» ص 7 27
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 موي مهرب »جم سداسلا ءزحلا

 تاليوأتلا ف اذك دير 5 « ديربام.) ةيولعلا ةكلملا تافصلاب طيفاتمتلو .قملا ركاتوال

 ةعببض نب يرش همساو مطخلا ف تلزن 4 هللارئاعش اولحت ال اونما نيذلااهيااي ها

 هللا ىلص ىللا ىلع هدحو لخدو ةنيدملا جراخ هليخ فلخو ةماعلا نم ةئيدملا ىتا فركللا
 ءاتياو ةالصلا ماقاو لاالاهلاال نانتفابش كانط اقف سلبا روعادلاب ىل هلاقف مسو هباع

 ىلا ناك دقو مع قاف لسا ىلعل مهود | سما عطقا ال ءاسما ىلناالا نسح .لاقف (ةاك زلا

 جرخ مث ( ناطيش ناسلب ملكتي ةعسر نم لجر مكيلع لخدي ) هبادال لاق مالسلا هلع

 ( عسي لجرلا امو رداغافش جس رخو رفاك هجوب لخد دقل )مالسااهع لاقف هدنعنم حرش

 ىف اجاح جرخ لبقملا ماعلا ناك املف هوكردي مف هوعبتف قلطناف هقاتساف ةنيدملا حرسب رف 0
 ىنلل نوملسملا لاقف ىدهلا اودلقدقو ةميظع ةراجن هعمو ةماعلا نم لئاو نب ركب جا |

 دلقدق هنا ) مالسلاهيلع ىلا لاقف هنيبو انني لخف اجاح جرخ دق مطخلا اذه مالسلا هيلع

 هللا لزئاف مالسلا هيلع ىلا ىباف ةيلهاجلا ىف هلعفن انك ”ىش اذه هللا لوسراي اولاقف ( ىدهلا
 نعةللامهاهنف مهلع اوريغي نا نوملسملا داراف نوده.و نوجحب نوكرشملا ناكو ةيآلا هذه
 فقاوق“نم كننلل املغ ىا رئاعش لعَج ىا رعشا امل مسا ىهو ةريعش عج ركايغلاو د اعللو

 مارحالا نم اهب فرعي جالا تامالع ىه ىتلا لاعفالاو ىيسملاو فاطملاو راما ىمارمو جلا '

 جحب نم لامعا اومطقت الو اهتمرحب اونواهتنال ىنعملاو رحنلاو قلخلاو ىبسلاو فاوطلاو |
 ىف ةراغلاو لتقلا اولحّتست الو ىا 46 مارحلا رهشلاالو © جلا فقاوم مظعيو هللاتس |

 بجرومرهلاو ةجحلاوذو ةدعقلاوذ ىهومرحلا ةعبرالارهشالاو جملا رهشوهو مارحلا رهشلا

 وهوهلحم غولب نم عنملاب وا بصغلاب هلضرعّس ناب ه# ىدهلا الو #8 سنجلا ةدارال دارفالاو
 « .القلاالو لف ةيده عج ىلاعت هللاىملا ابرقت ةاسش وا رقب وا لبا نم ةبعكلا ىلا ىدها ام |

 فرعا اهنذ صاصتخالل ىدهلا ىلع اهفطعو فاضملا ريدقتب ىدهلا نم القلا تاوذ ىا

 ريعبلا قنع ىلع دشيام ىهو ةدالق عمج ىهو اصوصخ اهنم كالقلا تاوذ اولحتن الو ىا ىدهلا

 تببلا نيما الو ف هلضرعتي الف ىده هنا هب لعيل اهريغ وا ةرجش ءاحلوا لعن نم هريغو |

 ناك هجو ىأب كلذ نع مهودصت ناب ةبعكلا ةرايز نيدصاق اموق اولحن الو ىا  مارحلا
 لاح هترايز نيدصاق ىا نيمآ ىف نكّسملانم لاح 6 اناوضرو مهر نم الضف نوغتم

 ناوضرلا ىف هلبيصن ال رفاكلا نال مهمعز ىلع ىا ناوضرلاو ةراجتلاب قزرلا نييلاط مهنوك |

 ١ ناومهنيد نم دادس ىلع مهنا نومحجزي اوناك مهنا داشرالا ىف لاق هس ملام ىلاعت هللاىضر ىا

 عابتتسا نم لزعع ناك ناو دسافلا نظلا كلذو مهظب هللامهفصوف ىلاعت هللاىلا مهبرَشب ميلا |

 نم مهصالخو ةيويئدلا مهدصاقم ضعب لوصحل ارادم هنوك ىف دعبال نكل ىلاعت هناوضر
 ةينآلا هذهو *ىهتنا هرئاعش مظعتو ىلاعت هللا وقح ةاعارم نمض ىف اهسال ةلجاعلا هراكملا ظ
 اوبرقب الف ) هلوقبو 6 مهومدجو ثبح نيكرشلا اولتقاف ) ىلاعت ِهلوَس ةخوسنم انهه ىلا ظ

 لاق +كئالقلاو ىدهلاب رفاكنمأيالو كرشم بحب نازوجالف ناقل قعإو دعب مارحلادجسملا |

 | هيلا ريشا امي حرصت ه اوداطصاف مالح اذاووؤه ة هب ”الامذهالا ةدئاملا ةراوس نم خس ىعشلا | |
 | 10 ددتساوللا ماو ااا ااا ا اساور ا



 سيسي يب ِحِحِبِِحِمإِم ع سسسسسبي ملل 22مل ابهطييييحيييبيِحِبيبِِبقكِِيلبَِِ©ِيِيِِعيِِِسسس سس مس للبس ل ا ب لبس ظدبتججخجس

 دال ا لالا اال اة ناسا اتا اا دقق افانزا ةطاق فص طخ تت نك: ٠

 ةدئاملا ةدوس 5 6

 50 لاكملا |موق صقل ادن 11 توللا

 وب « دباب 9 كينوا هكره
 ركذىف عرش فللاكتلا نم مهيلع هبجوا ام عيمج اوفوي ناب نينمؤملا ما امل ىلاعت هنا مث

 تاحا © لئاق نه لح ونعلاقف تام وعطملا نم مرح و لخحضام 1 ادف ةاصفم فللاكتلا

 اهدارفاو زخلابوثك ناسلل ماعن الا ىلا اهتفاضاو عبراتاذ لك ةمسهلا 5 ماعنالا ةمسهب سل

 زعملاو ناضلاو رقبلاو لبالا فو ماعنالا نم ةمدهبلا لكا مكل لحا ىا سنئجلا ةدارال

 جاوزالا عيجناكف د سوز ةعئع كاكا جور ةعيرالا ءاونالا هذه نم دحاولكرك ذو

 ىلع ننارقلا نمو ننا لبالا نمو ننزءملا نمو نشا نافل إي راشعالا اذهب ةيئامك

 ءاون الا ريغ لواَسال ماعن الا نال ماعنالا نم محا هميهتلاف ماعنالا ةروسو روك ذملا لصفتلا

 مكملع ىلتبام الا ذي اموحنو شحولا رّشو ءاظلا ماعنالاب قحلاو عبرالا تاوذنم ةعبرالا

 واتملا همرح ىذلا الا ىا مكلع ىتيام مرح الا ىا فاضملا ريدقتب ماعنالا ةحيهب نه ءانثتسا

 ىالعافلا بئان ريدقَس وا هب الا هذه دعب (ةتملامكلع تمرح جحر هل وق نم نا رقلانم

 داطصالا ىا ردصملا ىنعمب ديصلا ه6 ديصلا ىلحت ريغ 8 ةميرك ةبا هيف مكلع ىتيام الا
 ىنعمو مكل ريمضنم ةيلاخلا ىلع بصت وهو هديصم ىنعمب هديص لكا ىا لوعفملاوا ربلاف

 7 مرح متاو © ةئسلاو تاتكلاو عئاشوهو اداقتعاو المح هتمرحربرشن هل مهلالحا مدع

 اذا نالف مرحا لاَ مرح ىنعمب مارح عم مرخلاو .ىلىف ريمضلانم لاح نومرحم ىا

 لالحا مدع نم رك ذ ام ماعنالا ةمهب لالحا دسقت ةدئافو مارحالاىف وا مرطاىف لخد

 ةمرح ناف هيلا مهجاتتحا ريك ذتب اهلالحاب نانتمالا راهظاو ةمعنلا ماما مارحالا لاح دصلا
 ماعنالا وكل تلحا لبق هنأك ذئتبحءريغ لالحا ىلامهتجاح ناظم نم مارحالا ةلاح ف ديصلا
 اهلالحا ىلا نيجاتحم تاقوالا ضع ىف اهنَع مكدغيام لصحت نع نيعنتم مكنوك لاح اقلطم

 ابرج هيي غالاووسرو ةلكلاس ايما وغ ميرحنو ليلحت نم ه ديريام مكحم هللانا »
 ١ ةراشالاو © تاللحملا مرحنو تامرحلا ليلحت نع بانتِجالاو اللعو ادقع امهبجوم ىلع

 ىلع مهدوقعو قاشعلا دوهع ىلعو قاثملا موب اب ترج ىتلا 4 دوقعلاب اوفوا ةبالاىف

 ايزو كود ناكر الو منوع م مهبحب دهع ىلع اودقا مهدوصقم لس مهدوجو لذب

 هدوجو لذب دنع هدوصقمب زاف دقذ هدوهع ىلع ريص ن دهحجلاو ءافللا ىلع ريصلا دهعلاب

 , الا ) مارملا بلط ىف ماصتالاك ىم ىتلا سفنلا ةميهب حيذ ىا 6 ماعنالا ةميهب مكل تلحا )
 | كبد ىل !ىججرا اهلعتيلتاذا ةنئمطملا سفنلا الاىنعي (مرح متاو ديصلا ريغ مكيلع ىلتيام

 مارحاي لاصولا ةزك اج وتلا مزع متلو مرحلاىف دصلاك اهناق اهيف امو ايندلا نمت رفنت اهناف

 | بواطم لكن م نيدرفنم بوه سو بوغ سم لكن ع نيدرجتملالملاو لاما ةرضح ىلاقوشلا
 ْ عام ُّق عفر ةمببلا ةفصب ةفوصوم تناك اذا سفنلا حدب 4 مكحب هللازا ) بوصحو

 | اهنانثمطا دنع ةيبوبرلا ةرضح ىلا عوجرلاب اهطاخيو اهحيذ كرتب مكحو ةيلقشلا ناومحلا

 ( ىن-7؟ - ناسلاحود )
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 موج د جم سداسلا ءزجلا

 | عدي لو مدا نم ةبق ىف مهعمط راصتالا ىلا لسراف مهتلاقمي هللا لوسر ثدحف ثا لاق |
 لاقف ( مكنعىتغلب :ثيدحام ) لاقف هللا لوسر مهءاج ٍوعمتجا 0 اذدحلا ينم

 يذلل اذكو اذك اولاقن مهتانسا ةثيدح سانا اماو اش اولوش لف اسأر اووذ' اما راصنالا |

 لاقوا ( هفلؤاف رفكب دهغ ىردح الاجر ىطعا امنا ) سو هيلع ةللاىلص ىلا لاقف اول ظ
 هللاوف مكلاحر ىلا هللالوسرب اوعجرتو لاومالاب سانلا بهذي نا نوضرت الفأ مهفلأتسا)

 عقوا ام لازامالسلاهيلعىنلاف انيضر دق هللالوسرإي لجا اولاق (هينويلةنياممريخ هبنوبلقتنام |
 ايندلا رخآ ىلا لاجم ناطيشال ناكل هيلا تاكرتلامسق ناكولف فئاطللا اذهب مهسوفنىفناطيشلا ظ

 مهلك قلخلا ىلالوصولا رذعتل سوفنلانم هتلازا نكمي ملو ةمالا سوفن ىف رمشلا عقوب نا ىف |

 ا محد دوفغ هدالو ملع ”ىش لكب هنال كلذ هللاىلوتق ةافولا دعبو ةامملا لاحف
 ينك «نتوز دعا تاوط) ايكون كات دوش + كنز ةور

 بج توعدب 2 اسك عل عرضت 5 تر تر ياو

 ١ ماحرالاىوذ نيب تاموصخلا داومل اعاقو هنم الضف ثاربملاف ريداقملا لعن اب ةملكلا مدحف

 روك ذلا لضفتل:اراهظاو بسكلانع نهز#و نهفعضل ثيروثلا ىف ناوسنلاىلع ةمحرو

 / مالنلا هيلع يباب ءوسلا نظب اولضي الثلث نينمؤملل انامثو نهتيدو نهلقع ناصقنل نهللع

 اطالع ةلمختلا تاليوأتلا ف اذك (ملع'ىث. 3 ل هللا نيس )و لاق

 هنس نم ةرخ "آلا ىدامح طساوا ىف ءاسنلا ةروس تع +« ةسودقلا ا ةسدقلا تاحفنلا

 ةدئاملا ةروس اهواتيو فلالادعب نيعستو عست |

 م موبلارث الا هنيدم اهلك ةيا نو رشعو ةئام هو داك روع ريسفن وس

 هيه: عادولا ةححماع ةفرعب تلزت اهناف ةيآآلا © مكسيد كل تلك ١ نيس

 لاَش ءاشرالا فتك مولا كيوت 200 ءافو ١! 6 دوقعلاب 0 00000 2#

 | ىوس دهال لعفا باب ىلا لقتلاو ردغب لو هب دهعام ىنا 1 ا

 هتنطا ( ةنع عام دوقعلاب دازملاو هوحتو لبحلا دقني هبشملا قثوملا دهعلاوع دقعلاو ةنلايما
 دوقعنم مهني اهف هيودقعي أمو ةشدلا ماكحالاو فيلاكتلا نم مهيلع هدقعو هدابع ىلاعت هللا

 1 ىعم ىلع ل0 نأ تع وو يكمل اهوحنو ثا اعلا ف د اناا

 دنعلا موي موص ردن نم مك ني سلا هللا همحر ةفشح وبا جتحاو . بدنلاو بوجولا

 دهع هنال هحندب برقي نالحام حديو موصلا هنف لحن امون موصن نا هلع بج دلولا حجذوا

 عملا ةمرح ىلع اضيا اهب جتحاو . هب ءافولا حص امب ءافولا هيلع بجوف كلذ هسفن مزلاو |
 َدَقو ( دوقعلاب اوفوا ) ىلاعت هلوقل هعفر مرحي نا بجوف دوقعلا نم حاكنلان ال تاقلطلانيب |

 ثيدحلا ىفو لصالاىلع اهادع امف ىتبف عامحالاب ةدحاولا ةقلطلا قحىف همومعب للعلا كرت

 . مهيف ل ريك الا ١ موقىف ىلا اشف الو. بعزلا مهبولق ىف هللا تلا الا موق ىف لولغلا رهظام) |

 ( تول ) عع



 ءامذنلا ةروس مد ١ ع 2-2

 كله نا ىا هل ةفص 46 دلو هل سبل 8 هلوقو روك ذملا هرسفي لعفب وما عفتراو ايتفلل

 اةششتلاو كس أتلاو ةوخالاب ثري نمل ريمضلا # كرت امم ناثثلا امهلف 8 ادعاصق نينا ىا

 نا ىلع هنا ةيننثالا ىلع ةينثتلا فلا ةلالد عم نيتنثاب هنع رابخالا ةدافو جملا راتبتعا

 نم ىا 3 اوناك ناو )ف امديغو د هلا رخ هل ١! نود ددعلا وه مك ىلإ فالاتحا ىف ريتعملا

 لصالاو ةوخا نه لدب 2 ءاسنو الاح را هطلت ىا 1 0 6 ةوخالاقيرطب ثري.

 6 نيشنالا ظحلشم ف مهنم هير 2 000 0 0 تارضل ودل كحال
 موو يا د هللا باتكىف .لزئام رخا اذعو. بيصعتلا ةقبرط ىلع. ةكرتلا نوعه

 ضئارفلاىف ءاسنلا ةروسىفىلاعت هللا اهلزناىتلا ةي آلا نا هتيطخ ىفلاق هنع هللا ىضرقيدصلانا

 دلو هل سبل ىلاعت هلوقىلع فطع ه# تخا هلو. ه» ىتا وا ناك ارك ذ دلو ىذريغ ٌؤرما

 ظ ه6 كرتام فصن اهلف 8 طقف سدسلا اهضرف ناف طقف مال تسيل نمتخالاب دارملاو لاحوا

 | ضورفملا رملا ىا هي وهو #© ةبصع هل نكي مل نا درلاب اهلوا ةيصعلل ّقابلاو ضرفلاب ىا

 ظ اركذ * دلو اهل ع نكي مل نا 8 9 هناش عم .اهك اله ضرف نا ةضورفملا هتخا ىا ه6 اهنري ف

 | هثراال ةلكلاب دلولا ان لورشلا وها اهلام عتمج زارحا اهل هثراب دارملاف ثا وا ناك |

 |اهب مخ ىلا ةيآلاو مالا نم ةوخالاو هجوزلاو جور زلاىف اهيناثو دلاولاو دلولا تق اهلوا

 ماحرالا ىلوا ىت اهلزنا لافنالا ة ةروس اهل م مح نأ ةياالإو بالوا نيوال تع الا ق ةرويشللا

 نا  اهمكح اهتلمح نم ىتلا هعئارشو هماكحا وا ةلالكلا مكح ىا # مكل هللا نيبي ف
 ' عشا وهو فاضذملا فذ> ىلع هلجال لوعفم وهف كلذ ىف اولضت نا ةهارك ىا 6 اولضت

 ىلوالا هطرمشل ءاا ىلع فطع © نيتنثا اتناك ن ناف ف اهتنب 0 عم ققح هناف ةلماىف اهل

 مكلاوحا اهتلمح نهىتلا ءامشالا نم 5 “ىشلكب هللاو 8 اواضت اللريدقتب ةيفانلا ال ىفذح نم
 مكفنمو مكةحلصم هفقام مكل نيف معلا ىف غلام : ملع ف مكتاممو 5 ايحمب ةقلعتملا

 | عم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاىلا تاكرتلا ةمسق ناب لكي لل ىلاعت هللا نا ةيالاىف ةراشالاو©

 ماكحاو هللا جحلاو ماصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةداهشلا نم مالسالا ناكرا ناس لكو ىلاعت هنا

 مظعلا] :ارقلا ناس هالوو « اوهتناف هنع 5 اهن امو هودخؤ لوسرل ||5 انا امو ) لاقو ةعارمشلا

 | مالسلا هيلع لاق ا كادت هس تاكرتلا ةهسق ىلوتو © مهيلا لزئام سانلل نيل )ب لاقو

 قح ىذ لك ىطعاو تاكرتلا ةمسق ىلونت ىتح لسرم ىن الو برقم كل ضري مل هللازا ) []

 ْ مسقلاناكو قاقحتسالاريداقم ىلعىواعت هللا صني مل ولف حشلا ىلع سفنلاتابجو عابطلا ىلا

 ةالصلا هيلع ىلا ةهاركس وفنلا ضعب ىف عقوا ناطيشلا ناكل مالسلا هيلع ىنلاىلا الوكوم
 | اهلا نول تح امو دج اضوكال 2 وايل اع وست كلذل مالسلاو
 ذا نينح موب راصنالا ناش ضعب سوفن ىف عقوا ام ( نيعمجا سانلاو هدلوو هلامو هسفن نم

 ةئالا شيرق نم الاجر ىطعي مالسلا هلع ىنلا قفطف نزاوه لاوما هلوسر ىلع هللا ءافا

 بوبحم لاملاو سانلل ةنينم ايندلانال تاكرتلا ةمسق هلوب مل امناو ( ثراول ةيصو الفالأ هقح

 | مهلامدنم رطقت انفوبسو انكرتيو !ثيرق ىظعي هلوسرل هللارفغي اولاقف مهنم لجر لكلبالا نم



 دج مس ديم سدابلل مزجلا

 امهنيب ءارح ىؤر ىتح نيتقلف قشناف رمقلا ىلا هعبصاب راشا هنا هعبضا ناهربو“|

 هتان زازا شناهرف نا رهف روب ةقاكرفدا تيكا اراد ظ

 داصح ىتفك نازا حيبست شفكد د *« ”تاذ كاب 3 دؤ» تارذ : ”ىعاد

 .مظعقلخ هعفرو هنم برش ىتح هعباصا نيب نم عشب ءاملا ناك هنا هعباصا نيبام ناهربو |

 مانتهنا هلق ناهربو . ءاكبانم لجرملا زيزاكز يزا هردصلو ىلصي ناك هنا هردص ناهرنو

 ( كردص كل حرشت ملأ ) لاقو ( ىآذام داؤفلا.بذك ام ) ىلاعتلاقو هبلق مانيالو هانع |
 هنا اهمظعا نفةريثك نيهاربلا هذه لاثماو ( كللق ىلع نبمالا حورلا هبلزت )) لاقو |

 ىطعا امو ةءلكلاب هسفنل ناهرب كلذو قداوا غلبو نيسوف باق زواج ىت>: ءامسلا ىلا هن هس ع

 ىرديال ايما لبق نم ناكو محعلاو برعلا حصفا هيلا ىحوانا دعب ناكو. طق هلم هلق ى

 هبةمالا هذه مرك | هللاو اذهنم حضواو رهظاو ىوقا ناهرب ىأو نامبالا الو باتكلاام

 ا تافصلا ملاعىف هلخدتو ةيانعلا هبذحتف دئلقتلابال هللارونيايقيقح انام هب نما نش مهيلع نمو
 ظ ماصتعالابف ىلاعت هبانح ىلا هقلخ قلختلا ةقيقحونا رقلا روس هيدهيو هتفصهلضفو هت>ر ناف

 باستك الاو لاّمعالانمديعال دبالو ميركل اللا ةريضح ىلا ميقتسملا طارصلا نم كلاسلا دعصي
 ضخ ىلا. ىهتتي ىتح ةيوبنلا ناسلاو .ةيملالا بتكلا ىف ةدراولا سماوالل اعامنا ةيادلا ىف
 مهللا ) كوم مالنسلا هيلع ىلا ناك كلذاو هروماىف فرصتملا وه نوكف ىلاعت هَللالِضف ١
 بهذم النم ديرملا رابكأا. ضعب لاق دقو ( كلذ نم لقاالو نيع ةفرط .ىسفن ىلا ىنلكتال |
 الثم دصفلاو فاءرلانم أضوتيف بهاذملا عيمجنم بهاذملاو لاوقالا قشاب كسمت ىنعب.هل |
 ةدابعلاو رك ذلا راونابالا لصحال نطابلا ريونتو انف ناكناو سملانمو امعفاش ناكناو |

 ةنسلا ىضتقمب ةمدخلاو لامكلا هجو ىلع تيدا اذا ةصلاخلا ةداعلا كلذ ىلع نيعتو ةفرعملاو
 ىلا ةلصوملا لامعالا لضفا دحوتلاو تامومدملا قالخالاو تاوهشلا ثيخ ةلازاب هلقصت

 مهو ةنللا نواخدي هللاركذ نم ةبطر مهتنسلأ لازتال نيذلانا) ثيدحلافو ةداعسلا
 ىنأك مهروشنىفالو مهروبقفف ةثحو هللاالا هلاال لها ىلع سيل ) ثيدحلاىفو ( نوكحضي

 نا نزحلا نع, بهذا ىذلا هللدمللا نواوقو مهنع بارتلا نوذفتي مما عاقل ظ
 بطلا دليلاو ) ةميركلا ةي الا هذه خع اشملا لوا ثيدحلا اذه ىلعو :( روكش روفغل انير |

 0 انلعخا مهللا ( ادكنالا ج رخال ثيخ ىذلاو هير نذاب هنا جرح ظ

 هللالق © 34 ةلالكلا قح ىفىوتفلا كنم نوملطي ىا هك كن وتفتس © ندا نيلكانلا نم ااسرالو

 لالكلا ىنعميردصم لصالاىف ةلالكلاو . لكشملا مضوتو مهبملا نيت ءاتفالا 6 هلا الكل ا ىف مكسشف

 ىلا ةفاضالاىف اهفعضل دلولاو دلاولا ةهج ريغ نم ةبارقال تريعتسا ءابعالانم ةوقلا باهذوهو |
 نيفلخملانم دلو الو دلاوب سيل نم ىلعو ادلاو الو ادلو فلخي مل نمىلعقلطتو امهتبارق .

 ىورامل طاليفالا م دحا الو نيدلاولا نم دحا هئرب ملو تام ىذلا ىا ىناثلا انه دارملاو

 ىا ةلالك ىبا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداعف اضيرم ناك هللادبع نب_زباح نا |

 | نيبم فاتتسا 6 كله اذا نا إ» تازنف ىلامف عنصا فيكف اول الو ردو ىنفلخال ١
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 001 ريكو توهشار:

 ا

ٌ 
 أ

 داقان رب ون ىأرو مكح زا“ ريس <« ادشناب" تيوش' ' نانمشد نارك

 || نكلو هفرعتام فرعن نحن لاقفاموب, هللادح رىماطسإلا ديزي ىلا ىلا ءاج ايضاق نا  ىوح
 نم لك دإبلا ىف دانمث كقنعفف ..اعو قلعو زوجلانم ارادقم ذخ ديزوبا لاقف مرا مادخل

 لاقف ىضاقلا رفغتسافريئأتلا دحت كلذ تلعف اذاف ”ئث هنم قتببال ىتح ةزوج هل عفدا ىنمطل

 قالا" ناقأ# هثغ ادت انتاو ةفاسنط “زوما "كافر اه" زك ذأ الا وذ انت لاا

 3ولسش# لو هك زك رادشم * دونرسرد رادنب ا

 كنسز ديورت نارا قياقش * كتتظعو زادبا لالم شملعز
  ساتلااهبااي #8 ةدابعلا لضفانم وهو عضاوتلا ف ةعفرلاناف عضاوتي نا لقاعلا ىلعف

 ىنلاةطساوب 6 مكلا انزئاو مكبر نم 9 نئاك *6 ناهرب مءاجدق قي نيفلكملا ةماعل باطخ
 لقعلا لئالد ؟اج ىا نارقلا رونلابو تازجعملا ناعربلاب ىنع 6 اني ارون 9: مالسلاهلع
 | نأ رقلا ىمسو بولطملا هب نهربيام ناهربلاو . ةلعالو رذع مكل قي ملو لقللا دهاوشو

 | نابعالا روللاب نيتك ماكحالا هب نيت هنالو بواقلا ىف نامالاروت عوقول ادس هنوكل ارون
 ظ اوعنتما ىأ 5 هب اوءصتعاو #8 مهاناىذلا ناهربلا ةبجوب امسح ه# هللاب اونما نيذلااماف 3

 ١ هردق باون' 2 هنم ةحرىف مهلخديسف © ناطيشلا تاليوستو ةرامالا سفنلا عايتا نع هب

 تأرنيعالام هيلع دئاز ناسحا هك لضفو 8# بجاو قحل ءاضقالهنم ةمحر هلمعو هناا ءازاب
 6 امقتسم اطارص قه هللاىلاىا هك هيلامهيدهيو 95 رمثي بلق ىلعرطخالو تعمس نذاالو

 ىدعتي هنال ىدهيل ناث لوعفم وهوةرخ الاى ةنملا قيرطو ايئدلاف ةعاطلاو مالسالا وه

 نوكيو قيرطلاىلا هتيدهو قيرطلا هتيدهلاَقي ىلاب ىناثلا ىلا ىدمتياك هسفتبب نيلوعفم ىلا
 ةعاطلاو مالسالا طارص ىلا مهيدهنو ىنعملاو هل ةفصناك هنع رخاولو هيلعامدقم هنمالاح هنلا

 ىلاعت هللازا ةياالاىف ةراشالاو 5 ىلاعت هيلا ايهتنمو ايدؤم ىقعلاىف ةنخلا | قيرطو ايندلاف
 اناهرب مالسل اهيلع ىنلا سفن لعجو ةمالا ىلع ةحملا هب مقبل اناهربو ياا ىل لكل ىطعا

 ١ هاصعيف ىسوم ناهرب ناكام لثم مهسفناريغ ءايشالاىف ناك ءاسنالا ناهرب نال كلذو هنم
 | ةلكلاب اناهرب ءاللاهلع ىنلا سفن ناكو اننع ةرشع اتثثا هم ترحفنا ىذلا رحملاىفو

 1 قاحقلا 5 ارا ىلاف دوحسلاو عوكرلاب ىنوقبتستال ) ماللاهللع لاقام همتنع ناهرن ناكف

 ال ىنا ) لاق هفنا ناهربو . (ىتطامو رصبلا غازامإل هرصب ناهربو.( ىئامانم كارا |
 رت و (ىوبىحوالاوهنا ىوهلا نعقطنيامإ) هناسلناهربو . ( نعلا لبق نم نامحر لا سفن

 | ىح مسد نازنتالو , كدج نزال قدنخلاموي سما هنا هنع هللاوضر رباح لاقام هقاصب

 | مهو اولكأل مهنا هللاب مسقاف كرابو.ةمرملا ىف قصب مث كرابو نيحعلاىف قصنق ع و ىحا

 | هلت ناهربو .وه اكزبحبل اتحناو ىلغت ىا ظفتل اننمرب نآو اوفرضتاو وكرت ىح فلا

 لاقام هدب ناهربو . ريمخ موب هللان ذاب “ ىربف دمر“ ىهو ههجو هللاءرك ىلع نعى لفت هنا

 ىراطعلا لاق : هديف ىصحلا حبس هناو « ىر هللانكلو تيمرذا تمراموإل ىلاعت |



 دالك ملال زج سداسلا ءزجلا

 نيذلااماذ 9 ,هيزاجنف عيطملاو رقملاو ربكسملاو فكتتسملا 46 اعيجج ةمايقلاموب هيلا |

 ايش اهنم صقني نا ريغنم مهلامعا باون' ىا 26 مهروجا مهفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 اناالد غار نيفالام ءايلعداتو ةفعاسن- اناعشا اهفيعضتب #4 هلضف نم مهديزيو 8 الصا

 اوربكتساو © ىلات هتدابعنع ىا © اوذكنتسا نيذلااماو # رسشب باق ىلع رطخالو تعمس

 فصولا هب طبحيال اعيجو # اعلا اباذع ف . مهرابكتساو مهفاكتتسا سب 6 مهبذعف

 مهللاصم ريديو مهروما ىلي 3 املو ِِ ىلاعت هريغ ىا 4 هللان ود نم مهل نودجالو 3#

 لضف مز نم ةي ألاب جتحاو « هباذعنم مهين و ىلاعت هسأب نم مهرصنب 46 اريصنالو ِِظ

 ةيدونلا ماقمنع حبسملا عقدىف ىراصنلا درل هقاسم لاقو مالسلا مهيلع ءاسالا ىلع ةكئالملا

 هيلع فوطعملانم ةجرد ىلعا نوبرقملا ةكّرالملاالو وهو فوطعملا نوكي نا ىضتم كلذو

 ناب بيجاو * مالسل هلع هفاكتتسا مدعل امزاتسم مهفاكنتسا مدع نوكي ىتح حيسملاوهو

 مالسلاهيلع هصاصتخا ناكامل ةيدوبعلا ةيترنع مالسلاهلع هل مهعفرو ىراصتلا رفك طانم

 فاطع ءامنلا ىلا عقرلابو تاسغملاب معلابو باريغنم ةدالولاب رشبلا دارفا رئاسنع هزاشماو

 ةكئالملا ناف ركذ امف هنم ةجرد ىلعا وهنم فاكتتسا مدع هتيدوبعنع هفاكنتسا مدع ىلع

 ىلعلا تاوهسلا مهماقمو تاسغملا نم رشيلا هءاعبالاع نوملاعو ماالو باريغنم نوتولخ

 تاَوَبلا ةرثثك, تتح نم اهواعو عاذنلا اماو ةيثيْلا هذهنم مهتجرد واعف دحال عازتالو

 «نوبرقملاةكئالملاالو) ىلاعتهلوقدنعةيهجنلا تاليوأتلا ف لاق © داشرالاف اذكتاعاطلا ىلع

 6( هللاتانب ةكئالملا ١ اولاق رافكلا ضعب نال مهرك ذ امناو ىسعىلع ةاضفلل مهرك ذام

 ةمسق نذا كلت ىتنالا هلو رك ذلا مكلأ ١ ىلاعت لاق © للان حسبسملا ) ىراصتلا تلاقاك

 تبسنو ةونبلاب هيلا بسن حسملانال ركذلا ميدقتب مهيلع حسملا'هللالضف لب ( ئزيض

 (نيثثالاظح لثمرك ذلل ) ىلاعت هلوقك ثانالا ىلع مدقتو ةلضف ركذللوةتلابهلا ةكمالملا ظ

 حالا لع ةليصعب دك نال نأ كش اذحاو ىتاللو نيمهس هل لعجو ىنثاالا ىلع ركذلا هللاءدقف

 . حصام هيلع لذي مظعا وربك ١ ةكئالملا ىلع هتليضفو ةكئالملا ىلع ةلضف حمسملل كلذكف |[

 براي ةكئالملاتلاق هتيرذو مدآ هَللاَقلخ امل) لاق مالسلاهيلع ىنلانا هنع هللاىضر رباح نع

 هللا لاق 5م انلو ايندلا مهل لمحو نوكريو نويكحو 0 قي مهتقلخاك

 لوقا اناو (ناكف نك هل تلق نك ىحور نم هيف تخشو ىدِس هتقلخ نه لعجاال ىلاعت

 مالا لبقنم هتيرذنم هنال مد أل فرش ناكام هيف عمتجا هنا ةكمالا ا ىلع ىسع ةاضف نمو

 ملو ةكئالملاف دجوي ملام ىتدعف دجو دقف ناكف نك اضيا هل لاقذا ةكالمال افرش ناكامو

 مظعا نا لعاو * تاليوأللا مالك ىهتنا ادج مهفاف ىسعىف دجوبال *ىث ةكئالملاف دجوب

 ديحوتلا لامحالا لصان ا هديحوت نع ضارعالاو كرمشلا ىلاعت هللاةدانع نع فاكتتسالا

 لاق ناميالل الياقم ثيداحالا ضعبفف درو اذاو تسلا ريكا نم ركلانا مث نامالاو

 رانلا لخديالو ريكنم لدرس نم ةبح لاقثم هبلق يف ناكنم ةنخلا لخدبال) مالسلاهلع

 ْ هريس سدق  ىدعسلا لاق : © نا انم ةرذ لاقثم هلقىف ناكنم_|



 ريشالا ةراؤب موك مما جم

 ْ 5 :نيملاعلا ن عا ى ىنغوهو وهو :مهرومأ | قلخلالك ل 34 هيلا 34 الكو لابوك ) 0 قو راواللا ]و ْ

ْ 

 مهفلخ نم ىلا مهروما رييدتىف نيجاتحلا ةزدعلا اكمل ىذلا دلولا ذاخا هقحىف روصتب ْ

 دمحوتلا ل سا

 ىعتتغإو ذلا هلا ا ++ تان ناز ار ٌْ

 الونا كح معن هلداعنال مهقوذو تانلا ٠ ءارؤوهو بلاظملا ىلعا د.حوتلا لها بلطمو

 اء نوعضبإو اتم نون -ىتح امايا:قازغتسا :تاقؤالا' ضعيف ةلئؤكي اباب' ركتت هللا

 مالسلا هيلع ىلا ن ملح ىف تنك لاقو هدالواكرتيو هتجوز قلطيناداراف امو» هتنافامادق هث

 « دحاو هلل مكبلاو ) ىل !اعت هلوق رسش مالسلا|هياع ىلا ناكو حا اورالا عم توكلملا ىف

 بتارملا بسح ىلع ةعبرالا راونالا نم عبرا همئاوق يراوغ يخل ناو
 رونلا نمو سفنلا ةس سعى حالا .هونلا نم و ةعبطلا ةرما ولالا يلااوع ىا عبرألا

 ىركس اولسرا شرعلاىف ىللبقف رسسلا ةيترهىف ضسالا رونلا نمو حورلاةيترصىف رضخالا .
 لثم اولعشبال ناب اوفلحو اوعرضتف لكلا كرتازا ديرا كلذ لجالف نوكس هدالواناف اباب

 اوبلط ىتح هنم هلطينم لكلا ركس ىطعي ناكهنا كلذب ةيمستلا هجوو غرفف ادبا كلذ
 تلازو هودقتعاف اركس بلقناف هوذخ لاق مآسخا ماحر هلجرب ٍبرضف .هلاناحتما ماما ىف

 كلل ليا قولا قب ربل تؤكل امههدلفا مقاس اهلا خيشلا ةرضح لاق * مهتهش

 | مكعم وهو بإيالاو باهذلاو ناكملاو نامزلا نع هزئم ىلاعت هللاناف انه كذنع توكلملاو
 اذ كلذ دعب مث ةيعملاب كلت ىمسيو ق ولا ىلاو هللا ىلا اهيف رظني ةيتيم كلاسللف منك اها

 هج ماقملا كلذ ىنف عمجا و كلذ ىمسي هدوحجو لحمضاو ىلكلا ءانفلا نما ليحمل

 ظ سمشلا ىلا رظننهنا ىرالأ ةملاقلا ىربال رون هطاحا نك ىلاعت هللاىوسام كلاسلا
 | لكوءاملعلارك ذاكىلب ماسجالا ةيؤرك الو رصبلا ةساحب تسيل ,ةيؤرلابكلتو اهريغ ىرال
 | ىلا ديحوتلا هلصوي ادحوم ناك اذا دحوملاو نيعمحا مهيلع هللا تاولص ءاسنالاو ءايلوالا

 ظ ناوك الاب دقتلا ٌنِمَو_ةنشالا نم ضلخ دحوملا عا توهاللاو توربللاو توكللا
 0 انلع>ا مهللا « دحاو هلادقااعا ُُز نىلاةل وق ريم كلذ دنع دهاشبف حاورالاو ماسجالاو

 | عنتما فكتو هنم فكتتسا ةغالبلا ساساىف #4 حيسملا 0 9 نيلصاولا نم
 انيفرشت بد ومنأف لاضمل ادع توكيد نى 4 هلل ادبع نوكيا 8 ةيحو انناضيقناو
 | ةالوسرلا ولا نارحن دفونا ىور  هريع هى اا

 | اولاق (لوقا ”'ىش ىأو) لاقىسيع اولق( مكمحاص نمو) لاق انبحاص بيعت 2 هللا لص

 6 نونبر ةلاةكئالملاالو د هب تلزتفراعل لياولاة(هللادبعن وكي ناراعي سيل هنا)لاق هللا دمعهنا لوشت

 ظ مهبدارملاو اديبع م توكرذملا هكفاللا مكتمل الف أ تسلا لزع كفل
 نمو © مهتقبطىف نمو لفارساو لماكمو ليزك قيرقلا لوس نتذلا نوع وكلا

 مهتعاط مدعل هر د أ: عيمج لمشف هتعاط نع ىا 26 ه”دابعنع 0 © فكتسي

 لمعتي اماو ةلع.فطع كلذلو قاكشسالا نود زاكتسالا 4 6 ربكسيو 98 ىلاعت هل

 | وتولت ئا « هلا مهر شحيسف 8 3 قاتحتت ا نوكت دقهناق بكت فالخم قايجتلة ماع |
 هنا: طب سال هو مص جك ووساجم »سجس سس جمس سس 2-0-0



 [د] ؟© رج يع ثهرعل عقر جوك ب مسك م سو هرجع سأل جه وستل بت عر عجرم ةك

 هنوك مهوت اذه عم لقعي فيك كولءملاو كلاملاو قولخلاو قلاخلا نيب ةلئامملاو ةسناجما [د] مز6 ب عم متم رب عم مسك م همم ص ه[' <| 12
 ا مسلسل 1 دا

 [5] رسو شيرردنا ىوم راج ش ا ناخب ىأ مار ديلي لقمع بص دع

 ["] وشرضخ مكحربيز ع وجم 0 نب ميلستا نيعريب ىتفرك نوج

 د ا بس بح يلا كر خضاب 2 وة
 [5] رخو ثسا ملع 0 ة رببأ * ريب تس درددوخ تسد ىرادبنوح ْ

 ةروص ىلع نخب بخ نطل اورو وقعا * 4 م3 خفانلا ناك امل هنا لغات « |

 ءاملانال نييئاحورلا ةرود ىلع رهظب+و رشنلا ةروص قتل :قاعافا هنا تاروت لإ ءناخ ورا

 ةيرشلاةروصلاب خفنلا دنع اضيا ليربج لثم لجالو ريشب ىهو هما ىف ناك لثقلا دنع ققحلا

 روهظو ططقباش ةروصب ةيبوبرلا ىلحتىف لسوهلع ىلاعتّلاىلص راشاك روصلا ل |؟ | اهنال
 مظع 0 اهلةعقاوملا لاح اهلو مالا اهدهشت ىتلا.ةروصلاو مهفاف هم هحد ةروصب ليريج

 همسحو رشلا ةروص هرود ادلو تدلو رع راخالا ىف لعو لش ىت> دلولا ةروصف

 هلذلو تدلو ةأرمانا عمسو * ةعقاوملادنع ةبحتأر اهنا تربخا اهنع تلئساملف ةبحلا
 اناك نيبد ىلا ةرظان ىهو اهجوز اهعماح ةيطبق تناكو بدلا لجزك الجرو عبدا نيعا

 لختىف اذك ريدق ”ىش لك ىلع وهو ءاشي فك داسجالا نيوكتىف رارسا هللو اهجوز دنع

 اوجرختالوةلاسرلاب مهوفصو نيعمحا ه6 ةلسرو م ةهولآلاب هوصخو هك هللابا وتملاق © زومرلا

 لشلاولا'نتانسن ايكتاغيك هاوقلت هلسر نم ئدعنا ىئنعي ةهولالاب هفصوب مهكلس نع مهضعب

 هيلع دهشلو مبسم و حسملاو هللا ةثالث ةهل آلا ىا ة ةثلث اولوقتالو املا هولعجم الو

 نولوَع مهناحصنا ةثالث هللاوا (هللانودنم نيهلا ىناو ىوذختا سانل تلق تناءإلىلاعتهلوق
 تاذلا لوالاب نوديري مهناو .سدقلا حور مونقاو نبالا مونقاو بالا مونقا محاقا ةثالث هللا

 ىا هك مكلاريخ #3 ثيلثتلا نعىا هي اوهتنا ف ةالا ثلاثلابو دلعلا ىتاثلابو ذوجولا لبقو

 تاذلاب دحاو ىا هدحاودلا هللاامتا ف ثدلثتلاب لوقلانم مكل اريخ اوس اوا مكل اريخ ءاهتنا

 هناحبس © هتنهلا فدرفنفىا تعندحاووهربخهلاو ًادتبمهللاف هوجولا نم هجوبذدعتلا نع هزنم

 هلروصتيهناف كلذ نم احسست هوحبسوا دلو هلزوكينا نم احبيست هحبساىا هيدلو هلنوكيذا

 ةكئالملا دلاوشت+ل كلذلف ضارقنالا .نم عونلا لة و هامتا دلاوتلاناف ءانق هللا قرطتيو لثم

 ىلوالابف لاثمااذ انداح هنوكعم دلو هلنكي ملاذا ءاقبلل هن وكتو هتأشن ناكنف نانملا لهاالو
 ىونثملاىفو : هاشالاو لاثمالا نع هرنم ىلزاوهو ادلو ىلاعتهللاذخ النا

 معهلو دئزرفهت دراد ردب هب « مدقزاوا تسا دلوب دليل
 امهنفام هلىا هريرقتو هيزنتلا ليلغتل ةقوسم ةفنأتسم #* ضردالاىفامو تاومسلاىفام هل ©

 نينعايتلجن نم ىلا ءانشالا نط وم هتوكلمنم جرخم ال افرصتو اكلمو اقلخ تادوجوملانم نم

 هسفنهزن عضوم ل اكىف ىلاعتهنا ههشاوح ىف خيشلانبا لاق * ىلاعت هلادلو هنوك هوتي فيكف

 هعزامزا ىلا ةراشالل اكلمو اقلخ هب ضتخم ضرالاو تاوئشلاىفام عيمج نأ رك دلولا نع ظ

 روصتتالف ضزالا امو تاومسلا ىفامةلمنمهنوك] هل قول كوامم هتحاضو هللا نبا هنانولطبملا |

 [3] 6 يري" وع ازعل عاقب صج سك ص يضل و" لإ وك

 ؤ
 ظ

 ١ ع مي( ءومع عل عام مومو وكعب 2 تي مسيل 2

 )١ اذلو (



 ءانلا ةزوسص هك م9 4, رع

 | بجحم ىذلا | ىدؤا ىتح برشا الو عطا الثا <لخ و ”نالا نرش يرسل لا هناو هباوج نع

 نا رقلاىف رئاظنلا باتك هاهس اباتك فنضو ىمىلا نيسملانب ىلع داعاملف ةدمج 'ةلصب ىزورملا

 لِساربج خفن ىذلا وهجورلاب دارملالبقو . اغيرشت هسفنىلا هحور ىفاضا ىلاعت هنا الاخاوزالا

 احور خفنلا ىمسخفنلا كلذ نم هللانذاي تلم اهنطب ةخفنلا كلت تلخ دف سم عردف مالسا هيلع

 ىلع ءانب هنمحورولاق ثيحهسفن ىلا ليربج ةخفن ىلاعت فاضاو حورلا نم يرخم احر ناكهنال
 لاقهنتا سك نب ىلانعو * هنموهف هرماو ىلاعت هللانذاب ناك ليربج نم عقاولا خفنلا كلذذا

 هدنعلسماهبلص يلا مهدرمث مهيلع قاثملا ذخال مدا رهظ نم حاورالا جرخاامل ىلاعت لانا

 ىسع هنمزاكف اهذىف لخدف ميم ىلا حورلا كلذ لسرا مث هقلخ دارازا ىلا ىسع حور

 حصالاوهو طقفاهدحانمال خفلا نمو مص ءام نم مالسل ا هلع ىسع قلخ لق : ماللسلا هيلع

 لوالاو رهشا ةينامث دعب ةلماكلا ةدملادعب لبقو . خفنلا ةعاسف جرخ لبق . نيققحلا دنع

 نار دك ةلسأ هناي ءامشالا ىلع حورلا فرشزا ةيمحتلا تاليوأتاىفو 8 حصالاوه

 نمت اكلي (قندع اقاوككو نك ماب حورلا نيوكتاملف ب رجازي ىش ةطقاو اذان نان لا
 تملا ماسجالا ءاحانا امكف «ىنبرممانم حورلال قل لاقاأك ىلاعت هنم سمالانال هنم احور

 سصربالاوهك الا ءارباو. ىتوملا ءامبجا هنأشنم ىسع ناك كلذكف اهبف خفتيذا حورلا نأشنم

 تان ناوطا انا وو مالا ىا هنمقلخو ناسنالا ةلجىف زوكسم هللاةلك نموه ىذلا ىناحورلا

 ىخي ريغ همسج ندعم ىف !رهاظ هرهوج ناكف انحاوراكتاهمالا ماحراو ءاب الا بالصاىف
 رهوج راونا روهظ نف مدا ىلا انمأابا ةيرمشبب انمسج ندعمفف ىنخي انرهوجو با ةيرشيب
 جارختسا وف جاتحن نحنو هتلوفط ءدبىف تازجعملا عاونا هيلع رهظي ىلاعت هللازاك هحور

 تاهمالاوءاب آلا ةيرسشب نم ةدلوتملا ةيرشبلا تافص لقت ىلا ىنامسللا ندعملانم ىتاحورلارهوجلا |

 هتياسناو هتيرسشين دعم نم هتيناحور رهوج صلخت نف 6 اوهتنافهنع 5 اهنامو هوذخنف لوسرلا
 هموت ف و نوكؤامع انوعو (صاناذا هبيتفيو ةتبملا بولقلا هسافناب هللا ىحبف هتقو ىسع نوكي..|

 ياض ادج مهفاف هتماىف ىنلاك

 ىبو مخيشام هتشك ا ناؤج هلا + دق هي وطاو ة طير دل عخطع

 ا

 ش6 غلب ىتح نا رقلا ةءارقىف عفدناو هباب هلع قلغاو املظم اب لخدو ىلاعت هللاءاشن | قا نم

 وحدا ريو اب حاصف (هنماعيج ضرالا امو تاوءسلايفام مكلر>سو) ةساحلاةروس نم

 أ ناك نالاقودشرلا ني دع 3 يااهل اروع ولا ايفو. شاحن تاوللإ تدجتو دقحتتالا
 | ضرالاىفامو تاو.سلاىام نوكينا بجو هنم اضعب ىسع نوكينا بجوب هنف حورو هلوق [

 ظ ىدقاولا نيسحلا نب ىلع لصوو اديدش احرف ديشرلا حرفوساو ىنارصنلا عطقناف هنم اضعب

 ١ ىوذ ةايكاوللبت ها ةداام حودوذ هنأ احور هنوك :ىعم لق .':باتك هءزاويال .ناتك وهو

 دادس الا« ادهن ا ماو ,* ىلاعت هللانذاب اريط نوكف نيطلاىف ٍ 00 هللا ن ذاب

 ١ هيمو حج صولا اذه جارختسال ىكسلاىف هنم فلكت ريغ نم ىسعف

 5 اناامو ىلاعت لاقأك مالسلاهللع ىلا وهو هيهاونو ةعنصلا هذه ذاتسا صماواب اننئداعم نع

 مجاريلف ىونثملا يف دجا مل



 هي + / يع سداسلا ءزجلا

 !..تامحتلا ىف م لوسرلا ىلع دبعلا ميدقتىفو اوك هللادبع هنا قحىف [ولزق +21 هل! لل رلوتو ا

 هللا نبا حبسملا ىراصللاو هللا نبا زي نع اولاق دوهبلاناف قراتكمللاو دوهبلا لوقل قن اضنا

 ىه نئفللاو”ةمؤمدملاسفنلا تافصنم ىهو ةبصتلا نم واغلاو- هلوسرو ةَدمغ:لوقن“:نخنف ]
 لطالابالا سمأتال ءونلاب ةداما

 0 خلاد كيرا /ةليق ٠ .نكتطادم زن لكن +. سلو :كووهشلا ل كطاظ ون

 ذاختأو داحنالاو لولحلانم هفاصتا ليحتساام هوفصتال ىا * قحلاالا هللاىلع اولوقتالو

 لوعفم هناىلع هبصنو غرفم ءانثتسا قحلاالا هلوق . كلذ عيمحن ع هوهزنلب دلولاو ةبحاصلا

 لوالا ىنعملانم بيرقوهو قحلا لوقلاالا ىا فوذحم: ردصم تعنوا ةطخ تلق وحت هب

 ةيربعلاب هلصاو قورافلاو قيدصلاك ةفرشملا باقلالا نم بقلوهو أدتم 6# حسنا اما

 ةدنفم ةفص ه# ميسم نبا 88 عوشيانف برعم هنملدب ه# ىسع #8 كراملا هانعمو اح.شم

 0 نوكيل ميم ميسم تيمسو ةدباعلا ىنعمي م.سعو . ىلاعت هل هتوين نم هبدوفصوام نالطبل
 9 ءامساب ةمايقلا مود سانلا ىعدت هما ىلا ابوسنم مالسلاه يلع ىسع نوكاو اهمسال اًباطم

 | ىلا ةيسنلاق و ةنالق نبا نالفاي لاق ثيح نفدلادعب نيقلتلا ثيدح هلع لديو مهتاهما |

 ظ ةينر ىلع روصقم هنا ىا ًادتسناربخ : * هللا لوسر © اضيا دابغلل ىلاعت هنم رتس تاهمالا |
 ظ نوكت ىا هللالوسر ىلع فطع ه“ هتلكو 8 قحلا لاوقلاوه اذهو اهاطختال -

 ظ ةملكب ناك ناو هلك قلخلا نيوكت ناف ةفطنالو با ةطساو دع دب كاوعكلا ذل فأل ةعفلك

 ناماع للعلا و كك هادواتلا لقا دج هلأ أ ركع الك اولعت نانا ف اشو, كتل ا) هز هداك

 نكو نك ةملكب ىسدع نوكت لبا نيوكتب هقلعت ريغ نم ميم محر ىف ىسعب نكىما قلعت ظ
 هللادنع ىسيع لثم هنا هلوق هيلع لدي ميم ىلا اهاقلا هتلكو هوه كلذ نع ربعأ هللاةلك ىه

 | كغ لن دانا خاج كلل كوتا قار الرشو ةماعلا ع )ريكع ئلكتلاو اضيآ
 ةملكب نوكياضنا هنال نيوكتلاىف مداب هلثم برض امئاؤ نوكف نك كلاقلا ىلا هلام

 ليربج خفنب اهيف اهلصحو اهلا اهلصوا ىا © ميسم ىلا اهبقلا ه» با.ةطساو ريغ نم ن 1

 ازاحم ةياغلا ءادتال نمو حورل ةفص هنئمو هتك ىلع فاظع ه# هنم حورو 8 مالسلا هيلع

 نوراهل ناكهنا - ىورو  ىلاعت هللاىلع ىزحتلا ةلاحتسال ىراصنلا ت<زامك ةيضيعبتال

 ىتلا لاصذلل اعماح بدالا لماك ناكو ادج هجولا نسح امالغ ناكو ىنارصت بيبط دشرلا

 نا قامالا اةننعا دشرلا ناكو عنب وهو مسي ناب اعلوم دشرلا ناكو كولملاىلا: اهب لصوت

 ىهامو لاق هلا نم ىلع ةحح مكباتك نا لاق نمؤتال كلام موي تاذ لاق ىبأف لسا

 هنم ءزج مالسلاهيلعىسعنا اذهب ىنعف (هنم حورو.سعملا اهتقلأ هتلكو) ىلاعت هلوق لاق

 جاجح دفو دق هلليق ىتح هتهبش ليذي نم مهيف نكي ءاملعلا عمجو ديشرلا بلق قاضف

 نا رقلا اعف ماماوهو ورم لها نم دقاونب نيسان ىلع هللاش لجر مهفو ناسارخ نم

 دق 5 تعءولاق ناوجلا هيلع مجيعتساف كلذ نع مالغلا هلأسف مالغلا نيبو هسا عمم هاعدف

 هباتك لخب+ل هناو اذه كلجىف يأس د ثيخحلا اذهنا هملع ؛ءلع قباسف نينمؤملا ريما هللا لع لع
 أ بس و ده

 ( نع )



 ادا ةذمعس -# ساب يمس

 ماظعا امو تا بجاو لب كا هدب هراول لافلاو جالخالاو مجنملا عد طاتع نم يد "و

 مكين ضر تالف ركنا كيفلا نع.,ةوبللار بخ ىلا: مالا لا اذامث ةد علا تالامحالاىلا داقنيو

 ' قدصتالو هب كرماام لاما ىلا رداتف راح الاو رقاتعلا ىف انركذإف راطملانا قديس ا

 لعفوا هيرما امب نايتالانع لسكلا مكحب ىناوتنو هنعربم ايف سو هيلع هلا لس ريشيلاديس |
| 

ْ 

 سلا

 | هنممث نيلفاسلالفسا ىلا تددر نأ ل بلص ن د ا كنا يعاو «

 | لل تال نيس ميداس البا اعا ىلا كيكو كيب عدلا تعد ١

 كلامو كلهاو كسفن ىلع هيحرتؤت ناب مجم ةيلعايا لم هتيحم اهدحا . نم أبالا كلذ

 هب كتسانم مكحتست كلدبو هنعىهنو هبىما ام ميج م سو هلع هللا ىلص ةعياتي اتاك.

 | سو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لامكلا ا جياوملا عافترالا كل ل اهم كتعباتم لامكيو |

 قري يرش نشيلب] مزو ىلا موتا كاقت اهريقن د[ واه نات ك يي ىلا يزل
 ْ ا لاوهالا نم هيدذنا ام نال اع لقد بلاي ضتخ لل انهوزوملا ةراشأ

 لاوهالا كلت اونياعي ىتح ىهاظ .جارعم مهل نك نكي يف مالسلا مهيلع ءايننالا رئاس اماو هينيعب

 ! اويلسف ودعلاقل .ىذلا وهو ( نايرملا ) مالعالاب ءريغ وذي ىذلا وهو ( ريذنلاانا ىتاو )

 | ادهو اوحنف قدصلار ,انأ نم هيلعامل مهطعإ قدصف مهربحب هموق قاف كئاسللمو نم هيلعام |

 | ىف دوجومه لكلاو همهتلا نم ربخ ىلا ةءاربو روذحما برقو صمالا ةدشل برضني لثم لوقلا

 عارس الا وهو ءاحللا اويلطا ىا ءارغالا ىلع بصندملاب ( ء ءاحتلاف ) مالسلا هيلع ىنلا

 وهو ( مهلهم ىلع اوقلطناف ) لبللا لوانم اوراس ىا ( اوحلدا هموق نم ةفئاط هعاطاف )

 ىا ( شيلا مهحبصف مهناكم اوحبصاف مهنم ةفئاط تيذكو ) ةلجعلادض ءاسهلاو ميلا حتفب ظ
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 روكذملا لثلاىا ( كلذف ) ةينكلاب مكلها ىا ( مهحاتجاو مكلهاف ) مهيلع :ريغيل احابص. معانا
 نا ىلا ةراشا هيفو ( قحانم هبتنجام عاو ىنعاطانم لثم ) ةهباشملا هجؤا نايب اذهو

 كلملانبال قراشملا حرشىف اذك قحاب بيذكتلاعم نايصعلا لي لصأتسمريغ نابصعلا قلطم
 هرسسدق ىدعسلالاق : ىلاعُت هللا همحر

 ديسر دهاوخم لزم زكره هك * ديزك هر ىبكربج فالخ
 افطصم ىبرد زج تغفر ناو. انها درك دس عدلا

 دحلا اوزواجعال ىا 6 مكتيدفف اولغتال ف ةصاخ ىراصنلل باطخلا *« باتكلالهااي

 | ولفلا نا ملعاو * دحلاةزواحمت واغلاو هتهولا ءاعداو ىسع نأش عفر ىف طارفالاب مكنيد ىف

 ىف اولغ ةمالا هذه نم اريثكنا 6 ىضص ريغ هدخ زواجي ىتح سهذملاو نيدلاىف ةغلاملاو

 | ههجو ةللامرك بلاط ىنا نب ىلع نينمؤملاريماىف ةعيشلانم ةالغلا بهذم كلذ نف مهبهذم
 ىف اولغ ةهبشملا اذكو هللاتافصاومغت ىت> هيزنتلا ىف اولغ ةلزتعملا كلذكو هتمهلا:اوعدا" ىتح

 / لوسر ناكولغلا عفدلو اريك اولع نوملاظلا لوقبامع هللاىلاعت هومسج-. ىتح .تافضلا تايثا
| 

 اوزواح الىا يف ىسع ىراصتا ترطا 6 ىنورطتال ) لوشإ سو هيلع هللا ىلص هللا

 ا | ههلاديعاوأوقو ) هللادلو هنا اولاقو اواض تح ىسبع .حدم ىف ىراصتلا غلاباك ىحدم ىف دا نع ْ
 مسلسل مسمماااااااااا_ 2005252-77 ١
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 نكميال ةميظع ةملظ ىف مقو هنال رانلاىف دلع رونا كلذ هف نكي مل نمو ( ناعالانم ةزذ |
 نال :مويلااذهنم انرق الالضال رونا شر موي نم ىا ادبعي الالض لض دقو اهنم جورحلا |

 ىلا ةبرقلاو قحلاقيرط ىلا ىدتهيال اذه لثمو مويلا كلذ لالض حئاتننم:مويلا لالض |
 دهشننا دبعلاىلعف * ادمرس ةقرفلا ران نم مجرالو ادبا ةعطقلاب اذعىف قرتخف ىللاعت هللا

 مهناف نيلماعلا ءاملعلا نم هيثراو لوقو لوسرلا لوقو.هللا لوق لبشبو هب ىلاعت هللا دهشاخت

 فانصاةثالث ىلع ىسلجت نم نوموش سانلا هتلاهمحر قيقشلاق * لوسرلانعو هللانع نوقطني |
 لوسْرلا نَعو لجو هللا نعلوقاو نار قلا رمسفا ىنال كلذو ضحب نم ومو ض# قفانمو ضحَت فاك ظ

 ىلع مدننمو قفانم وهف هبلق قاضنمو ضحرفاكو هف .ىقدصيال نش ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلد
 | املا ىلا حاتم كلذو ذاقتعالا ىمالا لواو اصلخم انمْؤم ناك ٍتنذيال هلا ىلع معو عئضام

 ظ اق ( لمعلا ليلد ) لاقف معلا نع مالسلاهتلع ىبنلا لئسسو هترمث هنال ايناث لمعلاو الوا أ

 ا لاملاامش لق ( ىصاغملا بكسم ) لاق ىوهلااش لبق ( ريا اق ) مالسلاهلع لاق لقعلا اف

 ةماعل باطخ # سانلا اهيا اي © ( ةرخالا قوس ) لاق ايندلااش ليق ( نيربكتملا ءادر ) لاق

 ' يك قحاب » اسبتلم سو هيلع ىلات هللاوصادخم ىنعي 6 لوسرراا ؟ءاح دق ف قلخلا

 ضارعالاو هدحو هّللاَددانع ىلا ةوعدلابوا هتنقح ىلع هزاجتا دهش :ىذلازحعملا نارقلا وهو

 ىا ءاجحب قاعتم 5 مكبر لَه دنع * نم وه قحلا هلا ىلع دهشي ملسلا لقعلاناف هاوسامح

 قا نه هبكءاجامب و لؤسرلاب م هل كوقتمأ ريغ لاسر ثوع -ةناو هلئاددعي لم اءاح
 لعفل لوعفم هنا ىلع بوصنم مكل اريخ اهدعبامل اهلبقام باجيا ىلع ةلالدال ءافلاو

 ردصمل تعن هنأ ىلعوا رفكلا نم هنفمت'اامم مكل اريخا سا اوّساوا اودصقا ىا رامضالا بجاو ظ

 نا ىا * اورفكتناو 8 نانلاو ناسللاب ناميالاوهو مكلاريخ اناميا اوما .ىا فوذحم |

 ءاوس' تادوجوملانم #* ضرالاو تاومسلاىفامهللزاذ 8 رفكلا ىلع اورمتستو اورصت ظ

 انيلع ةكراسصوا كيك !اورةداو غلبا ىلع امهسفنا لاح ملعب كلذبو امهتقبقح ىف ةلخاد تناك

 هلاهلكى ا ايلوا :الوخد نويطاخلا مهتامح ىف لخدبف مهريغو ءالقعلا نم امهنف ةرقتسم

 رداق وهف هنأشاذه نف اهنم ”ىشهرهقو هتوككلم نم جرخال افرصتو اكلمو اقلخ لجونع
 كرفكب ررضتبال كريغنعو مكنع ىنغ وهف كلذك ناك نفوا ةلاحمال كرف كب مكسذعت ىلع
 ه6 اهلعةّللاناكو 98 هرمال نوداقنيو هنودبعي دسع هلف كاذك ناك نش وا مكناعإب عفتنيالو
 ايلوا الوخد مهرفكب ىلاعت هملع كلف لخديف لكلا لاوحاب ملاعوبف معلاف اغلابم
 هم اول مهرفكب معايا :ىلاعت هبيذعت اهتلمح نم ىتلا هلاعفا عيمجىف ةمكحلل ابعاد كح

 رون ةضافال الباق ناك نق داسجالا ىلا لسرملاىيغلا رولا روض :ليبو هيلع هللا ىلص ىنلانا

 الثم بلك ديف همامز ققلأ نا ىلع خاشملاقفت لض دقف ال1 رهو ىدتها دقف هتوعد

 هسفن مكح ىف همامز لعج نم ةضايرلا لوقل ٍّ هسيفنق ةعبط مكحب هددرأ ا ىح

 ظ نالف الاسرتسمال اعيان نوكتنا كيلع ٍبجاولا نا تنقيت املف متاهبلاك ءاش. ثمح اهب لسرنسي
 ظ ير ءاس لاو 0 هاةنود رف نسف مدأ ىذلا سو هيلع هللا ىل [تادع ليات ملا دس 0_2
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 نكل 8 بتكلا لازناو لسرلا لاسرا اهلج نم ىتلا هلاعفا عبمج ىف * ايكح ف نيتنعتمل
 هوفصوام مهيلع لزني نا تنعتلا هجو ىلع مهلاؤس نم هللقام موهفم ىلع كاردتسا # هللا

 هانلأاس ام لزني ىتح الوسر انيلا كعب ىلاعت هللا ناب دهشنال مهلوق ةلزنم وهف. باتكلا نم
 | #* كلا لزتا ام دهشي ظ لا نكل ةلاسرلا ىوعدف كقدصب نودهشيال مهنا ىلاعت لاقف
 | غلابلا نآرقلا اذه لازتا ناف كوبذكو كودحج نا كتوين ىلع لادلا زجعملا نارقلا نم
 أ هلع هل ةداهش هيئاديام نانتاو هتضراعم نع نورخأآلاو نولوالا زج ثيح ىلا ةحاصفلا ىف
 | هتايثا هللا لزتا امب ىلاعت هللا ةداهش ىنعم ىلاعت هللا نم ةلاسرلا ىوعدىف هقدصو هتوش مالسلا

 | ىا لعافلا نم لاح ه5 هملعب هلزنا هه تانيبلاب ىواعدلا تبث اي تازجعملا راهظاب هتحصا

 هملعي وأ غياب لك هنعزجعي عيدب طم ىلع شيلا وهو هريغ هملعيال ىذلا صاخلاهملعب اسبتلم
 كيوم اضيا ©« نودهشل ةكئالملاو 3 ةيسدقلاراونالا سادقال هدادعتساو هلع لزنا نم لاح

 ١ قكوو هدابشل عبت مهتداهشنال ىلاعت هللاةداهش نم تلق * ةكئالملاةداهش ملعب: نيا نم تلق ناف *

 | داهشتسالا نع ةشغمةرهاطاحجو ةرهاب تازجعم اهل بصن ثيح كنون ةك ىلع ادهش هللاب

 هلا وهو ىلاعت هللا ناف مهب لايتالف دوهللا ءالؤه كبذك نا دماي لاق ىلاعت هن أك اه ربخب

 بر هقدص نمو كلذوف كنوقدضي اضنا تاومسلا ةكئالمو كاوعد ىف كقدصي نيملاعلا

 نا.هلىتشال نوعجا .مسنلا تاومسسلاو ىمركلاو شزعلا ةكئالم ىا ةكالملاو نيملاعلا

 هللا لزنا ام ىا هي اورفك نيذلا نا © دوهيلا ءالؤه مهو سانلا سا بيذكت ىلا تفتلي

 هلوّمهكواس دارا نم مالسالا نيد وهو 46 هللا ليس نع اودصو #: دوهلا مهو هيدهشيو
 الالض# قملا قيرط نع دصلاو رفكلا نم اولعفامي ه# اولضدق إف انباتكىف دمحم ةفد ف رعنام

 | دعباو لالضلا ىف قرعا نوكي لضملا نالو لالضالاو لالضلا نيب اوعمح مهنال * ادمعب

 هللا ىلص ادمم ىا © اوملظو © انآ ركذ ام ىا  اورفك نيذلا نا 8 هنع عالقنالا نم

 هبف امع مهدصي سانلا وا اهناكم اهريغ عضوو ةليلخلا هتوعن ناّمكو هتوبن راكناب ملسو هيلع

 ةرفغملا قلعت ةلاحتسال 5 مهلرفغل 8 اديرم هك هللا نكي مل 99 داعملاو شاعملا ىف مهحالص

 لامجالاو قحلا ىلا ةيادهلل مهدادعتسا مدعل 1 منهج قيرطالا اًهرط مهيدهيلالو 88 رفاكلاب

 | ةلأسملا ةباجالا نع عانتمالا ةيضق نم دومالا نم عارف بلاغبال 6 ازيرنع هللا ناكذ ل

 | ةمايقلاموباهلا مهقوسوا اهباستك اىلا مهرابتخاو مهتردق فرص دنع مهجولا مهبةيدؤملا ةئيسلا
 عطقنم ءانثتسالاو قحلا قيرطب صاخ لبقو لصتمءانشتسالاوهم و ىلع قيرطلا وةكئالملاةطساوب

 ةلالد ءانثتسالا هيلع لدام اهبف لماعلاو بوصنلا ريمضلانم ةردقم لاح *# اهيف نيدلاخ

 لم لامحال عقار ةيفرظلا ىلع بصن  ادبا إف اهيف نيدلاخ مهج مهلخدي لبق هن أك ةحضاو

 هي اريسي هللا ىلع 8 اهيفنيدلاخ مهلعج ىا 6 كلذ ناكو 88 لبوطلا ثكم ل اىلع دواخل

 | | ىشوشرملا:د وتلا م هرذ هيف ناك نينإ:لعلو اكلاتي ادا سب نم ”ىثتلعاراقستيرا ةلاحتمبإل
 | هيلق ىف ناكنم رانلانم جرخم ) مالسلاهيلع لاق ام رانلانم هب جرخي اهقلخ موي حاورالا ىلع
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 | ملكتلا نا ىنعملاو مالكلا ةقنقح الا نكي مل هبدك | اذاف ردصملاب دكؤي ملام لصو قيرط ىأب
 | تيلص:ةوخت لول ام داق كلذ نكي ملف مهني نم ىسوم هب صخ ىحولا بتارم ىبتنم ةظساو ريغب

 ] باتكلا هيلع لزنا نم ةمص ىف احداق ةلمح ةيلع ةاروتلا لوزن نوك مهوتي فنيكف ءايننالأ |
 | اوناك ليئارسا يب نا اهتلمج نم كلذل ةيضتقم مك كلذك اهلوزن نا روهظ عم الصفم |

 دقو ىنلاو انتللا دعب الا اهب اونما امل كلذك اهلوزن نكيجلو ثنحب ةمركشلا ةدشو دانعلاف

 راطعلا لاق : مهنم دحا ولك ىطعا ام لثم هاطعا ناب ملسو هيلع هللا ىلص ادم انين هللا لضف

 نامرد هداهتوا | لك رس * ناور شجارعم ىوس بشرددد ا

 باطخ قحزا شدمآ نيلعت علخ * بانج نأ طاسبرب ىسوم تفر
 رون قرغ سدقملا ىداو.رد تشك « روذ نيلعن زا دش درب نوج

 لون, انوش ناو اذاودنعإ (قكنغا لالنطإ وذ عمش جارعم رد زاب

 هاز نالعناب شاحتا دوي : مه * ءهاشدوب «بلظأللا قلؤمل اوم

 وا هاكرد نكرابشا قح درك #* وا ها رهب هكنب تيانع نبا

 شيوخ ىوس شعاز نيلغناب داد * شيوخ ىوكدرم درك ارشركاج
 ديدب تبرق نان اروا ركحاج * ديدب تبتر نآ نوج نارمع "ىموم
 انم» نكحوا: نم ليفطرد * أ سه نكوا تما براي تفك

 همهوا لخو هاش ماد تاكو ا: هته ا "لقفط و-:ناطلشيت تْيَسْوا

 ةايبادوهر قس ردلوع اة كاد روط نانا ماشا نع نت ذا قو > |
 ىف اماق ةكئالملا ىأرف ءاهللا هل فشكو نيكلملا هنع ىحتو ماوهلا هنع درطو ناطبشلا هنع

 توصو ةيفكوةطساو ريغ نم هفالك هعمسا ىتخ هاحانو هللا هلكو ازراب شرعلا ىأرو ءاوهلا

 ه6 نيرذنمو قه ةنلابةعاطلا لهال هني ريم السر ىنعاحدملا ىلع صن © السر 8 فرحو ظ

 46 هللا ىلع 8 نوكي ربخ 6 سانلل #8 اناسراب ةقلعتم ماللا © نوكيالثل ف زانلاب ةاصعلل
 ىنعملاو نوكي مسا ةحو . هللا ىلع ةنئاك ىا * ةحح #9 هلوق نم الاح عقو فوذحمب قلعتم ظ

 الوسر ايلا تلسرا الول نيلئاق اهب نورذتعي ةماقلا موي ةرذعم هللا ىلع سانلل نوكي الئل

 ةوقلا روصقل ةلفغلا ةئس نم انهشيو كماكحا نم ملت نكت ملام انملعيو كخئارش انل نيسف
 ناىلع هببنت هيفف * اهتالك كاردا نع سانلا رثك | زجتو لاصملا تايّئزِج كاردانع ةيرشبلا

 هلع دحال  نوكي نا ةلاحتسا عم ةحح ةرذعملا تيمس امئاو ةرورض سانلا ىلا ءاسنالا ةئعب

 هدنع لوبقلا ىف ةرذعملا نا ىلع هيننتلل ءاشيام لعفي نا هل لب هلاعفا نم لعنىف ةبح هناحبس |
 انكامو )لاق كلذلو اهل درمال ىتلا ةعطاقلا ةححلا ةلزتع هداعل هتمحرو همرك ىضتقم ىلاعت

 | لد ونع هللا نم ريغا دحاام ) لسو هيلع هللا ىلد ىلا لاق 6 الوسر ثعبن ىتح نيبذعم

 كلذلو ىلاعت هللا نم حدملا هللا بحا دحا امو نطبامو اهنم رهظام شخاوفلا مرح كلذل

 (باتكلا لزناو لسرلا لسرا كلذاو ىلاعت هللا نم رذعلا هللا بحا دحا امو هسفن حدم ظ
 ةجيحب قلعتم مهتلسلأ ىلع متالا ىلا عئارشلا غيليتو مهلاسرا دعب ىا © لسرلا دعب ف |

 دسصسلا

00 



 ءاسنلا ةروس بهيك م08 عتم

 بجوبالةي الافمزك ذ مدقتف بيترتلا نود عمجلل واؤلاثال هدعب نم ىكعىدغ ركذ مدقو
 هيف نعطلاىف مهواغل دوهيلا ىلع در رك ذلا ىف هميدقتىف ةدئافلاو لاسرالاو قلخلا ىف همدقت

 لابو هب ىداع هتئبت ف دوهيلا بتكف لبا كاذ نال ركذلا ىف 5-0-0

 ْ نالببكح 3 انحوا ىلع فادع ةلمحاف و 3 ©« اروبز دواد اننا 3 ىا  انبتآوإ» | ظ

 | لاق *« ةباتكلا وهو ريزلا نم ذوخأم باتكلا وه روبزلاو . ءاحيالا باب نم روبزلا .ءاتبا
 | ظعاومو مكح ىه امناو ماكحالا نم مكح اهيف سبل ةروس نوسمحو ةئام هيف ناك ىطرقلا
 | هعم موققرويدا يق وبنيئلل لاترد اكواد كو. لجو ع دا مالو اهيشالا هال
 *ىجحنو سانلا فلخ نجلا موقبو ءاملعلا فلخ نمانلا موقيو هفلخ ليمارسا ىب ءاملع

 هوس نع. قام اذ اخمك هيدي نيب نعت واذ ةحوص تيلعتم اننا قايل تاكل
 ١ 'ىجتو هسأر ىلع نفرفري هللا الا نهيصحال قئالخ ىف دواد ىلع نالظي ىتح ربطلا ”ىجيو

 | ايروا ةأرما جوزت وهو بنذلا فراق املف نع.سي امل شحولاو .باودلاب طيحت ىتج عابسلا
 هصعملا هشحو هدهو هعاطلا نأ كلذ ليشف كلذ اورو لمارب ىحولا راظتنا ريغ نم

 دل كيءارقل عمتسأ اناو هحرانلا 00000 ىل لاهلك ىرعشالاىس وم ىف ننعو 5

 كنا تملعوأل هللا لوسراي هللاو امأ تلقف لاق ( دواد لا ريمأ شمع نم اراميش تظعا[
 3 1 4 1 إ

 م ع يا ا ا

 :هنوص نسح نم ةرقلاةروس اره هنا د ونف ةادغلا ةالصو انمؤِل ناكو ىسوم ىنا توصنم |

 هرسسدق ىدعسلا لاق

| 
| 

 حورتوقنياوتسا سفنظحنا هك * شوخ زاد تساسز ىوزرزا-ه

 لقاك هيشتلا مكح ىفهعملخاد هيلع وطعم انحوا هيلع لدي رمضع بصت 6 السرو ©
 قلعتم ه4 لبق نم 8 كل مهانيمس ىا ه6 كيلع مهانصصق دق #© السر انلسرا مو ىا
 ١ مهصصقنل السرو © مهتفرعف مهتصق كانفرعو مويلا وا ةدوسلا هذه لبق نم ىا انصصقش

 ١ حويل نيدلام ه ءاسالاو ليربح مهيلا ىحوا نيذلا مه ٠ لكيجارلاو 3 ىا هب : كيلع

 دب فا بلا ء"ىشيوا مانملا ىف ايؤرب وأ رخآ كلع ا اا ا مهيلا
  ءاسنالا تناك) لاق نولسرملا ناك كو ءاسسنالا تناك ك هللا لوسراي تلق لاق هنع هللا ىضد دذ
 | ددعنع لئس ةياورىفو(رشعةثالثو ةئامثالث نولسرملا ناكو افلا نيرمشعو ةعبراو فلا هئام
 | ةيمستلاف ددع ىلع رصنشال نا ىلوالاو ( افلا نورشعو ةعبراو فلا اّسام ) لاقث ءاسنالا .

 ىسوم هللا كو 8» تايداقتعالا ف نظلاب ةربعالو ناذلا الا دضال دحاولا ربخو لإ
 هملعهنا ىلع دي ردصملاب ردك ًاتوةصقلا ىلع ةصقلا فطع كيلا انيحوا 1

 عمسف لح ىف امالك قلخ ىلاعت هللا تام هللا مالك عمس مالسل
 دداصملاركقيدكّو تال ةيزاحلا لامقالاو 0 هللا مالك ن وكيال كلذ نال مالكلا كلذ ىسوم |[

 رفلا لاق * ةدارا طقسي نا طئاخلا دارا لاّشال

 ا

 دالصلا رححلا ال نايلا نوصغ 1 »* 73 ىلع تاربشانلا بوص دنع و .

 هاهنا قالا |١ لصوام ىمست برعلا



 مد الاب زج 00111

 ' هللاابل وانا ) عادولا ةه ىف لسو هيلع للا ىلص هللالوسر لاقو عماللا قربلاكر مف طارصلا |

 هموص بستحيو ناضمر موؤصنو هلع هللا 00 تل ا تاواصلا مشب نمو نولصملا |

 | نم لجر لاقف ( اهنع هللا ىهن ىتلا رئابكلا بنتجيو هسفن اهب ةببط ايستحم ةاكزلا ىتؤيو '

 قح يغب نمؤملا ىلتقو للاب كارشالا نهمظعا عستت ) لاق رئابكلا كو هللالوسراي هباحصا ظ

 نيدلاولا قوقعو ميلا لام لك او ابرلا لك اورحلاو ةنصحلا ىفذقو فحزلانه رارفلاو

 لمعي مل لخر توميال اناوماو ءانحا مكتلق مارحلا قيتعلا تيبلا لالختساو نيملسملا

 عسر اصم اماونا هيج ةبوبحم ىف ادمح قفار الا ك1 ىنؤيو ةالصلا مهو رابكلا ءالؤد:

 اوهنلب نا ىلا لعلاو لمعلا ىىدشب اوخسز نيذلا مم ىلعلا ىف نيخسارلا نا ٍلعاو *( بعذلا

 ةلل تعلط ) داب ىفو ةيندللا ةيئاطعلا مولعلاب ةبسكلا مهمولع تلصتاف مولعلا نداعم

 (لءلانمال ) لاق لاملانم هللا لوسراي اولاق ( ءارقفلا اهلها كا 5000 جارعملا

 ىف هللا همحر ىلازغلا مالسالا ةح لاق * ( هعبات لمعلاو لمعلا ماما معلا ) ثيدحلا ىو

 ملعلا ىف نيخسارلا ملسو هب هيلع ىلاعت هللا لص دمحم ةما ءاملع نم ترص دقل و نيدباعلا جابنم

 ةريصب ىلع ىلاعت هلل الماع املاع ادنع ثنكو كداعم ةرامع ىلع تلبقاو كملعب تلمع تنا نا
 | ليزحلا باوثلاو ةريثكلا ةميقلا كملعلو مظعلا فرشلا كلف لفاغريغ داقم الو لهاج ريغ
 ىلاىح وا ىلاعت .هللانا ىور دقلف رسسلا معو ديحوتلا مع اس ملعلا ىلع هلك ةداعلا .سما ءاسو

 !ةنحات قم لاق عفانلا علا امو ىلا لاق [عفانلا ملا | عت 01 اي] لاقف مالسلا هلع دواد
 لنا نص رازغ قعر كل تاج زم ىلا ايه ناذ "يما نك لع قوادقأ انأكو قايزكو "سطع

 مهدشا هللاب ايلا معا ناف ىبر فرعافربك ١ لو ةنملا تلخداف النفط تمول نا ىترسبإم هنع

 باّتكلال هال باوج © كيلااذحوا انا ف ةحيصن هللا ىف ممسحاو ةدارع مهرثك او ةيشخ

 هناب مهلع جاجتحاو ء اي ااتك يلع لون نااوسو هلع ساقط هاكر مهلاَوْس نع
 نيذلا ءاسالا ريهاشم اعد و لاسرالا ةقيقحىف هنأش امتاو لسرلا نم اعذب سل
 ليئاربج انلزتا ىا ةعرسو ءافخ ىف مالعالاك ءاحيالاو ىحولاو مهتوين ىف مهدحال بيرال

 هيهدعب نم نيسنلاو مون ىلاولظ انياحا لثم ءاحباىا هيانحوا اك 8# نا رقلا اذهب دم اي كلع
 ضرالا لها هباعدبهّللاكلهادقو هتوعد مهدرلهتما تيذعى:لواورشبلاوبا هنالحونركذب أدب

 ءاببنا نمدحا غلاب و رعش هلبشي+لو ةوقالو نسدل صقني ل ةنسفلاا رمع مال. هيلع احوننا لئق
 اراهجو ارسو اراهنو اليل هموق وعدي ناكو ربصام هموق ىذا ىلع ريصي+لو غلابام ةوعدلا ىف

 هنع قش نم لوا: وه ليقو غلبو داع قافا اذاف هيلع ىمغل ىتح هموق نم برضي ناكو

 ىلع طع 6 ميهاربا ىلا انيحواوؤ# سو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم دعب ةمايقلا موي ضرالا

 ظ

 ظ

 قحساو ليعمساو ف مهاربا ىلا انيحوا ما هنشتلا مكحىف هعم لخاد حون ىلا انحوا

 ىسعو 0 الحر 0 محو مالسلا هيلع بوقعي دالوا محو 7 طايسالاو بوقعلو

 اانا ميلاني رشي عيناع نيينثلا كاعا عم رك ذلاب مهصخ 6 ناملسو نورهو سئوبو بوباو |

 مسةيربا جود اني ابق رشانيقالاو مهرخآ ى ىسعو 59 فسرت 2 لوا واع ناف مهلضفل

23 



 كار 000 مالسالا وهو تلا نيذأ نط عهمتم بنش ىا 6 هللا ليبس نع مهدصيو »

 ناك ابرلا ناف 4< هنع اوهن دق مهنا لاخلاو ىا هكدقو اوبرلا مهذخاو هب اريثك ادص وا

 | مهلكاو وف هنعو ملا ةمرح ىلع لدي ىهنلا نا ىلع ليلد هبفو .انيلع مرح وه ام مهلع امرحم
 ! انأهو انقلخ ىا # اندتعاو ف ةمرحلا ةوجولا رئاسو ةوشرلاب ه5 لطابلاب سانلا لاوما

 ْ مي اعلا اباذع 8 مهسا نم نماؤ تاع لالا 26 ىلع نيرصملل ىا 6# مهنم نير ,فاكلا ْ

 حدا يوقع اتينا اوفا 6 اورد ميرا 7 يخي انو ١

 ةازع ماقيل ا سامو يمان هل فان

 ن.رجاهملانمباتكلا لها ريغ نمىا ه# نوسْؤملاوههضرالا ىف اهقورعغب ةخسارلا ةرجشلا |
 ا امو نوخسارلا وهو أدتبملا ربخ ه# كلبق نم لزتا امو.كللا لزتا امب نوني © راصتالاو |
 | ةفص اهفأرق دقو ةاراوتلاب ماع مالس نب لادبع ناك ةيمجتلا تاليوأتلا ف لاق © هلع فطع ْ

 اهحو تيار امل لاقف هف عملا ملعب امرا رخراعالل لصتا معلاىف اخساو ناك املف مالسلا هبلع ىتلا

 / رابحالل لكي النار قران دما نكات لا نا تفرع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللال وسر
 مالسلا هلع ىنلا اوار املف ةاروتلاىف مالسل اهملع ىنلا ةفص اوارق ناو معلا ىف حوسر

 ءافرسشلا قح ىف ليقام مملو ىهتنا هباورفكف هوفرعام

 طخالازا تيسر كو 3 مههوجو ميرك ىفةو لا روت

 .ه و ةالسلا لضف نايل حدلا ىلع هبصقف 6 ةولصلا نيت إف ىعا 4و1
 ةللأب ةونمؤلاو ١) ىلاعت هلوق عقد اذكو اضا حدملا ىلع هعفرف 5 2 را نوتؤملا ©

 هنال عئارتشلا لي حتا انو نتكلاو .اينالاب نايالا هيلع مدق 6 رخآألا م 0
 08 اع ةنحلا ىف ارفاو اباوث ىا 6 امظع ارجا مهينؤنس كئاوا © ةياآلاب دوصقملا .

 ا ا تاونا |١ لامعالا لضافا نمو *ىلاعت هللا هحو هيديراام وهو خا زاكجنلا لئنملاو ناعالا

 | راح ناك ام نباو ناك ثح 7 تاولصحلا ىلع يلدا نار ومش ىو امتماقاو ٠

 رمقلاك ههجوو ةهمايقلاموبب ءاحو نشاسلا ةرمز لوا ىت عماللا قربلاك ةماقلا مون طا رزضلل ١

 ' نم موهفم ثيدحلا اذه رسو ( ديهش رجا نهملع ظفاح ةللو موي لك هلذاكو ردلا ةليل
 | ازا ةجوعملا ةشخلاو راثلا وهو ىلصلا نم اهقاقتشا نال اهب اهتيمست هجوو ةالصلا ظفل '

 ٍ هق ةرامالا هسش دوجول ' با وعا دنعلا قو موقتف رانلا ىلع امو ضرع اهميومت اودارا

 هتكردا نم تاحيسس !| كلت تقرحال اءاح هليفمك ول ثم ةراح ميكا هللادحو تاحبسو ْ

 | تاحسلا كلت لقتسةالصلا ىف ىلصملا لوخدبف ثيدحلا ىف درو ممرصبلا هيلا ىهتنا نمو |
 | هيوقحت لب هجاجوعا هب لوزيام ةيئابزلا ةمظعلاو ةيبلالا ةؤطسلا ج تي دا
 | هجران ىلع ضرعي الف هجاجوعا اهب لاذ اهب ىلطصا نمو رانلاب ىلطصملاك ىلصملاف هجارعم |
 | ىلع ككللا ل ؟ ١ جاتحا هل سالو هنود رئا بهذي رو "نا فيس داجعال كلذبو ايضاح تدع ةاحنالا 2

 00020 -0 دعب تيوزا



 ماه 807 + جمس سدادسلا ءزخلإ

 ل قا تس وج وج عم
 ىا #* هب نئمؤيل الا 88 دحا. ىراصتلاو دوهلا نمام ىا « باتكلا لها نم ناو 0

 ىدويلا نياع اذا ىنعي باتكلا لها نم دحالا كلذ توم لبق ىا 6 هتوم لبق 8 ىسعب
 مالنسلاه لع ىسع كانا تلاقو هربدو ههجو ةكئالملا تيرض ةافولا هترضحو ةرخآ الا سما

 كانا ىبارصنلا لوَشو فيلكتلا 0-2 عاطشال هناعا هعقتنال نيح نمّؤف هب تيذكف اس

 نيح هللادبع هناب نمؤف هللا ناو هللاوه هنا تمعزف هلوسرو هللادبع مالسلا هلع ىنسع

 قرغوا قرتحاناو ىسعب نمؤي ىتح ٍباتك بحاصالو ىدوهي تومبال اولاق هناا هعفسال

 هللاىضر سابع نبال لبق ىتح تناك ةتيم ىأ وا عبس هلك اوا رادج هيلع هطقس وا ىدرتوا

 جاجلتي لاق مهدحا قنع برض ول تيأرأ لبق ءاوهلاىف هب ملكتي لاق هتبب نم رخول امهنع
 ملو هبلا اورطض# نا لبق هب ناميالا ةجاعم ىلع ضيرحتلاو. مهل د.يعولاك اذهو هناسل هن

 دنع نيدوجوملا باتكلا لها نم امو ىنعملاو ىسيعل ناريمضلا لبقو . مهناعا مهعفتي |

 لاق هنا مالسلاهيلع ىنلانع  ىور  هتوم لبق هب 'ننمؤيل الا دحا ءامنلا نم. ىسسع لوزن ||

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 اذاف الدع امكح مكف لزني هنا كشوبو ىب هنيو ىتب نكي مل هنال ىسعب سانلا ىلوا انا)

 هبصنمل ناو رطب هسأر ناكو ضاببلاو ةرمآا ىلا قلخلا عوبرم لجر هناف هوف عاف هونأر

 ىلع ساللا لئاقيو ةرخصلا بهذيو بيلصلا رسكيو رمخلا قيريو ريزنخلا لتقبف للب
 هلل ةدحاو ةدجسلا نوكتو .مالسالا ةلم ريغ اهلك للملا هنامز ىف هللا كلبي ىتح مالسالا

 لهانم دخا تسال ىتح لاجدلا باذكلا ةلالضلا حسم هنامز ىف هللا كلهو نيملاعلابر

 رقبلاو دوسالا عم لبالا عترت ىتح هنامز ىف ةنمالا عشو هب نمؤي الا هلوزت تقو ٍباتكلا

 ضرالاىف ثيل مث اضعب مهضعب ىذؤيال تايحلاب نايبصلا بعلتو بائذلا عم منغلاو رولا عم

 نف“ىاج حيسملا نا ) ثيدحلا فو ( هنونفديو نوملسملا هيلع ىلصيو تومي مث ةنس نيعبرا

 ىا 4 مهلع إلف مالسلا هيلع ىسيع ىا 6 نوكي ةميقلا مويو 9 ( مالسلاىنم ثرقبلف هبقل |
 هوعد مهناب ىراصتلا ىلعو بيذكتلاب دوهلا ىلع دهشيف 6 ادببش ه8 ناتكلا لها ىلع
 لاكشالاوءابشالا دودح نع جرداخ مظع مظ لش هج اوداه نيذلا نم ملطف ُِظ هللا نبا

 اومعز م هريغ ”ىثل المهلبق نملو مهل تلحا تابيط مهلع انمرح © دوهلا نع رداص
 ىنلا تابيطلانم عون مهلع مرح اهوفرتقا ىتلا ىصاعملانم ةيصعم اويكترا اك اوناك مهناف

 ىفو © موحشلاو اهنابلاو لبالا موحلك مهل ةبوقع مهفالسانم مهمدش نملو مهلةلاحم تناك
 «تابيطلامهل لحيو ) انل لاقو 6 تابيط مهلع انمرح ) مهل لاق ةتبكت ةيمجتلا تاليوأتلا
 مرجت نم انمآ اكو انبونذب ايش انيلع مرحي ملف 6 ابيط الالح هنلامكقزر امت اولك ) لاقو
 رك ذلاىف اهني عمح هنال مللالا باذعلانم ةرخ الاف انمؤننا وجرت ةيآلا هذه ىف تاببطلا
 لوقا اناو تاحابملا يرحت بجو. تاروظحلا باكترا ةراشالا لها لاقو* ةي"الا هذه ىف
 ىدعسلا لاق : تاليوأتلا مالك ىهتنا ةاحانملا نامرح بجو تاحامملا باكترا ىف فارسالا

 تدهاك ناجح رون ن نيكمب هك *« تدهاوخ لد هجره ىرد 5سم

 2و



 ءاسنلا ةروس مع ماو

 رشبلاى امدآ ةبحص ةكرب ةكنالملل لصحاك هحورو هللاذلك هنال هتكرب مهل لصحيل ةكئئالملا |
 | ءامسلا ىلا مفد ليقو .ةيالافف ركذاك مدا لثك للادنع ىسسع لثم ناو معلاو ءامسالا لعت نم

 نفع ةملا بابزم نكيمل هجورخو ةوهشلا ٍبابنم ىويثدلا دوجولاىلا هلوخد نكيملام

 | ىلاعت هللاةزعف هدنريابف بلاغيال # ازينع هللازاكو 8 ةزعلا باب نم جرخو ةردقلاب اب نم
 | ةردقىلا ةسنلاب ارذعتمناكناو تاومسلاىلا مالسلاهيلع ىسع عفرناف هنردق لاك نع ةرابع |

 / هلاعفا عيجىف 8 ايكح 8 دحا هيلع هيلغيال ىلاعت هللاةردق ىلا ةبسنلاب لهس هنكل رشبلا
 ' مالسلاهلعىسيع هللا عفراملو ايلوا الوخد مالسلاهيلع ىسع سم|ىف ىلاعت هنا ريبدت اهيف لخدبف
 ! مهعموهف ةكئالملاعمراطو برشملاو مطملا تاوهش نع هعطقو رونلا هسسبلاو 57

 | نينالث سأر"ىلع ىسعشمعب هم نب بهولاق * ايضرا ايوامم ايكام ايسنا ناكف شرغلالوح
 ىلاعت هللادري+ مل ىلقناف * نينسثالث هتوبن تناكو ةئس نيثالثو ثالث نبا وهوهللاهعفرو ةئس
 | ةماعلا ةيالولل اعاخو ةعاسلل املع نوكلل هدرر خا لبق * ءامسلا ىلا هعفردعب امندلا كا ىسع

 ' ةيدحم ةعيرش ىلع نوكيلسرم ىن متحاهلافير مشت ةيدمحلا ةرودلا هبهنلا متيىلو هدعب سيل هنال
 | ناجصاو ىدهملاهمدخمو ةمالاىلع ةوسلا دهع هنيلاعت هللاددحبو ىراصتلاو دوهبلا اهبنمؤي

 | ةهج نم هيثراوو هالوا متاخو مالسلاهيلع دم ةماىف نوكيو هلداوبو جوزتو فهكلا

 ءاسنالا نمةعبرا نيهاشنبانع فهكل اةروسىف روثملاردلاريسفتىف ىطوبسلا عمحاو « ةبالولا
 | رحبلا ىف هنافرضحخلااماف سالاو رضخلا ضرالاىف نانثاو سيررداو ىسع ءامسلا ىف نانثا ءايحا
 ١ (ىترازلاح ناكولرضخلاىخا) ثيدح هللادمحر ىواخسلامامالالاق *ربلا ىف هناف هحاص اماو

 لوالا لقعلانم ىنلا ةميهملا حاورالا نا لعاو * رضْخلا ةامح ركنا نمم فللسل ا ضعب مالك ن م

 حاورالانمةقابلا فوفصلاتناكناو ضعي ةطساوب اهضعب سل هللانم لصحدحاو فصاهلك

 | نغيف نومؤملاو هللاروننما'او حاورالاوباانا) لسوهيلع هللا بص راشا لوالا لقعلا ةطساوب

 اذهل ىوسع حورلوالا لقعلاو لوالا حورلاىلا لوالا فصلا ىف حاورالا برقاف ( ىروت

 مسالا رهظم ىوسيعلا حورلاف هدهعب هدهع برقو ءامسلاىلا ىنامسملا جارعملاب كراش رسسلا
 وهف حاورالا نم حورو ءاممالا نمسا ةطساواللب عما ماقمىف ةببسلالا ةرضخلا نم ضئافو مظعالا
 لعا مث « صوصفلا حرشف اذك ةلاصا مالسلاهيلع انيبنو ةيلوا ةثارو ىبلالا عماجلا مسالا رهظم

 نبا اهنا اولاقف اهميظعت ىف دحلا اوزواج نيرخاو ىنزلاب اهومرف ميسم ىلع اولاق اموق نا
 لها ناتقرف اهب ىتشف هللاةلو تناك ميم لاَشو . لالضلا ىف اتعقو نتف اطلا اتلكو هللا

 بلطو مهمارتحا كرتب "كش مهركتف ىلاعت هلىلو لك كلذكو طبرفتلا لهاو طارفالا
 ةلمخا هذه ىلعو مهماظعا ىف ةدايزلاب نوقشي نوجوتبال ام مهه نودقتعي نيذلاو مهتيذا

 ىوذملا قو < ةمكحلا تالبوأتلا ىاذك ربك الا نم نورك لأ جدد|

 ]١[ شيب دحرد هنماي هللا هللا + شيوخ دحرد ىلووت ىينزات

 [4] دش ءاك [قح لادباز ىبك < « دش ءارك بيس نيز ملاع هلم

 [ب/ كلو. قييوزا هخركعل ذاكشأ» ع دان ويساز قي باقيأجل هوه

 ]١[ هك ا روعاب ملي ندرك اعد نامرد مكي رتفد رخاوا رد 1

 جا لاقي ديص تياكح لاسرو مكي رتفد لئاوارد ["]

 خجلا نا ديم ندش نورغم نايرد مكي رتفد طساوا رد [؟]



 موي مام خم سدايسلا ءرخلا

 نتانلالغاَونلَو هولصومولتقو واتقو اناسنا اوذخافمهماوعنبب ةلتفلاع وقو نمدوهلل اءاسؤر ف

 0 اذهف رخآ ناسلا ىلع ناسنا هش ىقلب ىلاعت هللان ا لاش نازاحاذا لاشام عفدنا قيرطلا

 قلارخا صخش هنكلو ديزب سين هلعل اديز انيأراذا لاقينا زوجب ثح :ةلم لا تاب
 9 ىراصنلا نا لاقيال * هباقوثوم كلملاو حاكنلاو قالطلا سال كلذ دنعو هيلعديز |

 دعب ال نيليلق ماوقاىلا ىهتني ىراصنلا رتاوتنا لوقنانال * الوتقم هودغاش مهنا .مهفالسانع

 ىسيع نأشىف ىا 6 هيفاوفلتخا نيذلاناو و ئزارلامامالا ريسفتىف اذك ب ذكلا ىلع مهقافتا |

 ىسع لوتقملا اذه ناك مهضعب لاقف . سانلا فلتخا ةعقاولا كلت تمقوأم هناف مالسلاهيلع |

 اًحاص ندب ندبلاو ىسع هجو هجولا مهضعب لاقو . ىسع نيافاشحاص ناكناو اًسحاص نباف

 هللازا هنمعمسنم لاقو هدسج نود ههجو ىلع هاقلا لوتقملا ىلع ىسع هش ىتلااملىلاغت هللاناف .

 مهنم موق لاقف هعدايعلا غمد [ردلخلا نيذلانا لبقو . ءامسلا ىلا عقر هنا ءامسلا ىلا ىنعفري |

 ةيروطسنلا تتمحزف هولتف دوهبلا نا مهنم موق لاقو . ءامسلا هللا هعفرلب بلصامو لتقام هنا

 هسفن ىا هتوهال ةهج نمالا 0 هلكهو همسج ىا هنوسان ةهج نم بلص حسملانا |

 ةرابعسيل ناسنالاناشس هن ال اولاقن لوقلا اذهنم برشامنوراتخم ءامكحلا رثكاو .هحورو :

 ربدموهوهناذيفدرج ىناخور ىهوجاماوندللا اذه فنطل مدجاما وهلب لكيلا اذهنع

 ةيولع ةيسدق تناك هسفننا لوقنانال «صيصختلا هجواف كلذكناسنا لك لاقيال :اهملع دروام

 تناكىتم سفنلاو ةكئالملا حاورانم برقلا ةميظع ةبهملالا راونالاب قارشالا ةديدش ةيوامس
 صلخت ندبلا ةملظ نع لاصفنالادعب اهنامث ندبلا تيرخنو لتقلا ببسب اهملأت مظعبمل كلذك |

 لاوحالا هذهنا مولعمو كانه اهتداعسو اهتجسهب مظعتف لالجلا ملاعراوناو تاومسلا ةحييفولا ظ
 تمعزو ..ةعاسلاءانقىلا مدا قلخ ًادبم نم نيلملق صاخشال لصحتاماو سانلا لكل ةلصاح ريغ. |

 .ةرشاملابال روعنشلاو ساسحالاب تّوهاللاىلالصو بلصلاو لتقلانا ىراصنلان م ةيناكلملا

 نيرهوج نم دلوتم هوجوه ىذلا حيسملاب اعقو بلصلاو لتقلانا مهنم ةيبوقعيلا تمحزو
 قلطم ىلع قلطي هيفرط دحاحجرتي مام ىلع قاطياك كشلاو ددرتىناىا  كنمكشونا ٠
 ءانثتسا #4 نظلا عابناالا لعنم هبمهلام ولف ىلاعت هلوقب هك ١ كلذلو معلا لباقيام ىلعو ددرتلا

 التق 6 هواتقامو 9 نظلا نوعش مهنكل ىنملاو علا سنج نم سيل نظلا عابتانالعطقنم
 ىنعميالعف نوكينا ىلع فوذحم ردصم ها عقلا انا ماو اومعزاك ه6 اع |

 ىرصبلا نسحلالاق + هعقراتاماو هلتقلراكناو در هبل اهلل |هعقر كب 0 نقةشلاوهو لوعفملا

 ناكفءاوسدحامكح اهبف ىرجيبالو هتكئالم رقمو ىلاعت هللاةمارك لح ىه ىتلا ءامسلاىلاىا ٠

 ليقلا اذهنمو دابعلا مكح هيلع ىرجينانع عفر هنالىلاعت هيلا اعفر عضوملا كلذىلا هفد |
 بهاذىنا ال هلوقوةنيدملا ىلا ةرجهلاتناكو 6 هللاىلا ارجاهم هنن نم يرخي نمو ) ىلاعتهلوق

 "(ةكئالملا )
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 ١ اذه سانلا غم ةطلاخلا ليلق ناكامل ممالابالا حبسملا نوف رعياوناكام سانلاو حسملاوه هنا |

 . لتقلاف ىسع ةقيقملا ىف ىه ىتلا سفنلا اماو لكمهلا اذه ىلع درو امتا لتقلاو ندلا اذهىف

 هح هيدارا ىل اعن هنأ | عفرلا ىف ةمكح ةييكللاو ىبر ةدابعنف دحاأ ىنعنكر ال 11 ىلاىا «ىبدوىلا



 ءاسنلا ةدوس مه م11 زجح

 ريتعملاربغلا نام الاب وا ضعب نود ل ل ضعبس مهناعاوهو هناصقنل هبأعنأل السلق انامباوأ

 ىلعف قالا بضغل انسراص قاثملا ضنا لعاو * امح نورفاك مهف نيثم وم اومسنا بخنال

 انلع لقالاق امهنعهللاىضر رمح نبا نعو «ءالبلا نم ليل هقاثمو هدهعماكحا ىعاربنانمؤملا

 رهظن+منهوكردتناهللابذوعاو نهب متيلتبا اذا لاصخ سمح نبرجاهملا رشعماي ) لاقفهللالوسر

 ا ماهبلا الولو ا رطقلا 0 مهلاوما ةاكز اوعنمبهلو 100

 درك لاق: ا هللا لعجتالا هللا لزتامف اوريو هللاباتكب مهتمئا مكعمامو

 [1] 0 ناريو لي ناك * ويم نيه نايافوىب فطل ىوس
 [8؟] تسش راك افوو ناعا طفح« تسلك دين الأد وهعو قاّببم ضن

 [] دور تلاقك دصداو ى 8 2 را كلا اند

 ىسعب مهرفك ببسيو اذكو اذك ببسب دوهلا انبقاع ىا مهلوق ىلعفطع © مهرفكيو ©

 هبلوعفمهناىلع يوصنم اناتهيو ىبزلا ىلا اهتبسن ىنعي 6 امظع اناتهب مص ىلع مهلوقو و: اضيا

 اناتهب نوكيدق لوقلا ناف ةسلج تسلجوحن عونلا ىلع لادلا ردصملاىلعوا ارعش لاق وحن
 ام نايبرد مج, رتفد طاوا ىف روك ذملا نكل ىونتملاف هنيعب دجا مل [؟]
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 دب

 هتوادع ىلع مهناف<ركذلاهلعلزن ىذلااهياايإ ىلاعتهلوق ىفاكهبءازهتسالا قيرطب وهامنا هللا لوسرب

 اممهنالااوىا هي امو 8 هبءازهتسالاو ىنلالتقب مهحرفو مهجاهتبال هنمضتل لب يك ير

 | اولاق ناب هوس دوهبلا نم اطهر نا  ىور هيلع سيلو:هللا لبخوخم رورحلاو راجل

 كلذ ءالسلاو ةاللصل هيلع عمس املف هماو هوفذقف ةلعافلانبالعافلاو ةرحاسلانءا رحاسلاوه

 ءاقلن نم مهنالو ىتقلخ كتملكبو تجرخ كحورنماناو ىنر تنا مهللا ] لاقف مهيلعاعد

 ةدرق هما اوبسو هوبس نيذلاخسمو هءاعدهللا باجتساف [ ىىابسو ىنبسنم نعلاف مهللا ىف
 اضيا هيلع هتوعد فاخو كلل عزف مهريماو موقلا سأر ادوهي كلذ ىأر املف ريزانَحو
 ىلا هعفري هناب هريخاف ليريج ىلاعت هللاثعف مالشلا هلع ىسنَع لتق ىلع دوهلاةلك ثعمتجاف

 لجر لاقف ةنملا لخديو بلصيو لتقيف ىهبش هيلع قليناب ىضري مكيأ هباال لاقف ءامسلا

 اينأ رودوا تمل بوم يا ابعونا تسكشو قادم ضن : للا  ىسبفن
 اولخ دف قفانملا ىلع ههبش ىتلاو مالسلاهيلع عفرف ىسع تيب لخدف هيلع مكلدا انا لاق هلتق

 هدجب ملف هيفوع ناك اتي لخد ىدوهيلا سونايطط نا ليقو ىسع هنا نونظن معو هولتقف هيلع

 قراوخلاهذهلاثماو بلص ثلتقو ذخاف ىسيع هنا اونظ جرخ املف هلع ههبش ىلاعت هللا قلاف

 . ةوسلارصعىف دعّشسال

 | تضم نكن ىلا عاحوالاو نوعاطلا مهيف اشهالا اهب اونلعن ىتح طق موق ىف ةحضاخلا را . 0 -إ / 2 . م : 5 6 - دي 7

 | روجو هنوؤملا ةدشو ننسلاب !ودحلا الأ نازيملاو لكلا اوصقني+لو اوضم نيذلا مهفالسا ىف

 ١ مالسلاو ةالصل | هيلع هل مهفصو © هللا ل وسر م سم نبا ىسيع حي سما انلتفانا مهلوقو م ناتهمريغو

 | درجنسيل مهتايانجرئاس كلسفف اذه مهلوق مظنو هللالوسر هنا هقحىف نولوقي فيك هلتقو

 | ىلادنسم لعفلاف لوتقملاوىسعنيب هيبشتلا مهل عقو ىا 6 مهلهبش نكأو هوبلصامو هواتق

 | اودارااملفمالسلاهيلعىسع ققاني لجرناك لبقو . بلصو لتقف ههبش هيلع هللا قلافانا مهنم

 ءامسلا ىلا هللاهعقر ةلتق اودصقامل دوهملانا نيملكتملا نم ريثك لاقو

 ناشبا نيخئاش ران د>ءمو ناقفاثم ةصق نايمرد مود رتفد رخاوارد [ ] ١

 لا ميوقت نس>اىف ناسنالا انقلخ دقل ٌةيآ ىنعم نايبرد محن, رتفد د لئاوارد 1



 تننلع مك 11 يح نفسيا هازكنأ

 ظ اهلارمونإلاو هودبع ىا 46 لجعلا اوذختا مث » هبنما دقو ةرجعملاالو مالسلاهيلع ىتلا |

 ءاضيبلا ديلاو اصعلا نم نوعرفل ترهظا ىتاا تازجعملا ىا * تانيا مهتءاجام دعب نم ف

 | اهفرتقا ىتلا ةيناثلا ةيانخلا ىه هذهو دعب مهلغ لزنت+ل اهنال ةاروتلاال اهوحنو رجبلا قلفو

 مهتم رجو مهتيانج مظع عم مهتبوت دعب مهنع انزواجحت ىا *6 كلذ نع انوفعف 8 مهلئاوا اضيإ
 اومرجا نيذلاكئلوازا لبق هن أك ةبوتلا ىلا مهلءاعدتسا اذه ىلق .هبءاقحا اوناكو مهلصأتسن+لو
 هترفغمو هللا ةمحر ةعسوىلع ةيآلا تادو .مكنع وفعن ىتح اضيامت١ا اوبوتف مهنع انوفعف اوبان
 انين او 9 طونقلا نم عنم اذه ىفو هللاةرفغم اهنع قبضت ةعرجال هناو هتنمو هتمعل مامتو

 ةيون مهسفنا اولتقيناب مهيما ثيح مهملع !ىهاظ ءاليتساو اطلست ىا ة6 انيبم اناطلس ىسوم

 مهقوفاضفرو ل نيبم ناطلسنم هلابف مهيلع طقاستت فوبسلاو مهتينفاب اوأبتخاف مهتيصعم نع
 نيدلا لوبقل قاشملا اوطعينا لجال ىنعملاو . عفرلاب ةقلعتم ةسبس ءابلا # مهقاشع روطلا

 تربك ةقاشلا فيلاكتلانم اهفام اوأرف ةاروتلاب مهءاجامل مالسلاهِلغ ىمومنا - ىود -
 مهْنع عفرف اولبق ىتح مهيلع هللظف روطلا علب مالسلاهيلع ليئاربج سماق اهلوبق اوباف مهلع

 ةيرقلابابىا 6 بابلا اواخدا ه8 مهيلع فرسشم روطلاو ىسوم ناسل ىلع #* مهلاتقو 8 |

 اوناكىتلا ةيقلابابوا مالسل هيلع ىسوم نمزف احرا اولخند مهن :انم ىورام ىلع احيرا ىهو

 نينحنم نينماطتم ىا ه6 ادجس © ىسوم ةايحىف سدقملاتيب ولخ ديم مهناف اهلا نولصي
 ناسل ىلع 6 مهلاثلقو © مهللقام اولدبو افحز اهولخدف هنتلانم مهجارخا ىلع اركش

 اناودعو ءادعاو اودع ودعي ادع لاقي ناتنحلا داطصاب اوملظتال ىا 6 اودعتال  دواد

 لعافلا ريمض ةساثلاو ةملكلا مآل ىلوالا نيواو اوودعنال لصالاو دجحلا زواحو مط ىا

 مهتدابع مون تبسلا موب ناكو 4 تننلا 2ك موب 3 2 9 اوعفتال نزو ىلع لالعالاب راض

 اقاثيم 2 هوفلك امي لاثتمالا ىلع ه5 مهنم انذخاو هه دصلاب اولغتشاف مهم سانا ههف ىدتعاف
 مهنا ىلعقاثيملا اوطعا مهنا ليقانعطاو انعمسمهلوقوهو ديكأتلا ةياغ ادكؤم ادهعىا ه«اظيلغ
 ديك أتلل ةديزمام ام: 9» دارا باذعلا عاونا أب مهبذعي ىلاءتهللاف نيدلا نععوجرلاب اومهنا

 نماهريغو خسملاو نعللا نم انلعفام مهءانلعف كلذ مهقاثيم مهضقن ببسف ىا 6 مهقاثم مهضقن © ٠
 نآ رقلابىا 46هللا تاي اب مهرفكو 5 ىو ذحم لف. ةقلعتم ءابلافمهباقعا ىلعوا مهلعةلذانلا تابوقعلا
 : مالسلا امهدغ ىحيو ايرك ذك 6 قح ريغب ءاسالا مهلتقو 3 مهدنع مهباتك ىناموا

 ايلا لصي داكيال ةيلتج ةشغأب ة ةاشغم ىه ىا فلغا عج « فلغ انبولق مهلوقو ©

 ماللاو نغلا مضب ككل فيقخ وهوا هلوقتام هقفتالو مالسلاو ةالصل اهملع دم هيءاحام

 هللا عبط لب 8 هريغ نع اندنعاج نونغتسم نحنق مولهلل ةيعوا ىه ىا فالغ عمج
 ةعراسمم دارطتسالا هجو ىلع هب'ج نيفوطعملا ني ضرتعم مالك *# مهرفكب اهلع
 افلغ اسهنوكل مهبولق ىلا قا لوصو مدعو مهرفك سبل ىادسافلا مهمجز ىلع

 اومجزاأ مهواق تسيلو مهرفك ببسب اهيلع هللا ما ثبح سكملاب ىمالا لب ةلبجلا بسحب
 | هبارضاو مالسنب هللادسك مهنم  اليلقالانوسؤيالف  مهرفك ببسب اهيلع عوبطم ىعلب

 عوار



 ا

 ةضصت ىف ةدمعلاوهو نبك | هللارك ذلو رك ذلاو ديحوتلا رون اصوصخ حاورالل ةسفئلا ٌْ

 بلقلا ةراهطرسلاٍبداف نابدا بدالا هرسس سدق دنملا ةفئاظلا دس لاق * هتراهطو نطالا |

 روفغلا هللابلماكلا ناميالاو رورشلا كرتب كيلعف بونذلانم حراوجلا ظفح ةينالعلا بداو ْ

 ةسفسلاوةش ةشمالا دوحنو قلطملا رسلا ىلا بلاطلا لصل قحلا قيرطىف قشعلانم دبالف |

 6 ءامسلا نم اباتك مهيلع لزنتنا باتكلا لها كلثسي © ةعبار :تلاقاك سبملا ىلع ىرحتال |
 باتكب اتئاف اقداص ان تنك نا مالسلاهلع هللا لوسرل اولاق نيح دوهيلا رابحاف تلزت ٠

 اهنوكردي ةيقرمهبر اورينا هولأس ىلاعتهللادلك نيح لبجلا دنع مالسلاهيلع ىسوم عم اوناك

 اوعمطي الثل لاؤسلا اذه بدا ءوسنم مهسفل ناكامو موقلا مؤشنم تناك « ىنارثنل
 ىت> هريغب ظعونم ديعسلاو ءايقشا اوناك مهنال مهن لاح اوظعتااق مهدت هطعبمل بواطمىف

 ءاسنلا ةروس موك ١ ن رص

 عطاق اصقان انمؤم ناك نا دعب الماك راصو هابرف نيدلا سمش قا خيشلا ةرضحىلا خيشلا

 انلعج | مهللا ةيادبلاف ةيانعلا قيسنم ةبقاعلا نسح نك]و ةمئاخلا ىلا رظني اذلو قيرطلا
 ديزب الثاك ناو وهو لوصالا لصاوه دحوتاو ناعالانا مجاو 3 ندعماي نيما نيي.دهملا نم

 قحلا بلاطل ىتبنيف تايسلاب صقنيو تاعاطلاب ديزي هرونناالا مظعالا مامالا دنع صقنيالو

 ةيذغالاك تاءاطلا راوناناف هتيناحور بناحىوقتيل ةقبرطلا بادآ و ةعيرشلا ماكحا ىعارينا

 بئاصلا لاق : روذحلا راد رورسلاو روفوملا رجالا لانت ىتح

 دوشدم ايردلصاو فيعض ليس # رادم عمطىناسر كشخ نادهاززا

 | تلزناك حاولا ىلع ىوامس طخم اررحم اباتك لبقو .مالسل:هلعىسوم هنىتاك ةلمح ءامسلا نم

 كنمهولاسام تربك سانا ىاردقم طرشٍباوج 4 كلذنم ربكأ ىسوم اولأسدقف  ةاروتلا

 مهفالسا نع ردص ناو لاؤسلا اذهو مظعاو هنم ربك ١ ايش ىسوم اولاس دقف تءظعتساو

 ْ قرع كلذ ف مهلذا ىنملاو مهبلا دنسا نورذيامو نواياهم لكاف مهب نيدتقم اوناك امل مهنكل

 | #ةرهج لاانرا هه ةيريسفتءافلا 4 اولاقو # مهتلاهج لواب سبل كيلع اوحرتقاامزاو اخسار

 ىنرملاروهظل ريعتسا مث عمسلا| ةسابل توصلا روهظىإ ةقرقح رهجلا و .اناعىا ةرهج هانرا ىا

  مهملظب وه مهتقرحاف ءامسلا نم تءاج ران 6 ةقعاصلا مهتذخاف ف ايندلاىف مهراصباب
 كلذو اهيلع اوناك ىتلا لاخلا كلتىف ليحتسنالل مهلاؤسو مهتنعت وهو مهماظ ببسب ىا

 اويلطامو 6 ةرهج هتلاانرا اولاقف ) ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © اقلطم ةيؤرلا عانتما ىضتشال

 | ملاوا قاتتشالا ةدش اهيلع مهلمحالو قيدصتلا بجوم ىلعوا مظعتلا بجوم ىلع ةيؤرلا
 | باوجىفىسوم ةرخلعلو (كيلارظنا ىنرا برإل لاقنيح مالسلاهيلع ىسومل ناك 5قارفلا

 اوناكامةماركو ةليضفىف اوعمطناب © مهملظب ةقعاصلا مهتذخاف )ل ةيلزالا ةواقشلا مهتكردا
 رولا شاشردنع انمؤم عبط نمو هبنمؤيالهناف ةرهج هللاىريولو ارفاك مبطن مو اهيقحتسف

 هنع هللاىضر قيدصلا ناك اك ةنيروا ةزجعم ريغب هرقل باتكو هريهل ىب نمؤيهناف هتباصاب
 . ميل هلاف ىبرقلا سيوا لاح ناك و تقدص لاقف (تشعب )ل لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاق نيح



 م 04 زد سؤاسلا ءزجلا

 | ةاروتلاو كفو نمؤن دوهللا تلاقاك مهضعب:رفكتو راينا صطللا نم ل يأ تكا سيح

 نامي الا قهلسرو هللا نيب قيرفتو هلسرو ىلاعتهللاب رفك الا كلذامو كلذ ءارواع رفكنو ريزعو

 نيدهقحب هموقربخا دقوالا ءاسالا نم ىت نمامو ءاسالا عيمج نامي الاب مهصمادق ىلاعت هنال

 بستحيال ثيحنم اضيإ ىلا لبو لكلاب رفك مهنم دحاوب رفك نف ملسوهيلع هللا ىلص انيبن

 ناميالا نيب اطسو اًشرط ىا 6 البس كلذ نيب اوذخ نا © كلذ مهلومب 6 نوديريو ف

 مهقيدصتو هلسرب ناعرالاب راما هللاب ناميالاناذ فلتخيال قل اذا اعطقامهنبةطساوالو رفكلاو

 قحلادعب اذا ) لاق لالضلا ىف لكلاب رفاكلاك ضعبب رفاكلاف الاجحاو المصفت هنع اوغلب اهف

 رفكلاىفنولماكلا ىا#«نورفاكلا مه ةحسقلا تافصلابزوفوصوملا 6 كئلوا#(لالضلاالا

 كلذ قح ىاأ | ةلا نومضمل دك وم ددصم اق ل السامع «ومسبو هنوعديامع ةريعال

 77 رفك اورفك نيذلا مهىا نورفاكلا ردصمل ةفصوا اقح رفكلا ىف نيلماك مهنوكىا

 هيف نوناهيو هلولح دنع هنوقوذيس # انيهم اباذع نيرفاكلل اندتعاو ه هبف كشال اققح ان |

 هلسروهللاب اونما نيذلاو 2 لاقف نينمؤملا دعو رك ذب هعبتا رافكلا دعو رك ذامل ىلاعت هنا مث

 لخدامتاوةرفكلا هلعف نيرخااب اورفكيو مهضعس اوُسْوِيْناب # مهنم دحا نيب اوقرشملو

 اوقرفو ةلزاعوهف ىنللا قايسيف عقو هنا ثيحنم همومعل اددعتم ىضتشبوهو دحا ىلع ني
 8 مهيتؤيف وس 8 ةروك ذملا ةللخلا توعنلاب نوتوعنملا ه6 هي كلوا قه ةعامح نيبوا نينثا نيب

 فوسو ةرجالاك قحتسملا نال ارجا باوثلا ىمسو مهل ةدوعوملا ه# مهروجا 4 ىلاعتهللا ىا

 هللاناكو ٍِ رخأتناو ةلاحال نئاكهنا ىلع ةلالدلاو ءاتيالاوهىذلا دوعوملاىا دعولا دكأت

 او الغمز اوح ن7: داس ؤتي مل خد ايام ؟در» ون رتل ادني

 هطئا رش لوصح لصح اععاو نمؤم هنا هناسحو ءرملا محزب لصحم ال .ناعالانا ىلع ل

 لوبقلا هجاتننمو لسرلانبب قيرفتلا مدعنم ةيناثلا هي. آلا ىف رك ذام هيماعب قياقتع هتفامتو

 كلذاو ايقيقح ارفكز فك دقف حاورالا ىلع شرلادنع رونلا ءأطخانف هيلع ءازهلاو هللانم |
 لوالا عفنيال كلذلو ايقيقح اناانما دقف كلذ دنعرونلا هباصانمو اقح رفكلا ىف هللا مهامس

 هريس سدق ىدعسلا لاق : نايصعلا طسوب ىتاثلا رضبالاك نامبالا طسوت

 درد نت رب هماح ادخان ركو « درب دهاوخ هكاجما ىتتكاضق ظ

 ذذلتاو متتلاو برسلاو لكالاىف اوناكو بابحا هلو هجولا نسح باش ناكهنا ىف

 اوبقرتو قيرطولا اوجرخف قيرطلا اوعطقينا ىلع اوعمحاو اموي اوعمتجاف مهمهارد تدفنف

 اذه سبل ىدلواب هللاق اخش باشلا ىأرو ً هثالث ىلا قيرطلا اذه نم دحا رمي ملف و ةلفاقلا

 قرتحاف ةسوربب ىراخبلا ديسلا عماج ىف نا رقلا ًارقااناف ىتلطناف ىلاعت هللا رفغتساف كتعنص

 سسج و ةسورب ىلا حور اولاعت فاير متعبتول هناقفرل لاف مالكلا ريثأت نم باشلا بلق

 مهللاق ةسورب ىلا !ًواج املف هلوق اوابقف نيمو ذخأنق مهفلخ جرخنف راجثا دع

 100 عماجلا ىلا ءاحاملف اندارص لصحتمل هدنع عدو ىراخبلا دسلا عماج ىف لصن اول

 اذه هلسرا نيتنسلادعب م نيتنس هدنعقتبو بابو هلجر ىلع طقس نا رقلا اره كانه 0

 (خشلا )

 ظ

١ 



 ءاسنلا ةرو مه م1 زؤيمس

 ظ 1
 هددكرنك و :هاوارض مظع ملاظ قحفف الا حئابقلاو حئاضفلا راهظا بحال ىلاعت هللا نا ٍلعاو *

 | ىقهيفامي قسافلا اوركذا ) مالسلا هلع لاق اذهلو هحئاضف راهظا زوجم كلذ ك0

 | عدتملاو هقسفبنلعملاقسافلاو رئاجلامامالا ةببغل مهل تسيل ةثالث)رثالا ىف دروو (سانلا هرذح

 ىفو مرجلا رييكمرجلا ريغص ناسللا ناف ىلوق ءوسلا رثكا نا مث (هتعدب ىلا سانلا وعدي ىذلا

 زتعملا ءاخل اموب. لكوتملاعم سلج تيكسلا نبا نا كح  (قطنملاب لكوم ءاللا) ثيدحلا

 مداخ ربنق نا هللاو لاق نيسحلاو نسحلا ما ىانبا كبلا بجا امبا لاقف لكوتملا انبا ديؤملاو

 بجعلانمو تامث اولعفف هافق نم هناسل اولس لاقف كشا نمو كنم ريخدهنع هللا ىضر ىلع

 لاقف امهملعي ناكو ديؤملاو زتعملل كلذ لق دشنا هنا
 لجرلا ةرثع نم ءرملا باصي سلو * هناسلب ةرثع نم ىتفلا باصي

 لها لع اَزج «ليجتلا ىف ةتزعو >*' ةسأز #سهذ#ا !«لؤوقلا ٠ قاوبادت نيبلظف

 ىونملا ىفو

 تسشت | نوج نايز زا دهجب هجن 1 * تسشو نها مهو كنس نوج نابز نب

 | فال ىورزا هكلو لقت ىورز هك +« كتازك رب نم ارنها و كننس

 رارش دشاب نوح هينا ناممرد *« راز هشاوس نهوتاةرفك دان كيمو

 دنكح ناريش ارهدرع ناهبور * دن ناريو نخلس كبي ارىملاع

 ثدحتلاالو ماوعلا نم « لوقلا نم ءوسلاب رهلا يحال هللا نا ) ةي الا ىف ةراثالاو ©

 ىصاعمب © لظ نمالا ) صخالا نم لابلاب رطخم ىلا ةرطخلاالو صاوخلا نم سفنلا عم
 | لوقلانم ءوسلابرهجلا بحال اذياو . رارطضانم ءالّسابوا راششخا ريغنم ةيرشلا .ىعاود

 سوؤؤك بقاعتو لاوحالاتايلغي ٍلظ نمالا ةيهولالا بهاوم رارساؤ ةيبودرلا رارسا ءانثفاب

 احبس ق ملا انا:ىتافلا ناسالاب ال قابلا ناسللاب لاقف لاقملا ىلا رطضاف لالحلاو لاما :راقع

 1 لاق م مهلاوحاب < املع ) مهلاح ءادبا لبق مهلاقمل ( اعيمس ) لزالايف ©« هللا ناكو )ب

 | قحلاب مهلةدافاو قحلل اهسنت قحلا ىاطلا نم هب مف شوك ام ىنعي « اريخ اودبت نا )ل

 أ اوفعت وا ) براغملا نع اهماطخم اذخاو فاوشلا درا وع هينا وس مل
 ' هراهظا هللا لعجام نالعا اوكرتتوا ءوسلاب ةرامالا نسفنلا ىوه هيلا كوعدي امم هوس نع:
 / « ناكها نا ١) اضياو هتافصب افصتم هقالخاب الختم اوفع نوكف اوفع ناكّللا ناف اوس

 | وه ناكو هاوس امع اوفع ترص ىتح نيلوذخلا نم كلعجنمل ناب كنع 6 اوفع إ) لزالاىف

 ناسنالا نإ كنارفكل ةرذ كاقثم نع وفعبال نا ىلع ردم ىتح كنالذخ ىلع ( اريدق )

 ظ ! دو تا هلسرو هللاب نورفكحي نيذلا نا ف ةيمجنلا تالبوأتلا ىف اذك رافك مولظل

 ا نودنروو 3 ىلاعت هلوق هنع ”ىني اك كلذب نوح رصب مهناال مهيأر همسطتش و مهبهذم هنلا

 أ نامالاب اوحرصيناب ال نكل مهب اورفكيو ىلاعت هباوْنمْوِب ناب ىا ه«هلسرو هللانيب اوقرشينا

 رفكشو وفل ومو نولوشوو» ىلاعتهلوق هنكح كمازعل الا قيرطب لب ةيطاقممرفكلابو ىلاعت#ب. |
 2 اا د احلا

 خلا ارنايطوط هجاوخ نديد نايبرد مكيرتفد طساوا رد



 ما ١١" جم سماخلا ءرملا

 ١ ةينارونمهحاورا قلخ هنا اهنمو . ءايشالا قلخ لبق مهحاورا قاخ هلا اهدمو . هترطف يدب 1

 مدقلارون ىلا ةيسنلاب تناك امل مهحاورا نا اهنمو . ةينئاملظلا مهداسجا قلخ ىلا ةبسنلاب

 وهو رونلا كلذ حاودالا ضعب أطخا امل هنا اهنمو . مدقلا رون نم مهيلع شر ةيناملظ
 6متر كشزا مكباذعب هللا لعفبامإ لاق نينمؤملا حاورا باصا دقو نيقفانملاو رافكلا حاوزا

 اهتيؤرب منلا هذه متركشنا مكناف مكنم قاقحتسا ريغنم مكلع اهب تمعنا ىلا منلا هذه
 ركشلا ةقيقحناف قارفلا ملأ وهو ىباذعنم متوحنو ىف مما دقف 6 متنمآو ) مدملا ةيقدو
 ىلب اةركشاو. لاقو علا دوجو ىلع ركشلا نم غلبا مدملا دوجو ىلع ركشلاو ممل ةيور

 ةداوجول كبش نمو ةدوجول ( ارك اشن) كزالاق © هللا ناكو:) ,ئقوجوااؤركشا ا
 نيركاشلا ركش ءازج ىطعاف هرفكي نمو هركشي نمي 6 اهلع )) هدوجب قاخلا دجوا
 روفك رفاكلانال مهرفك لبق نيرفاكلا رفك ءازج ىطعاو روك هللا نال مهركش لبق

 ةمجتلا تاليوأتلا ىف اذك

 ل سماخلا ءزلا تمي س

2 
 ل سداسلا ءزما قر فلل قا
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 حس

 35 3 ير رزر هع اج نيثالثلاءازجالا 22 ' 20
 ا يا 1 طي سس سما ضل ا

 ءابلاو هطحس نع ةياتكا ”ىثل ىلاعت هتبحم مدع 46 لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحال
 هريغ قح ىف دحا نم رهجلا بحيالىا ءوسلا نم الاح عقو فوذحمي نمو رهجلاب ةقلعتم |

 عفرب رهجم نا هل مولظملا ناف مولظملا رهجالا ىا ل نم الا 9 لوقلا نم انناك ءوسلاب
 قاتم قربشن هنا ركذي نا لثم. هنم املظت ءوسلا نم هفام ركذيؤا هملظ نم ىلع ءاعدلاب هتوص
 نادلف ءادبا دحا همتشول ىنعي متأشلا ىلع دريف ةميتشلاب ادب نا وه لبقو ىنم هبصغوا
 مانا ىا اموق فاض الجر نا لبقو هلع ديزيالو هلثمي همتشي نا زاح ىأ هعاش ىلع دربي

 مولظملامالكلل 6 اعيمس هللا ناكو قف تلزيف ةياكشلا ىلع بتوعف مهاكتشاف هومعطي ملف افيض
 هوفختو ا لاعفالاو لاوقالا نم ناكر يخىأ 4 اريخ اودبت نا #9 ملظلا لاح 5 املع 9.

 ةئطوتود.هم هتافخاو ريخلا ءادبا رك ذو دوصقملاوهو هيلع ةذخاؤملامكل ه«ءوس نع اوفعتوا
 باوج ضرعم ىف هداريا ناف 4 اريدق اوفع ناك هللا ناف  هلوق هيلع بتر كلذلو هل

 لاكمم ةاصعلا نع وفعلا ىف اغلابم ناك ىا ةردقلا عم وفعلا وه ةدمعلا نا ىلع لدي طرشلا

 دعب وفعلا ىلع مواظملا ثح وهو هللا ةنسب اودتّقت نا مكلعف ماقتنالاو ةذخاؤملا ىلع هيردق

 درفتنال هنع هللا ىضر ىلعزعو* قالخالا مراكم ىلع الم ماقتنالاو راصتنالا ىف هل صخدام .|
 ماقتنا عفد

 لطابدنك ئرتههتلود * مدرمزا ماقتلا تاوص

 (هرزا)



 هت عانوا لذغلب ننقل( "لع ىف ؛واتلا يهل ةيلاهتصا هع ال ١
 ءانماا ةروس همك “11 جس

 | مج كبت نا ناقل 9 كب
 | ما طفلا نه هب قتال 0 منماو ع يا 0 وتلك ىا لعفس ةقلعتم ةسس ءاللا

 | تاذعب لعش ال ىا كولملا نأش وهاك اررضد عقدت ما اعفنوب بلحت ما رآثلا هب كردي

 | تاحاملانغةتاذل: ىتغ ىلامنهنال ىلاعت هقحفف لاحم كلذ لكذال كلذ نم انهن ركاشلا نمؤملا

 هحملصمل نسلق ازكشتلاوو زم ااا طز 1 نم: تقيتمت اما. ةرضملا عفدو ةعفنملا ب اجت نعال

 هنم مرام ضرملا جازملا ءوس ءاهدتساك كلذ فلكملا لاح ءاعدتسال لب ىلاعت هلا دوعت

 | ليقدن أكف تاركتملا كرتو حِبقلا نع زارتحالاو تاءاطلا لتفد'لاج الاقوم (لطلكاتأ له

 ديزيال هدانع نيس دعاو هدَعِب نأ همركب :قل فنكف اا للا مكرتو تانسحلا متنا اذا

 فون طاركشبورا ب[ وعلي ةلاابب لع )معنا 11111110
 سب تفكك ثا رينكللا دقت يكميلاذواي مكباذعب لعفباف متنما و متركش نا ىا هلع هليقام ةلالدل

 | تاءاطلا رئاسىلع مدقم ناميالا نا عم نامبالا ىلع ركشلا مدق امناو اهراهظا ركشلاف ةمعتلا

 منلا نم هللعام الوا كردي رظانلا ناف هللا لصوم قيرط هنا امل ناعالا مدع عم تاسالو

 لئالدلا ىف رظنلا ناعما دعب عنملا ةفرعم ىلا قرتي مت امم اركش ركشبف ةيقاف آلاو ةيسفنالا

 فارتعالا وه ديعلا نم ركشلا 6 ارك اش هللا ناكو #8 هب , نمؤف هندحوو هيو ىلع ةلادلا

 نم ريسبلاب ايضار ىا ىضرلا ىلاعت هللا نمو مظعتلا نم بورض عم هيلا ةلصاولا ةمعنلاب

 فاعضالان م ءاشام ىلا ةئامعبس ىلا ةرسشع ىلا :ةدحاو ةلباقم باوثلا فاعضاو هدابع ةعاط

 هلعضخمنا قحا بلاطل ىنيقيف مدوجا مك كفوب النا ليحتسيف مكتاعاو ركش وح « لع
 ظ ( يتديزأل م ء  نرسساباإلاو ناكر لاوتؤلا ناكل ركشا# عز وسمات لا

 قفا عيوش اذا هنعهللا ىضر ىلع نعو * سنالا مكتديز أل برقلا متركش نمل ىا

 | متلامرح هيلا ةلصاولا هيدل ةاصاخلا ملا ركشن ملنم هانعم ركشلا َةِلَس اهاصقا اورفنت الف ص

 ْ هنع ةصاقلا هم ةتئافلا

 موهوم ةطقئوج دشاب درخ * دنجرد ىتمعتوت ىبايب نوج
 مورحم ىوش هتفايانزدك * راذكمورف هتقاي نارك

 .> دج يا باذعلل هسفن ضرع دقف الاو ناربنلا نم ءرملا صلخت ناميالاو ركشلابف

 | لالجردق قلخلا | اءلل رانلا هللاقلخف بجاو ةمكحلا ىف بيدأتلا نا بيذعتلا هجو باتعلاو

 ظ كلزيزد أب بدا 795 اهب بدؤيو هلالج عمسصص نه فوخو هيه ىلع اونوكلو هنايربكو هللا

 | اذهلو ةرخ آلا ىف اهل عامسالابو ايثدلاف اهبلا رظنلاب لقعلا لها ربتعلو هقلخ ىلا هلسر

 | - ىود - بدالا اوكرتي الث تنيلا لها هاري ثيح طونلا مالسلا هيلع ىنلا قلع رسلا
 | قادعا عما نا هاك نكتلاوكراورز زانق تقلخام ] مالسلا هللع ىسومل لاق ىلاعت ُهللاَنا

 رادقمو ةخلا ردق اوفرعيل اانلا نيْمْؤملا ةاصع ضعب هللالخداو [ ةدحاو رادفف ىئاملواو
 | ةي آلاف ةراشالاو © ةمكحلا ىف بجاو ةمعتلا مظعت نال ةمقنلا مظع نم مهنع هللا عفدام

 مدملا نه مهجارخا اهم .ةّقالا ةفلاسلا همعت نم امعن نينمؤملا دابحال ركذبي ىلاعت هللا نا



| 
 ا

 مد م١٠ يح سماخلا ءزجلا

 | ام نايئاب قافنلا لاح نم مهلاوحا نم اودسفا ام #4 اوحلصاو ف ربخلاف مهريمض نم لب
 هنيدياوكسمو هباوقوىا 6 هّللاب اومصتعاو 8 حراوملاو بولقلا لاعفا نم عرشلا هنسح

 | ههجوالا مهتعاطب نوغتبيال 4 هلل #9 اصلاخ هولعج ىا © مهنيد اوصلخاو. © هديحوتو .
 | نينمؤملا ىا 13 نيمؤملا عم 9 ةديملا تافصلا 576-0 اع نوفوصوملا # كل واف ي

 تاحردلا ىف مهعم ىا نونم وم اضيا مهفالاو الصا قاش مهنع رزدضصفنال نئدلا نيدوهعملا

 هللا توي فوسو  ىلاعت هلوَش كلذ نيب دقو قباسلا قافنلا مهرضيال ةنلانم ةيلاعلا

 / ةئجرت ةلك فوسو مهنومهاسيو هبف مهنوكراشيف هردق رداَغبال 46 اهظع ارجا نينمؤملا
 ' تفذحامتاو زاحنا ميركلا دعوو نيمركأالا مرك١1 هنال باجبا هناحبس هللانم ىهو عادطاو

 كلذكو .هللامسا ىف مإللا نوكسو اهنوكسل ظفللا ىف تفذح مك طخلا ىف ىتؤي نم ءايلا
 اركلو هييورز نافض نمكلا» نير عشقا ناوررقاكلا نإ معاو هيت عادلا عديو ةيئابزلا عدن

 ج رخيفناسالا ىلا بلقلا نم ذفنم هزرفك نير تاك اقلب نعرف كي زيو ملا بسم اه
 نكي ملو ادئاز قافنلا نير هرفك نير عم قفانملل ناكو رفكلا راهظاب هناسل نم هداخب
 هبلق ذفّم نم ذفنت قافنلا نيرو رفكلا نير تاراخم ناكف هناسل ىلا ذفنم هنير راخبل
 دادعتسالا ةيلك داسفاب هيلع متخو اهب هبلق ذفنم دسنا ىتح 5 ارتتف بيغلا ملاع ىلا وه ىذلا
 هنال هجارخاب ريصن هرصني الو لفسالا اذه نع جورلا هلقفتي مف ةيناحورلا ءافص نم

 قلخ ىف :ىنعي 6 هللا. كرصني نا )) ىلاعت لاقو فوفصلا رخآ ىف قحلا نم ديعب لوذحم
 حاورا فص ىلا مدري ناي 6« مكل. بلاغ الف نينمؤملا حاورا فص يف مكحاورا
 ىذلا اذ نفل نيرفاكلا حاورا فصيىف مكحاورا قلخي ناب © مكلذخي ناو )) نيرفاكلا

 ىفهحورو ةيراعهقافنو مر فكن اكن م مهنم ىنئتسا مث نينم ْوملا فص ىلا مكج رحاب (هدعب نم كر صني
 ا نيرفاكلا حاوداو هحور نيد ةاذاحلا ّق ةيسأنم ىنداب مثنينم ملا 1 0 0

 هتيناحورءافص تدسفاافةدودعمامايا موقلانم ةلولعم ةالاوم اهجحاتن نم هلع رهظ نيقفانملاو

 هنو قحلا فاطلا تاحفن ةيانعلا بهم نم هلبهف بغلا ملاع ىلا هيلق ذفنم دسنا امو ةلكلاب

 ريصنال ناب هرسىف ىدونو لطابلاىف ىداعلا دعب قحلا ىلا عوجرلاب ىو ةلفغلا ةمون نم
 كل:نع اوعجرو اولققامىلع اومدن ىا (اوبات نءذلا الا هنم جرخالو لفسالا راتخا نمل
 تاوهشلاكرتي ةيناحورلا ءافصو دادعتسالا نسح نم اودسفاام «اوحلصاؤ ةئيدرلا تالماعملا

 مهنيداوصلخاو إل ةيدوبعلا ىلعةناعتسا(هللا)لبح ١( اومصتعاو)ةيناوملا ظوظحلاوةيناسفنلا

 ىندب(نينمؤملاعمكئل ءافإ) طئارسشلا هذهب ماقنم لاق وه الا هنم نوبلطيال بلطلاف 6 هن
 نيناتلا(نينمؤملا هللا بوي ف وسو) نيرفاكلاحاورا نص ىفال هحور قلخ مهحاورا فصيف

 تبرَش اءارذ ىلا برش نمو اعارذ هيلا تبرقت اربش ىلا برقت نم ةيضق ىلع مهيلا برقتيو
 ف اذك مظعلاهللاو 6 اهظع ارجا) هامس ىذلاوه اذهو لورها هتبنا ىشمي ىتابا نمو اعاب هللا

 يب يت يتسلل لاف سس ااا

 ادخزج ادخزا دننك انت *« الواك دوب تّقيرط فالخ



 هبت ا >0 3

 ب ببسي يي بي با ل مسلب

 وهو نامزقافللا ىلع ىلا نسحلا نعو * هب لمعي الو مالسالا فصي ىذلا لاقف قفانملانم |

 >مزع متلك ل دايخ ا تمن وخل هنا أ تقك نيت اقع عيهياباضولكلا
 نيرفاكلا اوذختال اوما نيذلا اهيا اي 8 نيعماي نيما نيرك اشلا نيرك اذلا نم انلغجا مهللا

 | ءادعا نم مهريغو دوهيلا مهذاخلا ىف نيقفانملب اوهبشتن ال ىا د6 نينمؤملا نود نم ءايلؤا

 ننؤملا ةيالو نيزواحتم ىا اوذذ ال لعاف نم لاح نينمؤملا نود نم هلوق ءامحا مالسالا

 ةخكلع لل اولعجتنا كلذب نود.رتأ ىا ه انيم اناطلس مكيلع هلل اولعجت نا نوديرتأ
 ريمالل لاَ ةجحلا وه ناطلسلاف قالا ةلدا حض وا مهتالاوم ناف نوقفانم مكنا ىلع ةْنب

 اولعجحم نا نوديرتأ ذئنيح ىنعملاو ىلاولا ىنمب نوكي نا زوجحيو ةخح هنا كلذب داري ناطلس
 ىف نيقفانملانا نإ هرمال اداقنم هل اقولخم ىلاعت هلل اصتخم مكباقع سما ايلاو مكملع انئاك اناطلس

 تاكرد عبس رانلاو ةيواهلا هو مهج رعق ىف ىتلا ةقبطلا وه 46 رانلا نم لفسالا كردلا

 ةنْلا ىف تاحردلا"لثم رانلا ف كاكردلاو ضعب قوف اهضعب ةعباتتم ةكرادتم اهنال 'كلذن' تمس
 باقعق لقسا رانلا تاكرد نم ناكامو مظعا هيف نم باوثف ىلعا ةنجلا تاجرد نم ناكام لك

 مهيلع ةمهبم ديدح نم تيباون وه لاقف لفسالا كردلا نع دوعسم نبا لئسو * دشا هبف نه

 مضو رفكلا ىف هلثم هنال تلق * رفاكلا نم اباذع دشا قفانملا نكمل تلق ناف * اهل باوناال

 قفاناانم تلق ناف * ةرفكلا ثا نوقفانملاةنيملسملل عادخلاو نيدلاب ءازهتسالا هرفك ىلا

 هب قسفام بكترا نم ةيمست اماو رفكلا نطباو نامبالا رهظا نم ةعيرشلا ىف وه تلق *
 دقف ادمعتم ةالصلا كرت نم هلوقك رجزلا ىف ةغلام هبشتلاو ديدهلاو ظملغتللف قفانملاب

 معزو ىلصو ماص ناو قفانم وهف هبف نك نم ثالث ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمورفك
 هنع هللاىضر ةفيذل لبقو ( ناخ نما اذاو فلخا دعو اذاو بذك ثدح اذا نم سم هلأ

 تءاجول زيزعلادبع نب رمح لاق * جاجحلا ىني افيس ىطعاو دلقو ممحدق حبصاف هيف عورقم
 | موي اباذع سانلا دشانا رمع نب هللادبع نعو * مهانلضف جياححلاب انّئجو اهقفانم ةما لك

 ١ باتا ىف ىلاعت هللالاق نوعرف لآ و ةدئاملا باحصا نم رفك نمو نوقفانملا ةثالث ةماقلا
 ١ ماتا نال قاقانا يدك أناقأز 6 نيملاعلا نم ادحا هبذعا ال اباذع هبذعا ىناف )ل ةدئاما
 أ نا عنتكي 9 لف تاتا ا لا اولخدا ]) لاقو « رانلا نم لفسالا كردلا ىف

 لخادلات يبلانا ىرتالآ ضعب نم دشا مهضعب باذع نوكيو دحاو عضوم ىف موقلا عمتجم

 دوقولا عضوم ىلا ىندا هنوكل راثلاب ىذا دشأ مهضعب نوكيف سانلا هيف عمتجم ماسلا ىف
 قواد وسلا ى دان نمرتك 13 دعلا قوارتصلا داو ةسقغلاو دوعقلا فم وقلا عمتج كلذكو

 - برشا نجلا زتش ام ماسالا تلا ا بكا وهو فنا خم ءاوغلا» هنااا اكو
 | نم جرخ ءاقفاثثا نم بلط اذاف هءاقفان لخد اذا عوبريلا قفان مهلوق نم ذوخام وه لئقو
 ١ نلاو## ع عوبربلا رجح ءاعصاقلاو ءاقفانلاو ءاقفانلا نم جج رخ ءاعصاقلا نم بلط اذاو ءاعصاقلا

 | باطخلاو رانلا نه لفسالا كردلا نم مهج رو باذعلا مهمع علمي افننح ل © اريدن مهلدجت

 ؤ ناقفانلا نم ءانتسا وه قافنلا نع ىا # اوبان نيذلا الا وه ناك نم انثاك هلحلصي نم لكل



 هج ٠*7 ), نجمع نسماحلا زا

 | ةثالث طهر لثك نيرفاكلاو نيقفاثلاو نينمؤدلل الثم برضي لسو هلع ا نفح قار ٍْ

 | هاداتق زج طسوت اذا ىتح قفانلا هق لزنو رفاكلا فقوو نمؤملا ةعطقف رمت ىلا اومفر |

 ا ىفاذا امه ددرتي قفانملا لاز اف ,ضلختل ىلا مله :نمؤملا هادانو قرفتال ىلا له رفاكلا |

 توملا هيناي ىتح كش ىف.لز. مل قفاملا ناكف هقرفف ءام هلع

 قلح ردنا هديلخ تداب راخ * لد ردنا قافن ئراد هك ىلا

 قلخو قلاخ هزني ددرك داوخ « نشيوخن هشيب قافن دزاس كه
 (مهعداخوهو ) ىلاعت هللازال ايندلاف 6 هللانوعداخم )ل اما ( نيقفاثملا نا إ) ةراشالاو هب

 نم مهيلع شر مث ةملظ ىف قلخلا قلخ هللازا كلذو حاورالا ىلع هرون شر دنغ لزالاف
 نكلو نيرفاكلاو نيقفانملا حاورا أطخاو نينمؤملا حاورا باصا هرون شر املف هرون

 مهيصي هنا اونظو رونلا شاشر اوأر نيقفاثملا حاورا نا نيزفاكلاو نيقفانملا نيب قزفلا

 دنع اوعدخ نيقفانملان أكو مهمصي لو شاشرلا كلذ اودهاشام نيرفاكلا حاوذاو مهأظخلاف

 .( ةواصلا ىلا اوماق اذاو ) شاشرلا مهتدهاشم حئاتن نف مهباصا امذا شاشرلا مهتدهاشم

 الو ) رونلا مهنوري ايك 6 سانلا نؤاري ىلاسك اوماق ) روتلا ةباصا .مهنامرح حانت نم

 ىلقلا نطابلا ناسسلب ال ىبلاقلا ىهاظلا ناب هنوركذي مهنال 6 اليلق الا هللا نوركذي

 || رك ذلفاهيفامريثك ةريثك ىهو ةرخ الام بلقلاو اهفام لق ةلدق ىهو ايندلانم كلاقلاو

 | اورك داو )ىلاعتدلوقل ليلقلا فال ريثكلا ركذلا ىف حالفلاو ريثك بلقلا ناسل نم ريثكلا

 | ناسلب نيقفاذملا رك ذ ناك الو 6 نوحلفت مكلمل ) بلقلا ناسلب ىا ( اريثك اركذ هلا

 | رونلا شاشر ىأر هنال ىهاظلا ناسلب قفاثملا ركذ ناكامناو هباوحلفا اف الئلق ناك كااقلا

 ! ىلاعت لاق م هب احرسشنم هردص ناكل رونلا كلذ :هباصا ناكولف هصي ملو دعلا نم ارهاظ

 ندعمو هبر هب :شرامم روت ىلع ىا ©« هبر نم روب ىلع وهف :مالسالل هردص هللا حرش نفأ )

 هْيمإ نك نلاللقف خنلقلا نابل نصيب ةناف'اوونلا [كلتادت ارك اذ هبلق ناكف بلقلا وه رونلا ظ

 | شاشر ةدهاشم نيب ةريحتم ةددرتم نيقفاملا حاوزا تناك املف ادج مهفاف اريتك نازك

 ظ مل نيذلا ءالؤه ىلا الو رونلا مهباصا نيذلا ءالؤه ىلا ال ةقلخلا ةملظلا نيبو روتلا

 | ءالؤه ىلا ال ) نيرفاكلاو نينمؤملا 6 كلذ نيب نييذبذم ) اوناك كلذل شاشرلا اودهاشب |[

 نلف ) لض دقف هأطخا نمو لاق اك دونلا كلذ ءاطخاب ( هللا للضي نمو ءالؤه ىلا الو

 | ىا ( دوننم هلاق ارون هلهتلا لعجينمو )ل هلوق هيلع لدي رونلا كلذولا انهه ( البس هلدحت

 | ةيلذيلا “لاول بيضنمويلا هلاف مهيلع ششرملا رونلا كلذ نم ةمسق هل هللا لمج مل نمو

 || .ريبكلاو نيغدلا بنذلانم انمضعاؤ ريثكلا .ركذلا انقزرا مهللا ةيمحنلا تاليوأتلا ىف اذك

 | كلذنمدحاوىف ناك اذا نمؤملاو نآ رقلاةوالتو للاركذو دجسلاةثالث نمٌوملانوصح ناش «

 ظ نامز سانلا ىلع أي ) هنع ُهَللاىضر ىلع لاق ناطيشلا نم نصح ف وهف ةثالثلا ءامشالا نم ىا

 | هللارك ذنم بارخىهو .مههدجاسم نورمعي همسرالان رقلا نمو همسا الا مالسالانم قبال

 هرسسدق ىدعسلالاق : دوعت مهبلاو ةنتفلا جرخنمهنم مهؤاملع نامزلا كلذ لها رش ىلاعت

 00 0001 لا
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 | قحلارتصنب لطابلاو هلها روصنم ىلاعت قا لبق نم قملاو فوقوم مهيلع مهركم اراب
 | ليصحتىفو نيدلا ف ةمهلا واعف رص نمؤملا ىلعف . دوغي مثروفي لطابلا لبقدقو . هلضأ بيخم
 بسغلا تاحوتف نع لب ةيورخالا تاحوتفلان ع الهاذ هيويثدلا تاحوتفلل صبرتيالو نيقلا لع

 | .رسسسدق ىئاطسبلا ديزيوبالاق «روفغلا برلاىلا لوصولا وهرومالا مهازاف قحلا ةدهاشمو
 ٍبورخلاب رالا لها ثيغتسياك اوثاغتسال هتيؤر نع ةنلا ىف مهبولو هدابعنم صاوخ هللذا
 هدضق ىدعمتالو ةدح زواجمام ىلانعت قحلا ةسر' رحى المفط هللا ملك ىسومناك الو رانلا نم

 لافطالا ماعطب ىضرام لاجرلا غلبم غلبو ربك املف ريقفريخ نم ىلا تلزناامل ىلا برلاقلب
 هيرا ىهتنم نلكو بارسشلاو مامطلاوههتي وفطيف هبلط ةياغ ناكو كلا: نظتأ ىف مرا برلاقلب

 ٍناوبالو هيلع بجاحالبالطلل حوتفم بابلاف بابحالا ةدهاشمو باجحلا فروه هتيلوجرىف
 ٍبارشلا مرح نم مورحلاو رضاح بورشملاو بابسالا عم فةونم ببسملانع بوجحماامناو
 ركذنمو شحوتسم وهف هاوسب ننانف باج اءارو فقو نم دورطملاو رظان بوبحلاو
 لقام عنو :القم هلط ىو السسهلل دج ملاذاف كرشم وهف هاوس ىلع لوعنمو هنعلفاغ وهف هريغ

 تسب مرح ردنانامرحانهر * ىنازا مورحم ىتسن مرحبوت

 رفكلا ناطباو نامالا راهظانم عداخلا لعفبام نولعفشي ىا هي هللانوعداخي نيقفانملاثا
 قوم امالاَف مهكر ت ثيح عادخلا ىف اغلا لعفبام مهب لعاف ىلاعتلا ىا هي مهعداخ وهو ف

 ةحبضف نم لجاعلا ىف مهلخت لو رانلا نم لفسالا كردلا ةرخ آلاف مهلدعاو لاومالاو ءامدلا
 ةمايقلاموب ارون نوطعل مهنا امهنعهللاىضر سابعنبا لاقو + مثاو بعرو ةمقنو نأ, لالخنااو

 نيْمّؤملا نودانف نيقفانملارون ' ىندْنيو طارصلا ىلع مهرونس نونمٌوملا ىغمف نينمؤمللاك

 مهنااوملعدقو اروناوسملاف مءادو اوعجراطارصلا ىلعةكتالملا ميدانق كرون نم سبتقنانورظنا

 3 رون :انلمعا انير نولوقش معطوب ًافطب نا دئنح نونمؤملا فاخسشف لاق عوجرلا نوعطتسإال

 نيسعاقتم نيلقاثتم ىا6#ىلاسك اوماق ةولصلاىلا اوماقاذاو## ريدق ”ىشلكىلعشكا انثرفغاو

 ليقف ىلاكام لبق هنأك ىلاتك هلوق . ةبغرو سفن بيطنعال هركنع ًايشلعفي نم ىرتاك
 «هانور ؟ذيالوؤ# نينمؤم مهوبسحبل ةعمسلاو ءايرلا مهتاللصإ نودصّمب ىا 6 سانلانؤاري

 لقاوهو هارب نم ةرضحمالا لعفبال قارملاذا 6 اليلق »© اركذ هي الا # نؤاري ىلع فطع
 مالسالابنيرهاظتملا نما ريثك ىرتاذكهو فاشكل !ىفلاق *لدلهتلاوحسستلا ركذلابدارملاوهلاوحا

 رتغبال هتاقوا قرغتسي ايندلا ثيدح نكلو ةديمحتالو ةليلهت هنم عمست+ ىلابللاو مايالاهتبحصول

 امهيلع لولدملارفكلاو ناميالاىلا ةراشا كلذو نؤاري ل عاف نملاح # كلذ نيب نيبذيذ موت هنع

 بذيذملاهقشحو امهشب ىوهلاو ناطيشلا مهب ديذ دق نيريحتم امهنب نيدد رم ىا ماقملاهنوعمب

 ريمض نم لاح هو ءال ٌؤهىلاالو ءال ؤه ىلا الو ىرخا هدعإة ص نييناحلا الكَنَع عقدي بذبأم

 ناكر شع! نوف كش نير فاكلا: ىلا ال و قنوع آن وكم يملا ىلا"نو ك شمال“ ىأ لقينا
 4 ه4 البس هلدجم 00 قيفوتلاو ةيادهلل هدادعتسا مدعل 4 هللا للضإ نمو

 مل باطخلاو هنلا هيدهم نأ نع الضف باوصلاو قحلا ىلا
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 ههركي نكل مهتبحصب ةعاطلا كرتيال ءارغلاوا بخل هرفسىف راجفلا ةحصب ىلتم لجرلا

 ابعل ةمش دجوف ةفايض ىلاىعد نمو هبلق ةهارك ةكربب بوتي قسافلا لعلف هبىضربالو ةبلقب |
 دعشيو منع امهوحنو ىتملاو ىضاقلاك ةودق ناكناوردقنا عنميوةودقريغ ناكنا دمقي ءانغوا |

 ملغناو ةودق نكي مناو جرخ را نوببرشي اوناكوا ةدناملاىلع كلذ ناكناو جرخ رجيناف

 نوقفانملا ىا مكبن وصب رتينيذلا 9+ كواملاةفحت ىف اذك اهلك هوجولا قف رضح ال زوضحلالبق |

 نونمؤملااهيا 6 مكل ناكناف 8 ارشوا ناكاريخ مكل ما عوقو نورظتني نيذلا مه

 مكتيد ىلع : مكعم نكتملأ ف مكل ىا 4 اولق لف ةمينغو ةلودورفظىا * هلانمحتف ظ
 نيملسملا ىلع روهظ ىا 46 بيصن نيرفاكلل ناك ناو وه متمنغ اهف انلاومهساف مكن نيرهاظم ١

 نكميو مكلفن ملأ ىا ءالبتسالا ذاوحتسالا هي مكللع ذوحتسنلأ ق2 ةرفكلل ىا ه6 اولاق

 مكنع مهانطس ناب نوينم ٌوملا نم مكعنمو 2 ا سعا مكللع انَساف هربا مكاتق نم

 متتكل الاو مكيلع مهترهاظم ىف انيناؤتو مكبانج ىف انج ماو مهبولق هبت فعضام مهلاناخو

 ايظعت ابيصت نيرفاكلا رفظو احتف نيملسملا رفظ ىمسامتاو متبصاامم امصن اوناهف بئاونلل ةبهن

 ىتح ءامسلا ٍباونا هلجتفت مظع ما نيملسملارفظ نال نيرفاكلا ظل اسيسختو نيملسملانأشل ظ
 هي مكس مك لاذ 9: لاوزلا عيرتس ىويثد عا ىلع روصقُ نيرفاكلارفظاماو هئالواىلع لني ظ

 مكحي ىا 6 ةديقلاموب + نييئاغلا ىلع نيطاخلا بيلغت قيرطب نيقفانماو نيؤملا نب ىا |
 ةملكب هوفت نم ىلع ىرجا دقف ايندلاف اماو باقعلاو باوثلانم مكملك نأشب قيلب امك |
 نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجب ناو #8 اقافناهب ماكت نم ىلع فيسلا عضيملو همكح مالسالا ظ

 ا

| 

 جاردتسالاو ءالتبالا قيرطب ايندلا ىف كلذ لعجدق ام ةمايقلاءوي اروهظ ىا  الببس

 رافكلا مهكراشيالو مهدعوم قدصنو ةمانقلاءوب نمؤملا ناعا رئارهظي ىلاعت هللانا هنايبو

 "ىشىف مهوكراش ولذا مهنود مهعم قحلانا اوملعيىتح مولا مهوكراشاك تاذللا نم ”ىشىف
 ةرخآآلا باوثىف عكعم انيوئساو انكرشاانال ايش مكتعاطو مكناعيا مكعفنامنيتمؤملل اولاقل اهنم |

 سيلو لكلا ةحح ىلع ةيلا نيملسملا ةححو ةححلا ليبسلابداربف ايندلاىف اليبس ىنعملاناكنا اماو

 ناكلالاو نيرفاكلل ماودلا ىلع ةلودالو ةمئادلا ةلودلا ليبسلا ىنعملبقو ةجحلاب مهملغيزادحال
 رافكلا لاني امتاو نيملسملل رفظلا رثكأ ناف كلذك سيلو امثاد مهلبقنم ةيلغلاو روهظلا
 رخآ ىف نامبالا لها ضارقناىلا رمتسياذهو اركمو اجاردتسا تاقوالا ضءب ىف َنيمْؤملانم
 اويل جوجأمو جوجأينم نونمؤملاو ميسمنبا ىسع فرصنا اذا لاق بعكنعو * نامزلا
 رخآ كلتف نينمؤملاحاورا ضبقتل للااهئيدق حرمه اذاف رابغلاو جهرلاةئيهكاوأر مث تاونس

 جراهت نوجراهتبةنسالو انيدنوفرعبال' ماع ةئام مهدعب سانلا سيو نينمؤملا نم ضبقت ةباصع
 ( لاجدلا ىتمار خا لتاقي نا ىلا هللا ىثعب ذنم ضام داهجلا ) ثيدخلاىفو ةعاسلاموقت مهيلعرمما
 ةمادتلاو ةرغلا لها نمو ةماركلاو ةزعلا لها نم رعيل ةمايقلاموب مكي مكحب ىلاعتهللانامث

 ءاحالا هلخددق مظم مامحىف هب'ىجاذا امهلاحراهظاب مقسلاو حيحصلا نبي مح عمشلان اك

 فورصم مهلا مهديك لابواف البيس نيتمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجين لو ىحرجلاو ىضرملاو
> 

 ( ءازجو )



 ءاسنلا ةروس 0 ا

 و ما 0
 | رنغىا » هريغ ثيدحىف © « ندش ثيدحرد » ةبسرافلاب ضوخلا * اوضوخم ىتح

 ظ رفكلا ريغف مهعورشو مهضوخ دنع مهتسلاجم زوج هنا ىنعملاو ىهنلل ةياغ ىتحو نارقلا
 | مهلاحم نع مايقلاب ةفلاخلا راهظا مهنع ضاىعالاب دارملاا ىلع ةلالد هبفو * ءازهتسالاو
 ىهنلا ليلعتل تقيس ةفنأتسم ةلمج مهلشمنذا مكنا 88 طقف هجولابوا بلقلاب ضارعالاال

 ادتملانيب اهعوقوأىااهل قام ىلع اهدعبام داتعال لمعلا نع ةاغلمنذاو ليزتتلا تحن ةلخادريغ

 رقكلا ف دوهيلا لثمىا مهلثم مك هوءتلعفنا م كنا تقولا كلذىف مهغم اودعقتال ىاريخلاو

 ىنعب هاج مهجىف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج لانا ر فكر ةكلاب ىضرلاناف باذعلا عابتتساو

 | مهل 9-0-5 همزاتسيام هنايب رفكلاىف مهلثم مهنوكل ملعتوهو مهعم دوعقملاو نيدعاقلا

 حاورالا ) مالسلاهيلع ةلوقل كلانه حاورالا فراعت ةجيتنانهه فالّتالانارعاو * باذعلا ىف
 | ركانت نمو انهه نوفلتأي كانه قفانلاو رفاكلا حاورا فراعت نف ثيدحلا ( ةدجدونج

 ةكمب تناك ةأسمانااهنع هللاىضر ةشئاع تور  انههنوفلتخم نينمؤملا حاوراو مهحاورا

 | ةشئأع تلاق ةنيدملا تلخد ىلاعت هّللاعسوو نرجاه املف ”نهكحضت شيرق ءاسن ىلع لخدت
 | تناك ةأرما ةنالف ىلع تلاقتلز' نيأفتلق نكملا تلاق كمدقاام ةنالف اهل تلقف ىلع تلخدف
 | ةكحضلا ةنالف ) لاقف لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر لخدو ةشئام تلاق ةنيدملاب كحضت
 | نا هللدملا ) لاق ةكحضملا ةنالف ىلعتلاق ( تلزتنم ىلعف ) لاقف من تلق ةشئامتلاق ( دنع
 ْ لبقام عنو : لا ( دونج حاورالا

 > زاباب زاب رتوكاب رتوك * زاوربسنجابدنك ناغرم همه

 نيقفانملا عماج هللانا ) ىلاعتّللا لاق اذل لزالا ىف ردقامالاهبف رهظيال لزالا ةأ ىمدب الا ناكاملو
 بسانتلا كاذب ايندلا فو دحاو فص حاورالا ملاءىف اوناك مهنال 6 اعيجج مهجىف نيرفاكلاو

 | ىف ©(نو رشح نوتومتاكو نوتومت نوشدعت 5 ) مالسلاهيلع لاقو:دجاو نفىف فراعتلاو
 | مهئاوها نم ”ىثفف ةقفاوملاو سوفنلا بابرا عم ةسلاحلا نع بولقلا باعال هن ةيأ الا ةراشا

 | سفنلا بحاصك بلقلابحاصو سفنلاك بلقلا نوكي ىنعي مهلثم اونوكي كلذ اواعفينا مهتاف
 هرنس سدق ظفاخلالاق : ةعباتملاو ةطلاخلاو ةححصلاب

 دنك زارتحا سنجان بحاصمزا هك * تسفرح نيا سلجربب ةظعوم تسخن
 هسولج ناكاذا اما ةنسواض رف ةماقال مهعم نمؤملا سولج زحل نذا هريسفتىف ىدادخلالاق *

 نسحلا نع ىوراك سولحلاب سأبالف اهريمغت ىلع ردقبال لاخلا كلتل طخاسوهو ةدابع ةماقال

 ىتمانك املاةف نسحلل كلذرك ذف نيريسنبا فرصناف حونكانهو ةزانج نيريسنباو رضح هنا
 ىلاىحوا ىلاعت هللاناركذو * همالك ىهتنا عجريلو انتيدىف كلذ عرشااقح انكرت الطاب انيأر

 مهرارشنم افلا نيتسو مهرابخ نم افلا نيعبرا كموق نم كلهمىنا مالسلاهيلع نون نب عشوي
 ناكاذاو مهوبراشو مهولكاو ىضغل اوبضفتل مهنا لاق رامخالالاباش ءارشالاءالؤه براي لاق

 سلسل _ يب _- علب
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 ا دوشرتاف ناز ديد ارامث نوج * دوب ناعا ىوس شله دص ن١ ٍإ

 ظ ىتتفك :ءزافم ارئاباس  نوج :«. قف شينعمو :دن: ئئاثأ كتاز

 ظ
 ىلعل هتيصو ىف مالسلاهيلع لاق ديحوتلاو رك ذلاب دبعلا لاني ديرفتلاو ديرجتلا اذه ىلاو
 ةالصلا ماو ىتفرح هناف لمعلا مزلاو ىلام سأر هناف دححوتلا ظفحا ىلعاي ) هنع للاضَر

 | انمرحم ال مهللا ( ىتاريمهناف معلا ىلءعتساو ىداؤف ةرصن هناف قحلا ركذاو ئننع ةرق اهئاف

 لجعلا مهتدابعب © اورفك مث  ىمومب دوهيلا ىنعي 4 اونمآ نيذلانا 8 ثاريملا اذه نم

 : ارفك اودادزامث + لصجالاو ىسعب هاورفك مث 9 مهبلا هدوع دعب 6 اونما مث ف

 ىاألام تددزا لاقيادعتمو امزال “يب اذكدادزاو ٍلسوهيلع ىلاعتلا ىلسدمحمب .مهرفكب

 اومادامىا مهلر فغمل لف اديه هي هللا نكي وي (اعست اودادزاوإل ىلاعت هلوق هنمو ىسفنلهتدز

 مهلةازاجممهلذ“نكآو مالسالاىلا ارطمهقفوبلالو ىا هالبس مهي دهبل الوقف مه رفكى لع

 ظ ( اورفكمئاونما مئاورفكمت ) هلوقف ةئافلااف ةىم رفكر فغيال للان ا لبقناف * مهر فكىلع ا

 بلاطموهو لوالا رفكلا هلرفغيمل هنايادعب رفك اذاف هرفكه| رفغ نمآ اذا رفاكلانا لبق * |

 هياعلا اءاذع مهل نابوؤ# مهبامكهتربخاو رذنا عضومرشب عضو *# نيقفانملا شب وو هرفك عيمجم ا

 دق مهو نيقفانملاف تلزن ةياالازا ىلع لدب اذهو مهبواق ىلا هعجوو هملا صلخم اعجوىا |

 داسفاوقافنلا ىلع رارصالاب اودادزامث ىرخا دعب ةرم رسلاىف اورفكو صهاظلاىف اونمآ ١

 و ءايلوا قدوهيلاىا 6 نيرفاكلا نوذخت 9 نيذلا مهىا 6 نيذلا 8 نينمؤملا ىلع صمالا |

 نيزواجتم ىا نوذح لعاف نم لاح ه6 نينمؤملا نود نم.84 ةرصنلاو نوغلاىف ءابحأ |

 دوهلا اولوتف دمم سا مل ضعبل مهضعبلوشو مهنولاوب اوناكو نيصلخلا نينمؤملا ةيالو /

 مكح ىف ءالذا مهو ةيلغلاو ةوقلا ةرفكلا ةالاومب نولطيأ ىا 6 ةزعلا مهدنع نوغتبأ 3 ل

 ةيبخو مهيأ نالطب نم ىراكنالا ماهفتسالا هديشامل ليلعت هي اعيمح هللةزعلاناف 2 ىلاعت#للا

 ةزعلا مهل بتكنيذلاهايلواالا اهلانيال حب ىلاعتهباتج ىف ةزعلادارفا عيجراصحتاناف مهئاجر

 ةلاحتساو هناحبسهريغي زيزعتلا نالطب ىضتقي 6 نينموءللوهلوسزاو ةزعلاهللو ) لاقوةبلغلاو

 «مكيلع لزن دقو ًادتبملا ىلع هداهتعال ةلىلاعتهاوقىف نكتسملا نملاح اعبمح هلوق . هب عافتنالا

 رشم نا نورسفملا لاق * نوُدْحَي لعاف نم لاح ةلجاو تافتلالاقيرطب نيقفانملل اطيب

 ماعنالاةروسىف ىلاعت هللال زنا مهسلاجيىف هبزوث زهتسيو نا رقلارك ذىف نوضوخ اوناكة كم

 (ءريغ ثيدحف اوضوخمىتح مهنع ضرعاف اننا ىف نوضوخي نيذلاتيأد اذاو ) ةيكمىهو
 مهعم نودعش نوقئانملا ناكو ةكمي نوكرشملا هلعفام نولعفي اوناكةنيدملاب د وهيلارابحانامث

 لاحخلاو ىا ( مكيلعل زندقو ) مهلابطاخم ملاعتهللالاقق لطابلا مالكلا كلذ ىلع مهتوقفاويو

 هب بط وخ ناو مالسلا هيلع ىبلا ىلع لزأملانا ىلع ةلالد هبفو + ةكع اذه لبق مكيلع لزندق ىلاعتدنا

 ناشلا نا ىا ةففخم * نا  ميركلا نا رقلاىا 46 باتكلاف 2 ةماعلا ىلع لدم ماع

 هللا تايآ ىف مهضوخ معلاوه مهنع ضارعالا رادمنا ىلع ةلالد هف هللا تايأ متعمس اذا ه© أ

 ىا هللاتإبا نم نالاح اهب زهتسيو اهبرفكي 9 عامسلاب ىرخاو ةيؤرلابةدام هنعربخت كلذلو

 : (اروفكم)



 ءاسللا ةروس مه */ 8 جم

 هتكنالمو هللابرنكينمو # ناعيا الكضعبلاب ناميالا ناف لسرلاو بتكلاعب الماش اماع اناميا

 ١ فيكىرتالأ هلكبرفك هضعبب رفكلان ال كلذنم ”ىثي ىا « رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو
 ' رفكلاب هنا امرفكلا بناجىف رخآلا مويلاو ةكئالملا ةدايزو اعيمج مهبناميالاب مالا مدق
 رفك لوسربوا باتكب رفكلا نا امل لسرلاو بتكلا عجو الصا ناميالا ققحب ال اهدحاب
 ةكلالملا ميدقتو هيلع الزنم هنوك ناونعب باتكلا رك ذل قبسامف لوسرلا ميدقتو لكلاب
 / الالض لض دقف 00 بتكلالازناىف لسرنانيبو هللانيب طئاسو مهنال لسا لع رسشحلاو
 هالوم ةفرعم ءرملا ىلع بجام لوا اولاق + هّقيرط ىلا دوعي داكيال ثيحب دصقملانع © ادسعب
 / دلقملا نامانافةناهربلاو للدلاب ىلاعت هللا ةفرعم لمصحت ىف ىعسينا ناسنا لك ىلع بجي ىا

 / وه نمالا لواف لالدتسالاو رظنلا كرتبامت 7 نوكي نكل مظعالا مامالا دنع احبحص ناكناو '
 / ناميالاىف ماوعلا ةيترف . نامحرلا ىوسنع ءانفلا مث نايعلاو ةدهاشملا ث ناهربلاو ةجحلا
 ' رانثاو ةنْلاو توملادعب ثعبلابو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب .نمؤتنا ) مالسلاهيلع لاقام
 ] ىونثملاىفو : ىبغ نايا وهو ( هرشو هريخ ردقلاو

 ظ شوخداعبتسا ردديإ بيغ ظفح « شكو بوخ دبآ بيغرد كدنب
 دش دودرم نابع ردباكلمص ذعب + دش دومم نونك ناعاو تعاط

 | هتافص نم ةفصب هدعل ىلحئاذا هللازاب كلذ ناكو ىتابع نامياوه ناميالاىف صاوخلا ةبترمو
 | رفكت هنو بنغلاب هبلق نمؤي ناك امدعب انابع ةيلكلابنما و هدوجو ءازجأ عيمج هلعضخ
 . اكوهلعج لبجلل قا ىلجناملف لزعمي بغلا تاور مسكت نع سفنلا تناكاذا هبلق هب نما اب
 ١ كللا تمت لاق قافا املف ىسوم ةلزنمب نوكت ماقملا اذهىف سفنلاف اقعص سفنلا ىموم رخو
 ةيناثالا بحح عفر دعب كلذو ىنابع نامياوه ناميالاف صخالا ةيئرمو . نينمؤملا لوا اناو
 نالا هلق زف لالا ةفدب هبهبقس لالجلا ةفصب هنع هانقا اذاف لالخلا ةفص ىلت تاوطسب
 نيسوق باق غلباملف جارعملا هليل مالسلاهيلع ىبنلا لاح ناكام اننيع اناميا نوكف نيعلاىف قبو

 ديزءاب دهعرد مالساب اري ك قايليم ندرك توعد ناسرد مح رخاوارد

 7 يع 010 ا
 نمآ ىحواام هدبعىلا ىحواف ىتداوا ةنونيعىلا هتنونيكن م ةيانعلا هتبذجاملف نيازيحىف ناك ا

 هدوجو لكراصف هتاذب هتاذوىلاعت هتافصي هتافص تنم آف هبرتافص نم ىا هللا لزئا امب لوسرلا
 | ةيوهب اونمآ ىنعي هللابنمآ لكن ونمؤملاو لاقو مهنع ربخاف هتافصو هتاذ اينيع اناميا هللاباَمْوَم
 | ىونتملافو : هاياكاياو هللاانقزر ىقيقحلا ناعيالاوه أذه ةيمجنلا تاليوأتلاف اذك مهدوجو

 ظ دعس ناملسم كياروا تفك * ديزياب نامزرد ىربكح دوب

 ىرورسو تاج دص ىنايبأت * ىدوأ مالسأ ذي دكا هحاك

 ديزيإب ملا خبش دراد تا * ديرمىا تسهرك اناعانياتفك
 ناحىاهششوكزدما نوزفناك « نآ باث نأ تقاط مرا دن نه
 مموم سبوا ناميارد كيل « متقومان نيدو ناميارد هجرك
 ناهدرب مكحم تسه مرهم هحرك * ناهن رد موا ناميا نموه

 تساهتشم ىلو متسلبم نادب ىف * تساهش ناميا رك دوخ ”ناميازاب
 مىلسو هيلع هللا لص رمش ايديز تياكح ناسرد مكيرتفد رخاوارد



 هتمرح لحتستو هضرع هيف كتهني عضومىف املسم رصني ”ئرصا نماف ) مالسلا هيلع لاقو |
 هيف كهتنت عضومف املسم لذخ ”ىرما نفامو هترصف هبف بحي نطومف ىلا ةللاءرصنالا
 دودحلا اوأردا ) مالسلاهيلع لاقو ( هترضن هيف بحب عضومىف ىلامت هللا هلذخالا هتمرح |

 ةأعا ةديبز غلف لسملا لتقب فسوي وبا مكحف ادمع ايمذ لتق املسمنا  ىحم - ( متطعتساام |

 ماي ةمظع ةيانعىف تناكو مسملا لمهن ا كايا تلاقو فسوبىبا ىلا تئعبف ديشرلا نوراه

 مكحا ديشرلا هللاقو ملسملاو ىذلا ءايلواب ”ىجو ءاهقفلارضحو فسونونا رضحاملف رشلا ١
 ىذلاناةلداعلا ةشنلا موش ىتح هبلسملا لقا تسل ىتا ريغ ىهدموه نيم ٌوملاريمااي لاقف هِلََس

 همدلطبف هيلع اوردقي إف ةيزخلا ىدؤينمم ناكإسملا هلتق موب
 ققتتس لطاب رهش ردنا مهنب * ىتحح ىب نم ركيراد اوروت

 ةينادحولاو ديخوتلاب هللاءدهش اونوكنا نينمؤملاءاوعىلا ةراشا ( هتلءادهش ) ىلاعت هلوقىفو

 ىلا ةراشاو . ىلاعت هللامهلردقام بسح ىلع مهرمعنم سفن رخآ ىف ناكولو ام اموب طسقلاب

 صاوخلا صاوخ ىلا ةراشاو . ةينادرفلاب هللا عم نيرضاح ىا هللءادهش اونوك نا صاونلا

 سارا ىلإ راش[ قو - قدح ولاب هدويعف كدوجو نع نياغ هللاف هلل ءادهش اونوكنا

 6 طسقلاب امئاق معلا اولواو ةكئالملاو وهالا هلاالهنا هللادهش ١ ىلاعتلاقاك ةكئالملل ةكرش
 نيملاعلا رئاسنم مهب ةصتخش رلعلا اولوا معو ءايلوالا راكو ءايننالا نم صخالا ىلا هتراشااماف
 لخدم دوهشلا اذهىف ةكئالمال نسلو وهالا هلاالهنا هللادهشدوهشىف ةكرش معلا 1

 نيملسملاةفاكل باطخ هي اونما نيذلااهباي ف ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك طسقلابنومثاق مهناالا ظ
 # لبق نم لزنا ىذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزن ىذلا َباتكلاو هلوسرو هللاب اومآ 8 |

 الصفم ركذامي اونمآ وا انو ةنينأمط هنف اودادزاو هيلع اومودو كلذب نامبالا ىلع اوتيئاىا
 نا رقلان الت لق * لبق نم لزناو هلوسر ىلع لزن لبق+ تلقناف * ىامحا مهضعب نامي انا ىلع ءاني
 مظننملا سنجلا ىتاثلابو نآ رقلا لوالا باتكللاب دارملاف هلبق بتكلا فالخب اقرفم امجنم لزن
 بتكلا كلتنم باتكلك نابزاعيالا هبناميالابو ( هبتكو ) ىلاعتهلوقل ةيوامسلابتكلا عج ظ

 نكل ىهاونلاو ماوالاب نيدلا نم مهل عرشام ىلا هتما داشرال نيعم لوسر ىلع هنم لزنم

 ىلعالو باتكلا كلذ ةيصوصخ لب بتكلا كلت نم دحاو لب ناميالا داريزا ىلعال
 ىلع لب اهيلا ةفاضالاب ريتعم اهنم ىقابلانا ىلعالو ةيلكلاب ةقاب اهعئارشو بتكلا كلت ماكحانا

 تناك اهنم لك ماكحاناو هلوسر ىلع لزتملا باتكلاب ناميالا تحن جردنم لكلاب ناميالانا

 ثيح نمةتباث ماكحالاو عا رشلانمز آلاىلا اهنم خسن,ملامناو اهخسن دورو ىلا ةتبان ةقح

 نيقفانملل باطخلا لبقو « ليدبتلاو خسنلا نع نوصملا ليلخلا باتكلا اذه ماكحا نم اهنا
 اهبزاكام وهو اصالخا اوئما طقف ةنسلالاب ناك اموهو اقافن اونما نيذلا اهيااي لق هناك

 هللا لوسراي اولق هباحصاو مالس نبازا ىورذا باتكلال ها ىنمؤمل باطخلالئقو * بواقلابو

 اونمآ ذئنبح ىنعملاف تلزف هاوسامب رفكنو ريزعو ةاروتلاو ىسومبو كباتكبو كب نمْؤنانا |
 (؟اعبا )



 "اسنلا ةروس دج ”ء.أ رجح

 رارقا سفنلا ىلع ةداهشلا نال اهيلع اورقناب 6 مكسفنا ىلع 9 ةدابشلا تناك 6 ولو © نان |
 نوكتناب وا ثلاث ىلع وا هلع كلذ ناكءاوس نيغلا قحي راخالا نع ةزابع هداهثلا نا ىلع

 هريغ وا املاظ اناطلس نوكي ناب هيلع دوهشملا ةهج نم مكلاني ررضل ةعشتسم ةداهشلا
 | الثم اولوقتو اورقت ناب مكبراقاو مكيدلاو ىلع تناكولو ىا هي نييرقالاو نيدلاولا وا إ»
 | صامىلع مهلع الابو ةداهشلا نوك: ناب وا ىبراقا ىلع وا اذك ىدلاو ىلع نالفل نا دهشا
 | عانتمالا نبالل لحم الو اقوقع نوكتال نيدلاولا ىلع نبالا ةداهش نا ناب اذه ىفو انا

 | امهل هيداهش اماو ملا نم امهل اعنم قحاب امهلع ةداهشلا ىف نال هيوبا ىلع ةداهشلا نع
 زيف ةاكزلا ءادا زوجمال اذهلو ةاضصتم ءاب الاو دالوالا نيب عفانملا نال لبقت الف سكعلابو

 | هيلع دوبشللا ىا * نكي نا م مركيمل فا ةيينيفالةدارش“ مدحة داش نوكتإ ١

 | باوجو ابلاغ هيلع محرتب 6# اريقف وا » هطخس قتيو هاضر ةداعلا ىف ىنتنب 6 اينغ و |
 | ةداهشلاةماقا نع اوعنتم الف ىا هلع 3 امهىل وا هللاف 00 ىلاعن .هلوق ةلالدل :قؤوذحم ظرشلا

 | الوأو امهلرظنلاب ريقفلاو ىتغلاىسنحم ىلوا ىللاعت هللاناف ريقفلا ىلع امحرتوا ىنغلا ىضرل اءلط ١

 | لبق ( امولظتووا املاط كانا رصتا ) كيدخلا خفاء اهعرتخال اميل "ةطالضم 1 هل دااغل انا

 | منم» نم مرسم قلد نافز سيل لاحم ةكريتتا )ناو: الاط ميشا لفك نأ كيس
 هرس سدق ىدعسلا لاق : ارصن ىمس اذإو هنيد ةحلصم ىلع هلزوع هملظ نع ملاظلا |

 ئايقير وجو يكد وجزء انكم ىوريم وكب 71 امك ظ

 دهجوإ) ندرك للاخ رب فود وم شينة ا اركب ظ
 ةهارك ىوهلا اوعش الق ىا لودعلاو لدعلا لمتحم  اولدعت نا ىوهلا اوعبتت الف 0 ْ

 ةداهش نع مكتتسلا 46 اوولت ناو 9: قحلا نع اولدعت نا ةدارا وا 00 3

 ب جيقيب هغرحنو م. ميك كيعب ناعألا اع اقل ينل لدم ةموكسحلا فا

 6# اوضرعت وا 8 نيمصخلا دحا ىلا اهبف لبمي ناب هدهاش ام ىلع اهئادا مدعو اهليدبت

 6 نولمعت امي ناك هللا ناف #8 اهمتك اهنع ضارعالاف اسأر اهتماقاو اهئادا نع ىا
 سابع نبانعو * كلذ ىلع ةلاحال مكيزاجبف 46 اريبخ 88 ةيلكلاب ضارعالاو ةنسلالا ىلنم
 عفاديوا اهدحا نع ضرعبف نامصخلا هيلع مدقتي ىضاقلا هب الايدانرملانإ_ ابهنغ يناد كور
 ةيبالاب دارملا نوكينا عنتعالو ةراشالاو :ظنلاو: سلجلا ىف امهم ىوسيالوا: قحلا ءاضماىف

 ْمَسَو هيلع هللا ىلص ل نعو * عيمجلا لمتح اففللاناف سانلا ةماعو دهاشلاو ىضاقلا

 هتداهش مقلف رخ آلا مولاو هللاب نم وب ناكنم ) ةيآلا ةنش فارق دع لاق هلأ
 ْ تناكنه ىلع

 / ناطلس ىلا هثجليالو اروف هدؤيلو هيلعوه اقح دححجالف رجالا وتلا اوكا نسوي سناك مو
 | هتدخايالف هلع نتن قب هخا ىلع هلت يضقف ىلا مصاخ لجراماو هقح اهب عطقيل هموصخو

 | ناتكلا هلزاح دهاشىأ هاشالاىف.لاق + ىداد+ارسفتق اذك (ماهجران نم ةعطق هلعطقا امئاف

 | رتسو ءاهقفلالاق * ىهتنا ل لبقيال هنا لعب ناكوا اقساف ىضاقلا ناكوا هريغب موش قا ناكاذال قف |

 كيوثب هترتسول ) دحلا ىف هدنعدهش ىذلل مالسلاهللعهلوقل اهئادانم لضفا دودحلا ىف ةداهشلا



 م انالث نوئمؤملا حلفا نق تلاقف ىملكت اهل لاق مث رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذا |

 ليصحت ىف ىسيو ءايرلا نم زرتحي نا نمؤملل ىتننيف ءاسم ليخب لك ىلع مارح ىتا تلاق |
 لبس ىلع تلخد مهضعب لاق < ىلاعت هللا ىوس هلمعب ديربال نا وهو لكفلا قف صالخالا |

 ىرخا رخؤاو الجر مالقا تلعش ةيح تيبلاىف تيأرف ةالدلا لبق ةعملاموب هللادبع نبا |

 هكديد ىرس تفر رازاس مالغ هدىوب ىِنب يلق رد لواو ريب رازاسو ناتسب رانيد دص

 ىارب زا اروارس ما هدرك تبن نم تفك قالح نائف تفك 14 قولو مهد ىون دوش |

 اونوكاونما نيذلا اهيا اي © ةواخلا سيلجو ةدحولا سينا ىف اذك [ دروازابرزو تشكزاب |

 ربخ وهو اهماقاب مت حا مك ىللاعت هللا هجوب مكتادابش نومش قاب 3 هلل ءادهش ص داهجالا ْ
 سبا نموا بدو اوتو 1 يسطلا ا15+ ل وس ةيصصسممب

 مهي "ل. ٠ غل سماخلا ءزجلا

 ايندلا باوث هللادنف ف ةمينقلا هتدهاحمب ديرب دهاجلاك# ايندلا باوث ديري نأك نم

 لوقي نك امهلطيلف امها بلطي هلاف هدارانا هلامهباوث ىلاعت هدف ىا 4 ةرخآألاو
 اصلاخ دهاح نم ناف امهنم فرشالا بلطي 7 راسم نإ امثدلاىف انآ اننر

 باوث هللادتف ىا'”ىثش الك هبتجىف ىهام ةرخآلا ىف هلو ةمدنغلا هتطخم ل ىلاعت هللا هجول
 هثرح ىف هلدزت ةرخ آلا ثرح ديرب ناك نم ))ىلاعت هلوقك هديريام الك ىطعف نيرادلا

 اعيمس هللا ناكو © 6 بيصت نم ةرخ الا ىف هلامو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك نمو
 لديام مهمالك نم فرعي ىا ضارغالاب افزاع تارصبملاو تاعومسملا عيمجم املاع 6 اريصب

 ىف نوعيال مهنا ىلع لديام مهلاعفا نمو ةمينغلا ىوس داهجلانم نويلطي ام مهنا ىلع

 ىفو نيئارملا نيقفانملل ديدهت ةي الاف ىدادحلا لاق * ةمينقلاب زوفلا عقوت دنع الا داهجلا
 : ( نيئارملا ءارقللدعا ةرم ةئامعبرا موب لك مهج هنم ذوعتت ايداو راتاىف نا ) ثيدحلا

 هرس سدق ىدعسلا لاق

 نوردنا بارخ مان كنزا هب * نورب مر ف ف راس 1

 كنحم دبات .شلخد تقو ىوج #« كنس ىوررب محن دنكفا كنا ه

 0 6 كا ات 7 6 هج ىلاثت هللا قلخ 1 ) سو هيلع هللاىلص ىبتلانعو
. 

 له لاق مث هفاخ ”ىش ضرالا هجو ىلعو صالخالا هقبقح دحا غلببال لخدا لبس لاَقف

 الملق ناك اف ىديب ذخاف ةللو موي ةريسم دجسملانيبو انتم تلقف ةعملا ةالص ىف ةجاح كل |
 نوجرخمي مهو سانلا ىلا رظني فقوف انجرخ مث ةعملا انيلصو انلخدد ديلا ثمان ىح

 ليلق مهنم نوصلخ ا وريثك هللاالاهلا ال لها لاقف

 تسوب زغممز دبأ هج هنراو 110 تدن صالخاب تدابع

 هكدناهدروأ ]  ةياكح  اهفامو ايندلا هل ىطعا ولو اضوع ليقبال هلامعىف صلخ اف
 ١ دامبازاوأ كد نعات: بكب اةقدص كتل: نا «تااكاسا انفك ١1 كسئبوخلا ملغ درا وج

 حوتف اسم هجره هك ما هادازك ثنا كفك رب د13 قوز ”تتشلازت ىعوارم قالخ

 قح كلذ ىف نيدهتحي رومالا عيمح ىف طسقلا ةماقاو لدعلاىف نيغلابم #« طسقلاب نيماوق

 1 د - داو عسا

 ( نان )



 ءاسنلا ةروس مج 6 خخ

 مسلسل

 | هلاوقاو هلامعاو ةقاَخاو د اقع نم .دمحام ردش دمح ممم دحاو لك ءاملعلاو ءابلوالا |

 | تاقواخلا عيمح ناف امنغ هنوك ىلع ةلالدلل اثلاث هركذ 6 ضرالاىفامو تاومسلا ىفام هللو # |

 لح نم عم هتلماعع كنظ اه يذوب نم عم هتلماعمو همرك اذهف اهريغو قزرلاو ةفاعلا |

 بوتيل راهلاب هدي طسسيو راهلا ”ىسم بول لدللاب هدي طسس هللانا ) ثيدحلا ىفو رصملا ١

 اديحونوكىلع تالامكلاو صئاصخلا عاوناو دوجولا نم اهللع ضاف امو هانغىلع اههجاحبلدت

 #« الكو هللاب ىنكو » ةديدج ةدئاغب نؤرقم ظافلالا هذه نم دحاو .لكناف راركت الف
 أ اشي نا 88 ءاوس دحا ىلعال هيلع. لكوتي نا نم.دبالف رومالا لكو .لكلا رومأ: ندا ف
 ةعئاد لجو ىا * نيرخ أب تأيو و ةرملاب مكلسأتسيو مكنف ىا © سانلااهيا , ءكهذي

 © ليف ؤدع هدفا لوعقعو سنالا ناكم نيرخآ ادككتوا فشلا مد جاو كل
 هلع م ام ىلع كراش نا ىنعي مكبعذي نرخ داجاو مءافا أشب.نا ىا ءازحلا َنوُمْضُم
 | اريك اولع ُكّلَذ نع ىلاعتو هناحبس هزجعلال مكتعاط نع ءانغ لامكل وه امنا نايصعلا نم

 مكناكم ةعفد نيرخا داجحاو ةرملاب مكئانفا ىا 4 كلذ ىلع هللاناكو فه ةاصعلل ديدهت هيفف

 لدت ةي الاو *هباقع اوقتاو هوصعت الف هوعبطاف دارم هزجعبال ردقلا غيلب 6 اريدق
 ىلعريصا دحاال ) ثيدحلاىفو ةلجعلا ىلع ةاصعلا ذخاؤيبال ثدح هتيروبصو هتردق لاكىلع

 ضعب لو ىنعي ( مهقزريو مهفاعي وه مث دلولا هللمجيو هب كرش هنا هللانم هعمس ىذا
 نم منلا عاونا نم مهطعي ىلاعت هللا مث ادلو هل بسنيو هكلم ىف اكيرش هلذا هناماو هللادابع

 ةحح عاطقناو بئاتلا عوجر اهنم مكحل نمضتي ةبوقعلا ريخأت نا مث هيلع ىيو هنم ىذالا

 نع ةيانك ديلا طسب ىذابالكلا خيشلا لاق *( اهيرغم نم سمشلا علطت يح لدللا يسم

 مالسلا هيلع هنا ىوراك بوتيل لاهمالاب راهلا ”ىسملو ليللا ىسمل 7

 اذأو اهلاثتا رضع هل سك ةسح دلا لمع اذاو" لامشلا' بحاس لع ىمأأنيعلا بحاص) لاَ
 بتكي ل رفغتسا ناف راهتلا نم تاءاس عبس هنع كسميف كسما نيعلا بحاص لاق ةئيس لمح
 بئاصلالاق : همالك ىهتلا ( ةدحاو ةئيس بتك رفغتسي مل ناو هلع

 حبص ىام نادند ٌهدنخز وشم لفاغ * دنئزيم هدنخ نالد هاسس تلفغ رب

 ااا ااا 77ااككالا

 ءوساو ةراجحلانم ةوسق دشا اذهف تاعاطلاف بغرب مونارقلا رجاوزب رجزني ملنم لاش

 ايندلا فراخزب اورتغي الثل ءاسنالا ناسل ىلع هّسكب هدابع هللاةوعد ناف تادان|ا نم الاح

 هللا كاصو دقلو ىلعلا تاجردلا جراعم ىلا ةيناسفنلا ظوظحلا ضيض> نم اوقرتيو ةيندلا

 نم هيف دحن مكف هبت ررفظ لف زيزع زاك ىوقتلا ناف ةيصولاب ذخالاب كيلعف ىوقتلاب ىلاعت

 ..اهرماظف نطابو صماظ ىوقتل ءاطع نبا لاق * هلك ريحا عماج هاف ريثك د خو فيرش سهوج
 | ىقعل او اسدلا نع ضا.ىعالا ىوقتلا ه هقشقحو ةسلاىث صالخالا اهطابو عرمشلا دودح ظفح

 هللادبعو نينوكلا ةقر نع ارحراص دقف هيلا لصو نُف املعلا ةرضحلا ىلا هجوتلاو لامقالاو

 هريس سدق ظفاخلا لاق : ىلاعت
 ا مت رابزا هكورس اشوخ ىا #* دنراد قلعت هكناتخرد دنراب ريذ

 سَ

 جل مي يه--إلإلمسابببسسا7بلبلبللسل لا



 مهب ؟ةمل سمايل ءزجلا

 تينف بر ةكئئالملا تلاق انقش ادبع ناكناو ( ايظغ ارجا هندل نم تؤيو اهفعاضي ةئدح |
 هلاوكسوهت ايسىلا اهوفيضاف ةئيسلا مهلامعانم اوذخ ةكئالملل لوقف نولاطلا قبو هتانسح |

 رايخالا عم ةلماعملا ىف ةلماحلاو رافغلا كلملاىلا عوجرلاو رافغتسالاو ةيوتلا نمديالفرانلا ىلا اكص

 الجر ناكر يك ذنب روصنمابانا كح رارقالاو راكنالا لهانع ىذالاغفدو رارشالاو |

 طقدكلسا ملا رط كلسالاق توملادنع يبت هل ليقف ءاكبلارثكا هتافو تند املف اًلاضادهاز |

 بعصا ىمالانا ىتايلاقه كب هللالعفامتبااي لاقف ةعبارلا ةلمالاىف مانملاىف هنبا هاآر ىفوت اماف

 روصنابااي ىبر ىللاقف نيشقانم ءاصخ تيأرو نيلداعلا لدعا الداع اكلم تنقل ناظتىا دعتام ظ

 كنم لبقامل ىلاعت هللالاقف ةحنيثالث تججح ىبراي تلقف مويلاكعماف ةنس نيعس كترمعدق |

 | اهراهن تمصةنسزوتس تلقفكنم لبقاملاقف ىديب مهرد فلا نيعبراب تقدصت براي تلقف

 اذا تلقف كنم لبقامل لاقف.ةورنغ نيعبرا تونغ ىهلا تلقف كنم لبقاملاقف اهلا تو |

 ىالفلا: مويلا ركذتاما روصنمابااي اذهل ثم بذعانا ىركنم سل ىلاعت هللالاقف تكلهدق |

 نينسحما رجا عيضاال ىف كلذي كتححردق ىئاف سم اهبزثعي اليك ق يرطلا نع ةدذلاتيحت |
 عفد نوكي نالف ةرفغملاو ةمحرلل ايبسناكاذاقيرطلا نعىذالاعفدنا ةياكلا هذهنم رهظف '

 لايعلاو لهاللاصوصخو نينمؤمللةيذالامدعاص وصخ رشألاموب. عفادلل اعئان سانلانِع ىذالا
 هللو 98 نيما نيراضلانمال نيعفانلانم انلعجا مهللا هديو هناسسل نم نوملسملاهسنمسملاو ٠

 لاق كلذريغو مهقازرا قئالخلا نمناك امان اكتادوجوملا نمىا 6 ضرالاىفاموتاومسلاىفام |

 سودرفلاو ىوأملاتانجو ىلبعلا تاحردلا نم « تاومسلاىفام هلل ال هرس سدق نيدلا محن خيشلا

 هدابعل اهقلخ امناو اهلعنغتسم هّللاو اهفراخزو اهتنيزو ايندلا معن نم (ضرالاىفامو) ىلعالا

 هسفنل دابعلا قلخو 6 ضرالاىف امو تاومسلا ىفام مكلرخسو )) ىلاعت لاق ا نيملاصلا
 هللابىا :# مكلبق نم باتكلا اوتوا نيذلا انيصو دقلو 9 6 ىسفنل كتعنطصاو )ل لاق اك
 سنجلل باتكلاىف ماللاو . متالانم مهلبق نمو ىراصنلاو دوهيلا مهو مهباتكىف مهانمادق

 ىا نيذلا ىلع فطع *“ كاياو ل اونوأبوا انيصوب ةقلعتم نمو ةيوامسلابتكلا لواتتي '
 فذح ةيردصم ناف هللا اوقنا ناب ئا 5 هللا اوقتا نا ف مكباتك ىف دمع ةمااي مك انيصو

 هلل ناف اورفكمت نا #3 مكلو مهلاثلق و © ىوقتلاب < اياو مهان سما ىا رجلا فرخ اهنم

 مكيضاعمو كرفكب درضتال هلك كلملا كلام هللاناف ىا ## ضرالاىفامو تاومسلا ىفام
 ' هللااكو 9» هلو كلذ ررق مث هتجاملال هتمحرل مك اصو امتاو كك اوقتو كركشب عفانيال اك
 هزئم وه لب هتافصيف الو هتاذىف ال ىلاعت هريغب هل قلعتال مهمتدابعو قلخلانع ىا * اينغ

 ىف ىلازغلا لاق * هودمحب ملوا هودمح هتاذ ىف ادومم * اديمح »ف راغالاعم ةقالعلا نع

 اذهعجربو ادبا هلددابع دمحو الزا هسفنل هدم ديلا وه ىلاعت هللاو ىتسحلا ءاممالا حرش

 فاصوارك ذ وه دما ناف هلنيرك اذلا رك ذ ىلا ابوسنم لامكلاوولعلاو لالحخلا تافص ىلا
 نم اهلك هلامعاو هقالخاو هدباقع تدمح نم داعلانم ديقعاو لاك وه ثمح نم لادكلا

 نم مهادع نمو ءايسالانم هنم برش نمو مسو هيلع هللاىلص دمحم وه .كلذو ةيونثم ريغ.
 (ءابلوالا )

 ظ



 ءاسنلا ةروس مهب ؟ةر/ ججم

 هرسسدق ىدعسلالاق : نيركاشلاو نءرباصلل ةنحلاب هللادعو دقو تريصف كلم

 قوش تساشهل رد وأ رادبدب * ىور بوخ نزدش هروكتسموح

 نكمل سالو فوقنا كلا # لتس قرش اغا هل سرايا
 نهب اووستو اولدعتزا ىلع اوردقت نا لاحم ىا.6# ءاسنلانبب اولدعتنا اوعيطتمتنلو 8# |

 | هللاىبص هللالوسرناك كلذاو ةتبلا نوؤشلا نم نأشىف نهادحا ٍبناجوملا امليم عقبال ثحب
 | كلم ايف ىنذخاؤتالف كلماامف ىمسق اذهمهللا)لوقيمث لدعبف هتاسن نيب مشب سو هيلعىلاعت
 | متصرحوأو 8+ اهنع هللاىضر ةشئاعل ةمح طرف هلزاكو ةحلاىف ةيوستلا هبداراو(كلماالو

 | بوغرملا ةآرملاىلع اوروجتالف ىا  ليملالكاولتالف #9 كلذف متغلابو لدعلا ةماقا ىلعىا

 / هنوداعالهب مكقلكت مدع حصيامت ا لدعلا ةقيقح نع مكن اف معطتساام اولدعاو روما لكاهنع
 | نلو اومقتسا ) ثيدحلاىفو هلك كرتبال هلك كرديالامو مكتعاطتسا تحن ةلخادلا بتارملا نم
 | فنطع موزحم ه4 اهورذتق 8 اولمال ىتح *”ىثلكىف اومدقتستنا اوعطتست نلىا ( اوصخن .

 | نوكتال ىلا ةأرملاهو 6 ةقلعملاك ف اهنوكلاح اهنع ملم ىتلا اوكرتت الف ىا هلق لعفلا ىلع

 ءاعلا والو نسرالا اخ راكبا نإ قرشا < ةيفلا كيك رشع نمسح لعب تاذالو جوزتفاميا

 ذاعمل ناكو ( لئام هيقشدحاو ةمايقلامويءاجاهادحا ىلا لاش نانا سما هلتناكنم ) ثيدخلا فو
 امهنفدف نوعاطلاىف اتتاف ىرخالا تب ىف ضو تيل امهادحادنع ناكاذاف نان أسما هنع هللا ىضز

 ١ حلصلانم امهجو؛قافو امهني قفش ناب هحاصامهمدحاو لكق راغب ناو ىا ه5 اقرفتيناو ف

 © هتعسنم ف هتامهم هفكيو رخآ الا نع اينغتسم هلعج ىا امهنم هك الك هللا نذي ف هريغوا
 4 امكح اعساو هللازاكو 2 هحاصلامغر امدحا ةقرافم نع امهلرجز هؤو هتردقو هانغنم

 امهنمدحاو لكا لمجم ةقرفلانم مكحنامف ةيلاب: ةنيكحلدل# ةماكحتا وانا انف ف:انغتم ذاستمأفل

 هقشع مه هنع فشكسو هبلق نع هتبح ةرارح لوزتو لوالانع هب لستبف هيلا نكسينم
 ءاسنلا قحىفلمعلاو هماكح ا وهروماةامح ىف ىهلالا مالا عم رودلاو سفالا ظح كرت نم ملا ىلعف

 نع ضارعالاو لدعلا بناج ىلا ليملاو 6 ناسحاب ميرستوا فورعمب كاسماف )) ىلاعتهلوقب

 هنع هللا ضر دوعسم نبالاق * لالخنالو ف عيال موب ىجحيذا لق لالختسالاو لظلا فرط

 نبا نالف اذه دانم ىدانيمث نيرخ لاو نيلوالا سوؤرىلع بصنف ةمالاوادسلادس ْدْحْوِ ظ

 لبقتسإاف ليلا 6 اوقتنو 8 نهرومانم نودسفت متنكام 6 اوحلصتناو إف دحاوربقفف

 ىلعوااهيبا ىلعوااهيخاوا اهنبا ىلعق حلا اهل نوكينا ةأرملا- رفتف هقح ىلا تأيلف قحهلناكنفنالف
 برلا لوقف 6 نولءاستيالو ذئموي مهنيب باسناالف ) هنع هللا ضر دوعسمنبا ًارقمث اهجوز

 اوذخةكئالملل لوقبف مهيتوانيانف ايندلاىف تسابر لوقيف مهقوقح ءالؤه تا ديعلل ىلاعت
 لاقثم هانسح نم تلضق هللالو ناكن افهتبلط رده مهنم ناسنالك اوطعاف ةحلاصلا هلامعا نم

 ا تقزرو تركمف لث»تقزو كنال ةنلالهانم كناو ىقارلع هللاتدمح تلاقف كلاماهجو |

 ظ

 | 2 ا . 1 ” ره هاو 5 1 . 5 -
 ا كبناو ةرذكاقتم مظبأل هللانأ 03 ارقم ةنحلا اهبهلخ دب ىتح اهفعاض ريخ نم لدرخ نم ةيبكع

 لا كاسم اوسمة ><



  ؟ة* ع نيا وولد

 0-1 توكيبلا ضارعالاب .دازملاو:امهقؤا :لمفلاوا لوقلاىف ةنوشخلا راهظازوشنلاب
 اهجوزو ةملسم نب دمع ةنبا ةليوخىف تلزت هب داق ىور  ءاذبالاو ُةاعارملاو رشلاو

 تتاف اهافجو اهيلع اهرثا و ةباش جوزتربكلا اهالع املف ةياشىهو اهجوزت عيبرلا نب دعس
 احلصينا 8 ذئح 6 امهيلع حانجالف ف كلذ هيلا تكتشاو ممو,هيلع هللا لص هللالوسر

 تلمف اك مسقلاوا'هضعبوا رهملا هاطحمت ناب احالصا امهنيب احلصينا ىف ىا 46 اجلص امهني
 تسعلا ةعمز ةنبا ةدوس نيمؤملاما نا كلذو. ةنسم ةريك تناكو اهنع هللاوضر ةدوس

 اهنع هللاىضر ةشئاعل اهتبون لعجنو اهكسمنا اهقلطينا مالسلاهيلع دارا نيح هللالوسر نم
 مالسلاهيلعزاكو اهقلطيملو مالسلاةيلع ىنلا هزاجاف مالسلاهيلع هبلق نم ةشئاع ناكم تف عامل
 امزال عشبرال حلصلا اذهل ثم: ئدادلالاقاه ةدوس موو اهموب ةشئاعل مق حلصلا اذه دعن

 نيجوزلا نيب عقاولا 4 حلصلاو #8 كلذاهل ناك ءاوسلا ىلع ةمساقملاالا كلذ دعب تبا اذا اهنال

 | هبداريالذا زوجيو دهعلل ماللاف . ةموصخلا نموا ةرشعلاءوسنموا ةقرفلا نمىا ب ريخ 98 |

 ظ لاق * سنجلل ماللاف رورسشلا نمرش ةموضحلا نا مك روبخلانم ريخ هنا نايبلب ليضفتلا
 كقلخ لو لادبالا نمريصتنا تئشناةرهاقلاو رصم لاوحاىف ةرضاحلا نسج ىف ىطوبسلا
 قزرللنومتيبال الادبا إوناكل رابكلا ىف تناكول لاصخ سمح مهيفف لافطالا قلخ ضعب ىلا

 مهلويع ترج اوفاخ اذاو نيعمتجم ماعطلا نولكأيو اوضرم اذا مهقلاخ نم نوكشيالو

 لئقام منو حلصلا ىلا اوعراستو اوزواجت لل اومصاخت اذاو عومدلاب

 دوب جالع اع ارىهلبا * جا 5 الت عسوا ليق كن | تاديفلتا

 دوب جال ىتسود تفاك * 7 هشد جال ىباوتان

 اراأالفادباهنع كفنتال هلع ةعوطمهلةرضاح تلعج ىا 4 6 حشلا سفنالا ترضحاو هه

 مدعو اهنسربكو اهتفامدعم ةرشاعملا نسحب دوج لجرلاالو لجرلانم اهقوقحب حمست |

 هلوعفم مقا لوعفملل ىناملف حشلاسفنالا هللارضحا مالكلالصاو اهتسلاجمب ةذللا لوصح
 بهو نب هللادبع نعو * لخبلا نم صخاوهف صرح عم لخلا حشلاو لعافلاماقم لوالا

 مدآ تدسح ىلاف حشلاو دسحلا قتاوناي سيلباهللاقف احون ىتل سيلبانا: ىنغلب لاق ثيللا نع
 ايركز نب ىحيىتلو #3 ةنلا نم ا ىتحاهعنم. ةدحاو ةرجش ىلعمدا حشو ةنلا نم تجر خف

 لاق كيلا سانلا ضغباو كبلا سانلاب حاب ىنربخا هللاقف 3 يا ىف سلبا مالسلا امهللع
 لخللاناللاةكلذ كفكو خجلا ىخسلا قسافلا ىلامهضغباو ليخبلا نمؤملا "ىلا سانلا بحا

 الوالوموهو ىلوم هلبقنف اخس هلع هللا علطين ا فوخلا ىنسلا قسافلاو هل قافكدق

 فورعملاب نهك اسماب جاوزالا اهيا 6 اونسحنناو ب ناجرملاماك ١ ىفاذك كربخا+ ىحي كنا

 ضارعالاو زوشنلاب نهملظ ه# اوقتتو 98 مكعاطل نهتقفاوم مدععم ةرشاعملا نسحو

 ىوقتلاوناسحالا نم 5 نوامعتام ناك هللاناف 8 نهقوقحنم ”ىش لذب ىلا نهورطضت+و

 نينسحلارجاعيضينا ةلاحتسال ةتبلا هيلع مكسنيو مكيزاجيف هيف ضرغلابو هبايلع # اريبخ ف
 لاق هللدملا تلاقف اموي هيلا ترظنف مهلمحانم ةأىمادلت ناك مدآ ىنبنم الجرنا - ىود -

 (اهجوز )



 ءاسنلا ةروس مه ؟ةه
 ب  جبجحسوا

 ءانشتلا عاتب دلع افظع اياوعو لذتلا»اوا هك طسقلاب ب 9 مهقوقحو مهلاوما ىف 6 ىئاتبل

 (,كااوماىلامهلاوما اولكأتالو .تيطلاب ثنا اولدشتالو از ىلاعت هلوق مهقح ىف ىبتبامو

 قؤقح دمج عبو اع 46 ريخ نم اولعفن 4 ةيطرش ه# امو 8 كلذ وحنو

 | عبطي نا لقاعلاىلعف * هسحب مكيزاجيف' 4 ايلغأ بأ ناك سلا ناف ١ مهريغ وا نيروكذملا

 | يي ةيلعرذقام قفتي نا ىف دهتجم لب ريغلا لام لك أبالو سا امهف ىلاعت هللا

 ا

| 

 ْ قاش | ريغ نم ةنلا بح ىعدا نم :باذك" وهف ثالث ريغ انالث ىعدا نم مصالا ماح لاق *

 ظ ىعدا نمو . باذك وهف هللا مراحم نع عروريغ نم هللا ةبحم ىعدا نمو . باذك وهف هلام |

 ظ ثح ( اولعفنامو ) ىىلاعت هلوق ىفو باذك وهف ءارقفلا هحم ريغنم مالسلا هيلع ىلا ةبحم ْ

 بول“ ءارش دير“ ةفيتحوبأ"توناخن ىلا تداجن ةأ عا: نا ل هك تا بيغرتو ريخلا لفف لع
 تنب ىلو ةفيعض ةأرما ىلا ةأرملا تلاقف مهرد ةئامعبرا هتميق اديدج ابوث ةفيشحوبا جرخاف
 مهاردهعبراب هيذخ ةفشحوا لاقف كنلع موش اع بوثلا اذه ىنعنف اهحوزولا اهمملست ديرا

 ظ تيرم نك نيكل و نيرها لام نوكأ نا 5 ذاعم هفضحوبا لاقف ىف رخستم 30 تلأَقف

 | هعبراب ىلع ادهىف مهارد ةعبراالا نيبوثلا ف تدشن ىذلا لاملا عار كدا تعبف نابول

 ا
 هرسس دق ىدعسلالاق : ةحرف ةرشبتسم تعجرو مهارد ةعبراب بوثلا ةأرملا تذخافمهارد

 ركحبي مسد هكن ذكس اردوخها * ريب شيوورد تسد ناوج ىاأ 3

 ظ ىادخ قلخحم دئناسر الا طن ىلا نووولل و قام هلك

 ظ ءاسنلل قوقحلانم لاجرلا ىلع هللا بجوا امكف حورلا جوزل ةأرملا ةباثم سفنلا نا رعاو“
 | هللادبعل مالسلا هيلع لاق م5سفنلل قولا نم قداصلا بلاطلا دعلا ىلع بجوا كلذكف

 رطفاو مصف اقح كيلع كسفنل نا) ماصلاب راهنلابو مايقلاب لبللاب هسفن دهاج نيح رمح نبا
 هبف اولغواف نيم نيدلا اذهنا ) مال-لاهلعلاق ريسلا نع عطقت ةديدشلا ةضايرلاو (مو مو

 ظ لمعلاو نيدلاكرتتف زجعتف قيطتالام اهوفلكتالو مكسفنا ىلع اولمحتال ديري ( قفرب |

 ىزورو بش دوريم هتسهارتش *« دنام ىمه كتود ىزات بسا

 موصيق لدعلا ةيااهف لدعيو اهقح هسفن ءاطعاىف طسوتب مالسلاو ةالصلاهلع ىنلا ناكو

 | جاجدلاو لسعلاو ىواحلاكدجيام نابحالا ضعيف لكأيو ءاسنلا حيكتيو مانيو موقبو رطشيو
 | كارسمو كلحرل هش لفاغلا اهءااف * عوجلا نم رم هنطب ىلع رححلادشب ىتح عوج ةرانو

 | ىلع كسفن بساحو لقنم نا لش حالصلا ىلا-لفدناكاوح. ةقفاؤم“نملا نكست نا رذحاو

 ظ طبرفتلاو طارفالا نم كاياف طمح ”ىشلكبو ملع “ ىثل كب هناحبس هللاناف لعفتو لوقتام

 ظ تفاح ةأرما تفاخناىا رطاطلا لب تف قطان أ قنعا 46 اهلعب نم تفاح فا نحن اَذ 0 0

 | اهقوقحل اعنمو اهل اهل ةهارك اهتحنم اعفرتو اهنع افاحمن ي ازوشن ة© اهجوز نم تعقوتاو

 هيلعهمفرتو هبحاص هتهاركنيجوزلا نم دحاو لك زوشنف ضرالانم عفترااموهو زشنلا نم
 | نمظنم ثاشالا 1 طعن 3 اهتثداحمو اهتسلاحم لّسناب يا هءوأضر س



 مد 79.4 زظح سماخلا ءزجلا

 ىلعةئمسبلاىف ةراشابتارملاو تاماقملاهذهىلاو ةلاعفالا ةيدحاولاةمترملاةلزتمب اه ريغوةنتافصلا |

 لعفلاب هؤابحاو محرلاءالخا مالسلا هيلع ءادنالا نم اهريغو لعفلاب هبمحو نمحرلا للخ

 ىذخما هللانا ) لاق مالسلا هلع هنا ملعاو * ةمالسلاب هللا هاقبا ةمالعلا خيشلا مالك ىهتنا

 ىنعي ( اليلخ ركبابا تذختال ىبر ريغ اليخ اذختتم تنكولو اليخ مبهاربا ذخنا كالبلخ
 علطيال نكلو اليلخ ركبآبا تذختال ىرس ىلع فقب قلخلا نم اقيدص ذخحتا نا ىلزاجول
 هللال وسر رمسب برقأ ناك هنع هللا كعب لكملبا نا كلذ هصصصخن هجوو هللا آلا ىرس ىلع

| 

0 

 هاج اذ 010111011

 ةالصالو موصي مكيلع ل ضغيمل ركبابا نا) لاق مالسلا هيلع هنا ىور املا ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 امج هلاصفنا اليلخ ادحا مالسلا هيلع هذاخنا مدع نم مهفناو ( هبل ىف بتك *ىشثب نكلو

 ىلاعتو هناحبس هللا ىوس الصا ”ىبثب لصتمريغوهو هبلصتم تانئاكلا لكف ىلاعت هللا ىوس

 فيرشلا هتعن ىف ىدعسلا خيشلا لاق : هتعافش انقزرا مهللا

 تشذك رد كلم زا هاج نيكمب « تشذكر د كلفزا تشسنرب ىش
 دئامزانوزا/ ليج رد روب« دنا: تترك ةيرود موك ناخ

 نويلطيىا# كنوتفتسيو 8 تاذلا ةرضح ىلا هلوصوو تائلفسلاو تايولعلا نع هلاصفنا اذهف

 ةثداحىف باوج اهنال ثدحلا ىوقلا باشلا وهو ىتفلا "نم ىوتفلا قاقتشاو ىوتفلا كم |

 نااهلوزن ببسذا 6 ءاسنلا »8 ثيرون قح 6 ىف 8 لكشم نايبل ةيوقت وا مكح ثادحاو

 فصنلا تخالاو فصنلا ةنبالا ىطعت كنا انربخا لاقف مالسلا هيلع ىلا ىلا نيصح نب ةنبع

 هللا لقي (ترما كلذك] مالسلا هلعلاقف ةمسغلا زوحمو لاتقلا دهشي نم ثروت انكامتاو |

 ىلتيامو وف لكشملاحيضوتو مهبملا نيببت ءاتفالاو نهقحف همكح مكل نيب « نهيف مكتفي |
 ىلا ادنسم .ءاتفالا نوكف همالكو هللا مكتفي ىا هللا مسا ىلع فطع هي باتكلا ىف مكبلع |

 هوحنو ةروسلا هذه لئاواىف © كدالوا ىف هللا مكصوب ال هلوق نم نآر قلا ىفام ىلاو هللا
 هيلا دنسملا ناف هؤاطعو ديز ىبانغا لاقي م نيراشعالاب نيلعاف ىلا تدني دحاولا لعفلاو |

 ىلع ةلالدلل هلاوحا نم ”ىث هيلع فطع هناالا هيلع فوطعملا وهو دحاو ”ىش ةقيقحلا ىف |
 «ءاسنلا ىعاتي #9 نأش 46 ىف له لاخلا كلتب هفاصتا رابتعاب لعافلا كلذب ماق اما لعفلا نا ظ
 هسنجىلا ”ىثلا ةفاضا اهنال نم ىنعمب ةفاضالاو اضيإا هبقلعتم باتكلاىف نا اك ىلب قلعتم ظ

 « نوبغرتو 9 ءهريغو ثاريملا نم نهل ضرف ىا 4 نهل بتكام نهتوتؤتال ىناللاو»
 نهحاكن ىفىا #نهوحكنت ناو ةيفنم ةلمح ىلع ةتبثم ةلج فطع نهنوتؤنال ىلع فا ظ

 ةميتيلا تناك ناف نهرقفو نهحبقل نوضرعت ىا نهحاكت نع نوبغرتو نهلامو نهلامج
 اونا و)ىلاعتهلوق نهقوقحىف قتبامو اهنع بغرالاو اهجوز“ ىف اهلو بغر ةرسوم ةلمح ظ

 ضرعتل امدعىلع ةلادلا صوصنلا نم اهوحنو (اهولكأتالوإ ىلاعت هلوقو (مهلاوما ىئاتبلا
 ' اوناكام برعلاو ءاسنلا ىماتب ىلع فطع « نادلولا نم نيفعضتسملا ف ىف هيوإل مهلاومال

 0سم ل سى يد ببببب©؟بب_بب؟___بتسللس_ سمس جيبي بيبي بيبا اساسيا مسسيتيتسشسلل
 "سا



 ءاسذلا ةروس م - هس جم

 مالسلا مهيلع ءانننالا نه اهريغو ىسعو ىسوم ةلم فالخي اهلك نايدالا نيب اهلوقو اهتم

 | عابتاف بغر ىلاعت#للا نا مث ةغئازلا نايدالا نع الئام ىا عبتا لعاف نم لاح 6 افضح

 للخلا ةمأ نك زديشل هما امذي همنفيلعو هافطصأ ىا 5 تا مل هللاذخلاو هع لاقف هتلم

 فام وتناويتنلاب فاو هللو © اهطلاخو سفنلا للخم دو هناف لالخلا نم ةلاو هللخ دنع

 ا باجاف نومركم دابع هلو ةلخلاب مالسلا هيلع مهاربا ىلاعت هللا صخمل لبق هنآك ضرالا

 | ءاشيام اهنم راتخم اكلمو اقلخ ىلاعت هلت ادوجوملا نم ضرالاىفامو تاومسلاىام عيمج ناب

 | هتردقو هملع نم دحاو لكف ةردقو لع ةطاحا 6 اطيح ىش لكب هللا ناكو 98 ءاشي نمو

 / نم هل ةياهنال امم امهل ارياغمو امهنع اجراخ نوكيامو امهبف الخاد نوكيام عيمجمب طبخ
 مالسلا هيلع مهاربا نا  ىور  نيضرالاو تاومسلا هذه نع ةجراخلا تارودصلا

 ديري مهاربا ناكول هليلخ لاقف هنم رات سانلا تباصا ةمزا ىف رصمي هل ليلخ ىلا ثعب
 | ةئثل ءاحطبس هناملغ زاتجاف سانلا باصاام انباصا دقو فاضالل ديري نكلو تلعفل هسفنل
 | تماقف مانق هانبع هتيلغف ريخلا هءاس مهاربا اوربخا املف سانلا نم ءايح ن ااه نايت وق

 لاف زيخلا ةحار مذاف ميهاربا ظةيتساف تزيتخاو ىراو- تجرخاف اهنه ةرارغ كلا: رولات

 | ءامسف لجونع هللا ىليلخ دنع نم لب لاقف ىرصملا كلياخ نم تلاقف مكل اذه نيا نم
 ظ عبطق فال ةسمخ هل ناكو همدخو هلام ةرثك نم ةكئئالملا بجعت ربخلا ىفو * اليلخ هللا

 رظني وهو رشبلا ةروص ىف كلم هل لثمتف بهذلا قاوطاب ىثاوملا بالك اهيلعو معلا نم
 هيلع مبعاربا لاقف حورلاو ةكئالملا برو ابر سودق حوبس كلملا لاقف ءاديبلا ىف همانغا

 حيبستر رك ايناث ىدانق كلملا رركف ىلاوما نم ىرتام فصن كلو ىبر ركذ رركمالسلا

 ىلعف اليلخ هللا كذخت نا ريدج اولاقف ةكئالملا بجعتف ىلام نم ىرتام عيمج كلو ىنر
 نمىوقا انه ةلخلا ءافشلا ىف ىضاقلا لاق * ةكئالملا ناسل ىلع اليلخ ليلخلا ىمس امنا اذه

 14 مكااودع كد دالواو مكجاوزانم نا ) ىلاغتل اقام ةوادملا اهف نوكيدق ةوسانالةونلا

 1 للاب ا مومسىفدلامالستسا ةلْخا طرشن مو ةلخعم ةوادع نوكتإ نا حصيالو
 نمآالو هدلخو هحور نمالو هسفن نمالو هدسجو هلام نمال هللا عم ب اه رخديال

 مالسلا هيلع مههاربا لاح ناك ا ذيكيرف عدلا

 دوب ناج نازارتهب نت ةفيج * دون ناناج 'ىتابرق هن هكناج
 تصاأ ناحزا هب راد ص عل ع تسود ريشمشن هتشك دشهن كسه

 تييلا الا بحجلانم ةبحلا قتل ىتح بوبحلا ىف هؤاقبو ةحلاف بحلا ءانف ةبحملا طرش نمو

 ىخبش لاق * ىليل لاق كمساام ماع ىن نونجل لبق * ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لاح اذهو

 ةيحلاو للا نا تابقربلا تاح اللا باتك ىف ىدسج ىف ىحور .ةلزكب وهب نمو .ىدنسو

 مالسلا هيلع ميهاربالو اهتقيقحب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم ابل تلحن ةيدحالا ةبلالا

 | ةلخلا ماقم ىف مالسلا هيلع انينو مهتايلباق بسحب تايئزملا اهتايصوصخب اهرينلو اهتروصب
 | ةيدحاولا ةينرملا ةلزتمي مالسلاو ةالصلا هيلع مههارباو ةيتاذلا ةيدحالا ةيئرملا ةلزنم ةحملاو
 ا ا ا ل 6



 مه 797 سماها ءزجلا

 لضف |لامعالا ىأ هللا لوسراي ليقال كلدلو لامعالا لضفا هللاب لعل اناف ةيملالا فرامملا ىلا

 معلا نع بيو لمعلا نع لأسن لبقف ( هللابهإعلا ) لاق ديرت لامعالا ليقف ( ةللابإعلا ) لاق |

 لصحيامتا كلذو « لهجلا عم عقتسال لمعلا ريك ناو ما عم عفني لمعلا ليلقنا ) لاقف |
 ةراشالاو © نوملاعلاالا اهلقعبالو راكذالا عاوناو ديحوتلا لقيص عم نطابلا ةيفصتب |

 مهل هللارفغينا نوعمطيو نوبوتيالونوس دي نيذلا ق ناحل ماوعىلاماب ىنعل يباقا ندب ْ

 6 باتكلا لها قاما الو ١ 6 اخلاص لمعو نمآو باتنمل رافغلىاو ) لوقي ىلاعتهللاو |

 دجلاو,بلطلا قيزرط هيلع نومظشو مومذملا ءاجسرلابقلطلا نورشي نيذلاءوبشلا ءاملعلا ىتعب |

 بنذلادعي هبلق ةآ م ىلع نيرلاراهظاب لالا ف ( هبزجي أوس لمعي نمو إ) داهتجالاو |
 هلدحب الوب (لقصهنم عجرو بانناف ءادوسةّتكتهبلق ف تكتاينذ دبع ٍبنذا اذا)مالسلاهلعلاق اك

 ىوس ( اريصنالو )) ةبوتلاب ةعاطلا رون ىلا ةصعملا تاملظنم هجرخي 6« املو هللانودنم

 هديكو هرش عفدبف ناطيشلا ىلعو اهتافصنع اهكّرف ةرامالا سفنلا ىلع رفظلاب هرصني هللا

 بلقلا ىلا: رك ذلاب ريشي © ىتاوا رك ذنم ١ تاضلاخلا ا.( تاحلاسلانم لمعي نمو )

 ىنعملا © ةنلا نولخدي كئلواف إ) لامعالا كلتىف صلخم «نمؤموهوإل سفنلاىلا ىتالابو
 ضغو ىلفسل الاعلا نع ضاىعالاو ىولعلالاعلا ىلا هجوتلا نم هيلع بجواع لمعاذا بلقلانا

 نماييلع ب جوامب تلمجاذا سفنلاو ةلدولاو ةبرقلا ةنج لوخد ٍبجوتسي قحلا ىوسنع رصبلا
 عوجرلا قحتستاهبتنأمطاو ةيدوسلا ىف ىلاعتهّللاقوقج ءاداواهظوظح كزتواهاوه نع ءاهتنالا

 ةيضار كبر ىلا جرا ةّسشمطملاسةلااهتيااي )ىلاعت لاق حاورالاملاع ةنجىف لوخدلاو اهبرولا

 تابرقلاو تاجردلا نمالو تاحلاصل لام الا نم هللا مهلردقامف 6 اريقننوملظيالو 2 ةيض سم

 ناو هتمعن ىنمع نا طغررم بيد ني عت نك هتموت ف نكت نإ ربع نم هتمعن 5 نم سلف

 ةيمحللا تاليوأتلاىف اذكدعبلا نيلفاس لفسا ىلا برقلا: بتانم .ىلعا نم ادب انوب امهنيب

 نافرايتعالاب نافلتخو تاذلاب نادحتم ةلملاونيدلا ه6 انيد نسحا ىراكتاماهفتسا ه6 نمو

 ءالمالا نعي لالمالاو ةلم بتكتو ىإئاهنا ثيحنمو نيد اهل عاطي اهنا ثيح نم ةعيرشلا

 دحال لمجي ل ناب ىلاعت هلل ةصلاخ ةملاس هتاذو هسفن لعج ىا دي هلل ههجو مسا نم وه

 بصن انيد هلوقو . مظعتلاو .ةيدوبعلا ةهج نمالو ةيكلأملاو ةيقلاخلا ةهج نمال اهنف اقح

 لا مسا نم نيد نم نسحا هنيد نمو ريدقتلاو ادتلا نموفوتس نسحا نم زيبعلا ىلع

 لعاف نم لاح ةلمجا 6 نسحب وهو 9+ امهيحاص نيبال نينيدلا نييراج ةقيقحلاف ليضفتلاف .
 نا) هلوقب مالسلا هيلع ىلا هرسفدقو تايسلل كرات تانسحلاب تآ هنا لاملاو ىا لسا

 نيد نا ملعاو *« ناميالا ةقبق- ناسحالاو ( كاري هناف هارت نكتمل ناف هارت كنأك للادبعت

 0 ويسا) هلوقب لوالاى لا راشاهناحبس هللالمعلاو داقتعالا نيرما ىلع ىنم مالسالا

 هب هفلكام عيمجم انا 100 ماس باج بمحو ا ع رم 5 تلا ىلاَو ْ

 ىلع قفتملا مالسالا نيل ةقفاوملا 6 مههاربا ةلم عبتاو 8 عوشخلاو لالجالا هجو ىلع

 صو

 (اهتح )

ما[ تلا
 تسل سس سس سس سسسسس سسسسسس 101 ا ادع ع س

 لوصولاو تانسحلاو تاءاطلاب كسلعف ناميالارونىف ديزب ةملاصلا لامعالا عييمج نا رعاو 2

 ظ



 ءاسنلا ةروس مه 6

 أ ىدعسلالاق : : ةامطادا وف لطعتل ةجوم ارمي وم ىا ةنم ةنمالا و و ةبنما وهفالا ولمجةئزاقام |

 ا دق وكيس لالعاب لوبن ة ايديا نينا ناز ك كاف

 ىرب ىراسم رش ىبلغم ركأ *:ئزب ىزآ ينادن تعاضب ْ

 رتشم, تلزنم قح هاك ردب * رتشيب لمح نسح هكارىبك 1

 : # هبزجي » احيبق المع أوس لمعينم رظ لاقو ةيضاملا ةلمخا مكح دكا لام هان |

 | هللالوسراي اذه عم وبن نف هنع هللا ىضر ركبوبا لاق تلزئامل هنا ىورامل الجا وا الجاع ظ

 أ (كلذوه) لاق هللا لوسرايىلب لاق ( ءاواللا كبيصياما ضرمتاما نزحتاما ) مالسلاهيلع لاقف
 أ اناقو انزحو انيكب ( هبزجم أوس لمعينم ) ىلاعت هلوق لزئامل هنع هللا ىضر ةريرهوبا لاق.
 ظ نكلو تلزتا امكل هدس ىبضفن ىذلاو امأ ) لاق ”ىش نم ةبآلا هذه تّشاام هللالوسراي ظ

 | مكسفنا اودهحتف اوطرفتالو ) باوصلاىا دادسلا اودضقاىا ( اوددسو اوبراقو اورسي

 | هلدجمالو » ةئسملا دصاقملاف اذك ( لمعلا اوكرتتف لالملا ىلا مكب كلذ ىضشيالثل ةدانعلا ف

 هللاون نم هنرصنو هللا ةالاوم زواح اذا هسفنل دحمالو ىا 6 اريصنالو الو هللاز ود نم

 | اهنمأشو اهضعبىا ضيعت نم 6 تاخلاصلا نم لمعي نمو هنع باذعلا عفدىف انراطابو

 5و هعسوىفو هفيلكت وهام اهنم لممياماو اهبافلكم سيلو اهلك نم نكمتال دحا لك ناف
 رك ذ نم 2 لاوحالا ضعلب ىف ةالصلا هنع طقستو ةاكزالو داهجالو هلع حجحال فلكم نم

 ظ طرش لاح 4 نمؤم وهو 8 ناسلل نمو لمعي نكتسملا نم لاخلا مضومىف # ىتاوا
 6 كئلواف هبفناميالا نودب لمعلابدادتعاالهنال روك ذملا باوثلاءاعدتسا ىف اهب لمعلا نارتقا

 هوقحتسامم نوصقنيال ىا 6# اريقث نوملظيالو ةنملا نولخدي 8 نولماعلا نوُسؤملا
 ةا>تلاتشاهنمو ةاونلا رهظىف ىتلا ةرفخلا ىا ةرقنلا ىو ريقنلا رادقم مهلامعا ءازج نم

 نال ىصاعلا باقع دازيالذا ىرحلاف عبطملا باوث صقنيملاذاو ةراقحلاو ةلقلاىف ملعوهو

 ةصعملا ىلعو تانسح رشع ةعاطلا ىلع دعو هللانا ) ثيدحلا فو نيمحارلا محرا ىزاجلا

 0 عست هل تشو رشعنم ةدحاو تصقن هئدسلاب ىزوج نش ةدحاو ة هبوقع ةدحاولا

 | فصشت ةمكح ىروباستلا لاق « هتاتسح ىلع هن اس ىا ( هراشعا هداحآ تدغنمل لوف
 | ماظف مست هلقيبو ةدحاو مهيلا عفديف هتعاط ءاصخلا عمتجا اذا دِنعلا سلفبالثل تانسحلا
 أ ةنملالسا وىلاعتهللا نم لضف فيعضتلا نال هتاسح لصانمال تافيعضتلا نم ىفوت دانغلا
 تافعضتلانالاقف ثعبلا باتك ىف قهتشلا مامالا رك ذدقو * ةدحاوب ةدحاو هئملدع ةدحاولا

 هنم الضف دل قحلا اهرخدي لب موصلاب قلعتتالاك داعلا اهبقلعتتال ىلاعت هللا نم لضف

 هرسسدق ىدعسلا لاق : اهبهباثا ةنْلا لخداذاف هناحبس

 ىادُح دسوتىع هديار 03 95 ىأر كن مدمعزا ىراكوكت

 رز دياس َناَوج ادرف هك ربك زو سمعا تعاطهر اناوج

 كين لعف رب تسانا وت سك سهدهن *«- كيلو تعاطو تسزاب ريخمر

 ىتخادربن نكفر ريدتب *« 0 ىمم ندوب كرب هبه" :
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 ظ انآرذ دقلو ١ ىلاعت هلوقك رانا لها ىلاعتلا مهقلخ ةف/اط مه دابعلا نم ضورفملا بيصنلاو

 هدعباو ناطيشلا هللانعل دقو انهه ناطيشلا عابتا مهو 6 سنالاو نحلا نم اريثك منهل
 هللارك ذالا اهيفام نوعلم ةنوعلم ايئدلا ) مالسلاهيلع لاقاك مهتلالض ببس ناك ذا ةرضحلا نع

 رثغيالو ناطيشلاكلذكو ةلالضلل ابس تناكاهنال اهضغباو اندلا هللا نعلامتاو ( هالاوامو ىللاعت |
 ةيلزالا هللاةثيشمب ردقملا كرشلا هنم دلوب اذلو ىلزالا ديعبلا لالضلاب لاضلاالا ناطشلا دعوب

 ًايشن هللاب كرمشتبال هناف هلرفغ نمو هقلخنا لق هلرفغ دقف ةنحلل الها ناهقلخ نم اماو

 للا كولطت (* لكك نس ورك تواو )اعتاد وقلنا انهت هللا ىضر سابعن.!نعو

 نسبلبا سني ( ةؤكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهتك أسف ١ لزئاملف ءاشإلا نم ”ىشانا لاقو
 سني ( ىلا ىنلا لوسرلا نوعشي نيذلا ) ىلاعتهلوق لزئامل ىراصتلاو دوهنلا تلواطتو
 مهلو ةمحر لابةنملا اواخدو ةمحرلل اوقلخ مهف ةصاخ نينمؤملل ةمحرلا تشو ىراصتلاو دوهيلا

 رانلاىف دولخلا مهلو نجلاو سنالا نم هعابتاو ناطبشلل باذعلا قبو ةمحرلاىف دولحلا

 ظفاحلالاق : اهيفلوخدلانمدبالف اهل اوقلخ مهنال 6 اصيح اهنع نودجنالو ) ىلاعتّللالاقاك

 داب ششوب اطخ كاب رظن زب نيرفآ * تفرن عنص لقرب اطخ تفكاام ريب
 اهصالخاىف لامعالا خالص # تاحلاصلا اولمواونا نيذلاو © ىلاعتةلاءاشنا زفتمهفاف ©
 اهريغو ةاك نلاو ةالصلاّن م هعاونا عسمج مظتنيو ىلاعتهللا هجو هبديراام وه اصلا لمحلاَف

 نيدلاخ  لسملاو راو نيللاو ءاملاراهناىا 6 راهنالا اهتحننم ىرجن تانج مهلخدنس
 لبقتسملا قازغتسال وهو ةيفرظلا ىلع ادبا بصنف دبالا ىلا ةنملاىف نيميقم ىا 46 ادبا اهبف |

 نييتل تاحلاصلااولمعو اونمآ لاقف امه عمحو ناميالاعم ةعاطلا رك ذامتا يدادحلا لاق « |
 عم ةعاطلا عفتتالاك ناميالا عم ةعاطلاب لالخالاو ةيصعملا رضتالهنا مهوتينم مهوت نالطب

 دعو ىا “6 اقح هللادعو # نيرمالا نم دحاو لك ىلع باوثلا قاقحتسا نييتلو رفكلا
 لبق ىتلا ةيمسالا ةلمْا نومضم هنال هسفنل دكؤم لوالاف اقح كلذ قحو ادعو اذه مهلهل
 ريخلا نال هريغل دكؤم ىناثلاو اهعوقؤ لبق ةعفلملا لاصيإب رامخالا نع ةرابع دعولانال دعو

 ىراكتا ماهفتسا 6# البق هللانم قدصانمو © بذكلاو قدصلا لمتحي ربخ هنا ثيح نم

 لوبقلابىلوا هدعوف لئاق لكنم قدصا ىلاعت هناو ادعوو الوق هللانم قدصا دحا سيل ىا

 ناردصم لاقلاو ليقلاو ْرِبَقلا ىلع بصن البقو . لوصولا عئتم ضحم لس ناطيشلا دعوو

 © باتكلا لها ىتاماالو 8 «ندركوزرا» ةيسرافلابةينماعمح 4 مكيناماب سبل ف لوقلاك |
 لصح امنا وباتكلا لها ىتامابالو نوملسملااهيا مكسامابلصحي باوثلا نم هللادعوام سيل ىا
 راابكلاو رئاغصلا نم مهبونذ عبمج مهل رفغي نا نيملسملا ىاماو . اصلا لمعلاو ناميالاب

 اماياالارانلا مهلخ ديالو هللامهبذعيالنا باتكل الها ىتاماو . ناميالا دعب ءوسب اوذخاؤيالو

 نكلو ىنتلاب ناميالا سيل نسحلانعو # انبذعيالف ( هؤابحاو هللاءانبانحن ) مهلوقل ةدودبعم

 مهلةيسحالو ايندلا نم اوجرخىتح أ ةدلاواما مهتهلااموقنا لمعلا هقدصو بلقلا ىف رقوام

 ءاجرلا مهضعب لاق + ىلمعلا اونسحال للاب نِظلا اونسحاول اويذكو هنلاب نظلا نسحت اولاقو

 ام )



 تت بلل صطل ده لااله سس سسسسلل سحاب ب سبساااللا

 ءاسنلا ةروس م "م4 ح

 | هتاصعوهللابرفكلا اذكو هلجال قلخ ىذلاهجولا ىلع دابعلا هب عفتنيل قل امناو هللازودنم |
 | ةلحم ىلحتلا دادعتسا ىبع قلذا رطف ىلاعت هناف ةفص ههجونم هللا قلخ ريبغت اضيا هناف |

 | ةمر تايم الخزانات رجلا يخل 10 ووو و حقنا تاكا ١
 | هتارصتيو هنادوهي هاوباف مالسالا ةرطف ىلع دلوب دولوم لك) مالسلاهبلع هلوق هديؤيو

 ةفص اههجو نع اهل ريغت هلجال ثتقلخام ريغ ىف حراوجلا لايمتسسا ادد ع ةناسحت و |

 ناطشلل لوقم اهنم ةدحاو لكمهن م الو.مهنينم ألو مهنلض الون ذخنأأل ىموعبرالا لماو 5

 | نم ايلو ناطيشلا ذخم نمو © هلاحو هلعف ناسلب وا همسج ناسلب اهلودب نا اما واخمالف

 | هتعاط ىلا قلاعت هللاةعاط نع هزواجمو 3 هللا عاام ىلع هلا وعديام راثيإب 3 هللان ود |

 | هناك ةنْلانم هناكم لدبو ةيلكلاب هلام سأر عيض هلال # انيم انارسخ رسخ دقف
 لاملاو هاا نم ايندلا ذناذل ليثو ةفاعلاو رمعلا لوطنه هزحن الام 43 مهدعب © رانلا نم

 ليموا ءازجالو باسحالو ثعبال نا وحن نولانسالام 3 مهشعو 3 سفنلا تاوهش ءاضقو

 ْ ايف عفنلا راهظا وهو 4 ارورغالا ناطبشلا مهدعبامو ف لمع ريغ نم ةيؤرخالا تابوثملا

 لوعفم اما ارورغو . هئالوا ةئسلأبوا ةدسافلا رطاوخلا ءاقلاب اما دعولا اذهو ررَضلا هنف
 | ءاوغاىف ةذمعلانا ملعاو * مهرغي نال نيج مهدعلام ىأ هلجال لوعفموا دعولل نان

 لوطسونا هنلقىف قلب نالثم ناسنالا بلقىف ىنامالا تليو ايندلا ف راخز نيزي نا ناطيشلا
 | تضانملاٍرابرال رسيئام هل لصخم و هنادعا ىلع يىلوتسو هدوصقمو هلمأ ايثدلا نم لانيو هرمع

 هبولطمو هلما لاثبال ابرق لاط ناو هرمع لوطيال امير هنال رورغ كلذ لكو لاؤمالاو

 عاونا مظعاىف عقبف توملاب ةقرافيزا دبالف هوجولا نسحا ىلع هبواطم دجوو هرمي لاطناو

 اريثأت مظعا هتقرافم تناك ىوقاو دشا ناك الك نزار النارا ثرقلا رول وف او غلا

 لبق كلذلو ةرسحخلاو ملا لوصحىف

 عاطقنا تقو ىوشنملا ىونشبان * ىبكااب جيه فلا وجيمه ربكم تفلا

 ظ توشو هعدخمو ناسنالا رغب نا لجال ىنعو دعياما ناطشلانا ىلع ىلاعتو هناحتس هلق <

 نمحرلا ىضر ىنتسيو ناطيشلا ساوسو عبتيالنم لقاعلاف * برآاملا عفناو بلاطملا نعا هنع

 | ةحصن كلذ كواهظع ازوف زوفيل امهبلمعلاو ميركلا هلوسر ننسو مظعلا هباتكب كسقلاب

 | ناثأدتموهو معرقتسم ىا * مهبوأم ًادتموهو ناطيشلا ءالوا ىلا ةراشا  كئلوا

 ظ | ابرهمو الدعم ىا 6 اصخم اهنع نودجيالو 9: لوالل ريخ ةلجاو ىتاثل ربخ 8 ماهج ف

 زوجالو اهنع ان اك ىا اصخم نم الاح عقو فودحمب قلعتم اهنعو لدعاذا صحب صاح نم

 اًقلطم لمعيالوهو ناكم مسا اما هنال اصيخم هلوشالو نعب ىدعتيال هال نودحس قلعتينا

 ءادعسلا مهو الها اهل قلخو هنا قلخ هللاناراشالاو# هيلعمدقتبالردصملا لومعموردصماماو

 0 ىرينفىوهلاب ارماو انعادو انتم ناطيشل اق لخو ء ءامقشالا مهو الها اهل قلخو ران اقلخو

 ظ | ( ءاشينم ىدهلو ءاشن نم لضإ ف ىلاعتلاقدقو سيمبا وهف سلبا نم دي د7 <

 («ىنحؤؤ نالاجعنر

 ا
 ا
ٌ 
 ا
 ا

 ظ
| 

 1 دبعي نال قلخي ل اهنم أيش ناف اهتفصل ريت اهنكل اهدوصل اريبغت نكت مل ناو اهتدابع ناف |
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 مده 7 مم >2 سماخلا ءوملا

 عباسلا دلولا ناكناف نطبا ةعبس تدلو اذا منغلا نم ىه ةلصولاو . ءاسنلاو لاحرلا اهلا ١
 تناكو اهنولمعتسي اوناك ىثنا ناكناو ناسنلا نود لاجرلل ةنأع ناكو مهتل آل هوحذ اركذ
 نم اهاخا نوحيذيالف اهاحلا تلصو تخالانا اولاق: تاو اركذ ناكناو معلا رئاس ةاّرن
 ىاخلاو ةلعاف ىنعم ةلابعف ئهف ءاسنلان ود لاحرلل ةعفنملا تناكو ةاسلا ىرحم ىرجو اهلجا

 ىمحدق هنا هل اولاق هدلو دلو بكراذا لبالا نم لحفلاوه ىلقو هدلو دلو دلو ىذلازيعلا وه

 ءاسننلاو لاجرلا هلكأي تاماذاو ىعرملاو ءاملانع عنبالو بكحربالو لمه هرهظ

 روما هيفجردنيو * ةفصو ةروص هجهن نع 6هللاقلخ نريغيلفإ#ل رييغتلاب :# مهنرمآلو
 ىىاخلاو اهلحف نيع اور وع افلا مهدحا لبا تغلب اذا برغلا ثناكو ىماحلا نيع "قف اهنم +

 نكل اقلطم ءاصخلا عمي ظفللا مومحو دسعلا ءاصخ اهنمو « مهدنع ةثكم لاط ىذلا لحفلا
 ءارشدركي ةفشح ىلا دنعو مدآ ىنبىف هوعنمو ةجاحلا ناكمل مئاهبلا ءاصخىف اوضخر ءاهقفلا
 تأرق باستحالا باصتىف لاق « مهئاصخ ىلا وعدت مهيف ةيغرلانال مهمادختساو ناصخلا

 لابقف ةأرصا هنم ترفنف بوبجم ىصخ هعمو ءاسنلاىلع لخد ةيواعم نا تكلا. ضعنفف

 ٍبجْمتف رظنلا نم هللاءرحام. تلحا دق هيف ةلثملانا ىرتأ لاقف ةًأسما ةلزن وه امنا ةيواعم

 وهو جناشوا لحكب ىئخي مث ةرباب داجلا زرغي نا وهو مشولا اهنمو * اههقفو اهتطف نم
 نكماذا هتلازا تبجو ىبفاشلا باحصا ضعب لاق + رضخب ىتح مشولا هب لاعب محشلا ناخد
 اليئاتسا ةأرملا ددحت نا وهو رشولا اهنمو * وضع توف فخ ملنا حرجلابف الاو جالعلاب
 اذا ةَأرملا تصغ : لاق هجولا روعش فتن وهو صمللا اهنمو * باوشلاب اهيشن اهققرتو

 سايللو معلاو صمنلاب ءاسنلا نيزتىتلا 5 ًارملا هصمانلاو اهيجاح واههجو رعش فتن, تنيزت

 ةمشوتسملاو ةمشاولاوةلصوتسملاو ةلصاولاو ةصمنتملاوةصمانلا مالسلاهيلعىنلا نعل دقو شاقنملا

 صاتىتلا ىه ةلصوتسملاو .اهسفنب اهريغرعش لصت ىنلاىه ةلصاولاو . ةريشوتسملاو ةرشاولاو
 .اروزرخآ رعشب رعشلا لصت ىلا ىةلصاولا كالملا نبالاق « اهرعشىلا كلذ لصوت ناب اهريغ

 يورد نايف روضتل|رذاك اذ دعا يرفق كاس أ راوإ قتكوللاو هعلط لا* عا وش عدتاو

 ءاسنلا ذاختا زوجبف . هلصوب سأبالف هزيغ اما هلازجانم ”ىشب عافتنالا حابيالف هتماركل
 هتاعف ناف ناكناو اضيا مارح وهفجوز اهل نكي مل نا ليصفت هف لبقو .ربؤلا نم لمارقلا

 دل وعفملا مئأنالو هتلعاف مثأن ةريغصب كلذ تلعفنا اهنا مث الفالاو زوجم دسلاوا جوزلا نذاب

 طنالا فتنو ةناعلا قل ةئسلا ناف ةناعلا رعش فتن صمنتلاف لخذيو . ةفلكم ريغ اهنال

 ههجونعللاقلخ ريبغت ليبق نم روك ذلاب ىثتالا هبشتنع ةرابع هنوكل وهو قحسلا اهنمو *
 رك ذلا هيشتنم هف امل ثّحيتلا اذكو (نقهنب, ىز ءاسنلا قاحس) عوفرملا ثيدحلاى و ةفص

 ةماقا نم اهبف امل ةطاوللا اهنمو * ناسللا ف رسسكتلاو ءاضعالا ىف نيللا راهظا وهو ىثالاب

 هتسلاجمو مارح ةوهشلابهجولا حمبص ىلارظنلاو ةئارحلا عضومماقم تالضفلا عفدل قلخام

 نيناطيش ةأرما لك عم نا ) تاياؤرلا ضعبىف ءاجو مدقلا ىلا نرقلانم ةروع هنال مارح |
 ةراجحلاو بكاوكآاو رمقلاو سمشلا ةدابع اهنمو * ( اناطيش رشع ةينامم مالغ لك عمو ظ

 (ناف )

 ظ
| 



 اهل راسي جرحا 'لرف هتلر يقلو كي دعو كسل لوتش نأ( ) فرم دف
 اهنع ٍببَجا اذإو ةيددعلا ؟ ىنعمب انهام ( زانلاتعِنامو لاق ) ثوعبملا ىنعمي تعِبلاو اهلهاَريِم |

 | ماللاهلع ىللا لاق نوعستو ةعسنو ةثامعست فلا لك نم ) ىللاعت هللا ىا ( لاق ) ددعلاب

 لاوها ةدش نع ناتبانك ( اهلمح لمح تاذ لك عضتو ريئصلا بيشب نيح لواقتلا كلذف
 ْ نكلو ( 000 ىا ( ىراكسب مهامو ) فوخلا نم ىا ( ىراكس سانلا ىرتؤ.) همانقلامول

 | قالا لجرلا كلذانيا هللا لو سراي اولاقف مهيلع كلذدتشاو ىوارلا ىا (لاق ديدش هللا باذع
 | ةباحصلل باطخلاو ( الجر مكتمو افلا جوجأمو جوجأي نم ناف اورمشبا ) لاقف فلالا نم
 لاق ( ةنللا لها عبر اونوكتنا وجر أل ىنا هديب ىسفن ىذلاو ) لاقمث نينمؤملا نم مهريغو
 ( ةنْلالها ثلث اونوكتنا وجرال ىلا هديب ىسفنىذلاو ) لاق مث انربكو هللا اندمحف ىوارلا
 | قرتو ( تلال عار ظن اونؤكت ناوجر ال ىلا هدْنَت تف قلو ) لاق مان ركو هللا اندم
 انتسحنو رسول ةنلكوفا أ ل نامو قيلقا لا؟ جملا نم زدنا يدك 3 9نلاهلع
 | زرق دو وتامر تالا لثك ) ةرفكلا ىا ( متالاىف مكلثم نا نونامث اهنم ةمالا هذهو

 ١ هللاداعنم ذخت هنا سيلبا لع فيك ليقناف « ةنلطا نيئمؤملا لك ل وخد دعّتسبالف ( دونالا

 سالاو ةنلانم مثهج نالمأل ) هلوقب هبطاخال ىلاعت هللانا اهنم . ةبوجا هيف لبق * اببصت
 | عمط هنم لانف مد ال سوسولمل هنا اهنمو . هانم مدآ ةيرذ نم لاني هنا سبلبا لع 6 نيعمحا
 / 6 مهناض ألو 2 سانلا نم اناكس اهلنا لع رانلاو ةنملا نياعاملل سيلبانا اهنمو . هتيرذف
 ١ لض ًالاهملا ءاعدلا ىوس ةلالضلا نم ”ىث هيلا ناكولو لطابلا ىلا ءاءدو ساوسوهلالضاو قمل نع

 / ( 'ىث ةلالضلا نم هيلا سيل واني زم سيلبا قلخ ) هقحف مالسلاهيلع لاقامل هنكلو قاخلا عيمج
 / ىتامالا «مهنينم ألو 6 ةلالضلا مهل قلخيالو تاوهشلا بوكرو لطابلا سانلل نيزي هنا ىنعي
 | ىا ناسنالا ىمي لبقو . رمعلا لوطو لاملانم ءانمسام كاردا ناسنالل لخناب.ةلطالا

 | ةرخ آلا ىف لاني هنا همهونناب لبقو . باسحالو باقعالو ثعبالو رانالو ةنجال هلا همهوب |

 / ناذان كتبلف 92 قشلاو عطقلاىا كتبلاب « مهنرمآآلو 9: هتحرو هللا لضفنم ارفاواظح
 | ىا هكتب لاقي ريخأتالو كلذىف مثعلت ريغنم اهنقشيو ىرعا بجومب اهنعطقيلف ىا ه6 ماعنالا
 ' انهه هبدارملاناىلع نورسفملا عمحاو * ريثكتلل كّتبتلا ىا ليعفتلا ءاسب ىلا لقنو هعطق

 , ناذآ اوعطقينا لع مهتلمحالىا مثلاو رقلاولبالا ماعنالاو بئاوسلاو رئاحبلاناذآ طق

 | ايماحو ةليصوو ةبئاسو ةريحب اهتيمستو مانصالل اهلعحب مهسفنا ىلع اهومرحبو ءاشالاهذه
 اوعنتماو اهنذا اورحتاركذ اهرخآ ناكو نطبا ةسمح مهدحا ةقان تخا اذا ةيلهاجلا لغا ناكو
 لبقو اهبكريل ىعملا اهيقلاذاو ىعرض نع عنمتالو ءامنعدرطتالو اهحبذو اهبلخو اهبوكر نم
 لجرلاناكو تءاش ثح ىهذت ةالخلا ةماسلاو نطنا ةعيس تدلو اذا اهب كلذ نولعفن اوناك

 وا ىنطو ىلا تلصوناوا رفسلانم ىئاغ مدقزا لوشوا ةساسىتقانف تنفشزا لوشب مهنم

 | تق ةلابرتك ماادزكو هريختلاب ترام ةنابرسسيو ا ثالوت رع الا انك 3ىناوشا تدق لا
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 دمدثك "ل5 3 سماجلا ءزجلا

 ةلرشلاف :ىهتنا ىلاعت للاب كرشلا اهدعبا بتام ىلع ةنْلا نع باهذلا نا ( ادب إل هلوق ىف
 رجلا برشو مارا لك اك هوجو ىلع تاسلاو .تانسلانسحا ديحوتلانا ملئاذرلا حسقا
 هللا اظفح ىتخو ىلج وهو رفغبال كلذلو هللاب كرششلا لكلا ءوسا نكل اهوحنو ةسغلاو

 هللاهجو هب ديراام وهو اصلا لمعلا اهعمجبو هوجو ىلع هلا دك ب اني

 لاق نزويال كلذلو تايسلا عماقو تانسملا عيمج ساسا هلال ديحوتلا لكلا نسحاو
 هللا الا هلا ال نا ةداهشاالا ةمايقلا موب .نزوت مدآ نبا اهلمعي ةنسح لك ) مالسلا هيلع
 تاومسلا تعضوو اقداص اهلاق نم نام ف تعضو ول اند )ا هن ازيم ف عضوا اهناف

 نوك نيب ىلاعت هللا نا مث كلذ نم حجرا هللاالا هلا ال ناك نهيف امو عبسلا نوضدالاو
 فيوم دول ا 6 نوعدي ةيفانلا ام ىنعمي 46 نا #9 لاقف اديعب الالض مهلالض

 . عجار ريمضلا 46 هنود نم و هيلا هجايتحا دنع هوعدي هناف أيش دبعنم نال نودبعي ىنعم
 اوناك مهنال امانا مهمانصا تيمسو ناثوالا دارملاو تا عمج هي انانا الا هج ىلاعت هللا ىلا

 ابلاغ اهنومسو ءاسنلا اهب نيزتت ىتلا للحلا عاونا اهنوسبلبو ثانالا ةروصب اهنوروصي

 كايئالزا هيما مس ال يلامس دق ”ىثلاو ةانعو ىرعلاو تاللا وح تاما ءانساب
 هلعلو لعافريغ لعفنم هنا ثنحنم اهب هل اهبشت ىثا ىعدي دامّلاو اهيف حاورا ال تادامح
 نمو لعفب الو لعفتي هنال اثانا هومسيام نودبعي مهناىلع اهينت مسالا اذهب ع د ع
 لبقو مهتقامح طرفو مهلهج هانت ىلع اللد نوكيل لعفنمريغ العاف نوكي نا دوبعملا قح
 للا لاق ىلاعت هللا تاب ةكنالملا لوو ةكئالملا دنعي نم نيكرسشملا نم ناف.ةكالملا دارملا ظ
 مهفارتعا عم © ىتالا ةسيس ةقيتالا ١ نوعببأ هلا نيل نكات 42 ظ

 مانصالا ةدابعب نودبعي امو ىا 46 نوعدي ناو 8# هلذراو هسخا “ىش لك ثانا نإ
 . هلةدابع كلذىفهتعاط ناكو اهيلع مهارغاو اهتدابعب مهما ىذلا هنال 86 اديرم اناطيشالا ف |
 جاجزلا لاقو * مهملكي 2 كلا يملا تاس ناطيش نانوالا كلتنم دحاو نك نك لب ظ
 سلبا لوقوهو (نذخمالإل ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق ةداهشب سيلبا انهه ناطيشلاب دارملا |

 درجت ىا درم نم ليقف. ريخب قلعبال ىذلاوه ديرملاو سيلبا وه ةندسلل ىءارتي ىذلانا دعب الو
 ههجو ىلع نكي ملاذا درعا مالغو اهيلع قروال ىا ءادرم ةرحش لاش ريدا نم قىرعتو جرسلل

 منهج ف دولخلاب هلمكحلاب هباقع ىلا هتمحر نم هدعبا ىا ناطيشلل ةيناث ةفص 6 هللادنمل ل رعش
 هللا لصت ةمعن نم واخمال ايندلاىفوهو هللاهنعل لاّقينا حصي فيك لاق نم لوق اذهب طقسيو
 فططع © لاقو #8 رانلا ىف دولخلاب هل مكحلا عم هيجل تالت ادتدال ميال لاح لك ىلع هتلارم
 لادلا نعللا دنع هنع رداصلا عسذشلا لوقلا اذهو هللاةنعل نيب اعماج اديرم اناطيش ىا هيلع
 « نذخأأل © ةسحخل ادرج ديفتاما تافصلانيب ةعقاولا واولاناف سانلل هتوادع طرف ىلع
 ابجاو اموطقم ىا ه6 اضورفم ابيصن كدابعنم 8 مسقلل اهلك ةينآلا تاماللاو ماللاهذه
 ىضاعملا نم هل نيذ اهف هعاطا نم لك سيلبال ضورفملا .بيصنلا ىا وهو ضرفو ىلر دق
 ىا ( ىلاعتللا لوب ) قراشملا ثيدح فاك نوعستو ةعستو ةئامعست بلا لكنم نسا لاق *
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 ءاسنلا ةروس مك ؟ مو ”*#ع

 نيدلا وهو "يع داقتعان مي هملع”نورةتسق 2ايام ىا 4 نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو » ْ

 0 هالون الالاو 0 اد الز

 - ىور ب متهج ىا 4 اريصم تءاسو # اهيف هلخدن ىا 3 ماهج هلصنو راتخا ام

 2 ةكم ىلا برهف ديلا عطق ةحاضفنم افوخ هللالوسر فلاخو هللا مكح دناع ةمعط

 نع ةجراخلا ةاشلا ناف نونمؤملا مهو ةعاما فلاخ النا لقاعلاىلعف ارفاك تامو اهلهانيد ظ

 ةاصولاو ةبرقلاو ةنلا ىلا لصوملا قحلا لبلاوه نينمؤملا ليسو بئذلا اهلك أي عيطقلا ْ

 ناطسشلاو سفنلا نهنوجانتي نيذلاىا ( مهيوجم نم ريثكىف ريخالا هنا ةراشالاو © ءاقللاو

 لاقو ىتتسا مثركلاو ءاشحفلاو ءوسلاب نورمأي مهنال هبزوجاتتيامفالو رارشمهنالىوهلاو

 رباهفناف 9 دخلا هذَهْيَرَما نمفالا ّىا سانثانيبحالصاوا فورعموا ةقدصب ما زمالا)
 صاوخ ىنابرلاماهلالاو ىنامح لا رطاخلاب أ ا ومحىجولاب تاريخلاب سعب هناذ ىلاعت هللا وهو

 ناطيشلاناو ةمل كملءالنا)مالسلاهملع لاق م ةطساولاريغبو كلملا ةطساوب نوكيرطاخلافهدامع
 | ةطساولا ريغب ىلاعت هللا نم نوكيام ماهلالا و(رمثلاب داعيا ناطمشلا ةملو ريخلاب داعيا كلملا ةملف ةمل

 | ةراشاب نوكيآم هنم برضو . هللانم هنا دبعلل هب روعش الام هن برض . نييرضىلع وهو
 رخآ ةفرعم ىلا جاتحمال هفيرعتو ماهلالا رون ملعتل ىلاعت هللانم تا هنا دبعلا معي ةحيرص
 ىند نع ىلاق ىنثدح خعاشملا ضعب لاق اك ىلولاريغو ىلولل نوكي اذهو ىلاعت هللانم هنا
 (ىحولاق بست نا هتسارف تداك) لاقو ( رمع ناسل ىلع قطنل قحلا نا ) مالسلا هيلع لاقو

 | هناضرمل ابلط هللا همهلا امب لعفي نمو ىا 6 هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعشي نمو ) لاق مث

 | ارجا هيتؤن لعفلا بيقعىنمي فوسف هلوق بيقعتلا ءاغب ركذ 6 اهظع ارجا هينؤنفوسف ))
 | ىا 6 لوسرلا ققاشي نمو ) لاق مث مظعلا ىلا هلصوتو هنع هبذحت ىتلا ةيانعلا ةبذج وهو

 فيرعتب ( ىدهلا هل نيام دعب نم“ ) هيلا قحلا لوسر وه ىذلا ىنابرلا ماهلالا ملاحم |

 ليوستو ىوهلا عطب ناب ماهلالاب نينقوملا « نيئمؤملا ليس ريغ عشر و رف هرونو ماهلالا

 | لسالسب 6 هلصنو )) ىلوتام ىلا نالذخلاب هلكت ىا 6 ىلوتام هلون ١ ناطيشلا لسسو سفنلا |

 | ةيئاطشلاو ةعمسلاو ةمدهلا تافصلا“ تالفس ( ماهج )) ىلا اهب ىلوت ىتلا هتالماعم

 | مهكارشاو ناطيشلاو سفنلا عابتاو ىوهلا ةدابع نم هلا راصام ىا 6 اريصم تءاسو إل
 كلذ نودام رفغيو هبكرشي نا رفغيال هللا ناي ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك ةعواطملا ىف هللا

 بون ذلا ىف كمْهَس تش قاَلاقَو لَو هيلع هللا ىلص للالوسر علا خيش ءاج لاش 85 ءاشنإ نمل

 ىضامملا عفوا و الو هنود نم دخلا و هب نال م هتف لع ذنم 0 هللاب كرشا مل ىنا الا

 هللادنع ىتلا- ىرتاف بئان مدانل ىناو ابره هللا زحتا ىبا نيع ةفرط تمقوت امو ةءار>

 هيوتلا تلصح ءاوس روفغم هاوس امو هنعةيوتلاب الا روفغم ريغ كرشلاف .٠ ةيالا مهبل اقل

 هوما جي الردإ ةلؤلمرك -- ءاشنإ نمل ل ارشاد ارم بال

! 

 | اع ططلاو ثاودلا طحت ةلالضلا عاونا مظعا كرشلا ناف قحلا نع ه4 ادعب

 ا ةدياقلاو ٠ 0 أدسعب اباهذ ىدهلاو باوصلان ع بهد دمف ىا ىدادحلا لاق

 جي
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 1 | نانا ناب. رمس ةغللا ىف وهو يلب كك نم ”نثكف ىا * مهبوج نم ريثك ىف ريخال

 دهاجملاق < !يهاظوا ناكارس نانمالا وا ةعاما هب درفتام ىوجتلانا ىلا جاحزلا بهذو

 « قراسلا موق جانتىف تلزت ناو ةمعط موقب ةصتخم ريغ سانلا عيمح قحف ةماع ةيالا هذه

 ' لوقت اك ريثك نحل لدب رور# هنا ىلع سمانم ىوجن ىف الا ىا * سما نمالا » هصيلختل
 ' الو عرشلا هئسحتسيام لك ىورعملا 6 فورم وا ةقدصب #8 ديز مابق الا مهمانقىف ريخال
 |فلاؤهللا ةلاما لا لمْرقلاب' اح زتتف دقو ىلا نافعا نوفو لدا: قانشا مظتنف لقعلا 24-ر

 |ووعل ناو سو هيلع هّللاىلص لاق ةبجاولا ةقدصلا ةقدصلاب افقي عوطتلا ةقدصو

 ءوسلا عراصم ىتت فورعملا عئانصو فورعءملا لها الوخد ةنآلا لها لواو ( ةقدص

 للا لئاد نئاذنا قام نك ١5 !ءاش ا: ادن اب. نكىسنوت
 وا ركشم نع ئهنوا فورعمب صانم ناكام الا هلال هلع هلك مدا نبا لمع ) ثيدخلا فو

 زواجب هنا ريغنم مهنيب ةاداعملاو ةقاثملا عوقو دنع # سانلانيب حالصا وا # ( هللارك ذ
 جالت ةرئا ةجار و لكضفأب كربخا الآ ) ثيدحلا فو فيرسشلا عرسشلا دودح كلذ ىف
 الف ةقلاشلا ىه نيبلا تاذ داسفو ( نيبلا تاذ حالصا ) لاق هللالوسراي ىلب اولاق ( ةقدصلاو

 هيلع هللا لص هللالوسر نا ىراصنالا بوبا ىنا نعو *« نيدلا قلحت نكلو رعشلاقلحن لوقا

 حلصت ) لاق هللا لوسراي ىلب لاق ( منلا رمح نم كل ريخ ةقدص ىلع كلدا الأ ) هل لاق سو
 ماسقالا هذه دارفا ىف رسلا لعلو اولاق ( اودعايت اذا مهني برقتو اودسافت اذا سانلا نيب

 . ةعفملاو ةرضملا عفدلوا ةعفمملا لاصيال اما سانلا ىلا ىدعتملا ريا لمح نا رك ذلاب ةثالثلا

 اماو .6 ةقددصب سما نمالا ل لجو نع هلوقب ةراشالا هلاو لاملا ءاطعاك ةينامسج اما
 وأ ) هلو هلا ريشا دقف درضلا عفد اماو . 6 فورعموا ) هلوقب ةراشالا هيلاو ةيناحور ظ

 ةقدصلا ىنعا ةروك ذملا رومالا ىلا ةراشا # كلذلعفب نمو 8# 6 سانا نيب حالصا |
 الا الوا لاق ثيح مالا ىلع مالكلا ىنب اماو ددعتم ىلا هبراشي هناف حالصالاو فورعملاو |

 وهف لعشب نمو لاق ثيح لعفلا ىلع ءازملا بترو لعفلاب ىمآلا قحىف مالك وهف صانم ظ
 لدنل كلذب يسارا نمو لوّسو نسل كح نيس نا لوالل بسانملا ناكو "لعافلا قف مالك

 وه ضرغلاو ةدمعلاناو مهنف لخدا لعافلا ناك نيريخلا ةسمز ىف لا اع
 ىلع ةروكذملا رومالاب سعآآلا ضيرح هيفف .هللا ةلصو هنا ثيحنم ىمالا رابتعاو لعفلا
 لامعالان ال هب دسقتلاو لعفلل ةلع ىلاعت هللا ىضر بلط ىا # هللا ةاضرم ءاغتبا قي اهلعف
 نراشلا لاق نامرحلا ريغ هب قحتسإ ل ةعمسو ءاير اريخ لعف نم ناو تايناب

 تسدن مورحوت نوج ىسكرد نيزا * تسين موب رد صالخا خب ترك
 راكب ىثاب ديز ةناخ رد وج * رادم ترجا مشثجرسب ىا ورمحر

 0صظ"00 لا

 | ايندلاضاعانم تافام هنود رقحتسيو ففصولا هنع رصّم © امذ ء ارجا هينؤن فوسف 9

 نخ آلا قسش ريغ قش ىف نيفلاختملانم.الك ناف قشلا نم هفلاخم © لوسرلا ققاشي ن نمد# |

 ولالا رق. كلي ولسوف فوزولاب مر وره لك يملا اد نيام دمي نمو |

2) 



 ءاسثلا ٌءروس مهب ؟رم جس ء
 1011م ا اا اقتا تس سس سس سس سس ع سم تت

 | هذه ىفو هريسفنىف ىدادحلا لاق * ملعب ملام هملعتو هتمصع مظعلا لضفلا كلذ نمو ةماتلا

 ةقيقحم لع ريغ وهو هيفن وا قدح تايثا ىق هريغل مصاخم نا دحال زوجال هنا ةلالد تايآلا
 ارفاك رخ آلاو املسم اهدحا ناك ناو نيمصخلا دحا ىلا لملا ؟ احلل زوجالهناو هنما
 ةياالا هذه نا رعاو * ىهتنا هلع اهب مكحلا بجوبال ناسنا ىدي ىف ةقرسلا دوجو ناو
 ىلع دوعت ريخلا ةعفنم نا !ك هبحاص ىلع دوعي رمثلا لابو نا ناس اهنم . ةريثكلئاضفل ةعماج

 بئاصلا لاق : هلعاف

 دنكيم هلاث ناك هشيمه فده زا شيب * دسريه لظ رثا ناماظب لوا
 | طقس خرف دوب اهدرم“ هما ىدب نيب ةرقب لج عيذب لجر دي سبا ىلاعت هللازا  ىكح

 ١  ىكحو  رقبلا عاذو رجشلا عطاقو رششبلا عئاب نوحلفبال ةثالث لاقي هما ىلا هركو نم
 | هذخاف عضوم ىف اهدلو تعضوف ةعرزم ىلا تبهذ مث لئاس مث ىف ةمقل تعضو ةأرما.نا

 ظ
 ا

 ظ
ْ 
 ا

 | هذه لاق مث ىذا ريغ نم اهدلو جرختساو ٍبئذلاقنع تآ ذخاف ىدلو براي تلاقف ٍبْئذلا
 ةمك ل اودعلانااهنمو .اضيإ ايندلاىف هعنصرثا ىري لكف لئاسلا مف اهتعضو ىلا ةمقللا كلتل ةمقللا

 | ام ىلع هنم عفني ملامت هللا انذاعا ىلاعت هللا ىلا برقملا عفانلا لعلا دارملاو لئاضفلا مظعا نم
 | عطقتيال عفالا رعلا ناف ( عفسال لع نم كب ذوعاو ) هتاعد ىف مالسلاو ةاللا هناي لاق
 | هلمع عطقنامدا نبا تام اذا هنع هللا ىضر ةريرمهىبا نغالسم ىورام ىلع اضيا ةرخ الاىفدددم

 ظ نمتاريخلاو لئاضفلادسعلاىربالنا اهنمو .هلوعديحاصدلو وهب عفتني لعوةيراجةق دص ثالث نمالا

 | نف ةك زتلا لحمي تسيل سفنالاناف هسفن زي نا دمعللسيلو هتمحرو هللا لضف نم لب هسفن
 | اردق هسفنل ىريال لماكلاو نيقلا راؤنا هنطاب نم طقسا طقف ايش هسفن نه نسحتسا

 |  ىكح  دوجولا ةمعنل لباقيال هتياهن ىلا هتيادب نم دبعلا هلمعيام لكو هلمعل فيكف
 | أيش هوطعي لف سائلا لأسو ريقف ماقف دجسمىف اسلاج ناك هنا ىامركلا عاغش هاش نع
 | كانه ناكو ريقفلا اذه ىطعف . ريخلا نم نمي ةنس نيسمح جح ىرتشي نم ىتامركلا لاقف
 | فيكم ةميق ىدفلل ىرا ال ىامركلا لاقف ةعيرشلاب تففحتسا دق خسشلا اهيا .لاقف هيقف

 | اذن ةيآ نواااإلو تانسحلا عيمج نولمعي لب لمعلا نع لطعتلا دارملا يلو ىلمعلىرا

 هرس سدق ىدعسلا لاق : ىلاغت هللال ضف نم اهل قيفوتلا نوري لب

 دو ئريفب ئووخح نعت نازادكاردب افسوتءزج ريخعا قنوت : قي ناك |

 نيم اردوخو ىوك انث ارادخ *« نيمز رب ىهن تمدخمب ىبوروج
 أ هف دحأل سلو ءاشننم هني قللا يهانومنم ةدهوم هللا لضف نا ةيآلاق ةراشالاو ©
 | مظعلاو اصلا لمءلل هقفويو ناميالل دبعلا ىدهي كلذبو ٍبالجتسالاو بسكلاب لخدم ظ

 ١ كيلع هللالضف وه مظعلا هللازا ىا ىلاعت هللاوه 6 اهظع كيلع هللا لضف ناكو ) هلوقىف

 | نمو ( كالفالا تقلخ امل كالول ) لاق اًدهلو نيملاعلا ىلع هتمحرو هللا لضف كلنا امك هتححرو

 | اظفحا مهلا لوصولا قيرطنع تاينامسإلاو تايناحورلا نم ثوم هلضي مل هنا هيلع هللا لضف
 | ةيسدقلا سوفنلاب كلضفب انقحلاو ةيسنا وا ةبقافا كلا لوسصولا قيرطف عئاوملا نم

 دشستيتشسصض*_رر يلبي سس ملم سليل اج يي ا--”-”-”-ابسنسنس يسيل



 مم 5/9 خ- سماخلا ءزجلا

 /مدقديف نكي. هاذ هتيتغا دّقف لودنأم هنف ناكنا) لك لود ااه ىتا فتن نأ تنأزرف أ لامقف

 بولقلات هبا 6 اناتهب ) سفنلا بحاص « لمتحا دقف ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ( هتهب
 ةلزنم ن وكيف هبلق اهب مثاو ىصاعملانم هسفن هب تما امب 6 انيبم امتاو ) ةعاطلاو ةيدوبغلا نع
 هنع عطقني الف ةواقشلا ربك ١نم اذهو سفنلا وهو ادلج بلقلا وهو بللا لعج نم

 فوس ] مهف ىلاعت هللا لاق نيذلا ةلمس نم نوكف ادواج هدوجو لكراص اذا باذعلا

 انهه دواجلاب بابلالا اولدب مهنال «اهريغ اذولج مهانلدب مهدولج تحضن الك اران مهلصن

 ةيوهلا ىلا ةينانالا نمو قلاخلا ىلا قلخلا نم دملا رارف رافنتسالا نا ملعاو * ىهتنا

 | لاق ( ىدجو ىنلط نمالأ ) لاق م هدجو هبلط نمو بلطلا.قدص دنع كلذو ةيناذلا
 ديالف ( ىلا تلصو دقف ىلا تدصق اذا ىسوماي) لاق ىبداي كدجا نأ مالسلا هيلع ىموه
 .تفقسالب تيك ل محالب ملاءو ..ءام الب رهتك لدعالب ناطلس . لاّغيو .: اقلطم رافغتسالا نم

 ربسص الب ريقفو . رم الب رجشك ةبوت الب باشو . رطم الب باحسك ةواخس الب ىنغو
 نم توملا لبق قالخالا بيذهتو * حلم الب ماعطك ءايح الب ةأرعاو .ءوض الب ليدنقك
 كلذك ءوسلا نا م5 لجرلا نيرق اصلا لمعلاو رابخالا ننس

 ديسر هدعو لحم ارئالف هك « داتفاىارسرد كناب ناهك ان

 ديذوك+ قياوابواةلئحلا ل دق +هعدووك نمل ا”( د3 م1/1قاتسوف
 ديلكمدرب هلابقو كلمو لام * ىرا دمي سرتسدو نكد نبو

 ديو كاب سو تست لمع * دويدهاوخوتابهتسوسةكنيو

 ديدماوخ زاب كينودب هك * راهنز نكمدبو بلقد كين

 نونامت هيلا ىدها فيرشلا هعماج ميرح ىف ةيطنطسقب نوفدملا افو خيشلا نا كح
 ولو لعفاال لاقف هتانب ضعبل حاكنلا دقع دقعيل ىناثلا ديزياب ناطلسلا لبق نم مهرد فلا

 نم ماناو ةعاس اهنع كفناال ىحضلا ىلا اداروا ىلزال لاق ملو ليق اهفامو ايندلا تطعا
 ىف 'نوكي راهنلا نال هنوضرتال متاف رهظلا دعب اماو ةعاس هنم كرتا ال رهظلا ىلا ىجضلا

 ىلاعت هللاوه قايلا ىللاف ةيناف ايندلا ناف هراهنو هلل ىف قحلا ىلاط نوكي اذكهو صاقتمالا

 ىا د مهنم ةفئاط تمهل ولف ةمصعلاب © هتحرو كيلع هللا لضف الولو وه هبلط نم دبالف
 قحلاب ءاضقلا نك كولضي ناب ىا 6 كواضي نا ه8 ةمعط نع نوباذلا مهورفطظ ىنب نم

 ىلا لب مهعه ىنت ىلا هيف دصقلا سيلو مهحاص وه ىناجلا ناب مهملع عم كيلع مهسيبلتب

 *ُ ىش نه كبورضي امو + مهيلع هلابو نال 6 مهسفنا الا نولسضي امو ني هريثأت ىف

 كيصاعءةللانال ررضلا نم أش كنورضب امو ىا ةيردصملا ىلع بصنلا رورجلاو راجلا لح

 كيلع هللا لزناو 8 مكلا ىف اليمال مالا ىهاظ ىلع كنم اداتعا ناك كلابب رطخامو
 لالخلا كفرىعو ماكحالانم نآرقلا ىفام ىا * ةمكحلاو ف نا رقلا ىا # باتكلا
 ىلا كلذ 6 ملعت نكت. ملام ف رومالا تايفخو بنغلا نم ىحولاب # كملعو هه مارخلاو
 ا ]| ] ]1 1 1_1_1-01_ز_1.ب.ب.ب.ب-.ب121ب120ب.-.ب.ب0121ب2.ب.ب.ب.ب-ب-7--- م ع ص سل 0 ا ةسايرلاو ةماعلا ةوشلانم مظعا لضفالذا :4 ايظع كلذع هللا,لضف ناكو #9 ملعتلا تقو



 ءاسنلا ةروس مك ؟ما عج ْ

 | نولوقبف اهلثب نورخ لاو نولوالا عجرام ةمادنو ةرسحب نوعجريف اهف :مهل بيصنال اهنع
 | ىلاعت هللا لوقف كنالوال تددعا . ام باو نم انتيرأ ام انيرت نا لبق راثلا انتلخداول انراي

 | نيتبخم مهومتقل سانلا مثقل اذاف مئاظعلاب ىنومت زداب ىب متولخ اذا ملك مكب تدرا كاذ

 قولجم لو ىانلا مالجا ىوباهت لو نا ميه مكبرل بلع ىوطن فالخ ىللثا نور

 ) مكتمرح ام عم ىناقع ميلا مكقيذا مويلاف ) سانلا لجال ىنعي ( ىلاوكرتت لو سانلل متكرت

 اذاف نيلفاغلا هش ىف اذك 6 مهعداخ وهو هللا وعداخم )) ىلاعت لاق ىناوث ليزج نم ىنعي

 ةناما كّتنابخ لعجاو هللانم نوفختسبال نيذلا نم نوكت ال نا ىف دهتجاف اذه تفرع

 رازوالا ءاود رافغتسالا ناف هللارفغتساو اضحم اقدص كريوزتو الدع كماظو ةغاط كمباو

 ايدعتم احبك المع نك اوس لمعي نمو ف رافغلا كلملا هللا ىلا توكلملا باب حيتفتس هبو

 | فلخلاك هب صتخم ام ك1 اا لعف امك هيزخحو هريغ هب ءوسي

 ةريغصلا اه لبقو '. م يلا كل ذلا نالت ردلا لطلاو الينا .ناماجو بازل وغلا

 هيون ن ال رافغتسالا نال هبوتلا تطرشو ةقداصلا هيلا 3 + هللارفغتسي مث ف وكلاب

 | ىدادحلا ريسف ىف م نراي ىلرفغاف ادبا هلا دوعا الو تأساو تبن هعم لش ملام عل

 | ببغر ' ديرم هدو هيلع الضفتم ه# امحر © تناكام ةساك هيونذإ هي 6 اروفغ هللادجم 2

 | ةدئازةمعن ةمحرلاو ةزفغملا ران ال تئاتلا :ةدهاشم نا امل زافغتسالاو 59 ب همارقرو ةمجاحا

 ظ كيم وع ام) لاق هنع هللاىضر ل قدصو ركبوا يشاع لاق هنع هللاىذر ىلع نعو *

 لمعي نمو ةي الا هذه التو هل هللارفغالا هللارفغتسيو نيتعكر ىلصيو ًاضوتي مث اذ بنذي

 ظ ( حلا اوس
 1 عيذش لاعف نازا ىسرتن ى * ىتسدرك هانك دح ىب هك ىا

 ْ عيفش يبه تسي هبوتزاهبك * ىنإ ىحب قاصر ام نك هيون

 اي ىدحتيال ثيحب هك هسفن ىلع هبسكي اهاف ول» مان آلانم 6 اما بسكي نمو

 1| تاليوأتلا ىفو © الجا و الجاع باذعلاو باقعلل اهضيرعت نع زرتحلف هريغ ىلا

 و ساب مدعوم نير ناف < هسفن ىلع هبسكي امئاف )

 | «نوبسكياوناك اممهبولق ىلع ناد لب الك ]ل ىلاعت لاق اك ق حلا عامس نع همصيو قحلا ةيؤر
 ةريغص## ةئيطخ بسك, نمو 9“ هتازاجم ىف مكح هلعفب ملام وهف ه5 ايكح اهلع للاناكو

 | فذَه ىا هي هيمري مث و دمع نع ناك اموا ةريبك ه# امنا وا 2# بونذلانم هيف دمال اموا

 | ممل لف اك هابل .ةبوقع مالت طرب لاه ازرويطول بيسيات او دارا دحاب

 ب اناتهب وف ىربلا ىلع هتريرج لمحت نم لعف اب ىا “* لمتحا دقف 8 ىدويلا ديزي

 تهاب'ىبربلا ىربو مشا , املأ بحكي نال انجل انيردطا كرانة راو لل زيد واج

 |اةياقسلل دعاط دن انني ءىربلا نوكل اناتهب ”ىبربلا ىعر ىمسو نيرمالانيب عماج وهف .

 | ملام.هنع لاقي اذاب اناتهيب هتهب -لاّهو دج و شعت كذا (ييكلابك لفي رت ةتهي ولاه نوكلا ف

 | (مركباعي كاخاكركذ ةبيغلا ) لاق هنا مالسلا هيلع هنع  ىور م هلعفي ملام هيلا بسن وا لَ
 مس

 ا



 موي 70٠١ دج سماملاءزجلا

 ظ قوس هنم ءافختسالاىلا 3 قيرطالف مهلاوحابو مهبملاع '

 | مهعموهو اا مقلية ولالا يعيزطلا بماي فرقا كج ذا : هلعدخاؤيو املا ا

 'يبربلا حمر نم © لوقلانم هم هللا # ىضزيالام 92 نوروزيو نوربدي “© نوتست 8

 فلحاو عردلا قيراس هناي ىدوهبلا ىرا لاق ةمعط ناف.روزلاةداهشو بذاكلا تلاد

 يمول وق لاقو ىدوهيلا نيع ليش الو مهني ىلع ىنال ىنيع ليقت اهقرسال قا

 1 8 نوامعتاع هللاناكو 8 : انمدحاو وه نمحع يهيتي ةرساابم فيل دون

 ه6 ءال ؤه ولع انتش « تأح) + 'ىش هنع توشال 6 اطنحم 8 9 ةفاخاو ةرهاظلا لامعالان

 اريخ ءالوا عوقول ةنيس 6 نهر تعي نقلا 5 هتتفتلا امهم “لك كواىءاقلآو هيج“

 522 5 ل ىلع رئؤتو كلام, دوحم متاح تنا ءامخسالا ضعبل لوقت 6 |

 نيملسملا نم .يهاظلا ىف اوناك مهنا بيسب:هموه نعو ةمعط نع نوبذي اوناك نينمؤملا

 ةمعط نع متمصاخ مكنا اوبه ىنملاو ةمصاخلا دشا ةلداجلا هي ايندلا ة ةويللاىفمهنعملداج وف 8
 اذا ةرخن الا ىف مهنع مصاخبب نف د ل مهنع هلل كو دف كيلا همر قوت

 هساتملل وبلا شا, نم اماحو اظفاح 14 الكو مهيلع مهيلع نفك نم م #3 هباذعب هللا مهذخا ْ

 هللذئموب ىمالاو ًايشسفنل سفن كلمتال موي مهتلاكوب ملكتي الكو ةيمجنلا تاليوأتلافو ©
 هرم»س.سدق ىدعسلا لاق

 لوهز دزراب نت ارمزعلا اولوا * لوقو دنسرب لعف زك زور نادد
 ااهيعداددج ةروك ندع نب ؟ةليساب هدو تنفعد مك ىناحي

 || خي طويت قمر طك رفؤم كلا ة يتب و. اهو طق هلال ةيصعتا لكن م: تووملا لبق بوت نا دسعلا.قكحف

 0 امش هناسلب هل ضرعت نم لك لحتسو ةيح ةيح اهلها ىلا ملا ظملا دريو هللا ضئارف

 | هيلع قب لو توك ىتح ممولق ب بطيو ةيلش هنظ ءوسو ايرض هديو ةينغ وا ءازهتسا وا

 ظ ف مهلاوما كلوانتو سانلا ضارعاب كضعضمت, مويلا كحرف دشا اف ةملظم الو ةضيرف
 | كتايذض انبلا اطالنخ تين وشم لحمل طلعي عر بلت ةيرق و اذإ متل كلذ ىف كيويسم نشا
 عقنويسلعإ كلا كا را ييطت ءا لمح درت نا ىلع رده ال نيهم زجاع ريقف سلفم

000 

 تيدون دقو نيزاوملا تيصنو بتكلا ترياطت اذا خا اي كسف نهوتف كيامصخ ةفد

 ةكئالملا تلكو دقو هللا ىلع ضرعلا ىلا له نالف نبا نالف نيأ قئالخلا سؤر ىلع كمساب
 عزف اذا ءاعدلاب دارملا كنا تفىع اذا كمساب ءامنالا هابتشا اهعنمال هللا ىلا كتبرقف كذخاب

 كنولريغتو كحراوج تبرطضاو كضئارف تدعتراف بولطملا كنا تملعف كبلق ءادنلا

 قئالخلا عفردقو هيدي نيب فوقولاو هيلع ضرعلل كبر.ىلا فوفصلا كب ىطخت كيلق راطو
 لاق كيداري نيا كملعل كبعر دّتشاو كبيلق راط دقو مهدي فمن مهراصيا كيلا

 اهنم اوند اذا ىتح ةنجلا ىلا ةمايقلامو» سانلا نم رفنن سوي ) مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 , مهوفرصا نا فرصا نا اودون مث اهلهال ىلاعتةلادعا ام ىلاو اهروصق لاء ةوظنو اما اوقشتتساو :

 (ابع )



 ءاسنلا ادعم ه3 17/6 رج
 هو حس نم يصمت سح

 نامسلا نإ ديز دنع اه اههكك عفى اودتل دوب ري قشدلا نفع قود ناو حاشا الا

 رثأ | نتا ود 7 رق اع اهنهلامو اهدخاام فلحو دجوب أ اف ةحعط دنع عردلا تدسعلاف ىدوهبلا ظ

 دوهنلا نم نب مان ادهش . ةددط للا يعف د كاف انه قاحلا ىدوهلالزنم ىلا ىهتنا ىح قفدلا

 ىد وهلا لد ل | ءازلاخف سو ةملع هلل | ىلص هلل | كو وسلا انسب اوقلطنا رفط اوس تلاقف كلذدىل اع
 1 - ١

| 

 ظ علطشيو ىدوهلا بقاعن نا مالسلا هلع هل اولاقو ةمءط مهيحاص نع ناتهلاةحيضف عفدبل

 | ماللادلع هلرهظتلو قراسلاوه ىدوهللاناىلعو هتءارب ىلع ةمعطموق ةداهش ىلع ءانهدي

 نيملسملازم هلدوهشملاو دهاشلان م لكوكب انب مهتداهشىف حدقلابجوبام

 ىحولا رلختنإو فقوت لب كلذب مكحبمل هنا الا هنع بذلاو نئاخلا ةرصنولا هعبط لام كلذإف

 ١ كلذنم رب ىدوهلاناو نونذاك هدوهشو ةمعطزا ىلع ةهدمو هنع ةهان ةبر الا تلزتف

 | ةيؤرلا نم سيل كاراف .كيلا هبىحواو كفرعامب ىا ةكهللاكيرااث سانلانيب مكحتل ف مرجلا

 | داقتعالا ىنعمم 2 ليعافم ةثالثىعدتسال الاو معلا ىنعمب ىتلانمالو ةيرصبلا

 | روهظلاو ةوقلاىف ةيؤرلا ىرحم ةيراج اهئوكل ةيؤر ةروكذملا ةفرعملا تيمسو ةفرعملاو
 , مهلجال ىا 5 نينئاخلل ف نكتالو هب مكحافىا 6 نكتالو #9 بيرلادوجو نم صولخلاو
 | هنا ىلع ءانيةمعط لمجةقرسلاكلتنا اوملع هموقناىور هناف هنعينموةمعط مهومهنع بذلاو

 | اعفد ىدوهيلا ىلع ةقرسلاب اودهشيناىلع اوقفتاو مهليل لوط اوتب مهنك] ةيلهاجلا ىف قراس

 ريستي نم لكو وه نيتاخلاب دارملاوا ةنانخلاب اعيمج هللامهفصو كلذلف ةقرسلاةبوقع ةمعط نع

 ا ماظ

 ص هللارفغتساو 0 مهلجال ىدوهللا مصاخن ال قانا اضاع عا 5 امصخ 0 هن يسلإ

 مكحلا كاذب مهلا مالسلاهيلع هنع ردصاملو خسشلانبا لاق * مهتداهش ىلع اليوعت هب ممهامت

 ناك ناو رذعلا اذهل رفغتسيناب مالسلاهلع هايا ىلاعتهللا ما هسفنىف اطخ ناكل عقوول ىذلا

  امحر اروفغ ناك للان ف نيبرقملات ايس راربالا تانسحنا ىلعءانن هللاددع هبف اروذعم

 نايتخالا # مهسفنأ نوناتخحم نيذلانع لداجتالو 8 هرفغتس نمل ةمحرلاو ةرفغملاف اغلام
 | نال مهسفنا اوناخام اوناك ناو مهسفنا نوناتحم لاق امتاو ةيصعملاب اهنونوُحم ىا ىنعمب ةناخلاو

 . دارملاوىدادخحلاريسفتىاذك هسفنالا لظام هريغوظ نميف لاقباك مهيلا ةعجا ر مهتنايخ ةرضه
 مثالا ىف هلءاكرش مهئاف هموق نم هنءاربب دهشو هنواعزمو وهاماو هلاثماو ةمعطاما لوصوملاب

 اطرفم هاناوخناكنم »8 طخسلاو ضغبلا نع ةيانك ةبحلامدع ه بحبالةللانا ف ةنابخلاو
 رركت ىلع لادلا ةغلاملا ظفل ةمعط ىلع قلطا اهيف اكمهنم  اهث أ لي اهيلعارصم ةنايخلا ىف
 لكريشكت ىلا الئام ثييحلا هعبط نوكلدحاو مثاو ةدحاو ةنابخ هئمرداصلاناعم هم لعفلا
 طقسف هلها اتم قرسيلاهباطتاح بقنو دئراو ةكم ىلا بره هنا ىور دقو .نيلعفلا نمدحاو ظ

 هللاوضرر مم نعو + تاوخا اهلذا عاف ةئيس ىلع لجرنم تزثع اذا لبق هلئقف هيلع طئاخلا

 | لاقف هّنع فعاق اهقرس ةقرمس نازأ دل لوصو ىب < هما تءاخ قراسدي عطقب يما هلأ هلع ظ

 ءامح مهم لور رامسسلا 1 سالانم نومحتسا 7 5. لؤاىف هدمع ذخاؤبال هللا نبااتينكا

 2 تالا تمام مل 0 هللا من ونفتتتقاو لَو »ع هيسمس |
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 بيذعتلا لعجم اليدبت هللاَةْسلدحت نلف مهءابنا اويذك نيح مهب باذعلا لازنا وهو نيلوالا |
 مهريغ ىلا مهنع بيذعتلا لقنب اليوحت هللاةنسا دحتنلو ابيذعت بيذعتلاريغو بيذعتريغ
 لوقلا لديئيالو مهيلع لوقلاقح دقلذا ةئسلا لحم لوحالو ةّسلا يفت لدربال هلا لصاحلاو

 اودجيلو) ىلاعتلاق# ةظلغلا راهظاو دل>تلاو ةعاحشلاىلع ثحب ةميركلا ةب الاىفو * هيدل |
 لبق : ( ةظلغ مكف ظ

 تشيراخ ناجدربيمىتشردزو * رومس ناح تفا ىرث تسعه ظ
 هلونؤ ودل رفاكلا |ةير اع اص نب ل0 كلف :كزطسا اذا هع هاى حر ىمرافلانانلسلاف *
 ىلابي رطخ ناف ايزاف تجر اذا سيقنب ةيطعلاقو * مهسنلا بوبب ةرجشلاقاروا ردحتك |
 ةوقالولوخال تلق امهتلقرطخيناو رورغلانم افوُح رفسلانعتمجر ددعلاو ددعلاةرثك

 [ دراد ريرس ذا لد هكدياب * دراد جاترس هكنآ سه ] مارهب تالكن هو : مظعلا ىلعلا هللابالا

 دزابرد تسه هج هو رسو لامك نيش هع كلم ةناخ زاكت“ رز 'اكهت ىأب ق1

 هريس سدق ىدعسلات الك نمو ظ

 | دوسج كنج حالس ثنخمرب « دوبديإب درع دنك ازقدد
 ناطلسلالاقهنا ىدسج نمور ةلزنم وه ىذلا ىدنسو ىجش ةرضح نه تعمس ريقفلا لوشإ ظ

 : ةيناسنالا حراوجلاو ءاضعالا ىلا ةيسنلاب بلقلاك ةمالسالا رك اسعلاىلا ةبسفلاب ريزولاو |
 لابقا ناكبتا سم رمشعب مامالالابقا ناك ن اف هلك دسجلا حلص حلصاذا بلقلانا ام اوتبثتيثاذاف |
 هسكمف هرايدااماو اذكهو بتارم رشم مهلابقاناك يتسم ةئامب:ناكناو ةدحاو ةيترمب هموق ا

 ةينام ةئاعي مهرابدا ناك ب تام رمشعب ناكناو بتاع رمشعب موقلارابداناك ةيترمإ ناكناف |
 لكلدبالف متتلاو نيسملا ىلا جورخلاو نادلبلاج فت بابزم دادب لوخدلاسيلو اذكهو |
 باتكلا غلبي ىتحءالمل ا ىلع ريصنو هدعو ىلع دقعيو هللا ىلع لك وتبو نيدلاةمدخ ىف دهتحينادهاجم ظ

 ىلارظنتي لب بولطملا حفلا ثكمي نزحبالو نهمالو ءانمالا لجسعتسيالف بالا ىنازاو هلجا |
 حاتفنا رادمو بوبغلا باوبا حاتفم بواقلا راسكتا نافذ بيرقنع حتفلاو رصنلاب هللاج رف ظ
 اهتافصو سفالابلطىف ىا ( موقلاءاغتباىف اونهتالو ) ةيآلا ىف ةراشالاو © حوتفلا عاونا |

 ةمزالمو تادهاجماو تاضايرلاب نوسعتتو اهعم داهجلاىف ( نوملأتاونوكتنا ) اهعمداهجلاو

 ىلا لوصولاو لوبقلاو قللا بلط ىف بلقلاةبقارهو ركذلا ةموادمو تادابعلاو تاءاطلا
 ةيناويلا تاذللاو ةيويثدلاتاؤهشلا بلط ىف ندبلاو سفنلا ىنعي © مهناف ) ةيلعلا تاماقملا |

 فطاوعلا 6 هللانم نوجرتو نوملأت5 ) اهبلطيف نويعتيو 6 نوملأي ) ةينامسجلا تادارملاو ظ
 زواج ال ىتلا ةيئدلا اهممه نم ةيدرلا سوفنلا < نوجريالام ) ةيدبالا فراوعلاو ةلزالا |

 فانصا نمةفث اط لكدادعتساب 6 اهلع )) لزالا ىف  هللاناكو ) ةيويندلا دصاقملانعاهروصق نم |
 مهيرشم سانا لك ٍلعدق براشملاو دضاقملا نممهنمدحاو لكل مكح اهف ( اهكح ) قلخلا |
 6 قحلاب هي الازنا نآ ريقلا ىا 5 باتكلاكيلا انلزنأ انا يف نوحرف مهيدلاج بزح لكو |

 ةداتق هراح نماعرد قرسرفظ ىن نم قريبا نب ةومعظ هللاش راصقالا نم الجرنأ  ىور

 (نبا) 3 2 مص دسم هيل
 دوي سمع دب
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 0 ل ذل. هلدلا 0 لاب كرششم . اهباذع نم
 | اهتقو نع اهرخا ىنعي ( رذع ريغنم بحبملو نذؤي نذؤملاعمس ةأرما وا لجارو . ركاح

 ابحا اش ديحوتلادعب هقلخ ىلع هللاضرتفاام ) ثيدحلاىفو ءاملعلا ةضورىف اذك رذع رب

 ْ 8 دج اسويك ار 8 7-15 هب دبعت ةالصلانم هبلا بحا ”ىش ناكولو ةالصلانم هبلا |

 هلل نأ ملعاو * 01 كله 1 ةالصلا مالسلاهيلع ىبنلا ىلاهءىحواام رخآ ناكو ( دعاقو

 أ كردي اذهسلو دبالا ىلا لزالا نم نومأد مهتالصىف مهف ةالصلاةموميد مهحنم دق ادابع

 ةواصلا نا ) ةيمحللا تاليوأتلا ىفو © ىلاعت هللاب نوملاغلا الا اهلقعبالو ةرضاقلا لوقعلاب
 أ اومقأ ) هلوق#تضرف نيح تاقوالا عمم ىف ابجأو ىنءن ( اتوقوم اباتك نيمو تناك

 ا ' ناك ةيناسنالا فعض ةرورضل تاقواةسمخح ىف تاولص س مخ اهنف صخز اهومبدا ىا (ةولصلا

 ا

 اذهواسمح مالا هلعىنا ةعافشب اهلعخ جارعملاةابل تضرف نيح ةالص نيس سمعا ةالصلا

 3 ىونملا 3و :( هه دمهتولص ىلعمهنيذلاور) 0ر0 زل الا قلخلا ماوعل

 هام“ ق سشئناقشاع * نومئهر زامت هع تقو شي

 0 درادن ايردىب هكناز + ناههام ةفيظو انغغرز تسين

 ظ دوبراي تبونيدوخاب سكجيه * دومتابغرز شيوخاب سك جيه
 ظ ثدع قؤلاتوى اتاك لا فالؤا» كللم قفل وحواء اع لدبرأد

 نوعمتجياوناك ةنانك ىبل قوس عضوم هو ىرغصلاردبىفتلزن 6 موقلاءاغتباىف اونهتالو

 ردبمسوم اندعوم دمحاي دحانم هفارصنادنعلاق نايفسابانا  ىور  ماياةينامثماع لك اهف

 | هبلقف بعرلا هللاّقتلا لباقلا ناكاملف ( ىلاعت هللاءاشز نا ) سو هلع هللا ىل 2 كاقم :يششلا لاقل

 هنيدملا معن ىتا املفردب ىل 90 | جورخلانم نيْمؤملا فوخعل دوعسم نب مع ثعش لاقام ىلع مدنف

 لاقف نين ؤملارتفف مهوشخافمكل اوعجدق سانلانا مهللاقف جورخال نوزهت نينمؤملادجو
 نهولا مهيلع ارطنمل اداشرا ةيا الاهذه هللالزئاف (دحا مج رخم ولو نجرخأل) مالسلا هيلع
 لاتقلاب رافكلا بلطف اوفعضتالو اورتفتال ىنعملاو . هلوقونايفس ىبابلظىا موقلا ءاغتباىف

 « نوملأت اونوكتزا لف افعضو اروتف تاحارجلاو لتقلانم دحاموي م كيتروبال ىا
 ا نع فراَص مكَل ناك نا ىا # نوملأتك نوللأي 8 89ه موقلا ىا 5 مهناف 3> حارملانم

 برحلا ىلا ةيعاد بابسا مكلو ور اكن كلذ لثم ملف حارجلا نم نوللأت مكتاوهو

 | 5 نوجر,الامؤ# رصنلاو باوثلا نم 4 هللا نم نوجرتو 0 هلوش اهيلا زاشاامك مهل كسل

 | نوربصي مهنا م * مهنيو مكس كَرتنتْسَوُه' لب مكباصتخ مال ل هوساقام يللا ليطالاو

 ىلع مكتيد راهظا نم هللانه نوجرت ثمح مهْنم هبىلوأ م كناعم نوربصتال مكلاف كلذ ىلع

 | مسلا ىف اغلامم # ايلعشاناكو قم اعطق مهلايب رطخمالام 1 ر لاف تاوثلان مو نايدالا راس

 ا اوع ةقناف كلذن لاثسالاف او دخل ىبنيو سمأب اهف 6 اهكح 9 ؟رئامضو مكلامعا رمق
 لاتقلاب مهوبلطاف ةلماش ةمات ةحلصمو ةاماك ةغلاب ةمهل لاتفلاب موقلا ءاغتباب هساىقو ةدمج

 نيرفاكلا ىفّللاةسالاْن و رظتني لهفةئنايأزلا ئدناب ةرح ”الاىفو مكيدياب ايندلا ف مهيذعي هللاناف

 4 هكدبإب قىيايسوام نايم هك غجاب شوو» رعب دب ناسرد مشش رافد طعدساوا 8
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 لاق ( ىنم كعنمي نم ثروغاي ) لاقمث لا هللال وسر ماقق هفس هفسس ردنف هضمك ناب. اهلَر

 ( كفمس كيضعاو هلوسرو هدبع ادم ناو هللاالاهلاال نا دهشت ) مالسلاهملغ لاق دحاال

 هللاو ثروغ لاقف هفيس هاطعاف اودع كنلع نيعاالو اذبا كلتاقا لنا ديشا نكلوال لاق

 مهيلع صقف هباحص | ىلا ثروغ عجرف (كنم كلذ قحا انا ) مالسلا هلع لاقف ىنم ريخ مل

 هللان اوه ريخلاب مهربخاو هبادا ىلا هللالوسر عجرف ىداولا نكسو كاق مهضعب نم آف هتصق |
 مهلذخم ناب انبهم اباذع مهلدعا ىا رذحلا ذخاب سمالل للعت *6 انهم اباذع نيرفاكذل دعا

 مكيدياب هباذع مهب لحبك بابسالا ةرشابم ىف اولمهتالو كرومأب اوءتهاف مهيلع كرصتيو | ظ

 هنم رهظف اهنم متغرفو نيبملا هجولا ىلع اهومتدا ىا فوخلاةالص 5 ةولصلا متيضق اذاف 9 ١

 اوركذاف له © مككسانم متيضق اذاف إل ىلاعت هلوق هنمو هتقوىف لعف امف لمعتسي ءاضقلانا

 3 مكبونج ىلعو © نيدعاق ىا 6 ادوعقو © نيمئاق ىا ه6 امابق ف مكوك لاخ 6 هلل

 عيمحف هناعدو هتاجانمو هتبقارم ىلع اوظفاحو ىلاعت هللارك ذ ىلع اوموادف ىانيعجطخم ىا

 هللا اورك ذاو اوتبناف ةئف متيقل اذا ) ىلاعت هلوقىف اك لاتقلاو ةقباسملا لاحىف ىتح لاوحالا |
 عضتام دعب متنمأو فوخلا نم مكبرات تنكس © متتنأمطا اذاف #9 6 نوحلفت مكلعل انيفكعا

 ليدعتباهودا ىا ذئنح اهتقو لخد ىتلا ةالصلا ىا 7 ةولصلا اومقاف 8 4م اهرازوابرحلا

 ةيفنللا نم ةالصلاو ناسللاب رك ذلا عيام ىلع ركذلا لمح نمو . اهعئارش ةاعارمو اهناكرا |
 ةالصلا ءادا متدرا اذاو لاوحالا عسي ف هللارك ذ ىلع اوموادف ةبإ الانيسفتف لوش نا هلف ْ

 مايقلا نع زجعلاو ضرملا لاح.نيدعاقو مابقلا ىلع ةردقلاو ةحصلا لاح نيمئاق اهولصف

 46 ان وق وماباتك نينمؤملا ىلع تناك ةولصل انا دوعقلا نع زجعلا لاح بونحلا ىلع نيعجطضمو
 ىلع اضيا فوخلا ةلاحىف اهتماقانم دبالف مهيلع ىلاعت هتقو دهاجم لاق * اتقوم اضرف ىا

 كا ديالاف ميدكاي يفجتلا قو كاّيكر عبدا رضلاىف اردقم اًضورفم لو ع ورمشملا هجولا ٌْ

 دابعلا ىفام ىلاعت هللاع امو ةيشاطعلا مكحلا حرشفف لاق * هنف ردق امسح تقو لكفف ىدؤت

 ذا تاقوالاىف تاءاطلا لعج لمعلا .غولب نع عطاقلا للملا ىلا ىدؤملا هرششلا دوجو نم
 اريسيتو مهب ةمحر ةروز رمعلافو اسمح نيّاملافو ارهش ةنسلاىفو اسمح مويلاىف لعج ظ

 اذهو راشخالا ةصح قب ىك تقولا عسو امناو ىوهلل اءايتاو ةلاطبو ارطبو امماعت هتلماع»

 لكب مهازاجو مهنع هللا ففخف ةالص نيسمح جارعملاةليل ةمالا ىلع بجاولا ناكو تقولا رس

 فلا نيسمح رفاكلا ىلع ةمايقا|موب نوك هجو اولاق تاقوا ةسمح ىف نيسمح رجاف ارمشع تقو
 كنمل) مهلوشب مهسفنا ىلع اورقا اك ةنس فلا ةالص لكب بقوع نيسمخا عيض امل هنال ةنس
 بقحلاو (ابقح رانلاىف بذعىضق مث اهتقو ىذم ىتح ةالص كرت نم) ثيدحلا فو (نيلصملا نم

 تقووىلا ةالصلا كرت ىنعي نودعتامم ةنس فلا موب لكاموب نوتسوةئامئالث ةنسم لك ةنس نونام |

 هنع بات اذا هب ىزاجال ناب مركتي هللانكلو اذكه هءازج نوكي هب هللابقاعول مثا ءاضقلا |
 مهنع ففخ الو مهناديد توعالو (و مهناربن ًافطتال ةسخ) ثيدحلا فو راونالا ةاكشمىف اذك |



 | ىلوالا تضقىتح ودعلا ىلا هذه تبهذو ىلوالا ةفئاطلا تءاجم ةي آلاف ك ةعكر ىرخالا يرجو برومو يووم روس سو ا ا تت وس ص مجم صصص ءاسنلا ةروس موج مالو م-
 ' ىحةءارقب ىلوالا ةعكرلا اوضقو ىرخالا ةقئاطلا تءاجهم اوملسو ةءارقألب ىرخالا ةمكرلا
 هنالص رطش ةدحاولا ةعكرلانال رجفلاىفوا ارفاسم ناك اذا اذه ناتمكر ةفاط لكل راص .

 / اطخاولفاكلاىفو «رطشلا امهنال نيتتكرلاىلوالا ةفناطلاب ييصبف برغملا وا اقم ناكاذااماو
 لصفتو . نيتفث اطلا ةالص تدسف برغملاف ىا نيتمكر ةيناثلابو ةعكر ىلوالاب ىلصف مامالا
 عمجراف عورفلاىف فوخلا ةاللصلاب اب هوؤم ىنك عبسوا ودع نم فوخلا دنع ةاللصلا ةفكا

 1 هك مهتحلساوإلل ظقشلاو رذحتلاوهو 6 مهرذح قع ةفئاطلا هذه ىا اوذخألاو قم هللا
 ' ناعالا لست نموه امبالا قلعتيال ىذلا ذّحالا قلعتي فيكف ىناعملا لق نم رذلا تلق نا # ظ
 ' قلعت مجو ىزاغلا اهلمعتسي ةل ؟ رذحلا هبش هنافةيانكلابةراعتسالا لببق نم هناتلق «حالسلاك
 ةققملا نيب عمجامزليالو ةيلبخم ةراعتسا ن وكمش سفنلا ىف رمضملا هيبشتلا اذه ىلعالمل دهب ذخالا
 ىلعذخالا نال كاذو زاجم رذحلا ىلاو ةقيقح ةحلسالا ىلا ذخالا داس اا ثيح نم زاملاو
 فوقول ةلظم اهنوك ةرملا هذهىف رذحلاب سمالاة دايز لعلو مهفاف هعاقيا زاجل هاو هتقرةح
 مهنوظي امبرف اهلبق اماو لغاش لغشوف مالسلا هيلع ىبلا عم ةمئاقلا ةقئاطلا نوك ىلع ةرفكلا
 ةئاغم ةالصلاب لاغتشالا نا امل ةحلسالاو رذملا ذخاب نيتفئاطلا نم لك فياكتاو برحلل نومئاف
 لاق: ةبآآلا دعبام هب قطني اكودعلا موجهل ةنئمو اه ركذ نع ضارعألاو حالسلا ءاقلالا

 لعجي نال ةالضلا ىف فئاخلل ةصخر 4 مهرذح اوذخايلو ) ىلاعت هلوق ىف ىدحاولا مامالا
 نوليمبف مكتعتماو مكتحلسا نع نولفغتول اورفك نيذلادو 88 ةالصلاريغيف هركف ضعب
 ةرغ مكسم اولاني نا اونمت 'ىا تافتلالا قيرطب نيقيرفلل باطخلا 6 ةدحاو ةليم مكيلع
 انةلطمال برخلاىف هب عتم ام ةعتمالاب دارملاو ةدحاو ةدش مكيلع اودشدف ةدرف اوزهتارو

 ةصخر * مكتحلسا اوعضتنا ىضرم متتكوا رطم نم ىذا مكب ناكنا مكيلع حانجالو ف
 ١ اذهو ضرم نم مهفعضي وأ رطم نم مهلبيام ببسب اهلمح مهيلع لقثنا ةحلسالا عضويف مهل
 | فوحلا ةالصيف حالسلا لمح ءاهقفلا لاقو * بابحتسالا نود بوجولل ذخالاب ىمالانا ديؤي
 مهرذح اوذخأيلو )ل ىلاعت هلوق ىف ىمالاو ةالصلا لامعا نم سيل لخا نال تهتمي
 ' ظقبتلاب ىا رذملا ذخاب كلذعم مهما ه6 مرذحا وذخو لف بدنلا ىلع لوم 6 مهتحلساو

 / هللا لص ّنالوسر انغ امهنع ُهَللاىضر سابعنبا لاق * ةليغ ودعلا مهيلع مجهي ألثل طايتحالاو .
 ظ نوملسملاو مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا لزنف ىلاعت هللا مهمزهف رامتا ىنببب ابراحم سو هيلع
 | عضو دقو هلةجاهل ىثمي هللالوسر جرخو مهتحلسا اوعضوف ادحا ودعلانم نوريالو
 | ىف ىلخ هباضا نيبو مالسلاهيلع هنيب ىداولا لاخ شرت ءامسلاو ىداولا عطق ىتح هحالاس
 ١ هباحصاللاقو فسلا هعمو للا نم ردحتافىفراحلا ثراحلانإ ثروغ هب رصبف ةرجش لصا
 | لاققمدمت نم هفيسلسدقو هسأر ىلعمئاق وهو الا هللا لوسررعشي مف ادمح لتقا مل نا ةااىناتق
 | ثروغ ىنفك1 مهللا ) لاق مث ( لجورع هللا ) مالسلاهيلع لاقف ن الاه كمضخن انه .حتاي
 ؤ ةلز نم ههجو ىلع بكناف هبرضيل هللالوسر ىلا فيسلاب ىوها مث ( تّدش اهب ثراحلانبا
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 ظ ةالصلانم اورصقت نا حانج مكيلع سيلف هريغو لاتقلانم نوهركتامب مكل اوضرعتي.نا

 ىلوملا لاق « ةنسلاف نمالا لاحىف اماو ةصاخ ىوخلا لاحىف صنلا اذهب تباث رصقلاو

 ةادؤملا فوخلا ةالض نم هذعب رك ذيام ةيعرشفف ربتعم طرش وهو هريسفتىف دوعسلاوتا
 | لاق مث« هتيعورشم ىلع ناسلا رهاظتل اقافتا هلرابتعاالف رصقلا قلطم قحفاماو ةعامجاب

 | هي قلعسام قحىقو هتفكو رصقلا رادقم قحيىف 0 ةعركلا ةي الانا لوش لب مالك دعب

 ا هللا ىلص هنع دروام لكف رصقلا هبط ئىذلا رصقلا ةدم رادقمىفو. ةالددلا نم

 ةدملاف برضلابو فيصنتلا هجو ىلع نابعابرلاب هصصختو نمالا لاحىف رضقلا نم

 هللا لوسر زفاس لاق امهنع هللا ضر سابع نبانعو *ىهتنا .باتكلا لامحال ناين ةسعملا

 طيسولاىف اذك نيتعكر ىلصف هّللاالا فاخمال ةئيدملاو ةكم ناب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ضرعتلاتابجوم نم مهتوادعلاكو ةوادعلا رعاظ ىا 6 انيماودع مكلاوناكنءرفاكلانا ف

 مهلت قاف 0 نيف انا نيم ّوملا مما 6 مهنف دّمعاي 6 تنك اذاو ب هريغعوأا لاتش كل

 هللاىلص هللا لوسر نوكرشملا ىأر امل سانعنب لاق * ةالصلا مهبمقتنا :تدرا اذا ىا لا
 9 عاقرلات اذ ةوزغى كلذو مهمؤل وهو رهظلا ةالص ىلآ اوماق هباحاو سو هيلع

 مهاب نممهيلا بحاىف ةاللص اهدعب مهل ناف مهوعد مهضعب لاقف مهلاتق ىلع مادقالا مهكرت
 | مهواتقاف مهيلع اودشف اهملا اوماق مهوعيار ناف رصعلا ةالص نوديرب مهلاوماو مهدالواو

 هعلطاو فوخلا ةالص ءادا ةيفيك هملعف نيتالصلا نيب تايآلا ءالؤهب مالسلاهلع لّساربج لزنف

 أ لم د ةعورتم ا تت !ع هللا
 لاح ةالصلاءادا ةيفيك سو هيلع هللا ىلص هللاوسر لع ىلاعتهنا هسا ةمالا لك قحىف سو هيلع ظ

 ةممالا نا فاشكلاىف لاق * مالسلا هيلع هلدراولا باطخلا مهلوانتيف ةمالا هب ع قوخلا |
 هلباطخلا ناكف هب موقيناك اب ماوق رصع لكىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلصةهللالوسر نع باون

 هللا ىلصهللالوسر ما م مهمؤي نا هيلع فوخلا لاحىف ةعامجم ارضاح نوكي ماما لكل الوانتم

 «مهرهطت ةقدص مهلاوما نمذخإ) ىلاعت هلوقزا ىريالأ اهرضحم ناك ىتلا تاءانّلا لسودم
 عفدناةفوخلا ةالص اذكف هدعب ةمثالانم هريغ نود اهب اصوصخم مالسلاهيلع هنوك بجو مل
 مهنيب هنوك طرش ثيح مالسلا هيلع لوسرلا ةرضحب ةصوصخم فوخلاةالص لاق نه لوق
 ودعلا ءازاب ىرخالا ةفئاطلا فقتلو نيتفئاط مهتلعج نا دعب « كمم مهنم ةقئاط مقتلف »»

 ىا # مهتحلسا و نولصملا مهو كعم ةمئاقلا ةقئاطلا ىا 4 اوذخأبلو 9 مهنم ؟وسرحبل

 اهنو ذخأي مهن ( 10 كس ف بو ١ ناذيالل ذخالاب كلذ نع ربع امناو اهوقلبالو اهوعضنال

 ىا هي مككادو ََنَم اونوكملف #3 ةعكرلا اومباو كعم نوماقلا ىا © اودجساذاف ءادتبا

 ةفئاطلا مو دعب 6 اواصيمل ىرخا ةقئاط تأتلو 9ه ةسارحلل ودعلا ةلباقم ىلا اوفرصْنيلف

 ةعركلا ةيآلا ىف نيب لو ةيقاسلا ةعكرلا # كم اؤاسيلف 98: ةتارحل ودعا هام ةفقاولا | ظ

 نباو رمح نبا نع ىور ثمح ةنسلاب كلذ نبب دقو نتفياطلا نم ل 4 ةنقابلا ةعكرلا لاح ظ

 .ةقئاطلابو ةعكر ىلوالا ةقئاطلاب ىلص ىوحلا ة ته ل تل تسل

 ب وف للا
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 0006 ف 17 » تالبو تاليوأتلا 11 لع ىهتبا .٠ هدوح ةعسو همركو هلم هدوصقم ك1 لإ ىلا سلا دسلا |

 ا ران ودعلا ءاقلو رفسلانم تارورضلا دنع ةالصلا ةيفكن ايبف عورش *« ضرالاىف |
  حانج مكلعس يلف © اهريغلوا داهجللوا ةرجهلل تناك ةرفاسم ىأ مترفاساذا ىأ ضرملاو

 يلا فوذحمل ةفصوهف 6 ةولصلا نم ص اش 6 اورصقتن ا » ىفمثأمو جرح ىا

 ةققحي صقل قطتق هاك دا | ناجل سبب يدك وما تانحح تفل ىلا سريمق نلاهريكل |

 ىتباي ةولصلانم هلوقف اذه ىلعو رصقلا نود فذحلا قلعتم هناف هضعبال 'ىثلا كلذ وهامتا |
 ةنمست نوكت نا, يدق لع ماوي نشفنالا, هاير امتي نم ةدايز لح اورصقتل رللومقم نوكمذإ( ١
 ءزحا فصوىىلا راصينا ىتشف ةالصلا نم ًايشىا هبوسس ىأروهام افوذحم لوعفملا نوكيو ظ

 لخدياهارصقلاق نيمكر رفسلاىف ىلصت اهناف فصنتلااب تايعابرلا رصق دارملاو لكلا ةفصب

 هف زوجحم ىذلا رفسلا ةدم ىنداو رجفلاو برغملا نود ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالصفف

 ريسب ةحارتسالل ىلامللاو ىشملل مايالا اهملالو مايا ةيالث ةريسم هللادمحر ةفسح ىنادنع رصقلا

 راسول؛هعارساورئاسلا رفاسملاى١ براضلا ءاطباب راشعاالو داصتقالاب مادقالا ىشمو لبالا

 ةريسملا كلمن رضَهل مايا ةثالث ىف مولا ةريسم راسولورصق موب نهيلابلو مايا هثالث ةريسم

 هللا لوسردج مشاه لايماب لابما ةئالث خسرف لكو خسارف ةءبراديرب لك ديرب عمح درب ةتس
 ةعيرا ىهو مدق فلا رشع اننا ,ىملم لك ةيدانلا لايما ردق ىذلا وهو اي دوبلع هللأ ىلص

 مصقلا نيب ريختلا ةعركلا ةيآلا ىهاظو + ةوطخ مادقا ةثالث لك ناذ قط رشا
 ةميزع هامس انخماشم ضعبناالخ ةلاحتال رصقلا بجيب اندنع نكل لضفا مامتالاناو مامتالاو
 فخالا نيب ريختلا ىنعمالذا ةيفون ةصخرال مامتالل غاسمال ثيحب طاقسا ةصخر مهضعبو
 مدعىلع لديوهو ( مكبلع اهبهللاقدصت ةقدص ) مسوديلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لّهالاو

 نيدتلاالا ال سيلف درلا لمتحيال ضحم طاقسا كيلقلا لمتحالا« قدصتلانال لاك الا زاوج

 ىنعمي طاقسا ةصخر اندنع رفاسملل رصقلا هابشالاىف لاق + مكحامي لمعلاو هللا عرشامب |
 سأر ىلع دعشل نمو متاوا تدسفو هب مثا ىتح اعورسشم قمل ماهتالانا ىنعمب ةعيزعلا ظ
 ردقةيناثلا ةعكرلارخا ىف دعقناو اهناكرا لاوعلبق اهبةلفانلا لاصتال هتالص تدسف نيتمكرلا |
 رفاسملا ىدادحلا ريسفتىف لاق + مالسلاريخأتب ائيسم ريصيو ةلفان نايرخالا هتآزجا دهشتلا |
 يتاجااصلا ىلصك هتالص تدسف دهشتلا ردق ةيناثلا ىف دعشملو اعبرا رهظلا ىلصاذا ظ

 « حانجلا نب كلذ دروهلف 6 اورصقتنا حانج مكيلع سيلف )ل هلوقب عنصتاف تلقزاف *

 قس حرصف رصقلاىف اناضعن مهيلعزا مهلاب رطخ نا ةنظم اوناكف ماهالا اوفلا مهناال

 حانجالف رمتعاواتيبلا جحنف ال ىلاعتهلوقىفاك هيلا اوّسمطيو مهسوفت هبببطتل مهنعحانجلا

 ىصاعلانا مث ىبفاشلا دنع نكر اندنع بجاو فاوطلا كلذزا عم 6 امهبفوطيزنا هيلع
 حسم ىصاعلا مقملا نال نارصّس قيرطلا عطاقو قب الانا ىتح 0 ةصخرى عيطملاك |

 ىصاعلا ضرع ربتعي الف ةصعم سدل رفسلا نآلو رفاسملا اذكف عيطملا مقملاك ةليلو امو |

 | متفخ نا ىا هيلع هلبقام ةلالدآ فوذحي وذحم .هباوج - 4 اورفك نيذلا كشفي نا متفخناإظ .

 6 بيس رجت ناثلا 2
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 ليثوبلقلا ضرم ةلازال اومنغتو اوحصتل اورفاس ةراشا دباوف املاط ناوخالا نع رجاهبو | 0

 ةملكلا حرش احلا حلولا لاق ُث تاذلا ةنئاتمو"تاقملا ةَدْعاَمَّسَو لامقالا :ةفشتاكت ىلا
 ناك نمو ) ىلاعتاهلوق نم توملادعب قرتلا مدع ىلع لدياف ةمكحلا صوصفلا نم ةيبيعشلا |

 | فشكنا اذاهناف الصا هلةفرعمال نملال قحلا ةفرعم ىلا ةيسنلاب وهامنا ةيآآلا ( ىمعا هذهىف |

 هلوقاماو اهيفىتلا لاوحالاو اهميحجو اهميعنو ةرخآلا رادلا ىلا ةبسنلاب ىمعلا عفترا ءاطغلا

 ىلعاهل وصح فقوتي ىتلا ءايشالانا ىلع لديوهف ( 4< عطقنا مدا نبا تاماذا ) مالسلا هيلع

 نم كلذو لصحب دف هتدءرو هللا ل ضب لصح لب اهللع فقوتيالامو لصحنال لامعالا |

 ىقيفوتلا هللانم وجريو قيزطلان ع عطقتيالْنا كلاسلا ىلعف .همالك ىهتنا ىفاجتلا بتارم ١

 ىزاريشلا ظفاحخلا لاق : قيقحتلا لزنم ىلا لصب

 يتايك نفح لملع رابح لل فلا تاز وك نان اورد فز نار

 ىسفق ريسا هك ترم وتوج دشاب فيح .* نزىبوط رجش زا ريفص ىاشكب لاب

 ىقن شوخ ىبذ شتا رب ميداهن ناج * مريكح ناناج نماد ىسفن رم وجات
 ئستلماب ا كيرا اهوط . هللا رمش « ظفاح وتس رهبوت ىاوهب ديوب ددح

 ءاوهتساوةيناوبحلا هئاحوناسنالا فعض ةياغنم ةيآلاىف ةراشالانا ةمجتلاتاليوأتلا ىفو © |

 ناطوالانع رفاسينادارا امكف هبلط ءديىف قداصلا بلاطلا ىلع ايلاف فوخلا نوكي ناطشلا ١

 هبلق ضرم لاعيل قفشم قذاح بيبطو لمكم لماك خيش ةبحص ةميغب زوفلاو نيدلا ةح
 ىلاعتلاقفرقفلاب ناطيشلا هدعيو ربصلا مدعو قزرلا دادعاسفنلا هإلوستف هلط ةسك هغلسو

 دج ) هللا بلط ىا هللا ليسيف رجاهي نمو الطفو هنم ةرفغم ؟ م دعل هللاو) ةيضق ىلع

 هناوخا نم نسحا نيدلاىف اناوخاو هدالب نم بطا ادالب ىا 6« اريثك امتع ضرالاىف

 ةرضح بلطي ةيرشبلا دلب نع رجاهي نمو ىهو ىرخا ةراشا هيفو .قزرلاىف ( ةعسو )

 رسلاوحورلاو بلقلا لثم لزانمو الوحتم ىا اريثك امتارم ةيناسنالا ضراىف دج ةيسوبرلا

 هسناسل ىلع ىلاعت هللاربخام هللا ةمحر نم ةعسوا ةعسولا ملاوعلا كلتىف ةعسو ىا ةعسو
 بلق ىنعسامتاو ىنامسالو ىضرا ىنعسال ) هلوَقب ةعسلاو ةعسولا كلتنع مالسلاوةالصلاهملع

 ةيناسفنلا سجاوهلل اعفد لاق مث ربعلا ليلق رظنلا ريصق مهفلا ريثك اي مهفاف ( نمؤملا ىدبع

 تيب, ىا © هتيبنم جرخينمو ) توفلاب داعيالاو توملاب فيوختلاىف ةيناطيشلا سواسولاو

 ك0 اسم يام يااا ببال 44448000 ذ 0 0 0 0 0 2 2 ا

 ( ارجاهم زب اهقالخا ليدبتو اهتافص نارجهب سفنلا رهقو ىوهلا عقو ايندلا كرتب هتيرسشب
 © هللا ىلع هرجا عقو دقف )) هلوصو لبق 6 توملا هكرديمث ١ هلوسر ةعياسىف هلابلاط هللاىلا
 ؤ هينارمىلعاو هدصاقم ىصقا ىلا هغلبينا هتمحرو هلذفب همرك ةمذ ىلع ىلاعتهّللا بج وا دقف ىنعن

 ريخ نمؤملا ةينو هلجا نم عئاملا ناك اذا هتيوط ,صولخو هتين قدص ىلع ءانب لوصولاىف

 | .غلبيل هدوج ةفص ىلجح. هيلع 6 اهحر ال هدوجو ةينانا ةيقب بنذل  اروفغ هلا ناكو ر) هلم نم

 ( ديملا )



 ءاسللا ةروس همي الا عع

 وز د دج نيسح رض 72 ا لك د ف ع وحط
 / لاقي بارتلا وهو ماغرلاب فنالا قوصل هلصا» ناوهلاو لذلا مترلاو .مهرجاه نيذلا هموق

 | ىف بارتلاو ةزعلا ةياغىف ءاضعالا ةامح نم فئالا ناكاملو ماغرلاب هقصلا ىا هفنا هللا مرا

 ٌْ نمو نيدلا راهظاو قزرلا ىف «ةعسوإ# ةلذلا نع ةيانك هفنا مع مهلوق لعج ةلذلا ةياف

 | هللاةعاطىلاىا «هلوسرو هللاىلاهه هدلوو هلهاو هموق اقرافمىا ه6 ارجاهم هب نم جرخي

 مك هباب جراخ كلذ ناك ناو دصقملاىلا لصي نا لبق ىا # توملا هكرديمث  هلوسرةعاطو

 بوجولاو عوقولا»6 هللا ىلع هرجا عقو دقفو» ةرجاهملا ىلع هتيب نم جورألا راثيا هنع 'ىني

 ىف اغلام 5 اروفغ هللا ناكو هه بجاولا ىمالا تويت هللادنع هرجا تبن ىنعملاو نابراقتم

 جورخات ةوىلا ةرجهلا نع دوعقلا اهتلمج نم ىتاا بونذلا نم هنم طرفام هلرفغف ةرفغملا
 لس و هيلع هللا ىلص هللالوسر نا ىور هنرجم ناوث لا همح ريف ةمحرلا ىف اغلام ه6 اميحر# ْ

 | ىن نم ةرمض نب بدنج لاق * ةكم ىملم ىلا ةرجهلا كرت نع ةرذحلا تايالاب ثعب امل |
 | ىناو نيفعضتسملا نمتسسلا ىاف ىتولمحاةلحارلا بكري نا عبطتسيال ارييك اخبش ناكو هينبل .ثيللا

 | ريرس ىلعولمخل ةكمبةلللا تيب الئ اواهنم دعب اوةئيدملا قلبي املاملا نم ىلو قيرطلا ىدتهأل
 قفصي ذخاف توملا ىلع ىفرشا ةكم نم بيرق عضوموهو معنتلا غلباملف ةنيدملا ىلا اهجوتم |

 تا كلوسر هيلع كعيابام ىلع كعبابا كإوسرل هذهو كلدذه مهللا لاق مث هلامش ىلع هنيعب

 أ ارجا متا ناكل ةنيدملاب ىنوتاول اولاق سو هيلع هللا ىلص هللالوسر باا هريخ غلباملف ادمح

 نمؤملااولاق اذهنف ةيآلا هذه هللالزناف بلطام اذه كرداام نوكحضي مهو نوكرشملا لاقو

 فاشكلاىفو * ةعاطلا كلت مام باو هلهّللابتك اهمامتا نع رذعلا هزجا مث ةعاط دصتاذا

 ةعاط هيف دادزي دلب ىلا رارفوا داهجوا جحوا لع بلطنم ىيد ضرغل ةرجه لكاول

 / توملا هك ردا ناو هلوسرو هللاىلا ةرجم ىهف بط قزر ءاغتباوا ايندلاىف ادهزو' ةعانقوا
 | هرسس سدق ىدتقا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضح لاق * ىهتنا هللاىلع عقاو هرجاف هقيرطف
 لوقت + نيحرجا هلستكي ةعكلا قيرطىف تامنمناام هنلا“ىحي هدارق لامكلا لق تامنم

 |: ةحوتموابلاب ردها ءاهاندفاإلعلا اهقزانلا قش د ع سقت وك صلال حفلا مك
 | تاف ىلقلاماقم ىلا هتيرسشب ضرانم رفاساذا قدإصلا بلاطلانا ةيآلا هذهريسفت دنع لوقب

 | هعاطقنامدعوهبلط قدصل ماقملا كلذ ىلا نيغلانلا رجانم بيصت هلف هدام ىلا لصينا لق
 ' ةطاسوبوا هحاورانم حور ةطاسوب خزربلا ملء ىف هلمكي هللالب توملا دح ىلا قيرطلا نع ظ

 ىرصبلا نسحلانع ىورام ةعيرشلا ف ريظن هلو كالسلا ضعب قحفف ءاج اذه لثمو . هضيف ظ

 ظ

 فنا متل

 | هربقىف نارقلا هوملعينا هتظفح ىما نا رقلا ظفحبملو تاماذا نمؤملانا ىنغلب لاقهنا هللاهمحر
 ١ خزربلا ف ناوهدا عملا اغلابىمسرلانا رقلا بلاط ناك اذاف هلها عمةمايقلا مون ىلاعتدّللا هثعبب ىتح

 | ملاءىف همارم ىلا الصاو ىتبقحلا نارقلا بلاط نوكينا عدبب سيلف لصحتلا ىلع هصرحخل
 | سدق ىونقلا نيدلاردص ريبكلا خيشلا لاقاماماو لوقا * ليمكتلا ىلع هفغشل ديقملا لاثملا

 | ناسنالل لصحبمل لاك لكنا افشكو القعو اعرش قفتملا نم كولفلانم رخآآلا كللفلا ىف هرسس



 مه م/٠ رح سماخحلا ءزملا
 ع ا ا همس سس عد د رس دع هس ع عع م صحم سم

 ةماقا نم هيف لجرلا نكمل عضوم نم ةرجاهملا بوجو ىلا داشرا ةيركلا ةيآلا ىفو «

 , ضداملا ضرانم هنيدب رفنم) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانعو *« ناك ببس ىأب هنبد روما

 / (مالسلاهيلعدمج هيبنو مهارأ هبا قيفر ناكو ةنلا هل.تبجوتسا ضرالا نم اربش ناك ناو

 ظ هناليلد « اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرا نكت ملأ ) ىلاعت هلوقىف هريسفتىف ىدادحخلالاق «

 قرافي نا ىتش لب لهالاو دلولاو لاملا لجال هدلبىف ةصعملا ىلع ماقملا ىف دحال رذعال

 ىصاعملاب لمح اذا لاق هناريبج نب دعس نع ىور اذهلو هبف قحلا راهظا هنكميم نا هنطو

 اهنم جرخاف ضراب

 مدا زاا نم هكىتحسب درم ناوتن * حرت سا ثيدحهج ركن طو بحايدعس
 6 هسفنل ملاظ مهنف ) هلوقك صاخلا صاخو صاخو ماع نمؤملا نا ةينآلا ىف ةراشالاو ©
 صاخلا صاخوهو © تاريخلاب ى ٍةباس مهنمو )) صاخلا وهو 6 دصتقم م اهو ) ماعلا وهو

 نم اهتيسدتب مهسفنأ اوملظ نيذلا ماوعلا مه © مهسفنأ ىملاظ ةئلالمل مهاؤون نيذلاف )
 اب اقزولنأو ب اوحلفلل ةديملا قالخالاب اهتلحنو ةمسمذلا اهقالخا نع اهتكزت ريغ

 ةكئالملا تلاق ىا «متك مف اولاقإ) (اهاسد نم باخدقو اهاكز نم حلفا دق ) ىلاعت لاق

 ىفو ىرطفلا كدادعتسا نالت راما كارو . ملك ةلفغ ىأ ىف مهحاورا اوضبق نيح

 ىلعىبافلا نورئؤت متنك ايندلا ضايرنم ةضاوفعا ىفو نومسهت ىوهلا هيد وا نم داو ىأ

 مهسفناو مهلاوماب هللا لبس ىف نودهاجي مكناوخاو قاسلاو روهطلا نوسنتو قالا

 (ضرالا ىف نيفعضتسم انك اولاقإ نادخالاو ناوخالا نوقراغيو ناطوالا نع نورجاهيو

 ةيرششبلا سيح ىف ناطيشلا ىروسأم ىوهلا ةيلغو ةرامالا سفنلا ءالبتساف نيزجاع ىا |

 نم اوجرحتف 4 اهيف اورجاهتف ةعساو ) بلقلا ضرا ىا 6 هللا ضرا نكت ملأ اولق )
 ظ (كئاواف)ةيوهلاءاوهىف اوريطتلب ةيناحورلا ملاع جيف ى اوكلتف ةيرشبلا ضرا قيضم ظ

 | مهج © اريصم تءاسو  برقلا تاماقم نع دعبلا ©« منهج مهاوام )) مهسفنا ىلا الف |

 | ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الا ) سفنلا داهج نع نيدعاقتملاو برقلا ىراتل دعبلا

 | تفمضولابلاةرثكل ايندلا نع جورخلا ىف ( ةليح نوعيطتسال ) مهتفض ىلا ( ناداولاو
 | نودتهبالوإ ىدهلا بلطي ناطيشلا عق ىلعالو ىوهلا ةبلغو سفنلا رهق ىلعالو لاحلا
 | ىلوملا بلطف هتدارا لبحب نومصتعيو قثولا هتورعب نوكسمت ةيالو بحاص ىلا ( السس
 ظ نو دصتقملا مهو ةيدوبعلا م ادقا ىلع هيبوبرلا ءامسروت ىلا ةيريشبلا ضرا تاملظ نم مهجرخف ْ

 | مهرذعف نومورحم قحلا لامح دوهش نمو نوبوجح ةينانالا بجح ,.ياكلو نوقاتشملا |

 أ نوكرلاو هللانع نوكسلا ( مهنع وفعي نا هللا ىسع كئلواف ) لاقو هتمحر عدخة وتم |

 اروفغ)ةيدوبعلاف ريصقتلا مهنكما ه هوفعلو 6 اوفعإ) لزالاىف 6 هللا ناكو ) هللا ريغ ىلا

 ظ / هلا لييسفرجاهي نموإ# ةيمجنل تاليوأتلا ف اذك ةيبوبرلا قح ءاطعا ىف مهلهما هنارفغلو

 ظ | ا ريثك امام ضرالا ىفدحب 9 هكولسب سماام هللا ليبسو اهل سينأتو ةرجاهملا ف بغوت |

 | راعشالا نم هفامل لغتنا مكب نمسح امنوا ساما رغللا لوك 9وفساعا

 اسس
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 ءاسنلا ةروس م1 514

 | مهلاخوتواهوحتو ةالصلا نم هماكحا ةماقاو مهمالساراهظاىف مهريصقتب مهل اريرقت نيفوتملل
١ 

 ( باوحلاو اولا اذاف لبق هناك كتيد دومانم متك”ىش ىأ ىف ىا © متكمف ل٠ كاذب
 ىلعهبجوي امينيلاعتم ريصقتلا نم هيف مهامب حيرصلا رارقالا نع نيفناجتم # اولق © ليقف
 | نيبامف نيدلا بجاومي مانقلا نع ني زجاعةكم ضرا ىف ىا6# ضرالا ىف نيفعضتسم انك »© مهمعز
 ىلا 1 اهنق اورجاهتف ةعساو هللا ضرا نكملا ِِه مهلاتيكستو مهللعتل الاطبا ها ولاقؤ# اهلها

 ةشدملا ىلاو ةئيدملا ىلا رجاه نم هلعفاك نيدلا روما ةماقا ىلع هيف نوردقت' اهم رخآ رطق
 ةكالملاتبرضف اهيف اولتقف ردبىلا نيكرسشملا عم اوجرخدق ةروك ذملا ةفئاطلا تناك لبقو
 نم هيف اوناكامب مهلاخوتو اعيرقت مهنم كلذ نوكف اولاقام مهل اولقو محرابداو مههوجو
 | اوناك مهناب اللعت فاعضتسالاب مهباوج نوكيو مهركسع ىف مهماظتناب ةرفكلا ةدعاسم

 ىلدسي اوناك مهناب مهنلع درف نيهراك ردب ىلا ىا مهوجرخا مهناو مهيديا تحن نيروهقم

 ةعيظفلامهلاوحا تيكح نيذلا *6كئلوافإ» ةرجاهملا نم نينكمتم مهرهق نم صالخلا نم
 بجاولا .هكرتل رفكلا راد ايندلاىف مهاوأم نا م 4« مهجإ» ةرخآلا ىف ىا6 مهبوأم ٍِظ

 مهلرذعال نا ىلع ةلادلا ةلعاوهو هلبق امل ةجبتن مهاوأم مهج نوكو رافكلا مهتدعاسمو
 ميج مهريصم 46 اريصم تءاسو © ىرخا ىلع ةلمح فطع هلع فطعف الصا كلذوف

 مهسفنا نيملاظ نيفوتملاناف عطقنم ءانثتسالا 46 نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاالا 2 ْ

 | نولذتسملا ىا نوفعضتسملا ءالؤهو اهيلع ةردقلا عم ةرحهلا مهكرتب ةاصع وا نودتم اما

 | امطقشءاشتسالاناكف مهبف اولخدي ملف اهيلع نيرداقب اوسيل رافكلا ىديا تحن نوروهقللا
 نكي ناو عطقنملا ىثتسملا تلق ناف * مهنم نينئاكىا نيفعضتسملا نم لاح رورجملاو رالاو

 مهوتيالا مولعملا نمو هنم ىتتسملامكحىف هلوخد مهوتي نا دبال نكل هنم ىنثتسملا ف الخاد
 ىتتسملا دادعف ركذ فيكف منهج مهاوأم نوك وهو قباسلا مكحلا ىف لافطالا :لوخد
 تجول نيفاكملا ريغ اهعاطتساول اهنا ماهياو ةرحهلا كرت نم ريذحتلا ىف ةغلاملل تلق *

 مهيلع ةبجاو اهنأك ىتح اوغلب اذا مهيلع بجنن ةتبلا اهنع مهل صنخمال هناب راعشالاو مهنلع

 نوعطتسال# تنكماىتم مهب اورجاهينا مهيلع بجي مهماوق ناو اوعاطتساول غولبلا لبق

 ةعاطتساوركتملا مكحىفنوكف هيف تبقوت الذا نيفعضتسملل ةفص هالبس نودتهيالو ةلبح '
 عضوملا قيرط ةفرعم لسسلا ءادتهاو هيلع فقوتتامو ةرجهلا بابسا نادجو ةلحلا ظ

 نم ركذ امب نيفوصؤملا نيفعضتسملا ىلا ةراشا *# كئلواف وه ليلدب وأ هسفنب هيلا رجاهملا
 ناب اناذيا وفعلا ظفلو عامطالا ةملكب ركذ 4 مهنع وفعي نا هللا ىسع ف زجعلا تافص
 اهب قلعيو ةصرفلا دصرتيو نمأيال نا هقح نم رطشملا نا ىتح ريطخ سما ةرجهلا كرت
 ىنعمو ةبوقعلا نع هضارعاو هحفص اوفع هنوك ىنعم 6# اروفغ اوفع هللا ناكو # هلق

 لاق : نارفغلا مان وفعلا لماك وهف ةرخآلاو ايندلاىف بونذلاو حابقلا رتس اروفغ هنوك |
 هريس سدق ىدعسلا

 دوغ الاوت اد واد د ال فلو هس زل

 ظ



 مهي ؟؟م جم سماخلا رجلا
 22 7ججيف

 ا شوخ ىالاك روخرد درب دوس * شيوخ ىالاو ثمه زا ىنبك سه

 ىلا ةحصلا ىف هلمعي ناكام ىدسعل اوسك ١ ىللاعت هللا لاق دمعلا ضرص اذا ) مالسلا هيلع لاق

 اولمعو اونمآ نيذلا الا نيلفاس لفسا هانددر مث )) ىلاعت هلوق ىف نورسفملا لاقو ( ًاربيب نا
 ريض ىتاولاقو * صوقتنم ريغ همره لبق هلمجرجا هلهللا بتك امره راصنمنا ( تاحلاصلا

 حاصلا لمعلاو ناميالا ىوني نمؤملا نا ( هلم نم ريخ نمؤملا ةين) مالسلا هيلع هلوق

 ىرخا ةطيرسشب ةطورشم ةاواسملا هذه اولاق ادبا ةنلا كلت باون' هللصحبف ادبا شاعول

 ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل ) ةبوتلا ةروس رخاوا ىف ىلاعت هلوقىف ترك ذ دق ررضلا ىوس

 ةعاطامهل ةحصنلاو 6 هلوسرو هلل اوحصناذا جرح نوقفنسام نودحمال نيذلا ىلعالو ىضرملا

 امهنف ضغلاو امهنف يحلاو ءارضلاو ءارسسلا ىف امهيلوتو نلعلاو رسسلاىف امهل ةعاظلاو امهل

 أ بساكملا لضافا نم داهجلا نا ملعاو * داشرالا ريسف ىف اذك هبحاصب حصانلا ىلاوملا لعفبأك

 هسفن هبث دحن لو زغب ملو تام نم ناف هب ثدحتلا وا داهجلا كرتي نا لقاعلل تش الف فرخالئامأو

 ممهلاب قبسلارابكلا ضعبلاق *لابلاب هراطخاووزغلا هيلطثدحتلا ىنعمو ةيلهاج ةتم تام دقف

 هللاعنا نمنادانعمو (غارفلاو ةحصلاسانلا نم ريثك امهيفنوبغمناتمعن )ثيدحلا فو مدقلابال
 ميقسلاالا هاريالءاعصالا سؤر ىلع جاتلاك ىه ىتلا ةفاعلاب دسلا ةحص اهو نيتمعنلا نيتاهب هلع

 بجاوب مانقلا نع لغتشاو ناتمعنلا ناناه هللصح نم اهقلعو امدلا لغاوش نم غارفلاو

 ةمدخلاىف سفنلا لذبو هللاةعاط نم هبصنو هظح عابضب نبغ ىذلا وه اذهف ىلاعت هللا قح

 مهتاحي نيعفتنملا نم انلعجا مهللا تابرقلاو تاءاطلا عاونا نم هترخ ال هعفنيام ليصحمو

 لصولا نع اناغشنالو نيع ةظولو كنع انعطقت الو مهتحو مهض سم ىف كلا نيهجوتملاو

 نوكيف اضام نوكينا لمتحي © ةكئالملا مهيفوت نيذلانا » محرلا روفغلا تنا كنا نييلاب
 نيءاتلاىدحا هنم فذحدق اهراضمنوكي ناو اوضمو اوضرقنا نينعم موق لاوحا نع ارابخا

0 

 ظ
ْ 
| 

 ظفل نا ىهاظلاو ةفصلا هذهب ناك نملك قحف ةماع ةيآلا نوكت اذهىلعو مهافوتت هلصاو
 "نا ريخ نوك ةداهشب اهتدوص راضحتسا ىلا دصقلاو ةيضاملا لالا ةياكح ىلع انهه عراضملا

 ىذلا كلملاو توملا دنع مهحاورا ضبق معايا ةكئالملا ىفوتب دارملاو اولاق وهو ايضام العف
 هلوقىفىلاعتهللىلا ىفوتلا دانساو ةكالملا نم ناوعا هلو توملا كلموه لمعلا اذه هللا ضوف
 توملا قلاخ نا ىلع ىنم ( مكتبي مث مكسحي ىذلا وه إ) هلوق ىفو © سفنالا ىفوتي هللا )
 ةرفكلاةرواجرابتخاو ةرجهلا كرتب مهسفنامهملظ لاحىف *# مهسفنا ىملاظ قه ىلاعت هللاوه

 تناك نيح اورجاهي+لو اوما سادق ةكم نم سانىف تلز اهناف نيدلاروماب لالخالل ةبجوملا
 ةنيدملا ىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةرجم دعب مالسالا لبقي نكيمل ىلاعت هناف ةضيرف ةرجهلا
 لاق ( حتتفلا دعب ةرجمال ) مالسلا هبلع هلوقب ةكم حتف دعب كلذ خيدن مث اهيلا ةرجولاب الا
 "ىش نم مهتبالو نم مكلام اورجاهي لو اونمآ نيذلا ) ةرجهلا كرتو نما نمسف ىلاعت هللا
 لاخلا قحو ةفرعملا ىلا افاضم ناكناو هناف مهافون ريمض نم لاح وهو 6« اورجاهي ىتح |

 ةكئالملا ىا 6 اولاق 98 ٌهظفل ةفاضالا ن وكت مهسفنا نيملاظ هلصا نا الا اوك نوعا
 م سس سس



 ءاسنلا ةروس 4-3 اب جم

 بي تراب لم ١ 1 مهمحر و ةرفغم ؛م مهلرفغ ىا:امهل رهف < ياود رامضاب امهباصسا ن

 ىرخاو ةجردب ةران هدسقتو ةرباغملانع *ىنملا فطعلا قيرطب ليضفتلا ريركت لعلو
 اما ماظّتنالا نسح هبعدتسيو مالكلا هيضتش امسح هيلع لضفملاو :لضفملا داحتا عم تاجردب ظ

 ىناذلا فالتخالا ةازنم تاجردلاو ةجردلا نيبو نيملضفتلا نيب ىناونعلا فالتخالا ليزغتل

 ايلف ) ىلاعت هلوقت ىف/اكريرقتلاو قيقحتتلا ديزلااهوداؤيسفتلا.مم ماهنالا ةقيوطا كوالا: ديه ظ
 لق هنأك( ظيلغ باذع نم مهانجتو انم ةمحرب هعم !ونما نيذلاو ادوه ان انما ءاج
 ققحت ناك ثيحو اههنك مهفي الو اهردق رداقال ةجرد نيدعاقلا ىلع نيدهاجما هيو
 ريسف ديرا مث ىنسحلا هللادعو الكو لبق نيدعاقلا نامرحل اهوم امهْنب ديعبلا ناونعلا اذه

 نأش رد هللو ليقام ليقف ةدحولل هنوك لامحا عطقي ثيحب ماهبالا قيرطب ريكنتلا هدافا ام
 لضفتلايدارملا نا ىلع تاحردلاو ةجردلا نيبو نيليضفتلا نيب تاذلاب فالتخالل اماو ليزتتلا

 ظ هنوكي ققلا ليما ركذلاو رفظلاو ةءينغلا نم ايندلاىف الجاع ىلاعت هللا مهلوخام لوالا

 م رصحلل ةتئافلا ةلاعلا تاجردلانم ةرخ آلا ىف هب عنا ام ىناثلا ليضفتلابو ةدحاو ةجرد
 ىف مهيلع مهلضف لق هناك امهنيب ةنجلاب دعولا طيسوتو ىناثلا ريخأتو لوالا ميدقت هنع ”ىْنِ

 | وهام ركذلا ىف امهني طسو دقو ىصحت ال تاجرد ةرخ آلا ىفو ةدحاو ةجرد ايندلا
 | لوضفملا ةيلست ىلا ةعراسمو امهلاخل احيضوت ةنجلاب دعولا ىنعا دوجولا ىف امهنب طسوتم

 | هسفن دهاجنم نورخ آلاو رافكلا دهاجنم نولوالا نودهاجلا لقو . معا هناحبس هللاو
 ' ذك اروفغ هللازاكو 8 ( ربكألا داهجلاى لا رغدمالا داهجلانم انعجر) مالسلا هيلع هلوق هيلعو |

 نم دعو امل ررقم ليبذت وهو هتمحرب ةنلا هلخدي 4 امحر © هليبس ىف دهاجنم بونذل
 | رياغ هنكل تاماركلا ىف هءايلوا عم هناحبس هللانا هللاهمحر ىريشقلا لاق © ةمحر لاو ةرفغملا

 ةريتم بكاوكلا هذه هنم ربك ١ هريغو ريك نمو هنم ىنغا هريغو ىنغ نش تاجردلاىف مهيب
 | ةكرتشم ةنجلاف ىهتنا اهرونب اهعيمح تبلغ ىا ترهب سمشلا تعلط اذاو اهقوف رمقلانكل

 الب ىلطلا نع نيدعاقلا نينمْؤملا ماوعو رذعب نيءطقأملا نييلاطلاو نيغلابلا نيلصاولا نيب
 لاق : ىلاعت هللادنع نووتسبال رخآ داو ىف نايرخالاو داو ىف ىلوالا ةغاطلا نكل رذع

 هرسس سدق ىماجا ىنوملا
 رهتبا لش ناو ديسف رد كاع .«ةيرتش لمطوك نع فقرأ

 رادرب َرَس باوخز ىدرمت رك * راد دنك لجا .تك,ناذا شين

 حابصالا ىدل ىرسلا نودمحب « حاور لك نوزرابسلا راع

 هلع هنع  ىور باوثلاو رجالاف نيدهاحملل نوؤاسمر رضلا ىلوا نا ىلع هب ”الاتلدو
 نم مترسام اماوقأال ةنيدملا ىف نا )لاق ةنيدملانم اندو كوبت ةوننغ نم عجر ال هنا مالسلا

 مهو مذ ) لاق ةنيدملاب مهو هللا لوسراي اولاق ( هيف مكعم اوناك الا داو نم متعطقالو ريسم
 مهعنم اماو دايجلاب مهبولق تقلعتو مهتاي تح نيذلا مهو ( رذعلا سباح مهسيح هنيدملاب

 ررضلا داهطلان ع
 كا سسسللللسس سس ب_-ب7بٍب_ب ب بيبي



 مدي 75 زج نسق

 ضرف وزغلا نال مه ريغل ع ءافتك ١ داهجلا نع دوعقلا ىف مهل نذا نيذلا ءاحالا مه نيدعاقلاب

 صهاظلا وهو اهلا نوجراخلاو ردب نع نوذعاقلا مه امهنغ هللا ىضر سابغ نبا لاق ةيافكا

 مهلاوماب هللا ليبس ىف ف نودعاقلا ىلع فطع * نودهاجلاو  لوزتلا خرانل قفاوملا:
 ناف « باوثلاو رجالا ىف ةلعريغنم داهجلا نع دعق نم نييو مهب ةاواسم ال ىا © ممشاو

 ريك نتهتدئاف تلق * ءاوتسالا قن ةدئاف اف نايوتسيال دهاجللاو رذع ريغب دعاقلا نا مولعم تلق ظ

 هتل زم طاطحتا نع ةفاو هتنرل اعفر داهجلا ىف دعاقلا بغريل مظعلا توافتلانم امهنيبام ظ

 ءااوتس الا ءاغتنا ناف هيف ءاوتسالا ىنئامل ةحوم ةلج # مهسفناو مهلاوماب نيدهاجما هللا لضف © | ظ

 ىلاعت هللا نيف اهناصقتنمو رخآ آلا ةجرد ىلع اهدحا ةجرد ةدايزب نوكي نا لمتحي امه

 نووتسياال مهلام لبق هنأك نباتا كلشف .ملاماللاب ىلضاحا ءاقباوعنتا !ا ضنا يكون

 ةنمضتملا ىلوالا ةلمحال اناس ةلملا نوكل ررضلاىلوا ريغ 46 نيدعاقلا ىلع # كلذب بجاف .

 ىلعوا ةجردب ىا ضفاخلا عزنب اهبصنو ىئأيساك مذتفتلل اهنبوتنا © ةجرد ف فصولا اذهل ظ

 لاَش نا ةلزئع ناك لسضفتلانم ة ةرملا عقوم هعوقوو لضفتلا ىنعم هنمضتل هنال ةيردصملا |

 نيدعاقلا نم 6 الكو ال ةبرض هيرب اطوس هبرض كلوق رظنو ةدحاو ةليضقت مهلضف

 صواخو مهتدبقع نسحل ةنكلا ىهو ىنسحلا ةبوثملا ىا # ىنسحلا هللادعو ندوهاحملاو ظ

 دعول لوا لوعفم الك هلوق . باوثلا ديزل ئضتقملا لمعلا ةدايز ىف توافتلا امئاو مهن |

 امهنم الك ىا دعولل اديك أت رصقلا ةدافال لعفلا ىلع لوالا دّشو ىناثلا هلوعفم ىنسحلاو

 دحا ليضفت همهوب ىسع امل اكرادت اهب ”ىج ضارتعا ةلمجاو طقف اهدحاال ىنسحلا هللادعو |

 ضر ايلا نوح لالإ مو ءازطن 1 ناو اه الؤتفسُفللا ةناقؤتم نا عتق الح -تمزنلا ؤ
 دعو م" ىنسحلا هنع نيدعاقلا دعو ىلاعت نال هنعب دحا لك ىلع اضورفم سيلو ةيافك |

 ىلاعت هللا دعول الها دعاقلا ناكامل نيستلا ىلع دحا لك ىلع ابجاو داهجلا ناكولو نيدهاجملا |

 ارجا # هللا لضف هلوق ىلع فطع *# نيدعاقلا ىلع نيدهاحلا هللا لضفو ع ىتسحلاب دايأ

 وهام ىلع هراثياو اهظع ارجا مهرجا ىا رجا ىنعمي لضف نال ردصملا ىلع بصت # امذع

 هئمضتل لضفل ناث لوعفم وا مهلامحال ارجا ليضفتلا كلذ نوكب راعشالل هلعف نم ردصم
 ىا ضفاخلا عزنب بصن لبقو . اهظع ارجا نيدعاقلا ىلع ةدايز مهاطعاو ىا ءاطعالا ىنعم.

  هنم 9 لضفتلا ةيمكل نيبم لكلا لدب ارجا نم لدب * تاجرد ف مظع رجاب مهلضف
 نوعسس ىهو ىللاعت هنم ةناك تاجرد ىا اهردق ةلالجو اهتماخف ىلع ةلاد تاجردل ةذص
 ىفو ةجرد ةئامععاس وا افيرخ نيعس رمضملا داوجلا سرفلاودع نيتجرد لك نيبام ةجرد

 م نيتجردلا نيبام هلدس ىف نيدهاجملل ىلاعت هللا اهدعا ةجرد ةئام ةنخلا ىف نا ) ثيدحلا

 هبرض كلوق ىف م ةيردضملا ىلع تاجرد باصتنا نوكي نا زوجيو ( ضرالاو ءامسلاني
 نال ضعبلا لدب ارجانم لدب ةرفغموؤ# تاليضف مهلضف لق هنأك تابرض ىا اطاوسا
 تانسحلارئاس اهرفكيال ىبلا بونذلا نم مهنم طرفي مس امأ فنا بابن م سيل رجالا ضعب

 / ارجا نم لكلا لدب © ةمحرو ف مهصئاصخ نم دعت ىتح اضيا نودعاقلا اهب ىنأيال ىتلا جلا |

 (لثم)



 نيغلابلا ىلا ةبالاىف ةراشالاو © تدثك هك راك تنقاغ هيد ةزذإ . ىلا وه 34 نوتوم 31 59

 هودرتالو ةّقرطلا طرش ىبع سفنلاو لاملاىف فرصتلالوبقو ةيحصلاا ماكحال ميلستلا ىناقدصم .

 هلالوقفإ مالسلا امهلع نوراهوىسوم هللارمااك هل اولوقو تاديدشتلا هذه لثم هورفنتالو '

 هقذر سما مكنلوهي الو نوعرف نم لذا ”ىدتبملا ديرملا الو ءاينالا نم نعا متااهف 4انيل الوقا

 ايلا روَس مدي "0 جم

 ميرضاذا ) بيغلاب ناميالا درجمل اوقفوو 6 اونمآ نيذلااهيااي ) ناهللاىلا ريسلاب نيلضاولا

 نابالاو اناا نايالا راص ىتح قحلا بلطىف كولسلا مدقب مترس ىنعي 6 هللا لببسفف

 1 دوهشلاو ادوهش ةداهشلاو ةداهش بغلا راصو اسغ ناسلاو اناع ناسجبالاو انانهعا

 | اذهو ادج مهئاف ( دوهشمو دهاشو ) .هلوش هللا مسقا امهبو ادوهشم دهاشلاو ادهاش

 | اولوقالو ) هلوةىفولوبقلاو درلاىف اوتشآو نيديرملا لا نع (اوئيبتف ) ةيخوختشلا ماقم

 دحاكسعاذاىا ةدارالاو ءدبلا ف ىللطلا بابرا ل ةراشإ 2 انم اممم تسلمالسلا كلا قلانل

 اقداص ىا انمؤم تسلأ اولوقتالف كل مالستسالاو دايقنالاب مالسلا مكبلا قلاو مكتدارا لكن

 6 ايندلا ةومْلا ضرع نوغتيت )) هلوقب راشا ىنعملا اذهىلاو فيفختلل اءلط هم نوشتجتتف

 ديب ةنيب احرخم هاك اليوت زم قري ناد لك ضبط همنا

 ظ 7 مهلوبقو خعراشملا ؟ةعينوتم يح دال: ءاددب يحلل 7017 نيجاتحم

 | اودرتزا (اونبتف ) مكلع مهفطعو مهتقفشو مكللا مكقزر لاصياو مكتييرت ىلع لابقالاو
 امي ) لزالاىف © ناك هللازا ١ نيديرملا ريثكت ىلع اصرح ابذاك اواش وا هقزرل امامها اقداص
 ريدقتب © ارييخ ) هلزومتمت ىذلا قزرلا ىلا جابتحالاو لوبقلاو درلانم مويلا « نولمعت

 قزرلاو قلخلانم غرف هللا نا ) مالسلا هيلع لاق م اهنم غرفو لزالا ىف اهردق روما

 ىف اذك ( هفيضم بونذي لحنرا لحترا اذاو هقزرب لزأ لزت اذا فضلا ) لاقو ( لخالاو

 نم لاح * نيمؤملا نم ف داهجلا نع # نودعاقلا ىوتسيال 8 ةمجنلا تاليوأتا

 دوعقلا مصو لالخا مدل سعالا لوا نم ناذيالا اهتشافو نينم وما نم نساك ىا نيدعاقلا

 ةفص مفرلاب 6 ررضلا ىلوا ريغ 8 ىنسملانم ىأيس ام مهقاقحتسا ةلعب راعشالاو مهناعيب

 تلق * ةفرعملل ةفص اهنوك زاج فيكق ةفاضالاب فرعتنال ريغ ةلك تلق ناف * نودعاقلل

 رهظالاو مهنابعاب موق هب دصقي مل ثيح ةركنلا ىرجتم راجوهف ىنهذلا دعهلل نودعاقلا ف ماللا

 اهوحنوا ةنامزوا للشوا ج ىعوا ىمح نم ههاعلاو ضرملا ررضلاو . نودعاقلا نم لدي هنا

 لوسر ,بتج ىلا .تنك لاق هنأ هنعا هللا: ئضرإت باث نب ديز_ نع </ةبهالا نع رتتعلا ماتعم فو
 اهضرت نا تدشخ ىتح ىذخف ىلع هذخف تعقوف ةئيكسلا هتيشفف ملسو هيلع هللا ىلص لا ||

 ال تبتكف بتك )١ لاقف ىحولا ةدش نم هلضرعام ليزاو هنع ىرس مث اهرسكت ىا
 هللا لوسراي ىمعا ناكو موتكم ما نبا لاقف ( نودهاجملاو نينمؤملانم نودعاقلا ىوتسي

 مم فمح طوو براعم هد بم ا
 | داريا وتر اهدحو هللا اهلزنا ديز لاق ( ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملانم نودعاقلا !ا ىوتسإلا |
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 ايلا اهم لك يرض ضرع يبدل لاه [ايتكوا نع اابلق ءىغوا نآك [ ده لاملا نم
 86 ةريثك مام هللادنف و ءاضقنالا بيرق ءانفلا عيرس هنا ىلع هيبنت اضيع هتيمستو رجافلاو

 هاقبلاو ماودلاب فوصوم ىلاعت هللا باوث نا ىلع هينتوهو هلامل هلاثما .لتق نع مكنت

 * لبقنم ؤ اضيا ملا 4 مك © مالسلا مكلا ىلا ىذلا كلذ لثم ىا 4 كلذك ه

 اهوحنو مالسالا ةيحننم مكل هنم رهظام ريغ سانلل مكنم رهظيال مكمالسا ىداهىف ىا
 صحفتلاب صأيملو مكلاوماو كءامد اهبمصعو ةبترملا كلت مكنم لبقزاب © مكلعلانف ف
 ا كلذك سمالا ناك اذاىا ةحيضف ءافلا 46 اونيبتف ف متنكىلع فطعلل ءافلا . كرئارس نع

 | مكروما لئاواىف مكبلمفام هباواعفاو مكلاحب هلا- اوسيقو نيبلا ىمالا اذه نايب اويلطاف
 86 نولمعتامي ناك هللازا 8 نطابلاو رهاظلا ”ىطاوتىلع قوثو ريغنم لاجلا رهاظ لوبقنم

 ارشناوريخف اريخنا اهبسحب مكيزاجبف 6# ازيبخ ف اهتانفيكبو ةيفخلاو ةرهاظلا لامعالا نم

 بزعتالىذلاوه ريخلا هللاهمحر ىللازغلا مامالالاق * هىف اوطاتحاو لتقلاىف اوتفاهتنالف رشف

 برطضتالو نكستالو ةزذ كرت الو ”ىش توكلملاو كلملاف ىرخنالو ةنطابلا راخالا هنع

 ١ ةنطالا ايافخلا ىلا فضااذا معلا نكل ملعلا ىنعميوهو ربخ هدنع نوكيوالا نئمطتالو سفن

 ا0اةدزةلاموف رح ا ايش نوكينامكاذوم ربل لع وال ريخ هتحاص_ىسيو ةريخ مس

 ظ

 دامضاو ةلجاعلا لوح ىاوطلاو ةنانخلاو شغلانم اهبىلقلا فصتي ىتلا ايافخلاو هنديو هلق

 هغلاب ةربخ وذالا اهفرعيالو هنع سالفالاو صالخالا راهظاب لخبلاو ريخلا راهظاو رشلا

 دخاو اهتاداعمل رمشتو اهبراخ اهعدخو اهسيلتو اهركم فرىعو اهسرامو هسفن ربخ دق

 ىدعسلالاق : مامالا مالك ىهتنا ارييخ ىمسيناب ريدج دابعلا نم كلذف اهنم رذحلا

 نانع نتفرك دناوت شلقع هك *« نانح شكرس سفن نيا دزات ىمب

 رومز ديابت ناكنلب فاصم * روز دبا رب ناطبشو ساب هك

 صتشملثيح ارفتغمناكدق هءاطخناو ةماسا أطخام ”ىطخيدق دهتملانا ىلع ةيآلا تلدو

 رك ذلا نمىقرتينانمؤملل ىنبني نكل حصح داقملا ناميانااك ربتعم ىتاسللا ركذلانا ىلعو هنم

 ةملظنم صلخيو ةفرعملاو نيعتلا هللصحيو ىحورلا رك ذلا ىلامث ىلقلا رك ذلا ىلا ىناسللا

 مالسل اهيلع ليربجنا سابعنبانع + شعبا تومي ناسنالان ال ةفرعملا:رونب رونتيو لهجلا

 امومغم كارا ىلام لوشوهو مالسلا كيرَش كبرنا دمحاي لاقف مالسلا هيلع ىلا ىلا ءاج

 رفكلال ها ىماىفألاق ( ةمايقلاموي. ىتماىف ىركفت لاطليريجاي ) مالسلاهيلع لاق انيزح
 | ىتح هديب ذخاف ( هللالوسر دمحم هللاالاهلاال لها ىماىف ليربجاي ) لاقف مالسالا لهاما

 لجرلا ماقف هللازذاب مث لاق تيمربق ىلع نميالا هحانجب برضمث ةملسىتب ةربقم ىلا هماقا

 ناك اك داعف كناكمىلا دع ليربج لاقف هللالوسر دم هّللاالا هلاال لوّموهو هجولا ضسسم

 لوشوهو نينيعلاقزرا هجولا دوسم لجر جرخف هللازذابمث لاقف رسيالا هحانجب برضمث

 نوئعبي اذه ىلع دماي لاق مث ناك اك داعف كناكم ىلا دع ليربج هللاقف هاتمادناو هاترسسحاو

 مدشيام قوت اان ازو وخلو نم هافربشلا ىلسررلا كومو علو كلذ دنحو  ةسايقلا ولسا
630 
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 ْ مهلا ل زنق همنغ هعمو لبج حفسىف ناكو مهعم سادرم ربكو اوربك كدف اولصو املف همالساب ْ

 ا

 اهيف هبعتمتام ايندلا ضرعو دافنلا عيرس ماطحوه ىذلا هلامل نيبلاط مكنوك لاح كلذ

 اهنااة روم مك 7580 م

 م اساَنم ىلا ندا ىدص رك ا « ازج دشاب لهس ىدبار ىذب

 | امهنيو ةقلخلا لصاىف ةرفكس فنلاو ةرطفلا لصاىف نمؤم بلقلانا ةيآلاىف ةراشالاو ©

 تام مقا هاو لطنا ثرفةعنشاةاع ؤذا ذك امو عض داك لذي قلو
 ١ سفن تناكاملو ىتوملا هللامهامسف ةتبم مهبولق تناك ةح رافكلا سوفن تناكاملف بلقلا

 ١ ضرالاهجو ىلع ىثمي تيمىلا رظنينا دارانم ) مالسلاهيلعىنلالاق ايح هبلقو ةتبمقيدصلا
 ئذي .لتفنلاو للعلا ىلا ( ادت انوع لت قشَو ) هلوقىف ةراعالاو 6 قينشلا ىلا زظتلف
 ةعسلاو ةيمهللا ايئافتءالتنلاب ةيلبمأألا قادت داق اهومتالع كساد هلفاكتلا نتقتلا

 (هؤازخ) لئاقلا اهمسب بلقلا تومي ىتح هيلع اهاوه ةبلغو ىناحورلا بلقلا ىلع ةيناطيشلاو
 ةعبطلا لقس نع سفنلاجورخ نال(اهبف ادلاخإل ةعيبطلاملاع لفسىهو (ماهجالس فنلا ءازجىا
 ىلاعتهلوقكنمؤملا لقلا صئاصخ نم ناكامنا ةعيرسشلا لمح كسقلاو ةعيرشلا لحم ناكامبا

 اصلا لمعلاو ناميالاف © تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلاالا نيلفافس لفسا هانددر مث إل
 ادباةعببطلا ملا لفس مهجىفسفنلا دل هلمع عطقناو بلقلا تاماذاف هعنصو بلقلا ناشنم

 ريا لاصنانم اهمرحيو ةبرقلاو ةرضحلانع اهدرطيو اهدعبيناب 6 هنعلو هيلع هللابضغوإل
 مظعل ا ىلعلا ةرضح نع انارحه 6 اهظع اباذع هلدعاوإ) كبر ىلا ىبجرا باطخم اهبلا ةمحرلاو
 ناشىفةي آلاتلزن # اونمآ نيذلااهيااب 8 ةيمجتلا تاليوأتلا ىف اذك معنلا تانج خش انامزحو

 ةيرس ثعب مالسلاهيلع ناك و هريغ هموق نم مسيو لسا ناكو كدف لهانم كبهننب سادس
 | ةقنأ سادرم ىتبو اوبره مهيلا ةيرسلا تاصو املف ىثبللا ةلاضف نب بلاغ اهيلع ناك هموق ىلا

 , اوربخاف همنلغ قاسو ديز نب ةماسا هلتقف مكملع مالسلا هللالوسر دم هللاالا هلال لاقو

 | لوس وهوهعمام ةدارا هومتلتق ) لاقو اديدش ادجو دجوف كلدب سو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 لاقف حالسلانم افوخ اهلاقامتا ةياورىفو هبلق نود هناسلب لاق هنا ةماسا لاقف ( هللاالا هلاال

 لاقف ةماسا ىلع ةيالا ارق مث ( بذاك ماوه قداصا ترظنف هبلق نع تققشاله ) مالسلاهءلع
 اهدي لسو هيلع هللا بصلازاش ةماسا لاق ( هللاالا هلاالب فيكف ) لاقف ىلر فغتسا هللالوسراي
 ةنمؤم ةنقر ريرحتو مانغالادرب ىماو ىلرفغتسا مث ذئموبالا تملسا نك | منا تددو ىت-

 برعلا لوقنم وزغلل متهذو مترفاس ىا 6 هللا ل بس متبرضاذا #8 نونؤملا اهيا ىنعملاو

 لاعفتسالا ىنعمب لعفتلا ه6 اوستف © اهوحنوا ونغوا ةراجتلا ترساذا ضرالاىف تبرض

 ربدت رغب هف اولحعتالو نورذتامو نونأتام لكى مالا ناس اوبلطا ىا تلطلا ىلع لادلا

 6 انمؤم تسل إف مالسالا ةبحب م ايحنمللىا 4 مالسلامكلا ىتلانمل اولوقتالو وي ةبودو
 ةو.لا ضرع نوغتبت ## هجومي هولماعو هرهظاام هنم اوليقالب اذوعتم ترهظاام ترهظاامتاو

 ' نوكينا ىلعال نكل ىنأتلا كرتو ةلجعلا ىلع مهلمحامح *ىبنم اولوقتال لعاف نم لاح 4 ايندلا
 هل اولوقتال ىا اعمج امهملا لب هاخلا هب ىتتنت معلا بلطتال كلوقىفاك طقف دقلاىلا اعجار ىهنلا



 هس هس اسس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ل

 ايان ناك ناو هل ةرافك ناك كلذك هلتق نم دبقا ناف نامالا نم جرخالو كلذب رفكيالف

 لبق هتانسح تينقناف هنانسح نم ادهو هنانسح نم اذه ىطعنق اده برضو اذه مدكفسو |

 7 نال نس سوع لوتقملاو لتاقلا 53277 ايندلا ىف هؤازج كلدف ياام ظ

 | «ة/ورعلا نيجتاووم سفنلا لتقو فح زلا نم رارفلاو نيدلاولا قوقعو هللاب كا رشالان هبف

 اذاف لتقلا اذه نم مظعا رفكلا نال هل ةرافك اضبا ةبوتلا تناكاداقم نكيملو كلذ نم

 ىلا هءسماف دوقالو ةبون' الب تام ناو لوبقلاب ىلوا لتاقلا اذه ةبوتف رفاكلا ةبون' تلق
 ظ ىلا. كلذ دعب هج رخ م هلعف ىلع هبذع ءاش ناو همصخ ىضراو هلرفغ ءاش نا ىللاعت هللا

 | ليوطلا ثكملا هقحىف دولخلاب دارملاف داعملا فلخمال ىلاعت هللا نال هنامياب هدعو ىتلا ةنلا
  لاقدقو ال فق كلدب هيزحب هنابال كلذ هءازج ناب قلاع ة رابخا اذه نا عم ماودلا ال

 اهلئمةئيسلك ىزجي ىلاعت هناب ارابخا اذه ناكولو (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) لجونع هللا
 هتلعف نا سمعا نع هرجزي نمل ناسنالا لوقب دقو 6 ريثك نع وفعيو) ىلاعت هلوق هضراعل

 ١ ظيلغتلاو ديدشتلا اذهف ابذك هنم كلذ نكيهل كلذب هزاحي مل نا مث برضلاو لتقاا كؤازخ
 لب صاصقلاىف مك قحب ادمع لتق نعالو بئاتلا لتاقلاب قلعتيال ىلاعت هللا ةساوه ىذلا

 ”ىصالتقنم هللا ىلعزوها ايندلا لاوزا)ثيدخلاىفواناودعو املظ لتق نمو بت, نمي قلعت
 لتق ىلع ناءانم) هبفو( همدىف كرتشال برغملاب ىضررخا وقرسشملابلتقالجرناول) هيف ه(لسم
 ناسنالااذهنا ) هنفو ( ىلاعت هّللاةمحر نم سبا هنبعنيب بوتكم ةمايقلاوب ءاج ةلك رطشب ملسم
 هانف سدقملا تس ناش دارا مالسلا هيلع دواد نا ىور دقو ( هناشب مده نم نوعلم هللا ناش

 ىدي ىلع موهبال اده ىتيبنا هللا هللاى حواف ىلاعتدللا ىلا اكشف مدهت هنم غرف املكف ارارم

 ىدابعنماوسبلا مهنكلو ىلب لاق كليبسفف لتقلا كلذ كيملأ برايدواد لاقف ءامدلا كفسنم
 هذه نم ضرغل اوهش ناملس كنبا صوان ا هلا هللا حج واف نم ىدي ىلع هناشإ لعجاف براي لاقف

 ١ ضرفدقهنانيدلاءادعاىلاىرتال اهمده نم ىلوا !متماقاناوةيناسنالا اعلا
 ٌْ هللاىلص هللالوسرنا هنع هللاىضر ةريره ىلانعو * مهلع مهلع ءاَشبا حلصلاو ةيزحلا مهقح ىفهللا

 سلملاا ) لاق عاتمالو هل مهردالنم انبف سلفملا اولاق ( سلفملانم نوردتأ ) لاق م/سوهيلع
 اذهلام لك او اذه فذقو اذه متشدق ىأيومايصو ةاكزو ةالصب ةماقلاءوب ىتأبنم ىتمانم

 ا
| 

| 

 | تساحيام لوا ) ثيدحلاىفو ( رانلا ىف حرطمث هيلع تحرطه مهاياطخ نم ذخا هيلعام ءاضقنا
 ظ دم هيلع ىضضيو د ديت ةيليلم بساح مث ءامدلاق 0 ىضشإم لواو -- دعلا هيلع |

 ' اذكةعفنم صاصقلا ىف هلنكي يف لوتقملا اماف ظيغلا ءردو ىنشتلل هسفن ىح ذخا امتاف هلتقناو
 ظ  ةرافكأال رئاركلا نم سمح ) مالسلاهيلع ةلوقل دمعلا لتقلاف ةرافك الو ىدادخلا ريسفتىف

 | ىسوم عرشف نال كلذو وفعلاو ةيدلاو صاصقلا دمعلا لتقلاف ثالث نيب ريخم ىلولار
 أ المو نبط وتملاوا لقعل امالسلاهماع ىسع نيدؤو طقفلتقلاوهو صاصقلا مالسلاهملع ْ

 هرسسدق ىقدعسلالاق : لضفا وهو وفعلا مركتللو ةيدلا هفرتللاو صاصقلا ىنشتلل |
 انا زر تبا صسم# . 1 ست كله 42 نا 11 تا

 2( ىدب )



 سفن لك اولاق كلذك نوكا اناو لاقو ملكّتبال تنم وه اولاقف هنع لأسف ملكتي ملف: هلملكتو
 مهعمو هللا اًواج سراوف ةسمح اذاف هعم اويهذف ءارحصلا ىلا بهذو مهكرتف توملا ةقئاذ
 | ندبلكنا اك برلا ةقرعمل حاصي بلق لك سيلو اوبافو هوذخاو هوكراف دحاهيلع سيل سرف

 بئاصلا لاق *ةمدخلاوةب ذجلل حاصي نمي ىا املع هللاناكو) ىلاعتلاق اذهلو هتمدخ حلصبال

 تسس روفغف ةساك ىادص ارهلافسره * تسس روصنم ةئشن تنبط ماخ ه رسرد

 لاقلاو لبقلا هعسيال ةقيقحلا ملاعو فويزلاو دبجلا ريب كحلا ناف ىوعدلاب نوكيال اذهو

 نابلس ىما ناكو وحلا ملاع ىف هنال ملكتلاب هتوص عفريال مظعا اناطلس ناك نم نا ىرالأ
 | هنا ال ىا كلذل ةوبنلا ةيتيم ىف هنا عم سيقلب شرع نايناب امخرب نإ فص ال مالسلا هيلع

 | كلم هيف ىنهسيالتقو هللا عميل) مالسلا هيلع هلوقو لزغتلا دري مف قارغتسالا ملا ىف ناك

 | كلسدق بانج ىلا نيلصاولا نم انلءجا مهللا ةيترملا كلت ىلا ةراشا (لسمىبنالو برقم
 | كا دمعتم## لتاقلا كلذ نوك لاح هيانمؤم لتقب نموه كسناو كلوق رضاحم ىف نيمعتتملاو
 | هوخاووه مسا دق ناك ىنانكلا ةباصص نب سقم نأ بىور ىطخ رع اذضاف قا هلق ف

 ظ لسراف ةصقلا هلركذو مالسلا هيلع هللا لوسرىنأف راجنلا ىف الشق هاخا دجوف ماشعأ

 مهيماي راحتلا ىتب ىلا ردب باحصا نم ناكو ىرهفلا ضايع نب رييزلا هعم مالسلا هيلع
 | ةعاطو اعمس اولاقف هوملعيل نا ةيدلا ءادابو هوملع نا هنم صتقمل سيقم ىلا لتاقلا ملستب

 | افرصناف لبالا نم ةئامب هوناف هتيد ىدؤن انكلو التاق هلياعثام مالسلا هيلع هلوسرلو ىلاعت هلل

 | لاقف هللا سوسوف اسقم ناطنشلا ىلا قيرطلا ضعبب اناك اذا ىتح ةنيدملا ىلا نيعجار

 ىضن نوكتف كعم ىذلا ىرهفلا اذه لتقا ازاع ىا كلع ةيسم نوكتف كخا ةيد لص

 | لبالا نم اريعب بكر مث هلتقف هسأر خدشف ةرخصب هامرف ةلصف ةيدلا قيتو سفن ناكم

 لو, وهو ارفاك ةكم ىلا اهتبَش قاسو
 عراق باصتا راجنلا ىت ةارمم *+ هلقع تلمحو ارهف هب تلتق

 عجار لوا ناثوالا ىلا تنكو * ادسوم تعحطضاوىراث تكرداو
 وهو لتقف هنما نمم حتفلا مو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاثتسا ىذلا وهو ةيآلا تلف
 ظ لبقام منو : ةبعكلا راتساب قلعتم

 نتك ذب كم هتغدرك ءادتك دو دنك" هكر

 | لعاقنم ةردقملاح هياهيف ادلاخؤج ىلاعتهلوقو موج هتيانج هقحتس ىذلا6#هؤازخو»

 / «هيلعللابضغوإلب اهيف ادلاخ نهج لخدي نا هؤازخ لبقهن أك مالكلاماقم هيضتقي ردقم لعف
 اريرقت فانتسالا قيرطب لبق هناك ةحضاو ةلالد ةطرشلا هلع لد ردقم ىلع فطع
 | ىا 46 هنعلو © هنم مقتلا ىا هيلع بضغو كلذ هءازج ناب هللا مكح اهنومضمل ادككأتو
 رداقبال 46 اهظعاباذع 8 ماهجىف 6 هلدعاو 8 ركذام هلا زج لعجب ةمحرلا نع هدعبا
 لحتسا نم ارمك ف ءالكلاو ببسلا صوصخ نود ظفللا مومعل ةربعلا نا ملعاو « هردق

 | هلخقل لحتسم ريغ ادمعتم انمؤم لتق اذا نمؤملا امأف ةقيقح رانلاىف هدولخو نمؤملا مد
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 لئاقلانوكيو لوتقملا ءايلواىلا اهنوملسي مامجالا اونيو مامعالاو ةوخالا اونو ةوخالا مهو |
 هجارخالىنعم الف لعافلا وههنال مهنم دحاو هاطعاام رادقم ىطعي ىنعي ةلقاعلا نم دحاوك |

 ,نال مدلا كفسي نا نم هكسمي ىا ءامدلا لقعت اهنال القع ةيدلا تسمسو هرنغ ةذخاؤمو

 ةيدلا تناك ةلقاع هل نكتمل ناف مدلا كفس نع بنتجيف لتقلاب ةيدلا دوجو ظحالي ناسنالا |

 «مكلودعموق نم لوتقملا ىا #ناكناف له هلام ىنف نكيمل ناف نينس ثالثف لاملا تببىف
 مهب اهف لسا ناب هموق لا وك لتاقلا هب ملعي مو * نمؤم وهو # نييراحم رافك

 ةيقرريرحتق 98 تامهملا نم مهمل مهقراف امدعب لسا نابوا مالسالا راد ىلا ةرحهلاب مهقزاشملو
 مهنالو ارافك مهنوكل هلها نيو هنيب ةثاروالذا ةيدلا نود ةرافكلا هلاق ىلعف ىا  ةنمؤم

 «قاثيم مهنيبو مكب ف ةرفك © موق نم » نمؤملا لوتقملا ىا 4 ناكناو  نوبداحم
 مالسالا لها نم 46 هلها ىلا ةملسم © ةيد هللاق ىلعف ىا 6 ةيدف ف دبؤموا تقاوم ده قا

 ةبقرىا 4 د4 نف  نيملسملا رئاس مكح وهاك # ةنمؤم ةبقر ريرحتو © اودجو نا
 نع الضاف ةبقردل انمأ نوكي نا حاصي اموهو اهيلا«هب لصوت امالو اهكلميمل ناب اهريرحتل
 هيلعف ىآ #4 ماسصف © هريغو نكسملا نم ةيرورضلا هج اوح رئاسو هلابع ةقفنو هتقف'

 ىف اموي رطفاوا موضلاب رفكملا نا ىلع لدي عباتتلا باجياو #* نيعباتتم نيرهش وه مايص
 اهوحنوا سافنوا ضيحن رطفلان وكي ناالا فاّستسالاهيلعف رخآ اموص ىونوا نيرهش لالخ
 ليلدب ةرافكلا هذهىف عورشم ريغ ماعطالاو عباتتلا عطقبال هناف هنع زارتحالا نكمل ام

 صنلا نم دب الف زوال ىأرلاب لدبلا تابثاو بجاولا لك روكذملا نا ىلع ةلادلا ءافلا |
 اهلالوبق ىا ةبون' كلذ مكل عرش ىا هللوعفملا ىلع هبصنو # هللا نم و ةنئاك # ةبوت و ظ
 نا تلق * ةيوتلا ىنعم اف ةصعمنوكيآل أطنألا لتق لبقزاف * هتبوت لبق اذا هيلع هللا بان نم
 للان م ةبون هلوقف . كلذ هنع ردص الل طايتحا ىف غلابول هلا ىهاظلا نال ريصقتلا نم اعون هيف

 لتقلا دصقبل هناب ىا هلاحن 44 املع هللا ناكو له طابتحالا كرثىف ارصقم ناك هنأ ىلع هيث |

 مايصف دج نف ) ىلاعت هلوقف ةراشالاو هه هنأش ىف سما ايف # اهكح وف هيف دمعتي مو
 اهتببرت ىلع مدقم ايندلا كرثو.لاملا لذبب اهتكزتو سفنلا ةيبرت نا 6 نيعباتتم نيرهش

 اهمحتفال ةقع ىهو ةئطخ لك سأر ايندلا بح ناف تادهاجملا رئاسو شطعلاو عوجلاب |
 6 ةبقر كف ةبقعلاام كاردا امو ةبقعلا محتقا الف ) ىلاعت هلوقك لاجرلا نم لوحفلا الا .
 اهتافصو سفنلانم جرخنا هيناثو . اهيفامو ايندلانم جرخناكلاسلامدق لواناو . ةيالا |
 امنا ماودلا ىلع ةرخآآلاو ايندلا نم اهلك براشملا نع كاسمالاو (لاعتو كسفن عد) لاق 3
 | لق مك : كلذل ةيلباقلا هتاطعاو ىلاعت هللا نم ةبذجب وه |
 قحيكاو ١ تدلئاق : ظطرش: كلل« تسي ظرش, ثيلباق از قحداد ظ
 | دلوهلدلواملف ةنطلسلاو ايندلا ف نوبغريال اداهز اوناك دشرلا نوراه دالوا نا تتيح

 لعفف ةنطلسلل قلب ىتح ىناغالاو مترتلاو منتلا عم هنفف شدعي جاجز نم تيبىف هلخدا هللبق '
 لأسف ضرعلاو ءامسلا أزف جاجزلا نيكناف هدي نم مظع عقوف محلا لكأب اهي :ناكرتكا اًملف ْ

 مدممهووموسوجسومسومسس سو سس ألا 77-5 ب ل ل اابتب7لا ب7بب7” ب ب7ببببيل ب7 للاب



 كنت! داروتم مدع <69 زخم

 ديا ان تبيان لنا رغ اين يعاركا< 200ه
 ظ تيسنراز ىارب ىراج نك اذ * تسيرامج 'ىنعم نءاريج هن نبا

 ظ راشذ>ا ليلد دشام تلحخ * رارطضا ليلد هشام قفاز

 | ناالاناف قح ريغب ه6 انمؤم لتي نا © هلاحب قالالو هلحصامو ىا *# نمؤمل ناكامو #:

 أطخلا لاح الا لاوحالا نم لاح ىف كلذ .هنأش نم سيل ىا 6 أطخالا ه8 كلذ نع رجاز
 نا ىلع لوبحم نمؤملاف ةيرشبلا ةقاطلا تحن ةيلكلاب هنع زارتحالا لوخد مدعل عّشب امر هناف
 صخشلا ىلا وا لعفلا ىلا دصقلا هنراّقي الام أطخلاو اريثك أطخلا هلضرعي نال الحم نوكي

 ظ عم رافكلا فصف ملسم ىعرك دوظحم هب دصقبال وا ابلاغ حورلا قوهز هب دصقي الوا
 رجاهو ملسأ همال لهج ىبا انيلي اكل ةعسر ىلا نب شابع نا  ىور  همالساب لهجلا

 | لكأتال هما تمسقاف مالسلا هيلع ىنلا ةربغ لبق كلذو هلخا نم اقوُخ ةنتيدلا: يلا ظ
 نب ديز نب ثراحملا هعمو لهج وبا جرحف عجرب ىتح فقس اهبوؤي الو برشت الو
 لاقو براغلاو ةورذلا ىف لهج وبا هنم لتفف لبج ىا مطا ىف وهو ءايثاف ةسلا ىلا

 ومال و رش»» رع تاه كك أل نة [نلع كلو كما رو فرضنا كرا ةلم دع كك تنصت ل١
 لحم فلخ ىلا هيدي ادش هنيدملا نم ادعب املف امهعم بهدو لز' ىتح كنبد نيبو كس

 | كتدج وناىلع هلل ثراحابت نان ىخا اذه ثراحال لاقف ةداجةئام امهنم دحاولك هدلجو

 هناسلب لعفف هنيد نع عجري ىتح هقانو لحال تفلحف هما ىلع هب امدقو كلتقا نا املاخ

 | اه رهظل شاع هيقلف رجاهو ثراحلا ملساو كلذ دعب رجاه مث ناعالا ىلع هنلف اّسمطم

 ْ همالساب رعشاملو هتلتق لاقف سو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ىلاف همالساب ربخا مث هلتقف 3ك

 ةمكين قانعأ هيلعف ىا ه ةبقر ربرحتق #9 اريبك وا ناك اريغص ه6 أطخ انمؤم لتق نمو# تازنف

 | اهيف تققحم ءاوس الس 12 ايا عاجل لا اعجب نور دش ملك
 ركذلاو ريبكلاو ريغصلا اهيف لخدف قق< ملوا تماصو تلص ناب هنارمثو ناعالا عاورف

 | الأ وما وف لق نم لع ةيضاولا لابن نر انك ا وك ردد اسرع لا
 | ماقم هماقا دقف هقتعا اذاف ىللاعت هللا ةدادع ىلع ةمظاوملا هنكميال ققرلاو ىللاعت هللا ةدابع ىلع
 هتنرو ىلا ةادؤم ىا  هلها ىلا ةملسم ةيدو #4 تادابعلا ىلع ةيظاوملاف لوتقملا كلذ

 تبل ىهف ثراو قس مل اذاو ةيصولا ذيفنتو اهنم نيدلا ءاضق دعب ثيراوملا رئاك اهنومستشإ

 || ناالا © (هلث راوال نم ثراوانا ) سو هيلع هللا ىبصلاق مةثرولاماقم نوموشب نيملسملا ال لاملا

 ىفو هلضف ىلع اهيشو هيلع اثح ةقدص اهنع وفعلا ىمس هيلع هلها قدصتيىا ه6 اوقدصي '
 «ةملسم وا ةملسم ةيدوال هلوق دنع ردقملا هيلعب قلعتم وهو ( ةقدص فورعم لك ) ثيدحلا

 اهطاقسانوكلمبف ةثرولا قحةيددلا نال هملع مهقدصت تقوالاهلهاىملا اهملسيو ةيدلا بحت ىا
 ردصمةيدلا نا ملعاو *مهطاقساو ءايلوالا وفعب طقسبالف ىلاعت هللا قح هناف ريرحتلا فالخ ظ

 هيدلا ىمسي لاملا كلذو سفنلا لدبي وه ىذلا لاملا هملو ىطعا اذا لوتقملا لتاقلا ىدو نم ظ

 ةيدلاىا ىهو ةدعلا ف م لوالاىف ةفوذحلا واولا رع ضوع اهرخا ىف ءاتلاو ردصملاب ةيمسق |

 اطخلاف ست ىلع تو مرد فالا ةرشع اي سمعي د زالون تملا بهذلا نم املا ف

 تينا حل شولادنإ (التوا ناكدام * تكيسانن فلنارف 3

 ركيد راب ريزو تولخرب نادبيم ندرك ض رتعا نايبرد مكب رتفد لئاوا رد
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نمىا مهموق اونمأيو اظمكل اهنو رهظي ديحوتلاةملكب مكنما ونمأينا نوديرب :
 ١ رفكلاب مهموق 

 | اذاف نيملسملا اويمال اودهامو اوجلسا هندملا اونا أذأ َناَئلطَعَو دسا نم موق مهو ا

 ا اوعد « ةنتفلا ىلا اودر الك ط مهموق اونمأل مهدوهع اوثكتو ار مه لا

 بلق حقا اهف اوبلقو اهلا اوداع اف اوسكرا وه نيملسملا لاتق ىلا مهموق ةهج نه

 مكل ضرعتلا نعفكلاب 6 مكولزت ناف #4 ريرش ودع لك نم ارش اهف اوناكو هعنشاو |

 مكيلا هوذبن لب دهعلاو حلصلا مكلا اوقلي مل ىا « ملا م كلا اوقليو 8 امهجوب |

 1 ا 6 مهيدي 52-7

 مهلع مكل انلعج © هحسقلا تافصلانم دع امب نوفوصوملا يق © مهنم متكمي ىا

 نادكمأو قيوادع روهطل يسلاو للاب مهل ضرمتال ةعئاو ةيخ"ىل أه انسان ظ

 نا ىلوألا ةب آلاف ةراشالاو يو مالسنالا لهاب مهرارضاو مهردغو رفكأا ىف مهلاح |

 نم سما وا مهسفنا دنع نم يما وه له نيقفانملا نالذخ نا ىف ةمالا نيب عئاو فالتخالا |

 ةقرفق ن 01 ا م مالا كال و لن تار راق املا كاذعا

 اب ميسكزا هللاو ) ) هردقو هباضقو هللانم نولوق ةقرفو مهنم قافللا ىف نالذخلا نولوقب

 ةطساوب نكلو قافنلاب نالذحلا ىلا هئاضَعِب مهدرو هردقب مهسكرا هللازا ىنعي ( اوبسك

 ردقلا نا وهو لاثم اذهلو ةْب نع كله نم كلهيل مهبولق ىف قافنلا تبنيام مهبسك
 عضوو برسالاب هذيملل ةروصلا تكالك هيسرا ءاضقلاو هنهذ ىف ةروصلا شاقنلا 2

 جرخال هرايتخاىف ذيملتلاف رايتخالاو بسكلاك ذاتسالا مسرل اعبتم اهيلع غابصالا ذيملتلا
 | هنكلو ردقلاو ءاضقلا نع جورخلا كم ءراتحا 33 دنعلا كلذكو ذاتسالا 0

 ١ لاقو( مك ا هللا مهي دعي مهواتاق رب ىلاعت هلوق ةللواكاو لاما اذه تان امو 0

 الك نط فدا نقلا ىلا لطفل بلشام لم كلذو © هللااللا ةريصامو ساو

 ند يارد كاد تال يقسلا مطل يلرخت ترتألو رتل ديالا لا
 ىفوتي هللا ) عضوم ىفو 6 توملاكلم مك افوتي لق ال ىلاعت هلوق هريظنو نالف دي ريمالا
 ةتاس نبا لاق ( اهتوم نيح سهفالا

 تيا هاضق لق ال تنافأ + هيج ىصق هل الام اَذأ ظ

 ديتسم هنا متز نمو دحجو دناع دقف الصا دلل لمعال نا متز نم هبضقلا هذه ىلعف |

 | نيب. دص]اف هللا ىلا موا و لعفلا لوأ نال ردقلاو ركل نيب دملا راسحلاف كرشإ دقف لمغلا
 أ نا معاو * ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ادج مهفاف راتخالا ىلا رطضم رارطخالا ىفرط ظ

 ةدتلاو تايلخادك رح ةلرزع وتي حويراتحا 1 لسا نسل ليشأل نإ. ىلا ثتهذ ةيربخأ |

 اللا ا لاب نإ 0 3 و يكل ور او وفلل قا ايسدملا نأ أ

 ةدهاشم اماو ىلاعت هلل قلخلا تا ا ل يميل ىلا يعاب اولا

 | لق: نا ليش نيك ل (كلرلف ةقل شاملا لها هلع 5 ىلاعت هلل نم لامفالا ىف ران الا |
 يوتملاف



 ءاسفلا ةروس ميت 7 هاب جم

 ظ اللا يأ «6 اريصن الو الو مهم اوذخ الو ل التقو | سا نك ربل ل انن مكح همك ظ

 بلطلا بابرا ىلا هي .الاىف ةراشالاو © أدبا ةرصن الو ةيالو مهنم اوابق الو ةللك ةيناحم |

 | اورجاهي ىتح مهطلاخم نعو ءابحا ايندلا لها ذاخا نع اوهن مهناف ىلاعت هللا ىلا نيرئاسلا

 | مهوظعي ناب اورماو قحلا بلط ىف مهوقفاويو ايندلا بحو ةوبشلاو صرحلانم هبف مهامع
 / موقىلا نولصي نيذلا الا 8 مهوأر الك ةلاغلا اهتافصو مهسفنا ىا مهولتقيو غبلللا ظعولا
 نوبتيو نولصتي نيذلا الا ىا مهولتتاو مهوذخف هلوق نم ءانثتسا 6 قاثيم مهْيو مكنيب
 ْ 3مل ادحو ,ت>.ىقو عداو مالسل هيلع هتاف نوسماسالا مهو م ؟وب راح ملو ؟ودهاع موق 00

 لاله ىلا لقغو 6 ىلعو هيلع نيعي الو هنيعي ال نا ىلع ىملسالا ركوع نب لاله |

 ظ نيدلاو ىا ةلصلا ىلع فطع 1 6 ٌواجوا هه لالهل ىذلا لثم راولانم هلف هيلا الو ا

 نم اهدحا ناقيرف مهلتقو مهذخاب رومأما نم ىتتسا مهموق لاتقو مكلاتق نع نيفاك ؟ ٌقاح

 | ترصحإإل نييرفلا لاتق نع فكو نينمؤملا ىنانم رخ الاو نيدهاعملاب قلو نييراحلا كرت
 ضابقنالاو قيضلا نيتحتفب رصحلا ناف مهرودص تقاض دقو ىا دق رامضاب لاح 4 مهرودص

 دارملاو مكعم 46 مهموق اولتاَغي وا © مهموق عم كولتاَشب نا نع تقاض ىا 6 ؟ولتاقي نا 9

 ا اولتاش ال نا اودهاع اوناك مهو جدم اون ةلتاقملا نع مهرودص ترصح نبدلا نيئاحلاب

 | هنالومكنيب ىذلادهعلا مكلاتق نع مهرودص تقاضف مهولتاَقبال نا اشيرق اودهاعو نيملسملا '

 | ّللاىهن مهنيد ىلع مهتوكل مهموق لاتق نع مهرودص تقاضو مهبولق ىف بعرلا ّذَق ىلعت' |
 | دهعىوذ موقىلا ضنا نم نال نينمؤملل دهع لهاب اولصتا اذا نيدترملا ءالؤه لتق نع ىلاعت |
 ظ

 ا

 ا ىوق ناب # مكلع #9 جدم ىتب ىا * مهطلسل هللاءاشولو © مدلا نقح ىف مهمكح هلف 1

 | طلسينا زوجي فيك تلق ناف فاشكلا ىفلاق * مهنع بعرلا لازاو مهرودص طسبو مهبولق |
 ةحلممل ءاشولو مهبولق ىف بعرلا هللا فذقلالا مهتفاكمتناكام تلق نيمؤملا ىلع ةرفكلا هللا |
 طلستلا ىنعم كلذف نيفاكم ريغ نيلئاقم نيطلستم يف 0 موج ومال اوم م اهازيإ |

 ؟ك ولزتعا ناف ف ريركتلا ىلع واب اوج ماللاومكنع اوفكي ملو كلذ بيقع 6# ؟ولئاقلف ف ا

 ىلاعت هللا ةئيشمب كلذ نم مهتكمت نم متملعام عم مكل اوضرعتي مل ناف ىا 4 مولتاقي ا
 د ىا 4 اليبس مهلع مكل هللا لعج اف 8:  مالستسالاو داَشالا ىا # ملسلا م ا اوقلاو وه ظ

 مكبلا مهءاقلاو اضيا مهموق اولتاَغب مل ناو مكلاتق نع مّتفاكم ناف لتقلاب وا رارسالاب اًقنرط

 ةخوسنم هب الا مهضعل لاق راحل ةيفاك «ودهاعي مل أو ملسلا |

 لاقو ةخوسنم ريغ اهنا نورخا لاقو عنك رك اولتقاإ ىلامتالوقو كيتو لاتقل باب |

 أ ءريسف ىف ىدادخلا لاق « ةخوسنم اهنا لاَ نا نكمي فصكف نيدهاعملا ىلع ةي آلا اتلمح اذآ |

 ىلع ةوق نيملسملاب ناك اذا ةيزج ريغ نم رفكلا ىلع ممم دحا كرتو رافكلا ةنداهم زوحمال ا

 ودعلا ةنداهم مهلزاح مهدادذو مهسفنا ىلع اوفاخو مهمواقم نع اوزجم اذا اماو لاتقلا

 لاز سسلا لاز اذاف ةوقلا سسب ناك ةعداوملا رظح نال مهلا اهنودؤب ةيزج ريغ نم

 ْ حاصلا مك كل نورهظي ىا 4 مكونمأي نا نوديري نيرخآ 9: اموق # نودجتس وه رظحلا |

 ق3 9 - نانا ىب)



 مك 7 0" 2 سماملا ءزجلا

 | كشالىا (هبفبيرال) ردتقمكيلمدنع قدصدعقمو قيرفو ريعسلافقيرفو ةنلافقيرف
 ' مكتيد اصب مكتدحيل 6 اثيدح#للانم قدصانمو ال تاماقملاو لزامملاهذه ىلا عوجرلاف

 0 تاليوأتلاىف اذك ىدرلا نم مكحو ىدهلاوىللا مكيدهمو ؟ الواو ؟ارخا دسافمو 5 ايندو

  راكتالل ماهفتسالاو هريخمكلو ا دتمامهلوق .مهضعب دارملاو نونم ٌوملااهيا 6 مكلاف  ةيمجتلا

 مهنأشو مهرماىفىا مهيفمكل نئاك ”ىشىأ ىا ربخلاهبقاعتامب قلعتم : نيقفانملاف وه ىندلاو
 نيبطاخملل نوكينا راكتا دارملاو مكلف رورج اريمضلانملاحوهو نيتقرفىا 6 نيف 0

 ىرجم مهئارجاو مهرفكب لوقلاتب بوجو نايبو نيقفانملا سما ىف مهفالتخال ححصم'ىث
 مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر اونذأتسا نيقفانملا نم اساننا كلذو ماكحالا عي ىفر فكلاب ني هاج ا

 اوقْل ىتح ةلحرم نيلحار اولازي مل اوجرخ املف ةئيدملا ءاوتجال ردلا ىلا جورخلافف

 نوماسم مه مهضعب لاقو رافك مه مهضعب لاقف مبف نوماسملا فلتخاف ةكمب نيكرشملاب

 مهدر ىلاعت هنا لاخلاو ىا نيقفانملا نم لاح 6 مهسكرا هللاو ف ةيبآلا ىلاعت هللا لزناف

 تسكر لاش عجرلاو درلاساكرالاو . لتقلاو ىسلاو راغصلاو لذلانم هماكحاو رفكلاوىلا

 ام ببسب ىا # اوبييك امي 8 هلوا ىلع هرخآ تللقو هتددر اذا ناتفل هتسكراو *وثلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لايتحالاو نيكرشملاب قوحللاو دادترالا نم اوبسك

 هولعجم ىا 6 هللا لضا نم اودهن نا » مهناعإب نولئاقلا نوصاخلا اهيا « نوديرتأ

 ةيادهوه ىذلا لاحلا ىلا ىدؤي هناب راعشاو كلذ مهمحز ىلع مهل خيبوت هيفف نيدتهملانم |
 ىعس كلذ نم لزعمب مهو مهتادتها ءاعداو مهناعاب مكلا نال كلذو ىلاعت هللا لضا نم ظ

 ناك نم انماك لالضلا هيف قلخي نمو ىا * هللا للضي نمو 2# اهل ةداراو مهتياده ىف |

 ظ دحاو لك ىلا باطلا هبجوتو هللا هيد نا نع الضف لسلا نم 06 البس هلدحم نلف ظ

 نم لاح ةلمجاو ليصفتلا قيرط ىلع لكلا نادجولا مدع لومشب راعشالل نييطاخلا نم |

 مهيداعو مهولغل ناي 4 نورفكت ول اودو 0 واولا وه طبارلاو اودهتوا نوف لعاف ْ

 ظ الف ةيردضمول ةلكو مهسفنا ىف كراس طيرك نابل مهريغ لالضال مهيدصتو رفكلاىف ظ

 0 لثم ارفكىا فوذحم ر دصمل تعن هنا ىلع صن اورفك اك ةظاورفكت نع اواي ىا اهل باوج |

 مرفك اودو ريدقتلاو نورفكت ىلع فطع 6 ءاوس نونوكتت ف ةيردصم اف مرفك |

 نه كلذ ناكهريغل رفكلادو نم نا ىلا ةراشا هبفو . لالضلا ىف مهعم نيوتسم اكيولوأ|

 نماذهو امهنسس اهف داقتعالا ةيوست ديري هنال مالسالا رهظي ناك ناو هنطاب ىف رفكأ|تاراما

 هيلع هللا لص لاقو هنيدو هداقتعاو هبهذم ىلع سانلا لك ن وكي نا بحي ناسنالا ةصاخ |
 نم رك ذام مهلاح ناك اذا ىا :6 ءابلوا مهنم اود الف 9 ( رفك رفكلاب ىضرلا ) لسو |

 اوققحمو اووي ىتح ىا 6 هللا لببس ىف اورجاهي ىتح  مهولاوت الف كرفك ةدادو ظ

 / هللا ليبسو ايندلا ضارغا نم ضرغلال مالسلا هيلع هلوسرو ىلاعت هلل ةنثاك ةرج-ب مهناعيا |

 ةميقتسملا ةحيحصلا ةرجهلاب ىهاظملا ناميالا نع ىإ 6 اولون ناف قه هكولسب سماام ظ

 قاف مرعاو لكلا نم © .ممومدجنو تيس مهواتاو.وط ىلع ميردق اذا « ممؤنخف ول |
 ( مهمكح ) ظ



 ءاانلاا ةريوس هي خ5 -

 باح # ىلا 8 كدوق نم مكرتحلا ةتلاوىا ىوشحع مق بااوج ه# مكسمجلا »
 ©« فم دال © لاوهلاا م هه عااسدعلا ةعلاملا - ءاثااو ماعلا ىتسج هعاضتلاو © ةسقألع 4

 ىأ قوشحم رقص ةقصولا ةيااعالا ناكها «ه كلشالا موللاكللذ ن يك لالكااحولاا نيه لاطح

 نوكي الا روؤكتتا هك تفلح هفلا د قدس نيعوو © عن اا ىلإ مدي سيعقد ع مرا انه

 داود لاخم هللا لع هو رس +ءال جو خا لاقكلاق رلتال هذ هتم قدس مك حا
 ريس

 نيكيللا ىتس ( تكللح هل نكيلو ) .بدهللا ىلا جطاسا نت ىلأ ( معلا نب يدك ) .ثييددلا ىو هرمع

 اريك » ) كارزإلاو سم هاكات تاافصورخل هللا ( متو 2 اطح الكيل اا ال ,بقكتلا

 لاولا رينا )ف يمدسي كلاصت هللا ىتصنلا ىتشي ( ىباشا ع ىدس نا هللوك ىلا: هسدكتاماق كلذ
 5-1 - ١ - ني تت . -

 ىلا مح ىيفع ربوع داع اناعر# هانا لاح مريح وفا لاههسا | هي دانعاا لل ( ةحاعا نبع ىنع توعل جلقلا

 لتي ههسالق للاعت هنلاءرسكىلا هتتلالاملاو كعتالا| نيم سبا اطلاوكىلاا هفقلاب جعاطالا نال لاتعلا
 - وباع ْ , ئه -< 7 9 دكا 8 9 ١ مص دسك

 لاص كت دما هس ل ةاليحا دله رااصاخ ا (( اديل ةهفلا دلك ادا قع ىكالنا ةلسس ع ا# ١ 5 بصل ىحوت

 2 كب -

 ال اسرح #2 ١ 41 ا
 1 ١ - . ٠

 د0 ريكا ىلا تح هااذ ارعز) ماسح فل رخام رسال لوطي ات هطووع تسكت لكلا نيعيمزتخلا

 ١! - | | : ١ ه1 0
 قالا توصتتنلا سما 2وسصتلا يسع ( .كلمص ١ ريهرمح + .ردلاو كاقللا -ى .لاامكلا| تااعصس
 - - تو 9 - - -_- 7”

- 

 ا 3 - - 6 1 3 | 1
 «ىاه ازا 8 ىناتت د فمسو امع ( داوب+# ) «همااو# همشملا عا ادع ( ليغ ىلا ) 2 ىلإ

 - 6 5 94 خ2

 75 بص د ع '," يور ب راس

 «ةسقتتل (ءأ نح 9 + كلنا 1 , ارا كس ا 6-5 ان هيلاكام د را ادلي» ) ادع اويتتلا هلأنيطيعو )

 يول #ه داسحا الا مص 489 كرسل 3 وال هحعنأ] عإلاح عض ني هبه يع ىطسولاو
 عيرسو» 9 -"

 يوسشلا 39و 5 هساثا|هحعناا ءلارحللا تحتل ىلإلا

 و هلأأ كس عحصاسسا © هال دا لاح * 4 3-3 3 5 بسعاأا لل اا

 ا 7 تسنح ليات ] زلم يح + ان دادنك هب تملا هلا ىط

 باللح الاف ىلاع هللا © د هه كو اهفاسصإلاو علا ةيع ءإسلاسس هقانا ةاملا لص العااو 3 تلا يي” هس : . 4 *“ سب 7
 ةم 0 -م -- 7 دج هه 1 -

 ب ب 1 9 ١ ل 3 ضي را لأدب ُظ
 قلك هس ال 0 بدصخ »ع راح - رص ص ط-حممصكا مكهتع 7-1 ع للا هلا رااح اذقلا ىيعم لج اه

 دقللا ف ىرحملا اهنا نااس ظاانلا © ىلاست هللا! ىريساام هع مه هت ىريمهسا اهف دهحوتاارحو

 كلأاههصخحخ هللآأ نع 2 لاك هدلك - هلل لاك تس ىتاطسا ديب رب لأ “سلا الع »+ لام رتل |ىرمالا

 ص رصاا قلع رت لس عبس ري داك# ١ (ئكاارك هسوي رج عديل قالحسل بقنةلان لح د ءهاحلصأا مسا حو
 6. : دس دونا يس هم -

 5 0 ١ 8 -275 7 . ١ ف 2

 هجن هع لَساَنع يلا ةحالل 0-0-1 نيم هروغشا «حءا- ايهعع اف نوح ناحاس تسب هللعو#

0 

 ها ع زاد بلا اسم ادع 3وكيبتمكا لا درازمام هو سارع هفلصلا ىلإ ايمعااج صصعس .تالسراف

 مشنل حسنا هبزا رست 2 ىسالا 59 هلل مسالا 2 د لك ق ءالللا ادلع ىلاوق نورك طي اتعاجح

 : - يس ' . 1 - .: 2 يا
 ىرخ 329 2: هعسلا هن ر للا .ىآلر 09 ادع بهح كس روَع رك قلارتتاق

 ول اركز رف درك نعش كوول ا1وح واقي لك زو
 دج م حا هس نكيللل ىلا هلال لازتالا| ىف هتنلا ناك ى يسن ( رعحالاا هلال هبح الا ةراشالا وه
 هف كعرتق ( هاو ملا ) .ىرخا هسا جا ىف( مكسحل )و نحاللا لاا نم قعللقلا

 زري شما ناتوروأ روق ادغ ىلا هنع مانا وغير ر#فهف ينذ 4 قسنسب راب فاتسد لايب رد محب غفد طسازأ رد

 3 1 باذآ رب م اللباو راس لقيقع / لوث# ناوبزد مزؤ راثو للا وأ رد



 ايندلاف هقرعب نك لجر يمر دع نمامال تيدحلاَقَو ةفاعلا كلو 3 لاكن نوقحال +
 7 ,ظظغز جيم سما#لا .زملا

 دريهنا دارملال علو ةعرشلا حرش ىف ىلع دببلان با لاق ( مالسلاهملع درو هفرعالا هيلع اق ْ

 عاطقتا ىلع نوفسأتي مهنانمرابخالا ضعبىف دروامءديؤي لاقملا ناسلبال لاخلا الب مالسا |

 هيلع درو هبسنأ و همالك عمسو روزملاهب مع ءاج ىتم رئازلانا ىلع لدت ران آلاو ثيداحالا ظ

 بابرالاق * لقعيو عمس نم نوبطاخي نممالس روبقلال هاىلع اوملسيزا هتمال عرش لسوهيلع /

 هللاةمحر ىطوبسلا ءامالا لاو * ىهننا هياونو مالبسلادر ىلع 3 نيت ىتح مهلع لامجالا

 هللأىلص هللالوسر نال حصالاوهو كلذ تفقودال هناو مهربغو ءادهشلاقحىف ماع اذهو

 ىلعالا قفرلاىف وهو هيلع ملا ىلع دريو هريقىف ىلصي ثيحب ندلاب لاصتاحورلل ةقبقحلا '

 طلغلا ىتأياماو نادالا ناشر حاورالا نأ ناف نيرصمعالانبب ىتامالو نيدعو هرقمو ظ

 حورلاك ضرالاىف اهعامشو ءامسلاو سمشلاب مهضعب لثمدقو * هريغىف نوكتنا نكمل |

  اناكم تلغشاذا ىتلا ماسجالا نم دهميامم حورلانا دقتعف دهاشلا ىلع بئاغلا سانقنم انه

 كفنسالوهو نييلع ىلعا ىف هحورنأب عطقلا عم اب ادهربق دنع هيلع ىلصن نم ىلع دري ىدمحلا ْ

 | ىلازا ثيدحلا اذهنم ذخؤي تلق * كلذ نوكي فيكو كلتنم ةاملا ددعت مزليلهتلق |

 وفعل اذخ) هلوقريسفتىف ىلامتهلانعليربج نع مالسل هيلع ىبتا|نع درودقو (ىوقتتل برقا |

 ' (ايسح) ناسحالاو وفعلا نم 6 ”ىنلك ىلع ناك هتلاذا ) ( كمرحنم ىطعتو كمطقنم |
 | ةيمجلاتاليوأتاىف اذك ءريارش ةرذ لاقثم لمعينمو ءري اريخ ةرذ لاقتم لمعي ن ف اسساحم |

 ناف * (مالاسل اهملع دراىتحىحور ىلع هللادرالا ىلع مسي 1[منمام ) مالسل اهم لاقأك هربق نع

 | دحاونم هلكدوجولاولخ نا ةداعلاحم هنال ى وتدل زربلا ىف ما ودلا ىلع حس و هلع هللا ىلص

 ىتبا ىا ( ىحور ىلع هللادر ) ٍلسوهيلع هللا بصهلوقف راهنواليل ىف مالسلا هيلع ىنث ا ىلع مسي

 | سحلا كقنيالف قطتاو عمسلانم ىساوح كارداو خزربلاف ىسحلا ىنابح روعشفف قحلا
 | هلال ناوك الاو ساوحلانع ةبغ هليل ىلكلا ىدمحلا حورلانع ىلكلا روعشلاو
 | راتحلا ىلاتعنىف هرسسدق راطعلالاق : ىراسلاهرسو ىلكلا ماعلا حور

 دون شيبرد همه ىزيج همهرد * دون شيب يوك هجرهزك ةجاوخ
 |سمدا لوح مرشزاق يعن وح * ارمدنا نوح تفك ردوا فصو

 وا لاح حرش داد متاوت ى *وا لال نمو ملاع حبيصق وأ

 تسسب ملا قلاخوا فصاو « د 1 م فصو

 هدش نادركرس زن ناساتثرس * هدش ناريحوت فصو زا انا

 ريخااما ( اهنم نسحاب اويحف ) رشلاوريخلانم 6 ةيحت متييحاذاو ) ةي آلاف ةراشالاو
 لثع نسحملا اوئفاكىنعي (اهودروا) ريخلاب ةافاكموا ونعو ملحبف رشلااماو هنم نسحا ريخبف |

 اوفعتناو) لاقو (اهلثم هكسهئسازجو ) ىل اع هلوق هلعلدب هيءاسأ لثمع 'ىسملاو ةباسحأ

 | لصتو كملظ نم وفمت ) ماللاهيلع ىنلا لقو ( نيلهالانع ضرعاو فرعلأب رمئاو

 هريغ ءاهسلاىف الو ضزالا ىف هلاال ىا  وهالا هلال 8 هلوق ءريخو أدتم « نلاو»

 ( مكعمجل )
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 | لف دجملاف رئازلا لخد اذاو ةالصلا راظتنالوا ةءارقللوا حيبستلل دجسملا ف سلج اذا
 | لوقينا ىنني ىلصي نمالا دحا دجسملا ف نكيمل اذاو زوي دجسملا ف نيلخادلا نم دحا هبلع
 ىتح هلحم ريغف باوج فدكت هناف مسبالو نيحلاصلا هللادابع ىلعو انيلع مالسلا لخادلا
 ةحاحوا ةرورضلالا ىمذلا ىلع مالسلاب رداسالو . حبحصلا وهو هدعلو غارفلالبق هدربال

 باتكَلا لهال ءاعدلا كلملا نبا لاق « هايندىف هحلصياب ىىذلاو رفاكلل ءاعدلاب سأب ال ومدنع هل
 مالسلا هلع لاقف هححّتل مالسلا هيلع ىنلل بلح ايدوهن نا ىورامل عون ريغ مهناسحا ةلباقع

 ءادتبا نا باوصلا ىوونلا لاق * ةنس نيعيس نم بيرق ىلا هرعش داوس قبف ( هلمح مهللا )

 ؛ راتخلا ىبطلا لاقو *« رافكلا زازنعا زوجيالو زازعا هنال مارح مالسلاب باتكلا لها
 ىالس تعجرتسالوقي امدبموا ايمذ رهظف هفرعيالنم ىلع سولو مالسلاب أدبيال عدتبملانا
 هنافسأب الف مالسالا ىلع هبلق فيلأتل نيتيصوا ةم ناكناف رفاكلاعم لكالا اماو . هل اريقحت
 هرككنكلو مالسالا ىلع هبلق فللأتل ناك هنا ىلع هانلمخل ةيم رفاك عم لكا مسوهبلع هللا ىلص

 باوجلا ايمذ كراشاذا ملسملا ىلع بستحي له اضيا هيفو . باستحالا باصت ىفاك هلع ةموادملا
 فرصتلا عقدل هيلع باستحالا ناكف ىذلاو مسملانيب ة راح ٍغ 0 لا وافملا ف اماه

 باستحالاناكف ىواحادلاح رشنم ىمذلاو ملسملا نيب ةه وركم اهن الف نانعلاىفاماو . دسافلا

 لاق * هلثم كللعوا تاقثلانم ةياورلاوهو واوالب كيلع لقف ىذلا لس اذا لا عفدل

 مكيلع لساذا) مالسلاهيلع لاقو عمجلل اهمال واولاب مكلعو ةمذلا لهال لاَقيالو فشكلا ف
 مالسلاهيلع هنا  ىور  هلثمكيلع ىا ( كيلع لقف مكذع ماسلا لومي امتاف دوهيلا نم دحا
 ماسلامكلعلب ةشئاعتلاقف ( مكماع ) لاقف مساقلاابااي مكملع ماسلا اولاقف دوهيلا نم سان هانا
 | تعمشاما تلقف تلاق ( شحفتلاو شحفلاس حال هللانا يدنا علا هلع لاقف مازلاو

 ظ ره ا ةنسلاو ( ىمهل تاحتسالو هش ىلباحّتسف مهيلع تددردق سلوا ) ل .اولاقام

 ١ ىنعي درلاب رهجمال هباع للاةمحر ةفيشح ىنانعو ( مالسلا اوشفا ) مالسلا هياعهلوقل مالسلا ىف

 ىنغ هيلع ل خد مثتفاخو مالسلا هيلعدرف هيلع يسف ماع ىلع لخد احايسزا كح و ريثكلارهجلا
 | ىلعم!نيعون ىلع'مالسلا ىفلوقتام هلاك محر لاقو حاسلا حاصف رهجو باوملا هيلع درف ملسف

 نيعون ىلع انهه مالسلاىرا هقفلا للاديا لاقف دحاو عون ىلع لبال لاقف عاونا ةثالث
 / لخدبال فلح نمف لوقتام ةلأسم كلأسا هنقفلا للادبا لاقف هسفنىف لحخو هبقفلا ريحتف
 , هقفلاذيمالت .لاقف هبجرف هبقفلا تكفالما ثنحبأ هذهكراوب لختدف ةشيرتفب: تلئتئلاا اذا
 | لمِؤ هّقرط لض لاض لثك الا ,كلثمو هلثمام نايشلااهيا لاقف انتلغشا كناف ج رخا: حاسلا
 | هنم نوبلطت متثج متاو ل ا م ذاتسا اذهفالما ودشرا هلثم لاضنم دشرتس

 بئاصلا لاق : ءاملعلاةضورىف اذك جرخمث مكدشري ىتأف مكدشرينا
 اهبرقع شيناب ىكدرا نورب ابزا راخك#* دنامزابنتسج دوخ درد جالع نادددىبز

 نيم ْؤملاو نيملسملا نم رايدلا لهامالسلا مكن اعو لاق اهب سمو رباقملا غلب اذاف ءاحالا مالك انهىلا

 مكب هللاءاشزا اناو عبت مكل نو فلسانل متنا انم نيرخأتسملاو مكتم نيمدقتسملا هللامحر
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 ١ نادريامهتافدعم نيظفاحلا نيكلملاو لجرلا ىلا باطخلا مكلع مالسلا ىف عملا ىنممو قافتالاب
 اهلثم اودر ىا « اهودروا © ىلاعتهللا باذع نم سس دقف كلملا هلع مس نمو مالسلا |

 در فاشكلا ىف لاق * (ةيرقلا لأساوإل وحن فاضملا فذ لاحم اهنبع درزال هب اوجاو
 لوسرالاق الجر نا -٠ ىورو رركيو مسملا لوق دريس لا نال هلثمي هباوج هعجرو مالسلا
 مالسلا رخآ آلا لاقو » هللاةمحرو مالسلاك.لعو لاقف كبيلع مالسلا سو هيلع هللا ىلص هللا

 هللاةمحروكيلعمالسلا رخ الا لاقو (هتاكربو هللا ةمحر ومالسلاكيلعو ) لاقف هللاةمحرو كيلع
 نسخ الاوز نيأىا ةيآآلا التو للالاقام نيأف ىتصقن لجرلالاقف (كيلعوإل لاقف هتاكربو |

 هلوق نوكف 6 هلثم كبلع تددرف الضف ىلكرثت+ كنا ) مالسلاهيلع لاقف بآلاف روك ذملا
 ملستلا باوجو لثملا در لبق نم هتاكربو هللاةمحرو مالسلا ثيدعو ىا كيلعو مالسلاهيلع
 ماللسلا ىنم انالف ىرفا زخنال لاق نم فسوب وبا لاق * اهكرتوةدايزلا ناب ريختلا امتاو بجاو

 لكوبعناكللانا © ةي.الل باتكلاببجاوهباوخل باتكىف مالس درو اذاو لعفيزا هيلع بجو
 لكل ع ناكملاءتهنا ىا سلاجلا نعم سيلجلاك لمعلا ىلع بساحلا ىنعمب بيسملا © ابيسح ”ىش ١

 ةيحيتلا ةاطارم ىلع اوظفاخل ايزاج ايساحم هنمنسحاب وا هلثمب مالسلادر امس مكلامعانم'ىش
 بكادو ىثاملاىلع بكارلا سي نا ةنسلافمالسلاف ةياآلانا ىلع روهمجاف * هب متسما امسح |

 وهو نايبصلا ىلع ٍلسيو ريثكلا ىلع ليلقلاو ريبكلا ىلع ريغصلاو راما بكار ىلع سرفلا
 انتي لخد ناف هلخدي نيح هتبب لها ىلع سو ذخأت هبو ناتسبلا ف لاق * هكرتنم لضفا
 سيو مالسلاهيلع درت ةكئالملاناذ نيملاصلا هللادانع ىلعو انيلع مالسلا لقيلف دحا هيف سيل
 اولمع ريخ لك مهكزاش كلذ لمف نف اضيا مهقراف نيحو مهيلع لخدي نيح موقلاىلع |

 ةغزاب نهتملاكم نم ةنتفلا فوخ بناجالا تاباشلا ءاسنلا ىلع لسيالو ىطرقلا لاق * هدعب
 نم مالسالا لها ىلع ٍلسو نسف زئاجعلاو مراحلا ىلع مالسلااماو . نيع ةنئاخوا ناطيش
 ريطموهتجال دعاقلاو ىنغملاو رطشلاو درنلا بعالىلع هسيالو ٠ فرع لنمو مهنم فرع
 سانلا ىأرو مانا لشد نمو هيشاوحىف خبشلا نبا لاق * هريغو ماجا ىف ىراعلاو ماما
 ىهتنا ةيصعمب لغتشملا ىلع سيال هنال مهيلع لسيبال نيرزتم اونوكيمل ناو مهيلع مسي نيرزتم
 ظنفلب بجيل هيلع لس ناو مالا ىف ىا لوخدلا دنع سيال ءايحالا ىف ىلازغلا مالا لاق نكل
 لخادلاحفي نا سأبالو هللاكافاع لاق بيجينا بحا ناو هريغ باجا نا تكسيلب مالنلا
 ثيدحاةباورو ارهج نآرقلا ةوالتو ةطخلاىف دربالو ىهتنا مالكلا ءادتبال هللاكافاع لوشو
 لسبال اذكو نامصخلا هيلع لس اذا ىضاقلا دربال اذكو ةماقالاو ناذالاو ملعلا ةسارد دنعو
 ناب مسرلا ىرج اذهبو ةمشحلا رثكتو ةهلا ىتبتل مكحلل سلج اذا موصخلا ىلع: ىضاقلا
 هفاوط ىف قوسلا لها ىلع يسال بستحلاف اولخد اذا اوملسيال ناب.سأيال ءامالاو ةالولا
 اولخد اذا مالسلاكرث ريمالاو ىلاولاو ىضاقلا عسبال مهضعب لاقو * ةسهلا ىلع قبل ةسحلا ظ
 نا وا لئالا هيلع مس اذا قدصتملا اذكو لمعلا دإقتا ببسي ةتسلاكرت مهعسيالف ةنس هنال |
 اذكو دربال هدرولاحىف دحاهيلع يسف تاوعدلاو نارقلانم درو هلنم اذكو دربال هلاؤس |

 (اذا)

 كك تبسا42أ4ال1لالتْتللللا
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 | عقشيدق ةيصوصخلا كلت نف ةنسحلا هذه نم بيصن هلىا اهنم بين هانوكينا اهتيصوصخ |
 | كلت نم ىنعي ( اهنم لفك )) هتلبجىف ىا ©« هل نكي ةئيس ةعافش عفشي نمو )) ةنسح ةعافش
 ببطلا دللاو ) ىلاعت لاقاك ةئيس ةعافش عفشيدق اهيف رشلانم عون لاصيا ىتلا ةئيسلا
 لك ىلع ) لزالا ىف 6 هللازاكو ) 6 ادكنالا جرخال ثبخ ىذلاو هبر نذاب هتابن جرخب
 هعافش دادعتسا امهيطعي اظيفح املع اردتقم 'ىسملاو نسحملا داحباىف اديهش  اتبقم ”ىش

 لاق : ادج مهفاف رشلاو ريخلا ةياباقل اهدادعتسا ليدبت ىلع مويلا ناردقبال ةئيسو ةنسح |

 هرس سدق ظفاحلا ظ

 زك نإ ركب قفا لذا افايييبا عار طي هيتا زم نيد هشيم وموال
 هرس سدق ىدعسلا لاقو ظ

 تسواربدش تسد ٌةديراكن 0 تينت اوف لاح تروص ترك أ

 لصاو ةلعفتكة حت اهلصاىمسنم ةيمستلاك بح نم ردصم ةبحتلا  ةبحت يح اذاو لف ظ
 ةساثلاىفىلوالا تمحداو ثينأتلاءات اهنع ضوعو ةريخالا تفذشم تااي ثالثب ىبحن لصالا

 نال ءاعد لكفف تلمعتسا مث اهلوطو ةاسحلاب ءاعدلا ةمحتلا لصاو ءاحلا ىلا اهتكرح لقت دعب ظ

 اهلاكو اهتوق ىلا ىدؤملا ببسلا وهامي وا ةاحلاس فنب ءاعدلا نع هنم ”ىبش ولخمال ريخلاب ءاعدلا

 هللا لعج ىأ هللا كاح لوش اضعب مهضعب ىقلاذا برعلاتناكو اهنم ةبولطملا ةياغلا وهامب وا

 ىو مالسلاىف عرششلا اهلمعتسا مث . ةنس فلا شع مهضعب لوشو كتاح لاطاو ةامحح كل

 ' عضو ىراصللا ةيحن لبق 6 هللادنعنم ةيحن مكسفنا ىلع اوملسف )) ىلاعت لاق مالسالا ةيحت

 | ىلع ةيرزم مالسلاىفو . ءانحنالا سوجلا ةيحنو عباصالاب ةراشالا دوهيلا ةيحنو مفلا ىلع ديلا

 | لاق اذا هناف ةيويندلاو ةينيدلا تاف الا نم ةمالسلاب ءاعد هنا امل هللا كاسح نهو برعلاةيحن

 ريغلا كلذ ةمالسب دعولا نمضتيو اهنم ةمالسلاب هقحىف اعد دقف كيلع مالسلا هريغل ناسنالا

 سيلو ةايحلا لوطل ةمزلتسم ةمالسلاو كنم املس ىنلعجاف ىنم ملس تنا لاق هنأأك هنم هناماو
 هتبرموهلضف ىف بيرالاممدرك ذب ةيادبلاف ىلاعت هنامسانم مالسلا نالو كلذةاخالوطب ءاعدلاىف |

 ظ

 | اهنم نسحا ةيحت ىا 6 اهنم نسحأب 0

| 
 ا

٠ 

 | نا هتاكربو اوديزت نابو لوالا ىلع مسملا رصتقا نا هللاهمحرو مالسلا مكيلعو اولوقت' ناب

 / هتوكل مالسلاف مالا ىهتنم هتاكربو هللا ةحرو مكيلع مالسلا لاقينا وهو مسملا امهعجج
 ١ 1 نيرا يطال اهناو دو عفانملا ليثو راضملانم ةمالسلا ىه ىتلا بلاطملانونف عم اعمجتسم

 | مكللع مالسلا لاقنم ) لاق هنا مالسلا هيلع هنع . ىور  دهشتلاىف ردقلا اذهىلع رصتقا

 لاق نمو هنسح نورشع هلبتك هللاةمحرو مكللع مالسلا لاق نهو تاو بم وح

 لوس, ءاش نا مالسااب ”ىدتمملاو ( ةنسح نونالث هل .بتك هناكربو هللاةمحرو مكلع مالسلا

 / ظافلاىف دراو ريكشلاو فيرعتلا نم دحاو لكنال مكيلعمالس لوقي ءاشناو مكلع مالسلا
 ١ ( قطصا نيذلا هداسبع ىلع مالسو . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو ) ىلاعت هللالاق نارقلا ظ

 ماللاو فلالا نم هسبف ديالف ةالصلانم ليلحتلا اماو .زئاج لكلاو رثك ١ زيكشتلا نكل |



 مت ج١٠ جم سماخلا ءزجلا

 ىنكىارب نوج] اضيإ اياصولا ةججرتى رك ذو «ةئبس لب ةقدص نوكتال عورشمريغ سا |
 | سو هيلع هللا ىلص هللالوسر هكنكم لوبقوا ةيده راهتز دوش هتخاسوا راكو ىنك تعافش |

 ىي برع دالب .ضغيرد هكدوهرف رهطالا هرس سدق زبك !خبش تساءداهث ابر ”هلمح ارئا

 ماعط نوج هتشاد ايهم ىتماركو دونهدرك ىبترتو درك توعد دوخ ةناخب اسم ناععاذا |

 دز' نم نخسو اهركو تغافش بلط نمزا دون ىتجاح دنلب ناطلسب اروا اهتخاكر ناسا

 مدروخت ماعطو متساخ ربو من متفك اروا هكدومرف خيش دوب لوبق تياغرد ناطلس

 تشك زاب ىوب ىوكالماو مدرازك ناطلس شيبوا تجاحو مدركت لوبق ايادهو

 فاكتتساو درك اضاقن نينج نم تءورم نكلو دون فوقو ىوبن ثيدح زونه ارمو |

 تققح ردو دوش ا ىش نعي ىوزاو دشاب ىتجاح نمي 201 هك مدرك 5

 ماما ناحل عفشي نأ نمؤملل مي هي اعلا يا: حر ورح تفيمحو دانون

 ةلزتم هدنع هل نم ىلا نيماسملانم ةجاح هل نم لكل عفشينا مالسالا قوقح نمو لب هبلع |

 هرس سدق ىدعسلا لاق : هيلع ردي امب هتجاح ءاضقىف ىبسيو

! 
ٌ 

ْ 

 دسر ىريغب ىريخ هدنيزا ك « دسر ىريخ قيفوتهن قحزا رك
 دننك تعافش ارئاتعاط ىب هك « دننك تعاط ئتانازا تسادسا

 , اد نم ) مالسلا هيلع ىنلانعو ىلاعت هللاىلا ةعافش هتاف ملسملل ءاعدلا ةنسملا ةعافشلا نمو

 بيصنلارادقمل ناب اذهو ( كلذ لثم كلو كلملا هللاقو هاسحتسا سغلا رهظب مسملا هيخال

 ةيسالش نعي هدنتل نصل نهظنب ءاطدلا تاكسي اعاو كلذ هت ملسملا ىلع ةوعدلاو دوعوملا

 بئاسغلل وعديال بئاغلاف كلذنم مسي املق هنال رضاحلل رضاحلا ءاعد فالخ ءايرلاو عمطلا |

 ىلصملادبعلا نم ءاعداه ريغوةالصل ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنل ا ىلع ةالصل ا والوبقم نوكقاصلاخ هلال ظ
 هللانا)ىلاعت هلوقىف هبهللا ساو هللالوسر كلذ ع رشف بغلارهظ نعم سو هيلع هللا صدمحمل |

 كلملا نمريخلا اذه دوعيل(املست اوملسو هيلعاواص اونما نيذلااهيااي ىنلا لعن ولصيهتكئالمو .

 ءاعدلان ال ةيعفاشلا اهعمو مالسلاهيلعرهطملاهحورل ةحئافلا ةءارقةيفنملا زوج اذهلو ىلصملا ىلع

 عفننا ب اوجاومالسلا مهيلع لب مهيلعّللاة مح ءاسنالا رك ذ دنعلاقيال اذلو ريصقتلا مهوب محرتلاب
 ةنسحلاب ايزاحم اردتقم ىاه6اتيقم ”ىشلكىلعهللاناكو فه كلذ ىفر رض ىأف ”ىراقلا ىلع دوعن ةءارقلا

 ءامسالا حرش ىف ىلا زغلا مامالالاق * اظيفحاددهشوا هيلع ردتقا اذا ”ىشلا ىلع تاقانم ةئيسلاو

 ىهو بولقلا ىلاو ةمعطالا ىعو نادبالا ىلا اهلصومو تاوقالا قلاخ تبقملا ىنعم ىنسحلا |

 توقلاو توقلا ريغو توقلا لوا قزرلاذا هنم صخلا هناالا قزارلا ىنعم نوكف ةفرعملا |

 ةردقلابمت. ءاليتسالاو هيلع رداقلا ”ىثلاىلع ىلوتسملاءانعم نوكي وا ندبلا ماوقىف هبتكيام |

 ءانعم نوكف ارداق اعلطم ىا 6 اتبقم ”ىش لكى لع هللاناكو ) ىلاعت هلوق لدي هلعو رعلاو |

 لاد هنال هدحو ملاعلابو هدحو رداقلاب هفصو نم متا تبقملاب هفصوف ةردقلاو معلا ىلا ةنبازجا

 | عفشي نم )ل ةي آلاف ةراشالاو © فدارتلانم مسالا اذه جرح كلدبو نيشعملا ع امجاىبع ٍإ

 نم اهناف © اهنم بيصن هل نكي إل ريغلا ىلا تاريخلانم عون لاصبال 6 ةنسح ةعافش

 ( اميصوصخ )



 هللاىسع ) ريك الا داهجلاو رغصالا داهملا ف ىنعي لاتقلا ىلع 6 نينمؤمللا ضرحو ) لاقمأ
 | دشاهللاو ١ سفتلا نطالاو رافكلا رهاظلاف اتطابو ارهاظ ( اورفك نيذلاسأي فكينا
 سأب نم نيفتلل هلالج ةفس نإ فتح ءزهق. تافطأ تاوظلل الثقل ف ( اليكس س ونامل

 ىونملافو : ىهتنا الع رفاكلا

 ]1١[ شابم غداف د رخآ مداث + شارخى و شارتى هرنيردنا

 [] نوردناردرتب ناوزىمصخدنام < نورب ىمصخام متشك ناهش ىا
 تسي شوكر خةرخس نطابريش * تسين شوهو لقعراك نيا نتشك'

 ردكشو اروع !كيلناويع* ع اقسم فشاركتا لخص
 ءتاولا ريخلاىلا بيدتلاو ةعافشلا باوثوهو 4 اهم بيصن هل نكي ةنسح ةعافش عفش نم

 ا

 ادج مهفاف ىتما ىتمأ هسفن ءانفل مالسلاهلع ىنلا لوشو ىبشت ىبشت مهسوفن ءاقمل نولوس

 ىتنناو ربخ هبلا بلجوا رش هنع اهم عفدو مسه قح اممعوو لا ىح ةنسحلا ةعافشلاو اهم

 | قحى الو هللادودحنم دحى ال هز اخ نحانو ةراطو وشد الع ذخؤت+لو ىلاعت هللاهجو اهم

 3 اهنم لفكهل نكب هيكل فالح تداو-اب قو ةئلس ةعافش عفشل نمو 0 قوقحلا نم

 عفش هنا قورسمنعو * ”ىش هنم صقنينا ريغنم رادقملاف اهلواسم اهرزونم بيضن ىا
 غنا كبىلق ىفام ت.ءلعول لاقو اهدرو بضغف ةيراح هل عوفشملا هللا ىدهاف ةعافش

 ١ دودحلا ف ةعافشلامالسالا فنانيش ن اش ىرشخزلا تاغالب نمو * اهنم ىتباوف ملكت ال كتتجاح ىف
 | قارضتي مانا, لاقت ةلاقس اساقأءامألا مكب بح وطعم ةباوقعر هاودلاو ماكألا ىب ازعل ظ
 | اذكوةثالث هلقاواطوس نوثالثو ةعست هرثك اناف نيعم ردق هل سلذا دحب سيل ريزعتلاف دانعلا |
 ْ ضاشعالاو وفعلاب طقس اذهلو صاصقلا ىلو وهو ديعلا قح هنال ادح ىمسال صاصقلا ظ

 وحدا انطوسا نونا اجلال ارش: دحو, انطق ةطشلاو لة دلجت-ةئام) ممم نراعل وول, اذ

 | ردك اح كيدزنو ] ةيكملا تاحوتفلا اياصو ةمحرتىف لاق اذهلو ةعقاولاب ىضاقلا لع قحلاذا

 | تعافش ىدزدباب رد فيض رك تيم قحيزح امهنع هللا ىضر سابعنبأ زا نكف تعافش هللادودخح

 أ تمل :زدوذره تنك لوقت ركن هو ادتكت عافش كوخ تنفك اماهذع هللا ئذو لئاتعت لا اديك

 صاصقلا ىف ةعافشلا تناك املو ىهتنا [ دشىم ديتفكم دوشن مولعم ؟ احب ناز | شيب رك 1 ردنا
 لبق ( ناسللا ةقدص نم لضفا ةقدص نمام ) ملسو هيلع هللا لص لاق دودحلا ف ةعافشلا ريغ

 ' ( رخآ نع هوركحلا اهب عفديو رخآ ىلا ةعفنملا اهبرحيو مدلا اهب نقحي ةعافشلا) لاق كلذ فيكو
 ١ لوصوفف لوقلاب طسوتلا ىه ةعافشلانا نع ثيدحلا حصفاو * هللاهمحر ىلازغلا مامالاهركذ

 | تناك اذاو كلذك ام ةرضم نم هصالخو ةيورخالاوا ةيويندلا عفانملا نم ةعفنم ىلا صخش
 اومو'' د سلسل

 | ةماقلا موب ءابنالانا هيلع لذي ىذلاو سفنلا ىناف نوكيزاو نيلسرملاو ءايبنالا عيمج نم ظ

 | انصحم ىذقنف برششلا دك فذقلا دحو ىلا دحىفاك هندب ىلع اقرفم دلل نوعبداو

 | راعلا عفد تبيح نم دبعلا قح هيف نال نصحلا فوذقملا بلطي دح ىنزلا حيرصب ةندحموا
 ' ةعافشلا اهيف ىرحيال دودح هذهف ةقرسلاف عطقلا طرش هنم قورسملا بلط اذك و هنع

 ا

 ظ
 ا

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 جا رجا" هجاوخ تياكحم عوحر نامرد مكي رتفد طساوارد ]١[

 ربك الا داهج ىلا رفصالا داهج ْنءريسفت ناس رد مكي رتفد طساوارد [؟]



 م 74/1 ع سماُلا ءزجلا

 داهجلا ىلا مدقتف مهدعاقتو مهتفلاخل كرضنال كسفن لعفالا ىا لوهجلا ىطاخلا لمفلا نا |
 دومحماف عنصتبوا ةقشمب لفل مما فلكتلاو .دونملاال كرصان هللاناف دحا كدعاس+لناو

 يووم متل قلقا هنسوتلالاو تاداغلاك ةيحمب لعقف فلا ىتح ةقشمب لعفام هم

 ةرصنلا دعونوا يمي م مهبغر ىا لاتقلا ىلع ,# نينمؤملا ضرحو وف | ظ

 هلالوسرنا: تن ىور 6 - مهب فيشعتلا 3 لشق ضيرحتلا الا مهنأشىف كيلعامو ةمسغلاو |

 ىهو ةدعقلا ىذىف ىرغصلا ردب مسوم دحا برح دعب نامقس ايادعاو ب3هلإع هللا ىلص ٍْ

 ىلا سانلا اغد داعبملا غلب املف اضيا دسالا ءارمح اهللاَقيو لاما ةينامك ىلع ةنيدملانم قوس | '

 مافكفايك از نيعس ىف مسو هيلع هللا ىلص جرخف هب آلا هذه هللا لزئاف مهضعب ههركف جورخلا ١

 لصالاىف سأيلا 45 اورفك نيذلا سأب عني ىا # فكينا هللاىسع © لاق كل اتقلاللا .

 هللانم ىسعو ( الاذقالا سأنلا نوتأيال ١ ىلاعتلاق لاتقلاو برحلا عضوم عضو مث هوركم ا

 ةرفكلا بواقىف قلا ثخ لعف دقو زا عمطا اذا ميركلاو عامطالا ةغللاىف هلال بجاو

 هشدحن ىفاو بلا هللا ىلصهللال وسر نا - ىوريو  نارهظلا م نم اوعجرىتح سعرلا

 لآ ةروسىف صدقو اريثك اريخ اوباصاو اهوعاق تاراحت مهعم ناكو لابلىنامت اهيماقو اردب |

 ظ لكي ةبوقعو ابيذعت:ىا 6 اليكشت دشاو 3+ شيرق نم ىا هي اسأب دشا هللاو قه نار

 ظ ايندلا فاهدحانوكيناو ايندلا ىف انني زوجمو اهلا ىدؤيام ةرشاسم نع اهدهاشين م |

 ظ مكلانيام بم نم دشا ىلاعتّللاٍباذعنا هانعمنا اهدحا . هجواةثالثهلث « ىقعلا ف رخآآلاو |

 ظ هللاباذع نم نيقفانملاو رافكآ ا ىلا لصرامو ةنلا لا نوريصتمث عطقني مههوركم نال هلام

 | لاتقلاب همماىف ىرحالو فاخمنا ىلواوهف دشا هللاب اذع ناك امل | جاتكأ واي عطقنيالو مودي

 ظ مهصماوكيفكيو مكنع مهعف دب وهف دشا هللا تاذع ناك امل تلاثلاو .٠ ديعو ادهو الخ قيام

 | هدابع قوف رهاق هللان كلو مهتلوصو راتقكلا قس ةدشل نودعاقتألا نيجامتاو دعو اذهو

 داهملا قيرطىف ناك اذا اصوصخ لماكلا نمؤملا ةفحن توملاو نيدلالام سأر نقلا ةوقو

 دشنيام اريثك هنع هللا ىضر باطخلانب رمع ناكو لاح لك ىلع قيتالو لاوزلا ةعيرس ايندلاو

 تامل ىوده

 ظ

 دلولاو لاملا ىدربو هلالا قس * هتشاشب قس 11 ميلا

 ا تلواح دق دلاخلاو » هنا وخ اموي نمره نع نغتل

 قارنا اهيب هف ناو جسناالاو # هل حايرلا ىرحن ذا ناملسالو

 دش دفاو اهلا بوأ لك نم * اهتزعل تناك ىتلا كولملا نبا

 اودرواك اموب هدرو نم ديال #4 بدك الب دوروم كلانه صوح

 بلطف :دهاش ىنملا ( كسفنالا فلكتال لال يس لئاقف ) ةيمجتلا تاليوأتلا فو. ه
 تاكل دل" [جم ”ةمفو' )تلتالا ىؤكداةاتلؤن :كغلكتالا قلبا ان ايلطق*قاونال هنن ىلا
 لاعتو كسفن عدف ىرخا سفن نمال كسفن نم كباح نال كسفن لجال داهجلاب ىرخا سفن |

 ماقملا اذهب صتخا مسوهيلع هللاىلص هنال كلذو اش نسفنل «نسفن كلمتال موي بحاص كاف

 نم )



 ءاسنل' ٌةروس مه + غ10/ م

 لازناو لوسرلا لاسراب 6# هتمحرو مكللع هللا لضف الولو ف ةفرعملا قئاقح ررد مولعلا
 | ناف مكتم الئلق الا ىا 6 البلق الا 8 نالضلاو رفكلاب :6 ناطبشلا متعبتال 9ف باتكلا
 | قحلا ىلا ىدتهي تاوهشلا عابتاىف كامهنالاب ردكتم ريغ بلقو حجار لقعب هللا هصخ نم
 | دمج اديس ةثعبو نارقلا لازنا مدع ضرف ناو للاب رفكيالو ناطيشلا عيتيالو باوصلاو

 نيد ىلع ناك نم اهريغو لفون نب هقروو ليفت نبورمج نب ديزك لسو هيلع هللا لص
 ىلا عجار ءانثتسالا لعل هناليوأتىف هرس سدق نيدلا مجم خبشلا لاقو © هتثعب لبق حسسملا

 ةشئاع تلاق قحلا لطف هقفاوي مالسلا هيلع ىلا ثعبم لبق ناك هناف هنع هللا ىضر قيدصلا
 لوسر هف انينأيالا موي انلع رع ملو نيدلا نانيدي اهوالا طق ىوبا لقعا مل اهنع هللا ىضد
 تنك ) مالسلا هلع ىنلا نع -ىورو ايشعو ةركب راهنلا ىفرط تو هيلع هللا ىلص هللا

 . هللا لضف مالسل هلع ىنل ناك ة قيقا ىفو (هتعشل ىنقبسولو ىنعبتف هتقبس ناهر ىسرفك ركبوباو

 كلذ ) هلوقىلا ( ولتي مهنم الوسر نيمالاىف ثعب ىذلاوه )) ىلاعتهلوق هيلع لدي هتمحرو
 | ىنلا دوجو الولف ©« نيملاعلل ةمحرالا كانلسراامو ) ىلاعت هلوقو © ءاشي نم همؤي هللا ل ضف

 باتكلا مهملعيو مهكزيو ) ىلاصت لاقاك نيهئان ةلالضلا هينىف اوقبل هتثعبو مالسلاهيلع
 ىلا ناطبشلا اوعيتادق اوناكو هتثعب لبق ىنعي #« نيبم لالض ىنل لبق نم اوناك ناو ةمكحلاو

 1 متكو ) ىلاعت لاقأك اهنم مهذقناف مهيلع ةمحرو الضف مالسلاهيلع ناكو رانلا نم ةرفح افش

 ظ هريس سدق راطعلا خيشلا لاق : 6 اهنم كذقناف رانلانم ةرفحافش ىلع
 تفحص, تادنهم. ةحر انا اما * تفك تاطرع ةجاوخار نتشيوخ ٌْ

 اع يرجو

 تاريح دع تيل جزا دوو هر تيار لطب تدان تاير احرق
 تيإ نع مدقمواوشيب ىنعمرد * امدقم هحرك | د مدآ تروصرد ا

 ظ تسا دم متاخو دمم قح بوبحم * تسا مركم َتلاَسَو ىباده هجرك ظ

 , هينبعو ةكربلا نم هسأر لمخل لسوهيلع للاىلص ادم قلخ ىلامتةللانا ءامكلا ضعب لاق © ظ
 | هردصو ىضرلانم ههجوو حيبستلا نم هيتفشو رك ذلا نم هناسلو ةربعلانم هينذاو ءابحلا نم ؤ

 ظ
 ةنْلا تايننم هرعشو ةواخسلانم هضفكو ةقفشلانم هداؤفو ةمحرلانم هبلقو صالخالانم ا

 || وق عاف مكلا ىرده اذهلاقف ةمالامذهىلا هلسرا ةفصلا هذهبهلك ااملف ةنطالسعنم هّقيرو

 فيرسشلا هدسج لاحنرا مدع هجو ىف لبقو * ضايرلا ةرهز ىف اذك هومظعو ىرده ردق
 | هاطلاهم ج قيامتاهنا هدسجم ءامسلا ىلا جرع دق مالسلاهيلع ىسيعزا عم ايندلا نم فيظنلا
 ماظتنالا عيمشل تانثاكلا مسلطو تاذلا رهظم هناف هماظتناو داسجالا ملاع حالصال انه

 ىدنا هداتفاب ريهشلا خبشلا ةرضخ نع القن ةيدومحلا تاعقاولاىف اذك فيرسشلا هدوجوب
 باوج ةلمخاو ةيئازج ءافلا 6 هللا ليبسف لتاقف 8 نيملاعلا براي نيمآ نيمآ هرس هللاسدق
 كدحودمجاي تنا لتاقف كدحو كوكرتو نورخ آلارصقو نوقفانملا طْشنا ىا ردقم طرشل

 | لومفم 4 كسفنالا فلكتال ف اولعفامب لايتالوداههلاوهو هللاىضرىلا لصوملا قيرطلافف |
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 00 ةيمحتلا تاليوأتلا نم

 ىتحبما ايلا ناوداب * ىتيركيقح نآرق ردوتنوج
 00701 ا ال 2 انإ ايل نآوق تنسه

 ريكمديد ارايلوا واسبنا * ريزت نآرق هنو قلااوخيرو
 ايارسلانمريخ ىا فوخلا وا نمالانم سماؤ# نيملسملا ةفعض غلب ىا 4 مهءاج اذاو

 «هباوعاذاؤ# ةعزهو ةكنوا ةمشغو رفظ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهثعب نيذلا

 مهتع اذا تناكو رومالل مهطاستساو لاوحالاب مهتربخمدعل هورهظاو ربخلا كلذ اوشفا ىا

 ىلاولوسرلا ىلاربخلاكلذىا ه#هودرولووؤهةديم ءابلاو هب عاذا رورمسلاعاذا لاق ةدسفم

 ىأر ىلا هرما ضيوفتو ع ريغ ةلزج هلعجو هل ضرعتلا كرتب 46 مهنم ىمالا ىلوا
 ايارسلا ءارما ىّأد وا ةعبرالا ءافلخلاك هناعصا راك ىأرو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 سانلا ىلع ىما مهل نكيمل ناو رومالاب ءارصبلا مهلا ىنعم ىلع ما اولوا ةباحصلا رابكف
 امريبدت م ىا 6 هملعل لف رومالاب ءارصب مهنوك عم سانلا ىلع ىمالا اولوا ءارمالاو

 هن وطستسيق# نيذلا نعل انا ولاواإو لوسرلا يأ 26نذلا» هنورك ذي هجو ىلا لعد اني

 برحلا رومأب مهتفرممو هححصلا مهراظناو مهيراع هريبدن نوجرخةسيىا 3 مهنم

 طيلا لاَ رفحام لوا رثيلانم جرخم ءالاوهو طبلا جارخا طابتسالا لصاو * اهدياكمو

 ءاملا مهطاشت_ سال اطبن نيقارعلا نيب حم اطبلاب نولزي نيذلا موقلا ىمسو ءاملا غلب اذا رافخلا

 نما ىلع صالا ىلواو 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نوفش اوناك لقو ضرالا نم

 ءادعألا غلسف رشنف هنوعيدف راعشتساو فوخ ىلعوا ءادعالا ضعب ىلع روهظلاب قونوو

 اوناكو مهيلا هوضوفو مهنم مالا ىلوا ىلاو لوسرلا ىلا هودرولو ة

 دارملاف هم نورذيو نوتأيامو هنوربدي مع نوطبنتسي نيذلا هملعل اوعمسمل 0

 اما مهنم هنوطبتسي هلوقىفنمو .يمالا اولواو لوسرلا نيهجولا الك ىلع مهنم نيطبنتسملاب
 كلظفحفك ءابدآلا ضعل لق رسل ءاشفانع ىهن ةيالآ فو «ةيذيرج ةيلاس امأو ةضعب
 قرا قودزازسالا روق رازتألا قازدنك لق اذه نمو ءريقاانا لاق رسل

 ]١[ عاش ننالا ا 7 ادعي ود باب قوكبرو

 [ن] قمنا[ تسجل نادىرت ا + ناز )64 0 ثيم نا هل
 بز ارم د كك دنب * رساىاريت 31 هرزا ددركناو

 روضحلا وا ةبيهلاوا سنالا نم باب مهل حتفاذا كوالا بابرا ىلا ةراشا ةيآلا ىفو ©

 هذه لحىف مهعوجر ناكولو رابغالا ىلا هوعاشا لالخلاو لاما تافص راث ١ نم ةيفلاوا

 نوغلابلا اشملا مهو مهنم مالا ىلوا ريس ىلاو سو هيلع هللا ىلسي لوسرلا ننس ىلا تالكشملا
 بابرا مهو مهنم هنوطبنتتسي نيذلا هملعل هيما ىلو وهف لماك خيش هلناك نمو نولصاولا
 نامسا صا نمنوج رختسملا ةيرمشبلا فاصوا راحبىف نوصاوفلا مهف ءايشالا قئاحب ننوعكلا

 (مولعلا)

 [د] < زكر وي زر تع زج رجم زك وع وك رج عمم

١ 
| 
 ا
| 

 ظ

| 
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 هتبخنا ايمطقالو اريقن هيف اوديو (اريثك افالتخا هيف اودجول هلا يغ دنع نم ناكولول

 ظ
 ا
| 
 ا
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 (مهنع ض عاذإل مهسفنابام اوريغل ىتح موّهام ريغيال هللانال مهسفنا ىلع نوريغيام مهيلعريغي |

 نوركفتيو نأ رقلا نوربدتي اوناكوا داعلا نا ةراشالاو (نآرقلانوربدتي الفأ )هلوشءادلا |

 فالتخا الو اهيأ ضقاننال ةئجو ىنالخالو هيف ضغابتالاحور هنا غىنتننال اربو هيج

 1٠ 1 نعراا دنتم ادي تن دوب 3010 قلل اىذو "6 تؤغلاللا 301
 ىف هظافلا دارطا اهدحا . هجوا ةثالثنم مالسلا هيلع هقدص ىلع لدي نا رقلا ءاملعلا لاق *

 ]سو فالتخلالا نم هتمالس كلاثلاو : توشلا نع راخالا لع هلايعأ ةيرلاثالا .ةحانمفلا
 | عاونا ىلع لمتشم ريك باتك نا رقلا نا ني.اكتملا رثكأ هبلا بهذام ىلع هنم هتمالس
 | نال ةضقانتملا تاملكلا نم عاونا هفف عقول هللاريغ دنع نم كلذ ناكولف مولعلا نم ةريثك

 دنع نم سيل هنا انملع كلذ هبف دجوي ملاملو كلذنع كفتيال ليوطلا ريبكلا باتكلا
 هنأ هعاطا ند لمساربج ةطاسوب هللادنع نم مالسلا هيلع هلا ىحوا ىجووه اماو هللا ريغ

 | ةعاطالا ف رشيىلع كدشروو ةيورخالاو ةيويندلا بلاطملا ليل ببس ةعاطالاو هللاعاطا دقف

 ىدمعسلا لاق اك : ةنملا لوخد هلدعو هللا ةعاطوف مهعبت ال فهكأا باكصا بلك نا
 ْ دش مدرمو تفرك مدرم ىب * دنج ىزور فهك باكا كس

 | هنم لقتل ةاكزلا دؤي لو ىلصنمنا اكو نيعبطملاب كنظ اه كل ذك نيعبطملا عت نم ناك اذاف

 , عطيملو هللاعاطانم كلذكو هنم لبقال نيدلاولا ركشي ملو هتامعنىف هللاركش نمو ةالصلا
 ظ هللاىف امناف ءانفلاب هفصول ناك ملسو هدلع هللا ىبص لوسرلا نا ةراشالاو © هنم لَشااللوسرلا

 | تيمرذا تيمرامو) لاق ىتح قلخلا لماعيامف ةقبقحلا ىلع هللاةفيلخ ناكف هللا عمامتاق للاب ابقاب

 | (هللازوعياساع !كنوعبابسنيذلانا) لاقىتح قلخلاهلماعي امف هتفلخ هللازاكو (ىر هللانكلو
 ظ «اظيفح مهيلع كاناسرا اف ىلوتن ف9 (ىتما ىلعىتفيلخ هللا) ٍلسوهيلع هللا لص لو ناك اذهلو

 | هلوقىفو كيلعال مهباسح ىلع امتاف كنعال ىنع اولوت مهتاف مهل فيكف اظفاح كلت سل كناف

 نربضاح !وناك اذا نامزلا اذه ىذدنىع رق ١ لاوخا للا ةزاكإ ( ةعاط لولوتتو د م

 | ةداراو مهناعاعم اناعيا نودادزيف مهبولق داسمقق ةيالولاراونإ ةمتنا ول الثا رسكستت ةيخصلا ف
 | نم ضيفت مهنبعا ىرت ةنسحلا ظعاوملاو مكحلا ىلا ةيعاولا مهناذ اب نوغصيف مهتدارا عم
 | اوزرب اذاف) هبزوبطاخيو نوعمسي اهف ةعاطلاو عمسلا نولويو قحلانم اوفرع امئ عمدلا

 ىلع رارقلاتازاجم نع مهبواق تلباعو صرحلا ةوهشو ىوهلا حاير مهل بهو 6 كدنعنم
 ىا «نوتسام بتكي هللاو لوقت ىذلاريغ مهنم ةفئاط تيبإل هعبطىلا موئشملا داعو ةيالولا

 نسحو مهلابو ريبغتلا لعج الو مهلاب حلصي هللا لعل (هللا ىلع لكوتو)) مهعم ربصاو مهنع حفصاف

 نعربخام ءاودلا نعربخا مث هيلا نيثجتلملاو هيلعنيلكوتملل (اليكو للاب كو إل مهلامو مهتبقاع

 ةنازرو هظافلاةلازجو هتغالب لامحو هتحاصف لاكو هتايآ مظنو هتايادهراوناو هتازجعمراث 1 ىف
 ضارمال هتاملاعم عاوناو هفئاطلو هتاراشا ةقدو هقئاقحو هرارساىفو هينابم ةناتمو هيناعم

 نيع لكلو ءافشضرم لكلو ءاود ءاد لكل هنف اودجول بونذلا ررض ةبادا نم تولقلا

 ىعقسأل ارح ئدقلا نم [ط وقح دافصلاب انوصوم هنساك اوأرلو ةرزغ هج يقاو كرف



 مك 544 خم سماخلا ءزجلا

 ةعاط اننأشو انما ىا 6# ةعاط ف سمأب مهتما اذا 6 نولوقيو ب اظيفحم قلعتممملعو
 تروزىا * لوقت ىذلا ريغ مهم ةفئاط تيب 8 اوجرخ ىا * كدنع نم اوزرب اذاف ©
 أ ريمضلاف ةعاطلا نامض نم كل تلاقام وا باطخلل ريمضلاف دمم اياهل تلقام فالخ |
 امقاو ناسنالا ايف ىصقتسي ىتلا راكفالا بلاغ ناكاملو ةتوتببلانم تدبلا قاقتشاو ةبغلل |
 هللاو 8 ايم ىصقتسملا ركفلا ىمس لقا لغاوشلاو صا رطاخلا نوكي كانهذا لئلا ىف |
 للق #* مهنع ضرعاف ف ةازاجملا مهلامعا فئاحص ىف هت # نوتسام بتكي |
 * الكو هللاب كو #9 مهنأش ىف اهس اهلك رومالا ىف 6# هللا ىلع لكوتو #9 مهب .ةالابملا |
 امي ملاعلا وه ليكولاو . هراصنا نعو مالسالا سما ىوق اذا مهنم كل مقتنيو مهترعم كيفكي |

 لد اوهيفامزورصبتيوهيناعم ىف نولمأتي 86 نآرقلا نوربدتس الفأ  ريبدتلا نم هلا ضوفي |
 ناكولو# لمأت لكف لمعتسامأ هاهنمو هّسقاعف هللا لوؤيامو 'ىثلا رابداىف رظنلا ريبدتلا |
 «اريثك افالتخاهفاودجو لوم رافكلا معزا رشبلا مالك نم .ناكولو ىا *6هللاريغ دنع نم |
 هتضراعم بعصل هضعبو اككر هضعبو احبصف هضعب ناكو مظنلا تواشو ىنعملا ضقانت نم !

 هماكحا ضعبل لقعلاةقفاومو ضعب نود .عقاولل ةلبقتسملا رابخا ضعب ةقباطمو لهسي هضءبو |
 ضعب لاش نا زوجم لهو *ةيرشلا ةوقلا ناصقنل ءارقتسالا هلع لدام ىلع ضعب نود

 ىتبايف مهرظن روصقل موق هذوج ناقتالاىف ىطويسلا مامالا لاق * ضعب نم غلبأ هللا مالك |
 نسح هلهوعضوم ىف اذه نا مالكلا اذه نه غلبا مالكلا اذه لئاقلا لوق ىنعم نا ملعي نا ْ

 نم غلباو لكا هعضوم ىف نسما اذهو فطلو ندح هلهعضوم ىف كاذو ةغالبو فطلو

 لاَ نا ىتبش لب 6تبن ) نم غلبا (دحا هللاوهلقرل نا لاق نا ىتيايالف هعضومىف كلذ

 نم نسحا نارسخلاب ءاعدلل ةرانع دجوت لهف نارسحلاب هيلع ءاعد © بهل ىبا ادي تدب )

 ملاعلاف اهنم غلبا هتيئادحو ىلع لدن ةرابع دجونال 6 دحا هللاوه لق ) ىف كلذكو هذه
 (دحا هلباوه لق ل ىلا رظنو نارسحلاب ءاعدلا بابف © بهل ىنا ادي تبن إ) ىلا رظنا اذا

 هللا مالك نيققحلا ضعب لاقو * رخآآلا نم غلبا اهدحا لوقي نا هنكميال ديحوتلا بابف

 6 بهل ىناادي تبن ١3 نم لضفا # دحا هللاوه لق ) ذ هريغىف همالك نم لضفا هللا ىف

 ةيباجيالاهتافصوهديحوتوهتاذ مما وهو روكذملا ةليضفو هللا مالكوهو ركذلا ةليضف هبف نال

 صهوجيف ىلازغلا لاق * ىلاعت هللا مالك وهو طقف رك ذلا ةليضف اهيف تبن ةروسو ةيبلسلاو
 (ةروس مظعاو ةروس لضفا)مالسلا هيلع هلوق لوا تايآلا ليضفتف فقوت نمو نارقلا

 دحاو مالكلا لضفىف لكلاذ ضعب نم لضفا نا رقلا ضعب ناال باوثلاو رجالا ىف داراهناب
 ىلاعت هناذ ملاقلا ميدقلا هللا مالك وه ثيح نم ىلاعت هللا مالك ىفال رجالا توافتلاو

 م ةحاصفلا ةياغىف ةيآلا هذه نا مهلوق ةسيفنلا سلاجلا هذه عماج ريقفلا لوقي * ىهتنا |
 توافتلا:لوقلا زاوجم رعشب ةيآلا (كءام ىتلبا ضرااي لقوإ ىلاعت هلوق دنع ىضاقلا لاق |
 | لاق نم لاق : انه نمو ةغالبلا ءاملع هيلع اك ةحاصفلا تاقبطفف |

 ىممصا نوحو ظحاج نود دوبهدنيوكه حرك * نخس ناسكيدو» 3 تحاصفردو ناسرد

 در



 ءاسفلا ٌةريوس مده 7 غ7 جمس

 سس م سس ع ا ا ا

 «.الوسر ساثلل كاتلسراو فب بئاصملا مظعا نم نارقلا نايسنف لاق ( عكيديا تبسك اهف
 مجعلاو برعلا لوسر تنا لب مهدحو برعلل لوسرب تسل اعمح سانلل الوسر ىا

 راجلاو .ةلاسرلا ممعت اهب دصق لاح الوسرف 6 سانلل ةفاك الا كانلسرا امو ) ىلاعت هلوقك
 تازجسملاّبصنب كتلاسر ىلع ## ادبهبش اب ىنكان )ا نجاستخدلل انهي هم انيق

 نيذلا سانلا ىا « الوسر سانلل كانلسراو ١ ىلاعت :هلوقشب ريشن هسح

 انمالك مهغلدتل ميلا كالسراو هللا هيلع اودهاع امو هم اودهاشام اوسنو 5 اوسن دق

 انطارص ىلا مهيدهتو انيلا مهوعدتو اندوهشىف مهغرتو اندوهع مهل ددجتو انمايا مهرك ذو

 ىلعلاتاجردلا يلا مهلصوت نا ىلا كاطخ نوعبتيو كادهب .نودتهي ارينم اجارنس مهل نوكتو
 اوفتكي الثل الواو هتابحال ادهاش ىا 6 ادهش هللاب فكو ) ىلعالا دصقملا ىف مهلزنتو
 هريس سدق ظفاحلا لاق : ىهتنا هباقل نود ةحارب

 نايت ني ةيلام موقت ورم نيعراك .« نجو نأ ددارب ىا تفر مزينع فسوب

 | ىلتبا هنع هللاىضر ركبابا نا  ىور  ىلاعت هللانمريثأتلا ةيؤرو بدالا ملعت ةبالافو *
 نع مالسلاهيلع لأسو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليربج هملعاف نينس عبس نسلا عجوب
 قلختلا نم دب الف بيلا نم ءاج امم وكشا فيك لاقف ( ركبابا اي ركذت مل ل ) لاقف هلاح

 ْ تاملظلا نم سانلا جارخال هلوسر هللا لسرا اماو هللادنع نم لكلا نال ةسملبا ىالخالاب

 راطعلا خبشلا لاق : ةيدمحلا ةقيقحلا ىلا اواصو ةيوبنلا باد آلاب اوبدأت اذاف رونلا ىلا |

 دج اردوخ تمعن * ماعو صاخرهب دومرف شتوعد

 ناتما نيرتهب وا تما * ناتب ىوكن رس وا ثعبم
 اراكشا توم رهم هتشاد * راو ديشروخ فتكو دناسرب

 نال ناطشلا ةسوسو نم هتمصع ىلا ةراشا ٍلسو هيلع هللا ىلص همفتك ناب ةوبنلا اخ ناكو

 اذاف هيلا سوسوبف ناسنالا بلق لبق هموطرخ لخدبف نيفتكلا نيب نم “يبجي سانخلا
 هيلع بوتكم ةرضحلا ىلا ةلئام تارعش ةوبلا متاخ لوح ناكو هءارو سنخ هللا ركذ
 ظ سسحي اهعوتتو طوطخلا ددعتب تاياورلا نإب قيفوتلاو كلذ ريغ لبقو [ نيما ىب دمم]

 | ةلضفا ىلع معلا لها قش دق هنا مث . نيرظانلا راظنا ىلا ةبسنلاب وا تايلجتلاو تالاحلا
 لضفااماو . نمحر لا سح دلوم هنال لوالا عسر رهش م نا رقلا هف لزنا هنأال ناضمرربش

 نآرقلا لزناام هالوا ىدمحلا دلوملا ةليل لبقو * اهف نا رقلا لوزتل ردقلا ةليل ليقف ىلابللا

 ىلا اولصيو هتعافش هنم اولا ى هتللو دلوملا رهش مظعت ةمالا ىلعف ردقلا ةلل تنصت الو

 ىلاعت تلاوه سم اآلاو غلب ةقبقحلاىف هنال 6# هللا عاطا دقف لوسرلا عطب نم © هداوج

 | لاقف (هللا: عاطا دقف ىنعاطا:نمو هللا بحا .دقف ىنجا نم ) لاقب مالسلا هيلعب هنأ # ىو ب

 ىسع ىراصتلات دنا مابر ءذخ نا الا ديريام هنع ىهنب ؤهو كرشلا فراق ديقل نوقفانملا !

 | مهلع ظفحم 46 اظبفح مهلع كانلسرا اف 98 هتعاط نع ضرعا ىا *# ىلو# نمو 8 تلزنف
 كانل سرا ىاكنم لاح اظيفح هلوق . باسحلا انيلعو غاليلا كيلعاما اهيلع مهساحنو مهلامعا
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 هرسس دق ظفاحلا لاق : هنف رظانلا

 تسزيو رب جيبات و ىرمسكر سس شا هزبر هك + ناشفا نوخ تسنزيورب هدشررب روس

 هريس سدق ىدعسلا لاق

 تسيب ديما ىرادافو ايئدز * تسين ديواج كلم رسب ىا ناهج
 ماللبنلا هلع نايلتسا ريزتنب « ماش 'ءاكرخس ,ىقو_.دابرب هن
 ظ تفررادو شئادابكت 1كنخ * تفر دابرب هك ىديدن رخآب

 أ مكللا ببحو ىوهلا مكيلع بلغ نيذلا ةبلطلا ىز ىف هلاطبلا لها اي نا ةي“ألاىف ةراشالاوه

 مككردي اونوكبت اميا) ب متنأمطاو ايندلا تابحلاب متيضر مث ىلوملا بلط نع مدمقاف ايندلا
 داسحا ىأ (ةدشم جودبف متكواو) اراشخا اوناومنا لبق اوتوم مل نا ارارطضا (تولملا

 «ةنسح مهصت ناو > نيما ءاقبلاو ءانفلا ةقيقح ىلا ىاياو تلااناصوا اهتج نما ةيوق ةمسح

 4 ةئيس مهصت ناو 98 هللاىلا اهوبسن # هللادنع نم هذه اواوقي 8 بصخك ةممث ىا
 كمؤشبالا ىه نا اولقو دمحاي كيلا اهوفاضا * كدنع نم هذه اولوف 8 طحقك ةلب

 نم «* لك لق # اهراعسا تلغو اهرام تضقن ةئيدملا دمم لخد ذنم دوبملا تلاق اك

 | ىا 6# موقلا ءالؤه لاف 9 هتدارا بسح ضبقيو طسبب © هللادنعنم ا ةئيسلاو ةنسحلا
 # اثيدح نوهقش نوداكيال #9 مهنوك لاح للعلا نم نيقفانملاو دوهلل لصح *ىش ىأ
 هللادنعنم لكلا نا اوملعل اوءهف ولو مثاهبلاك ىلاعت هللاَنع ثيدح مهفنم نوبرقبال ىا

 | ناسنا اي * كباصا ام ىوتفلا ملعب فرعلا ةهج نم صتخا مث مهفلا وه هقفلاو
 / نم ناسنالا هلعفبام لك ناف هنم الضفن 6 هللا نف © ةمعلو ريخ نم * ةنسح نم

 | لقبي بطلاب: مالاسل الغ لاق كلذلو ةاريغ" ئضتقبافكق' داوجتولا اةفمن !؟قاكيال' ةغاطلا

 | نم كباصا امو (هتحرب هللاىفدمغتي نا الا انا الو) لاق تنا الو لبق (هللاةمحربالا ةنلا

 | ئصانملا اهبالجتسال اهنف:بيسستلا اهنالا 6 كفن نف ا ههركمت ”ىشو ةيلب نم # ةثيسس ١
 | ناسحا ةئسحلا نا ريغ الاصياو اداحبا هنم لكلا ناف (هللادنع نم لك )هلوق ىفانيال وهو
 58 بصو هبيصي ملم نمام اهنع هللاىضر ةشئاع تلاق ام ماقتناو ةازاجم ةئيسلاو نانتماو

 ملعاو * رثك ١ هللارفغي امو بنذي الا هلعن عسد عاطقنا ىتءو اهكاشي ةكوشلا ىتح بصن

 | ريدقتلا امو لخدم امهنف دبعلل سيلو ىلاعت هلل نات م اهن . بتارم عبرا لامءالل نا

 ] لمفو بسكلانع هرم ىلاعت هللاناف لعفلاو بسكلا امه دسلل ناتيتم اهنمو . قلخلاو |
 هللاو ) لاق اك ىلاعت هللا هقلخ قولخم هبسكو دبعلا نكلو ديعلاب ناقلعتي امهناو ةيسلا

 اسك ال اريدشتو اقلخىا 6 تلادنعنم لكلق ا هلوق قيقحت اذهف 6 نولمعت امو مكقلخ
 ' ةيمجللا تاليوأتلا ىف اذك ةقيقحلا بابراو قحلا لها بهذم هناف دقتعاو مهفاف العفو
 | ةيصمنم مكباصا امو ) أرق مث بنذب الا هيسن مث نآرقلا لجرلا ظفحام كاحضلا لاق *

 (اهف)
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 ' كولما لمي ول مهدا نب مهاربا لاق + روصقم كلذ ىلع ءازجلانال لوبقلا دوجو لغ للا وهف
 | ىلا جاتمم ةبقع هنودوالا ربلانف ”ىش سل مهضعب لاقو * فويسلاب هيلع انودلال هيف نحام
 | ةفلاخمسفنلا ةدهاجم ىه امتاو ةلوهسلاو ةحارلا ىلا ىضفا امتدش ىلع ريصن امف ربصلا

 | هرسنف هنم هتزتمردق ىلع هبردعلا عيطناماو منتلاو ةذللامث ايندلا كرتىف ةدباكملامث ىوهلا

 بضفف هللا رعت له مهضعبل لبقو * هباقىف هللا ةلزنم فيك رظنيلف هللادنع هتلزنم فوعيذا

 هرسسدق ىدعسلالاق : فرعتنه ىصعت وا لئاسلا هكلاقف فرعا ال نم دعاىنارت لاقو

 ئرب رمت نوح قلاخ ىاضر ردات * رول لاح همهم دوريم هك ىرم

 اضيا لاقو

 ىباتك لفط هكىرس هنون * ىتسلادت هرو ىدوب ريب

 ١ مهنإب راعشا كاردالا ظفل ىفو باذعلاوا لجالاب ردقملا  توملا مككردي اونوكت امنَأ »
 | ىف مكواو #© بارعالانم هللحم ال ادت مالك وهو مهلط ىف دحجم وهو هنم برهلا ف

 دعصنال صخلاوهو ديشلاب ةمكحم ءامسلا ىلا ةيلاع روصق ىف منك ناو ىا 4 ةديشم جودب

 تدلوف ريجا اهل ناكو ةأرما مكلبق نميف ناك ةيآلا هذه ىف دهاجم لاق * مدا اونب اهلا
 تدلو ام لجرلا هللاقف الجر ٍباِللاب دجوف جرخف اران ان سيتقا اهزيجال تلاقف  ةيداج

 ا
 ا

 ظ
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 | نوكيو اهرنجا اهجوزتيو ةئا ىقزتىتح تومال ةيراخلا هذه اما لاق ةيراح لاق ةأرملا هذه
 | ةرفشذخاذ اهنلتقال ةئاعب رجفت نا دعب هذه ديرا اناف هسفنف ريجالا لاقف توبكشلاب امتوم

 | تحل ومف ةبصلا نطب طيخو رحبلا بكرو ههجو ىلع جرخو ةريغصلا نطب قشف لخدف
 لجرلا بلو ىتزت هلع تماقاف رحللا لحاس نم الحاس تتاف ىنزت تناكف تبشو تئربو

 ىل ىبلطا لحاسلا لها نم ةأرمال لاقف ريثك لام هعمو لحاسلا كلذ مدق مث هللا ءاشام

 | لاقف رجفت انكنو ءاسنلا لمحا نم ةأرما انهه تلاقف اهجوزتا ءاسنلا لمحا نم ةأرسا
 | تكرت ىلا تلاقف اذكو اذك ىل لاقو ريثك لام هللجر مدق دق تلاقف اهتتاف ا ىنمْا
 | امونوه ادق اعقوم هنم تعقوف اهجوزتف لاق هتجوزت ىنجوزمي نا دارا نا نكلو روجفلا

 | ىردااف رخا تنكدقو اهنطب ىف قشلا هتراو ةيراخلا كلت انا تلاقف هرماب اهربخاذا اهدنع |

 | نوكي لاق بابلا جراخ ناك ىذلا لجرلا نا هسفن ىف اهجوز لاقف رثكأ وا لقا وا ةئامب |

 ىف اموب ىه ايف هديشو ءارحصلا ىف اجرب اهل ىبف لاق كلذب اهربخا مث توبكسلاب اهتوم
 | هتكرخ ىريغ دحا هلتالذا هنلتقال ىلتَم اذه تلاقف فقسلا ف توبكنع اذا جربلا كلذ
 ' تدوساف محللاو اهرفظ نيب همس حاسف هتخدشف هيلع اهلجر ماهبا تعضوف هتناف طقسف

 | ناىلع ةمالا تعجاو ( توملامككردي اونوكت امنياإ ةيآلا هذه تلزت كلذفو تناف اهلجر

 | نم ةبها ىلع ءرملا نوكيل كلذو مولعم ضرم الو مولعم لجا الو مولعم نس هلسيل توملا
 مالك وهو توملا ىنعي ( تاذللامذاه ركذ اورثك ا ) مالسلاهيلع لاق كلذل ادعتسم كلذ

 ضفن هركذ ةقيقح توملا ركذ نم ناف ةظعوملا ىف غلباو ةركذنلا عم دق زيجو رصتخم
 سوفنللا نكلو لمؤي اهنم ناك اهف هدهزو لبقتسملا ف اهنم عرم هعنمو ةرضاحلا ةذللا هيلع
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 ةاسيحلاب ةينافلا ةايخلا لصتتف ءابحا مترص لاتقلاىف متدهشتساولو لجالا كلذ ىلا مرخا

 نأشىف مكتاعسم اهتلج نم ىتلا مكلامعا روجا 0. قنا اودانأ نوصقنتالو نوزجحم ئا ردهم |

 ةرخ .الاعنومراكملاو مومغلاومومهلاب ةيوشم انولا ماو ةبديوم ةهرخ الاهنو ة ةعاطقم اييدلا علو 0

 1 نحرلاهللامسب ] فعكف ةلايقلا بتك ١ هنع هللا ىضرىلعل لاقف اراد ىرتشا الجرزنا  ىور

 اهتحاضل َءاَشال نيلفاغلاةكسفف اهنف لخد اراد رورغمنم رورغم ىرتشا دقف دعباما محرلا ٠

 لدم يربك عل

 ه1 5" زج سماقلا ءزجلا

 نممكل 6 ريخ وه لاتقلاب طونملا باوثلا هتل نم ىذلا اهباون' ىا هي ةرخآلاو و ةقالا

 6 ىقتا نمل لف لبق امتاو تارودكلان ع هتافصو هعاطقنا مدعو هترئكل للقلا عاتملا كلذ

 ىلع طع © اليت: نوملظتالو 98 فيلكتلا بجاومب صالخالاو ناصعلا ءاقتا ىلع مهلاثح

 هديلك ةزعجالا عاو:ةلبف ايندلاممن نال ايندلانم ريخ ةرخ آلان معا + هنع اوبغرت الف لاتقلا

 | نوكت فك هلا فرعيال امعتت سانلا مظعا ناف ةكوكشمايندلاهنو تارودكلا نع ةاقا

 وهو هحو لكم ريخوهام راتخنا لقاعلا ىلعف * هنش ةرخ 3 ىناثلا مويلاىف هتقاع

 هدءاصق ضعبىف ىدعسلا لاق : ايندلا وهو ةهج لك نم رش وهامىلع ةرخآلا

 ميكح تس. ىساسا ارامد هك * زادنا 8 ىارساب ترامع

 متاخ تسوزا تقرب ارئاولس * ىهاشداب نييإ ول ارنودبرف

 مقرا ماكرد نييكنا تسلاحم « راوخنوخرهدزا ىوج ىرادافو

 هداك | وكاجول راد هتك دالك ع تلمع يد قولتك رع لاك

 مكدوشيم زج هظطره وزك * هوكرس رب نازادكح ىفرب ايو

 | ىلا وا ةنملاىلا عيارلاو رشحلاىلا ثلاثلاو ربقلاىلا ىناثلاو توملا ىلا ىهتتي لوالادحلا اهنف

 ١ لاحوه اذهف ايندلاىف دهزتو اهلكريناندلاب قدصتو رادلادره لجرلا ىلع ًارقف [ مالسلاو رانا
 ظ اش كل اهدعي ملف اهللقمث ايندلا نم كنكم هلاهمحر ىريشقلا لاق « لاحلا ةقيقح نيفراعلا
 | لالقتسا وهو ةبحلا طرشو مركلاةياغ اذهو كنم رثكتسا ةرم قشي اهنم تقدصتول مث

 أ سيسخلانم سخاف ةليلق ايندلا ةمبق ناكاذاو هبيبح نم ليلقلا راثكساو هسفننم ريثكلا

 ١ جيردتلاب نوكلا نم نمؤملا فطتخا ىلاعت هللا نا لاقو سفنلا نم الدب سيسخلاب ىضرنم
 | هلوقب نينوكلا نع مهيلتسا مئىقملاب ايئالا نم مهفطتخاف 6 ليلق ايندلاعاتملق ) الوا لاقف
 لاق : لالكو روتفريغنم ىعمسو لزانملاىلعا ىلا قرتيزا كلاسا دبالف 6 ىتباو ريخ هللاو)

 هرمس سدق نيدلال الج انالوم |

 تسيام هللاب ىسرىب 2 انه #2 تسسهكرد تياهن ىف ردارب ىا

 أ رادلا لمجاما خعاشملا ضعب لاق« تلمع اب سفن لك ىزجت لب ةتبلا عيضتال ةدهاجلا ةرمثو
 ظ لكوانطابو ارهاظ مهيطعي نا ديريام عسنال رادلا هذهنال نينمؤملا هدابع ءازجل الح ةرخآلا |

 ظ مهيزاجكنا نع مهرادقا لجا ىللاعت هنالو ةيمستلا ثححنمالا امندلاىفام قفاوسال ةنلاىفام

 ١ .ذهىف ةمالع هل رادلا كلتىف ءازجلا مث © قباو ريخ هللادنعامو ) ىلاعت لاق اهل ءاهالرادىف

 هيلع ركشلاو هريغل قفوتلاو هيف ةوالخلا ىهو :الجاع هلمع ةرمأ ءاجنو م هنا و رادلا

 (وهف)
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 -00 تسيئراب دوجوكت لاجاب هك ارنا * رهك ىب رحبو رطم ىب رباوج دشاب
 هب لابتمل ىنوملا ىحب ناكولو ةركآلا ناببصلا ريدياك انني هانردا اديدح لجرلاالكاذاو

 ندوزا “ ”نيانشن' ””ىضاتكب « ئهنك َىطوَدُر ذب ركل
 ندروخورف ار مثخ تدياب * دياشكب رذعب ارئابذدو
 ندرك هك زا: نكرك ان وفع +. تشزتبنالفاع كندزناكتاز

 اهنذاب زئعلا داقتاك *ىنْت لك ىلا هاندق:ركس اذا اماو

 راكزور رد ىروخس ىدنجبا: * فلخان ىا دش لقع لبرزمى

 ْ راح دراد دللاكرد ناح هثرو * نديرد دياب لقع ارؤذآ

 ظ ىذلا فيعضلا حورلا ىوقت اهتقيقح ىلع ةدهاجملا ناف هللا ليسىف دهاجم نا لقاعلا ل

 | هيرق نم جرخم ىتح تابلاو قدصلاب هللاىلا عرضتيو هيلع ءالبتسالاب سفنلا «قلتنت لا

 انقزر حورلا ماقمىف ىلاعتهللا ةيالوب فرشتيو ءوسلاب ةرامالا سفنلاوهو اهلها ملاظلا ندبلا |

 «مكيديا اوفك مهل لبق نيذلاىلا رثجلا9 ريسع لك رسيماي نيمآ حوتفلاباب حدف ماياو هل
 هللا اوكشو ةنيدملاىلا رجاهيزا لبق ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اوتا اسان نا - ىؤد

 الل تنذا ولف ةلذا انرص نآلاو ةيلهاجلا ةلا- ىف نعىف انك اولاق نكرشملائذا نم نوقليام

 اوكسما ىا ( مكيديا اوفك ) ملسو هيلع هللا لص لاقف مهشرف ىلع نيكرشملا ءالؤه انلتق
 مهلاتقب ىموأ ل ىناف هب متىماامب اولغتشا و * ةوكزلا اونو ةولصلا اومدقاو © (لاتقلانع)

 | هيلع هللاىلص هللاوسرعم اورجاه املف ةلاخلا كلتىلع نيرمتسم ةكمب مهتماقا ةدهىف اوناكو
 ظ اكشال نكل هيلع كلذ قشو مهضعل ههرك ردب تقوىف لاتقلاب اورماو ةنيدملا ىلا ملسو

 ظ ةيرشل اةاحلا بجومب توأانم افوخو حاورالاب راطخالا نم اروفن لب هنع ةنغرالو نيدلاىف

 مهيلع بتك املف © ىلاعت هلوق كلذو عابطلا مزاول نم لتقلانم ةرفنلاو ةامْلا بح نال
 / 6# مهنم »8 أدتبم قيرفو ةأجافملل اذا هي قيرف اذا 92 داهملا مهيلع ضرف ىا  لاتقلا
 نارافكلا اوشخم نا مهنم قيرف أجاف ىا امل باوج ةلمخاوهربخ ه6 سانلا نوشخم 98 ةفص
 | لعاف نم لاح هنا ىلع بصتلا هلحم لوعفملا ىلا فاضم ردصم  هللاةشخك © ,مهواتشي

 | ىنعمي هيلع فطع #* ةيشخ دشا وا وه ىلاعت هللا شخ لهاب نيهبشتم مهنوشخم ىا نوشخي
 وا هللا ةيشخك مهضعب ةيشخ نا ىنعم ىلع عيونتللوا ةلكو هللاةيشخ لها نم ةيشخ دشا وا |
 ' اجافلاتقلا مهيلع بتك املف ىا امل باوج ىلع فطع ه4 اولاقو ف اهنم دشا مهضعب ةيشخ |

 هجو ىلع ال تقولا اذهىف 6 لاتقلا انيلع تبتك مل انير ل اولاقو سانلا ةيشخ مهنم قيررف |
 | انترخآ الول 89 فيفختلا ىمي ةّقيرط ىلع لب هباجال راكنالاو ىلاعت ه.كح ىلع ضاّتعالا ظ

 ظ
 اذهو شارفلاىلع انلاح اب توم ىتح توملاىلا انتكرتو انتلهما اله ا هك بيرق لجا ىلا

 # لق © ةابحلل ابحو توملانم ارذح رخآ تقو ىلا لاهمتساو فكلا ةدهىف ةدازتسإ

 ١ ىقابلا معنلا نم لاتقلاب هتولاني امف اببغرتو ىنافلا عاتملانم دوعقلاب هنولمؤي امف مهل ادهزت ىا |[

 ناو مارصتالا كشو ضقنلا عيرس ايندلاىف هب عفتنيو عتمبام ىا # لق ايندلا عاتم و ظ



 ك0 مي 7مم تح سماخلا ءزمجلا
 ان ١ ناطكلادكنا) هريسفتىف مامالالا * فعضلاب افوصوم ناك ناك ذنم ناط.شلا ديك نا ىنعل /غملبق

 | هبال والناطشلاةرصنزا كشالو هنالوا رصني ناطشلاو هءابلوا رصني هللا نال (افسعض ناك

 صدلا هجو ىلع ليما مهرك دقي نيدلاو ريخلا لهانا ىرت الأ هئايلوال هللاَةريصن نم فعضا |
 ايندلا فىتبيالو اوضرقنا اونام اذافةرباججلا وكولملاماو.ةلذلاو رقفلاةياغىف مهتابحلاحاوناكناو .

 اهمهلياكلمواهيلا سوسوب اناطيش سفن لكفناو تاوهشلاب تفح رانلالق.مهالطالومهمسر ١
 هعم سفنلاتناك امهيافريخلا اهمهليو اهعنع كلملا لازيالو عدخو نيزي ناطيشلا لازيالف ريخلا |

 عطقو باهالاق زم هتمواق نا بلكلاةباثم سفنلاو ناطيسشلادبك نا لبق . بلاغلا وه ناك
 مهشحويل دابعلل اودع ناطيشلا لعج ىلاعتللاف قفرب كنع هفرص هبرىلا تعجرناو بابللا |

 راقتفالاب هيلا اوعجر مهيلع اطلست املكف هيلع مهلابقا موديل سفنلا مهيلع كرحو هيلا هب
 اندلا . ةعبرا كؤادعا لهسنب دمحا لاق * رارطضالاو أجللا تعن ىلع هيدي نبب اوماقو
 ىيفملاونم عومجلا هنجسو عبشلا هحالسو ناطبشلاو . ةلزعلا اهنجسو قلخلاءاقل اهحالسو

 دك نا عابر تمصلا هنحسو مالكلا هحالسو ىوهلاو . رهسلا اهنجسو مونلا اهحالسو .

 مهسوفن ىف دادمالا كلذ رهظيو نيح لك هابلوال رصان ' هللا ناف ةقيقحلاىف فيعض ناطيشلا | ١

 ديحوتلا روني مهرارسا ءالتماو ةيويندلا لغاوشلا نع بلقلا ةيلخنو سفنلا مهتكزت ببسب
 هنع هللاىضر باطخلا نبرمع نا  ىور  ةلاحمال ىنارونلا نم برهي ىناملظ ناطيس ءاناف

 هتوص ىلع نهئاوصا ةيلاء هنلأسي شيرق نم ءاسن هدنعو مالسلاهيلع ىنلا ىلع اموينذأتسا
 ىبإب هللا لوسراب ككحناام لاقف كحضي لسو هيلع لا لص لم باجحلا نردتبإ لخد امله .

 كتوص نعمس املف ىدنع نك ىناللا ءالؤه نم تبحت ) سو هيلع هّللاىلص لاقف ىاو تنأ '
 تاودع ىا لاقف نهيلع لبقا مث هللا لوسراي نيهب نا قحا تنارمح لاقف ( باجحْلا نردأب

 هللا لوسر نم ظلغاو ظفا تنا نلقف ملسو هيلع هللاىدص ةنادوسر نيهتالو ىننبهتأ نهسفنا

 ا كاسالا اخ اكلاس ناطيشلا كيقلام هديب ىسفن ىذلاوف باطخلا نبااي ) مال. ل ع لاقف |
 ١ هلضيناناطششلادارا ليئارساىتبىف دباع ناك لاق هنا هبنمزب بهو نع - ىورو  (كخ ريغ

 لعجو قولا لبق نم هداراف كلذ ريغو بضغلاو ةوهشلا نم هدارا ةهج ىأنم عطتسي ملف
 ىوتلب لع ىلصي وهو ةبحلاب لثمت مث هنع دعابت هللارك ذ هغلب اذاف لملا نم ةرخصلا ىلدي

 لش هسأر عضوم ىف ئوتلا دوحسلا دارا اذا ناكو ةضيأز غلبب ىتح هدسجو هلجر ىلع

 هل لاقف ناطشلا هملا ءاح بهذو دوا وي نكمي ىح هدم هم
 ىناف كل ايدص نوك أنا ىا كقداصا نا ديراف ”ىثىلع كنم عطتسا ملف ف اذكم اذك كل تلمف
 ىأب ىلأست الأ ناطشلا لاقف كتقداصمىف ةجاح ىلام دباعلا لاقف + را كتلالض ديراال

 انللق احبحش ناكاذا ناسنالاناف ركسلاو ةدحلاو حشلاب لاق من لاق مدآ ىب هبلضا ”ىش
 سانلا لاوما ىف بغريو هقوقح نم هعئمبف هئعيىف هلام

 تسي مرك ازتمعل نادنوادخ- * تسي مرد "ردنا: تدب ارئامررك

 راعشالا ضعبىث لبقو

 ( دشاب )



 "اسمان موي مما جم

 هللا ىلا ىو مهدحا اما ةثالثلا رفثلا :نع رطل ل لاق لسو هيلع للا لص ملا
 ا

 ( هنع هللا ضعاف ضرعاف رخ "الا اماو هن هللا ىحتساف ىحتسافرخ "لا اماو هللا هاو اف |

 تسشوك هك ىنعمم نيرد دناد ىلد * تسشورخرد ىنب هجره شرك ذب
 تسسايز شدحوت را اله لاذ تدساوخ حيبست شلك لئلت هن

 | نولتاقتال 8 مكتوك لاح نونؤملااهيا للعلا نم مكأ لصح ”ىش ىأ ىا  مكلامو
 خوتلا ىنعمب ماهفتسا اذهو ةلتاقملا كرتف مكل رذعال ىنعيلاتقلا نيكراتىا هللا لببسفف
 ىلعال فاضملا فدح لسسلا ىلع فطع 6# نيفعضتسملاو #9 طيرفتلا قبس دنعالا كلذ لاّسالو !

 هللا ل سس ىف ىنعملاو مهلدسال هللا ليس نيفعضتسملا صالخ نال برقا ناككناو هللا مسا
 ] مهدصو ةكمب اوملسا نيذلا مهو رسالاو بيذعتلاب رافكلا مهفعضتسا نيذلا صالخىفو

 ' ديدشلا ىذالا مهنم نوقلي نيفعضتسم نيلذتسم مهرهظا نيب اوقبف ةرجهلانع نوكرشمملا
 ١ ىديانم نيملسملا ةفعض صيلخم نالريخ لك ىف ماع هللا يبس نا عم رك ذلاب مهصخ امناو
 | نادلولاو نيفعضتسملل ناب *6نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نمو ه هصخاو ريخلا مظعانم رافكلا

 ' ريغ نادلولا مهاذا غلب ثيح ثيح مهملظ طارفاب اليجست مهعم مهرك ذ امماو دلو عجج ناببصلا
 ظ فئابصنوكرشإ اوناك نيفعضتسملا نالو مهناكمل مهل ةضغبمو مهتاهماو مهاب ل اماغرا نيفلكملا

 هقنلأ تووقو مو سلوب موق لعفاك اودي نذلا مهراغص ءاعدب هللا ةمح ل الازتتسا مهتاعدىف ظ

 رافكلا ىديا نمنيملسملانم ىراسالا ذاقنتسا ناىلع ةي الا تلدو * ءاقستسالا ىف مهجارخاب
 ه6 نولوقي » نيفعذتسملا ةفص 4 نذلا لذ لاملا ءاطعاو ناتقلا رماةنلعا ا وادقلم لج ال١

 4 ةيرقلاهذهنمانح رخاانسر » نيعادزولوقف هللا الا ًاحلمال و نيفعضتسملا ءال وهل ةلمح ال ىنعي

 كندل نم.انل لمجاو قييلنيإل ةيذييوا جاف ل وه ىذلا كريشلاب اهلها ملاظلا هك

 انعرشو انتيد انلع ظفحم انلاصمب موّسو انلاوب نينمؤملانم ابلاو انيلع لو ىا # ايلو

 رسب ثنح مه*ءاءد للاباجتسا دقلو انادعا ىلع انرصني 6 اريصن كندلنم ان لعجاو

 رصان نعاو ىلو ريخ حتفلا ىلا مهنم ىتب نا لعجو حتفلا لبق ةنيدملا ىلا جورخلا مهضعبل
 لمعتسا مث ةرصن 7 ىا مهيالاوتق_لسو هيلع: هلا كيسا هيب ىدي ىلع ةكم حتفف

 ةبالول را و ب فيعضلا ردق فعضن لع ديسا نب باتع مهيلع

 نونمؤملاىا 6 هللال يبس فنولتاقي اونما نيذلا 9 اهلهازعا اوراص ىتحاودارا اك ةرصنلاو
 موس 1 ءالعاىف لجورنع هللاىلا مهل لصوملا قحلا للانيدىف نولئاقي امنا
 رصانالف ناطيشلاىلا مهلصوب اهفىا 6 توغاطلا للدسيف نولتاشاورفك نيذلاو 9 ةلاحمال
 هللا ءالوااي اولتاقف كلذك مالا ناكاذا لق هن :أك *# ناطيشلاءالوا اولتاقف ف هاوس مهل
 لاششحالا ةهج ىلع لاخلا داسفىف ىبسلا ديكلا #8 ناطيشلادك نا 8 ناطيشلا ءايلوا
 هن هب ولال تفيعذ نيرفاكلاب هللادك ىلا ةفاضالاب نينم ٌؤمدل كك نإ ىأ 6 افيعض ناك # |

 الود وسل لانت ك انهذ ريحا يئس عر اح دعا ربا لاو ل وداخحاف ؤ
 كلك كايين نم ضا نان دك 3 عقاوملا هذ ده ٠ لاشا يف ناك لاخدا اون ةلوج لطاملو ظ
 12 0 0 1 ال اوس تا 1 1 ا 12 22 بول رجس يرسم عع حم ب
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 ![نولملخا لتاقلف لن لئاتقلا نع - ءال وه ا قالو ردقم 1 ناولما امى نونو مهو

 ظ ءافلاف نوئطبملا مهو ةرخآآلا ىلع اهنوراتخيو اهنوزتشي نيذلا بلطف مهسفنا نولذابلا
 | نيدو هللا لمس ىف: لاتقل ا يد قافنلاو طسشتنانم هلع اوناكام اوكرتل ئا ببقعتلل

 ادد هلدعو هردق رداشال 6 5 امظع ارجا هةسؤن فوقف بلغيوا لتقف هللا لدسو لاش

 اديهش مهعم نكاملذا ىلع اعنادق مهلوقل ابيذكتوا لاتقلاىف اسغرت بلغوا ِبلَغ مظعلا:

 ةداهشلاب هسفن نعي ىتح ةكرعملافتشي نا ىتش دهاملانا ىلع اهسنت بلغيوا لتقف لاو امئاو ظ
 لتقلا ىلا تاذلاب هدصقنوكيال ناو الصاثلاثلا مسقلا هلابب رطخيالو ةبلغلاو رفظلاب نيدلا وا

 دهاج نمل هللاىلذكت ) مسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق نيدلا ذانعاو قحلاءالعا ىلا لب

 ىذلا هنكسم ىلا هعجريوا ةنجلا هلخدي نا هتلك قيدصتو هلسسىف داهجالا هجرخمال هليسف ٠

 نيكرمشملا اودهاج ) و هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق ةمسشغو رجانم 0 ْ

 نيملسمللو ةمعزهلاو نالذخلاب مهيلع اوعدت ناب كلذو ( مكتنسلاو مك 5 مكلاوم

 دقف هللالبسف ايزاف زهج نم ) ثيدحلاىفو وزغلا ىلع نيرداقلا 0 اق 7

 مهجن اوح ةماقاىف هتيب لهال افلخ ناكىا ( انغ دقف ريخي هللا لبس ايزاف فلخ نمو نع
 ' هجو ىأب هبر ةعاطىف نوكي نا نمؤملا ىلعف * طبضت داكتال داهملا لئاضفو مهحلاصم 0

 6 كرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأاي ) هلوق ىهو ىلوالا ةي الا ناف ةيدنعتلا هوجوؤلا نم ناك

 اهلك تاريحلا ىلا ةردابملا بوجو اهظفل قالطا ىضتقي نكل برحلا ىف تلزت ناو ةياآلا

 ظ تاوفلا لبق نكما امفيك
 تفس تقولاو تسرب نع تضرف هك * :فسحو :سولفاب عياض رمت نكم

 لظملا ليلا عطقك نتف “بحت نا لبق لامجالاب اورداب ) لسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق .
 ( ايندلا نم ضرعب هئيد عيدي ارفاك حبصيو انمؤم ىسيوا ارفاك ىسميو انمْوم لجرلا حبصي |

 ' هتافاوريصا لاقف جاجحلانم ىلنام هيلا اوكف كلام نب سنا انيتا لاق ىدع نب رييزلا نع |
 0011 يرو و ا جر ل مل

 هريس سدق ظفاحلا 2

 دوشربب ديزا ا نك ركشور * شام لد ك كنت تلشمر ىح هك بعدو

 صلخ_ هبو هللارك ذ امهلاتق ةلا ىنعي ناطيشلاو سفنلا داهجىف حالسلاو ةدعلانا رعاو *

 موق دعشبال ) مسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق ىناسفبلا + وهلا نسا هنوكنع:ناسنالا ظ

 نمف هللا مهركذو ةنيكسلا مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح الا للان ورك ذي

 و هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنع هللا ضر فوع نب ثراحلا دقاو ىلا نعو ( هدنع

 هللانلص هللالوسر ىىلا نانثا لبقاف رفن ةثالث لقا ذا هعم سانلاو دجسملاف سااج وه اهب

 ةجرف ىأرف اهدحا اماف .لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع فقوف دحاو بهذو ملسو هيلع
 غرف املف ابهاذ ربداف :ثلاثلا اماو . مهفلخ سلخ رخ الا اماو .اهيف سلخ ةقلطاىف |

 ( لوسر )



 هاسنلا ةرو- ْ مده: 760 زجح

 | دبعلا لازيال) لسو هيلع للاىدص للا لوسر لاق معتلا اذهب زوفلا كاياو هنلانقزر ةطساو |

 ىتح ثذكلا ىركح و نئذلكي لازيالو .اهدص هللادنع كبح قدصلا ىرح و قدصي

 هلاوقاىف قدصنم قداصلاو ةينالعلاو رسلا ءاوتسا قدصلا لقاو (اباذك هللادتع بتكي
 ١ قداصلا لو صاوخلا رفعج ناكو * هلاوحاو هلاعفاو هلاوقا عيمح ف قدصنم قيدصلاو

 ١ ىكحهنا ايندلاىف هتاكرب نف ةريثك قدصلا تارمثو هف لمعي لضفوا هبدؤي ضرفىفالا هارتال

 جحلاىلا تجرخو ارانيد نيسمخب اهتعبف ارادتئزوف ىعا تتام لاق هنا ىجاجزلا رمى با نع
 مث ريخ قدصلا ىسفن نم تلقف كعم ”ىش ىأ لاقو ةلفاقلا نم دحاو ىنلقتسا لباب تغلب املف

 دقلف اهذخ ىل لاقو نوسمح ىه اذاذ اهلخ ةرصلا هتلوانف اهشلوان لاقف ارانيد نوسمح تلق

 ىلعاناو لاقف اهتكرف ماواللاقف ديراال تلقف اهبكرا لاقو ةبادلانع لزن مث كقدص ىذخا

 هرسسدق ظفاخلالاق : تام ىتح ىنمزالوىب قحل لباقلاماعلا ناكاملف كرثا

 تسخم حبص تثك ىور هبس غورد زاةك * تسفنزا دياز دسشروخ كنت وك فدضتإ

 | رونلا هم رهبدقف قدص نم رونلا هبةعيقداصلاحبصلاو ةملظلا هبقعت بذاكلاحبصلانا ىنعلا ا

 | لاقي مكسفنانمهونكمب الو ودحلانم اؤزرتحاو | وظقيت ى اة كرذح اوذخ اوما نيذلااهيااي##

 ْ | .هاوودكلو هسفن اهي قب ىتلا | انيظا لطلاب اا زرتحاو ظقيت اذا هرذحذخا

 | ىلا ةيزس دعب  ةيرس ةقرفتم تاعاج 6 تابث ه8 ودعلا داهج ىلا اوجرخاف 6 اورفناف ©

 | ةرشلاقوف لاحرلا نم هعامج ىهو هين عمج .مالسلاهيلع ىبنلا جرب مل اذا كلذو ىتش تاهج

 000 اولذاخالو ةدحاو ةكوك نيعمتج ه اعبمج اورفئاوا 8 ةيلاطلا ىلع بصنلا اهلحو

 زركتمس يوقع «6 مكم ناو »© ماللاهيلع ىلا جرخ اذا كلذو ةكلهتلا ىلا مكسفناب
 | ا ل

 | داهلا نع هطشو هريغ نيطسلوا اطبأ ىنعم مزال طب نم القاثت نفل و وزغلانع نرد

 ْ هدعلال بسنالوآلاو دحإا مون .سانلا طش ىذلا وهو ىبا نب هللادبع قفانملا نديد اذه ناكو

 | مهنال 0 نوقفانملا نيثطبملاب دارملا ةلةءابو «مهعم تنكىتتيلاي) ةياكح ىلاعت هلوق وهو

 | 46 لاق 9 ةميزهو لتقك ٠ ادق مكتلان ه6 ةبيصم مكتباصاناف 48 اقافن نوزغي اوناك

 ا مذا و 0 دوعقلاب ىا 6# ىلعهللا مئادقإل هبرل ادماحو هعنصن احرف ”ىطنملاىا

 ا 4 لضف مكباصا نئلو 82 مهباصاام ا ارضاح ىا # ادهش مهعم َنكأ

 / ماطح ل اع اكلاهتوءدوقو هلعش ىلع ةمادن #8 ناوقل # ة همسغو حتفك 4 هللانم ف ناك

 لعفلا نب طسو ضارتعا هك ةدوم هنيبو مكشي, نكت منأك 98 هتاوف ىلع ارسحتو ايندلا
 اذوف ذوفاف ف ةوزغلا كلتو 6 مهعم تنكىتيل إظ موق اي إف وه ىذلا هلوعفمو
 هنعنا همالك علطم نم مهفب الثث امهنبب هعسو امناو ةءدغلا نم ارفاو اظح ذخآ ىا 46 امظع

 | لاملاىلع صرحللوع لب ةدوملانم نيبلاىفام هيضتق امسح مهترهاظمو مهترصنل نينمؤملا ةيعم
 | لتاقلف 9 مكهتلا قيرطب ليققحتلا قيرظب نيلاىف ةدوملا تاسا نسلو هرخنآ هب قطنساك
 | اهلدبةرخ آلا نوذخأيو اهب اهتوعس ىا هةرخ الاب ايندلاة وبلا نورمشي نيذلا هللا ليبسفف

 - دو صحم دمع



 هج 04 سماحلا ءزجلا
 00 ا ا ابا - 7 7 06 10 مويمك7 - رج هور

 ْ 0-0 لخد[+ نا 0 58 :أو نييبنلا عم عفر“ كنا تفرع

 نعأ نول ١ د دغ نموا دس ىسفن ىذلا و) سو هيلع هللا ىلص لاقف تلزتف ادبا كاداال

 عم 88 نيعيطملاى لا ةراشا :6 كل واف 86 (نيعمجا سائلاو هدلوو هلهاو هيوباو هسفن نم هلا

 اودعو ثنح ةعاطلاىف نئمؤملل سغر' اذهو ةمعنلا مهلع هللا ا ىا 7 مولع هللا عا نيذلا

 0 همملع 0 ناب 6 نيسنلا نم 0 هدنع تاجنرد مهعفراو هللا ىلا دابع برقا :ةقفارم

 6 نقدصلاو 8 ليمكتلا ةجردىلا لا.كلادح نوزواحتملا لمعلاو علا لامكب نورئاقلا

 رطل ةران مهسوفن تدعص نيذلا لاعفالاو لاوقالا ف صالخالاو قدصلاىف نيغلاسملا

 اع اوعلطا ىتح نافرعلا جوا ىلا تاضايرلاو ةيفصتلا ميراعمب ىرخاو تايآلاو ججحلا ىف

 هعاطلا ىلع ضر مهب ىدا نيذلا هي 2 ءادهشلاو 4 م اهملع ىهام ىلع اهنع اوربخاو ءاشالا

 اوفرص نيذلا 4 يلاصلاو تلك ءالعاو مهجبم اولذب ىتح قحلا رابظاىف دجلاو

 ىواستلا نال ةجردلا ىف داحنالا ةيعملاب دارملا سيلو هتاضرعىف مهلاوماو هتعاطف مهرامجا

 نكد ثحاهف مهنوك لب هلا لوخدقف كارتشالا قلطمالو زوجال لوضفملاو لضافلا نيب

 نسجو 8 ةفاشملانم امهسام دعب ناو دارا تم هترايزو رخ الا ةيؤر نم مهم دحاو لك

 مهدعإ نمو نييبنلا ىا اقيفر كئلور نسحاامو لبق هنأك بجستلا ىنممىف 6# اقيفر كثلوا
 قفرلاو ددعتملاو دحاولا هنف ىوتسل لوسرلاوطاخلاو قيدصلاك هناامل هدارفاو ريم اقيفرو

 6 لضفلا كلذ وه العفوالوق ةرشاعملاف ةفاطللا وبناجلا نيلوهو قفرلا نم ذوخأم بحاصلا
 هقفارصو ةيادبلا ديزعو رجالا مظع نم نيعطمللام ىلا هداك وهو هتفص لضفلاو ادتم

 هعاطانم ءاز< ه5 املعللاب كو 39 هريغنمال ىا هربخ ه6 هللانم 8 مهملع ملا ءالؤه

 بسلا 0 نيفلكملا عبمج ىف ةماع هب آلا هذهو .هلها قاقحتساو لضفلا ريداقمبو | ظ

 ةفيرشلابتارملاو تاجردلابزاف دقف لوسرلا عاطاو هللاعاطانم لكف ظفالا مومحىف حدقبال

 انمى تبارق يت هنن هلل اذ ديلا لاؤديا -قاطاصلا ضف رات ئولات2 قام نلادنع ظ
 لاقرانلا ىلا ممىضمي موقو ةنإاىلا مه.ىضمي موقفنوبساحي سانلان أكو تماقدق ةمايقلا نأك

 ةفلاخ ونامحرلا ةعاطبىل اولاقفناوضرلا لح ىف نانا ىنكس لن اذاميةنملا لهاايتيدانق ةنجلا تيتاف

 نامحرلا ةفلاخمو ناطشلا ةعاطب اولاقرانلا ملئاذامع رانلا لهااي تيدانف رانلا باب تينامث ناطيشلا ْ

 كنجحب قحابو محلصبوا اب هك م كننوراع نيزا مرآ ربرس 3

 ونىوردوب نهحشد ىور ردوح # دل نع قس ددك ردات تسود رظن

 لاق ىبا نمو لبق ( ىبا نمالا ةنجلا نواخدي ىتما لك ) ممسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق

 هللا ءايلوا عبتيو لوسرلا عينا ءرملاىلعف ( ىبادقف ىناصعنمو ةنْلا لخد ىنعاطانم )

 لاقلوسرللعابتالا نعولخيال مهل عابتالاو ىتابرماهلا مهلءايلوالاو ىهلا ىحو مهلءاسالاناف
 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ءاسالا بحاناف ( بحانم عم ءرملا ) مالسلاهيلع

 ىعسي لب حالصلا ةينىم نم مولا نا دسعلل تش هنا ىلع هنن ةب ”الافو ء ةنملا ىف مهعم ناك

 ةيقيدصلا نيبو ةوبنلانيب سيلو ةيقيدصلا ىلامث ةداهشلا ةينىمىلا ىقرتيمن * حالصلا ليمكتف |
 هيسصح حصص مص دس

 ( هطساو )
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 | جورخلاو اهتافص ءاققاوب اهتاحح ىه ىلا اهاوه مق ةقبقملاف سفنلا لتقنا ملعاو * ( لعيملام | 5
 | ىضرلاو لكوتلاو ربضلانم اهتفلاو اهببولقلا تنكس ىنلا تاماقملاّْن م جورخ رايدلا نم

 أ روصنم نب نيسحلا لاقأك تادلاىف ءانفلاو دحوتلا نع ةيجاح اهنوكل اهلاثماو قلاوأ |
 | ىراربلاف فوطاو ىراحصلاىف رودا هلوش هباحاو هلاح نع هلأس ناح مهدا نب مهاربال ظ

 | هلرمع تننقاذا لاقف الوا لكوتلا لاح ىلاح له رطمالو ضورالو رحشالو امال ثلح ظ
 ديحوتلا ىف ءانفلانياف كنطاب نارمعىف

 هدش .بللاق,شيتسهاب قح رون :* .هدش للاط ار تسود. راع ناع

 ا 2غ 2: خاززا نذ 2 نحل باح نإ تاذ نر“

 ىلافو هيلا ىنولك نماي لوقيوهو مئاق باشبانا اذاف نابل لبج تلخد لاق مهدانب مههاربا نعو *
 | هذه نم ىنبحح ىتم كريغالو تناف كتثيشمو كتداراىف ءانف ىلكو مداخ هلىسغنو هلبحم'

 رارق هلال لاق قاتشملا ةمالعاش تلق هناقل ءاهتشا لاق هللابح ةمالعام هللا محر تلق ةرذعلا

 ودعلا نمقيدصلا فرعياللاققافلا ةمالعا تلق هبرىلا هقوشنم راجنالو ليل ىف نوكسالو
 | هيلق عفري هنا لاق مداخلا ةمالعاش تلق همسجو هسفنو همسر نع هلانف نم رملانم ولحلاالو

 هرمس سدق ظفاخلا لاق : هللاباوننم هعمطو هحراوجو

 دناد ىرورب هدننشوردوخ تسودةك « .نكم دزم طرشب نايادك وح يدب

 | ريجالاك الو لمع فاخنا ءوسلا دبعلاك كدحا ننوكيال ) مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر لاق

 ١ هللازاف داروالاو تاداعلا فئاظو ةماقا نم كلاسلل دبالهنا ةلممجابو ( لمعي+ل طعبملنا ءوسلا
 سنج تاقفاوملا نم هزوعاوا فنص هتافنم ناف تاءاطلا فانصايف توكلملا راونا عدوا

 | كراو هيدويعلا ريغ لبلد ءانقلا ىلا الو ليس لوصولل سيلو كلذ رادقمي روللانم دقف

 قحلا ىوسام
 بالج ماجر فكب رس هديرب * باوخرد دنديد ار جالح بشي

 هديزك ماج نيا تسيجان وكب * هديرب رس ىنوج دنتفك ودب

 ماج دهديم هدير رس تسدي * مانوكت ناطلس هكوا تفك نينج
 شومارفاردوخرسلوادركهك * شون دنكس ىنعم ماج نبا ىبك

 / فاخيالو هبظعويام لعفيال ىذلادمعلا اهيا انف لاومالا لنيل لاوهالا بكري نم لقاك

 | كمقوبامع ةيوتلاالا نآلا كلن سلف كعفتبامع تضرعاو كلريخ وهام تكرت فك هبر نم
 | دشرملاىلاءاغصالاب تاذلان ع ءانفلاو تاداسعلاو تاعاطلاب هللاىلاعوجرلاو تايهنم لاو ىصاعملا ف

 هيقارملا ماودو هتيببرت ىلا سفنلا ملستو هظعو هنما لوبقو ديرفتلا رس ىلا لصاولا دشرلا

 ماتا داشالا وه ةعاطلاب دارملاو # لوسرلاو هللاعطينمو وَ قفوتلا هللانمو قيرطلا يف

 اموب هانآ هللالوسرىلوم نايوثنا  ىور  ىهاوللاو ضاوالا عيمج لماكلا لاثتمالاو |

 | كللا وي ملاذا ىبا ريغ عجو نم ىنام لاقف 0- نعول امم ماش ل هبجحو رك

 ٍ ىنال كانه كاراالنا تفخف بق ةرخ الآ ترك د مث كافل ىلع ةديدش ةئحو تشحوتساو



 ام 38م+ 1 سماخلا ءزجلا

 تلبقاو اهنع تضرعاام ردقبف ةلجاعلا ظوظحلاو اينذلا نعالا فرضامو رخآلا مويلاو
 هتعتا كلذ ردقبو هكلس ىذلا هلببس تكلس دقف ةرخ آلا لامعال تاقؤالا تفرصو للاى لع

 الا ىسنال حبصت نيح ىلا ىسمت نيحنماننا انملعل انفصتاواو هتمانم ترص هتعتاام ردّهو

 هعابتاو هتما نما دفن وكت نأ عمطت مث هي ةينافلا اندلا لجالالا كرحت الو ةلجاعلا ظوظحلاوف

 ددحو هف ىتتس قلخ نامز سانلا نعول ) لاقدنا لسوهيلع هللا لص هللا ل وسر نع -ىور-

 نيسمح دجو سانلا عدب عبتانمو ادححو قبو ابرغ راص ذئموب ىتس عينان ةعدبلا هبف

 ( ىلب )لاقام لضفا دخا اندعب له مالسلا كنلع هللالوسراي ةياحضلا لاقف ( رثك اوا امحاص

 بوذتءاملاف حلملاك) لاق اهنفف. نونوكي فتكف اولق ( ال ) لاق هللا لوسراي كنورفأ اولاق
 ( للا ىف دودلاك) لاق نامزلا كلذف نوشدعي فيكف اولاق ( ءاملاف حلملا بوذياك مهبولق

 هتكسما ناو ”ىفط هتعضونا ديلا ىف محفلاك ) لاق .هللالوسراي مهنيد نوظفحم فيكف اولاق

 هللالوسر اظعولاق هنع هللاىضر ةيراسن/ ضابرعلا جبحب ىبانعو (ديلا قرحا هترصعوا

 انصواف ع دوم ةظعوماهن أك هللا لوسراي اناقف نويعلا اهم تفرذو بولقلا اهنم تاجو ة ةظعوم

 | يريسف مكم شيعينم هناو دبع مكلع م اتناو ةعاطلاو عمسلاو هللاىوقتب مكصوا ) لاق
 ' مليا ذجاونلاب اهيلع اوضع نيدتهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكلعف اريثك افالتخا

 | لكنع بنتحيو لوسرلا ةنس عبتينا نمؤملا ىلعف ( ةلالض ةعدب لك ناف رومالا تاثدحمو
 وهملع هللا لص هتعافش لاني ىتح ةّشرطلاب هنطابو ةعيرشلاب هرهاظ حلصيو ةلالضو ةعدب وهام

 الت جركلالا و نمؤملاف .راربالا عم ةنْلا لخديو رانلا باذع نمصلختو ةمايقلا مون

 نا سلانم علقت ةرمثمريغ ةرجفك تاكردلاىف قفانملاو .ناتسبلا نع كفننال ةرمثم ةرجشك

 ىسودرفلا لاق : رانلا هبدقوتو
 وا رازا دركح ىبك ددركن * واراب دوب ارفف مك مل رو

 شرس كدانضنترا ءانودلا تيؤفازا هاتر كشانن نيريش كناز ركو

 نينح ىهاوخو شابنانح هاوخ ون * نبأ لل ردو خد عابس دناع

 د اواتقانا ذ 3 نيقفانملا ءالؤه ىلع اًنضرفوا انجوا ىا » مهيلع انبتك اناولو 2

 0 1 وحلا | ىت ىلع هانجوا اك * 5 رايد نم اوجرخاوا

 مهنم ليلق سانالا  مهنم ليلقالا وه انبتكب هيلع لولدملا بوتكملا ىا * هولعفام |

 تخل ىئثملاو هتعاطو لوسرلا ةعباتم نم ** هينوظعوبام اولعف مهئاولو + نولصحملا مهو

 اهنارتقال ظعاومههاونو هللاماوا تيمسو انطابو ارهاظ هبمكحيو هاريالل طابقنالاو هتيار

 دمحاىا## مهل اريخ » كلذ مهلعف ىا * ناكل 88 بيهرتلاو بيغرتلاو دعولاو دعولاب

 # اذاو © هفف بارطضالانم دعباو ناميالاىلع مهل 6# ايش" دشاو 8 نيرادلاىف ةبقاع

 ارجا هاندنعنم «6اندل نم مهانيت الو اوتيثول اذاو ليقف تييثتلادعب ممل ن وكي اذامو لبقهن أك |
 هكولسي نولصي 46 امقتسم اطارص مهانيدهلو له عطقنيال ةرخآلا ىف اريثك اباوث 46 ايظع

 ملع هللا هلرو ملعامب لمحنم ) مسوهيلع هللاىبص لاق بيغلا باوبا مهلحتفيو سدقلا ملع ىلا

 ام
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 ءاسنلا ةدوس هدو 7١ عم

 هحبصتلاب اراسم مهريغ مهعم سيل مهمايلاخ .مهسفناىفوا ىلاعتهللااهملعي ىتلا رو رمشلا ىلع ةيوطملا

 دوصقملا هلوسامل اًعباطم دارملا هنك ىلا الصاو ارثؤم 5 اغلبالوق لف عجارسلا ىف اهنال

 اوحلصاف هافخا مكنع ىنتنيالف مكبواق ىفامو مكرس رعي هللانا لوقي ناب غبلبلا لوقلاو
 لزتاام مكبهللالزتاالاو قافنلا ضممنم اهووادورفكل اةليذر نم مكبولق اورهطو مكسفتا

 لوسرنم اناسراامو ف ةظعوملامهيف عت نا ىسع ظلغاو كلذ نم ارشو كرشلاب نيرهاجلاب

 ىلاعتهنذا بيسي عاطبلالا ءايشالا نم ”ىثل لسرلا نم الوسر اناسرااموىا 4 هللانذاب عاطبلالا

 هتصعمو هللا ةعاطهتعاطووىلاعت هنع دؤمهنال هوعشو هوعطلناب مهيلا ثوعمملا هىماو هتعاطو

 | كريغىلا ؟احتلاو كتعاطكرتب باذغلل اهوضرعو  مهسفنا اوملظذامهناولو 9 هللاةيصعم

 | مهلرفغتساو 8# صالخالاو ةبوتلاب هك هللا اورفغتساف 8 قافنلانم نيسان 4 كؤاج

 مهتبوت تلبقل حمص هجو ىلع اوبانولتلقناف * مهتبوتدنع مهلرفغينا هللالأسيناب 4 لوسرلا
 مكحل ةفلاخن ناك توغاطلا ىلا 5 احتلاتلق * مهرافغتساصىلا لوسرلارافغتسا مضىف ةدئافلااف

 كلذك هينذزاكنمو مالسلاهيلع هبلقىلا غللالاخداو مالسلا هيلع لوسرلا ىلا ةءاسااضنا ناكوتللا

 | © اباوت 9 ىلاعت هنوك لاح هوفداصل هك هللا اودجول هي ريغلا كلذ نع راذتعالا هلع بجو

 | سيل ىا يالفو اباوننملدب ةمحرلاب مهيلع لضفتلا ىف اغلام هي اهحر #9 ةبوتلا لوبقىف اغلابم
 نونمؤيالك برو 9 لاقف مسقلا فتأتسامث كمكح نوفلاخم مهو اونمآ مهنانومجزياك سمالا |

 فاتخا ايف ىا 6# مهني رجشامف 99 كيلا اوعفارتيو دخت اي امكح كنولعجب ىا :6 كومكحب ىتَح
 | ردقم ىلع فطع * اودجال مث هي هناصغا لخادتل رجشلا هنمو طلتخاو رومالا نم مهنيب

 | * تيضقامم ظ اقيض * اجرح مهسفنا ىف ف اودجيالث مهيب ىضقتفىا مالكلا هلا قاسني

 | # الت اوملسو ف كمكحنم مهرودص قيضتالو كئاضقب نوضري ىنعي هبتيضقامت ىا
 هللا ماو نمايشدر نمنا ىلع لئالد تاي آلا هذهىفو * مهنطابو مهسهاظب ادايقنا كل اوداقنسو
 ! ههج نمواكشلا ةهج نم هدر ءاوس مالسالا نع جراخوهف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا صاواو

 ىسو مهلتقو ةاكزلاىنام دادتراب مكحلانم هلا ةباحصلا تبهذام ةحم بجوب كلذو درغلا

 ١ ضورفلاىف ةيافك ضرفو ةينبعلا ضئارفلاىف نيعضرف مالسلاهيلع لوسرلا عايتاف مهيدارذ
 | مالسالا ةمعن ليزت هتفلاخخو اذكهو ننسلا ىف ةنسو تابجاولا ىف يجاوو ةيافكلا لبس ىلع

 ديسردهاوخم لزنم زكرهاك * ديرك هر ىبك ربع فالخ
 ظفاخلالاة : ةلالض لئلدلا ةفلاخو قللا قيرطيف للدلاوه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاف

 دشنو مامهادص مدومت شيوخ نمدك * مدقءار ليلد ىب هنم قشع ىوكب

 ( هب تلج الاعبات ءاوه نوكي ىتح مدحا نمؤيال ) ميسو هيلع هللايص هللالوسر لاق
 ظ هيلع تمرح ) اهعاشا مدعي ةعئاض اهلعج ىا ( ىتس عبض نم ) مالسلا هيلع لاقو

 | . لاصخ عيراب ىلاعت هللادمرك ١ ىتتس ظفح نم ) مسو هلع هللا ىلص لاقو ( ىتعافش

 | ( نيدلا ىف ةقثلاو . قزرلا ىف ةعسلاو . ةرجفلا بولق ىف ةسهلاو . ةرربلا بولق ىف ةيحلا

 | ىلاعت للا ىلا الآ اعدام مالسلاهيلع هناف ايندلا نع ضرعا نمالا هعّشاالو هعتا نم هتما امناف



 سس هجببييبييبيبيبيبيبيييبييبيييبسسسسسسس بسس اج ب!بنفنبنب-ب-ب:بب"م د-وويورَحيَححتيبحت تن نججببججب

 هل ىتشف ةنئسلاو باّتكلا هما اولواف خبشلا اماو. هما اولوا هنال ههاونو هرماوال اداقنم

 ىلع برضي قابلا رارسالاو دهاوشلاو فوشكلان م قحلا دراوب بنغلانم هلحةسامنا

 ةنسلاوباتكلاب ةديقمةشرطلانالالفالاو هلمقشق هلع نامكحيو هاقدصاف ةنسلاو. باتكلا كح

 ىا ه6 نومعزي نيذلا ىلارتلأ 9 انوا قر عركلا نيدلا محن لماكلا خيشلا جر رك

 « كيلا لزنا اياونما مهنا 8 نيقفانملاف تلزت ةي الازال بذكلا انه معزلاب دارملاو نوعدي

 اذام لبق هنأكو ةلزملا بتكلا نم اهريغو ةاروتلابىا *6 كلبق نم لزئاامو ف نا رقلاب ىا

 ايدوهي مصاخ اقفانم نا سابع نبا نع 4 توغاطلا ىلا اوكاحب نا نوديري © ليقف نولعفي
 ١ قفانملا ءاعدو ةوشرلا ىلا تفتليالو قحلاب ىضقيناكهنال مالسلا هيلع ىنلاىلا ىدوهيلاداعدف |

 الطتم ناك قفانملاو اقحيناك ىدوهلاو ةوُشَرلا ىلا ةيغرلا ديدشناك هنال فرشالا نب بمك ىلا
 ضرب لف ىدوهيلل مكف سو هيلع هللاىلص للا لوسر ىلا امكتحاف هلوق ىلع ىدوهيلارصا مث |

 مصاخو هئاضَقب ضرب ملف هللا لوسر ىلىضقرمعل ىدوهيلا لاقفرمح ىلا مات لاقو قفاملا
 ىلع لمتشاف لخدف امكيلا ب رخا ىتح امكتأكم لاقف من لاقف كلذك أ قفاتمللر معلاقف كلا |
 ءاضقو هللاءاضت نسون ىضقا اذكع:لاقو تام ىح قفانلاق نعال برضَف ج رخ مث هفيس ١

 قورافلا د لطالاو قا نيب قرف رمحنالاقو مالسل |هيلع لَاريج طبهف تلزتف هلوسر ْ

 مكح نمو هانعمىفو لوسرلاة وادعو نايغطلاىف هطارفال هبىمس فرشالانب بمك ت وغاطلاف |
 وربي نا اوصادق مهنا لاخلاو ىا ه6 هباورفكي نا اورما دقو © هلجال رثؤيو لطالب

 نوديريىلعفطع ناطيشلاةقيقحوا فرشالا نب بمكى ا 6# ناطيشلاديريو 8 توغاطلا نم
 نيقفانملل ىاد مهل ليقاذاو 98 نودتبمالف هلةياغال ادمعب الالضاىا 1 ادعي الالض مهلضين ا م ظ

 ىلاو  لوسرلاىلاو #8 هباتك ىف هماام ىلا ىا 6 هللا لزتاامىىلا 3 اوئيِج ىا هك اولاعت © |

 قافنلاب مهيلع لصحستلل راضالا ماقموف نيقفانملا راهظا ه6 نيقفامملا تب 1 #3 هلوسر هرماام

 هادو دص## نيقفانملا نملاح # كنعنودصي #4 ةيرصب ةيؤرلاو مكحلا ةلعيراعشالاو هبمهمذو

 ىنعي نوعنصي فيكو مهلاح نوكي * فيكف #8 ضارعا ىأو اضارعا كنع نوضرعيىا
 تقو ىا 6 ةبيدم مهتباصا اذا هنودروبالو اسما نوردصيالف كلذ دنع نوزجعي مهنا ظ

 تايانْملا نم اولمحامبيسب # مهمديا تمدقام 8 مهقافنروهظب مهحاضتقاب مهايا ةيصملاةباصا |

 راذتعالل * كؤاجمث ف لوسرلا مكحب ىضرلامدعو توغاطلا ىلا ىاحتلا اهتلمحنم ىتلا

 اندرانا ف ك واح لعاف نم لاح هللابن وفلح 0 مهتباصا ىلع فطع وهو عأبقلا نم اوعنصامت ظ

 | قفوتلاو نسحلا هجولاب لصفلا الا كريغ ىلا انكاحاندراام ىا 4 اقبفوتو اناسحا الا |
 | ىلع مهلدبعو اذهو انلعف اهب انذخاؤتالف كلك اطخيسالو كا ةفلاخم درو نيمصخلانيب |

 ىا * كئلوا © راذتعالا مهنع ىنغيالو مدنلا مهعفنيالنيح هيلع نومدنيس مهناو اولعفام

 بذاكلا فلخلاو ناتتكلا مهنع ىتيالف قافنلانم 6# مهبولقىفام هللالعي نيذلا ف نوققانملا
 # مهظعو # كناءدبمهنع جرفتالو مهراذتعا لبقتال ىا #* مهنع ضعاف و باقعلانم |
 مهبواقوةثيبحلا مهسفناقح ىف ىا 6 مهسفناىف مهل لقو  ديكلاو قافنلانع مهرجزا ىا
 0 ام ع حجب
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 ىلع ةيآآلا تلدو *ال امو ةنقاع ىا  اليوأت  هفئىف * نسحاو 8 حلصاو عزانتلا نم
 هعاطال) ٍهسوهماعهللا ىبصلاق مهلةعاطالف هوفلاخ اذافقحلا اوقفاو اذا ةبجاو ءارمالا ةعاطذا

 مهادح نمو مهملظي ملف سانلا لماعنم ) لسو هيلع هللا ىلص لاقو (قلاخلا ةيصعمف قواخل

 ( هثوخاتبجوو ةتلادع ترهظو هتءورم .تلكنم وهف مهقلحت لف مدعو جو مهبذكي لف
 مالسلاهيلع ىبللانإس عابناو ماكحالاو عئارمشلا ءارجاب هتيّدخو هللا فوخ نم ءارمالل دبالو

 ةروصلا ةظفاحت ىلا نوجاتحال ذئنيخ ةببهو انعر مهيلا نيرظانلا بولق هللاالمي ىتح
 باشلا نم اياده هنع هللا ىضر رم ىلا لسرا مورلا بلكنا  ىور - ةرهاظلا ةئيهلاو

 مظع راد هلاقسيل لبقف هؤانبو ةفيلخلا راد نيا لاق ةئيدملا ىلا لوسرلا لخد املف ةبجلاو

 لوطل هباب دوسادق اريقح اريغص اتي هلدجوف هاتاف هلع هولدف ريغص تدب هل امنا تمون اك
 باستحالل ا نيملسملا مئاوحو هتجاهل قوسلاىلا جرح هنا لبقو هفداصي لف هبلطف نامزلا
 تلدع لاق هار امله ةردلاب دسوتدق طئاح لظ تح امثان هدجوف هبلط ىلالوسرلا جرخف

 هرسس دق ىدعسلالاق:شوبلاونوصحلا ىلا اوجاتحافاوملظانؤارصاو تّئش ثدح .ثمنف تنماف

 دنكب شيوخ كلمزاويد ىاب * دتكفا لظَح رط هك هاشداب

 قابوج كركز دياي' هك#« قاطاس هشيب روج دنكت
 سراح ةلنكيملامو موده نسا ةلنكيملاف هسراح لدعلاو .كلملا ساسا نيدلاريشدزا مالكنمو
 هنذأتسيو عبرلا ةدوحن هملعي هبلا بتكف ةيحان ىلعل ماع هلزاك ناورشوناىا - ىودو - عئاضف

 1 فيا ولا وتم تح اة رب. ارتياح ا عرج لانس... دا توجب وك جيد سج ح وصسصو كلج هم سوك جس هس سوس وس أاطوو كامساك واسس

 ىدحا مطقاف بدالا ءوسف ايداع الا تبا دق نذاف هب صؤتملام فيلكُت نعهبرجزنت كتبسحام

 مظلاف ةلمحابو سمالا كلذن ع تكسو هنذا لماعلا عطقف كنأش نم سيلامع ففك او كينذا

 لها بناجيلف لدعلا نمؤملاة ين ناك اذاو لقاعلك ىلع بجاو هنم بانتجالاو ران هؤازجوراع

 دقف ىنعاطانم ) مالسلاهيلعلاق مهريغلال حلال هال ةعاطالاناف مهتعاطا نع بنتحتلو ملا

 هحالصو هلدع رئإفأ هتفالخ تكردادق تناورمع لثم لدعتال ٍفسوينب جاجحال ليقهنا
 ةلماعم مكلماعا ىا مكل رمعتأ ىوقتلاو دهزلا ف رذىب اك اونوك ىا اورذارت مهباوج ىف لاقف

 ىسوم نا  ىورو  احلاط الجر مكللو لعحبف نيملاط اونوكت ناو اًطاص الجر مكلو

 ىلو ابدا رملاناب لعام 2 ا.ىطخس ةمالع وهف مهرارش تليعتشا اذا ىبناضر ةمالاع وهف مه رابخ

 هقحىف لاوحاوا لامعانع ىنتةعقاووا ماهلاوا ةراشاوا هلق باب قدي قحدراو لكىف ديرملل

 لح سصاييبببببلب ب ب صهيب سس

 | كتباجاكرتىف ناكدق هيلا بتكف كلذىف لماعلاهدواعف هتباحا نعكلسماف موسرلا ىلع ةدايزلا ف

 | دقف ريهالا صحعل نمو ىنعاطا دقف لداعل ار يمالا عطب نمو هللا ىصع دّقف ىاصغ نمو هللا عاطأ

 ١ ىور اداسفواحالص مهلاوحاواياعرلا لامعا بسح ىلعنون وكي امنا ةالولانا معاو *+(ىاصع

 | لعجف نيملاصاون وكتنا ىنعي (؟دحا مكل عىل بنون وكتاك )ثيدحلا ىفو اصتالاو لدْءلا ىفرمع

 ١ ىتذيق ةيبرتلا فهخشديرملا ما ىلواناف ةيبرتلا ماهديبن مو نولصاولاخباشملاةق.قحلا يف سمالا

 | نوكي هلع مكحيوا هيلاريشيو حلاصملانم خيشلا هيف ىرياف هخيشرظن كح ىلع برضينا
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 نسحلا لاق * اهلها ىلا تانامالا ىدؤيو لدعلاب مكحب نا هيلع بجو مساح ناكنم نا م

 مص 77 للا للا

 اورتشيال ناو سانلا اوشخي الو هوشخم ناو ىوهلا اوعبتيال نا اثالث ماكحلا ىلع ذخا هللازا
 |دايعا نياو ةملظلا نيا ةمايقلا موي دانم ىداني ) ملسو هيلع هللا ىلص لاق اليلق انمت هناي

 : (رانلاىف نوقليو نوعمجبف ةاود مهل قالوا املق مهل ىرب نمىتحمهلك نوعمجيف ةملاذلا

 هريس س دق ئدعسلا لاق

 ظ مركو شوكلدعبو حالصو شوكريخمب * دنام_تلدعم راباس كاع ناتي

 ظ مر دنامب ورب تمايش انو دنامت * راز !نامدرم كاحض تلودو كلم هك

 | دشا نم ناطاسلاو وه ناكو ناماه عم ناك روجلا ىلع اناطلس لد نم ) مالسلا هيلع لاق

 عرمشلا ءارجاو ملاعلا ماظنو حالصلل ةيسسلاو لدعلا وه ناميالا ىضتقف ( اباذع رانلا لها

 ىلع اموي ردنكسالا بضغو * عرشلاق حاسيال اهذخا نم ناف ةوشرلا نع زارتحالاو
 | اماو همرحلف هلاضقا اما لاقف كلذىف هل لبقف هباحصا ىف هلام قرفو هاضقاف هلارعش ضعب |

 | مهتال .ةغاقشلا .مدعل اببنس لاملا ذخا ناك تفيك رائف هيف اوعفشي الثلف هباحصا ىف هلام,قيرفت |
 ةعافشلا أوكرت اومعط املف دادرتسالا مزل | اوعفشف هقحىف اوعفشتسا ول |
 ظ

| 

 دوحس ردو عوكد رد ىولت كفن * دوجو رد دبا فاصنا ركوتزا

 ١ قلل دإلجل مهو 6 مكنم صالا ىلواو لوسرلا اوعيطاو هللا اوعبطا اف نيذلا اهيا اي هي |

 لزعمبف رولا ءارما اماو نيدتهملانم مهب ىدتقي نمو نيدشارلا ءافلخلاك لدعلا ةالوو '
 مهذخال هبلغتا صوصللا مهناف ةعاطلا بوجو ىف لوسرلاو هللا لع .فطعلا قاقحتسا ن

 لقي ملو ( مكس صالاىلواو لوسرلا اوعبطاو هللا اوعبطاو ث ىلاعت لاق ثدح صالاىلوا

 نييو هناحبس همسا نيب نك نلف اوعمجمال نا وهو بدالل املعت مكنم مالا ىلوا اوعبطاو 1

 عزنلا لسما ه6 ”ىشىف متعذانت نافذ # زوجيف نيقولخلا ىلا صالال ! اذا, اماو هريغ مسا

 متا متفلتخا نا ىا هبحاص ةهجريغ ىلا امهنم دحاو لك بذجم نيعزانتلا نال بذحلا

 هللا باتك ىلا هيف اوعجراف 46 "هللا ىلا هودرف 2 نيدلا دومانم سماىف مكنم ىمالا اولواو

| 
 ا

 اد لولاة عيغه طلبا درفا امناو ةيلغلاو رهقلاب سانلا اوما

| 

 ةب الا هذه ماظب ىهاوظلا باكا قلعتو « سو هبلع هللا ىلص هتنس ىلا ىا 6 لوسرلاو هه ظ
 دجوب الو ةنسلاو ٍباتكلا ىلا عوجرلاب سما ىلاعت هللانال زوال سايقلاو داهتجالا]ا ىف |

 هتايضتقمو هتالوادم ىلع لمعلاو هتاعودوم ىف رظنلاب سما هنا لعف ىهاسظ صن ةثداح لك ىف |
 صوصللا ىلا هنف فلتخلا درو ال فيك ساقلا هج ىلع ليلو ةقيقحلاىف ةيآلا نكلو

 سصمالا دعب هن سمالا هديؤبو سافقلاب ىنعملا وهو هيلع ء ءاننلاو لشعلاب نؤكي اتما هلع 0

 تباث ةثالث ماكحالا نا ىلع لدي هتاف سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب

 مكب لاو هللب نونمؤت تكلا ف سايقلاب مهلا درلا تيلي و مفعل ديا الا
 ظ املف رخآلا مويلاب ناميالا اماو ىهاظف هللاب نيالا اما كلذ بجوبي امهب ناميالا ناف

 | مكل # ريخ 5 ةنسلاو باتكلا ىلا درلا ىا # كلذ و ةفلاخلا ىلع باقعلا نم هبف |

 (نم )
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 | ةركم لف لدملاب كملاو ةنامالا ةيدأت هب مكحصتي ايش مل ىا © هب كلي امعن لاا
 هلوقب مل 6# امبمس ناك هللا نا 8 فوذحم حدملب صوصخملاو هتفص هب مكظعيو ”ىش ىنعم
 | تارصبملاو تاومسملابلعا هناف هظعوو هللا مأب اولمعاىا ءانمالا هلمعت امب 46 اريصب » ةنزخلا

 ' تيداف قح كيلع كريغل بجو اذا امج ةرابع ةنامالا نا ٍلعا « مكنم ردصيام ىلع مكيزاجم
 بجو نم ترماف قح هريغ ىلع ناسنالل بجو اذا امج ةرابع قحلابمكحلاو .هللاقحلا كلذ
 ناسنالا لذبي نا حبحصلا بيترتلا ناك الو ىةحلا كلذ هل نم ىلا عفدي ناب قحلا كلذ هلع

 ةنامالاب مالا ركذ ىلاعت هنا مرجال هريغ لاحب لغتشي مث راضملا عفدو عفانملا بلج ىف هسفن
 بجو»ال ةروكذملا ةصقلا دنع ةيالا هذه لوزتو قحلاب مكحلاب حالا رك اجا ءاذع مث الوا

 , اما ناسنالا ةلماعم ناهلعاف «تانامالا عاونا عيمح هيف لخدي لب ةضقلا ءذهب ةصوصخم !اهنوك
 ماسقالا هذه عبمجف ةنامالا ةياعر نم دبالو هسفنعموا دابعلا رئاس عموا هبرعم نوكت نا

 لحاسال رحم اذهو تاسهنملا كرتو تاروماملا لعف ىهف برلا عم ةنامالا ةياعر اما * ةثالثلا

 موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةبانملاو ءوضولاىف ةمزال 'ىش لك ىف ةنامالا دوعسم نبا لاق هل

 رفكلاو ةمعلاو ةسغلاو بذكلا ىف هلمعتسيال نا ناسللا ةناما نا الثم . كلذ ريغو
 ةاطاق مارخلا ىلا رظنلا ىف اهلمعتسيال نا نينعلا ةناماو . اهريغو شحفلاو ةعدبلاو

 ' اذكو اهريغو بيذاك الاو شحفلا عامساو ىهانملاو ىهالملا عامسىف هلمعتسيال نا عمسلا

 ظ هرس سدق ىدعسلا لاق : ءاضعالا عبمجىف لوقلا

 سانش قح شدنادركن تبضب *-شاسسو»: ركش .رهبذا نابذ

 شوكم ندينش لطايو ناتهب هب * شوك تسدنبو نارق هاكرذك
 َتسْودؤفِب دوب ردارب بع هن »+ 22 ىراب عنص ىبزا مشجود

 هف لخديو عئادؤلا در هيف لخديف قلخلا رئاس عم ةنامالا ةياعر وهو ىناثلا مسقلا اماو *

 هف لخديو مهبويع سانلا ىلع ىشفيال نا هبف لخديو نزولاو ليكلا ىف فيفطتلا كرت
 | مهعفنم لاعاو تاداقتعا ىلا مهودشر ناب ماوعلا عم ءاملعلا دعو مهتيعر عم ءارمالال دع |

 قحلتال نا فو اهجرف ظفح ىف جوزلل ةجوزلا ةناما هيف لخديو مهارخاو مهاد ىف
 ةناما وهو ثلاثلا مسقلا اماو * اهتدع ءاضقنا نع اهرابخا ىفو هريغنم دلون ادلو جوزلاب

 | مدقبال ناو ايندلاو نيدلا ف هل حلصالاو عفنالاوهام الا لعفيال نا وهو هسفن عمزاسنالا |

 | عار مكلك) ٍلسو هيلع للاىدصلاق اذهلو ةرخ الاف هرضيام ىلع بضغلاو ةوهشلا بيسب
 | ( هلدهعالن مل نيد الو هل ةناما النمل نايا ال ) مالسلا هلع لاق ( هتبعر نعلوئسم مكلكو
 | نامز لكف قحلا ظعاومب ظمتيو عاطتسا ام اهلك تانامالا ىدؤي نا نمؤملا دبعلا ىلعف
 ادح عفان ظعولا ناف

 داب داشوتزا ام حصان ناور براي * محانش نازيزع دنب ردق زوما

 مضومىف لاقو : ظفاحلا هلاق
 اضر عمسب هنا دع ”نفتشباو رقد أ نيا طحو ابسسواولس ضخ ميكح دنب |

 ظ
 ظ

 ظ
 ا
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 مص 77 ضفاخلا عزملا

 ةنلا لها ) ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق (زاف دقف ةنملالخداو رانا نع : حزحز نف

 سيل ىنعي ( نينيعلا رافشاو نيجاملاو سأرلا ف الا رعشب مهل سيل دم درج .دعج بابش

 ,ىسع دلوم ىلعو اعارذ نوتس مالسلا هيلع مدا لوط ىلع) طبالانم رعش الو ةناع رعش مهل

 هنن ناب 1 مهدحأال عضوي باشارضخ ناولالا ضيس ةنس نوثالثو ثالث مالسلا هيلع

 ضاير نم تيعرو لييسلسلا نيع نم تبرش .دق ىلا .اما هللا ىلو اي لوقف رئانطلا لبقبف

 رخ لاو ابوبطم هبناج دحا نوكف عطيف ىنم عطاف اذكرامت نم تلكاو شرعلات حن ةنحلا

 هبقفلا لاق * (رخآ نولىلع ةلح اهبف سيل ةلح نوعبس هيلعو هللا ءاشام امهنم لك أيف ايوشم
 عني نا لوالا .. ءايشا ةسحخ ىلع موادي نا هيلعف ةماركلا هذه لاني نا دارا نم ثنللا وبا

 ىصاعملا عيمج نم هسفن

 هانك كرتئاوه كرتتدباب « هللا دومرفب سفنلا ىهنو

 ايندلا كرت ةنلا نمي نال .ايئدلا نم رينشلاب ىضري نا ىناثلاو

 مدرضان. مهدن : شقالط.راو ىلع رك * اراد شك ىوش ةيئاز نز نبا
 ببس نوكت ةعاطلا كلت لعلف ةعاط لكب قلعتف تاءاطلا ىلع اصيرح نوكي نا ثلاثلاو

 ةنلا لوخدو ةرفذملا

 مدق ىب مد دراد ىدوس هك ٠ مدهن تّيرط ردنا دياب لمع

 مهسل ا ومهطلاخيو ريخلالهاو نيملاصلا بحي نا عبارلاو

 ناتك زا[ وحبا لوجان, بحاصم نإ هل هب تيسفزتخ نبا, نيلحب س ةظعوم تمسح

 ءاحلصلا نم ادحاو ناو ةرئؤم ةبحصلا نال ريخ لها ناسنالا بحاصم نوكي نا مزاف
 هءاكاو هناوخال عفشي هل هللارفغ اذا

 دنتك تعافش ارئاتعاط ىب هك * دمك تعاطَ ]هك نانازا تسديما

 ريخا ىف هتماخ لعجي ناو ل نا ىلاعت هللا لأسو انا نا سماخلاو

 الب ريتش دوب نشوج كك ها ظلخ ناكرص_ياتخ تمدنغ

 ناكو ىجحلا رادلادبع نب نامعىف تلزن # اهلها ىلا تانامالا اودؤت نا كمي لانا ظ

 نامع قلغا حتفلا موب ةكملخد نيح سو هيلع هللالَص :هللالوسر نا: كلذو ةعكلا نداس |

 هعنما مل هللالوسر هنا تملعول لاقو هيلا حاتفملا عفدي نا ىناو حطسلا دعصو ةبعكلاباب ظ

 هللاىلص هللالوسر لخدو حتفو هنم هذخاو هدي ههجو هللا مرك بلاط ىلا نب ىلع ىولف

 ةنادشلاو.ةباقنلا لا هيطعي نا سابعلا هلأس جرخ املف نيّمكر ىلصو سو هيلع

 تثج مث تيذاو تهرك ا ىلعل نامع لاقف هيلا رذتعيو نامع ىلا هدري نا اءلع سماف تلزنف

 هللا الا هلا ال نا دهشا نامع لاقف هلع أرقو انا رق كنأش ىف ىلاعت هللا لزنا دقل لاقف قفرت

 دالوا ىف ةنادسلا نا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ربخاف ليج طبهف هللالوسر ادم ناو |

 اذاو : مويلا ىلا هدلو ىف وهف ةببش هنبا ىلا حاتفملا عفدو رجاه نامع نا مث ادبا ناهمع
 ةيوستلاو فاصنالاو *# لدعلاب اوتكش ' ناسانلانيب © متيضق اذا كمبو ىا « متدكح

 نا ٠



 ءايلوامطدوامف هللا تاك ىل 11 م لالحلاداد ىف سو هب 24 اهقي هللا ىلص هللا لوسر ظ

 تنا نيفنصلا ىأ نم رظناف هءادعاو

 ون ا رددك + رادمرش ناد راكر نهار ظ

 و4 نسل أ هانك دزيراك + ىنبكح ىور زا اد دزير

 كلذ نع لثسف اكاب لازبالو ةعاس هننبع :عومد عطقننال ناك هنا دئىمنب ديزي نع ركذو * |
 عطقنتال نا "ىلع اقبقح ناكتا ادبا ماما ىف ىنسحلا تدنذاول ىلاب ىدعوا ىللاعت هللا ناول لاقف |

 فلا اهللعدقوا ةنس ىال !ةثالث اهلع دق وا راثىف ىتسحب نا ىندعوا دقو فيكف ىعومد |

 تدوساىتح هني فلا اهيلع دقوا مث تضرا ىتح ةنس فلا اهيلع دقوا مث ترا ىتح ةنس ْ

 اناظ ارو ناف هب ارجاف نطبتال هنع هتاىضد ةريرحوبا ل «للا لبلاادوس هن

 هرس سدق ظفاحلا لاق : اريعس مهاندز تبخ الك منهج ىو اثيثح ظ
 ل ديوامرتلألا كك كتان اق: اوبل نك" تفلح اردت ْ

 هبلقىف هانغ لعجوهلمش هللاعح ةرخ "الإ هته تناك نه ) سو هلع هللا ىلع هللا لوسرلاق ؤ

 هشع ناب هرقق لعجو هيما هلع هللا قرف ايندلا هتمه تناك نمو ةمئار ىهو ايندلا هتنأو |

 هرس سدق ىدعسلا لاق : ( هل هللا -ثتكام الا ايندلا نه هنأيلو |
 ا ىناشيربو دناكت عمج نافراع + دراد نعاتم كادر دزدزا كك ْ

 تسب ىتاريو مت دريكب هزرل ناهجرك * دناهدز تعانق ىارحدب هميخ اركره

 ه(تاحلاصلااوامعو 8 تازجعملاو تايآلا رئاسو نآرقلاو دمحمبو للاب « اونمآنذلاو 8 |
 نيميقم ىا هادبا اهيف نيدلاخ راينالا اهتحن نم ىرجن تانج مهلخ دنس اهب هللاسما ىتلا |

 نم هيلع ايندلا ءاسن امم ىا 46 ةرهطم جاوزا اهبف مهل 8 نوتوميالو اهنم نوجرخم ال اهيف

 كلذريغو دسحلاو دقحلاو سافللاو ضيخلاك ةيعطلا سائدالاو ةيثدلا ةرذقتسملا لاوحالا
 اجسجسوهلبزتالىا شمشلا هخسنتال اًتادو هبف بوجال انائيف 6 اليلظ الط مهلخدنو © ٠
 ليلظلاو . ةنوزحالو هش تس الام ناكملا نمو درب الو هيف رحالام نامزلا نم وهو ظ

 كلذ هسشا امو موبأ مويو لبلأ ليل لاَعي اكبافع بكدأت لظلا ظفل نم ةقتشم ةفص

 ىري اضياو ليلظلا لظلاب اهفصو ةدئافاث اهرحب ىذؤت سمش ةنلا ىف نكي مل اذا تلق ناف *

 ادساف انفع اهؤاوه نوكي اهيلا سمشلارون لصيالو اهيف لظلا مودي ىتلا عضاوملانا ايندلاىف
 لظلا ناكف ةرارحلا ةياغىف تناك برعلادالبزا تلق * كلذب ةنملا ءاوه فصو ىنعمآُف ايذؤم
 مالسلا هيلع لاق ةحارلا نع ةيانك هواعج ىنعملا اذهو ةحارلا بابسا مظعا نم مهدنع ظ

 ىلص هللا ل وسر لاق ىرطاخ هنلا ليعام اذه هريسفت ىف مامالا لاق * ةحارلا ىف ةحظعلا ةغلاملا نع

 مشا اوأرقا اهعطشام ةنس ةئام اهلظىف بك ارلا ريسي ةرجش ةنلا ف نا ) ٍلسو هيلع هللا |

 الف مشنا |وأ ارقا رسب بلق ىلعرطخ الو تعمس نذاالو وأو نيع الام ةنلاىفو دودمملظؤ |

 ا

 ( ىن - ١6 - نابللا حود )

 | ةيانك للظلا لظلا ناك ةحارلا نع ةرابع لظلا ناكاذاف ( ضرالاىف لاَلظ ناطلسلا )

 ْ مش نااوأ رقااهيفامو ايندلا نم ريخ ةنْلا نم طوس عضوفف نيعا ةرق نم مهل نخاام سفن لمت
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 مج + سماخلا ءزجلا

 | ادراج اهناكمللآعت هللاقلخولف تقرتحا اذا ةصاعلا دواحلا تلق ناف *تفلتخا ةغاصلا امناو | امناو

 ةساسحلا ةدلجلل باذعلا تلق * زئاجريغ وهو صعبمل نمل ابيذعت كلذ ناك اهبذعو ىرخا

 | اوقوذيل ىصاعلا ىلا الا لصي+ل ٍباذعلاف ةدحاو تاذلاو اقلطم .داجللال تصع ىتلا مو

 كنع ىلع كمادا ىا هللا كزنعا زيزعلل كلوقك مطقنيالو هقوذ مهل مودل ىا  باذعلا

 اودوع مهل لبق مهتلكا الك ةرم نيعبس موب لك ىف رانلا مهلكأت نسحلا لاق «هنف كدازو
 | دحا لثم هسرضو اعارذ نوعبرا رفاكلا دلج نا اعوفرم  ىورو  اوناك اك نودوعف

 هو هدلج نيب ضكرت شحولا مددت هن, نيبو هن رمس !باؤَضت املعلا هتفشو

 ةيصعم ريغ نم بذعتو قلحت ةدايزب سيل اذهو لاغللاك براقعو تخلا قانعأك تاحو

 منهج تابوقع رئاسك هيلع ةبوقع لقثلا سفن نوكيو دمعلا ىلع ةاقثأ كلذ ديز اذا نكت
 كردااذا باذعلاق اذ نالف لاَ اما تلق ناف *تامحلاو براقعلاو لالغالاو لسالسلا نم

 دليجاك ذب نا نسلط اننكف انآذغلا ادهاف اوناك مهنا فصودق ىلاعت هللاو هنم الئلق أش

 | لكىف ٍباذعلاب مهساسحا ناب رانخالاقوذلا ركذ نم دوصقملاتلق * باذعلااوقاذ مهنا كلذ

 | قارتحالا كلذببسب كاوزالو ناصقن هلخ ديال هنا ثح نم قوذملاب قئاذلا ساسحاك ةرم
 | ' . 57١ مع 1 5

 هقوذو باذعلاكاردا ءاش ىلع ىلاعت هتردق عم د واحلا ليدت' ى“رلا-لعلو ةيأللا ماودو

 اير سفنلا نا قارتحالا نع ةنوصم اهلاح ىلع مهنادبا ءاشا عموا ئقارتحالا عم هلاح 0س ييييييبييهيبيييييبيببببسب«بسس-ههححس حس لل

 ١ نيمرجئابهددرب امم ”ىش هلع عتتمإال ه6 ازيزعناك هللاناوإت قارتحالاب كاردالا لاوز مهوتن

 ةرخ | قئذلا ليدتتاو فاعلا اذه نا معا + ا ىلع تاعي نم بفقاعل 4 امكح 00

 نوكتف هدي ىف ةديدحب هسفن حرج مئانلاك هقوذي نكي مل نكلو ايندلا ىف هلالصاح ناك
 ىللعف * اوهشاا اونام اذاف ماسثسانلاف هش ىتح اهللأ قذي+ نكلو ايندلاىف هلةلضاح ةحارجلا
 ريسك اب ىلاعت هللا لعجم ىتح ىوهلاو سفنلا فالخو عوشلا قفو لع لمعي" نا ادع

 صلخت اذاف ةيناحورلا ةينارونلا تافصلا ةضف ةيناسفنلا ةيناملظلا تافصلا ساحن عرشلا

 ىلا ةرخ آلاف جتحي+ل عرشلا قفو ىلع نايرملاو سفنلا حالصاب ةيصعملا بوشنم ايندلاىف |
 اونام نيذلا اهلك متالا ىدحوم نم رئاكلا باعصا نا ىور رانلاب حسقتتلاو بيذهتلا

 قرزلال ىتح مهج ىفلوالا بابل ىف رانلا لخد نم مهم نيمدانالو ناسا ريغ مهرئاك ىلع

 محلا نوعرجالو لسالسلاب نولغيالو نيطايشلا عم نونرشالو مههوجو دوستالو مهنيعأ |

 دوحسلا ل جا نم رانلا ىلع مههوجوو مهداسجا 0 هللا مرح رانلا ىف نارطقلا نوسلبالو

 .مهولذ ردق هقنع ى اءذَحَأت نم مهنم وهبتك رووا هذخأت نم مهنم و هيمدق ىلا رانلا هّدخأتنم مف

 اثكم اهفمهلوطاو اهنم جرخ مل ةنساهبف ثكمي نم مهنمو ارهش * بف ثككي نم مهنمنا م مهلامعاو

 لوق نيل وقت سفناي هسفن بتاعل ايف لوش كامسلانءا ناكو *أ ىنقن مون ىلا تقلخ ذنم 0

 نيرخا اموق ةنجللذا تاههتابه نيلخدتنا نيعمطت ةنل-|ىفو نيقفانملا لمص نيلمعتو نيدهازلا ظ

 قفارتنا نيديرتو ةنعارفلاو رصبقو ىرسك ىزب تذخا كحبو نيلمعتامريغ لامعا اهلو

 (لوسر )



 ءاسنلا ةروس مدي 777+ دج

 | لزنع دارا هنأكف كلذ هرك نف ديعلاىلا ناسحالاو تلا لاصيا نع ةدابع ةيبلالا نالف |
 تناك املكف ةلمضفلا دنع الا لصح ال دسحلا نا مث لهجلا ضحم كلذو ةيهلالا نع هلالا

 | 2 هرس سدق ىدمللا لاق : مظعا هيلع نيدساملا دسح ناك لك او متا ناسنالا ةليضف
 هاحو تمعت لاوز ارئالقم * دهاوخ وزر ناتحم روش

 هانكهج ارباققأ ةمشج * مج هرييش زورب دنينرك
 هايس باتفآ هكرتبب روك * نانج مثجرازهىاوختسار

 | عئاملاك دوهيلا لخ لعج ىلاعت هللا نا ىرئالأ نامزلا عيمج ىف ليخبلاو دوسحلا دوسيالو

 ناسنالاو هتاذليدو ركم سما ريغلل داشنالا نال كلذو ناعمتجال امهف مهل كلملا لوصح نم

 | ةطحم تاحاللا تاهجو هيف ايوغرم ابولطم اىما هتلباقمف دجو:اذا الا هوركملا لمحت ال
 5 لاملا كلذوف هنلا نسحملا ة ةنغر تراص هريغ ناتناحمعا# ناسا نم ردص اذاف سانلاب

 | ةرفنلا ته اذه دجوب مل اذا اماف رخلا دعتسي ربلاب لبق اذهلف هلاعطم اداقنم هتوريصل

 ىدعسلا لاق : ةّبلا داقنالا لصحن الف ضراعملا نم اصلاخ ريغلل داقنالا نع ةيعسطلا

 مادي ىنإ َمدّيِقا ,تؤيقت كيدك + مامحو كبكو كشجينكب هدشروخ

 رزدجو كنسهح نداهن رهبز * رسب ىادوب ندروخ رهبزارز

 , داكي ىذلا زقلا دودب هتبقاع ةماخوو عملا ىلع هصرح ىف مدا نبا ءامكملا ضعب هبشدقو
 / نأشب قئاللاف هريغل زقلا ريصيو هسفن لتقبف صلخمهل نوكبأل ىتح هلهجم هسفن ىلع حسني
 ىلا جرمع ال لبقو * دوجوملا نم لدبلاو صرحلا كرتو دودولا هقزدام ةعانقلا نمؤملا

 , لابام) مالسلا هيلع لاقف رانلا هسمتال لجر اهبف ةريظح ىأرف راثلا ىلع علطا مالسلا هيلع
 ١ فرص ىلع متاح اذه مالسلا هيلع ليربج لاقف ( راثلا هسمتال ةريظحلا هذهىف لجرلا اذه

 | ثعابو ىقعلاو ايندلا باذع ءرملانع فراص دوجلاف هدوجو ُهاخسب منهج باذع هنع هللا
 طقف هاوظلا ىلع كلم .ماسقا ةئالثىلع كلملا نا مث * ىرخالاو ىلوالاىف كلملا لوصول

 | يهاوظلا ىلعكلمو .ءاملعلا كلموه اذهف طقف نطاوملا ىلع كلمو .كواملا كلموه اذهو

 | بجو كلملا مزاول نم دوجلا ناك اذاف مالسلا مهلع ءاسنالا كلموه اذهو اعم نطاوبلاو

 | هذه نم دحاو لك ريصيل ةقفشلاو ةمحرلاو مركلاو دوحلا ةياغىف اونوكي نا ءاسالاىف

 0 نك اعزاطسملا كدفيبلاك و مهرماوأل مهلاثتماو مهل قلخلا دابقنال ايبس قالخالا

 |ا«بفقوسإ تازحعملا رئاسو يل

 ' مهلصن 8 دكأتا ديفتف اضيا دعولل ركذتو لعفا فوس لاَ ديعولاو ديدهلل ركذت ةلك

 ظ مهانلدب تقرتحا ىأ © مهدواج تحضن الك © ةلئاه ةميظع اران مهلخدن © اراث
| 

 ظ
 ا

 ١ لدبتملا لثملل لاَغِ اضياو راهلاريغ لبللا لوقت دضلا هبداريو رك ذي ريغ 46 اهريغ ادواج

 قرح اهب لك 1 0 هوس ماو عهود ج1



 مده 777 جمس سشماخلا ءَرْللإ

 اولعفف مكلا نئمطن ىتح انتهل آل اودجساف كركم نمأنالف الا مكم دحم ىلا برقا متاو |
 نانفسوبا لاقو اولعفامف سلبا اوعاطاو مانصالل اودجس مهنال توغاطلاو تسحلاب ممناميا اذهف
 لاقف دمم ما نحت ايرط ىدها انيأف ملعنال نويما نحو ملعتو باتكلا أرقت ٌورما كنابعكل 0

 نحناولاق مكسيدامو لاق كرمشلا نع ىهنيو هدحو ىلاعت هللا ةدابعإ صب لاق دمم لوَشب اذام
 البس ىدها ملا لاق مهلاعفا اوركذو ىتاعلا كفنو فيضلا ىرقنو جالا قسن تببلا ةالو
 ةراشا :# ءالؤه 9 مهقحىفو مهلجال ىا هكاورفك نيذلل نولوقيو 6 ىلاعت هلوق كلذو
 ةقرط دشراو انيد موقا ىا البس اونمآ نيذلانم ىدها ا اورفك نيذلا ىلا

 مهدرطو هتمحر نع مهدعبا ىا هك هللا مهنعل نيذلا و نيلئاقلا ىلا ةراشا هي كلوا
 باذعلا هنع عفدي 5 اريصت هلدجم نلف 29 ىلاعت هتمحر نع هدبعي ىا 6# هللا نعل نموؤ#
 شيرق نم اوبلط امم مهنامرح ىلع صيصنت هيفو . اهريغب الو ةعافشبال ايورخاوا ناك ايويند

 نمٍبيصن مهل نوكي نا راكتا ةزمهلا ىنعمو ةعطقنم ما 5 كلملا نم بيصن مهل ما
 ساللا نوتؤيال نذاف 8 مهلا ريصيس ايندلا كلم نا نم دوهلا تمحزامل دححو كلما
 َّق ةرقللا وهو رش رادقم ادحا نونؤبال نذاف كلملا نم بصن مهل ناكول ىا 7 ارش

 مهلا- لك نع فشاكلا ناسلا وه اذهو ةراقحلاو ةلقلا ىف للا هب برضي ةاوللا رهظ
 هي نودسحم ما 9 نيدقافتم ءالذا اوناك اذا مهب كنظ اف كولم مهو ريقنلاب اولخم اذا مهناف
 ام ىلع ف هباحساو ٍعسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نودسحمأ لب 6 سانلا 8 اًضيا ةطعقنم
 هاني ادقف # امويف اموي رصنلاو زعلادايدزاو باتكلاوةوبنلا ىنعي 6 هلضف نم هللا مهين ١
 مهنيذلا# مهاربالآ هاذه لبق نمانيت ا دقانافنالطبلاوحبقلا ةياغىفر وك ذملامهدسح نا ىنعي
 ةوبنلاىا## ةمكحلاوفءامسلا نملزتملا#باتكلا# هما اءانباو سو هيلع هللا بص دم ىالسا
 هنلع هللا ىلص هن وبنو دعبتسيف يكف هردقرداقيال هكامظع اكلم كلذ عمدت مهانبت ا وي لعلاو
 دوأدو فسوب كلم مهاربأ لاى كلملا امهنع هللا ىضر سابع نبالاق اهئاَميا ىلعهنودسحب و إسو

 نم مهنمو #مالسلا هيلعدمحمب يهب نما نم هدوهيلا نم مهنف قفمالسلا مهيلعناولسو
 ةدقوم ىا ةروعسم اراب * اريعس منهحب ىنكو اله هب نمؤيلو هنع ضرىعا ىا # هنع دص
 ىلاعت لانا ٍرلعاو « منهج ريعس نم مهلدعاام مهافكدقف ةبوقعلاب اولجعي+ل نا ىا اهب نوبذعب
 نملضفا نائوالا ةدابع نا مهداقتعا وهو ديدشلا لهجلاب ةمدقتملا ةيآلاىف دوهيلا فصو
 هللا ءاثآ ام أبش دحا ىلا عقديال نا وه لخبلاف . دسحلاو لخبلاب مهفصو من ىلاعت هللا ةدايع
 ناكرتشي دسملاو لخببلاف تلا نم أش هريغ هللا ىطعبال نا ىمب ناوه دسحلاو .ةمعنلا نم
 ديريف دساحلا اماو . هريغنع هسفن ةمعن عنميف لبخبلا اماف .ريغلا نع ةمعنلا عم ديري نميف
 لاملا لذي نالف لخلا اما .لهجلا امهببسو لئاذرلا رش امهف هدابع نع هللا ةمعن عنمم نا
 هديىف ايئدلا لام لوصمل بيس لاملا سيحو ةرخآلا ةداعس لوصحخلو سفنلا ةداهطل ببس
 نع كمتبو ةرخآلا ىلا كوعدي دوجلاو ةرخآلا نع كعنميو ايندلا ىلا كوعدي ٍلخبلاف
 دسحلا اماو . لهجلا ضحم نمالا نوكيال ةرخ آلا ىلع ايندلا حبجرت نا كشالو ايندلا

 (نآلف ) ظ :
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 ام دوخح دباع را رتبي .ىس * ادج 2 لا رابح ٌْ

 ىوسددرل ك0 شيتاخ ذو 3 ىوكم ىرادب صلاخ كشنم ؟ بإ ٠ . .٠ 0-6
 ام

 ادص زاار نتشيوخ ديامم ىم » اهزوج نايمرد ىلاخ زوج

 لقام منو ظ

 ُ ا

 ظ هبنوهاسو ملعلاب ةرهاظلا مولعلا لها نم مهسفنا نؤك ري ”نيذلانا نس الاىف.ةراسالاو خ8 ظ

 | لثم ةمومذملا مهتافص ديزت لب ملعلا دعت درجمب ميشا 5 ربل ءايفسلا هن نوولع وءابلللا ظ
 ةسايرلاو هاحلابحو ءايرلاو دسملاو بجعلاو ريكلاو ةرخافملاو ةلداحلاو ةارامملاو ةاهابملا

 أهنو ةك زعلا  ءاشي نم ى زي هللا لب ) لاثمالاو نارقالا ىلع ةللغلاو ءالتتسالا بلطو

 دلحلا رس م"نوققحما خم اثملاو نوخسارلا ءاماعلا مهو ةكزتلا بابرا ىلا سفنلا ميلستب اهل

 | دب ىفب تملك هتافرصت ىلع يصنو. ىزملا ىلا ةك رتلل_هسقن مسي نف اميدا هلعجبل غابدلا ىلا

 'ء حلفادقف ةكرتلا لامعا ديادش ساّهو هتالماعم ىلع ضرتعي الو هتاراشا ىلا غصيو لاسغلا

 نيمالافثعب ىذلاوه )) ىلاعتلاق ام هتايح مايا ىف مالسلا هيلع ىلا وه ىكزملاو ىكزت ام
 نم ةكزللا اوذخا نيذلا ءاملعلا مهدعبو ةيآآلا 6 مهكزيو هتايآ مهلع اولتي مهنم الوسر
 ىرمعلو اذه انموي ىلا ناسحاب. مهوعبنا نيذلاو ةباحصلانم نرق دعب انرق هنمب اوَدَخا
 ىبيسحلا خيشلا لاق : رمحالا تيربكلا نمىنعا نامزلا اذه ىف مهنا

 ناكردنزهرو تسرودهركناز 5 7-3 انأاد ريهر تّشرط رد

 دنههربب تقلرطزو تعيرش زا * دللب رس ىنعمي. دياب ىربهر !
 هتخورفا لع روم زا عمبش * هتخومأ لكو ءزجو عرفو لصا

 اًفطصضم' راد. تاريم نئنطاب ا«, ادب ىبسك معزا شرهاظ

 تفرك ريهر نماد لوا زور * ف ل تاو 2

 نق 3اس ناش اروأ ني 2 داش ناو 520 ناكل لد ره
 راك تسرادنب هك ىرادننات « راك هس م بلقلا ملس ىا

 نع ءانفلا مث دحوتلا ملع ىلع فوقولا ىلا هب ثبشتيو دشرملا ليذب كسمت نا كلاسلا ىلعف

 رش ) مالسلاهيلع لاق اذلو لاخلا ةقبقحب ققحتلا لصح ملام جنم ريغ نافرعلا درجت نال هسفن

 ىتح ءانفلاب تمي مل هسفنو ديحوتلا لع ىلع فقو ىا ( ىح وهو ةمايقلا هيلع تماق'نم سانلا

 ءاشحفلاو ىصاعملانم م ياو هللا انمصع ءايشالاىف ةحابالاب لئاق قيدنز ذئنيح هناف هللاب ىحي ظ

 ةاروتلا لع نم اظح  باتكلانم ابيصن اوتوا 2 نيذلا دوبلا ىلا هي نيذلاىلا رتملأ ظ
 نونمؤي 8 لبقف مهلا رظني ىتح نولعفي اذام لق هنأكف مهلاح نم بجعتو دماي رظنا ىا

 ناطيشلا #* توغاطلاو © هللا نود نم دبعام لك ىف لمعت اف متص مسا لصالاىف 9 تبجلاب

 فرشالا نب بمكو بطخا نب ىح نا  ىور 6 هريغ وأ دوبعم نم لطاب لكل قلطيو

 هللا لو سر ةبراحم ىلع اشيرق اوفلاخيل دوهلا نم ايكار نيعبس ىف ةكم ىلا اجرخ نييدويلا |
 باتك لها ملا اولاقف مالسلا هيلع هيو مهني ناكىذلا دهعلا اوضقنيو سو هيلع هللا ىلص ظ



 كلذ نؤدام .شضغيو كرشلا بتارع هب كرش نا ةرفغملا تاز ..نفشنال هللاناف 0

 ةرفغملا بتازمب هلرقغيف كرشلا بتازم نم ىلاعت هللا رفغتسنف ةرفغللا ءاشين مل ىا ءاشي نا
 تاينا نم اباح هللا نيبو هني لعج ىا اماذع اغار ةةلت كريشلا بتارع هللاب كرمشي نمو

 بنذ هب ساقي ال بنذ كدوجو لبق أ" بجحلا مظعا ىهو هتيناناو ءاشالا دوجو

 تتتلبلماك -ناقدتشاع/ .ءارهاتشب * تسلد لها كئالوج. لس

 نابع دش ارلدمشج تدحورول * نابمزا ىدركو حم تدوجو نوح

 قيفذ. نكا/ ارادخب نييبوت ركوذ !ذم- قيرطرةلد ىادشاب نوهرءازرش

 بيجعتلا هجو ىلع مالسلا هيلع ىتلل باطخ د“ مهسفنا نوك زي نيذلا ىلا رتملا#©

 اهوكزي ملو مهتسلاو بونذلا نم مهسوقن نورهطي نيذلا دولا ىلا رظنت ملأ ىا
 ىا بنذ مهباع لهف راغصلا دالوالاك نحن مهلوقبو هؤابحاو هللا ءانبا نحن مهلوقب ةقيقح

 رفكلا نم هيلع مهام عم هللادنع ءاكزا مهنا مهئاعداو مهلاح نم بجعتو مهلا رظنا

 ةعاطلاو ىوقتلا ةدايزب اهقصوو هسفن ىكز نم لك ىلمتشي ماع ظنللاو مظعلا متالاو

 اهنوكزيال مه ىنعي هيلا لب ف هلمعب ءرملا باتا نم ريذحم هيفف هللادنع ىنلزلاو

 اهلهأتسسي نمم هتك زن 6 ءاشي نم ىزي 8 هللالب مهداقتعا نالطبو مهبذكا ةقيقحلاف
 دقو حامقو نسح نم ناسنالا هدذع ىوطني ام ملاعلا هناف نيئمؤملا هدامع نم نيضتراملانم |

 ةحيبقلا ةلعفلا كلتب نوبقاعي ىا 6 نوملظي الو 9 حئابقلانم هب نوفصتم مهاب مهفصو |
 ىش ىف ئذلا:ظفاؤهو مزدصاَو ِظ قدا ىا 4 البثف قه باقعلا كلذ ىف نوءاظيالو ظ

 ق>ح ىفو هقح ىلع ةدايزلا ىقاعملا قح ىف رظلاو ةراقحلاو ةلقلا ىف لثملا هب برضب ةاونلا |

 هللا ىلع نورتي 8 لاح ىأ ىلع وا لاح ىأ ىف ىا © كك فكر ظنا # هنم ن ءاصقنلا باثملا |

 ال ءارتفالا نا عم بذكلاب عررصتلاو هدنع ءاكذاو 5 ءانسا مهنا مههيز ىف 6 بذكلا
 ءارتفاوه ثيح نم اذه مهئارتفاب 6 هب ىنكو 82 مهلاح حق ىف 'ةغلابملل ابذك الا نوكي |
 6 انيسمامتا ه ماظعلا مهماث) رئاسو مهسفنا ةكزتل هتنراقم نع رظنلا عطق عم ىلاعت هيلع |

 ملولو ملا رافك لك نم امنا دشا مهنوك ىف ددحو كلذب ىنك ىنعملاو امنا هنوك اني, !رهاظ

 سس 7© للسبب

 كك |( ]]]]]|]-((10لاك77 صبح

 مامالالاق * زيمعلا ىلع انيمم اما بصتو اهظع امنا ناكل ءارتفالا اذه الا بونذلا نم مهل نكي
 همرك ١ ىنكنيوعدوا لا لازورد ةرلا ( دك زق ٠ سبل نمؤم انا لجرلا لوق هللادمحر روصنم وبا

 سانلل نيزت نم هرمس سدق ىرسلا لاق * هب حدمرو اكطاص اَمت هسفن ىرب نا ةيكزنلا امباو

 هسف حدم نع عنتمي نا نمؤملا دبعلا ىلع بجيف « ىلاعت.هللا نيع نه طقس هيف سيل امي

 تسل ىا ( رخف الو ) هلوّش هنقع فنك ( مدا دلو ديسانا ) مالسلاةيلع هلوق ىلا ىدي الأ

 هللاب ناك مالسلا هيلع هراختفا نال مهسفنا ىلع ءانثلاب سانلا هدصق 5 ارخاش اذه لوقا |

 نوكي امنا اهظع الوبقكلملا دنع لوبقملا نا اكمدا دالوا ىلع امدقم هنوكب ال هللانم هبرّشو

 دكت قتلو د يلع انتل ميهغسيو هأيأ هلوش

 وى دال راني راويلوش نا هي #2 ىوكم دوخ ”ىد ص زاىد صم رك١
 دس هدم مسيل 7

57 



 ءاسنلا ةروس مهب ؟19 تح

 | مهكارشامدمل رئابكلاو رئاغصا نم كارشالان ودام مهل رفغبف ىلاعتللاب كارشالا نم اوقتا نيذلا
 كلذكو رفغيالمهك ا رشازا امكف هبمهك ارشال اضيا كارشالا نودام نيك مشملل رفغيالو هب
 ْ هنعمهظفح كارنشالا تاذعنرم مهاق وأمك ىلاعت هناف نيمؤملا فالخم رفغيال مهك ارش هيأ 'نأوفاَم

 ىا ه5 اهظع اما ىرتفادقف هللاب كرشينمو 9 مهل هترفغمي هنودام باذعنم مهاقو كلذك

 أ ةرففملاهب قلعتتالف ماث .الاعيمج هنود رقحتبو هردق رداشال اما اكترم قلتخاو ىرتفانم

 نمش ٠ هلع مما اشل :ةحالا' عفو اريخ تناك ىتلا تاي الا :لجانم ةبأ آلا هذهو * اعطق
 دعولاو هئشملا بسكن روفغم بنذلا نم كرشلا نودام ناب نذؤت اهنال اه.هظعاو تبمعامو

 ١ نييدمحلا نم نيصلخللا نيدحوملا هدابعل اصوصخ زاجتالا ققح ميركلا نم ةئيشملاب:قلعملا
 | ماللاه لع ىنلا مع ةزمح لتاق ايشحو نا  ىور  اعيمج ٍبونذلارفغي هللازارإ مهل لاقأك

 نآ رقلا ىفةبآ مالسالا نم ىنعنب نكلو سا نا ديراىنا ٍلَسو هللع هللاىلص هللالوسر ىلا بتك |

 ىتلا سفللا نولتشالو يتلا الئاهلا هللا عم نوعديال نيذلاو ١ ىلاعت هلوق وهو كملع تلز'

 هذهتلزنف ةبونتنم ىللهف ةثالثلا ءاشالا هذه تلعف دق ىناو « نونزيالو قحلابالا هللاءرح

 ةي الافنابتكف (تانسح مهتأس هللا لدبي كئلواف احلاصالمعلمعو نما و باننمالا)) ةي آلا
 ١" رفغيال انا ١ ىلاعتهلوقلزتفالما اصلا لمعلا ىلع ردقااناىرداالفا اصلا لمعلا وهواطرش

 اط رشةي آلاىفناهيلابتكف ىشثحوملا كلذب بتكف 6 ءاشينل كلذز ودام رفغيوهبكرشي نا
 ١ اوطنفتال مهسفنا ىلعاوف رسا نيذلا ىدابعايلق )) ىلاعت هلوق لزتفالما ىلر فغي ناءاشيأ ىرداالف
 | ةئيدملا مدقف طرشلا دج لف ىثحو ىلا بتكق 6 اعيمح يوثذلا رفغي هللازا هللا ةمحر نم
 ىأرو ( ةنخلا ندبكاش هللاي كرسشي لو تام نم ) سو هلع هللا لص هللا لوسر لاق مساو

 ا

 ظ

 ظ

 لوس ىلاعتو هناحيس راما اذاو تماق دق هماقلا ناك وف ضرم ىف 2و ساملاونا

 هب ضري لهن اكف لاول اداعاف انأساو انرصق براي اناقف متماعامف ملم اذاملاقف اًؤاخ ءاملعلانءا

 هللا لاقف هنودام رفغت نا تدغو دقو كرش ىفح ىف سلف اناامأ تلقف رخا اياوج داراو

 | ىلاعتهللاب نظلانسح نم اذهو لايل ثالثب ءدعب حررش تامو مكل ترفغ دقف اوبهذا ىلاعت
 ران: حوتع هله ضر لو نايزوع رابوجعا كيم بكل

 تفخي نتفك ز قطان سفن نوجه * تفك ريصق رذع تدياب نونك
 نسف: داتادنب تمالق :عإ نإ ىلا هي ه١: سن ئعازرك_ نيا رانش تيس

 .ىنخالاو حلاو ىللا ثالث كرشلا بتارش . بتارم ةرفغمللاو بتارم كرشلل نا ملعاو *

 | هللاز ود نم "ىش دمعي ناب كلذو ماوعلل وهو نامعالاب لجلا كزششلاو ةرفغملا تا ص كلذكو

 0 تابثثا ىف ةيدوصلا داهظا وهو دحوتلاب الآ رفني الف اهريغو بك اًوكَلاو: ماتصالاك ىلاعت
 | بوش كلذو صاوخلل وهو فاصوالاب ىلا كرشلاو . هسالعلاو رسلاب اقدصم ةسوبرلا

 الا رفغي الف ىلوملا ىوسامو ىوهلاو ايندلاك ةداععلا ىف هسوبرلا ريغ ىلا تافتلالاب ةيدوملا

 يل كرمشلاو . دحاولاب دحاولل دحاولا دارفا هو ةيئادحولاب

 ب قبل ةيؤهاللا ءاَقعإ ىف ةيوسانلا ا 0 ةدحولاب الا د الف هينانالاو راغالا ظ
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 ريزانخلاب طلتخاو ريزانْلا ةحبص تارم ثالث حاصو هيلجرب ماقو هتلحار نم بئوف اهبلا |

 ةاورنم ادحاو نا  ىورو  ءاملعلا ةضورىف اذك دحاانم هف رعيال ىتح اريزتخ زاصو
 ْ ىدتقملاّةحىف درو خب ديت نومضم عوقو راكن ال رامح نار اهنشأزو لوح كيذداحالا

 هعضو وا مامالا لق هسأر عفر نم نأ ثب ثيدحلا لصاحو هعضاو وا هلق 0 عفارلا مامالاب '

 خدمو ةروصلا خسم وه اذهو عقو ايف عقوف رامح سأر هسأر ريصي نانم فاخيال فك
 نكلو اريصب ةرخ الاف نوكي نا نكمي الثم ةدوصلا ىمعا نافذ هنم بعصاو دشا ىنعملا |

 نوها ايئدلا حوضفو البيس لضاو ىمعا ةرخ الاف وهف بلقلاب ىنعي ىمعا هذهىف ناكنم
 ايثدلا ىلع ىلاعت هللا ىلاقطانلا ههجو دريال ىتح دهتجمب نا كلاسلا ىلعف * ةرخ الا حوضف نم.
 ىدعسلا خيشلا لاق : ةيناطيشلاو ةيعبسلاب ةيناسنالا هتافص خسميالو ىوهلا عابتاو

 تسي قامسج ملا زجبوت ساعلك * تسود ىناحور دهاش دوشت مسرتوناب
 خنسفت ىلازاو:زكماداي هنن .ةتيادحاك ع ىرذكارد ,ناؤتح ماكقمزاير نكد ىبب

 تسسن ىناسنا ملاءزا ريخ ارئاويح * رحس غرم ةم مز ربخ هج ارئاكتفخ

 ملاعلا اذه .فلا هتقلخ ًادبمىف ناسنالانا اهيف لوقلا قيقحتو يأ الا ريسفتىف مامالا لاق *
 همادقف تالوقعملا ملاع ىلاتاسوسحلا ملاءنم رفاسي هنأكةيدوبعلاو ركفلا دنع هنا مثسوسحلا
 ىلاعت لاقاك هفلخ ىلا همادقنم دري ىذلا وه لوذحلاةتاسوسحلا ملاع هءاروو تالوقعملا ملاع

 ريخلا دعب رششلا نمو روكلا دعب رولا نم للابذوعنف ىهتنا (مهسؤر اوسك ان ) مهفصوفف
 ةسكلاراتسابزولعتمب لج انا اواو تيبلالوحت زوطا: تنكلاق نذؤملا'دمحا نب هللا دبع نعا#

 اذه ىلع ديزتال ل هل تلقف أش كلذ ىلع ديزيال اماسم ايندلا نم ىنجرخا مهللا لوقي وهو
 ربك الا. ناكو ناوخاىل ناك لاق كتصقامو تلقف ىنرذعت تنك ىتصق تملعول لاقف ءاعدلا
 هسا رانا ان ينال يا هج ,تاولل يرسم كسدخدي هبل جاب قيضدا قدا اًنذؤهامقن أ
 تاف ةينارصنلا نيد ىلا لوح مث هيفامب ؛ فد جاده نكآة نقر لع ةقتتااو ءادكننم ذ خلاف

 ارا نش جلاء! ليفاك للف تولا تاهت هه شار ناقؤلم امك الإ: ندا .نفصب املف 1 يئانرصن
 تلقثىنبد ىلع ظفحم نا يان هللا وعداف اهليلكم ريصأ ْنا ىبسفن ىلع فاخا ىلاو ةيئارصتلا ىلع

 درلا را نم اذهف نادرملا ىلا نارظنيو ءاسنلا تاروع ناعشتي اناك لاق: امهنديد ناكام
 ريخلاب انتبقاع متحيو اهحالصاو سفنلا ةكزتل انقفوي نا ىلاعت هللالأفف خسملاو نعللاو

 اخ مكن اا لوقربدك * همطاف ىنإ بحب ايادخ
 ةمكحلانال نامياو ةبوتالب هب فصتا نمت رفكلا رفغيال ىا ه6 هب كرمشي نارفغيال هللازا
 تاماظ نالو هحتف ىلا ىدؤب امم ناعاالب هترفغم زاوجو رفنكلاب اب دسل ةيضتقم ةيعيرشتلا
 ىصاعملاو رفكلا نم ”ىشهلرفغي مل ناميا هل نكي مل نف ناميالارون اهرتسي امتا.ىصاعملاو رفكلا

 ةريبكوا تناك ةريغص ىصاعملانه حمقلاىف كرمشلا نودام رفغدو ىا وي كلذ نودام رفغيو 8 |

 هلرفغي نا # ءاشينمل © لب دحا لكلال نكل اهنع ةيرون ريغ نم اناسحاو هندلنم الضف | ظ
 'ةنوضوملا محو نا رقلاعماج ىمس ىنااثلا ديسلا انخيش لاق 7 ءةزفاعبال يل ظفر فصتا نم
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 كاز يدا ,اكنزا؛ مهايدلاو رن اندلاكءوانلا فنع 0 نسحلاوبا خبشلا لاق « للاب |
 ٠ كلمفالاو هب مانلا لوصحو هاونو هرجا كلف ةيشحا هتنراق نقلا ملعلاو اهعم كرضا |

 لأق ب قالمشلاط سفنلا هيراحمو قاحلاو اسدلا كرت هلل | ةمشخم هماللدو هب 7 ماقو هباقعو ظ

 هريس سدق ىدعسلا خشلا

 ورف نانود همهزا ىدركربك ٍنوج *« ملعب ناركيدزا مرترب هكىن؟ ىوعد ؤ
 ىرب ب خاش ىنتكحن لمجاب معان * لمع رجب متادن لع تخرد اش ؤ

 ىربارب ناثنا :تروصب ىدب هيرو * بذاو :ئدرعاوجا و -تستسدا--ملع

 ىودنلفا نيدن:ةي ويش .:رادب .فنراع .* +تفكوغم> ئايراذ "سك تساوه كرت ظ

 ميركل 7 دوب 4 ىاربزا مشد 3 هدباف هح ىدن هنا زاك هك ١و معرع |

 أ هلوك لاح نازقلان مة انزئامب اونمآ  ةاروتلا ىا # باتكلا اتوا نيذلا اهناايإ# |
 هربت 4 اهايا هقدصت ىنعمو ةاروتلا نم مكعمأمل اقدصم © ظ

 صاعملانع ىهنلاو سانلانيلدعلاو دحوتلا ىلا ةوعدلاو د.عاوملاو الك اهل اًقفاوَم

 راصعالا مثالا توافغت بيسي ماكحالا تايثزج ىف اهل هتفلاخ نم ىءارتيام اماو شحاوفلاو

 | ءرصعىلا ةفاشالابى لل اننهنم الك ن ا تنس نم ةقفاؤملا: نأ لبا ةقشملاى ا ةفلاختم “كارل
 ١ قفو ىلع لزنل مدقتملا لوزت رخأتول ىتح عيرشتلا كلف رودي اهيلع ىتلا ةمكحلل نمضتم

 نكول) مسو هلع َلاىلص لاق كلذلو اعطق مدقتلا قفاول رخأتما لوزن مدقتولو رخأتملا

 ةلازاو راث الاوحم سمظل || # اهوجو سمطن نا لق نم ف ( ىعابتاالا هعسو امل امحىسوم

 فئثاو ب>احو نيعنم اهرانا ليزنو اهروص طبخ وحمب نا لق نم اذ أ مالعالا

 ا اذهو اهلثم ةسومطم ءافقالا ىهو اهرابدا ةئره ىلع العحنف : اهرابدا ىلع اهدرتف # م مو ظ
| 

 ظ
 | بسنتلل ءاقلا نوكتف ةبادلا رفاحو ريعللا ردك امهنع هللا خر سانعنا لوق ىتغم

 ىلا ءافتالاو ءافقالا عضوم ىلا اهدرنف سمطلا دعب اهسكشنوا اهرابدا ىلع اهدرت ناب ىا

 | اهرابدأ ىلع و رخ "الا سقع اهدحا نداقعب اودعوت مهنا ىل اع اهعضوم

 | ةدرق مهاتحسم 4 تبلا باكا انعلاك 3 خسملاب هوجولاب احا ىزخموا :# مهنعلنوا 8 |

 مهنم دحو نا ىعمب امدعو ادوحو او ناك الاب ظو رشم دنعولا عوفوو ريزانخو

 نآكو © دنعولا عش لق مهنم سان نم ثا 5-5 دحو دقو عمتوالاو عَ م نامألا |

 هنا نوملعت منا ىنعي مهل ديدش ديعو اذعو ةلاحمال انساك و 6 الوعفم هياذع ىا 6 هللا سما

 نع اوعجراو دولا اذهنم رذح ىلع اونوكف ةلاحال اعقاو ةفلاسلا مالا هللاديدهت ناك |

 .اضيا ةمالا هذهىف عّقو دق خيدملانا ٍلعا * رافغتسالاو ةبوتلاب رارقالاو ناميالا ىلا رفكتا

 لّزنتو ةلسعاب 522 اللحر أن ريءاق هام فاق تنك لاق هلأ ةالقلع ىنانع ىورام هنمو

 | ةيدأ ١ كلف كوت كلا تجي الف: كلذ قا هل اناقف رمت و ركبابا مشي وهو الزنم انزنف هرماب

 ١ ىطغدقو عبرتم وه اذاف عنصيامرو هلاحام رظنن هاَمْخ هيدانم داني م ةلحارلا انحلصاو انرقواو

 | ءانلخوهتلحار انأيهف ريزاتملا ىلج ركءالجر راص دق وه اذاف امهنع انفشكف هلءاسكب هيلجر |
 ه1 1 دس -- ع
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 هينوطا اوناك انعارنهو ايقدليت اىناكرةتتانربموا ةساربع ةلكن ماههيشىرحم اهئارجابوا | ا

 تلقناف * مارتحالاو ريقولا نورهظيو ةناهالاو ةميتشلا نوونس طتوميلع هللا ىلص ىلا

 ,عيمج تلق * انيصعو انعمس اولاقو اوحرصام دعب نيهجولاىذ لمتحلا لوقلاب اًواج فيك
 هنم. ةمشح ءوسلا ءاعدو بسلاب هنوهجاوبالو ناصعلاو رفكلاب هنوهجاوب اوناك ةرفكلا |
 كلذ نولوقيىا دياب لعلب مليا وطن نينا *| شطب نو افوخو ليلا هلع

 لكم يلا 7 اهءالتتفوا [نرظنا وع انعارل ةهءاشملا ع اورجاو 0-0

 ءازهتسالاب ههف احدق ىا 6 نيدلاىف انعطو هه ريقحتلاو بسلا نم نورمضيام ىلا ريقوتلاو

 لاقملاناسلب 5 اولاق هه ههاونو هللا مماوانم ايش اوعءسام دنع مهاولو هه ةيرخسلاو ظ

 يفيد جادو اتباع ميم 7 ناكم ءلاغإ ناسلوا |

 كلذوبل 4 ناكل + لاوقالا نما ولاقامناكم اذها ولاق هنا تي 9 0 + فيكجيع 1
 اولاق يقتسملا ىا ميقلا نمبوصاو هسفنىف دساو لدعاىا كي موقاو 8: اولاقامم يمهل اريخ ف

 اوبطوخف مهم ز ىلع كاذكهناهبا وجو كلذ نما ريخ اذه لعج مل الصا ريخموراتخا ىذلا ىف نكيملا ظ

 كلذاولاق نكلو ىاد مهرفكب هللا مبنعل نكلو# «نوكر شبام ماربخ لا )هلوقكوعو كلذ ىل ذع| |

 6 نونم والف تلح جوك سطو وم مهذعباوهللامهلذخف مهرفك ىلع اورمتساو |
 اًسرفالا هللا مهنعل نكأو ىا مهنعل ىف لوعفملا ريمض نم ءاششتسا هي اللق الا 0 كلذ دعب

 رابحالانم قيرف كلذ دعب ن خومأا دقو نامعيالا باب مهيلع دسني ملف مهنعلي م ىلاعت ها الملق |

 انامهياالا نونمؤيالىا نوئمؤيال ريمضنم ءاتسا وهو امهءبارضاو سكو مالس نب للادعك

 ءوسلا ءاملعلا نا ةراشالاو © مالسلا امهيلع دمحمب مهرفكو ىسوب مهنيا ودو السلق

 هنوفرحب باتكلا لها ناكاك لاقملاباللاعفلاب ( هعضاوم نع ملكلانوفرحب ل ةمالا هذهنم

 راثيانموىوهلا عابتاو اهتايزو ايندلا كرت ن مهب هللا ماامف لاقملاب « انعمسنولوشو  لاقملاب

 نو.شيالذا لاعفلاب 6 انيصعو ال. ىلوملا بلطف قاخلانع عاطقنالاو ىلوالا ىلع ةرخالا |
 تاماركلا هذه لها ىلع نوركنيو تاماقملاهذه لوح نوروديالو تالماعملا هذه حئاور |
 قع اورفكي ناب مهنم .اليلقالا ةميلسلا بولقلاب نوئمؤيالف تالاقملا عاوناب نؤزهتسيو |

 صالخالاو قحلا لطىفقدصلاو ةدارالائاتن نم وه ىذلا ىتقحلا ناعالاب اونمؤيومهسوفن

 هرسسدق راطعلا لاق : دوبعملا بلطيىف دوجولا لذي لب اهفراخزو اندلا كرتو هلللمعلاىف |

 رورسوب اردوخ نكم ىنادانس * روم قطن نيا رورغم وشم

 ىنادن ىورحوزا قشع ىنوح * ىناوخم ملاع هم لع ركا ظ

 بصللالا هملعتيال ىلاعت هللادجو هب ىتسيال املع لعل نم ) ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق

 وه عفانلا معلا ىلذاشلا خيشلا لاق * اهحير ىا ( ةنْلا فرع دج مل ايندلا نم اضرغ هب

 ةقرعللاٍلع وهو هللادوذح ىلع فوقولاو هللا نم ةفاخلاكمزليو هللا ةعاط ىلع هم: ناسف ىذلا |

 0 (هنا)



 هأانلا "ا مده ©١ق جمس

 ٍ مهو ةشن !اتكستا ياا مسا قزوين أ عال باتكلا لعن م أ انه زر, كلاي ةراشالاو © دبعوو

 ظ لوقلاوهساب رللاحو هاحلاو لاملا ىو اعمطو اسدلا ىلع اص رح هللانيدقنونهادملا ءوسلا ءاملع

 | اواضتنانوديريو و امدلاب نءدلا نوعدف ىوبلا عابناو هنهادملا مو (« ةلالضلا نورتشي )

 قحلا لسسنع قلخعا نيب نم قحلا بالطو ءاشالا ةثذوو ءاضتالا ءاملعلا رشعماب ( لدسلا

 ا هللاو )ب ةحلا راب ظاو حصنلا قيرطب ىلقر ذو كك راك ذز يفك هلم را[ هجن اد كو لمن فاق

 | مكتنودطسي يمنع كالو قا قيرط مكيلع نوعطشامف مهتحبصن اولبقتالف (مكتادعابلعا

 هنآ سحأ هيف ىلاعت هللا ما اوعيطاو هللاريغ قح ةباعرو هللا ريغ بلط ىلع ضيرحتلاب هللا نع

 كالضالا :لالضلا خوعا نب نمالا نيذه ناب عم نم حبفاالو اوسا الا ىرثال كيا ب 0

 | كاوز ببسف نولضف نؤئهادف -قلخلا ئدباىف عف-نوعمط ةاثلغلا ىف ناناؤكيام 4

 هداوج ف باصق نم ذخأ,ناكورونس هلاك هناخباشملا ضعب نع - ىوز - عمطلا عطق ةئهادمل

 ا

 ظ

 ءاجمئالوا رونسلا جرخاو لخدف اركنم باصقلا ىلع ىأرف هدونسل ددغلانم ًايشهوي 0

 | بستحاام لاقف ايش كروم مولا دعب كنطعاال باصقلا .هللاقت باصقلا ىلع بستخاو

 ىانلابولق نوكتناف عمط نف لاقاكوهف كنم عمطلا عطقو رونسلا جارخا دعبالا كيلع

 اهرهطيو ةئيدرلا قالخالا نع هسفن ىك زي نا لقاعلا ىلعف * ةسحلا هلرسشسل ةسظ هبلع
 ةمسهذلا لاصتخلا نم

 دوس تمص: هناا اقماطخ داوثت «: تاكو ملانجو. نفك ونت تر قاف لك ف ونت

 ماكلا نوفرحم ف موق اوداه نيذلا نم ىا فوذحم ًادتبم ربخ هي اوداه نيذلا نم ف
 لكم عضاوملا عمجو عضاومىف ريمضلا ركذ اذلو سنج مسا ملكلا #* هعضاوم نع

 ظ هولازا دقفهريغ هناكم اوعضوو هوريغامل مهنال نوابزي ىانسنحلا لح عضاوم ىف ةاروتلاىف

 | دارملاريغىلامالكلا قرصا غدحا .ناعون فيرحتلاو .اهنع هولاماواهمف هللاهعضو ىتلاهعضاونقنع

 | ليدبتىاثلاو .مههاذملةقلاخلا تايآلاب اذهانئامز ىف ةعدبلا لها لعفاكلطابلا ليوأتلا نم ب رضي

 | ةعيررمسا عسوهيلع هللا ىلص ىلا تعنيف مهشرحن وحن كلذ نولعفب اوناكو ىرخاب ةملكلا

 | هلدب دخلا ممعضوب مجرلا مهقيرحت وحنو هناكم لاوط مدا مهعضوب ةاروتلاف هعضوم نع

 000 لا ا 2 0 ا و جس وو ع سر دوال

 مالسلاهيلع ىتلا رضحمب ناك ءاوس ةدسافلا مهتاوهال فلاخم سما لكىف  نولوقو ظ
 ةفلاخملل اققحنو ادانع رت ةلك اتنعتر و تردي ةلاذاوع فحل لاقملا ناسلبالما د

 | عسا ىنعم ىلع لمحيناب مذلا ىتاثلاو .اهوركم عمسمريغ عمسا ىنعم ىلع لمحيناب حدملا
 | تيجاواهنال تعمشالب كيلع وعدم ىا' تومؤأ ممصِ ًالصا نال مطمن كتوك لاح
 | اوناكهيلع مهتوعد ةباحال اشم“ كلذ اولاق مهن اكف عمسم ريغ مصا ناكف عمسيل هيلع موعد

 | عاطل مهسفن ا ف نورمضم مو لوألا ىنعملا 3ةك١16 هل نير بظم مالسل هلع ىلا هين وطاح

 انبقراىنعم ىلع اهلم# ريخلل ةلمتحم .اضيا نيتبج تاذ ةلك 6# انعارو## هينوّسمطم ريخالا
 | قمحاىا ةنوعرلاب بسلا ىلع اهلمحب رشللو :كفلكت اننالك ىلإ كلنمسأ نقع انرظنناو



 هلامح دوهشل هدوجو فاصوا نيسوق باق ىلا هدوج فرفر ىلع لمحتل كدوجو فاصؤوا |

 نوذدجالاكئ مين ( ليبس ىرباعالا ابنجنالو )ل لاقت دوجسلادعب دهشتلا سوه اذهوةلالجو |
 ةسيالم ىهو دعبلا قاقحتسا ةبانج عم اهنودجمال اضيا تالفغلا نم ىراكس متناو ةبرقلا |
 قيرطروبعك اونلاو ىماوالا ليبسفف عرشلا هاظ مدَقب روبعلا قيرط ىلعالا ةيندلا ايندلا |
 رتسو دربلاو را عفدل ءاستك الآو ةوقلا ظفحو قمرلا دسل برسملاو مطملاب دادتعالا ظ

 نسحو بلطلا قدصو ةبانالاو ةيرقلاءامي ( اولستغت ىتح ا لسنلا ظفحل ةرشابملاو ةروعلا ظ
 فارحتاب © ىضرم متنك ناو ال اهتاوهشو ايندلا ةسبالم ةبانج نم ةينلا صولخو ةدارالا
 ىلوملاو ىقعلا ٍتلطو ايئدلا بلط نيب ددرتلا © رفس ىلعوا إل قحلا بلطف بلقلا جازمت

 متسبال ىا 6 ءاسنلا متسمالوا ١ ىوهلا عيت طئاذ نم 6 طئاغلا نم مكتم دحا ءاجوا ال |
 متهقوو سدقلا رئاظح ىرواجم منك امدعب هللانع متدعابتو متبنجاف ةيويندلا لافشالا |

 عاطقنالاو ضارىعالاب خود: نا عوجرلاو ةبانالا قدص 6 ءام اودحت لف ١ سنالا ضايرفف

 قالخالا ءوس نم نيببطلا لاجرلا مادقا بارت وهو 6 اببط اديعص اومميتف ل قلخلا نع
 مهمرك لايذا ( مكيدياب ) اوكسمتو مهمادقا بارت © مكهوجوب اوحيسماف ل لامالاو
 مدعو بصعتلا مكنع وفعي « اوقع ناك هللازا ) مهماكحال ةدارالا قدصب نيملتسم |
 6 اروفغ ١) ةيضرم ةاصخلا هذهب ةيندلا ايندلاب ثواتلا مكنعوفعي هلعلو ةيلكلاب هيلا عاطقنالا ظ

 مهسيلج مهب قشبال موق مهنال مهبدعسي مهناف ةوهشلا رابغنم ةوقشلا راثآ مكل
 الع قايل زفلعإ ظعتةوخر الا زك ذنبك هتندو الكف جوامع "قو و طنوس |
 انها [ى بت كفاح لاول لاننا" ذاب د كر ”ىداو ناش ظ

 عئاتش ةرهشل ةيرصب ةيئرلاو نينمؤملا نم ةيؤرلا هنم ىنأتي نم لكل باطخلا * رئاأ وه ظ
 . انثاك اظحب 86 ابيصن اوتوا نيذلا ىلا 8 ةدهاشملا رومالا كلسفف تمظتنا ىتح نيفوصوملا

 مهيلا رظننملأ ىا دوهيلا رابحا مهيدارملاو ةاروتلاوهو باتكلا لعنم 6 باتكلا نم
 نايتاياناك دوهملا راحا نم نيربحىف تلزت * مهلاوحا نم بحيعتنو مهدهاشتناب ءاقحا مهناف |

 هنأك 46 ةلالضلا نورتشي 8 مالسالا نع مهناطبش هطهرو ىبانب هللا دبع نيقفانملا سيئر
 ةيادهلا نم هوتواام نوكرتيو ةلالضلا نوذخأي ليقف مهيلا رظني ىتخ نوعنصي اذام لبق

 هللا ىلص هتوعنناتكن م اولعفامب نوديري لب مهسفنا ةلالضب نوفتكيال ىا :# نوديريو
 قحلا ىلا لصوملا مقتسملا * ليبسلا إ نونمؤملا اهيا اضيا متنا 4 اولضتنا ف ملسوهيلع
 قفارملا ذخاو لكلاىلع ةسايرلا مهلنوكتف مهنيد ىلع مهلك سانلا نوكل كلذ اودارا امناو
 مربخا دقو ءالؤه مهتلمج نمو اميمح * مكئادعاب 9» مكنم ىا : معالاو لكلا نم

 مهلاحب لغاوعوا مهتطلاخم نمو مهنم رذح ىلع ل مكلنوديريامو يل مهت وادعي

 مكحلاصمو؟روما عيججف الفكتم  ايلو ف ةديزم ءابلا “ هللبؤكو اف مها لامو |
 اولوتنالوهترصنوهتيالوب اوفتك او هباوقثف نطاوملا لك ىف # اريصن هللابؤكو ف مكلابحموا |

 دعو هيفف محرشو مهركم مكفكي نيعم ىلاعتهناف ءوسلانم مكنوموسباميو مهباولا نالوا هريغ
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 ءاسنلا ةرو- هينا سس اي
 اهتلاثو . دعوا هضيمدتشيو ةميظعلا مال.الا بح: هنكلو ,ءاملا ,لافحتسإب .تومبالنا,اهينانو |
 ا اوزوج ءاهقفلاف نديلاىف سعوا نيش ءاقب فاخم هنكل ةديدشلامال الاالو تييااهيفا جلا 0

 ىاىض يم لع تفطع رفسىلعوا 0 ثلاثلا مسقلا ىف هوزوجامو نيلوالانيمسقلاىف مميتلا ظ

 | ىعربشلا مكحلا ءانبل ءانتتسالا قيرطب هركذ قبسعم هدارياو رصقوا لاطامرفسىلع متنكوا |

 ققحم معسوب ك ىف كيذك مكحلا ملأ عم رفسلاو ضرملاب ممستلا قءاعتو هتيفيك نايسو هيلع ظ

 لامعتسا نع زحعل ان الراخلاءاملا مدعاذا رصملا ف هبانحلل ممدلا 1-0 ةفشحوبا لاق ىتح زدعلا ْ

 | هنم ”ىحلاو نئمطملا ضفخللا ناكملاوهو هي طئاغلا نم مكنمدحا ءاجوا قه ايلاغاهبف عاملا

 1 متسمال وا قه سان | نيعا نعدصخش ىراوبل هلا بهذي هديرب نهنا داتغملان ال ثدحلا نع ةبايكا

 :كءاماودجسرف وه ةبانلاواثدحلاوارفسلاوا ضرملا مكباصا اذا ىنعي نهومتعماجىا 46 ءاسنلا
 | هنع عناملاوا ءاشرلاوولدلا نم هيلالوصولاةلا دقفلوا هدعلوا همدعل هلامعتساىبع اوردقت+ ىا

 ظ جاجزلالاق * !ىههاط ضرالاهجو نمايش اودصقاف هو ايبطاديعصا ومميتف 8 ودعوا عبسوا هلو

 | حمو هيلعددي ممشملا برضول هيلع بارتال ارخص ناكّناو هريغوا ابارث ضرالاهجو ديعصلا

 ظ ىلا مكيدياو مكهوجوب اوحسماف هللادحر هفشح ىبا بهذم وهو هروهط كلذ ناكل

 | ءوضولا نم لدب هنالو هيقفرم ىلا هيدي حسمو مه سو هيلع هللا ىلص هنا ىورامل نيقفرملا
 ْ هللا نا ص ديعصلا نم ىا هنم مكيديا و مكهوجو اوحسماف ىا ةدياز ءاملاو هردهإ ردقتف

 وفعي نأ ةرمتسملا هتداعنم ناف امهل ريرقتو ريستلاو صيخرتلل ليلعت © اروذغ اوفع ناك
 | ةالصلا نا-ةراشالاو © .اريسعمال ارسسم نوكي نا نم ديال. نيينذنحال نفغيبو نيئاظحلا نع

 اوبرقال ) ناعالا :ىىدماي ىنعي هير جاني ىذلاوه .ىلصملاو هناجانم تاقبمو :نمؤملا جارعم
 | تاوهشلاعشاو تالفغلا نمىراكس تاو ةالصلاىف ةبرقلا اودجنالىا 6 ىراكسمتناو ةولصلا '

 كسه نياكه ىكسلا بعصأو اسدلا بح ءالمتسال ةلفغلا نم نكس را ني ركليف ظ

 | ةقرفلاوةعطقلا هلةَقِقْلا ىلع تقولا ىف هسفننمركسنمو ةقرحلا هؤاضقف را نمر كس نمناف ظ
 ناشوخ مادي اردوخ ةكاديف ع ناشيوخ مأن كننريسا ىا

 وا ىوك ىناسإات دوخزا وش 1 وا ضرك وقد دوخأب ىنكنرو

 روضح ىماوخ ركا ىلإي ىتاغ « رود فرح نيز ىدوخ كيدزوتان

 ْ ىدش تب تلصو روطزا مرجال ل ا ف هدايوح تلفغزا ونان

 | عفر دنع مارحالا ةريبكتل ربك ١ هللا نولوقتاك نولوقت اذاملو 6 نولوقتام اوملعت ىتح )

 | كلتىف نوكيالنا ىتشف ه,لوقتلادنع عت تنكناف ”ىثلكنم لجاو مظعا هللاءانعمو نيديلا

 | ةيحالوىلاعت هركذ عمك يلق ىف ”ىش ركذ دحنالزا كلذ ةراماو رخا ”ىش ةءظع كيلقىف ةلاخلا
 تنك لاو هتافص عي ىف ةكرشلا لبّقبال دحاو ىلاعتو كرابن هناف هبلط عم ”ىش باطالو هتبح عم ”ىش ظ

 ةيرقلان ال كتالصنم ةبرقلا دجال ناركسلاك تنكو كلاج ىلا ةبسنلاب ربك ١ هللاكلوقىف ايذاك

 57 لزسنا دوح لاو 2 بوتقاو دحساو )ب هب دطوخاك دوجسلا طرشب هطورششم |

 أ
 أ



 م 7107 جم ىتاكل لف

 | دحاو لك هئرعف مثهدقتعم ةروص َّق هدايعل لح هللانا ) ثيدحخلاىف درودقو هما ىلع |

 نودحوملاآلا هفرعلالف ىرخاةروصى رربشةروصلا كإتنع لوح مث بفهادملاو للملا لها نم

 ,ديهش بهذم لها.لكلف ادهش ةمالكلنا مو ( باب لكنم ةيدحالاةرضح ىلا نولصاولا |

 مهنبنو مثالا ىلععادهش مهف نوددمحملا اماو .: هدؤهشم لاح نع تشكي ديهش دحا كلو |
 00 3 1 2 9 9 : ١

 | مهدهشل مهسو هعباتملا قح مهس اوعباناذا روصلا عيمج ىف لوحتلادنع هللازوف رعي مرجالف

 | نيقيلاقح ىلا نيلصاولا نيلماكلانم ماياو هللالعج هترابعب ىهتنا مهلاوحا فرعيو
 84 ا

 ا  ىور © .نولوقتام اوملعت .ىتح ىراكس متناو ةولصلا اوبرقتال اونما نيذلااهيااي © |
 ا

 ا
ْ 

 ا

 | مهب ىلصيل مهدحا اومدق برغملاةالص تقو ءاخو اولمث املف اوبرشو اولكأف ةحام رجلا تناك
 | تآاللا -حرطب اهرخآ ىلا دبعاام نودبا متاو نودصتام دبعا نورفاكلا اهيا ايلق ًارقف |
 ١ بهذدقوالا نوحبصيالف اهوبرشءاشعلا اولص اذاف ةالصلاتاقواىف نوبرشبال اوناكف تلزنف |
 | 1 1 ف 5 5 5 - 3 < 5 0

 ١ دارملازامم ةالصلا نابرق ىلا ىهنلا هبجوتو اهعرحت لزنمث نولوّقبام اوملعو ركسلا نيم

 ةدابع اهناف ةالصلانيع نع سل. ىهنلا مث ريستلا ىف لاق * كلذىف هغلابملل اهتماقا نع ىهنلاوه

 | مامالا لاق * هجولا ىلع ةالصلا نع هيزجعي ىذلاركسلا باستكا ىهنوهلباهنع ىهنيالف |
 | ةأرمالالو قب الادبعلل ةالصال ) يسوهيلعهللاىلصهللالوسرلوق كلذكو هتلاهحر روصئموبا |

 | زوشنلاو قابالازال ادهو زوشنلاو قابالا نع سيتابركل ةالصلا نع ىهنل اه سيل ( م ئانلا]|

 لبق اوملعت ىتح ركسلا ةلاح اهوميقتال ىنعملف ضرفلا طاقساىف لمعت ىتلاب تسل ركسلاو |
 ظ ةلاط مسا ركسلاو ةالصلاىف هنؤرقيسام نوملعي مهنارهظ: ةبرجتلا كلتبذا نولوقتام عورمشلا ظ

 بضغلاو مونلاو. قشعلانم نوكيدقو , بارشلانم نوكيام رثك او هلقعو ءرملاناب ضرعت ظ

 ْ نالسك ع مج ىلاسكلاك ناركسعمج ىراكسلاو .انههيلع لمحبف لوالاىف ةققحدهنكل فوخلاو |

 ١ حصودودحلاو لتقلاو تاكالهتسالابذخاؤيو هؤارشو ناركسلا عيب زوجالهناىلع اوعمحاو |

 هناف ىراكس متاوهلوق ىلع فطع ه6 ابنجالو  ىفاشللافالخ اندنع هلةيوقع هقاتعو هقالط |
 ىوتسيةبانلا هتباصانم بنجلاو .اينجالو ىراكس ةالصلا اوبرقتال لبق هنأك بصتلازحىف |
 دعبم بنجلاو دعبلا ةبانملا لصاو ردصملا ىرحب هنايرل عجاودحاولاو ركذملاو ثنؤملاهمن |

 هلحم لاوحالا متانم غرفم ءانئتسا © ليبس ىرباعالا © اهعضومو ةالصلاو ةءارقلا نع

 هيف لماعلاو ىلوالا نود ةيناثلا لاحلاب هديقت رابتعاب اونرقتال ريمض نم لاح هناىلع بصنا

 رفسلاب نورذعتف نيرفاسم مكنوك لاحالا لاوحالا نملاحىف ابنج ةالصلا اونرقتالىا ىهنلا

 | ةميركلا ةي الاىفو هةبانلا ةلاح ةالصلا نابرقنعىهنلل ةياغ 6 اولستغتىتحإ» ممبتلاب نولصتق
 ىتكيالو اهسنديامع هسفن كك زي ناو هبلق لغشيو هيهليامع زر نا هقح ىلصملاناولا ةراشأ
 ةثالثىلع ضرملاو *ضي سم عم #8 ىض م متكناو 8 اهيلاعا ناكمادنع ةكزتلا باسم ىتداب

 | ةميظعلا حورقلاو ديدشلا ىردجلاىف م تامل ءاملا لمعتساول ثيحب نوكينا اهدجا .ماسقا
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 أ قرفلاةلقل ىلقلا يع لما ىلا ةجاحالو مهل ةستلم ضرالا ىوستىا ةسبالملل ءانلا لضافألا

 | ىا دوب ىلع فطع ه4 اثيدح هللازومتكيالو © مهب اهتيوستو بارتلاو ضرالاب مهتيوستنإب

 اونقدي نا نودوب ىا لاحلل واولاوا مهلع دهشت مهحراوج نال هناتك ىلع نوردهالو
 نيكرشم انكام انبر هللاو مهلوقب هنوبذكيالو اثيدح ىلاعت هنم نومتكيال مهو ضرالاىف
 مبلعرمالا دتشيف مهحراوج مهيلع دهشتف مههاوفا ىلع هللامتخ كلذ اولاق اذا مهنا ىورذا
 | لوقف ةماقلاموب حون ىعدي ) ملسو هيلع هنلا ىلص هللالوسمرلاق ضرالا مهب ىوستنا نوئمتيف

 لوقفريذننم انءاحام لوقتت مكعلب له هتمأل لاقف مالوقبف تغلب لهلوقبف كيدعسو كيبل
 ىعديمث اديهشي مكلع لوسرلا نوكيو غلبدق هنا نودهشبف هتمأو دنمم لوقبف كلدهشينم
 | ىلع مهلامعا ضرعتو ادحاو ادحاو همساب ناسنالك ىدانب مْ مالسلا مملع ءاساالا نم هريغ

 / ةرخ ًالامولع فشك ب اتك ىف دما وباركذو * ( اهحسقو اهنسح اهريثكو اهليلق ةزعلابر
 | شوحولان يب لصفيو ءانرقلانم ءامجلل صتقيو مئاهبلا نيب ىلاعت هللامكحبام دعب نوكي اذهنا

 / لوسرلااوصعو اورفك نيذلادوي ذئب ضرالامهب ىوستف ابار اونوك مهللوقي مث ريطلاو
 ' ىلا ىلع ضرعي هنا ملعاو * ( ابارت تنك ىتبلاي لوقبف رفاكلا ىنمبو ضرالامهب ىوستول

 ١ ضرعتو مهلع دهشي كلذلف مهلامتاو مهابسب مهفرعبف ةيشعو ةودغ هتما لامعا مالسلاهيلع
 تنتكناو ىخاايركفتف ةعملاموي تاهمالاوءاب الاوءادنالا ىلعو نينثالاءوبو سيملاموب هللا ىلع
 | كيدل دوهشلا مظعاو كلاقمو كلعف نم كلاوحا لكىف كيلع دوهشم كاب الدع ادهاش
 ظ عجارهنا اع نم لمح لمحافنياالو نامز هنع سغيالو نيع ةساخ 0-0 ىذلاك يلع علطملا

 ظ ريثكلاو ليلقلاو ريكلاو ريغصلا ىلع ىزاحم هللع مداقو هبلا
 ظ كينلعفرب تساناوت سكههن * كيلو تعاطو تسزابريخرد ظ

 ظ ىتخادربن نكفر 0 ا

 ظ ىلع رداق كناف كلام سار ىلع اضباق تمدام كناو كلام سار كمايا ناف كمايا عيضتالف

 / ةرخآآلا ةعاضب عمجم ىتح دهتجاف اذه كموي ىف ةدساك ةرخأآلا ةعاضبنال حيرلابلظ
 | ةزعلا مول داسكلاموب ىف اهنمرثكاف ةزيزع ةعاضبلا هذهريصتموب ”ىجامتاف داسكلا تقوىف

 ١ نيتكر اولصيناب مهلنذؤينا نونمتي ىوملانا - ىور - موبلا كلذف اهيلطىلع ردقتال كناف |
 مهل نذؤيالف ةدحاو ةحييست ىف مهلذذؤيوا هللاالاهلاال ةدحاو ةرم اولوشنا مهل نذؤيوا

 ةلفغلا ىف مهمايا نوعيضي مهناءابحالا نم نوجعتيو

 ايزو ارز عزرتع: لصاخو شوكي « ظفاح دزذكي هدوهئبوب رم ةكلاهم

 هغلب امدحا لك رضح ام دهاشلاو ديهشلا ( انئجاذا فيكف )ل ىلاعت هلوقىف ىتاشاقلالاق ©
 ةفصواناكاماقم هدهج غلبمو هيعسوهلمو هلاح نع فشكي وهف هلع لاغلاوهو ةجردلا نم

 بسحمالا تعي و مهلاهف عومهيبنهللا مهاعدام بسحب ديهشةما لكلف ايأروا قا تافصنم
 | ةفرعملا ىف هماقم نم ىنلاهيلا لص وام مهدادعتسا بلطيم ىلاالا مهاءداش هتما دادعتسا هضتشام

 اديهش ى' لك لعج كلذلو مهيبتك مهلاوحا نم هيلع مهامو مهما نطاب دحا فرعنالف
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 ةنخلا لها لخد نيح هتكلالمل لوقي ىلاصت هللا نا ) خمحصلا ربخلا ىف درو * ةيناحورلا
 ىرخالل نودجتام ريغ ةذل ةمعت لكل نودجنف ةمعطالا ناولاب ىتْوةُقابلوا اومعطا ةنخلا '

 ةذل ةيرش لكل نودحف ةبرشاب ىتؤيف ىدانع اوقسا ىلاعت هللاَل ومب ماعطلا نم اوغرف اذاف |
 مكطعا ىولأساف ئدعو مكتقدص دق مكبر انا ىلاعت هلال اوغرف اذاف ىرخالا فالخم

 مكمركا موبلاف ديزملا ىدلو ع تدضر لوقص انالثوا نيترم كناوضر كلأسن انير اولاق ظ

 ادجس هيلا نورخبف هللا ءاشام هيلا نورظنيف باجحلا فشكشف هلك كلذ نم مظعا ةماركب

 ةدابع عضوم اذه سل مكسؤر اوعفرا مهل لوقي مث ىلاعت هللا ءاشام دوخسلاىف نونوكف
 ظ ( منلا عيمجنم مهلا هلال اج ركهرل عقارك هايم ركل

 واتت كل درادن نبا ككاو *+ ىدرادت ناهح للم ناناح لامح ناح

 مهلوبخ ىصاو»و مهس ٌؤر ىلع كسملارشنه رفذا كسم نم لت ىلع شرعلا تحن نم عير بهنق) |

 مهل لوقو نهوكرت امم لضفا ءاهبلاو ندملاىف مهجاوزا نوري مهيلها ىلا اوعجر اذاف
 ظ ىءاطسلا ديزي وبا لاق *ةيونعملا ةنْلا فراعلارظن حمظمو ( متنك ام نسحا امتتجر دقمهجاوزا

 | قوطعاو ناْعلاتانملاىل اوحيتفوا نيلع ل عاو:سودرفلا ةئجن نمزيخ ةئلالا ةفرعملا ةوالح
 جرح راند نب كلام لاقو * هللاب ىسنا لاط رحسلا تقو ىنينا لبا / 8 دا الذل اسدلا ا

 نيدلالالج لاق : ىلاعت هللا ةفرعم لاق وهامو لق ءاشالا سطا اوقوذي 3 اهلا مرش نمل

 هريس سدق
 ]١[ تخاسب ىرصق ىدمرسنما ردنا * تخانش دوخ تاذ هكارنا كنخ ىا ظ

 ةصسل سمسا

 كلا ا ا الا ا ا ا ل ع

 [9] ىقيص نك ىلفص نكح لقبص * ىلكهر هجركح 0211 سب
 [ت] ماشم ذا ديكرد هللا عر هكحات * ماكز ىنييزا زغمزا نكح مف
 ركش مط ناهجرد ىبايبات + رثا ارفصو بتذا راذكم جيه

 ىودح- لك بصتلااهلحم © فيكف » هتمحرب ةنلاانلخداو هتفرعمىلا ماياو هللا اناصوا

 مهريغو ىراصتلاو دوهبلا نم ةرفكلا ءالؤه عنصي فيكف ىا فرظلاوا لالاب هدشتلا ىلع

 هيلع اوناكامب مهيلع دهشي ه4 ديهشب و مالانم 46 ةمالكنم قه ةمايقلاموب :# انتجاذا وي
 ه ءالؤه ىلع #9 دمعاي كان رضخا 6 كبانئجو © مهسوهو لاعفالا حاقو دئاقعلاداسف نه |

 كملعل مهقدص ىلعدهشت ه# ادهش #9 ديهشب هلوق نم رك ذامبمهلع لولدملا ءادهشلا ىلا ةراشا
 دهشت مهلاح نع مهفتسملانيذكملا ىلاةراشاوا مهدعاوق عمال كعرش عامجتسال معدئاقعب
 اوصعو اورفك نيذلادوب ذئموب + مهمتاىلع ءادنالا رئاس دهشياك نايصعلاو رفكلاب مهلع

 لوسرلاناصعو+1(«ف يكف ىلاعتهلوقباهتعاظفو اهتدش ىلا ريغاىتلا مهلاخل نايب ة«لوسرلا
 رفكلا نيب اوعم نيذلا ىنتىا هسفن ىلع”ىثلا فطع مزايالف رفكلل ةرئاغملا ىصاعملا ىلع لوم

 «* ضرالامهب ىوستول قه لوسرلا اوصع نيذلاو اورفك نيذلا دارملاو لوسرلا نايصعو |
 ةيوستف ىو لاكضرالا مهي ىوستف اوئقدبنانودوت ىا دوت لوعفم ةلماو ةيردصللانا ىنععول

 ضعبلاق * ءاوسضرالاو مهن ١ كو .اوقلخبمو اون مهتانودويوا مهنقدنع ةيانك مهبضرالا ظ

 , ( لضافالا) سرخ قارب دوب رورغد» هكه لبا درع1 تياكح نابرد مود رئتفد طساوارد [“]
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 راب شيورد كن لدرب دهن * راكزور ارهلفس دن ماهوج ظ

 تبل ماير كاشاحو لوبدنك 23 تسردوحدوب شدنلب مابوج

 هو هتسلاجم ةيناجت نم دبالف بلقلا ىسقي لبخبلا ىلا رظنلا ثراكبا نيزيشب كاق* |
 دوب دياب 3 راوجعمه + مزال ت رواج دشاب ككنوج

 دونادباجمكح ىواشق نإ + ةروابشنا سك زوكرك#
 ١ ىأزت نايشيدا ةثاع قدضت هوب نا "لق عاج الااو 1م دلازونيدلا ىف" ةباكارب ماسلا! ىف
 | تعقو ةعقر اذاف ءامسلا ىلا رظنو ىسوحلا ىكف ةقدصلا هذه كعفنتام لاقف كلذ ىلشلا

 رضخا طخب اهيف بوتكم هيلع
 سوب موب. ةفاخنم نمأو * دلخ راد ةحامسلا ةأفاكم
 سوجملانم داوحلاناكولو * اداوج ةقرحمب ران امو

 نا اهنف صالخالاو ةعاطلا ةدايزلو ارفاك ناك نا ناالل ىخسلا قفوب. ىلاعت هللازا ىنعيي

 / # ةرذ لاقثم لظيال هللانا 8: ىلعالا هبر ةدهاشم قيلبو ىلعلا تاجردلاىلا ىقرتفف انمؤمناك

 | كلا ارا ءّرمتضلا'اولعلا نعو ةرذاارادقع.اتعا:لاسقعلا خف ديت الوولا نحبالا عنف لقتال

 ' ثيلملا ءابهلا ءازجانم رهظني اموا بارتلا ءازجانم ادج ريغصلاوا اهرغصنم ىرت داكتال

 ظ ىنن اذا هنال مظلل ىنن اذهو ةغلاملا ماقك بسنالا وهو سمشلا ءوضنم تملا قا ءازت عودا

 / لاقثم كي ناو ىا * ةّسح كن ناو # ريثكلا ف لخاد ليلقلان ال ريثكلا ىنن لدلقلا
 ريغنم نونلاقذحو تنؤم ىلا لاقثملا ةفاضالوا بذا "تنناأتل نيمضلا ثنا  ةْسسَح ةراثلا
 ' اهباوث فعاضي ىا  اهفعاضي 8 لامعتسالا ةرثكل افيفختو ةلعلا فورحب اهيبشت سابق
 ْ هي هند نم تؤنو 2 لقعيال ام نيتالص ةدحاولا ةالصلا لعج ناب ةنسللا سفن فعاضت نال

 | ارجا © لمعلا ةلباقمىف دعوام ىلع ادئاز ليضفتلا ليبس ىلع هدنع نم اهبحاص طعبو

 ' امو ريستلا ىف لاق * هيلع اديزم رجالل اعبات هنوكل ارجا هامس امناو اليزج ءاطع #* اهظع

 لضفلا اذه ىمسو البلق اهيف امو ايندلا ىمس هنا عم هرادقم فرعل ن# مظعلاب هللا هفصو

 اذه نيرخ الاو نيلوالا سوؤر ىلع دانه ىدانيو ددلاب ةمايقلاموب ىبؤي هنا  ىور ب اهظع

 لوقف مهقوقح ءالؤه طعا هل لاقي مث هقح ىلا تأيلفّقح هيلع هل ناك نم نالف نبا نالف
 , اهنم مهوطعاف ةحلاصلا هلامعاىف اورظنا هتكئالمل هللال وقف ايندلاتبهذ دقو نيا نم براي

 صهاظلاو هتمحرو هلضفب ةنلا هلخداو هدبعل ىلاعت هللا اهفعض ةنسح نم ةرذ لاقثم قب ناف
 ىذلا مظعلا رجالا اذه اماو ةنملا ىف اهب دوعوملا تاذللا سنج نم نوكي فشلا! كلذزفا

 صخ امتاو ةفرعملاو ةبحلاف قارغتسالا دنعو ةيؤرلا دنع ةلصاخلا ةذللا وهف هندل نم هيتْؤِي

 لامجالاب لاشيال لامكلاو ةداعسلاو ةطبغلانم عونلا اذه نال هندلنم هلو عونلا اذه
 رونلاو ءافصلاو قارشالا نم ةيسدقملا سفنلا ىهوجف هللا عدو امب لاني امنا لب ةيدسجلا

 تاداعسلاى لا ةراشامظعلارجالا اذهو ةينامسلا تاداعسلا ىلا. ةزاشا .فغضتلا كلذف.ةلمخابو ظ
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 همه 7٠١12 !: سهاخلا ءزجلا

 ْ ىلع م فراخ ىنمحأ ايوعلاف ناطي دنا اهنايللط اههياطبشالا ىك , ىأ 4 انيرق ءا ءاسف انسرق هل هلا

 انين لاف او كج لرد ىا ه6 مهيلع اذ امو © مهل اهونيزو حئابقلا كلت |

 ظ رخ ًالامويلاو هللاب ناعيالازك ذ نال هللادجول ءاغتبا كي هللامهقزز امث اوقفناو رخآًالاموبلاو هلا
 ا : : 8 .

 ١ .ناعالا3 مهيلع ىذلا امو ىا هلا هباون بلطو ىلاعت ههجو ءاغتبال قافنالا ننيكي ناىضّس

 ظ 0 داننقتع الاوت ةعفنملا ناك لهجلا ىلع مهل خ خسون وهو هليمس ىف قاشنالاو ىلاعت هللاب

 | ٍهيقااتسع العلا . اهلا مب .ىذؤي هلل .دباوللا ييلطل :نكفتلا:للغ: ني رخو هيلع وهام فالخم
 ظ اطايتحا هيلا بحي نا ىتش هيف ررضال سما ىلا وعدملا نا ىلع هسنتو ةليلخلا دئاوفلا نم ظ

 وهف 4 اهلع وه ةققحلا مهلاوحابو 6 مهب هللا ناكو 2 ىصحتال عفانم هيف ناك اذا كف
 ا
| 

 تلطيف هنوقفتي الو ةينسلا ةيورخالا تاماقملانم ريثك. نم نومرحو ةيندلا ايندلا نم للقب |
 قينيال اف هنوقفتي لي ءاضرو قحلا |

 هع -- 20#

 هزاوا ملاعب درا رب هكح *. تسنا مركزا شدوصقم كس

 هزاو رد زنورب وا هداياء مركودوجو لضف رصمزا دشاب

 ١ قولا. نلف طب ليم هلو كتوموب تاودبل)ا لاونج يب لغياب يلجأ نوي ىلاظاغأ|
 | سانلا ةلاقم ىوس هل ةعفنم الو لجرلا اذه حسنك ”الماناه/نسانلا كزقنفي صح هسنك المو |

 | دماح لاق * ةعدسلاو ءايرلل لمع ىذلا كلذك ”ىش هل ىطعبال أيش هب ىرتشي نا داداولو |

 ظ .ءاءلعلا لمع نع هعنمرولعلا هقزري اهلوا . ءايشا ةثالشب هبقاع ئىرصا كاله هللا دارا اذا ىفافللا ْ

 هعنعو ةعاطلا باب هيلعتفي كلاثلاو .مهقوقح ةفرعم نع هعنميو نيملاصلا ةح هقزري ىناثلاو

 أ ةحصص تناكول ةننلا نال.هتريرس ءوسو هتنن ثيل روك ذملا كلذ نوكي امناو ضالخالا ظ

 ا لمعلا صالخاو مهقوقح ةفرعمو ملعلا ةعفذم هللا هقزرل |

 قلح رادنن رهيزا ىثوررد ع قلد هج تناسرد عم رائز هج

 أ لاملاركش ناف احبحشال انخس نوكيو هلامعا لك ىفو هقافناىف ءايرلا نم صلخت_ نا ىتفلا ىلعف

 هرسس سدق راطعلا خبشلا ناقد هللا لسس يف هقافنأ

ٌ 

[ 
 ظ تسوب نغم ىبذ ديآ هجهنركو * تسوكن تين صالخاي تدابع ظ

ْ 1 

| ْ 

ْ 
 شتدساو ناين تعز نللهزةرغ قبو ود :لئاز ةمادتت كن كي اوت د
| 

 د

| 

 ظفاخلا لاقام هسانيو : |

 تسئاشيورد تريغ زامه :كىثاب هدناوخ * زونه ركف زا دوريمورف هكنوراق جنك
 . فاشكلا بحاص لاق «رزوىلع ارزو كلذ نوكي لخبلاب سانلا سما اذهعمو الخ ناكاذاو |

 هتوح لح وهرصب صخشدحا ىلع داح ادحا نأ هعنسقرطاذا نم للخلا ءالب ىلب نمانياردقلو

 ةرشحو كلذنم ارجض هنن ازخ ترسكو هلحر بهن ام أك هسأرىف هانع تغازو برطضاو '
 لصاحخلاو* اوردق نا ئطعب نم نوعنمبو نوطعيال نامزلكىف دهاشم اذهو ىهتنا هدوج وىلع

 تاريخلا رئاسو راب الارفحو روسحلاو رطانقلا ءانكإ اريج ديلا عم ىف نودهنجم مهنا ١

 0 در



 ةامخأا ةرو ا هي 1 ب

 ىذيو اناساسنا رزي هاولاب رهن ممن دكاحج دويتلا ل !ادبابعلا :لابادو ةرسيلل قيفتخ 34 |
 ١ ىذلا ) ىلاعت هلوقل ىلاعت هللاتافد نانتحالا نآل هب .اللإ نيك اسملاو ىءاتيلاو ىبرقلا

 ردصبال دعلاف ( ءوسلاب ةرامال سفنلانا ) هلوقل ناسنالا تافصنم ةءاسالاو (هقلخ 'ىش 087

 هللانف ةنسح نم كباصا ام ١ ىلاعت لاق 5 هسفن قالخاب اقلختم نوكي نا الا ناسحالا هنم

 هللاىلع لاقالا ةيدومعلا طرش نا مو ىزخا ةراشا هنفو © كسفن نم ةئس نم كياصاامو

 جرم ىتح نا قالخاب فصتا اذا الا ناسحالا هنم ردصي الو هاوس امس ضارعالاو ةيلكلاب

 انسحماهريغو نيدلاولل هب ىتبتو هب كنع ىنذتف ةيبوبرلاةرضح ىلا لوصولاب ةيدوبعلا ةدهع نم
 هب الا بقع لاق ادهلو سفنلا ءاَه نم ءايرلاو كرشلا ناف ءاير. الو كرش الب هاسحال

 هللا و سفنلا فاصوا نم رخفلاو لايتخالا ده الاتخم ناك نم بح ال هللا نا )ل

 امندلا حن اهتاف اهئاصوا نم ةبحلا الو هللاب نال سفنلا نال اهفاصوا الو نسفنلا بحال ىلاعت

 تيدا نه مدا نبا ىف قخبا كرشلا ) ممسو هيلع هللا بص لاق اهاضتقم قفاوبامو اهفراخزو ٠

 المع كرشا دقف
 سنا زاعرد وضو ف نكلا #23 ئسمي قح دنبردوح ايبا يكد

 تخورف ىاوترد ادخاب شرك * تخودتسلبس ةقرخايدىور'

 تاهداحسس دكانتق لفتادذ 3 تاهداح داوريمأ قحب (رجركءا

 ريغل اهولمح ىتلا لامعالا ىنعب عب ( اروثنم ءاه هانلعُح لمع نم اولمعام ىلا انمدقو ) ىلاعت لاق

 ىلاعت هللا هجو اهب سمعلاف ةقدصلاب قدصتا ىنا هللا لوسراي لاقف مالسلا هلع ىنلا ىلا لجر

 لكب ءاقحا ىا ىوذحم هربخ ًادتم وهو هب اوحنم امب 6 نولي نيذلا 8 صالخالا اياو

 1 هللأ ة 4مم | رفاك اكن 6 هللأ ةمعس 5 والك وين هنا اذه نم 5 رايكتماا 8-3 عشوم

 6 ا 00 اناف مي مل راضتالل

 | لول نوهنو هنيا هحبوأ انت الال مهدوجا امو مهاخسا ام لاقيلو راخفلل ىا © سانلا ءانر

 | فيمن لرلاوب البغي واوا هل وعفم كني تدي قرتلا لع

 أ دو هلوتو ا ا 99 6 رخ آلامويلاب الو 8 517 الو 82 موللاو مذلا

 , هتعفلمىف اعمطوا هترضمنم افوخ اقولخم مدخ نمو (ءاماظلا ةليللا ىف ءامصلا ةرخصلا ىلع ةلعلا

 ا ءاحو سمشلا عاعشفف ىري ىذلا رابغلا وهو روثنلا ءاهلاك اهانلعجو اهباوث انلطبا هللا جو

 / ماقملا فاخ نم ىنعي 6 هبر ءاقل وجري ناك ن ف ) ىلاعت هلوق لزنت ريخ هبف ىل لاقي نا بخاو
 هللا اقزر 31 ادحا هير ةدامعإ دلقيسأ الو اطاص المع لمعنلف 0 هنا ولا ديرو ناش هللا ىدب نبب

 ' نومتكيو ع هإبقام ىلع فطع هب اوحنم امي ىا هب هي لخلاب سانلا نورمأيو ه9 ةمالم

 ا صاظلا عضو 0 أمهم ايادغ ن.رفاكلل اندتعاو ب ىغلاو لاملا نم ىأ :# هلضف نم هللامهينا مآ

 ظ ناطيشلانكي نمو 8 ملسو هيلع هللاىلد هللالوسر ةوادعف مهلاوما نؤتنملا ةكك أ وكوشي



 - ايما زج سماخلا ءزجلا

 ' برق ىذلا ىا 46 ىبرقلاىذ رالاو لف ليما درلابوا مامطلا ماعطاو تاقدصلاو رايماب
 | ىدؤيالهدس ىشىذلاو ) ماللسل هلع لاق نءدوا بسأل لاصتا راوجلا عم هلىذلاوا هراوج

 ١ ضرقتسا ناو هتينغا رقتفا نا راجلا قحام نوردتأ مهام ليلقو هللا محر نم الا راجلا قح
 |! تنعش تام ناو هندع ضرم ناو هتيزع رش هباصا ناو هتانه ريخ هباصا ناو هتضرفا

 ' ةثالث ناريلا ) مالسلاهيلع هنعو *هلةبارقال ىذلاوا ديعبلا ىا «بتجلاراجلا وه ( هتزانج
 | راوحلا قح ناقح هلراجو مالسالا قو ةبارقلا قحو راوجلا قح قوقح ةئالث هلراخ
 تحاصلاو له (باتكلال هانم راجلاوهو راوملا قح وه دحاو قدح هلراجو مالسالا قحو
 ١ لصحو كبح هناف رفسو ةعانصو فرصتو ملعتك نسح سما ىف قيفرلا ىا # بنجلاب
 | كنيب تماتلا ةنح ىندا نم كلذ ريغوا سلجموا دحتسم ىف كبنحب دعق نم مهتمو كبناجب
 . «ليسلا نباو 2 ناسحالا ىلا ةعيرذ هلعجنو هانشالو قحلا كلذ ىعرت نا كيلعف هنببو

 ١ عدلا فضلاوه وا هدوزو هيووت ناب ناسحالاو هلامو هدلب نع رفاس ىذلا رفاسملاوه

 هجر ىتح هدنع مَع نا هإلحنالو ةقدص وهف كلذ ىلع دازامو مايا ةثالث هقحو كنلع كلذ

 الام مهفلكي الو مهبدؤي ناب ميلا ناسحالاو ءامالاو ديرعلا نم مكناميا تكلم امو 9# ٠
 ةرشاغم معرشاعي لب ندا مالكلاب مهذؤيالو راهنلا لوط مهل لفعلا رثكي الو مهلةقاط '

 كؤامم وهف ناوبح لك مهضعب لاق * هبلا نوجاتحيام ةوسكلاو ماعطلانم مهطعيو ةنسح
 فتأياربكس ىا 44 الات ناك نم بحال هللازا 8 ةميظع ةعاط هب قيليا هبلا ناسحالاو
 موش الو مهلع رخافتي قلال امي هي اروخف #8 مهلا تفتلب الو هباحصاو هناريجو هبراقا نم

 هللااثاىتا ىبموماي ] مالسلا هلع ىسؤمل ىلاعت هللالاق ركشيال هللا ىف اروخف لاّشو قوقحلاب
 ريصيملو قامعت ىلع ركشي ملو قكاضقب ضري مل نف ىلكيرشال ىدحو ىدبعاف انا الاهلاال
 ةرطق ءامسلا نمتلزنا ام ىلدجيسي نم الواىسوماي .ىاوس ابر دبعيلف ىناطعب عنقي ملو ىنالب ىلع
 الواو نيع ةفرط ىندحج نم تلهما املاصلخم ىىدسي نم الولو ةرحش ضرالاىف تبنا الو

 الواو .نانناتيلاب كغ 1 نورئاتلاو الولى سبوخار 0 وطا 'نوارطنتلا قواد يلب نكبتي "نت
 هيعاونو هيماوا قيرطب هدخو هللادبعت نا ةدابعلا نا يلعاو *[نيملاطلا تكلهال نوحلاهملا
 دقف "يش: ىف اعمط وا ”ىش نم افوخ هللا تدبعول كاف ئتتعلاو ايندلانم أيش هعم دعت الو
 نايرج دنع ملستتلاو ىقعلاو ايئدلا كرتب ىلوملاب ىلوملا بلط ةيدوبعلاو *ىثلا كلذ تدبع
 هلصوب ىتح كريشلا كرتو فرصلا ديحوتلانم دبالف ىولبلاو عنلاىف ارباص اركان ءاّضقلا |

 نيفراعلا نضعب لاق : هاغتبم ىلا هللا

 هاشداب كلم راد ىنب هءان « «هلا ال » رد نك وح ىته دقن

 تتبناد وسم نا هك كر بالذ غبن 3 تستدوصقمناك هرذىه قح 5 |
 : 0 3 ا
 دربم هدابقي ىوس اق زا * دردىربارنشرفو شرع هك «ال» ظ

 كونت جوانيشلا تيادخ اب * دهدس .ىناهرب ون زا ارث ءالد

 ا ررصق * ىتشادرب نابم زا اردوخوبن نوح قشاَرْفا ىرداارتام

 ( اذاف )



 1 ذلا ةروس مي ١6< جم

 ١ بحتام مهل بحتنا وهف ةماعلا ةحصتلا اماو . هيلع ساناالدتو ىفاصنالاو لدعلاب مهلوعدتو
 | راخ مع نيحلصملازا كشالو حالصلاب م.اوعدو مه رحم الو مهب حلصت ناو كسفنل |

 ظ ظاَقاو قيرفتلاو دافلاب ضرالاىف نوعسي مهذا قلارارش مهماف نيدسفملا الخ سانلا

 ( اهلغشا نم هللا نعل ةمان ةفلا )ل درودقو املازا نود هنفلا

 دخل تفك ارهتفد ةنتق نم دك « زيرك نوتات نيشنمه نازا
 لثم ىلا خيصيال لقاعلاف هنزحبو هؤوسيام هيف دحاىلا دحا مالك لصوينم نيدسفملامو |

 لئاقلا اذه

 تيفكاوادروا هك ىبيرق وز رثب .* :تفخو درك عوج بعافقرد ىدي

 دادن مجنرو درزاي مدوجو * داتث هرردو يقع ىربت ب

 نما زيوس عد وباب رد. «ىمت .*. ني. غوش ىدماو ىتشاد روت
 نيطساوتم(اوثعباف) لساكتملادي رملاو لصاولا خسبشلا نيب فالخلا عقواذاهناةي الاىف ة راشالاو ©
 امهلاوحا اققحتو امهلاقمىلا ارظنل نيكلاسلاىربتعمنم ىناثلاو نيربتعملاعراشملا نم اهدحا

 ةيبرتلا نسحو ةدارالاب (امهنيب للا قفويإ) امهحالص هيف ايأر امي امهنيب (احالصا اديرينا )ل
 (.ملعامب امهنم دحاو لكل ردقف امهل اب «اريخإ !ءهلاوحاب «املع)لزالا ف ناك للاذا)
 أ رجاهلانا همم ىعدقو هرسسدق ىربكلانيدلا محن ىفراعلاخيشلاتاليوأتىف اذكامهل امبو
 / ىونملا مهقاغا ىروصلا مهفالتخا عنمالو نينمؤملا ماوع نيب اك نيلماكلانيب ع ةفلاخلاو
 | انالوم لاق : ةماعلا لوقع هفرعيال رس اذه لثملف كلذ ةيبلالا ةمكحلا تضتقا دقو
 نيلماكلاو ءالوالا داحنا ناب ىف نيدلالالج

 [1] رازهدص .نشش معو دنشاب ىب مه * رايود ىبيب عمتجم ناشيزا نوج
 ناثداب ددغاب هدروا .ددع رد, *+ ناشر دادعا/اه-وم لاثم رب

 رميح ري رعي حادي رسب حي »د

 قلخ دامحمارد ناك.:ثرفاب ىلاعت ىادخ لد تروثشم نايرد مود رتفد لئاو' رد ]١[

ْ 
 ا
 أ
| 

 ا

ْ 
 ا

 دول قالا حور دحاو نس « دولا قاوح حور رد هقرش ْ

 [9] ىكي ناج نكيل دودمم ناش مسج * ىيي ناميا كيل دودعم ناؤم
 ال بلس فلاختاو ةيرشلا بسحب ةقرفتلاو ةدحاو سفن مهلك قحلا لهأ نا لكلكإف

 لعف لك نع ةرابع ةدابعلا © هللا اودبعاو »ف ةهجو هجو لك نم ىنعملاف مهقفاوت قا

 عيمجو بولقلا لاا عيمج هيف لخدي اذهو كلذب ىلاعت هللاسما درجحمب هب ىنؤي كرتو
 الج كارشالا نم أيش وا هريغ وا اص ءايشالانم 6 أيش هب اوكرششت الو 9» حراوجلا لامعا
 ىنعمءانلاف . اناسحا امهلا اونسحاوىا 4 اناسحانيدلاولابو ف ءايرلاوهواينخوارفكلاوهو

 امهلا ناسحالاف رشبلا قوقح مظعا امهقح نال امهب ادبو (ىننسحادقو)إل هلوقىف ام ىلا
 للصحخت ىف ىبسو امهعم مالكلاف نشخي الو امهيلع هتوص مفريالو امهتمدخم موق ناب
 موا خا نم ةبارقلا بحاصبو * ىبرقلاىذبو © ةردقلا ردّقب امهيلع قافنالاو امهبلاطم
 ' اورقتفا نا قافنالا نسحو ةيصولاو اونغتسا نا ةمحرملاو محرلاةلصب كلذ وحنوا لاخ وا
 خلا ةوخا نونمؤأا اغا حار نايرد مراهج رفد لئاوا رد مر نيك اسملاو 8 اصو ناكنا مهلاوما ىلع مايقلاب وا مهل حملا وهام قافناب © ىئاتيلاو 2#



 مت + ٠ خف ”تجح سفمارلا ءزحلا

 دلاوتلل مهدوجول امبت نهدوجوو لصالا مهدوجو ناكف ةوبنلاو ةفالخلا ةيلامكلا
 . محام تنب ةيسآ الا ءاسنلا نم لك امو زثكلاحرلانم لكك ) مالسلا هيلع لاق لساتتلاو

 ؤ ىلع ديلا لضفك ءاسنلا رئاس ىلع ةشئاع لضفو نارمع تنب ميرمو نوعرف جازم |
 'امناو ةوبلا وا ةفالخلل نحاصي دح ىلا نهلا غلب ام اذه عمو ( ماعطلا رئاس ْ
 ' نيدو لقع تاصقان مهلا ةبسنلاب نهنال لاجرلا ىلا ال ةوسنلا ىلا ةسنلاب :نهلاك ناك
 هذه نع مكنيد ىنلث اوذخ ) ءاسنلا رئاس ىلع اهلضف عم اهنع هللاىضر ةشئاع ىف لاق ىتح
 | ىلا ةسنلاب نكلو مكتيد لاك اوذخ لقي ل ثيح ناصقتن نلاسازلا لل ةسنلاب اذهف (ءاريملا

 نم ءاسنلا ظح نوكي ( نيشنالا ظح :لثم ركذال ) ىلاعت هلوق ةدعاق ىلع هنال لاك ءاسنلا |
 58 عماج ريقفلا لاق : نيشالاظح لثع روك ذلا ةباثع نيثلثلا ناك هلامكف ثلثلا نيدلا
 ةسفنلا سلاجلا

 طل يطل تربغ تّفيرط اذلقا ه) دوك اوما نعل تاك لكل ابرج

 نأ نسح زا وكم ىبلد هن نوح #*« نزم مد ىدرمز لماك هن نوح
 هر صقان بز نوح صئان در درب تسدناد مز دش لماكه كنز

 ' ةأرملا نيب افالخ ىأ هي امهنيب قاقش ف ماكحلا اهيا متتنظ وا متملع ىا :« مفخ ناو 9
 ١ ديرب امهم الكن ال اما ةفلاخلا قاقشلاو زوفنلا عقب امها لبق نم نوردتالو اهجوزو |
 ' امهنع ّللاىخر سابع نبا لاق «رخ آلاقشريغ قش ىف امهنمالك نال اماو اريل لا نجا قيم 7
 لغفلاب هدودو فرعتلال هتلازا ءاحرل هنال .نيمكتلا ثعب ىنانيال قاقشلا دوجوب مزحلاو |
 .ةموكتيال اطاص الداع الجر 6 امكح ف نيبلا تاذ حالصال نيجوزلا ىلا ىا © اوئعباف 9
 ' نم 8 لوالا ةفص ىلع رخآ * امكحو إف جوزلا لها نم # هلها نم # حالصالاو
 مهن حالصلا بلطاو مهلاوحا نطاوبب فرعا براقالا ناف ةجوزلا لها ىا 5 اهلها
 نم اهرئاهضىف ام زربتو اءملا نكست نيجوزلا سوفن نال مهسوفلل نكساو مهل حصناو
 | ىا امهل  احالصا ةجوزلاو جوزلا ىا هي اديري نا 8 هضغبو رخآ الا اهدحا بح
 ىس نسحب ةفلالاو ةقفاوملا نيجوزلا نيب عقوي 6 امهنب هللاقفوي قاقشلا نم امهنيام
 هقذو هارح امف هتيث حلصانم نا ىلع هبش هبفو .ةفأرلاو ةدوملا امهسوفن ىف قلبو نيمكحلا
 عقويو قاشلا عفر فك معي نطاوبلاو يهاوظلاب ه6 اري اهلع ناك هللانا ف هاغتبا امل هلل
 ' كربخاالأ ) ٍمسو هيلع هّللاىلص هللالوسر لاق نييلا تاذ حالصا ىلع ثح ةب الاىفو * قافولا
 لاقو ( نيبا تاذ حالصا ) لاق ىلب اولاق ( ةقدصلاو مايصلاو ةالسصلا ةجريكوم لاف
 لل ) لاق هلا لوسراي نمل اولاق اثالث اهلاق ( ةحبصنلا نيددلا اما الأ) هسو هيلع هللا ىلص
 هب كرششت الو هللاب نمؤت نا ىلاعت هلل ةحبصنلاف ( مهتماعلو نينمؤملا ةمثالو هءاتكلو هلوسراو
 هيلع مهلدنو كلذ ىلا ساللا وعدنو هنع ىهم ام ىهشو هب ىلاعت هللا يما امي لمعتو ايش
 هبنمؤت نا هباتكل ةحصتلااماو . اهلا سانلا وعدنو هتنسب لمعت نا هلوسرل ةحيصتلااماو

 ا نيسلاب ىلع جرخت الن ةئالل حيل او هلا ىلثلاوعدتو يفاع لسنو موتو,
2 
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 اهمدىف ةطحشتملاك ىهف اهجوز ىذاىلعتربصف جوز اهل ناكاذا ةأرملا ةشئاع اي .اهرخآو |

 طاصمب ءاسنلا قم ارسال اك لطم رق وهو مالسلا هيلع مد اب علض ىهو اهقلخ لق |

 هنردأ عتاب لاحترلا ضئخاوب ( ارانب مك مكيلهاو مكسفا اوق 9/ لاير لاق نهايبدو نهئيد .روما |

 ءاسنلا ةرو- مد 7 مال“ ججم

 2 -جب -س ش لل لطي جبس سمس جال
 ١

 ىتنبال هنا الا هراكملا ليد نم لاولإ دال ىلوا هبلت قيض عم هنع داسفلا عفد نم

 ظ نيفراعلا ضعب لاق اك انويد نوكي نا ءرملل
 كنن هب ىناكدنز زا هب ندرم .هك .« :كنهن ناهدّرد نعفك ناب نيزك

 نيرششع نم ةقيقطلاىف لاّمحا ةأرملا نم دحاو ىذا ىلع لمحتلالوقي ءاملعلا ضعب ناكو *
 برضلا نم لجعلا ةاجنو رسكلان م ردقلا ةاجنو ةمطللانم دلولا ةا هف الثم اهنم ىذا
 قرحلانه بوثلاو هطاقسو ناوخلا لوضف لكا نم عنملا ىا رجزلا نم ةرهلاةاجنو

 نع لوئسم مكلكو عار مكلك ) مسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق ليحرلا نم فضلاو
 ايضيا لاقؤو ( :ةنلاتلخأب ضار اي اهجوزو تنام ةأما اما ) اضيا لاقو ( هتيعر
 امباف هللا كلتاق هيذؤتال نيعلا روخلانم هجوز تلاق الا ايندلا ىف اهجؤز ارا ىذؤتال)

 هللا ىضر ةشئاعل ابطاخم مالسلا هيلع ىنلا لاق ( ايلا كقرافشي نا كشوب ليخد كدنع وه

 مْ اعارذ نيعبس همانقلا موب اهناسل هللال عج الا اهناسب اهجوز ىذؤت ةارما اا.) اهنع

 برضالا اهجوزل وعدت مث اهسفنل وعدتو اهبرل ىلصت ةأرما امباو ةشئاعاي . اهقتنعفلخ دقع

 اهتم ىلع تعزج ةأرما امياو ةشئاعإب .اهسفنل وعدت مث اهجوزل وعدت ىتح اههجو اهتالصب
 اهناسل هللا ل عج الا اهتم ىلع تحان ةأرما امياو ةشئاعاي . اهلي هللا طبحا مايا ةثالث قوف

 تءطلف ةببصم اهتاصا ةأرما ايا ةشئاع اي . اهعبنت نم عم رانلا ىلا ترجو اعارذ نيعبس
 لكو ريخ لكن م ةسيا تناكو رانلاف حونو طول ةأرما عم تناك الا اهبايث تقرمو اههجو

 لك اهنعلو ىلاعت هللا اهنعل الا رباقملا تراز ةأرما اياو ةشئاع اي ةمايقلا موي عفاش ةعافش

 هتعاسنم دغلا ىلا هتقمو هللا ضغىف تناك اهلزنم ىلا تعجز اذاف عجرت ىتح سبايو بطر

 تاححاود نكناف ىدهتجا مث ىدهتجا ةشئاع اي* رانلا لهانم تناك اهتقو نم تتام ناف

 ليربج لازام ةشئاع اي . طولو مون تابصاعو ةنلا نم مدا تاجرخو دواد تانتافو فسوب

 (اهجوزاهقلطي ةأسم!لكمصخ انا ةشئاعاي . نهقالط مرح سهنا تننظ ئتح ءاسنلا ما ىفىنيصون

 ماقلاو راهنلاب مئاصلا رجا لثم اهلوالا لحن نيح اهجوزنم لحن ةأسعا نمامو ةشناعاي )لاقمث

 ةعضر لكب وةمسن قتعةقلط قوناهل وإلا قاطللاخإبا قالا سان ناو هللا لسس ىف ىزاغلا لمللاب

 ةروربم هج لمعلا نم اهل ناك الا اه رهم نم اهجوز نعت ةفخ .ةأ سا اعا ةشئاع اي.ةقرقتع |

 اهلوا اهأطخو اهدمع اهتينالعو اهرس اهميدقو اهثيدح اهلك اهبونذ اهلرفغو ةلقتم ةرمعؤ

 ءاملعلا ةضورىف اذك ( تاماتلاتانمّوملا تاملسملا تارك ذلا تاتناقلانم ثناكو هللا لبس

 لاجرلا لعج ىلاصت هللانا ةيآلاىف ةراشالاو © هضعب تفّدجنو هترصتخا دق :ليوطت هفو
 ةرحشلانا | امكف عؤر ,هلانهو لوصالا مهو مهدوجول عبس نهدوجو نال ءاسذلا ىلعنيماوق

 ءاوح ماق ناك امكف مهعولض نم نقلخ ءاسنلا كلذكَم اهنم تقلخ اهناب ةرعلا عرف

 د
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 ةبتكو ةبطخلا ةطخل ريمسشتلاو ةحامسلاو 1 ل ار رار ةرلاو لاو"
 اميو ف ةداعسلا عماوجل ةلماشلا لئامشااو ةدايزلا ءاعدتسا ىف ةلخلا لياخلانم اهريغو ةباتكلا |
 لدا اذهو ةقفنأاو رهملك نهحاكن ىف مهلاوما نم مهقاالا بيسبو ىا # مهلاومانم اوقفنا |

 راصنالا ءاضشن دحا عيبرلا نإ دعس ناريس يفرز جاوزالا ىلع تاحوزلا تاقفن بوجو ىلغ

 اهوبا اهب قلطناف اهمطلف ريهز ىلا نب ديز تنب ةبييح هن اما هيلع تزيشن مهنع هللاىضد
 هللا ىلص لاقف تازنف ( هنم نصتقنل ) مالسلا هيلع لاقف اكدو سو هيلع هللا ىلص هللاوسر ىلا
 صاصق الف صاصقلا عفرو ( ريخ هللادارا ىذلاو !سما هللا داداو اسما اندرا ) لسو هيلع

 نهنم ه6 تالاصلاف # عورفلاف روك ذم امنود امو سفنلا ىف مكحلاو اهوحنو ةمطللاىف ٠
 بجاومل ىا 46 بيغلل تاظفاح 9 جاوزالا قوقحب تامئاق ىلاسعت هلل تاعبطم 6 تانناق وف

 نعو « توسلاو لاومالاو جورفلانم جاوزالا ةسغ لاح ىف هظفح نهيلع بحي امل ىا بغلا !

 ظ اذاو كتعاطا اهترما ناو كترس اهلا ترظن نا ا سعا ءاسنلا ريخ ) سو هيلع هللا ىلصىجنلا ظ
 | قحف هلام ناب راعشالل اهبلا لاملا ةناضاو ةيرالا التو ( اهسفنو اهلامف كتظفح اهنع تنغ |
 ' طفي سمالاب ىانهايا ىلاعت هظفحب ىا ةيردصمام 6 هللا ظفح اهب إف اهلام مكح ىف فرصتلا ظ
 مهيلع نهل للا ظفح ىنلاب ىا ةلوصومؤا . هل قيفوتلاو ديعولاو دعولاب هيلع ثحلاو بغلا |
 باطخ 46 نهزوشن نوناخت ىتاللاو » نهنع بذلاو نهظفحب مايقلاو ةقفنلاو رهملانم .
 صا ثودح دنءسلقلا ىف لصحت ةلاخفومخلاو نهيلع مايقلا قيرط ىلا مهل داشراو جاوزالل |

 نع نهمفرتو نيئاصع نولظت ىا اهدحا هب داري دقو هنودحب لعلاوا نظلا دنعوا هوركم
 ' ةظعلا روصنم وبا مامالا لاق «بهرتلاو بيغرتلاب نهوحصناف # نهوانءف ف مكتعواطم |

 ' ني نهورجماو ف بقاوعلا ريك ذتب ىهو ةرفاثلا عئابطلا بغريو ةبساقلا بولقلا نيلب مالك
 دقارملاىفىا 5 عجاضملا ف  ىلقنع كرتلا رجهلاو ةحبصنلاو طظعولا عفتي مل نا كلذ دعب ظ
 | مونلل بنجلا عضو عضوم وهو عجضم عمج نهورشابت الو فحللا تحن نهولخدت الف |
 ١ اوساك الو نئاش الو حربه ريغ نارحولاو ةظعلا نم ملعف م عج / نا 3 نهوبرضاو ظ
 وج 5 كلذب © مكّسطا ناف إف اهيف جردي نا ىنبني ةبترتم ةثالثلا رومالاف شداخ الو ْ
 اوليزاف ىا ةيذالاو خسوتلاب 3 اليس نهيلع اوغيت الف #3 ارجاز دعيام ىهتنم هنال مهاظلا ظ
 هل ينذال نك بنذلا نم بئاتلا ناف نكي مل نآك نهنم ناكام اولعجاو ضرعتلا نهنع |
 نفح ماظعا ىا 4 اريك ف نهيلع مكنم ةردق مكيلع ىلعا ىا 6 ايلع ناك هللا نا ف ْ

 هنأش ولع ىلع هنوصعت مكنال نعجد اذا نهنع اونعاو اورذحاف نهلع مكن مكيلع
 لاق «مجر اذا مكيلع ىنج ننمم وفعلاب ىقحا متاف مكيلع بوتيف نوبوتت مث هناطلس ءايربك د
 ىلا ل موا بّذكوا ىتسف.ىا روك ىلع هتجوز. نم علطاو :فقو اذا اهحريثو ةعرشلاف
 لال وسو ىلإ لجر ءاح هنا خ يود اهكس-ف اهنع ريصيال نا الا اهقلطي هناف لطابلا
 اهبحا لاق, ( اهقلط )لاق سمال دي . كزتال ةأرما ىل هللالوسراي لاقفبمسو هيلع هللا ىلص
 هحاكن ماود ىفامىأرف اهعم اضيا وه دسفو اهعبنا اهقلطنا هناب هيلع افوخ (اهكسما ) لاق

 ( نم ) د
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 هس | نييسصسسسس بسع

 ةححضتل اناق مالا هنا كيلذلطتلاو 0 هن - 2 ءرلا بج نا بجاولاف

 امع عنا ىا رجزلاو ةظعوملاب مهلامعاو مهرهاظ نع انا 2 ني الا دار

 هلغ دز دعلاب كو اك .ناف هركب امب ادحا ركذي الو ةقفشلاو ةدءرلاب مهلماعيو قيلبال
 ناك نم نثاك دا بر تكك 3 لوزوهر اهيل لوّشإ

 ىنب ىوزا ني دنام تهد هك + ىدك كرم "قامداتش نكم
 ندل نم ٠ ىلاو ناسحالا لها وه نم ىلاو مهرجافو مه ' ىلا ناسحالاب سانلا ىلا ددوُو

 نانلفالا صهوج + هنو مهم ىذالا لمحو هل لهاب

 تسر 0-2 ةوزكدهش ىلو * تس ديامت ترهز وح .لمحت

 لاحم هناف مهاذا نم ةماللملاق ىف عمطيالو هلم عاف ف ءاذنا نانا هافجوا همتش نم لعجمو

 ىسوم نا - ىور -:قواخم نم قولخم لحد لا كفلكف هسفنا نع قاحلا ناسل عطق , ل هللاناف

 فيكق ىسفنل كلذ تلعفام هنلا تبا نعول يفجر هلام ىللاشبال نا كلأسا ئبملا ناق مالسلاهيلع

 هلو هلل يع هندم الا ةحاش ىف ؟ ئسئم) ثيردحلا ىف , مهتامهمو سانلاتاحاحب مودبو كل لعفا

 ىل اع هللا 2 ءدلا نعبر شو اريسيت رسعملا ىلع يلف طتتح لا اهلا لعيب حالص اهبف

 رورسلالاخدا ةرفغملا تاج وم نمنا دثيدخلاىفو ( مسملاهيخان وعى دبعلا مادام ديل نولعيف

 تدقع نذلاو 9 ىلامت.هلوق' ىف ئربكللا «زيذلا مج ديفا لاق © ( لمد تانارم

 مهنانعا مكتاجإب , تذل, نأب هللا قَد ةوخالا دقع مهنيبو | في سائؤيل نيذلا ىنعي 6 مكناعيا

 اهالاو ةسرتلا ناار عسل سوتاف ل بقل اونا ءاحفلالا» قديمة ةارالاب

 ؛١ عدوا ىذلا «مهمصن) مهب كيلستلاو ةخوخيشلاطُئا رش ىلع مهحلاصعب مايقلاو

 !نملو هعدوأ ام .ا عنا ادولا نم ('ىش لكيلع ناك هللا نا ل هتءكحو هملعب كدنع

 ةئام الاب م ١ .ةكيكدو اهني اف ةناشاب مهلادو ءاطعاىف اونوكنا ةمايقلا موب مهيلع دهشلإ

 ىلا نال نوقلتم الب تانامالاق م واتا اني نمتنا نار تب هيلع مكيزاجو

 مزاي الاو بابلا اذهىف ةيلها هل سيل نم ىلا رسسلا نوشفب الو تاما دستالاب نيون ةنالامإلا
 .ردوسدت ىنؤرلا نيدلالالج انالوم لاق : .بابزالا تر راريْساَف ةنامخلا

 [5] دئامددبسشوبو ؛هتسناد .اهزار :*. دئامديشوت ١ قح ماح .كتافراق
 [؟] دس ود. نشئاهد هديك رهه #* هجن ومأا راك رارسا اركره

 اهزاوا زارب لد و شومحخ بلل * اهزار لدردو تبلفق شيلرب

 لالو هاا ةانواقل قاف ومي وع ال الاسكا نك
 د نتف ادد يااا م 5 ارئاطلطس ريس قدكلا

 م باوصلاب و هللاو 8-5 »* بأ "عرج ليج ل ارو ]اولا

 ىلع ةالولا م انق حئاضفلان ع 0-5 ل نوما را ىلع نوماوق لاحرلا #

١ 
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 ءاسنلا ىلع لاحر 2 بوسإل ١ ىا اسلغلا نش رّلا 0 0 ريمضلا 44 ضعب ىل اع

 صخشأ || ناعاذم
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 ص مهصعل هليأ 7 0 1 لايف + كر رض و نب سعأب كلذ كلك ا ىلع نوطالسم ةنعرلا |

 ادب انوريب ناتي زا ريش هكذ اذ هك وص هروب ن :| 7 : . ا 2 عيدعتما
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 رمق ذ هج ها
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 مآ 07 ١ ده :دكأ نيبياثت ءاجلا

 | ىلعاقلمم نوكيدق تارودقملا ضعبناف ةيناسنالا ةليضف عيضتال ى مدادعتسا ردقوه ىذلا
 | ةنماكلا تالامكلا لانل لئاضفلا بسكو تادابعلا ف دبعلالساكتيالنا ىتبنبف * تنكلا |
 | داشرلاو ةيادهلا ىلوو تاوعدلا ببج هناف هلضف نم اعاد ىلاعتهللالأسيو دادعتسالا ةنازَحف ظ

 هرسسدق نيدلاالج انالوم - و ٍْظو اباب عرق نمو دحو 177 أد بلط نش

 لس 7 [1] دتنكت زاهبش ةكنز تركف هاري داك جوايا ىو ىتقمادب :دنوح

 [د م ونتج ل عتب ردو يسك* ع 2 0 1 27

ْ 

 [؟] 00 نيح ل ا دج #* 1 دبا ١ ذم ئدزك كطنوح

 [م] كلاب با رد ىسر ردنا. تبقاع + كاخزورره ىكم اج زنوج
 قرم 0 نوربرد ناز 9 تسئاع #» ىردىبوك نوج هكر يد

0 | 
 (5] تس ربه ا هاررد بلط 5 ع اًمتادزز بلطرد 0

 ةجردلاىف ةتوافتم ةثروىا ىلوم عمج © اوم انلعج 8 لامو ةكرت نكل ىا ه« ( لذ وف

 ا كرتئام 8 ثروملا نيبو مهني اع طونملا اا كا نساك نور 6-0 اهنولي 1

 ١ هلت لوعفم ل مل نال انلعج وهو لماعملاب لصفلا عم ناس 3 نوهرقالاو نادلاولا

 ؤ كاكا ىلإ لاو و ملا نود تل يلملا قلع 0 00 لومشلا دك د هلع مدق
 ظ ىلاوم مهاناعج موق لكلو ىنحملا نوكينا ذوجيو ثارولان م اهريغو تاصصعلاو ضئارفلا 2 و قدص د>و دحو أيش بلط نم هك ناس رد مو-رتفد رخاوا رد اعل .| 5 5 0-6

 اال ل1 1ع نو تلو نايلاب ارك راع نب تل يوت مصل راكم نميميعما, اادووكا |
 1 جدلا ادت مالكلاو قوذحم هللا مجارلا ريمصلاو .لكل ةفص ىلا وم
 | مه 6 مكتاجا تدقع نيذلاو  هنم ظح ىا قزرنم بيصن اناسنا هللا هقلخ نم لكل
 0 0 ىلاعتهلوقب خسنف هفيلح لامنم سدسلاث روب فيلحلاناك ة 51 ىلاوُم
 هنعلقعيو هترينا ىلع اًدتاعتو ل ا> ردي ىلع ىلجر اي ةفشح ىلا دنعو © ضعبس ىلوا مهضعإ

 ىلا دقعلادانساوماحرالاىوذ نع رخؤموهف الصا ثداو هلن كيم نا هنرا هلو هلقع هبلعو حمص
 دوهعلا فذح مهدوهع مكناميا تدقع ىنملاو دقعلا دنع اهيةكلامملا داّتعملان ال ناميالا

 ىنعا ريا ردص كلذلو طرشلا ىتعل نمضتم دم وهو فذحمث هماقم هيلا فاضملا مم

 6 ”ىثلك ىلع ناك هللانا 3 مهلفحىا ٠ ءافلاب ه# مهبيصت مهوتاف 0
 ءاطعالاف بسغرت هيفق اكلك ىا هك 3 ادهش عنملاو « ءاتمالا اهتامح نم ىلا ءاشالا نم

 هلوّش دارملاو ءافلحلا (مكناعإ لبا نشل تاو 021006 « مهببصت عم ىلع ديدهتو '
 هطدادش لكما, نالت ةللاقتؤ و فنا و ةااشل ا ةكتكلاو هرتملا( هال |

 هللاىلص لاق ةوادعلاو قافنلا ىلعال ةحبصللاو صولا هجو ىلع هطلاخو نمؤملا ءاخا |
 | هلىعادتوضع ىتشااذا دسملا لثم مهةطاعتو مهمحارتو مه داوتىف نينمؤملا لثم ) لسوهبلع

 ( ىجلاو رهسلاب نواب تال ١
 دن هوج كلل عه 3 25 0 3 كلج قام مدآ ى

 [ ؟6 عومي رك < آه ءماتإج ممم رع ؟ هت ع6 7

 تشادئ هد سمع ارهدرسفا ىاه دزاهكى ربكر ام تتاح نايرد موس رافد لئاوا رد هليل
 رارق وقت اراهوضع 60 ع 910 زا ةيردواا دردب ىوصعوح

 5" ادا 15077 كلان هك دباشت ىبت ىب لاركتد 2 زك وت

 ( بجاولاف )



 ءاسنلا ةراوس م 1944 زج

 مهيلع مركأا عاونا ةضافاو مهيلا دوملاو هديبع ىلا ناسحالا هقلاخوملاعلا ريدمل كوالا:
 داحماو ملاعلاقاخ نم لوالا دصقلاب دوصقملاوه امف هللا ىلع ضرتعا هناكف كلذ لاوز ىمتنف

 اضارتعا اذه نوكيف ناسنالا .كلذ نم تلا كِلَس قحا هنا هسفنىف دقتعا امر اضياو نيفلكملا

 رون هلقنع ليزيو ةعدبلا تاملظو رفكلاىف هقلامم كلذ لكو هتمكحىف احدقو هللا ىلع
 ةدوملا عطقي هناف ايندلا ف داسفلا بيسوه كلذكف نيدلاق داسفلا ببس دسحلان اكو ناميالا

 ( اونمتالو)هلوشهنع هداع هللاىهن سيلا اذهلف اهدادضا ىلا كلذلكبلقنيو ةالاوملاو ةبحملاو |

 نع ملسو هيلع هّللاىلص لوسرلا  ىكح «  ىلاعت هللا ءاضقب ىضرلا ن٠ لقاعلكل دبالف ةيآلا
 هتنعبو اقيدص عتبت5 ىثامعنل ركشو ىثالب ىلع ربصو ىئاضقل مستسا نم ) لاق هنا ةزعلابر

 | (ىاوسابر بلطيلة ىئامعنل ركشيملو الب ىلعريصيملو ىئاضقب ضرر نمونيقيدصلا عمةمايقلا موب .
 كج تسفطل همه نابفطل دادس « لابو ىافجو روجزانم ا 0

 نبا ىورام كلذ دكؤياممو * ناسنالا كلذ نع ةمعنلاكلت لاوز ىنم اذاامف مالكلاوه اذهف
 ىلعلجرلا بطخال ) مس و هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق .هنع هللا, ويضر ةر ره ىلا نع نيربس

 لانا اهماقم موقتل اهتخا قالط ةأرملا لأسالو هنخا موس ىلع مؤسنالو هّْخا'ةظخ
 لوصح ىني لب كلذ نمتملاذااما دسملانم عنملايف ةفلاملا كلذ لكنم دوصقملاو ( اهقزاروه .
 تناك امير ةمعنلا كلتنال زوجمال اضيا اذه اولق نيققحملاناالا كلذزوج نم سانلانف هلاهلتم |

 ناسنالل زوحنال هنا نوققحلا لاق بسلا اذهلف ايثدلاىف هلع ةرضمو نءدلاف هةقحقف ةدسفم |

 مهللا لومينا ىتيني لب نالف ةجوز لثم ةجوزو نالف راد لثم اراد ىطعا مهللا لونا
 | نسحادجب+ل اريثك ناسنالا لمأتاذاو ىئاعمو ىداعمو ىايندو ىردىف احالص نوكيام ىطعا

 ( ةنسح ةرخآلاىفو ةئسح ايندلاىف انث1 انبر )) هلوقوهو هدابعل اهلعتنا رقلاىف هللاءرك ذامت |
 ا دارملاوه اذهو ةيلعث قحىفاك لاملاكلذ ىف هكاله لعلف لاملا دحا ىنمتال نسحلا نعو# |

 ١ مكعب هب هللا لضفام اونمتالفإ ىتاشاقلانيدلا لاك خسيشلا لاق * (هلضف نم هللااولأسا و)) هلوق نم
 ةحوهب ىطشر دادهتسا "لك نا .ةلوالا دابا ل عدت تلا تالاتكلا سبك ضلال

 كلذلو لاحم هريغل صاخلا لامكلا كلذ لوصحو هبصتخمو هبسانت ةداعسو الك لزالاىف |

 | ىا ( لاجرلل ) هببس عانتمال بلاطلل هلوصح عنتميام بلطوه ىذلا ىلا ظفلب هبلط نكذ |
 ١ نيصقانلاىا 6 ءاسنللو ١) ىلصالا مهدادعتسا رونب 6 اوبستك ااممبيصن )) نيلصاولا دارفالا
 / «هلضف نم. هللا اولأساو ١ مهدادعتسا ردقب 6 نيستك | امم بيصن ) لوصولا نع نيرصاقلا
 | هنييو مكب لوحيال ,وح ةيفصتلاو ةكرتلاب مكدادعتسا هيضتق/ لاك ةضافا هنم اوبلطا ىا
 | انماك مكلع خانم ( "ئث لكي ناك هللانا ) هنم نامركلا: ناريتب: اوبذعتو . اويجتحيتف
 6 هوقلأسام لكنم ك امو )ل ىلاعتلاقاك مكي قيلباع مكسجبف 6 اهلع ) ةوقلاب ىدادعتسايف
 6 مكل بجتسا ىتوعدا )ل ىلاعت لاق باجاالا هبدحا هاعدام ىذلا دادعتسالا ناسلب ئا
 | قوفىذلا لاحلا بلطنع اعنمو ابهن 6 اونمتالو ) هلوق نوكي ليوأتلا اذه ىلعو ىهتنا
 ْ نكمملا بلط ىلع اثحو !ىما 6 هلضف نم هللا اولأساو ) هلوق نوكيو ىلذالا دادعتسالا |



 حم يبي بيبيببييبيببببيبب 2س بل 222 22222 2طق#

 ظ بخ اي لستإالو هقوشعم ريغ ةيدوعفف 00 قداصلا 06 دارملا |

 ظ ! ١ | هاوس بلطم هل سلف 0

 ظ دهاوش ىداتسا  شلصو رد رباي « دهاوخ ىدادتسودرممز هك قشاع ْ

 0 ادهاو جن صدا لس تسود رع ميلودازك رم حلاوة وؤلت نك وز ارت ليكرات ظ

 ظ ظ

 ظ

 ١ ةدارانعةرابع ىنعلا 6 اونمتالو قه ؟ اياو ىلاعت اال دوا زيزع بلطمو فيرش ماقم اذهو |

 ١ هتلاءاطعاام اونمتالنا مكيلع ىا #4 ضعب ىلعمكضعب هبل لضفام ف نوكيالدنا نظيوا معبام /
 ةمسق كلذْناف مكنؤد سفانتلا هف ىرجام كلذريعو ل ااملاو هاحلاك ةيوسدلا رومالا نم 008 |

 مهنوؤش لئالجمب ةطاحالا ىلع بترتم داعلا لاوحاب قال رييدتنع ةرداص ىلاعت 9

 هدسحب الو لضفملا ظح ىنميالو هلمسقاب ىضرينا مهيلع لضفملانم دحا لك ىلعف . اهساقدو |

 . ةمكح ىضتقم لاكش الا قالتخان او لاكشالاك ءابصتالاف ردقلا ةمكحل ةضراعم هنامل هلع |

 لثم ركذلل ثاريملاف ىلاعت هللا لعجامل لبقو * ماسقالا كاذك دحا اهرسىلع علطيمل ةنهلا .
 مهو ءافعضانال دحاو مهس لاجرللو نآ.ءهس انننوكينا جوحا نحن ءاسنلا تلاق نييثنالا ظح |
 لاجرلا © ىلاءتهلوش ىهنلا لدعتب بسنالاوه اذهو تلزتؤ انم شاعملا بلط ىلع ردقاو ءايوقا 0

 لاخرلا قييرف نين ئقلا نانرج ف عرض هناف 6 نيستكا ام ٍنيِصن ءاسنالو اويستكأ امم بيضت |
 ١ دقوهدادعتسا تسحب هباصاامم رادقملا نيعم بيصن ثاريملافنيّشرفلا نم لكل ىنعملاو ءاسنلاو |

 هباستك اب هسصنل هلاح ءاضتقا هسشنت ىلع ةننملا ةععبتلا ةراعتسالا ةّنرط ىلع باستكالاب هنع ربع |
 ١ ناطقا وصور لينا طلال 8 ع ف هات ال ةيزوجوأ ملصق ادهش لك تجع ال 3ك, انذقإلا |
 كريغب صتخمام اونمتتال ىا 4ك هلضف نم هللا اولئساو ف روكذملا ىنقلا نع ءاهتنالا بجوام 0

 يوكل لا ىلا لي تال مدور تاي دخ نق نكمل صام الاربس يود ككل هاهتررد |
 | ناسو ةمكحو لعنع هلضفف ناسنا لك هقحتس ام ملعب وهف 6 املع ”ىش * لكب ناك هللاز داو

 ظ
 ظ أ كلذو ( اوكله اوواست اذاف ) اوتوافت ىا (اوشنايتام ريخم ساناا لازب نل) ثيدحلافو

 كانا تبتارملاف سانلا توافتل مغيالهنا هانعم لاه دقو . كلذب طرملا ماظنلا لالتخال

 لها مهضعبو اسر مهضعاو اريزو مهضعبو اناطلس مهضعبو اريمأ مهضءب اثم نيوكي ناب

 سدحلاو ماتا ءاكذلاك ةيئايفناما تاداعسلا بتاعنا معاو * هيلع ماظنلا فقوتل عئاضلا

 | ةعاجشلاو ةفعلكو ةفكلاو ضال ريغلا ىفراعم ىلع ةدئازلا فراعملاو لماكلا

 ' ةجراخاماو ةجهبلاو ةذللا عم كاذف ليوطلا رمعلاو لامجاو ةحصلاك ةيندباماو كلذ ريغو
 | ذافنو ةماتلا ةسايرلاو ناوعالاو ءاقدصالا ةرثكو رئاشعلا ةرثكو ءاحلصلا دالوالا كك
 | دهاشاذا ناسنالاو تاداعسلا عماجم ىهف مهيف رك ذلا نسح سانلا بولقل ابوبحت هنوك 5ولوقلا '

 ا هلت ماتين ذتمط اهرك !نعوا اهتلج نع الاخ .هسفن دجوو ناسنال ةيصاح لئاضفلا عاوتا |
 | ناسنالا كلذ نع تاداعسلا كلت لاوز ىنعينا اهادحا ناتلاح انهه ض رعي هرطاخ شوشتيو

 | دوصقملا نال مومذملا دحلاوه لوالاو هلاهلم لوصح ىن#. لب كلذ ىتتالنا ىرخالاو

 (لوالا)



 ءاسناا ةروس غ4 ,

 لاق * هيف دععولاب حرصوا دخلا هلع عراشلا بتر ٍبنذ لك ةريبكأانا:برقالاو رئابكلاف
 . اهدمتان؟رعشلا نه قدا مكتيعاىف ىهالامعا مويلا نولجعت مكنا هنغفللاىضر كلام نب سلا

 لها نامل ىلع رئاكلا ىريشقلا لاقو * رئابكلا نم صو هيلع هللا ىلص هللا لوسو ىلع

 مهلا ددوتلاو مهبولق بالجتساو قلخلا ةظحالم كلذ ةلمح نمو يلع ةءلارهلا 4ةنايخالا

 دعو ةاهدلل 0 بجوب رئابكلا بانتجا نا لعاو * مهنعب هللاوح نع قماش ءآلاو

 نيمرك الا ءرك 5 رضح وهو مب ركلا لخدملاف لوخدلا نكمي رئاكلاو رئاغصلا ءافتنا

 ءاشا ةثالث ىف ةجردنم يي ةاحو * ( بطلاالا لبقي ال ببط هللانا ) مالسلاهللع لاق

 هنناسنالا عشب كتف تاوهشلانم هبذإتسام 1 سفيلا نالئم اهوؤللو ىوهلا ع ءعاشا اهدحا

 تاذللاو 07 تلطو ةهبشلاو دادترالاو ةلالضلاو ةءدبلا الثم تاكا ةإح ىف

 ْ فذقو محرلا عطقونيدلاولا قوقعو اهلك تاءالتلاو ةالصلا كرتب سفنلا ظوظحو تامعنتلاو |

 | لاقو 6 هللا لدسنع كينبق ىوهلا عبتتالو ) ىلاعت لاق اذهلو كلذ لاشماو تانصحملا
 ْ ( ىوولانم هلئا ىلع ضغبا هلادبعام ) مالسل هيلع

 تخيوس- ترمح تشك سوه مومس * تخودب تلقع 0 اوه رابغ

 كاخ مسجد ههرتس ا كا مسح زا تلمع ةمرس نكحب

 ةقرمملاو بهنلاو تصغلاو مظلاو 000-0 اكلاب نم ريثك ةيطم هناف ايندلا بح اهيئاثو |

 ةيصولا ف فدلاوسومغلا نيعلاو اهناتكو اووزلا ةداهش وو ةاك زلاعنمو ميلا لاما لكلا اهرلاو

 اسدلات رح ديرب ناكنمو ٠) ىلاعت لاق اذهلو هلاثماو دهعا ريعان لرإ 2الاللا-ةساو اهريغو

 | هنعو ( ةئيطخ لك نيمار يدعو سماع لاقو دوا هلا فاسلابو ءانإ فكل

 522 هنا ىلالجو ىنئعو لاق ىلاعت هللازا لاقو ليربج ىناتا ) مسو هي هيلع هللا لص

 ( ايدلا ح نم ىدنع مظعا ىه 7

 دراد لهاجون' فادلو مركبا ا امد ىا ديك تيوس .لنم نالقاع

 دراد لطاب ةشيدنا كت لصاح #« لضصاخ ىذا ضونْزا دنكي ذهاوخ هك سه

 ' هللازا ) ىلاعت لاق اذهلو هلاثماو ءايرلاو قافنلاو كرسشلا أشني اهنم ناف ريغلا ةيؤر اهتلاثو '
 ١ (كرش ءايرلانم ريسيلا ) ماللاهيلع لاقو 4 ءاشن نمل كلذ نودام رقغيو هب كرشي نآرفغبال ظ

 ىريالف هدوحو بنذ نم صلخن نف ارك بنذ هب ساّشال بئذ كدوجو 0 لاقو *

 ءاقالاو لوصولا هل ققحتبف ىوهلا نم صلختو ايئدلابحالو كرشلا هنم ”ىثتسالف للاربغ |

 ىرمعل 6 ادحا هير ةدابعب كرشرالو اهحلاص المع لمعلف هبر ءاقل وج ري ناك نق ال ىلاعت لاق .

 ظ راغالا نم صلخت نا لقاعلا ىلعف ؛ : مقملامعنلاو مظعلازوفلاو ميركلا لخدملاوهل اذه نا

 راهقلادحاولا راونا ىلاحلاف دهاشبو '

 تسين راي لصوز ىبوب اكره « نالد بحاصر تينادتز هجرك

 ظ
 ظ
 ظ

 تسين رايغا تح زارت كنت « ار جاتحم قشاع نادئز جبه |

 | مالسلاةيلع | مهار ؛اربا لاق * رايغا قحلا ىوسامو رفاكلا م سول + عاما ويل ليقاذاو |



 مه 195 7 سمهءاجلا ءزمل

 / لصوىتح لصفم لكنم عطش 727 3 0 هللا ا هدي تضع اهلكا دارا املق |

 ' اهححاص ءاضراب الا اذهنم صاختال هل لبق“ ءانع تذخاف ةرجش لظ ىلا ءاخ ظبالا ىلا |

 ١ ىلاعت هللاجواف هدي هيلا هللادرف لمف امج علقاو بان هنا مث هعجو نكس هاضرا املف مواظملا |

 ابابا نبل حا هاج لوك عتبدمل مولظملا ىضرا هنا الول .ىنئعو ] مالسل | هيلع كك ومربملا

 / (هلامو هضرعو همد مارح لسملا ىلع ملا لك ) مالم ناستلع لاق ردد ةمرك ليل كاب ميج

 : القعو اعرش مارح معلا( سغ ةيبطبالا ملسم "ىلا: لام لحبال ) مالسلاهلع لاقو

 ةرمس سدق ىماخ1ا لاق

 ىرز ىوزراو ميس سوه رد كس * ناهح كم رك عت سح هنوك رازه

 ! ىرك هليحو ملظب ارثآ شفك زا يربك هك * نأ بحاص مصخ مسورز تس ودم تفاوت

 ىربب ارمصخو ىراذكب ارتسود هك * لقع ةجيتنو دشاب درخ ىاضتقم هن

 ةميظع ةقد رابكلا ضعبلو ببطلا لالخلانم لكأيو ماركا نع بنتحي نا كلاسلا ىلعف |
 الا نعل ودلاءالع نيدلا نكرخسشلاىلا لسزا كولملا ضع نأ كح بالا اذهىف مان ماتهاو

 ١ لك لاقرا .بتازايءاوتكألا انتم كاي نافع نس ولع .ههشمن ثنكا خفملا:لاقق:لالخل اهنا لاقو |
  ةنع هللائضر قداضلا نفعجت مامالا كؤق ىلع: مارعسا تنززالا :تلقف ديب اهتمز“قاق اهتم |
 | ناورمح نب هللادبعنع ىكحام الا ةفاك ء املعلادتع فننرالا دك ل ناوحلا ةامحىف لاق *

 مهسب اهتيمر ىتاف اهم لك لاقف لازغب موي ءاجهنا مث اهلكا اهرك امهنا ىليلىبا نباو صاعلا ظ

 ' انالوم ىلا ءاح ءارصالا نم ادحاونا ىلاس انواع ىبا نع اهتنرو سرف ىلع ىدِ هالمع | ظ

 | نيتزوالاف مالكلا سيل انالوم لاقف ىزاس امهتذخأدق ىناف امهنم لك لاقو نيتزواب لامجا

 | ىلا لازغلاف داطصالل ىوق ىتح لكا زوجت ةيأ ةجاجد نم ىزابلا توقف مالكلا امتاو | ظ

 البو جرام ىأ ريعشنم سرفلا توق نكل ديصلانم تناكناو كسرف ىلع اهتيمر
 ' لاقف مهيايث ةطابخم ةءاظلل انعم نوكا له رابكلا ضعبل لاق اطابخ نا  ىكح  اهنم لكأي |

 . ماتهالانم دبال نا لصاملاو * ةربالا لمعي ىذلا دادخلاىف مالكلا اماو كيف مالكلا. سيل

 هرمم سدق ىاخلا لاق : ازيزع هللا لوصولاو اردان اذه انئامزوف ناك ناو لالحلا بلطف |

 راسي لايع نكم هناخمه * ىزورلالح ىوشكىهاوخ
 رايسب لالح دوشن لصاح * كنن ةحارس نيرد هك ىتاد

 | منا هنمو دعاشتلا بانتجالا 46 اوبنتجن نا 8 داوجلا هنا هلضف نم كاياو للانقزر
 ( مكنع رفكن © اهنع هلوسرو هللا كاهن ىتلا بونذلا رئاك * هنع نوهنتام راك

 , باوثلاةطاما وهو هضّق طابخالاو. ةيوتبوا ديزاباوثب باقعلا نم .قحتسملا ةطاما ريفكتلا

  اهحمنو مرئاغص 6# مكت ايس 98 مكلرفنن ىنعملاو ةعاطلا ىلع مدنبوا ديذا باقعب قحتسملا

 ' ايضرم انسح ىا 6# اجرك ةنلاوه ناكم مسا ميملا مغيب 4 الخدم مكلخدنو : | ع

 . ةعمللا ىلا ةعملاو ةالصلا ىلا ةالصلا نورسفملا ا الاغندل هما, رايصمالا ١

 ظ ١ فلتخاو * ابكلا كنتخا اذا رئاغصلا نم نوني, ال ١ تارفكم ناضمر ىلا ناضمرو .



 ءانلا ةروس مه 190 >>

 | روزلا:داهشو ةبذاكل !نيعلاو ةوشرلاو ابرلادوقعورا.ةلاوةناخلاوةقرسسلاو بصغلاكىعرشريغ ١
 ةلعتم نعو عطقنم اهدا مك هضارتنع ةراع ورك نا الاف اهو وةدسافلادوقعلاو ْ ! ةقلعتم

 ا 2 3 9 .
 لاومالا نوكتناالاوا ضارتنعء ةراحن ةراحتل از وكت نا الا ىا ةراجتل ةفصعقو فوذحمب ٠

 | ىوذل اهقفواو اموقو نضاكلآ بالا بلغا (هئاوكل :لكاذلاب ةرلاحتلا نضخم امو ظانلا لف |
 لوبقلاو باحمالا تقو ةمياملالاىفهيلعادقاعتام نيعياشملا ةاضارع ىضارتلاب دارملاوتا ورملا

 د عخبلاب « مكسفنا اولتقتالو 8© دقعلا سلجم نع قارتفالا ةلا- ىفاشلادنعو اندنع ظ
 هلوأت هنع هللا ققر صاعلاىب ارمعنا ىورام هديؤيو * ةكلهلاىلا سفنلا ءاقلابوا دنهلاةاهج |

 | ىلا ةيدؤملا ىصاعملا باحترابوا ٍلسو هيلع هللاىلص ىتلاهنلع ركني مف دربلا فؤوخل ممشلاف |

 دارملال هو سفنلل قبقحلا لتقلاهناف اهيدربو اهللذبام فارتقابوا ةرخ الاوامدلا ىف اهك اله ْ

 ه6 امحر مكب ناك هللانا ف ةدحاو سفنك مهلكن اف نينمؤملا نم مهسنج نم ناك نم سفنلاب
 ثيح امحر دخت ةمااي مكب ناكنا هانعم مكللع هتمحر طرفل ىهن 2 ىهنو سما امي سما ىا

 إ

0 
 ا

 ظ
 | رئاسو هاياوا لتقلا ىا ه6 كلذ لعفي نمو © هنع ؟ اهنو سفنالا لتقب, لّسارسا ب سا ظ

 هقحتسبالا<انايتاو دخلا نعزواجتلا ىف اطارفا © املظواناودع # لبقايفةروك ذملاتامرحلا

 امهلحمو باقعلل اهضيرعتل سفنلا ىلع مظلا مظلابو ريغلا ىلع ىدعتلا ناودعلاب ديرا لبقو

 | ارا ىا ه6 ازان داحتس عما 6 هيلصت لفوتو 0 املاظو ايدعتم ىا ةلاخلا ىلع بصنلا

 ١ ققحتل ه5 اريسي هللاىلع 8 رانلاءالصا ىا ه# كلذناكو # باذعلا ةديدش ةلئاه ةصوصخم

 | ةيوسلا ىلع هللاةردق ىلا ةبسنلاب تانكمملانا معاو مامالا لاق * فراصلا مدعو ىمادلا ظ

 ' لوقلا ىلع لزنباطخلا اذه لب ضعب نم هيلع رسيا لاعفالا ضعب نا لاَغ نا عنتمم ذئنحو

 أ ىلعالوهنم :براللا كل: نافقيال ادجلا: نا. وهو .ديزدهتلا لقا ةغلابملا ءاشم نوكيا انين .خالاعتل] ظ
 دقو قوقحلا ظذحىف غلابيو كلاهملاف عوقولانع بنج نا لقاعلا ىلعف * هيلع عانتمالا

 | اهماوقل بيس هنا ثيحنم اهقيقش هنال لاملا ظفحو سفنلا ظفحنيب ةيصوتلاىف هللاعمج

 لبق كلذلو اهلئاضف ءافتتساو اهتالاك ليصحتو

 ىابرقو ىدهو قاتعاو هرطفو ةاكز #* ىناهمو لذدبو تسفقو ارئاركناوت

 قاشيربدصي مهنآو تمكرود نيازج * ىناوتن هك ىمر ناشيا تلودب ىكوت

 ةياغل ىتغلادعب رقتفي نم ضعب هلعفباك اهلتقتالو كسفن بمتتالفالاو هلركشاف لاملل تقفو ناف
 بذعايتدلاف ”ىثب هضفنلتقنم ) سو هيلع هللا ىبص هللالوسر لاق رقفلا نم هبارطضاو هلا

 هنم عزل هبادا لجرب حرج مكلبق نميف ناك) سو هيلع هللاىدص لاقو ( ةمايقلاموب هب ا
 تمر هسفنب ىدبع ىتزراب ىلاعت هللا لاقف تام ىتح مدلا اقرا هدي اهبزخ انيكس جرخاف

 ظ

 / اهجورخ ةزئاجلادوقعلاو ثرالاو ةقدصلاوةبهلاك ةعورشملا كلملا بابسااهب ى>لتوةرا<لاوما |

| 
1 

0 

 بابسالا نم كلذريغلوا رقفل هسفن لتقنممكح كلذكو * ىوغبلاريسفتىف اذك ( ةنجلاهيلع
 هك الهل ابس نوكيو هسفنب رضي لبهامثدو لجرلانيد دسف امم لطابلاب لاملا لكا نا لعاو *

 اهخطفريمف نم ةكمس بصغ املاظ الجر نا  ىور  ايندلا ىف هرئا رهظي لامعالاضعب ناف
 وجزر مار أيأأ2سللحللكلسلسل--5595 6

 | حصص



 مت 194 يح سماها وجلا

 عاتطنالاو !قازفلا ةفلكا يع نين لامتولاو لوصؤلاب نوط وادع هنمأو مالسلا هيلع

 ١ هلوَش لاصولابو ىتدا وا نيسوق باق ماقم ىلا كوصولاب صخ دقف مالسلا هلع ىنلا اماف

 . هليل ىأر اك عبسلا تاومسلاف مالسلا مهيلع ءايننالا راس عطقناو (ىأر ءام داؤفلاب 3 م |

 اميمح مهنع ريعف ةعباسلا ء ءامسلا ىف مالسلا هيلع هاربا د نا ىلا ايندلا ءامسف مدآ .جارعملا |

 , (اءادذ هيلا تبر اربش "ىلا ب رقتنم ) مهقحىف لاقف ةمالا اماو . لوصولاو برقلا لاك ىلا ظ

 لقتسم ىلا نا كلذ ىف ىلولاو ىنلا نيب قرفلا نكلو لاصولاو لوصولا ةقيقح وه اذهف
 ىلولاو لماكلا هدادعتسا بسحب ماقم لك نم هظح نوكيو لوصولاو هللا ىلا ريسلاىف هسفنب

 ىلع هللا ىلا اوعدا ىلدبس هذه لق ) هللا لبس ىف هكلستو ىبلا ةعباتم ىف الا ريسلا هنكمبال

 ىلادبعلا عراسي نا ىتينيف هدادعتسا بسحب. تاماقملا نم هظ> نوكيو < ىنعبتا نمو انأ ةريصب

 ىدادغلادينج لاق *تانناكلا دبسل ةعياتملا نسحو ةنسلا ةياعرب تاحردلاو ٍبتارملا ليمكت

 اهلك قرطلا ههجو هللا مرك ىلع لاق * ةنسلاو بات كل1!لوضاب دمقم اذه انهذم هرس سدق ظ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رثا ىنتقا نم الا ق ةاذعا علا

 َنادكم 2 سا ذا 21 ناعا ىور ْش هكدا ثبركأ

 ىومي ىدركم ل لو ىورجيهزأ جسم رس شءرشز

 هرم ن ءدق ىدعسلا خشلا لاق

 ديسر دهاوج لزتمي ركض دك * ديزك هرىذ ؟اداعخب تالخ

 امطلبشمالا بي ىسنمج اف ماهل ال اخ او ااك ىيمادت كعلاأع

 ةظحل هللا نع نيبصبال ناسثالا نا ىلا ةراشا © افيعض ناسنالا قلخو )) ىلاعت هلوق ىف من

 هبوب ومهنح هتاف اهلع سانلا رطق ىتلا هللا ةرطف هيناسنالا ةرطفلا لفن وكيع فماذا

 ناسنالاو ةحما ُْى مهرارطضا مدعل هللا نع نوربصي هادع نم ناف فعضلا اذهب حودمت وهو

 هناصقنل بيسو هتداعسو ناسنالا لامكل ببس فعذلا اذه نا لعاو + ةحلاب صوصخم

 ةميهب ةقلمإ ةعار وكي ئرخا ىاةعتسإ نمو لاح ىلا ءالاش عطل ريغ هنال هتواقشو

 ا

 ظ

 لعشو هل سدّهو هير دمحب حبس كلم ةفصب رخل ةغاش نوككيو:ةماجو بزشو ل اكأر |

 هريغل دادعتسالا اذه سلو هفعض جاتن ن م تاريغتلا هذهو هنع هاهن أم ىصعلالو نم وئام

 مدعل كلملا ةفصي فصتنتنا رد ال هميهللاو عقلا تافضب: فصّتسنا ردشهال كاملا ىتح

 هفاصتاوهللا قالخاي قلختلاب هلامكتسال فعضلا اذهب ناسنالا صخ امناو ةيناسنالا فعض |

 | اكلم كلعجا ىنعطا ىدبع ادبا توماال ىح كلمانا ) ىتايزلا ثيدحلاىف ءاح ام هللا تافصإ

 ةيميهبلا تافصلاب هفاصتا دنعو ةيربلا ريخ نوكي لامكلا اذه دف ( ادبا توغالدجل |

 هيربلا رمش ريصي |
 لقع صقان لد ىا * لماكن اسنا ىوشك

 لا والا نم لفعالا دوطقملا نال لكألاب خلا نع ريعواو ذخأتال ىاهياولكأتال اونمآن يذلا اهياايؤت

 ' | هجوبىا لطابلابمكتيب مكلاوما :ؤ* تافرصتلا هوجورئاس كاذكف مرح لكالاذ 'اامكقلكالا |



 ءامنلا ةروس مه ١ذ* زتعح

 مسوس برب اس سس سل يع
 | جهانم ىل اع مكلدي ىا 04 ؟ .كلق نم نءدلا ننس مكيدهيو م مارخلاوب لالخلا نم كدب

 تام دي اللاعب 3 ىلع بوتبو »)مهب اودتقل, نيطاصلاو'هايبنالا نم كمدتت نم

 فلل ين جاين عيمج باطخلا رافال ناره تكاعةيزس وهوا هقياطنلا |
 «ملع هلا ,>» ةبونلا هذه مهل تلصح ةثمم ةفئاطل 2/7 ةنانؤلا ليت ماا ووب نابع

 ءدازأت ةعشتم لامكل ناس 3 مكيلع بوتينا ديري هللاؤ لف مك ك1 هديرب اهف 46 مكح ف مكب |

 الف مهيلع هتبونل ىلاعت هتدارا نايب هناف لوالا فالخم ةرجفلا ديريام ةرضم كل
 اماو اهلر رام الا تاوهشلا عا اسا ناف ةردحفل ا ىنعي © تاوهشلا نوعبتي نيذلاديريو هه رايك

 اوناك ثح ضؤجا نقيب اإل هلع بتم وهف هريغ نود تايهتشملا نم غرمشلاهغوس امل ىطاعتملا
 نولحم مكناف اولاق ىلاعت هللا نيني اهلاوي فليرزا رعبا بالا نم تاوخالان ولحم

 | "تل زف كخلالاو خالات انس اوحكنافءارح مكيلع هاتي ووةوبلا اا عم ةمعلا تنيو ةلاخلا تل

 اونوكتو تامرحلا لالحتساو تاوهشلا عابتا ىلعمهتقفاومب قش اديب ورجيم اولبكرتانلا

 لالحتسا الب ةردن ىلع ةئظُحخ فرتقا نم لبم ىلا ةبسنلاب ىا ه# امظع البم © مهلثم ةانز

 ةعرمشلامكل عرش كلذإف فلاكتلا قاشم نماكيدهق ىفام # - فئفخم نا هللاديرب 5

 صخرلا نم هريغو ةمالا حاكن لالحاك قياضملا ف مكل صخرو ةلهسلا ةحمسلا ةيفشملا 2

 هاوثو هعاود ةلباقم ىلع رداق ريغ هاوه هَقلاَخ نع ازجاع © افعض نافقنالا قلخو ©

 ىا ىلكلا لاق * تاءاطلا قاشمىف هاوق مدختسيالو تاوهشلا عابتا نع ربصيال ثيح

 لبقنم هانا الا مدآ نبا نم ناطيشلا سيا ام بيسملا نب.ديعس لاق.« ءاسنلا نع ربصيال |
 فوخا ناو ىرخالاب وشعا اناو ىنع ىدحا تدهذو ةنس نونامث نا ةلينووما|

 نا نم كب ذوعا 0 مهللا هلع هللا ىذر ةريرهودا لاقو * ءاسنلا ةتق ىبقن ىلع فاخاام |

 ىلع فاختا سو هيلع هللا ىلص للا لوسر بحاص تناو كنس ربك هل ليقف قرساو ىتزا ظ

 ظفاحلا لاق : ىح سيلباو ىسفن ىلع نمآ فنك لاق ةقرسلاو ىتزلا نم كسفن

 تست ةناهب ةناينا رد هكليح نيزا * زاب هدبعش رهبس دزغلب هكنم ىاجهج ظ

 نيستلا اهلوا . ءامشا ةعبرا ةداراب همالاه ده ىلع عنا ىلاعت هللازا تاي رالاوفجحتف ةراشالاو *

 طارصلا ىلا مهيدهل نا وهو ةيادهلا امناثو . هللا ىلا مقتسما طارص مهل نس نا وهو

 طارص ىلع هترضح ىلا مهل عجري نا ىو مهيلع ةيوتلا اهثلاتو .ناسلا دعب ناسعلاب -

 مهاد باهذنع ربخا هللانا امدحا . نيهجول هتماو مالسل | هيلع انسهب صتخا امت اذهو *«

 6 نيدهيس ىبد ىلا بهاذ ىلا ) هلوقب ةنوؤملا وهو هداهتجاب هترضح ىلا مالسلا هيلع

0-6 

 مهسفنا ىفو قاف آلاىف انمايآ مهيرنس )ل هلوَشب ةمالا هذه لاح نع ربخاو ةنوؤملا هنع ففخف

 (ى-1-نابلاحود )

 ْ هنوؤملا مهنع ففخ و هن وعم اب هنرضح نا مهلصو» نأ وهو مهنع فيفختلا اهعبارو . هللا

 / © انتاقيل ىموم ءاجاملو إب لاقو ةنوؤملا اضيا وهو هئيجمي مالسلا هيلع ىسوم نع ربخاو
 | ةنوعملا وهو 6 البل ةديعي ىرسا ىذلا ناحبس ل هلوغ مالسلا هيلع انين لاح نع ربخاو

 ىنلا نا ىناثلا هجولاو . ةيانعلا تابذج ىهو ةنوعملاب اضيا وهو 6 قملا هنا مهل نيبتي ىتح

 ا
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 تايم

 1١1 0 ا 6 مع موس

 م6 1997 >> نسماجلاءنللا

 ناكل للا نينا نيليدلاو ناوزتلا نيام" ىلإ ةنينلااجإو رهف إلا كلوحا كدلعلي
 اهحرشو ةعرسشلاىف لاق *« قافنالاو عاقولا نع زجت نم ىلا ةبسنلاب هوركمو لادتعالا دحيف

 بلقلا ميرفت. لصح اهب ناف ايندلاعاتم ريخ ةحلاصلا :ةأرماناف نيدلاتاذ ةأرملا جوزتلل راتخيو ْ

 بابسا ةئمهتو ىلاوالا فظنتو.شرفلاو ننكلاو خبطلا لغشب فلكتلاو لزعملا ريبدت نع ظ

 لفكتواذا هدحو هلزعم ىف شيعلا هيلع رستل عاقولا ةوهش هل نكي ملول ناسنالاناف ةشيعملا ظ

 ةحلصملا ةحلاصلا ةأرملاف لمعلاو ملعلل غرف و دتلقففا ثك ]نما شل لدملا لافشا عيمج ظ

 يتقن غل ابنوخملو غار بقل كالا مات لالاتخا وت قويرظلا 1ذيين: نب دلا ل غر ةنضم لرجل ظ
 كغّمتاهناف امندلا نم تسل ةحلاصلا ةجوزلاىناردلا ناملس وبا لاق كلذلو شعلل تاصغنمو |

 مرش سدق»ىيدعتبلا تيعلاب لاق: ةرخ الل
 اشدا ار شبرورد در 7-5 اسرايرب نامرف بوخ نز

 ىارسرد دوب شتشز ىرااردك ىادختكن ارب دشأب ديعرفس

 كل اهفصنق دلو اهل نكيجل ناف بيثلااماذ كل نوكت اهنا اولاقو ركللا اوراتخا :مهضعب نا مث « |

 تاكوامملاحاكت رايتخا نا لصاحلاو كريغ بحنو كقزر لك ان كريغل اهلكق دلواهل ناك ناو
 ىلعلا تاحردلاىلا دسلا ىقرتي ريصلابهنال ىلوا ةميزعلا)ا بيدالو ةمب نع هنع ربصلاو ةصخر

 ضرالا لغاربصاب ىتؤيو نيررك اشلا ءازج .ىلاعتهّللا هب زجنف ضرالا لها ركشاب ىنؤي ) ريا ىفو

 كبلع تمعنا الك هللا لوقف بدات لوقف نك اشابازج كيزمتوا وين نرتأ هل لاقف

 | دقو ( نيركاشلا ءازج فاعضا ىطعبف هيلع رجالا كلنفعش ال تربصف كتيلتباو تركشف |

 زوفلاو ليتلادعب مث انامز سفنلا ىضتقم ىلع نيعصت؟نابرركشلاو ربصلا ىتليضف دبعلا عمجي

 ركشلاو ربصلا قئاقحب مك اياو هللا انققح ةليزجلا همعن ىلع ركشي

 رامش تسسن هحرك 1| ار نثتمعن ع« رانك زكسشو راهث”قحب تمعن

 ديك تسدز هنم ىهاوخ جنك « ديزم جنكح ديلك دشاب ركش
 ريصلا قحىف لقو

 جرفلا حاتفم ربصلا هك + نيص - جرح دنب رد هتسب قلاع نوح
 ريس

 1 سمسم ا ببببببببببببااااااااااااااااا ب أ0ا0ا وذ ذا 1 1 1 1 101 1 10 1 2 1 1 1 1 ا

 ار ماك ىلناس ىزور تبقاع * بشزور ىتحس ظفاح نكر بص

 ناس هتمحر ةلمح نمو (محر نومهم اد لقتال ركن همرإ ئه عسوأ هدانعل هتحرنا م |

 مالسلا هيلع لاقو دارملاىلا اولانيو مهجمانم اوكلسيل داشرلا لهانم مدقتو فلسنم قئارطا

 مث هتحرب ت اسلانع وفعي ناوه وفعلا مترك ىنمام ىردتأ ليربج لاقف (وفعلا<ركاي)
 هرمس س دق ىمورلا نيدلاالج لاق : مركب تانسح اهلدبي |

 [؟ ريمالا معن وا دنربك وا سيق *« ريذي هبون ادخو ا هيون

 [ قسام نأ دوش تعاطدمهات . قطعوا( لاسإ وحبا
 نيب لوعفمو ةدارالل مزاللا يع ةدب نم لا« ل هب ةاديمو

 | ببب؟ بشل ل تت “”“تت©؟© يي ممللتا يي يي ييييييييوٍسعسسسحسسسسسسسسسسسلسللللسسسسسلسسسلسلسسسس 222222 يي يس



 نم ىلازلا حفاسملاو ظ تاذختمالو ءاملا رك درجم هضرغ نال ىملا بص وهو حفلا

 | ةدحاو!ن وكيال نا ىنعم ىلع ماسقنالابةلباقلل عماو ارس قيدصلا وهو ندخ عجج # نادخا |
 ْ ناكو هلت ارسمالو ىبزلاب تارهاجم ربغ ىا نادخا اهل نوكبألا نا ىنعم ىلعال ندخ نهنم

 ْ ندحلا تاذىلع نو.كحمال اوناكو أس ىاثلاو انالعا عشنا لوالا ناكو صوصخلا ىلع اهل ظ

 | اعمامهتمرح ىلع صنو رك ذلاب نيمسقلا نده نم دحاو لك هللا د رفا اذلو باز هذ ابكبا

 / ىتزلا ىهو ةشحاف نلعف ىا #*# ةشحافب نيتا ناف + عوزتلاب ىا # نصحا اذاف

 نمل راكبالا رئارخلا ىا # تانصحلا ىلعام فصن # اعرش نودع تباثف *6 نويلعف 8

 دارملاف ناصحآلا لبق كلذكوه 6 نوسمح هفصنق ةئام دج وه ىذلا دحلا نم 6 باذعلا

 | فصتتيال مجرلان ال نهيلع جرالو رئارحادح ت وافتك ناصحالابنهدح توافت مدع نايب

 | لقععم غولب نع ةرابع ناصحالاو قرلا امهنيب عماجلاو ةمالا ىلع اسيقم دبعلا دح اولعجو
 ْ حاكت ىا 3 كلذ © مالسالا ىف ىفاشلل افالخ مالسأو حب حاكت ىف لوخدو ةيرحو

 لصالا ىف وهو ىنزلا فاخ ىا «# مكنم تنعلا ىئثخ 8# نمل لوطلا مدع دنع تاكوادملا
 شاب مسالا ةقفاوم نم مظعا ررضو ةقشم لكل ريعتساف ريجلا دعب مظعلا زاكنا
 «اوربصتن او: ىقعلا ىف ةبوقعلاو ايندلا ىف دحلاب ةقشملا يبس هنال هب ىتزلا ىمش امناو جئابقلا

 نهحاكن نم هي مكل ريخ#ب ىداعملا نم ههتشت امع مكسفنا نيفاك نيففعتم نهحاكن نع ا

 ١ ضصاخم الف اهقىلوملا قح نالو قرلل دلولا ضيرعت نم هف املهلف-ةّصخزلا ةلك تقئسا ناو
 | رضألاو رفسلاىف ديربام فك اهمادختسا ىلع ردي ىلوملا نالو رتارللا صولخ جوزلل

 اهنالو هلع ديم الام هدالواو جوزلالاح لالتخا نم هشو ٠ ىدابلاو رضاحلل اهعيب ىلعو

 | ةّماللا ىه ةزعلاو مكانلا ىلا ةيراس ةناهمو لذ هلك كلذو ةجالو ةجارخ ةلذتمم ةنهنمت

 ا لزمملا ما مظنني اللف جوزلل هته ىلع الو هب عملا ىلع ردّش الف اهالوا اهرهم نالو نينم وم اب

 منا هيروفغةلاوإ# (تيبلا كاله ءامالاو تيبلا حالص رئارحلا) لسو هيلع هّللاِلص لاقدقو |
 لحال ةرخح اكن ىلغ ةردقلاو لوطلادنع ل حاكنف ةعسوبلاو ةصخرلاب 06 محرر ل# ربصل

 ةي الا ,هاظبذا ىفاشلازا هلصحمو ةرح ةأرما هدنع نكيملام لحي ةيفتحلادنعو ىفاشلادنع

 ١ كلاثاو تنلاةيشخوةرحلا لوطمدع حكانلا فنانثاطئارشةثالثبالا ةمالاحاكن زوجال لاقو
 طرشي سبل كلذ نم ”ىش ةفيضحىبا دنعو ةيباتك ةرفاكالةنمؤم ةما نوكتنا ىهو ةحوكتملاف
 | زوج ذئنخط ةرحدهتحم نوكيال ناب ةركلا شارف كلم مدع ىلع لوطلا ةعاطتسا مدع لمحو هف

 حاكت ىا لضفالا ىلع (تانمؤملا مكنابتف نم هلوق لمحو ءطولا ىلع حاكا لمحو ةمالاحاكن
 | عم رئارحلا فصوب هيلع لدتساو بدلا ىلع هلع ةيباتكلا حاكت نم لضفا ةنمؤملا ةمالا

 ' سيلو تانم ةللاةحابا هيفف (تانمؤملا مكتايتف نمإل هلوق اماو رسيتلا ف لاق * طرمشب سيل هنوك
 هيدوهلوأ ةنمؤم تناك ءاوس ةمالا حاكن زاوجف ءاوس ريقفلاو ىنغلاف تايباتكلا ميرحت هيف

 | هيف فلتخي لاخلا نا الا نيصلخلا ةعرشو نيلسرملا ننس نم حاكتلانا ملعا © ةيئارصن وا



 م اء 0 سما#لا ءزخلا

 رس م دادج لاو ءرفلانيديز وسحب ال ا مالسالاىف لصالل عرفل لصالل عرفلاة عيت نيد كو

 اهنم . ماكحاب بل دجلاو ٍبألاصتخاو * فافعالا بوجوب روك ذلالوصالاّتصتخاو كلذك

 دقعلا ف رطىلوت اهنمو .ريغصلل هنمدبالامءارشو ظةحلا الا ريغصلا لامىف مالل ةيالوالف لاملاةيالو

 رايخ مدعاهنمو .هدحاو مالكبدقعنا ش-اف نيغ هيف سبلو ىرتشاوا هنبانمهلام بالاعابولف ١
 ءاوس ىلو لكل تبثتف امهب صتخنالف حاكنالا ةيالو اماو طقف دجلاو بألا زيوجتتىف غولبلا |

 حاكنلانم طقتلملاىفو * امهم صتخمتال ةزانملا ىف ةالصلا اذكو * ماحر الا ىوذ نموا ةضعناك

 مأالان ذاب برضولو هلثمبرضيال ابرض هيرصيناالا مرغيمل كلهف بألا نذابدلولا ملا برضو

 بسلا ىلع بترتي نه ةداف قف ةلأسمةرشع ىتنثىفالا هدقف دنع ب الاكدخ+ا و كاهاذا ةيدلا مغ
 نيدلاب رارقالاهب قحلبو ةمحازملادنع ةيصولاةحص مدعو ءالولاو لاملاثيروت امكح رشعان#ا

 لاملا ةيالوو هنلع ةالصلاو تملا لسغ ةيالوو جيوزتلا ةيالوو ةيدلا لمحو هتوم ضعيف

 هدياوفلانهه هتاقنرئاظنلاو هاشالانم هلك اذه صاصقلاطوقسو دحلا بلطو ةناضحلا ةيالوو |

 © تانمؤملا تانصحلاحكتينا الوط مكتم عطتسي لنمو 98 ىنخالامىلع لح اهتمءالمو ةريثكلا |

 لاخمكمو ٠ هب جحاام دجاال ىأ جحانا عييطتساال لجررلالوقاك دحيم نمىا عطتسإلنه |

 عصتس لوعفم هنأ ىلع هباصتساو يو لوطلاو . عم هيما يللا ىا عبطتسي لعاف نم

 نهتلباقم ليلدب نئارحلا تانصح اب دارملاو ةردقلال وعقم هناىلع بصنلا عضومىف حكسناو ْ

 ادا تافص نم اهريغو لاذدّسالاو قرلالذ نع نهتنصحا نهتبرح ناف تاكول.مملاب

 | «ىلاعا تكلمامنف ) #8 ةملسملاةرحلاهبجوزتيامىا ةرح لوط دج نمو ىنملاو ناصقتلاو

 ريمضلانملاج هي تانمؤملا مكتايتف نم 9+ مكناعيا هتكلم ىذلاعونلا نم ةماوا ةأرما ميكتلف
 بابشلادملاب ءاتفلاوةباشلا اهلصاةاتفلاو . تاملسملا مكئاما نم ىا ام ىلا عجارلا تكلم ىف ردقملا

 نارقوبال امهنال نسلاىف نيريك اناكناو ىتف ىمسدعلاو ةاتف ىمست ةمالاو باشلاىتفلاو ظ

 ةلازاوءامالا حاكتب نا 3 م مكناجإب معاللاو قله راغصلاةلماعم نالماعيو راككلاريقوت فرال |

 حجرا ةمالاناميا ناك اميرف ناميالاىف مكئاقرا نيبو مكنيبام ىلذافتب ملعا ىا.هنم فاكتتسالا |
 ناحجرلاو لضفلاب لطي نا نمؤملا ىنشالف + لجرلاناميا نم ةأرملانامياو ةرحلا نامبالانم |

 مقاقراو ما 6 ضعب نم مكضعب 98 باسنالاو باسحالابال مالسالاو ناميالا رابتعاب الا |

 لبق اك مالسالا مكتيدو مدآ نم مكبسن نوبسانتم
 ءاوج .مالاو مدا وهوبا * ءافكا لاثملا ةهج نم سانلا 0

 ىف ناحجربالا ادبع رح لضفبال ةينيدلا ةيسنجلاو ةينامالا ةاخاوملا مكئاقدا نيبو مكيف |
 نهوجكتاف ىمالا ةيلج ىلع متفقو دقذاو ىا ؟نولها نذاب نهوحكتافإإل نيدلا فمدقو ناميالا

 زاوجمب راعشا دقعلل مهترشابم نود ىلاوملا نذا طارتشاىفو نهنع اوعفرتتالو نهبلاوم نذاب

 رارضو لطم ريغب نهروهمنهيلا اودا ىا ة#فورعملاب نهروجا نهوتا وف هل نهترشانم

 نهوحكناف لوعفم نم لاح 5 تانصحم ف حالالاو ةقناضللاىا زالاو ءادتفالا ىلا ءالاو |
 هب. تارهاج نيغاىا ةدكؤم 0 مو تفئافع نهتوك كاح ىا |

 ن0



 ءاكنلا ةةاووس ميج امو يس

 كلذ ريغ وا هحب بح دولخو ا عام نم حصحصلا حا ثا ءاسنلانم هب < يذلا ىذلاف ىا |

 ايش هك ةضلرف قه عا هاجر لا ةلباقم ىف رهملا' ناف نهر وهم 1 7 نهوت اذ ف |

 اكل ادعب متيضارت نا ناوى ىا 3 هب ميضارت مف مكيلع حانجالو : از هضو رفم ىنعع روجالانم |
0_- 

 اهجوزل بهت ناو ةجوزلا بناج نم رهملانم طخلا ىلعوا جوزلا بناج نم رهملا ةدايز ىلع
 << املع ناك هللا نا 0 ه>وزلل هضورفملا دعب ىا 3 ةضيرفلا دعب نم 0 اهرهم عيمج

 ماكحالا هذه مكل عرش كلذلو ماكحالا نم مهل عرش ايف هي اهكح ف دابعلا اصمت
 عاضروا ةرهاصموا بسنب ديبأتلا ىلع هحاكت مرح نم اندنع مرحملا نا معا مكل احب ةقئاللا

 اهتلاخو اهتمتو ةجوزلا تخا ىناثلابو ةلوؤخلاو ةمومعلا دلو لوالاب جرخف مارح ءطوب ولو
 ةوللاو رظنلا زاوجو حاكتلا مير ل هماكحاو هنباو ىتازلااباو اهتنبو اهب ىزملاءا لمشو

 حاكنلا ةمرحو ةباشلا ةرهصلاب اذكو ةهوركماهب ةولخلاناف عاضرلا نه م رحملاالا ةرفاسملاو

 ةداهشلا ةيلهانم جرخوا هفن ٍباذك اذالحن ةئعالملاناف اهبف مرحلل ةكراشمال دسأتلا لع

 هتدع ءاضشاو ا لوخدب انا هقلطملاو اهرمصنتوا اهدوهشوا م دحنخلا ارت ةسوحملاو

 زاوجىف مرحملاةكراشمال اذكو اهئاضقنابريغلا ةدتعمو امتدعءاضقناو اهقالطب ريغلا ةحوكتمو

 ةثالثلاهذهىف مرحلا كراشي ب وزلا نكل دمتعملا لع ىنج ًالاكفاهد.عاماورفسلاو ةواخلاورظنلا

 اهنم . ماكحاب بسسنلا مرا صتخيو * رفسلاف جوزلاو مرحلا ماقم نمّسال تاقثلا ءاسنلاو

 هس رق ىلع زجاعل اريقفلا| هقفن بوجو اهنمو ٠ عرفلاو لصالاب صتخمالو مايو هسرق ىلع هقتع ا

 هتقغن بجتالو قتعيال عاضرلانم خالاو علا نباف ةبارقلاةهج نم انحر هن وكرم ديلا يللا ظ
 رشعف الا ةيهوا عسب مرحمو ريغصلانبب قيرفتلا زوجمال هلااهنمو . هسرف مرحلا لسغيَو 0

ٌْ 
 ا

 ا

| 

 مص ا صو عش سك دوم دج فد 2-1-0

 راسنبب نم عورفل لاو لوصالاص تخت و + ةبهلاىف عوجرلا نم ةعئام ةمرحل انااهنمو . لئاسم

 امدحا دهشيالو ىغقبال اهنمو . رخ الالام ةقرسب اهدحا عطّشال هنا اهنم . ماكحاب مراحملا

 ةحوكنم ميرحن اهنمو ٠ ىتزي واو رخ الاىلع امهنم لك ةءوطوم و اهنمو .رخآلل

 | لوصالا صتخنو < نراقالل ةيصولا ىف نولخ ديال اهنمو . دقعلا درحورخ الاىلع امهم لك

 | هألاو هلعقض هعوجر فاخناو هسفن نع اعفدالا ىرحلا هلصا لتق هلزوجبال اهنم . ماكحاب

 . هلصاب عرفلا لتقيو هعرفن لصالا لتقبال اهنمو . همرح؟ىرلا هعرفلتق رو ريغ يققي
 عرفلا ةرفاسم زوحتالاهنمو . هلصا ىذقب عرفلادحبو هعرف فذَشب لصالا دحبال اهنمو

 بالاكزالابا دحلاو ةسندنت هبا ةيراحدلو لصالاىعداول اهنمو . هسكع نوددلصا نذابالا |

 و . لصالا قيدصتب الا حضي مل هلصا ةيراج دلو ىعدا اذا عرفلا فالح همدع دنع ظ

 : 1 عورفلانذا ىلع مهداهج فقول لوصأالا فالح مهلذاب الا داهجلا روحنال ٌْ

 اعد اذااهنمو . الف الاو كلذكف امحتلم نكي نافالاو انو قيرطلان اك نإ مهتذابالا ةزكاشللا ظ

 تادحلاو 11 مكحرا و اهش هن وكباملاع نوكيناالا هّتباحأ تمجو ة ةالصلافف هيونا دحأ ْ

 اهنمو . 0 يلم يمرس سوير 0

 ! + سسسسس هس يور 2 5 و ا د ا ا



 مت ١م جس

 0 >1 0 يو 4

 0 | 57 17 2 0 7 1 نم ا : ل ١ 0 سماخلا ءزللا+ 17 كر الا ىلا
 7 : را نيثالثلا ءازجالا ا 9

 0 22ه
 ةسؤس دمام 2 ا ص 0

 الز 1 اكو نار قارللاو ناخالا 29 دقو * 5 2
 هلوقىف م ةيرخلا كلاثلاو . «( نيحفاسم ريغ نينصحم )ل هلوقىف (م ةفعلا ىتاثلاو ٠ د

 اذاف ١ هلوق ىف م مالسالا عبارلاو ٠ 5 تانصحملا حكمي ب نا الوط مكنم عطتسي مل نمو ))

 مكملع مرحو ىا ةقباسلا تامرحم ا ىلع ّلَع' ةفاوظعم/ ىو نملتلا ىآ هريسن ف لق ( نصحا
 لاجرلل اهلو.ش مهوت عفدال اهمومع ديك أت هتدئافو 4 ءاسنلانم له تانمئاك جاوزالا تاوذ
 مكتاا تكلم ام ديري ه6 مكتاميا تكلم ام الا ف معوت 5 سفنالل ةفص اهنوك ىلع ءانب
 تانضحم نك نا نيملسملا ةازغل لالخ نهف رفكلا رادىف جاوزالا نهلو نيمس ىناللانم
 ةفع لاحرلا ىلع ءاسنلا نم تانضحلا مرح ىلاعت هللا نا ءرس سدق ىربكلا نيدلا محن لاق ©:
 ةمهلل اًولع شارفلاىف كارتشالا ةسخ نع لاحرلا ضرعل ةهازنو ٍبسنلل ةحو ةناذحلا

 ةوقلاب متكلم ىنعي 6 مكتاا تكبلمام الا ) لاقو اهفاسفس ضغبيو رومالا ىلاعم بحب هللاناف
 دالوأالا يسن داسفاو كارتشالا زيح نم نهعاطتقاو رافكلا نم نهجاوزا ىلع ةيلغلاو

 دكّؤم ردصم © يلع هللا باك ةضمصح ءاربتسالا اهنف عرشلا بجوا اذهلو هطخمو '
 تمرح ىلع فطع # مكل لحاو © اضرف هضر ,ةو اباتك ءالؤه رحم مكلع هللابتك ىا |

 تام طخ ةرلو وفاز: نطق فاشن امه أ م لع هللا باتك ) هلوق طيسوتو مكللع
 حاكت مكل لحا ما دونما كلان رولر از ارت ءاروام #8 ةروك ذملا
 1 ملا < رئاكت اروك ذملا ىنعمىفام ةئسلاب هنه صخو اعمجو ادارفنا نهاوسام ظ
 ىلع لحاو تمرح ىا نيروك ذملا نيلعفلاب قاعتم 6 اوغتبتنا ف اهتلاخو يكل
 لالحاو ةدودعملا تامرحلا رحت مكل نيب ىا اهراهظاو امهئاس راشعاب ال نكل هللوعفم هنا
 نهروهم ىلا اهفرصب “ مكلاوماب 8 نهوبلطت ىا ءاسنلا اوغتبن نا ةدارا نهاوسام | ظ
 سفنلا نيصحن و ةفعلا ناصحالاو نوغتس لعاف نم لاح #0 نينصحم نهنامتا وا ظ

 حافسلاو هنم ةيلاث لاح « نيحفاسم ريغ باقعلاو موللا بجوب اهف عوقولا نع 0
 ١ يعانشمس ا دودلا 1ر1 رسوم رقاب رعت قا عطلان رخل ىزلا ظ

 ةدكّؤم لاح ةقيقحلاف ىهو ىتاوزلا نيخاسم ريغ مكجورف نينصخم ىا فوذحم نيلعفلا
 مكنيد بهذي الث ىنزلاف مكحلاوما اوعبضتال ىنعملاو ةبلا حفاسم ريغ نصحلا نال

 حلصيال كاملاريغنا ىلع لدي كؤمالا لكقو كعلم“ يشاناتلا) وجال كلو ”"انتدو.١
 لقا نوكيآل اندنع وه مث الام ىمسيال هوحنو مهردل اناذ ارهم ىنكيال ليلقلاناو ارهم
 6 نسرواسكلاب درع هويتك ن لوقا قفل الا رده كاع ونال نق طالوت ون

0 



0 
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 ظ 0

 ءاسنلا ةرو موك الل >>

 | اهقلط مث ةأرما جوزت لجر ىف لاق هنا مالسلا هيلع | ىلا نع ىور دقو ء راجل ىش رؤهمج ظ

 نهيب قحليو ( اهما جاوزت نا هل لحن الو اهنا جوذتي ناب سأب ال هنا ) اهب لوخدلا لبق

 ىعم لسعفق ىمالا ىل 0 0 دم مال

 تيكيلا نبا لاق ناتغا هيفوريخ عج روجحلاو مامالا لاق * ةيمسالاىلا لقنلل ءاتلاو لوعفم
 3 هل وش دارملاو هب ول نم هر دف ىلع عمج ام وه يدك حتفلاب هرجخو ناسا 3

 ملكنا ةراعتسالاهذهىفبسلاو هتيبرتىف ناك اذا نالف رح ىف نالف لاق مكس رتىف 7

 | نضل 0 نالف ةناضحىف نالف لاشك ةسرتلا نع ةرابعرجحلارادف ه رنمجدك»

 ىارلازجف ةنتلارتوك ناي طبالا وه مدلل
 ١ ءايملحلا روهمج دنع هم رحل طرشي نيبل

 راك دالوا نهل تناك اذا ايلات نجوزتيال نك نهنال هيلخ الدلع جرخ ةي الاف 0

 | جرخ مالكلا جرخف دالوأالا ة هرب ىل اع جاوزالاب ن هتلر انعصلا ف ةرد ذل جنم نجوزتيو

 ( دجاس ملا ىف نوفك اع ماو نهورشابت الو )) ىلاعت 0 م” طارتشالا " للاغلا

 © نوه ملخد ىناللا مكئاسن نم 2: اضيا مارح ىاكتعالا ةلاح دجاسملا ريغ ىف ةرشابملاو

 نم الاح عقو فوذحمب ةقلعتم نف نهب ملخد ىناللا مكئاسن نم بئابرلا كلت ةناك ىا

 .هلوتك عاجلا نع ةياك شوهدت ءاملاو رثنسلا تى نهب لوخدلا ىنعمو مكهابد

  اونوكت مل ناف في هرئاظنو سسللا لوخدلا 0-0 باححلا اهلع برضو اهيلع ىن
 نهومتقراف اذابئابرلا اكن ىف ىا © مكلع حانجالف 86 الصا 4 نهم ملخد و لبق اهفىا

 0 ىا هي 6 مكلانبأ ل امد رح ابسلا اب حرصتوهو "نتموا نهتاهما ىا

 امهنم لك لل لقو هلحمىف اهلولحخل وا جوزلل اهل ةليلح ةجوزلا تبمس مكئانبا تاحوز

 | نيذلا 8 نهرئاظنو تاسوسمملا نم نهار جم ىرج نمو مهتاين ع نيكو هحاص رازا

 اولغس ناو مهناف عاضرلانم ءانبالاو دالوالا ءانبا نود ءايعدالا جارخال 4 مكبالصا نم
 ىلا جوزت دقو اهحاكت ىنبتملل زوم هنأ ما قراف اذا ىنيتملف ةيللصلا ءانمالا مكح ىفإ

 هثراحديز اهقراف نيح بلطملادبع ةنبا هما هتمعتْنب ةيدسالا نششثحج ةنبا بدير مالسلاهيلع |

 نبالا ةلزنمب ناك تقولا كلذفف تنل نال كدب فيلل دكا هريعف انبا هاعداو هان دق ناكو '

 9 ءابعدا لعجامو ال ىلاعت هلوقو « مكلاجر نم دحا ابا د ناكامإل ىلاعت ا

 نيعلا كلمىفال ماكنا ىف نيتخالانيب عما مكللع مرحو ىا ه# نيتخالا نيب اوعمجت داو

 دقام الا فه رادملاف اهداحنال“ ةلالدلا قيرطب هب قحلف 0 كلع ءطولا ىف امهعمج اما |

 نمل * اروفغ ناك هللازا ف هب نوذخاؤتال ىضم دقام نكل ىا عطقنم.ءانئتسا 4 فلس

 مالسالاىف هب يمال عاطاو هيونذ نه بات نمل ( اهحر 0 ةياهاجلا ىف كلذ لعف

  عبارلا ءزحلا تمب -

 | تاهماو نهرئاظنتو تاسوسمملاو افنا قدس امف تادودعملا هوجولا نم هجوب تاو هكا

 | عمج بئابرلا حاكت مرح ىا 131 روح ىف ىناللا مكسابدو ِظ تادجلا مآ 8 فراش

 0 00 5 ه-...بتسس4صٌةهممسسسستتت نمت سحسسا سشسا | دءل. 0 -- 3 ةسياحتمسةييحسا دهسا »ا | تنل ا 3-00 040 عا :



 اا مح عبارلا ءزجلا

 تشك هكراك تنقاع دورد نآ يكنه .« ١ ئايداز :دوخورب و ديركو كيل 1! نطر

 وهام ”ىش لك ةمرح نه فرعلاىف موهفملا نال نهحاكن ىا 4 مكتاهمأ مكلع تمرح
 مرح عا ميرحن نم مهفي اكنهحاكن ميرحم ءاسنلا رح نم مهف هنم دوصقملا ضرغلا
 مالاو بالانم نولغناو تادجلا عت تاهمالاو . هلك ا ميرحم ريزتحلا ممر حن نمو اهبرش
 « مكتاوخاو 8 نلفس ناو دالوالا تانبو ةببلصلا * مكتانيو ل اهدحا لبق نموا
 نا لعاو * ثالثلا تاهحلانم تاوخالانمضتنف .امهدحا لبق نموا مالاو بالا لبق نم
 لح تشب لو نامزلا اذه ىلا مالسلا هيلع مدا نمز نم ةتباث تناكتانبلاو تاهمالا ةمرح
 نىك نا الا. هلحت لاق“سوخلا لوسز تشوارز. نالب.ةبهتلالا نايدالاّن مب ”ىثتىف .نهحاكن
 نمزفف احام ناك كلذ نالت دقف تاوخالا حاكت اما اباذك ناك هنا ىلع اوقفتا نيدلسملا
 بسلا نا ءاملعلا ركذو * ةرورضلال يبس ىلع كلذ ةحاباب هللا مكح امئاو مالسلا هيلعمدأ
 الا هلع مدَس الو نكي قم ىحتسي ناسنالا ناف ةناهاو لالذا ءاطؤلا نا ميرحتلا اذهل
 نوصِيِجو كلذكم الاناك اذاو هركذب الا نوكيال متشلا عاونا رثكاو ىلاخلا عضوملا ف

 لالذالا اذهنع اهنوص .بجوف ماعنالا هوجو مظعا دلولا ىلع مالا ماعنا نآل هنع تاهمالا |
 اهعم ةرشاملانال لالذالا اذه نع اهتوص بحق هنم ضعلو ناسنالا نم ٌقَْرِح تنبلاو

 ةمعلا 6 مكتامعو ف هريسفتىف مامالا هركذ ةقلاىف لوقلا اذكو لالذالا ىرجم ىرحم
 دلونم اهدلو ىتا لك ةلاخلا  مكتالاخو وه اديعبوا انيرق كدلاو دلو نم اهدلو ىتنالك
 تاوخاوت تالاخلا اذكو دادجالاو ءاب الا تاوخا مت تاءعلا ىنعي اديعبوا ابيرق كندلاو
 خالا تانبو 6 اهدحا لبق نموا مالاو بالا لبق نم نكءاوس تادجلاو تاهمالا
 ميرحت ىلع صن ىلاعت هللازا ٍلعاو * تدعب ناو امهلفاوتو ةهج لك نم # تخالا تانبو
 عبسو تاروكذملا هذه نهو بسنلا ةهجنم نهن» عبس ناوسنلانم افنص رشع ةعبرا
 مكتاوخاو مكتعضرا ىناللامكتاهماو ف لاقف عرش اهدادعتىلاو ببسلا ةهجنم ىرخا
 بسسنلانم اتمرح ام ةعاضرلا نم اهاتلك تاوخالاو تاهمالا حاكن مرح ىا  ةعاضرلا نم
 كلذكو اتخا ةعضارملاو عيضرلل اما ةعضرملا ىمس ىتح بسنلا ةلزنم ةعاضرلا هللا لزت
 عاضرلا لبق ةعضرملاريغ نم هل دلو دلو نو هتمع هتخاو هادج هاوباو هوبا ةعضرملا جوز
 نم اهل دلو نم لكو هتلاخ اهتخاو .هّتدج ةعضرملا ماو هبال هتاوخاو هتوخا مهف هدعبو
 / هتاوخاو هتوخا مهف هريغ نم اهل دلو نمو هماو هسال هتاوخاو هتوخا مهف جوزلا اذه

 ىلك مكح وهو ( بسنلان م مرحيام عاضرلانم مرحي ) ملسو هيلع هللاىبص هلوق هنمو همال
 ينال هلاخ ماو همع ماو هنبا ما ماو مثال هنيا تخاو بال هيخا ما اماو همومح ىلع راج
 لب عاضرلا روصيف نهلح ةرورض همومعب لحن ىتح بسنلا ةهج نم نهتمرح تسيلف
 ما ةثلاثلاو هتءوطوم تن. ةيناثلاو هيبا ةءوطوم ىلوالا نا ىدي الا ةرهاصملا ةهجنم
 | تاهماو  ةدسافلا هدج ةءوطوم ةسماخلاو حيحصلا هدج ةءوطوم ةعبارلاو هنءوطوم
 | هلعو ال ما نهب الوخدم نكءاوس قالطالا ىلع تاحوكتملا ءاسنلاب دارملا # مكئاسن

 (روهج )



 ا

 [1] © مرج ويك ف مترج مدع و صوتج بكر ودك 2

 اد« كرس «ويع 60 «مقر؟ : ودل نرل# نذل ب يس ل سل

 حقلاو . (اتقمر) هلوش ريشا هلاو ىئعرشلاحسقلاو . 2 ةشحاف ناك هنا ف هلوش ريشا هبلاو '

 ىصقا غاب دقف بتارملامذه هيف تع.تجا ىتمو 6 اليبس ءاسوإل هلوقن ةراشالا هللاو ىداعلا

 تابلفسلا ىه تاهمالاو تايولعلا ىه ءابآلا نا ةيالا ىف ةداشالاو © .حبقلا تتارص |
 حكنام اوحكتتالو) ىلاعت هلوقىنف امهنب, اف امهنم تادلوتملا ىلاعت هللاقلخ اءهجاودزابو |

 حابمشالاو حاورالا جاودزافف ىهل آلا رييدتلانم © فلسدقام الا ) ةيولعلا كّوابا اهيف |

 ىلا الس ءاسو قحلل انوقمم برلل اسان امندلل احم ةرضحلا نع اديعب عبطلا ىلفس هلعجبو |

 ظفاح لاق :'ةلالضلاب ةباذهلا |

 ىماخلا انالوم لاق |

 تبعرنم بغارلاف ضرالا شرتفاو شارفلا سانلا شرتفا ايندلا ىف هعوجو هنزح لاط |

 نيدلالالج اءالوم لاق : ( نيملاس |

 هللألاق ةدهاشملاب هتريرس هللانسح ةدهاجملاب ءرهاظ نيز نم هللا همحر قاقدلاىلع وبا لاق * ْ

 الهلا لهو مولعم لع ةسعال ناو الع حم حش ذالالا نابغ نأ ذل رك |

 تفل مدي (م6ه جم

 لدلا 1 ىا زيشلا ىلع "تق هكالبس ءاشو 92 ضغلا دشأ: تيقلباو تا ورملا ىوذ دنع |

 ىلقعلاحسقلا .ثالث حبقلا بن 200 له « رانا ىلا هبحاص ىدؤل هناف هلعشو هاري نم لسس

 ةفرضتملا تاهمالاىه ىتلا تايلفسللاىف ىرصتلاو قلعتلا ىهن ىلا ةراشا 6 ءاسنلا نم كابا

 ,صتلا ىنعل ( الاسس ءاسو اتقمو ةشحاف ناكدنا 2 هن ةسنلل ته ناسنالل ةيرورضلا تاحاخلاف

 وحلا تاقصلا ثولب ىناحورلا نهوجلا ثواي ام اهلا نوكرلاو اهم قلعتلاو تالقسلاىف

 تساذازا دريذب قلعت كبر هحمهز # دوك خرج ريز كما كت مالاغ

 لاؤب مشرف“ :تنييسزا ىتكيمب + لاح نادتوادخ عرشردب كا
 هل ل فقع لدول يي نتفات :ةيسنوز ىلع >نتملل تتح

 اسدلانهءاوج رخو قحلا اوسيلو ريعشلا اولك ١ مهفلاخ نم رساخلاو اونغرام لثم ىف

 4 ةتيدكع ذا نوريب هكدشاب نأ درم * تسيكدوك دوخوا تسبوجحم هكره

 [8غ3لتكم ىدادو فارجو ندب ربا + 57 ىداهج ل هكا ص

 6 ةطقكت لة َكَّس هداشكي تزرأ دعب * تاعك بعص لوا هكاراكاسب ىا

 [ >7 ضامم عراف ضو" رخآ نعد 6 + سارح ع ١ ضار ا در قافدلا

 بحاص هتادب ق نكي م ْء نه نأ معاو + ( الس مهسدهنل اشف اودهاج نيذلاو ) ىلاعت

 ىدامىف انماكحا لجا ناك رولا نسحلاوا لاق * همش ةشرطلا هذه نم دحم مل ةدهاج

 انق دح ال ةراقح انيولق ىف عقو اذاو هل غضاوتنو هلا رذتعن لب انسفنال مقتننال ءوركمي

 لاق هسع فرعنا "7 كاله عرسا ام صفح وأ لاف + لوز سس هللا ناسحالاو هتمدخ.ق

 ةيكلا :ربج ىصاعملا |
 هيلع [5 دنهاوتوتزب ناركد ءانك هك« 5-هل تدع زبك اي دعاز ىا نكم نانو ثم

 000 ا لااا ااا ا ا اال 0 ىلا ا ىلا را 72:2 يحس سس

 1١

 قخسو ترخآ باذع ىراوشد هكناسرد مود رتفد طساوارد [3

 . 0 يلح وي

 ] ]1١نانز نايرد هد.ئوب رداح هكى ح وح تباكح نايمرد مكب رتفد رخاوارد ١
ِ 3 



 مدي 1484 زخس مبارلا ءزجلا

 نهعنمو ءاسنلا قييضتنم تالماعملا هذه نا ملعا * ( هللا ةءلكب نهجورف متالحتساو هللا |
 اهلك نهقوقح ةياعرىف اظلغ اقاثثم نذخا امدعب املظ نهيديا قات دبا جاوزالا نها

 | همتشيالوهملظيال نمؤملا خا نمؤملا نال هلا رهو هحاتنو ناعالا ةرامآ نه تدل اهلاثماو ئ

 ( ةحصنلا نيدلا ) لاقو ( اضعب هضعب دشي تانبلاك نمؤملل نمؤملا ) مالسلا هيلع لاق

 نمؤيال ) سو هيلع هللا ىدص لاق هسفنل بحيام هبخأالا بحال نمع ناميالا نب حرص دقو

 ( ريخلا نم هسفنل بحيام هيخأأل بحب ىتح ؟دحا
 تسب لطاب لايخو تخ هدهيب غامد * تشادىينمثجو تثكىدب مخن دكنا ه
 هن 3515و داد كلنا كرا #* هذ قلخدادو را نورب هس شوكز

 ظ ىرحن ناف جاوزالاو براقالا اصوضخ بااجالل هلاوحا عيمج ىف فصتي نا ءرملا ىلعف

 هلوق نالرهملا ىفةالاغملا زاوج ىلع اهض ةلالدال هب آلا نا ملعاو * تابجاولا نم مهل كد

 ناكول ] هلوق نا م5 راطنقلا ءاتبا زاوج ىلع لدي ال «اراطنق نهيدحا منا و رب ىلاعت |

 لعج نم مزاي.ال هنأ لصاحلاو * هةملالا لوصح ىلع لديال © اندسفل هللا الا ةهلا امهس ا

 هريسفت ىف مامالا لاق اذك عوقولا راج هسفن ىف طرشلا كلذ نوك رخآ ”ىثل اطرش 'ىنثلا

 ىلص لاق روهملاةفخ اهف ىعازي اهحاكت دارن ىتلا ةأرملا نا نيلهأتملا دشعىف لقام ديؤيو |
 ىلص هللا لوسر جوزتو ( اروهم نهف>او اهوجو همست مكئاسن ربخ ) ملسو هيلع هللا |

 مدا نم ةذاسوو هرج # ير اكو تذل ثاناو مهارد ةرشع ىلع ع لا

 رسو ةدالولاىلااهمحر ةعّرسو اهجوزل' ةعرس ةآرملا ةكرب نمل رادو فهل اهوكح |

 اهقادصب بهذي نا ىون نف كلذ ىونيوا الك اهقادص اهيفوي نا لجرلل دبالو ( اهرهم '
 لطاعالو قداس ريصلإ هضّهال نا ىوني وهو اند نادتسا نم نا م اساَر ةماقلا مون ءاح |

 ةالصلاو ضنحلاو ةراهطلا ماكحا اهملعيو اعوط ةأرملا هلجؤتوا اريقف نوكي نا الا اهرهم
 ةعدنلا لهاداقتعا نع اهدريو ةنسلا لها داقتعا اهنقليو بجاولا هبىدؤتام رده كلذ ربغو |

 ىتسولاؤسلايورخلا نم اهل ديالف لأسلناو ىتفملا باوج اهيلا لقنيلو لأسيلف ملعب ناو ظ
 ءرملا لمها امه هاضربالا ركذ سلجموا عت ىلا جورخلا اهل سيلف ضئارفلا اهملع

 ثيدحلاىفو مالاىف اهكراش معتلا نع اهعئموااهملعيملو اهيدؤي لو نيدلا ماكحا نم امكح ظ

 مكلكو عاز مكلك ) مالسلا هيلع لاق ( هلها لهجا نم ةماقلا موب اباذع سانلا دشا )
 هءديراهنالنم نودام ركذ ه6ءاسنلا نم وابا حكتام اوحكتتالو قه (هتتعر نع لوئسم |
 ظ ةيلهاجلا لها ناكازاجت دادجالا مظنني ءابآلا مساو حكت امل نايب ءاسنلانم هلوقو . ةفصلا |

 ظ دقام الا فِ» كٌوابآ اهحكن ىتلا اوحكتت ال ىا كلذ نع اوهنف مهئابا جاوزاب نوجوزتي

 | لاحلاب قيلعتلا جرخم مالكلا جارخاب يرحتلاف ةغلابملل ديفم ميكن امث ءانثتسا هك تفلس

 ظ لكل اد ةقتازفلا :ىنتات' د لتقل اوضعلا و“ قس كيان تالا مكئابا نفاخ ديس اك

 ا

| 
 ه6 ةشحاف ناك 8ه نهحاكش ىا 6 هنا 98 (طابخلا مس لمجا جلب ىتحا) ىلاعت هلوق هريظنو
 | اتوقمم 4 اتقمو 2# مالا نم ةمآل هيف صخرام هللادنع ةديدش ةيصعمو ةحببق ةلعف ىا

 1 مصمم - صج |

 (دنع)



 ءاسلا هرو مه م8 جم

 ليبسيف نيدهاجلا لامعا عم كلمت مفرن انك لاق ملو تلقف لاق تنا لاق موئشملااذهنم هل تلقف
 ىقوجوز هناوخال لاقف تثدحاام ىردن الف نيقلاخلا عم كلمع عضن نا انما ةعمح ذنف هللا
 اوناك داعلاو .داغزلا نال امثدلا نم:تسل ءاننلا ةرثكو ثالثوا ناتجوزهقراغي نكي 0!

 بيطلاو ءابسبإلا ثالث 5 ايند نم ىلا ببح ) ملسو هيلع هللاىلص لاق اعبراو انالث نوجوزي
 مسام لاقف صاصقلا ضعب سلجم تنك لاوحالا بايرا ضعب لاق * ( ةالصلاىف ىنع' ةرقو
 هللا قتا تلقف ناشلا مظعل ماقملا اذهىف هرك ذ قسلبال نم ىمسو نالفالو ىوهلا نم دحا

 تيأرف مهلابقيجزخ لاق تننحا لقرملو بحلاق امنا كخيوتلقف'(ىلاسحإ) لقب ملأ لاقف
 ضءبهلتفف ىرقلا ضعب ىلا صاقلا كلذ جرخف لاق هانلتق دقف مهتال لاقف مالسلا هلع ىنلا

 ةعيرشلا نطاون لعفب حاكدلا ماىف مالسلا هيلع هراثك ١ ءاملعلا ضب لاقف * قيرطلا عاطق |
 | روتانا كلذو مهتوين لضفب ةوقلاىف اوديز ءاسنالا لوصالا رداونىف ىذمرتلا ميكحلا لاق *

 اهاوقو ةوهشلا راثاف قورعلاو سفنلا تذتلا قورعلا ىف ضافف رودصلا هنم تاالتما اذا

 اهنممدا طوبهب ةنملانم جرخ اما ببطلالصاو بلقلا ىوقيو داؤفلا زي هناف بيطلا اماو

 ( هير ىجاني ىلصملا ) مالسلاهيلعلاقاك هللا ةاجانمىهف ةالصلااماو . هلع تكرتف اهبرتست ةقروب
 نكلو رارسالانم رس هل راخالادنع لمع لكنا راكنالاو كاياف لااا ةققح تفرع اذاف

 هريس سدق نيدلالالج انالوم لاق : مع فلا اوشاع ناو هب طحال ماوعلا لوقع

 11 كا كادوا داس قام وح نيك«. تسايقزف# .نلاعتنا :لوفشزا
 مسلسل سيسمح

 5 تيب مسج رك ليتل ودداغوس * ثس مهف ىارو ىشورد راك

 | اهنع نوبعرت # جوز ناكم اهف نوبعرت 21 جوز ىا 4 جور لادتتسا مدرا ناو 32

 هاراظتقؤإ» سنجلاوه جوزلاب دارملاف تاجوزلا ىدحا ىا «نويدحا ماو اهوقلطت ناب

 | نيثكلا نع الضف اريسي 4 ايش #9 راطنقلا كلذ ىا * هنم اوذخأت الف ف اريثكألام ىا
 مدح نافميظعل الظل اوناتهبلل ىا هال وعفموا نيتهاب  اناتبم ف هنمايش ىأ هنوذخأتأ 9 |

 ىلا اجلي ىتح ةشحافب هتحم ىتلا تهب اهجوزتي نا داراو اهريغ هبجاف ةأرصا جوزت اذا ناك
 ١ بذكلا ةغللاف ناتهللاو . كلذنع اوهنف ةديدجلا وزتىلا هفرصيل اهاطعا ام هنم ءادتفالا

 | ناتهبلاف رين اذا لحرلا تهب نم هلصاو ةرباكملا ةهج ىلع هيحاص هب ناسنالا هجاون ىذلا 1

 | انههرسف كلذاونطابلا لعفلاف لمعتسيدقو هشفديو هيلع بوذكملا تهس ىذلا بذكلا

 ىأل ىا .# هنوذخ-أت فيكو 82 سهاظلا بنذللوا انايع نيم 1 ىا :6 انيبم امنأو وه لاب

 ىرجدق 4 ضعب ىلا مكضءب ىضفا ف دق هنا لاخلاو دقو © اذه نولعفت ىنعمو هجو

 كلذريغو مكل نهتمدخ قح توبثو رهملا درقتو ةواخلا نم هل ةيفانم لاوحا نهنيبو مكي

 أ ادهيعيكم نذخأ ىا همكحىف لخاد هلبقام ىلع فطع 6 اظيلغ اقام مكنم نذخاو#

 | ىلاعت هلو نهعاشو مكيلع هللا قثوا اموا ةرشاعملاو ةجزامملاو ةحصلا ق> وهو اقسشو

 ةنامابنه ومن ذخا ) هلوَمب مالسل هيلع ىنلا هيلا راشا اموا «ناسحاب ع رستوا فورعمب كاسمافإ)ل

 | مهرخآ ى "يم نا ىلا مهلأسسا نا تفخف كلذك ثلاثلا لوقو عن رخبألا لوقنق موثسشملا

 مالسااهيلع ىسع ىاعدب ناوختسا ندشه دنيز ةصق ىامت ن'يرد مودرتفد لئاوا رد [؟]

 خلا اردوخ نز درلم ندرك تحرصن لاس رد مكي رتفد ط-اوارد ]١[



 ا سب ينم ل تر حس

 ,ىسعف 98 نهترشاعه ىلع اوربصاو سفنلا ةهارك درج نهوقرافت الف يا علا

 وا اصلا دلولا انهه ريثكلا ريخلاب دارملاو هك اريثكي اع مق: هل ليو ًايهالجح رككننا

 هايا اهماز ءلوأ اون ادا هماقم تمقأ ءازحللل ةلع وهو نيدلاف تانيا اانا هبحا

 00000 000 50 نايل

 ىلداو ةيقاع دمحاو نيدلاىف حاصا وهام ه 57 اعر ديفا اريثك اريخ هنف هللا لعجو 7

 د“ 1 نود حالصو ريخ هيقام ىلا ؟رظن. نكلف كلف هفالخح وهام بحنو ريخلا ىلا

 عضاوم نم درلافالاو ىلاعت هللا يضر تفلاخي: ال اهف نولع هنا ف ةينسملاب نيج ماعم نا

 نوبجعتأ ) مالسلا هيلع لاق ءالوالاو ءاسالا قالخاو هللا قالخان م ةريغلان اف. ب>او ةريغلا

 1 رهظام شحاوفلا مرح هللاةريغ لجا نمو ىنم ريغا هللاو هنم ريغا اناو دعس ةريغ نم

 ريغ ىلا نوكرلاوهو نطابلا لاوحاو رهاظ وهو رهاظلا لامعا نم ناكام وول ( نطب امو

 02000000- مي رحالو لاجرلا اهلع لخديال نا 0 لا حقي نطلاو

 ضعلا هلاق امل افالخ ءاسنلاو لاجرلل عورشم افا لوم 0 مامالا لاق |

 ماج لخددبلو نب دلاخو,ردونتو مالا لخد لسو هيلع هللا لص هللا كوسر نا ب ىوداتح

 نروحنتعيإل اننامز فب سانلاو ىهتنا :ةدوعلا يشكي نانثنا هيك نكيمل اذا, حابب اما نكل صحح
 رذع زيغ نم ماجلاىف لوخدلا نع بنتي قتملاف مهلفاساو مهيلاعا ةروعلا فشك نع 3

 فورعملاب اهرشاعننا جوزلاىلعف ةفعلاب تفصتاو للخلاعقاوم نم تُئرب اذايدا اانا لعام

 ىدعسلا خيشلالاق : كلذ ريغ تناك اذا ام فالخب اهقلخ ءوسو اهعاضوا رئاس ىلع ربصيو

 دنت عجول راديدب * ىوربوخنز دشاب روتسموح

 كم ىتشزو ىنوكنرد كن * نخسشوخو دشاباسراب ركأ

 ند دم ةماعلا ا « نري درك دازاب هار نزوح

 دابروكردهناخزادشزوريبوح * داب روك نز مثج ناك :اكسز

 نك لناس ىسورخي كيه. د نادياخ , نايو دباع /قةوكش

 كننهب ىناكدنززا هدد نادك * كتي لاه ذددوييتت كنا رسل و

 قيضاو القع فعضاو انيد قرا :نهنال لاجرلا ةلماعم نم بعصا ءاسنلا ةلماعم نا ملعا مث *
 نيدهاحلا نم رباصلا دعب مرجالاف قالخالا نسحب ام نهيلع ربصلاو نهترشاعم نسحف اقلح

 نولزءيالاجر ناكو تحتف, دق ءايتلا باوبا ناكاهتافو نم ةعمح دعب مانملا ىف ِتأرف لاق ىلقل

 ويغا أداه هءادو نمل لومي مهنم دحاو ىلا رظن اكو امسي ويضتي وش ,ءازوملا عفو ءاوهلا ىف نوريسيو

 ( مؤشملا )

 جودا ةدحولا لاقو عنتماف جوزنلا هيلع ضرعو تنام نا ىلا هتجوز ىلع مايقلا نسحي ن 1

0 

1 

 نيدعتملاضعب نا-ىور_ ةرهطملا هجاوزا عم ة ةرشاعملا نسحب مالسلا هيلع ناكو هللا لبسي

 | د

| 

 أ

 ظ



 ءاسنلا ةزوس مه رم وح

 نفل دهسا اى هدباد عي 2 عادي ادي زا دايركت 1

 جو هّئلس رع : ناو لة اهف رفغتسا ناآق تيفي عيس وأ |

 ىطساولا ركبوبا لاق *اهرخؤي الو ىسمي نيحو حببصي نيح هتلاىلا بوتي نا مغ لكىلع
 تسملا نفد دتعو ةالصلا تقو دنع لاصخ ثالث ىف الا نسح ما 1

 | دحاو فنذا اذاو لالح مهيلع مرح اوبنذا اذا ةيضاملا مثالا ىف ناكو ةصصعملا دنع ةبوتلاو |

 ا اذك هتبونو اذك ٍبنذا دق نالف نبا نالف نا ابوتكم هتبج ىلع وا هباب ىلع دجو اينذ مهنم |

 ْ هللادجم هللارفغتسي من هسفن لظي وأ أوس لمعي نمو )ل لاَتف همالا هذه ىلع مالا هللا لهسف

 | هعاسلامايق ىلا هلهما ىا هرظناف ةكرشلا هلا سلبا نعل امل هللانا ىور - (امحر اروفغ

 برلالاقف هسفن جرخم ىتح كدبع ردص نم جرخاال كتزعو لاقف ىرتاذام رظنا لاقف

 ىلعهتفأرو هللاةمحر ىلا رظناف هسفن جرخم ىتح ىدبع نع ةبوتلا بحال ىلالجو ىنزعو |

 مهحأو (نوسْؤملا هيا اعمح هللا ىلا اوبوتو ) لاقف اوينذا ام دعب نينمؤم مهامس هنا هدابع ظ

 هرسسس دق ظفاحلالاق : © نيرهطتملا بحب هللانا) لاقف ةبوتلادعب |

 تفر اقيم لازنيا كك 1 * ورم هارز دهد ترس هك قله ظ

 | نكلو لمي ناكناو .هناف لاوحالا نم لاح ىف ءاشالانمأ *ىشن ناستالا رتفيال نا ىتتلف ظ

 ظ
| 
 ظ

 مكل لحال اونمآ نيذلااهيا اي »© ءانالا التماو رمسلا ىق اذا ةتبلا ”ىجي توملاناف لمهال

 ىتلي هبيرق تام اذا لجرلا ناك ءاسنلا نم لاخلا عضوم ىف ردصم * اهرك ءاسنلا اونارت نا

 | نم اهب قحا كلذب ريصنف هلام ثرا اك هتأرما ثرا لوقو اهئاخ ىلع وا هتأسما ىلع هبوث

 | اهطمي لو اهقادص ذخاو هريغ اهجوز ءاش ناو لوالا اهقادصي اهجوزت ءاش نا مث دحا لك
 ظ تبهذ نآو اهجوز نم ترو امب ىدتفتل اهلع قيضو اهسح ىا اهلضع ءاش ناو امم ظ

 كل ليال مهل قت غلق قع اوه ابسفتب نحنا نيه كنوتلا اقل لق فيله ا ل ةأرملا |

 ظ الو ه8 كلذل تاهراك نهو ثيراوملا زاحت م مكمسز ىلع ثدالا قيرطي نهوذخأت نا .

 قييضتلاو سيحلا لضعلاو . جاوزالل باطخلاو ىننلا ديكأتل الو اونثرتىلع فطع ه«نهولضعت .
 | اهسيح هتجاح نم"نكت ملو ةأرما جوز اذا لجزلا ناكو جالعلا رسع عنتمم لاضع ءادو ظ

 ىانهولضعت الو مهل ليقف علو اهلاع هنم ىدتفتل اهلع قيضو رهقلاو ة ةرشعلا ءوس عم | ظ

 هضعب مكملا نعفدي ناب قادصلا نم ىا 6 نهومتيت ام ضعب  اوبهذتل 9 نيلع اوقيضتال |
 حبقلا ىا نيت ىنعي نيب نم # ةنيم ةثحاش نينأي نا الا نما ةوذخأتف ازا زطضا

 | ناللاةدح ىا ةطالسلاو شحفلا ىا ءاذبلاب هلهاو جوزلا ءاذياو قلخلا ةساكشو زوشنلا نم
 ظ مكل لحيالو للعلا معاوا تاقوالا معاوا لاوحالا معا نم ءانثتسا وهو ىتزلا ةشحافلاوا
 | ةشحاشب نهنايتا لاح ىفالا للعلا نم ةلعلوا تاقوالا نم تقو ىفوا لاوح الا نم لاح ىف نهلضع

 ىف نوروذعم متاو نهتهج نمن وكي ذئنح بدسلاناف اهب نمنايتال الاوا اهم نهنايتا تق ىف الاوا

 . نهعم,ةرشعل ان وئيسينيذلل باطخ # فورعملاب نهو رشاءوو# علخلا بلط ؤ



 م ةاضقا دكا عيارلا ءزجلا عين

 دواخ كلم وا 7 ىبايبانا *ي اهاوأزا داو هدا وتنز مهرب حيولحألا بي
> 
 تتباهش قار ا وز نفك * اوبك لازم الولع سبح دوخ ناهج نيا 1
 مدور مدق راطعلا/لاق-' 1

 رادربخ دديخىورر جنح زكا اع واو دشروخ نوح ىورزاٍب اه م هيفي : ف -
 ماكار فتنس قاحور كلملا رادب * نكرذك قامسج فاق ءوكحو 3

 وز هنو كاماةثوا ادبام خت عن + اراوزع كلم نا 'قوزتم وضم 1

 رازاس هانت تبل الاعإل تراديرخ * راسخرز دنيوشورف تكنئر 2 5
 ذه

 ظ ءاسملاو حسصصلا ىف ىوهلاىلع رارصالاب بلقلات ومو انندلا ىلا نوكرلا نم 6 اياو هللاانمصضع |

 | «توملا مه دحا رضح اذا ىتح 8# بونذلا ىا # ت انسلا نولمعي نيذلل ةيوتلا تسيلو ©
 ' 6 لاق » اهف لبقت ةبوتلاناف هتامالع ىوس توملا كلم دهاشو توملاتاركس ىف عقو ىلا
 اهمال ةمئ هنم ةبوتلا لَضال ىعي ىبونذ ن هرم 6 ن ١ الا "تن قو قست عافو عولاذخأ

 ا ت اسلانولبعت نءذلا ىلع فطع 6 نوتومع نيذلاالو 9 زاتخالا ةلاح نود رارطضالا ةلاح ظ
 توملاب رق دنع اوباث اذا قاتل ولزوم كوني انام اونام نيذلل ةبوتلا تسل ىا
 | تلا انددعا هضاب: اًندتعا وج. ناقيوفلا ا 6 كتلواب و ةررخ الا :باذملا ةنبامم دنعوا ظ
 ' نيب ىوس ىلاعت ةللانارلعا * اتاد اعبجو اباذع مهلانًايه ىا هج اعلا اباذعمهل قه ءان ىلوالا لادلا ظ

 ' ةبوتلا نت ىف رفكلا ىلع تامنم نيبو ةقسفلانم اهدار وشازلا ذوو وع ازيا ام
 ظ ةيونالهنا ىف ءاوسءالؤه ةبوتمدعو ء ءال وح ةيونلاق هن أك ةلاخلا كلف اهب دادتعالامدعىف ةغلاسلا

  نيقللا ىلع ةبوتلاهتتاف دق رفكلا ىلع تيملانا امكف ةرخآ آلا لاوحا لوا توملاةرضحال مهل
 ةيونلا سما ىف بنذملا لمه اليكل ةيوستلا كلو اهلحم 3 تينا طم لاكي قؤتن ]طرا زلكيم
 | 2 هرس سدق ىور نيدلالالج لاق : ةرفغملا بلط ىلا ةعراسملا ىف لقاعلا لصف ولز"

 [1 شوت ىتسدرك هكاجاذ ن 6 هينياقا شيوخ رم همانوت ىدركهيسرك

 [ ريمالا من زيوت دو ادو ا“ + ريلي هيونادخو 25 هب وت ظ

 ْ ءشب رثأتيو اهبابساىلا هسفن دميو ةبؤتلا ىلا عرسي دبعلا دجم ةيانعلا حاير هللا ن نم به اذاو

 ١ ىف رثأف صاق سلجم ىلا تفلتخا ىتارادلا ناواس وبا لاق * هتلماعم حبق نع بوتيف ريسي |
 | ىلا تعجر ىتح ىلاق ىف همالك را قف ايناث تدعف 'ىثش ىلق ىف قد تقثاملف همالك ىبلق
 / لاقف ذاعم نب ىحبل ةياكحلا هذه ىكحف قيرطلا تمزلو تافلاخملا ةلآ ترسكو قلما
 ظ ناهلس ابا كركلابو ضاقلا كلذ روفصعلاب دارا اكرك داطصا روفصع ظ

 ْ الر ةوما اللا ةيسياؤلو لبذل يضوكادراصا رك اهلا: يلح

 ' عوجرلاورارصالا كرتو ةبوتلاببنذملاةعراسف 6 ,ر نم ةرفغمىلا اوعراسو ) ىلاعت لاق

 / لاق تانسمللاو تاريخلا ةدايزو تسلا نع نانتجالاب عبطملا ةعراسمو رافغلا كلملاباب ىلا
 ' دعلا لمع اذاف لامثلا بحاص ىلع نيما نيملا حام لأ منو هيلع ى ىلاعت هللا ىلص هللا وسر ظ

 ظ ( اريشع نيعلا بحاَص هل ٍبتكي ةنح

 «< كبآ' ©

 «« كرب[ كوع ع ترجم مج عم _

 م مع س ى يعمل ماس 5 7 م م #4

 [1] © رى رعوع اثمل عقر جم مقعج وج وروي ىذمر جمع ؟رسع رعت
 )َ وكن 0 خا ىدبا تايح ةمشح ردوا فزراع دادنتسا قانوو مشش رتفد طساوارد [؟]



 ءاسنلا ةروس مه ١1/4 خد

 [ السل هيلع هلأ :لقح. لاق ةثيونا تلف ةيسح متوع شل ناترذم لوقيو مالسلا كيرقي بزلا |

 | هتبوت تلبق ةعاسي هوم لبق باننم ىلاعت للالاق لاقو عجر مث بجذف ( ة ةنمكدلا
 | اذه ناكنا لوقيو مالسلا كيرش هللازا لاقو عجر مث بهذف ( ةريثك ةعاسلا ) لاقف

 |: ل: كرفش يلقي ممنون قحتماو لاس راذتعالا هنكمي لو قلخلا هحور غلبواف اريثك

 | موقللاهحور غلبي مل ىا ( ىغرغي ملام هدنع ةبوتلبش هللانا ) ملسو هيلع هللا ىلصلاق ىلاباالو

 | كيرف ) ىلاعن لاق نامياالو هيون دئنيح عفن الو ناوعؤا ةلخاذ علم هيل ايررمفوأ ناعي كلذ دنعو

 روت اجل جا ااايقراا قرط ديما طوب ةيوتلاف 0 اوأرامل مهناعا مهعفني

 اهدنعو ةنساعملا اهدنعف موقلخ | ىلا ردصلا نم صخشف نيتولا عطق اذا هب ىغرغي اماو حورلاب

 | مث ) ىلاعت هلوق ىنعموهو ةيغرغلاو ةنياعملا لبق بوتينا ناسنالا ىلع بحبو توملاروضح
 مزعلاو مدنلا حصيو قاب ءاجرلانال تقولا اذهىف ةبوتلا هنم تح امباو (تيرقنم نودوتي

 ْ هريس سدق ىدعسلا لاق : لعفلا كرت ىلع |

 ىوكي ىرذعو زيكنارب ىبيفش * ىوجب ىجلصو رآ تسدب قيرط
 نامز و رودب دشرب هنا وج ه« ناما: دل” تواوص لكل كيناك<

 | لاحلا ىف ةصعملا كرثو . بلقلاب مدنلا . ةعبرا طورش اهلو نينمْؤملا ىلع ضرف .ةةبوتلاو *

 |:انتراغ مالا هنم افوخو ىلاعت هللا نم ءاح كلذ نوكي ناو . اهلثمىلا دوعنال نا ىلع مزعلاو ٠

 | ىف هلوقي اذه هترك ذت ىف ىطرقلا لاق * رافغتسا ىلا جاتحي انرافغتسا ىرصبلانسحلالاق «

 | علال هيلع اصيرح مظلا ىلع ابكم ناسنالا هيف ىري ىذلا اذه اننامز ىف فيكف هنامز
 ٌْ نم ملظا نمو فافختسساو هنم ءازهتسا كلذو هبنذ نم رفغتس هنا امتاز هده ىف هحسلاو

 دبعلات انسب ءامسلا ىلا جرعت ةكئالملانا  ىود  مدنلا ةقيقح مزابف اًوزه هّللاتايا ذختا
 نولومو مههوجو ىلع نورخيف تانسح اهناكم نودجي ظوفحلا حوللا ىلع اهوضرمع اذاف

 هتاطخ ىلع مدن ىدبعنكلو متقدص ىلاعت للا لوقيف لمجام الا هيلع انيتك ام انأ لعق كنا انبر

 انالوم- لاق :شمك ألا مرك ا اناو مركلاب هيلع تدجو هيلذ ترفغف هعمدب ىلا عفشتساو

 ' هريس سدق ندلا ل الج

 ]١ تساودن كرام يوت 000 هادف هرك ف نذل

 دوش تمحر ناور كشا اكزه * دوي هزبس ناور قل ان

 [9] نيل دشوج ى لفط ديركنات + نج ددنخ ىربا ديركنات
 ىرصقك اسم ترظنلاقف هلاح مدي نع معد نب مهاربا خلان رندعلا هللادنعنب دمح | لاق «

 | تأيهتو تعبشدق هل تلقو هتوعدف مان م حلملاو ءاملاب ربا لكا دق رصقلاءانغب اريقف تيأرف

 |ةةكمالا افاح تجرخو فوصنم ةوسنلقو احوسم ةلمللا تسسلو هللاىلا تبتف م1لاق مونلل

 ( لطابلاق حلا نيب قرفي اجارسهبلقىف لعجو هسفنل ءافطصا اريخ دصيدارا اذا هللانا ملعاو «

 ىور نيدلالالج لاق : اهمامز اهبلع قلبو اهماطحو ايئدلا كرتي ىتح هسفن بوبعرصبسو

 مح

 عار هع كر ءوع زرت عت وع همم يعرب بارتوا

 عدو <© رىررإ* مريع زمن ءىاخج سيخ عد“ لإ جورب م كعب تبع ع وع بسس



 هه 17/4 زج عبارلا ءزجلا

 ال ىرتلاو ( مكئاسن نمةشحافلا نيتي ىاللاو ) نا نت ألا قيقحت ىف ةراشالاو ©

 نطابلا .لاوحانم ةقيرطلا هتمرحو رهاظلا لامعانم ةعيربشلا هتمرحام ةشحافلاو ءوسلاب

 مرح اذهلو انم ريغا هللاو هم ريغا اناو رويغ دعس ) مالسلاهيلع لاق هللاريغىلا. نوكرلا ىهو

 ةعيرا ) ةشحافلانايئاي سوفنلا ىلع ( نييلع اودهشتساف ) ( نطبامو اهنم رهظام شحاوفلا
 هصاوخ نمو بارتلا ىهو نويكرم اهنم متنا ىتلا ةعيرالا رصانعلا صاوخ نم ىا 6 مكنم
 ليبكلاَو نجملاو نيللاهصاوخ نمو ءاملاو * مؤللاو ةناهملاوعمل+او ةلذلاو 586 كويتي

 لخبلاو دسحلاو صرحلا هصاوخ نمو ءاوهلاو * برشملافو لكأملاىف هرشلاو ةةثونالاو
 كصلاورخفلاو ربكتلاو رتخشتلا اهصاوخ نمو رانلاو « ةنيزلاو ةوهشلاو ةوادعلاودقحلاو

 ةمشايرلاو اينادلا بح اهسأرو) ةميمذلا قالتبالاب قلعتن: امنت كلذ نيغو قلخلا ءونسؤ.ةدلباو
 نهوكسماف) سوفنل|نمتافصلاهذهضعب رهظىا 6 اودهشناف ) اهتاوهشو اهتاذاءافتساو

 اوقلغاو نمؤملا نجس ايندلاناف ةيويندلا تاعتعلا نع عنملا نحسىف نهوسحاف 6 توببلا ف
 اهنع عطقنا اذا سفنلا توم ىا 6 توملا نهفوتي ىتح ا) سما ساوحلا باوبا نهيلع
 هللالعجبؤا ) ( اوتوعنا لقاوتوم ) مالسل اهيلعهلوهب راشا اذهىلاو اهقوقح نود اهظوظح
 تابذجو قحلا ىاظلا اهنم بهتف بونغلا ملاء ىلا ٍبولقلا ةنزور حاتفناب © اليبس نهل

 بلاقلاو سفنلاىا ( مكناهنايتأي ناذللاو ) نيلقثلال مع ىزاوت اهنم ةبذج ىتلا ةهولالا

 ارهاظ 6 اهوذاف ) قالخالاو لاوحالان طابو لامعالاو لامفالا رهاظىف شحاوفلا نابتأي
 انطابو ارهاظ 6 اباثناف ١) تادهاجلاو تاضايرلا ةرثكو ظوظحلا كرتب انطابو دودحلاب

 رسعلا عمناف رسعلادعب رسيلابو فنعل ادعي فطللاب © امهنع اوضرعاف ا) كلذل ( احلصاو )

 ىزارلا نيدلا مج ريسفت نم حلصا نا ©« امحر ١ بان نمل 6 اباوت ناك هللازا ا ارسسبي

 باتنم هدعوىضتقم هللا ىلع موتحملاك ةبوتلا لوبق نا ىا ؟ هللا ىلع ةبوتلا امنا 8# ىربكلا

 امنا هلوقف ..ةرييكوا تناك ةريغص ةيصعملا ىا 5 ءوسلانولمعي نيذلل 88 هتبوت لبق اذا هملع

 ءاهفس نيلهاج ىا اهب نيسيتلم نولمعي ىا 5 ةلاهجب وه هدعبام هربخو أدتبم هللاىلع ةبوتلا
 عزتي ىتح لهاج وهف هللاوصع نم لبق كلذلو لهجلا هيلا وعدي ام بنذلا باكترا ناف
 لفاغتلااهنكل رذع كلذ نال بنذ هنال رعلا مدع ةلاهج هذه تسيل ريسيتلا فو * هتلاهج نم

 * بيرقنم نوبوتي مث © هملعيالو هلهجينم لعفك ةبقاعلا ف ركفتلا كرتو لهاجتلاو
 دما نال ابيرق هامسو اورغرغي نا لبق ىا توملا روضح لبقام وهو بيرق نامز نم ىا
 كظاف ءاضقنالا بيرق ليلق ايندلا رمعف 6ليلق ايندلا عاتملقإ ىلاعت لاق بيرق ايندلاةاحلا

 نيبو ةيصعملا دوجو نيبام ىمس هنأك بيرق نامذ صعب نوبوتي ىا ةيضيعبل نمو درف رمعب
 كئلواف »+ تئاثأ وهف نازل 1 دعم اردبان نم كاتارجل ىأ ىف اكنرفااناتث: كاملا روضح

 ةيوتلا ف 'مهسالخا لعب. هقلخم جب .ايلع .هللاناكو ولف ,مهتبوت ليش !ىا. عب .مهيلع هللا بوتي
 رافغتسالاو ةبوتلاب ةلزلاكرادتي نا نهؤملا ىلعف * بئاتلابقاعيال ممكحلاو هعنصىف # ايكح 9 |

 دححاي لاقف هتومدنع هانا مالسلاهيلع ليريجنا -ىور  رافغلا كلملاىلا عوجرلا ف عراسو |

 ( برلا
 00060 يييببساللفلسسلسلااللالالال تي ت2222525255ييري جل اا ااا ا تاتا تا 2 2 يي سمسا |
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 [د] ؟© يس كوم اب 39

هللا دنع مظعا بنذ ىأ ميسو هيلع هّللاىلص هللالوسر ْ
 | ( كقلخ وهو ادن هلل لعجم نا ) لاق 

 ب مدتمب عب يو مدمر بعجب < «كع ع و

 ءاسفلا ةروس مه 1ا/ا/ رجح ش

 / ناب طا نم هب نجرخم اشررط ىا 6 البس نهل هللالمجيوا 8 توملاةكلالم نهافوتي |
 ةشحافلا ىا  اهناينأي ىذلاة شن ؟ ناذللاو © ىنزلا ىا حافسلا نع نغم هتاف حكشت |

 نياك امهنمناركبلا امهب ديزا ىدسلالاق « بيلغتلا قيرطب ةينازلاو ىتازلا اه 6 مكتم ف |
 اهوخ وف #« اهوذاف 8 راركتلا عف عف دنس كلذبو دلخْلا سيحلا نم فخا امهتبوقع نوك هنع

 نم العف امع ه6 اباثناف هه توشادعب كلذو هلاامفخ امأ اًتيحتسا امأ امهل اولوقو اهومذو
 ريغو امهلمعل ىا © احلصاو خبوتلا عراوقو ةيذالا رجاوزنم اقلام ببس ةشحافلا

 | قاقحتسا عنمي امم حالصالاو ةبوتلاناف خيبوتلاو ةيذالاعطقب © امهنع اوض عاف 8 لاخلا

 ادم 3 6 امحر 88 ةبوتلا لوبق ف اغلا < اياون ناك لانا ف باقعلاو مذلا

 دلخلا اهدخ نيئصحريغ اناك ناو ريغال محلا امد نانصحم اهو أعان ىز اذا لجرلانا

 - "الإ ىلعو محرلا امهنم نصحلا ىلعف نصح ريغ رخ لا اع تس اهاغعا ناك ناو ريغال

 ١ ةملسم ةزرح ةلقاع ةغلاب ةأناي لخد ارح املس اغلاي القاط نوكي نا وه نضحملاو دلحلا
 ءاذيالا راص مث نا رقلا, رم ءاذيالا ةياب خسن مث ةاروتلا ىف اعورشم ناك مجرلاف حيجص حاكشب

 | ىلع ةقباس اهناالا مظنلاو بيترتلا ف ةرخأتم تناكن او ءاذيالا ةيآ و سيملا ةياب احوسنم
 | لسو هيلع هللا لص ىلا نع تماصلا نب ةدابع ثيدحي اخوسنم سيلا راص مث الوزت ىلوالا
 | اذه خسن مث ( ةراجحلاب مجرو ةئام داج بيثلاب بيثلاو ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا )
 لكىفداحلاوه دحلاراصو ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجافىنازلاو ةينازلا ) دلجلا ةيآب هلك

 | ريغ قبو هنع هللاىضر نعام ثيدحب نصحملا قحىف محرلاب اخوسنم اذه راص مث ةينازو ناز

 ظ اذكاندنع مكحلا رقتسا هيلعو ثيداحالاو تاي الاف بيترتلا وهو دلحلا مكحىف نصحلا

 | لكن اذ كلذنع سانلا ىهنيو ىنزلا نم بوتي نا دسم لك ىلع بجاولاف * ريسيتلا ريسفتىف
 ظ تلأس هنعهللاىضز دوعسمنبا لاق * مرقفديزيو نوعاطلاب هللا مهالتبا ىلزلا هيف نهظ عضوم

 اكح ناعرد م رتفد لئاوارد ]١[

 ابص نا تب
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 3 دوله دي ءايكدد اردوخ هكد

 ةليلحب ىنزت نا ) لاق ىأ مث تلق ( كعم لك أي نا ةيشخ كدلو لتقت نا ) لاق ىأ مث تلق
  رّهالو مارحلاب اهعم مشوهو هنارما قلطي ىذلا لجرلاوهو هلعرصموهامىزلادشاو (كراح |

 / رهظت ىنعي رئارسلا ىليت موب ةرخ آلا ةحضف ىفاخال فيكف حضتفي نا ةفاحم سانلادنع |
 | هللاباذععم كل ةقاطال هناف هيلعرصتالو ىنزلا بنتجاومويلا كلذ ةحبضف رذحاف رارسالا

 ا نيدلال الج انالوم لاق : امحر اياوتناك هللازا هدابع نع ةيوتلا لش ناك هللاناف هللاىلا بتو

 ه رمس سدق ىورلا

 [ا١] تسر هظحل كر دزات كلفرب + تسكحم بئاجت هيون ري

 [؟] نينذملا نينازا دزرل شرع * نينا ىناهشب زا دنرارب نوج

 [#] تسمن ىبوا ركأ هدشأ هيوتبا * تسامدنيا شخي تش ذكبر كارم
 تايب ددرك رمح تخردات * تاح 5 هدبار ترمح خيب

 دنقوجد درك نيا هنيراب رهز * دنوش وكين نيزا اهيضام هلج |

 (يى-١1؟- ناببلا حور

 جا ىدبأ ثادح همثدج رس را فراع دادمة-١ نايرد مشش رتفد رخاوارد [؟]



 مه ١/7 >:- عبارلا ءرجلا

 باذكوهف ثالثريغب انالثىعدا نم همالك نمو « ةغار ةرخآآلاو ةمتار انئدلا كأن كالوم
 | مراح نع عرو ريغنم هللاةبحم ىعدانمو . باذكوهف هلام قافنا ريغنم ةنْلابح ىدانم |

 دادزا اكو باذكوهف ءارقفلا ةح ريغنم مالسلاهلع ىلا ةبحم ىعدانمو . ٍباذكوهف هللا
 قورغمت لاس رشلا لاق * ناطنشلادك نم ادعو هنم ابرق دادزا هتعاطو هللاةدابعف دضلا

 ولو مهبواق نم ايندلا جورخب لاق ةعاطلا ىلع اوردق ”ىش ىأب هللنيمئاطلا نع خر كلا |
 هريس سدق ىمورلا نيدلال الج لاق : ةدجس مهل تدحام مهبولق ىف 26

 [1] دز دنبو ميس دنب ىثاب دنج * رسب ىا دازآ شاب لسكب دنب
 [؟] دشرادمموا مشجرد قايل تا[ مانا را دوخجي راديد زا كه

 [#] زود, سكر كنيزا اد سكرن مشج * زوسب ارئالوغكنابزك قحرك ذ
 هانتد ضفر ليئارساى ب نم اباشزا  ىكَح  هتعاطلاكىلا رطضا هتمظعةفرعمب هللاهمركا نمو ١

 هلزنمىلا هادريل هموق ع اشم نمنالجر هيلا جرخف حاولا ضعبىف دبعتي لعجو سانلالزتعاو
 لكزا الاقف اذه نمدشا هللا ىدي نيب ىابق باشلا امهل لاقتف هيلعريصالديدش صابتذخا نماي هلالاقف |
 بيرق لكى ضرب ىنع ىضراذا ىلاعت هللاناباشلالاقف لضفا مهبف كتدابعف كيلا قاتشمكئابرقا |
 باشلا امهل لاقف بجعلا ىاخن اناو مالا اذه انيرج اناو ملعتال باش تنا هل الاقف ديعبو |
 م, ردجو باشلا اذه نافّث هل لاقف هبحاصوللا اهدحا رظنف بجحاا هرضي مل هسفن فرع نم

 هلها ىلعو هيلع ةبون لعج مالسلاهيلع دواد ناك هبنم نب بهونعو * انلوق لبقبالو ةنجلا
 هتعاط ىلا رظنلاب هلق كرحت هرسس ىنف رك ذيو ىلصي وهو الا ليللانم ةعاس رمالو هدالواو |

 ىلاعت تلاىقلخ ذنم هنا ةوبنلاب كمرك ا ىذلاو لاقف اعدفض هللاقطناف رهن هيدي نبي ناكو
 دواداي هف كسجاف باقعلا قاخاالو باوثلاوجراال ىلا عم ت>رتساام لجرىللع متاق اناو |

 ا
 ا

 اصلا لمعلا نم نمؤملل دبالف هتعاطب بجعيالو “يسب هنا لع ىذلاوه نس انا مف ظ
 نوراتخم رابكلا ناك كلذلو ةدسافلا ضارمالا رئاسو هتيؤر نم هلطبس امع نوصلانمو
 توسلاةمزالمو توكسلانامز اذه ىروثلانايفس اذكو قداصلارفعج مامالالاق + ةدحولا |
 نيقتملا قزري للاناف هللا اوقتا لاق قزرلا انل لصحي نبأ نش انتوِس ائمزال اذا ناضل لقف |

 لاق : (سستحنال ثيح نم هقزريو اجرخم هل لعجم هللا قتينمو )ل ىلاعت لاق ك بسك ريغنم
 ىمورلا نيدلال١اج |

 [4] شاب هاكرد ربوت ديان شيع * شاعم ةشيدنا هن كدوخ لدرب
 ةحسقلاةلعفلا ةشحافلاو ةرشابملاو لعفلا نايتالا «ةشحافلانيتأي 8 ىتلاعمح 6 ىتاللاو 9

 ١  مككاسن نم 88 تانثاك ىنزلانلعفي ىناللا ىاحئابقلا نم ريثك ىلع هحبقةدايزل ىنزلا اهبديدا |
 | اهنامثاب نهملع دهشي نا اولطاف ىا هي مكن ةعبرا نهبلع اودهشتساف 8 مكتاجوز نم ىا ْ
 ظ « توببلا ىف نه وكسمأف 3 كلذب نهملع 7 اودهش ناف 9 مهرارحاو نينم ؤملالاجر نمةعبرأ !

 أ توملا نهذخأي ىا * توملانهبفوتي ىتح  نهيلع انجس اهولعجاو اهيف نهوسيحاف .
 وا حاورالا ضبق ىلوتينم ةروصوفف هل زارباو توملل ليوهت هيفو . نهحاورا ىفوتسيو |

 كشكدمممعببب9ٍٍٍٍٍٍِِِِِسسسسللللاللللللل7 7
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 ( نهافوس ) لا هيورضخ دمحا خيش نديرخ اولح نايبرد مود رتفد لئادادد [؛]
 (د] ؟© («(* موصى عت ربت” هروب سس عوج [د] ؟© (ىري(* ويعمل معانرج يك ءجج سك كب قصب < جس <16 موس سرك هعمسدإل ]١[ «© و و «وي هول



 ءاسنلا ةرزوس م اا 0

 هك” اذع نيدلاءاشقوأ ةسولاا جارخا دمب ىا 6 نيدؤا اهيئؤصوو ةيثظاو. ديننا »نافل
 5 ناو © ءاد ىالتخاو قرو نيد ىالتخاو لت ةعبرالا عئاوملا نم عنام عنمل اذا

 4 ةلالك © لحر ةفصثروانمالثرونم هنم ثروب ىا 5 ثروب 8# تيمرك ذىاد لجر

 لكتلا ىف ءاعالاوهو لالكلا ىنعع ردصم لصالاىف ىهو دلاوالو هلدل وال نم ىا ناك ريخ

 ةبارقلا ىلا ةينلاب اهفعضل دلاولاو دلولا ةهج ريغ نه ةبارقلل تريعتساف هبف ةوقلا ناصقنو

 ثروب ىتا تملا ناك نا ىا هبدنقامب دنقم لجر ىلع فطع # ةأرماوا 9: امهتهج نم

 هي تخاوا خا فة ةأرماوا الجر ناك٠ ا هنم ثوروملا تيمالو ىا 6 هلو © ةلالك اهنم

 ئا 6 7-5 لكلف © ةدوسلا بق نيس اهريغ مكح نال عاجالاب مالا نم اهالك

 ءالدالا نال ىنالا ىلع رك ذلا ليضفت ريغنم ا
 4 كلذ نم 00 دوجولا ىف هك 2 © مالادالواىا 9 هك اوناكناذ 8 ةثون الا ضحمب تملا ىلا
 وسلابةنومسته #8 ثلثلا ىف ءاكرش مهف ف رثك اوا دحاوب نيدرفنملا تخالاوا خالانم ىا

 طيار ضو رفا احا نم ةثرولا ةقل قابلاو نمهاثنا ى ع مهركذ تنصب دير

 ىصوب لعافنم الا بصن راضم ريغ هلوق  راضم ريغ 1 اهي ىصوب, ةيصو دعي نم
 نيدلاو ةيصولا نمرك ذاب تبملا ىصوب ىا لوعفملل ءانبلا ىلع ىصوب هلو هيلعلولدملا ردقملا
 .هبرارضالادصقل ةيصولان وكت وا ثلثلا ىلع دازامب ةثرولا ىلع ررضلا لخدمريغ هنوك لاح

 لاق اهريغت زوج ال اهبةبصو هللامكصوب ىا 6 هللا نم ةيصو #8 !بذاك نيدب ضرملاف رش نابو
 هريغو راضملاب 0 قع ( ةنْلا نمهلاريم هللاعطق هللاهضرف اثاريم عطق نم )مالسلاهيلع

 صاىف تمدقت ىتلا ماكحالا ىا ه# كلت داير رتغاالف ةبوقعلاب لجاعبال ه4 ملح

 زوحنال تمويل 1 ىلا همنا رش هي كللادودح هه ثيراوملاو ا ىئاتيلا

 انهه لصفام اهتلمحن م ىتلا ىهاونااو ىماوالا عيمحىف 5 هلوسرو هللاعطينمو © اهتزواح
 ىلا رظنلاب نيدلاخىا عملا ةغيص هي اهبف نيدلاخ راهنالا اهتحن نم ىرجن تانج هلخدي
 / ةرفاولا ةاجنلاىا 6 مظعلا زوفلا 8 باوثلا اذه ىا *# كلذو ف ىنعملا بسحب نم ةيعمج

 صاوالا ضعب ىفوأو ه6 هلوسرو هللأ صعب نمو © هءارو رفظال ىذلا رفظلاو ةماشلاموب

 ىا هك اران هلخدي 8 ماكحالا عيمجيىف ةدودحملا هعئارش # هدودح دعتيو 98 ىهاونلاو

 قيرخلا باذع ريغ هلو ىا ه6 نيهم باذع هلو اهبف ادلاخ ه8 اهردق رداّشال ةلئاه ةميظع
 ةلاح ةلجلاو هفصو هبْرْدْوِناك ىناحورلا باذعلا وهو ههنك فرعيال رخآ .باذع, ىنامسجلا
 بسناكلذو سفنلل اياذعو ةشحو دارفنالا ىف نال ةنحلا لها ىف عمجو رانلا لهاىف ادلاخدرفاو

 فرش ىلع دشريو ةيورخالاو ةيويندلا بلاطملا ليثل ببس ةءاطالازا لعا + رانلا لها لاحب

 ةملا لوخد هلدعو هللاةعاطف مهعبتال فهكلا باحصا بلكزا ةعاطالا

 دانيعت مب صرع (نادباح « ,ظالزتلعا !ذيبتك قاق] كآتبإ

 دش مدصمو تفرك مدرع ىب * دنج ىزور فهك باكا كس

 ظ

 يصب بيبا ا سال

 '| :.يحببلا هرسسدق مصالا متاح لاق + نيحطملاب كنظاف كل ذك نيعبطملا عبتا نم ناك اذاف |

 ظ

1 

 ظ
 ظ
ِ 

 ظ
 | ف



 مك 1074 2 ءارلا هزل

 ' لاص لاقو مالسلاهلع هلاقام ىلع هتماىف ىنلاك هم وقىف خيشلاناف دالوالل ءاب الا ةباثم
 . خعاشملا تاياصو ىلا ةراشا ةيآآلا ( للامكيصوب ) هلوق ىفف ( هدلول دلاولاك مكلانا ) سوهيلع
 ١ ةثارولانا امكف ( نوثراولا مهكئلوا ) ىلاعت هلوقل نيدلا ةبارقف مهتتاروو نءديرملاو

 سبلوةدارالاوهف ببسلااما . امهبةينيدلا ةثارولا كلذكف بسنلاو بيسلاب نيهجوب ةيويثدلا
 ظ مهتبالو تافرصتل ملستلاب مهعم هحصلاوهف بسسنلااماو مهبهيشتلاو مهلزب كرتلاو مهتقرخ

 ' كلاسلا دلاوتل ةيبرتلاو كدلستلا ماكحال املستسم ةيوطلا ءافصو ةبنلا قدصب انطابو !سهاظ
 محر نه ءرملا دلو ةيناب ةسامسجةدالو ىههو ىلوالا ةأشنلا ىلع مسقنت ةدالولاناف ةيئاثلا ةأشنلاب

 | محرنمكلاسلا دلوتيناب ةماحور ةدالو هو ةيناثلا ةاشنلاو كلملاوهو ةداهشلا ملاءىلا مالا

 لاق هنا مالسلاهيلع ىسيعنع مالسلا هيلع ىنلا حام توكلملا وهو بيلا ملا ىلا بلقلا
 قاحورلا بالا وه خيشلاف [ نيترم دلويمل نم ضرالاو تاومسلا توكلم جلينل ]
 ماحرالا اولوا مهيب امف مهو نوساحورلادالوالا مم هتيالو بلص نم نودلوتملا نوديرملاو

 ءاسنالا) مالسلاهملع لاقو  ةوخا نونمؤملاامتا )ىلاعت هلوقك هللا باتك ىف ضعبب ىلوامهضعب |
 عطقتي بسنو بسح لك ) مالسلاهيلعلاق اذهلو ( دحاو مهنيدوىتش مهتاهما تالعنم ةوخا
 هللا لوسراي كلآ نم لسوهيلع هللا لص ىبنلانم لئساك نيدلاب ناك هبسن نال (ىسنو ىسحالا
 | ةيسنلاو ةيبسلا مهتاقلعت ردق ىلع نيدلا لها ثراوتياعناو ( ىتت نمؤم لك ىلا ) لاق
 | ةيندللاو ةينيدلا مولعلا مهثيراوم امتاو دادعتسالا نسحو داهتجالاو هثونالاو ةد وك ذلاو

 اونروامتاو اهردالو ارانيد اوثرويمل ءاينالاناو ءايبنالاةثرو ءاملعلا ) سؤ هيلع هّللاىلص لاقاك |
 هرسسدق ىمورلا نيدلالالج انالوم لاق : ( رفاو ظحب ذخا دقف هب ذخا نش معلا

 [6] شابم لكو ٍبآ وج هديزيرو تسس *« شابم لد كذان ريب ىديرك نوج
 وررضخلا مكح ريز ىسومه وجم * وش ملست نيهريب ىتقرك نوج
 [؟] ىوش صهوك ىسر لذ بحاصب نوج * ىوش صرمو هرخصو كنسوت رك
 دنخ نادرم زا تنادرم تصح + دنكحح قاذدنحي ارغاب نادحمسدا

 4 دلو نهل نكيملنا »2 نهدعب ميمو نئماذا لاملانم مكجاوزا كرتام فصن مكلو ©
 ادحاو ىتاوا ناك ارك ذ لفسزاو اهينب ىبوا اهينب بلصنموا اهنطب نم ثراو دلو ىا
 مهريغوا تابصعلاو ضورفلا ىوذ نم نهتنرول قاسلاو كدي نموا كيم اددعتموا ناك

 لصفام وحن ىلع * دلو نهل ناك ناف 8 الصا رخآ ثراو نهل نكيملنا لاملا تيبلوا |
 دعب نم 8 ةئرولا قايل ىقابلاو لاملانم مكجاوزا تكرت ىا « نك رتام عبرلا مكلف ف
 #* نيد هءاضق دعبنم 6 وا اهبنيصوي  هدحو هيلبامالا نيتروصلا اتلكب قلعتم « ةبصو
 دعب نيَفو متمذا جك مكرتام عبرلا نهلو © دارقالابوا ةنييلاب هتوبث نكران
 | متارو ةئقل قابلاو نبا دلووا نهريغنموا نهنم ىتاوا ركذ هي دلو مكل نكي نا ضي
 الصارخآ ثراو مكل نكيلنا لاملا تييلوا ماحرالا ىوذوا تابصعلاو ضورفلا باحساس
 ا قانلاو لاملانم 6 متكرتام ندلا نهلف هه روك ذملا ليصفتلا ىلع « دلو مكلناكناف ©

 [د] ؟© ىريأ' هوي زل عتب هجمح وك ىشر عطل

 مو 4

 [1] ؟© مرتبك ويضر معان جعجع ج سك مجم كا” صمرج 6-



 ءاسنأا ةروس مه 17 جم

 | ىلعدلتي هللاو تنسحا كنكلو اهتامم اديرم اهمدخت تناو كناح ةييرخ كفعض تقو ىف |
 مث لاق ( ةدلاو كلأ ) لاقف وزغلا ىف هريشتسيل مالسلاهيلع ىلا ىلا لجر ءاجو (اريثك لبلقلا
 6ْ ليقام متو هيف لبق ءاححالاىف هرك ذ ( اهيلجر تح ةنجلاناف اهمزلاف ) مالسلاهيلع لاق

 تطتلاودام ' تامدق ىذا“ هعيش ارذلثاعارتم تينا
 تشناردام ىاضردك ى ريح + ارامائادخت ئا"نكب ىئزور

 | ةصعمواكرشب هارمانا اهرجهيو نيكرشم اناكناو مالسالانيد ىف حبا اهف نيدلاولاعيطيو
 ( اهعطت الف ملع هب كلسيلام ىف كرشت نا ىلع كادهاج ناو ) ىلاعت لاق

 ْ يبرق تدومزارتهب محر عطق * ىوشو تنايد ار شيوخ دوس نوج
 رومالانم ناك ءاوس نيع ضرف هملع بلطف لهجلا عم كالهلا نم نمؤيالام لك مهضعب لاق

 ةنسحلا لامعالا نموا هلاعفاو هلاوقاىفمالسل اهيلعىنلا قدصو هتافصو مئاصلأةف رعد ةيداقتعالا

 نموااهريغو لكوتلاو صالخالاو ةينلا نسكن طابلابوا اهريغو موصل اوةاللصلاكرهاظلاب ةقلعتملا
 نطالابوا ةوهشب ةبنجا ىلا رظنلاو ابرلا لك او رْخأ برشك صهاظلاب ةقلعتملا ةئيسلا

 | تعّنتغ ضرفرومالاةنه ةفرعمنافسفنلل ةئيدرلا قالخلالا رئاسو دسملاو بحتلاوربكلاك
 هبلطل جورخلا هلزوجال ليقف مولعلانم اهاوسام اماو ءاوبا هلن ذأ ناو اهبلط فلكملا ىلع
 نكيملو هبسأب الف هيدلاو نذا ريغب جرخو ملعلا بلط لجر ناخ ىضاق ىواتفىفو + امهنذابالا

 دولا قحاماو * هاعنمب نا هيوب الف هجولا حببص درعا ناك اذاف امحتلم ناك اذا اذه لبق اقوقع

 | ىعدي ناسنالا نال ىلاعت همسا ىلا فاضملاو 713 ءاممأك نسح مساب ةيمستلاكف دلاولا ىلع

 كك مكنامسايمايقلا مون ةكيدادل ا السلاهيلع لاق هيبا مساو همساب ةرخ "لاى

 ظ سو هيلع هللا ىلص ىنلاناف ةهوركملا ةحبقلااءاممالا ريغت بحتسي لق اذلو( ؟ءامسا اوندحاف
 | ناتحلا هيلع هقح نمو . ثعبلملا هامسف عحطضملا همسا لج ءاجو . اعيطم ىصاعلاب ىمسملا ىمس

 ليقو غلس ىتح هلعةراهطالو ةراهطلل هنال غلس ىتح نتحال لق هتقوى اوفلتخاو . هنسوهو

 | ةفلاخ نم هفامل هس رهظيو دلولا رغثينا ىلا ناتخلا ريِخأت ىلوالاو اعست لبقو اريشع غلباذا
 هملعيناو بيطلا لالحلاب هقزرينا هقحنمو . ةدالولانم عباسلا مولا ىفنونتخي مهنال دوهبلا

 دالوالا قحىف هرسسدق ىدعس خبشلالاق : نيملاصلا فلسلا بادب هيبريو نيدلالع

 نك بو هدعو شدبو كس هب #« نك ميلعتو رجز شرد ىدرخحن

 جنك نوراقوج ىراد خبل وات عر تسدارهدرورب زومايس

 روهوشسب ةهسنك ىهت ددركذ * رزو ميس ةسيك اقبل نايات

 | طاميوىمسو عباسلامويلا ىف هنعقعي لاق مالسلاهىلع ىنلانع هنع هللاىذر سنا -ىودو -
 | برضنينس رشع غلباذاو هشارف لزع نينس عبس غلباذاو بدا نيئس تس غلباذاف ىذالا هنع

 | كتحكناو كتءلعو كتبدادق لاقو هديب ذخامث هوبا هجوز ةرمثع تس غلباذاو ةالصلا ىلع
 | ىلع ناسنالا هءتبالزا ىتشونا لصاحلاو . ةرخآلا ىف كباذعو ايئدلاىف كتنتف نم هللابذوعا

 نيدي رملل عاشملازا تايآلا ىف ةراشالاو © محراو لعا هناف هللاىلا هرعا لكي لب هسفن ىأر |



 ظ اهدحا ضرف نم قبام مسوي هم الف نحو زأا يملا ان ناك اذااما نجورَأأ دحأ امهعم | ظ

 | ضرف بحاص هنوكو نيجوزلا دحا نع اهدارفنا دنع اهملعهفاعضال ل ديثرالاىف اهنم ىوقا

 | رابتعا ريغ نمةوخالا نم ددع ىا *# ةوخا هلذاكن اف ف عرششلاعضو فالخ كلذو ةبصعو

 ١ نيطلتخوا اثاناوا اروكذ اوناك ءاوسو اهدحاةهج نم وا نيوبألا ةهج نمتناكءاوسثملثتلا |
 هنعاهوبحم ىذلاسدسلا اماو «سدسلاهمالف ف بألاب نييوجحم واثاريم مهل ناكءاوسو |

 ةايحلا نم امهنيبام ةدم رصق ةياغتعم هب هعتم ماودو هيحاص ىلا هلوصو ققحتل ةرخ آلاباون |
 ىا هللا نم ةضيرف وِ ىصقاو دعبا هنانفوهدافن ةعرسل ايندلا ضرعو رضحاو برقاايندلا |

 لك ىف 6# اهكح 8 مهحملاصمو قلخلاب 6 ايلع ناك هللا نا 8# اضرف ثاريملا كلذ هللا ضرف
 ىلا ليملا بناسجي نا ىنني دبعلانا ىلع اهيبنب ةياآلا هذه ىف نا ٍلعاو * ردو ردقو ىضقام |

 مه ٠١0/7 . احم رارلا ءوجلا

 | هتوك عم بألا ىلع مألا ليضف ىلا ىضفيهناف امهنع هللاىضر سابع نباهلاق اك لكيلا ثلئال

 تيملا * اهب ىصوب © ةيصو نم ناكام دعب نم ةثرولل ءابصتالا هذه ىااهلك ثيراوملاةمسق

 ريغ هنا الا ةصو ىلع فطع 6 نيدوا 8 اهلا بدللاو ةصولا ىف بيغرتلا ف صولا ةافو

 لاق اماو ةحصلاىف رارقالاوا ةنيلاب تيئام لوا, قلطم وه لب فصولانمه.ت دق امب دقم |

 نيعومجةمسقلا ىلعزامدقم بوجولا ىفنايواستم امهنا ىلع ةلالدلل واولا نودةحابالل ىتلاوأب

 ةقاوولا ىلعةقاشإ ثاريملاب ةهبشم اهتال مكحلاف ةرخأتم ىهونيدلا ىلع ةصولامدقونيدرفنمو ظ

 ايدام :ًانوردتال موانباو موابا © رودنلاىلعزوكي امنا نيدلاو عيملا اهيلابودنم |
 عفنا مهيأ نوردتال نوفوس نيذلا مكعورفو مكل وصا ىا ةثرولل ب باطخل ا هي اعفن

 00 "شي ىصوبال نم مأهتيصو ذيفتتي ةرخآآلا باوثل مكضرعف هلام, ضعس ىصوب

 نال كلذو ىناثلاةيعفتاب لالا هاظملا ارظن نومكحم متنك نا عشنا لوالا ىنعي ايندلا ضرع

 رومالاىف ةلادعلا ىهىتلا قولا ةورعلاب كسمتس لب هلمحو هب أرب طيرفتلاو طارفالا ىناج

 ىلاعت هللا ما ةاعارمي الا دجوب ال كلذو ىوقلاو فيعضلا نيب اهف ىوسلا ناريملا وهو اهلك |

 ”ىثلك عضي ىذلا ممكحلا رومالا بقاوعب ملعلا نم ةرداصلا ةيضقملا ماكحالا ىلع ةلظناحماو

 هللادنع محرلا ةاصةناكملو بناجالا ىلع لضف ديرزم مهل ناف براقالانيب ايف اصوصخ رومالا

 1 عبمج ىف دابعل ا نيب روجلا نع بناحتلاو ىوعمتلل برقا وه ىذلا لدعلاب مكلعف هتنن سم ىف

 ظ اوظفاحف «ماحرالاو.هب نولءاست ىذلا هللا اوّقنأو ) ىلاعت هلوقىف يركلا همساب ماحرالانرق
 ىلع نيدلاولا قوقح نفث هقح قح ىذ لك اوناو مكعورفو مكلوصا قوقح ةاعارم ىلع |

 قح نع مث ةالصلان ع دبعلا لآسيو اهجوز قح نع مث ةالصلان ع ةأرملا لأستو ندلاولا
 لاقالجرنا  ىور  ةمحرو ةمحز رثك ١ اهنوكل دلاولانم مظعا ةدلاولا قانا مث ىلوملا
 قتاع ىلع اهلمحاو اهيضواو ىديب اهيقساو ىديب اهعطاف ىدنع تمره ىا نا هللالوسراي
 كتمدخ اهنال ) لاق هللالوسراي مو لاق ( ةئام نم !دجاوالوإل رب لاق اهقحر تيزاح لهف ْ

 ِ قح نع مث ةالصلانع دلولا لأسي ربخلا فو « فيطل لوقب ملكتلاو ربلاو فيفأتلا كرت دلولا |

 (ف)
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 ا
 ا
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 | علل فذحف مهنم ىنمملاو  نيالاظح لثم ركذلل 9 هليصفت لامجاوهو مهئاريم نأشف |

 هفىعو ملقلا ىأر ورم ىلا عجر املف هتملقم ىف ملقلا لع ىسن ةباتكلا نم غرف املذ املق

 لف. نينؤلا ىذؤت تنك اهب كاذلاقف مالوقيف اذه كيدي لع نالف , لاق لاو دب
 هيلا لبق نيمولظملا نم ءوسلا ءاعدلا ناف قلخعا ىلا ملالا لاصباو ءاذيالا نع بنتي نا ءرملا

 ىذؤملاو ملاظلاقح ىف

 نزو لفط لد دود هكتادنجم * نزريشمش درم دنكىنارخ
 تاق (هتيفاع توام أ كفو ناي يي ديجتال

 نبز دياب دروا رب شخ هل + نكم نشلاع ”ىذوم- تافاكم

 ديدد مدرم نادنفسوك نوج هنا * ديرب لوا مه دياب كرك رس
 اذاو اوبذكتالف متادح اذا ةنملا مكل لبقنا اتس ىل اولبقت ) ٍلسو هنلع هللاىبص هللا لوس لاق
 مكيديا اوفكو مكجورف اوظفحاو كراصبا اوضغو اونوخن الف متنا اذاو اوفلخم الف مدعو

 | لاما مارح تيماولظ هلع لاه 1 دزاحا نالوا تواروخلا/ قي ووويغاور وكت رع قط
 | راعتسافهملق رسكتاف ثيدحلا بتكيماشلاب ناك هنا هنعو * هنع اهب قدصتب سملا فلا ةئام نم

 ا متيلصول ) سو هيلع هللاىبص هللالوسر لاق ماشلاىلا جورخلل زهجتف

 دهزلاهللاهمحر مهدا نب مهاربا لاق * ( عرولاب الا مكعقني اهف راثو الك اونوكت ىتح ممصو

 مارحلاىف دهزلا وه ضرفلادهزف . ةمالس دهزو لضف دهزو . ضرف دهز . فانصا ةثالث

 نبناسح ناكو * تاهشلاىف دهزلا وه ةمالسلادهزو . لالخلاىف دهزلاوه لضفلادهزو .

 تامامدعب مالا ىف ىؤرف ةنسنيتس ادراب برسثيالو انيمس لكأي الو اعجطضم مانيال نانس ىبا
 ىسيع مو + اهدراملف اهترعتساة رباب ةنْلا نع سوبحم ىناريغ اريخ لاقف كب هللا لعفام هل ليقف

 لقنا الامح تنك لاقف تنا نم لاقف ىلاعت للاءاحاف مهنم الجر ىدانف ةربقمب مالسلاهلع

 تم ذنم هب بلاطم اناف هب تللخت الالخ هنم ترسكق اطح ناسنال اموب تلقنف سانلل

 ايد مارح هار ىور' * ادخ رهقز ركأ ىراد فوخ

 أ ىا مكْم دحاو لكدالوا « كدالوا ىف مكلا دهعيو كسمأي ىا 4 هللا مككصوب

 دالوالاىا * نك ناف  هبصن فعضيف نافنصلا عمتجا ثيح نيشأب ركذ لك دعي ىا هب
 | قوف 8 ركذ نهعم سيل اصلخ ىا #* ءاسن # ىلاعت هلوق وهو ربخلا راتعاب ثدنأتلاو
 نيتنبلامكحو ماقملاةنير قب هيلع لولدملا ىفوتملا ىا 46 كرتام اثل' نهلف 9 نائربخ 46 نيت

 | اهعم سيل ةدحاو ةأرما ىا 4 ةدحاو ف ةدولوملا ىا « تناكناو ف امهقوف ام مكتح

 | دحاو لكل 89ه تنملا ىوأل ىا 6 هيوبالو قه كرت امم # فصتنلا اهلف ف تخا الو خا

 | تبملل ىا « هلزاك نا و ىفوتملا # كرت امم ف سدلا كلذ انناك « سدسلا امهم

 / دميةثونالا ةروص ىف باالاناريغ اددعتم وا ادحاو ىلا وا ناك ارك ذ نبا دلووا 6 دلو ©
١ 

 | الو # دلو هلنكي ل ناف 8 ةيوصعلاب ضورفلاىوذ نم قيام ذخأي روكذملا هضرف ذخاام
 | نكيل اذا اذه بلل قابلاو كرتامم « ثلثلا همألف ف بخ # ءاوبا هثروو 9 نبادلو |



 مه 1٠٠١ د٠ مبارلا ءزجلا
 لب اة ببببأببجبببنبئبنبجب ب ببادبببببببببدبببصلبصبلدبببلالااِىكع 0 0 0 يي ذا ياي يي مالا

 ضاىعالاو قحلاىلاهجوتلاو بلطلا ىللعثملاو قيرطلاداشراو قيوشتلاىف افورءم الوق مهل

 مهتداعس لاكو نيرادلا ىف هللا لها ةنعو اهلها ةراسخو هللا ىلع اهناوهرب رهو امدلا نع

 معو ةفرعملا بيصتو ةقيقحلا هلاريم نم مرحنال ىتح دهتجاف اذه ىلع تفقو اذاف نيلزتملا ف .

 لقام |

 زورهديدرك نا وت حرخردب لام نيك * زوما, ردب ملعون ىهاوخ ردن ثاربم ْ

 «نيذلا شخبلو 8 لابلاحالصاو نطابلاةيفصت ىلا انغلبو لاوحالا تارمت م اياو هللا انقزر |

 مهتومدعب ىا 46 مهفلخ نم وه اوكرتي نا اوفراشول ىا 6 اوكرتول ول» مهنا مهلا-و مهتفص
 ىا ه مهيلع اوفاخ 8 مهراضتحا دنع كلذو مهل ىنغأل ةزج ادالوا 6 افاعض ةيرذ
 اوىماءايصوالا مه نيذلاب دارملاو ففكتلاو رقفلاو مهبساكو مهلفاك باهذل مهدعب عابضلا

 مهتيرذ ىلع مهفوخ مهيلع اوقفشيلو ىئاتيلانم مهروخحح ىف نم ىلع اوفاخبف هللا اوشحي نا
 اورسجبال ىتح هوروديو مهسفنا ىف كلذ اورد ناو مهيلع مهتقفشو اذاعض مهوكرتوا

 # اديدس الوق اولوقيلو لَه مهريغ ىدارزىف # هللا اوقتاف © ةمحرلاو ةقفشلا فالخ ىلع

 مهوعديو بهرتلاو بدالا نسحو ةقفشلاب مهدالوأل نولوقبام :لثم ىماتللل اولوقملو ىا

 هجو ىلعوا نيملاظ 6# املظ ىئاتيلا لاوما نولكأي نيذلانا ف مهوذؤيالو ىدلوايو تاس
 ظ هلردق امبوا ةجاحلادنع فورعملاب هنم لكا اذا هنال هب دقق امئاو هتاضتو ءوسلا ءالوا نم رظلا

 ظ لاقيمهنوطب ”ىلم ىا 6 مهنوطب ىف نولكأي امنا 9غ هيلع بقاع مل هبف هلمع ردقب ىضاقلا هب .
0 

 ظ

| 

 ىدؤيو رانلاىلا رجبام ىا # اران هه هنف دصتقا اذا هاعم ىفو فرساو هالماذا هنطب ىف لكا ظ
 اران ىا 46 اريعس ف ثعبلاموي نواخديس ىا # نولصيسو 8 ةقيقحلاىف ران هنأكف اهيلا
 جرخناخدلاوةمايقلا موني ثعبي متيلالام لك ١ نا - ىور  فصولاة مهبم ةلئاه وا ةرعسم |

 -ىورو-ايندلا ىف متيلالام لك أيناك هنا سانلا ف رعبو هننيعوهينذاو هفئاو هبف نمو هربق نم
 صالا عصف ةيلكلاب ىعابلا ةطلاخم نع اوزرتحاف سانلا نع كلذ لقت ةيب ًالاهذه تلزت امل هنا

 ىنلالاق ثيدحلاىفو ةيآآلا «نيدلاف مكناوخاف مهوطلاخت ناوإ) ىلاعتهلوق لزنف ىماتيلا ىلع
 هيرخنم ىلع ةصلاق اهادحا لبالا رفاشك رفاشم مهلاموقىف ىرسا ةليل تيأر ) مالسلاهملع

 ٠ خاؤطا نمل لارج ا رتل اجز صف: امج رج ون المقلب مدح :ةفوتج وينسب هلزع ىازجالاو
 ( املظ ىءاتلالاوما نولكاي نيذلا لاق '

 دريم نامولظم شيع غارج *« مدامد شملظ رصرص زكىك
 دربك تحش, دزبكر د هينترك( ||! ىلامقا يزياك- نيزاجسنرت كا

 هاذا نم لاح نوكي تفكقف ديدسلا لوقلا. هللاقيو ميتيلا ىذؤي ال نا ىلاعت هللارما دقو

 عضاوم ىنعي ابابج ماهل نا ئؤارا لظلاوب تسلا مهلاومالك او نينمؤملا نم نم هربغو

 ففخين ا متهج لها ثاغتسا اذاف ملدلا لاغبلاك براقعو ىناخبلاك تابح اهيف رحبلا لحاسك ١
 هللاءاشام مههوجوو مههافش تاحلاذخأتف نوجرخف للعتا فلا ىلا اوجرخا مه لس مهنع

 | ىتح هدلج مهدحا كحبف برجلامهيلع طلسبف راثلا ىلا اهنم ارارف نوثغتسيف نطشكيف

 (ودس)

 ا



 ءاسنلا ةرو د

 | كذا نولعغي نونمؤللا ناكو مهيلع اقدصتو ةروك ذا تثاولغلا بواقل.اميظن ةثؤؤلا نم.
 | كلذ يوم ع ىثب مهل اوخضرف ءالؤه مهرضحؤ ةثرولا تعنتحا اذا

 ١ قوقحلا نم ريقلا» راذققمو: دحت هل برصل ةضلرف ناكواف ةضيرف نوكي نا ريغ نم ابيدأت

 00 ىلع ةادانإ اوذخا واوشو مهل اوعدي نا وهو ه6 افورعم الوق مهل اولوقو ظ

 مش هنسحل هتحاو سفنلا هيلا ت يكل لك ٠ مهملع اونميالو كلن عشر روفسو «اوامعا ١

 ظ رك ركن وهف القعوا اعرش هحبقل هت ركلا امو “فور اوهق ا لبعوأ لاوقةرجالاقغو)ا ١

 | هفرعي كمسلا هفرعي مناف ءاملاف هقلإو فورعملا عنصا لثلا ىفو ( ةقدص فورعم لك)

 «أ ءامسلا كملت نم

 ظ هللا دئاد دئادن قام ركأ * هاش ىازادنا ب ايزك يوت
 | هءادر اهل حتفف هللاكراحا ىودع نم ىبرحا تلاقف اًلاص الجر تتا ةمح نأ - ىكحعد

 | تلاقىبكلهتزا ىثخا لاقف هنن لخدا ىتح كاف حتفاف فورعملا تدرا ناف هن قاري تلاقف |

 | ىف لجر هضراع مث تاخدف هاف حتفف كلذ ىلع ةدهاش هضراو.هتاومس ناكسو هللاو هللاوال .
 | دهعلا نيا لاقف كداؤف وا كدك كسفنل رتخا قمحااي تلاق اهفوخ عفدنا املف ركتاف كلذ

 كلمح ىذلاامو مدآ كيبا نيبو ىني ىتلا ةوادعلا تيسنذا كنم قمحا تيأرام تلاق نيهلاو
 هللاىلا هجوت مث لبجلا اذه تحن ىناآ ىتح ىنيلهم لاقف هلها ريغ عم فورعملا عاطصا ىلع
 ثيل إف لعفف غضملاب هرماو ءارضخ ةقرو هاطعاو ةحارلا ببط هجولا نسح لجر رهظف

 فؤرعملا انالاقف تن :|نم لأس مث اهرش نم ىلاعت هللا هصلخم) لفسالا نم ةمحلا مطق جرخالا

 هللا ىلا عبسلا تا ومسلاىف ةكئالملا تحض هللا توعد امل تناو ةعبارلا ءامسلاىف ىىضومو

 عيال هناف فورحملا علصف هللا صاب ةقرو ىنوط ةرحش.نم تذخاو ةنملا ىلا تقلطناف

 هبلا عنطصملا هعيض ناو هللادنع
 ظ ىادخ دسوتى هدب اركي *« اق كين مدممزا ىراك و كن

 ضيرملا ةدايعو ةجاحلاىف ةنوعملاو ةنسحلا ةعافشلاو ةسطلا ةملكلا ةقدصلا نه بتكي امتو

 ١ ةلطلا ءايوقا ةقيقلا ىف لاجرلا نا ملعاو * كلذ ريغو ملسم بلق بييطتو ةزانجلا عبيشتو

 | خراغملا كرت امم داهتجالاف مهتلوجرو بلطلا ف مهقدص رده بيصت مهلف كالسلاو
 مهممح راوناو نيدلاف مهتريسو مهنكرب مهتكرتو بلطلا ىلع ناوعالاو هللاف ناوخالاو

 | مولعمردقىا ضورفم بيصن اضيا مهلف موقلا ءافعض ءاسنلاو ةينسلا مهتيالو بهاومو ةيلعلا

 اذهوهيالولا ضف لوبقل مهدادعتسا نسحو بلطلا ف مهدجو هللا مهئاجتلا قدص قفو ىلع

 ةدارالاب ميتيالوىلا نومتنلا اماف ءاسنالا ةثرو مهنا مع اشملا ة ةثرو مه نيذلا نيدهتجلا لاح

 نوكربتملاو مهيزبنوهبشملاو مهران ىلع نوفتقملاو مهراونا نم نوستقملاو نظلا نسحو
 ' ةمسقلا اورضح اذا نيك اسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىلوا ةباثك مهف مهتاجرد توافت ىلع مهب

 | مهوقزراف مهتاكربو مهتاريخ مساقم اهناف مهركذ سلاجمو مهعامس عماجمو مهتبحص لفاح دنع

 _ .اولوقو مهتياءد فاطلاو مهتيانع فاطعاو مهتياده راثآو مهتيالو بهاوم نم ىا هنم



 مهي ٠١ *- مبارلا ءزجلا

 ىلع دورسلا لاخداو ةيم. تنلا فلا نآرقلا متن نم ىلا بحا اهب لمعلاو قا بانك
 نم ىلا بحا اهضفرو ايندلا كرتو هلك رمعلا ةدابع نم ىلا بحا هتجاح ءاضقو نمملا |

 نم هحح ىتئام نم ىلا بحا مارح نم قناد كرثو ضرالاو تاومسلا لها ةداسب دستلا

 ىلعركشلا كرت اهلوا . دعلا نم نامبالا عزت ءابشا ةثالث مكحلا مس اقلاونا لاقو * لالخلالاملا

 | ايمو مالسالا لها ىلع رظلا ثلاثلاو . . مالسالا باهذ ىلع فوتللا كرت ىناثلاو . مالسالا |

 اناا هلالاقف. ريكنو ركنم .هءاخ ىنعي نفد امدب هربقف لجر ىلا طوسب ىنا:لاق ةريسم

 امهي لزيل مت اريثع هنعاطح ىتح عفشتي اذكو اذك تنك انا تيملا لاقف طوس ةثام كابراض

 تاهبتستملا نع مهسفنا نوفكيي رابكلا نا ٍلعاو + ملاظلا لاح نوكي فيكق مولظملا تفي ظ
 نيدلا مي ' خبشلا لاق ادلو ءاعدلا ةباجا ف ملظع رثا اهل ةسطلا ةمقللا ناف مارخلا نع الضف

 ارنا يدوس علط نطابلا حالصا ءاعدلا ةباجا طئارش لوا هرسس سدق ىربكلا

 لاق هلعبفش ةرضحلا ىف رضاحلا بلقلا ذا ىدحالا هجوتلا ىنعي بلقلا روضحو صالخالا

 روضح ريغ نم هحاصو ناسللاب ناسنالا ةكرخ © نيدلا هل نيصلخم هللا اوعداف ) ىلاعت
 مارا نعزرتحمي نا لقاعلا ىلعف حطسلا ىلع سراخلا تّوصو بابلا ىلع فقاولا ةلولو بلقلا

 تماص نسوا نا  ىور #4 بيصن لاجرلل 8 تاولخلا ىف هؤاعد باجتسي ىك تاهبتشملاو

 ةطف معو ديوس همعاتبأ ىوزف تانب ثالثو ةكك ما هتجوز فلخ هنع هللا ىضر ىزاضتالا
 ثر اما نولوقو لافطالاو ءاسنلا نوثرون اوناكام مهناف ةيلهالا ةذس ىلع نهنع هناريم |

 خضفلادجتسمىفلسوهيلع هللاّلص هللا لوسر ىلا ةك ما تءاغ ةزوطانع بذيو بزاخحبنم |
 نماقرفتال امهيلا ثعف ةيآلا هذه تلزتف ( هللا ثدحنام رظنا ىتح ىجرا )لاقف هلا تكشف

 ةكما ىطعأ لا هللا مكيصوب لف ناس ىتح نيس لوابصت نهل لعجدق هللاناف أ اقوا 0

 نادلاولا كرتاموي نئاكظح تيما دالوا روكذل ىنعملاو ملاىرال قابلاونيثلثلا تانبلاو نعلا
 ثرالانع نييوجحلا نود مهنم نوثثراوتملا دارملاو تبملل ةبارقلا ىوذ نم ه# نوبرقالاو

 كرت امم بيصن 8 ثانالا ةعامل ىا 5 ءاسنللو 88 تنبلاو ناالاو ناجوزلاو ناوبالا مهو

 ريمضلا دوعي اهيلاو لدي راجلا ةداعاب ةريخالا ام 6 رثكوا هنم لق ام نوبرقالاو نادلاولا

 عفد هتافو روك ذملا ىلع ليوعتا فوذحم اضيأ ىلوالا ةلمجا ىف دارم لدللا اذهو رورجلا

 لكلا ققحنو لاحرلل برحلا تالا و لبلاك ةثرولا ضعس لاومالا ضعب صاصتخا مهوت

 ١ تهتلاةدحاو ةبرض هابرضف ةدحاو ةيرض كابراضانا هلالاقف ةدحاوهيرض ىلا تراص ىتح

 ظ

 ١ ئذلا لاخ :!ذهف هنت هثغت ملف كب ثاغتساف مولظم لجرب تررم الاق ىتامبرض مل لاقف ارائربقلا |

ْ 
 | ىنعا ىا صاصتخالا ىلع بصن *6 اضورفم ابصن ف قدو لجام لك نم اقح نيّهرفلا نم |

 طقسيم هيمصن نع ضرعاول ثراولا نا ىلع ليلد هفو مهل اجاو اضورفم اعوطقم ادصن

 لاملانم ايش مهوطعا ىا 6 هنم مهوقزراف 8 بناجالا نم * نيكاسملاو ىئاتبلاو 8 هنم
 قوينلانلاو فلك ٍبدنّما ع نوبرتالاو نادلاولا كرت انماؤا ةمئاقلا# ةنلع ل اولدملا موسقملا |

 وو ع"

 ا
 ا

 ١ ثريال نمم تبملل ىبرقلا اولواوه ثاريملاو يل يلا «6ةءسقلا ٌرضح اذاو ةفهقح
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 م ادادبو ٠ .فارسإ ةئاييتايب وح لب فارسالا" يرمون خالة قيل |
 اهقافتاىف ولا  اوربكبنا # ةفاخم اهقافتا ىلا نيعراسمو نيردابم ىا
 انمزايو انيديا نم اهوعزتنف ادشر ىماتيلا ربكتنا لبق ىهتشناك قفنن نولوقتو
 اج ب يوب ءايلوالا نم 46 اينغ ناك نمو وف مهيلا اهميلست
 بففعتساو هلام ىلع ءاقباو متيلا ىلع اقافشا قزرلاو ىنغلا نم هللا هانا امب عنقيلو عملو
 لك الف اريقف#» اصوالاو ءابلوالا ع نم 46 ناك نمو ةفءلا ةدايز بلطي هن اك فع نه غلبا

 هفو هتمدخو هعس ةرجاو ةيرورضلا هتجاح رده عرشلاىف فىع ام ىا #* فورعملاب

 طئارمشلا متيعارام دعب # مهلاوما مهيلا متعفد اذاف © اهيلع همابقل اقح ىصولل نا ىلع لديام

 غلبا كلذ نا امل مكمتذ اهنم ترو اهوضقو اهوملست مهناب 6 مهيلع اودهشأف 8 ةروكذملا

 انبامسا دنع اجاو نكي مل ناو ةحاسلا ةءاربو ةنامالاف لخداو ةموصخلل ىنناو ةمهتلا نم

 ىنكو#ةنلابالاءاوعدىف قدصيال ىفاشلاو كلام لاقو نيعلا عم عفدلا ف قدصم ىص ولإ ناف

 اوزواجتالو هيمتىماام اوفلاختالف هقلخ لامعألا ظفاحو ايساحم هابيسح #9 ةلص ءابلا 6 هللا
 رانىلا هرج هناف متيلا اصوصخ ريغلا وح نع زرتحبنا لقاعلل قئاللا نا اوملعاو مكل دحام

 لبق لالحتسالاب هيلعف دابعلا قوقح نم قحب ىلتبا نمو رئابكلا نم هقح لكأف محجلا
 هخال هملظم هدنع تناك نم ) ملسو هب هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاّوسلا راد ىلا لاقتنالا

 هنمذخا اص لمح هل ناك نا مهر دال داييد, نوكيال نا لبق نم موبلا هنم هللحتلف ”ىثوا
 | هلع تعمتجا نمو هيلع لمط هبحاص تاس نم ذخا تانسح هل نكي مل ناو ةملظم ردقن |

 | صاصقلا موبيل هتانسح نم رثكللف ملاظملا بابرا لالحتتسا هلع رسعو اهنع باندقو ملاظم
 هبرقيءاسعف هللاالا هيلع علطيال ثيح صالخالا لامكي هللا نييو هنيب تانسملا ضعبب رسسلو
 ( مهايا هباضراب مهنعدابعلا ملاظم عفدىف ناميالا بابرال هرخدا ىذلا هفطلهب لانف هللاىلا كلذ

 هييمخ نال هزرقتمال لوح ىف علو رلا تاز يشل لذ دن اونو تأ ساجوت ال نطملمأل لاق
 لكلوقي نكلو ىتزلا ركذبالو هنم لحب ىنتكيو هلرفغي ناف لحفف هلعجو بات اذاف ىدآلا
 لوهجملا ىلعمولعملابحلص اذهو كنيبو ىنيب ةموصخ لك نمو هنم لحرف ىنلعجاف ىلع كل قح
 بصغ اذكو مهل رفغيال بنذلا اوركذي ملام ةفلاسلا ممالا نال ةمالا هذهل ةمارك زئاج كلذو

 ءامصخلا ءاضرااهبف مزلب ىتلاقوقللا نم اهلك مهلتقو مهمتشو مهبرضو اهلكاو هللادابع لاوما

 ضري وهذه لاثما نمدبعلا بتيل اذاف ةنسحلا لاعفالاو ةحلاصلا لامجالا ىلا ةردامملاو ةبوتلاو

 ربك الا ضرِملا دنع للا نغ الاخ اربساخ ناك واسع
 رادباب تكعل ورب لطم راكزور دب راكعمتس ديامع

 دتتكن يرفن روكر بهن ىدرموج * دنكن يس ترك ذكى زنانج
 داهن نيكنارب تسل داهن نيا دب معسل دياب

 هلرفغتس :نا ىتس هلع رده ملاذاف ايندلا ىف مولظملا نم للك و ملظلا نم بوس .نا ملاظلل ىتنيف

 نم ةيآ ةءارق لاق هنا هللا همحر ضاع نب ليضف نعو * كلذب هللحن نا حرب ناف هلوعديو

 )أ
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 ةرخآلا ىلا هتليي ىذلا لاملاف فرسينا ءرملل ىننيالو غالبلا عاتم ناكام لاملا ريخف
 ةيرقلاو ةنملاو

 ىدورس دنيوك ىمه ناحالم هك *::نكرتهتسعا جرخت سين تلخدوج
 ىدؤر كشثخ, ددرك هلجد ىلاس درا ناكليه ريكذ نايماب نكد

 دبام كرب ىف مرجال ناتسمز * دياشف رب اهنازخ ردنا تحرد

 هلع نم مهنم لقاعلاف مهايثدو دابعلا نيد لاصمل امابق لاملا هلعج ىلاعتهللازا ةراشالاو ©

 اصمل هلعجنم هيفسلاو هيلا ةيرورضلا هتجاح ردقب هايند طاصملو هنكماام هنيد لاصمل امانق
 ىلاس فنلا ءاهفسلا ةلمس نمو ناك نم ان اك مكلاوما هيلا اوتؤتنا هنع ىهنملاو هنكماام هايند
 هنمىتتتسملاالا هايثدو هنيد دسافم هفف اهاوهب هسفن ىلع لجرلاهقفناام لكو كودع ىدعا ىه

 اهتروعرتسيام ىنعي 6 مهوسك آو لس فنلا عوج هيدسيام ىنعي «اهبف مهوقزراوإلهلوش, ىلاعت راشاأك
 افورعبالوق مهلاولوقوإب هنع ىهنم ىفارسالاو سفنلا قحىف افارسا نوكي اذهىلع دازامزاف
 هصاوالاثماب هتمعن ركش ىداف همعنو هللاقذر تلك | لونا سفنلاعم فورعملا لوقلاف
 ( رك ذلاوةالصلاب مكماعط اوييذا ) مالسلاهيلع لاقاك هللارك ذب كماعط ىيذاو ههاونو
 ةلك ١ لك سقع نارقلانم ًازج ًارقوا ةحسست ةئام حبسوا نيتتكر ىلصينا كلذ لقاو

 .هللاب ذوعتو هبلق وسم هلكا دعب ةالصلاو رك ذلاب هتباذا ريغنم ماعطلا ىلع ماناذا هنا هبسو
 اونؤتالو ) ىلاعتهلوقىفنا ملعاو + ركشلا ءاداو ةوسقلا عفر ةباذالا ىف بلقلا ةوسق نم

 ظ اهلها ريغل ىنؤتال ىفراعملا زونك و مولعلا لاومازا ىهو ىرخا ةراشا ا 6 ءاهفسلا ظ

 ضعب كلذ لقنت ىلول تاماركلا ضعب رك ذ رابكلا ضعبزا حام رك ذنالو ماوعلا نم
 جاجدلا قوسفف لبالا عابياللاق لصالاى لا عجراملف لجر ه ركناو رخا سلجمىف نيعماسلا

 مول هروشرد مس دوش عياض يك مولعزا تفك ةلقسأب تسغلرد

 هفسلا نيب ىئاتلا نم سل نم ءاصصوالاو ءاملوالا اهيا اوربتخاو ىا 4 ىماتبلا اولتباو 2

 هيف فرصتلا نسحو لاملا طبض ىلا ءادتهالاو نيدلاحالصيف مهلاوحا عبتتب غولبلا لبق

 هبف نوفرصتيام لاملانم مهوطعت نايف ةراجتلا لهانم اوناك ناذ مهلاحب قلبا مهوبرجو
 | مهدسعةقفنىلا هنوفرصيام هنم اوطعتنابف مدخو لهاو عاض هلنمث اوناك ناو اعاشباو اعيب

 | .اوفلباذا ىتح » مهلاوحا ةيفك مكل نيبتإ ىتح مهفراصم رئاسو مهئارجاو مهمدخو
 ْ منسو مثدهاش ىا * متسنا ناف #8 حاكنلل هدنع نوحلصي مهنال او.لتحيناب « حاكللا
 | ريذبتو زج ريغ نم تافرصتلا هوجو ىلا ءادتهاو مهنيدىف احالص 6 ادشر مهنم 2

 غلب نمنا ةميركلا ةي آلا ,هاظو * غولبلادح نع ريخأت ريغنم 6 مهلاوما مهيلا اوعفداف
 هفشح ونا لاقو « دمحمو فسوبونا ذخاهيو ادبا هلام هيلا عفدي.ال زحعلابوا ريدلاباما دشر ريغ

 ىهو نينس عبسي اهيلع تدازاذاف ةرشع ىنامك نسلاب غولبلان ال ةنسزيرشعو سمح ى ارظنني
 | عفد ( عبسل ةالصلاب مهورم ) مالسلاهيلع لاقامل ناسنالا لاوحا ريغتىف ةربتعم ةدم
 نيفرسم ىا لاح قح ريغي 46 افارسا اهولكأتالو 88 سنوبملوا دشر هنم سنوا هلام هيلا |
 ص تل ملا

 (سلو )
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 | ءالؤه نم لق ( نولهاج نوملاع ثلاثلاو . نوراع نوساك ىناثلاو . نواوزهم نونمستم
 نيدلا روماىف تالوزهم محللاب تائمستم ءاسنلاف نولوزهملا نوئمستملااما ) لاق هللالوسراي

 نولهاجلا نوملاعلااماو ءاملانه تايراع باك١نم تاساكءاسنلا نهف نوراعلا نوساكلااماو

 مه ةرخ آلا نع مهو ايندلا ةاحلا نم !ىهاظ نوملعي نوساكلا نورجاتلا ايندلا لها مهف

 | نوعمجم نيانم نولابيال ةرخآلا روهاىف نولهاج ايندلا روماى نوملاع ءالؤهف ( نولفاغ
 | ءايلوالا اهيا هم اوتؤتالو ه2 هللاذوعت مارخلانم نولاببالو لالخلا نم نوعبشيال مهو لاملا

 | فاضا ه5 مكلاوما ىءاتلاو نادصلاو ءاسنلاو لاحرلا نم نيرذملا ئا ه6 ءاهفسلا ف

 | نيع مهلاومإ ذاكف ءالوالاب اهصاصتخا ةلزنم اهباعصاب اهصاصتخال اليزتت ءابلوالا ىلا لاومالا

 ديادقو اهيلع ةظفاحلا ىلع مهلمحىف ةغلام ىستلاو ىسنحلا داحنالانم مهنيبو مهنيبامل مهلاوما

 لعج.ىتلا © هلوشب ءايلوالا شاعمل اطانم اهلعجم اهباخصا شاعمل اطانم اهلعج نع ربع ثمح كلذ

 ابسلاملا ناكاملو متعضل هومتعيضولف نوشعتنتو هبزوموقتأش هللااهلعج ىا # امانق مكلَّل
 | اهتأكف ةغلابملا ليبس ىلع بيسلا ىلع ببسملا مسال اقالطا مايقلاب هامس لالقتسالاو مانقلل

 ' قذرلا « مهوسك اواهيف مهوقزراو وه مهمابق سفن اويلا مهجايتحاو اهبمهمايق طرف نف
 | اهنم لّمبملو اهنم مهومعطا ىا دودحم تقوم ءارجا دابعلا نمو دح ريغ نم ةطعلا هللا نم

 مهقزرل اناكم مهلاوما اولعجينا مهىمالب مهلاةزر.هلاوما ضعب اولعجمناب !سماكلذنوكيالثل

 | مهل اولوقو # لاومالا لوصا نمال حابزالانم مهقازرا اولعجبف اورو اهيف اورجت ناب
 | ىلوملا ناك نا هناوه فورعملالوقلا لافقلا لاق * مهسوفن هب ببطت ال امالك 6# افورعمالوق
 هللا لالا دريةناف هابص لازاذا هناو هل نزاخ وهو هلام لاملانأ هفرعي ىلو لاف ادص هلع

 ريذتلا كرثىف هغرو ةالصلا ىلع هثحو هحصنو هظعو اهبفس هملع ىلوملا ناك ناو
 مالكلا نم عونلا اذه همثيام ىلا قلخلا ىلا جاستحالاو رقفلاريذبتلا ةيقاعزا هفرعو فارسالاو

 هعفن مظعو لاملا رطخ مظع ىلع هببنت ةي آلا فو#* مثأي ىلولا هعنمو هلام بلطف اديشر ناكاذاو
 اويتك اواورجنا نولوقباوناكو هنيدكلهي ىذلا رقفلل ”ىه نمؤملا حالس لاما فلسلا لاق

 بهذاهلاولاقف ةزانجىف الجرأ واراميرو هنيد لك ايام لوا ناك كدحااتحا اذا نامزف مكتاف
 باتكلاب سما ثيح ةنيادملا ةياىف لالا ظفحىف هللابغر دقو مامالا لاق * كناكد ىلا

 مانقلا هنكميال لابلا غراف نكيجلام ناسنالا نال كلذ ديؤي اضيا لّمعلاو نهرلاو تاداهشلاو

 عفانملا بلجن م نكمتي هبهنال لاملا ةطساوبالا لابلا غراف نوكيالو ةرخآآلاو ايندلا لمصحت
 راضملا عفدو

 شنادادماب هجو دوس #* ليزلي جين[ دببخ .دنك ارهش

 نئناتسمز بوبر بعارفام ,«+ ناتساتي دروا موق لوم

 | باستك ١ ىلع ةسعملا بابسالا مظعا نم هقحىف ايندلا تناك, ضزغلا اذهب ايندلا.دازا نه

 ةرخ آلا ةداعس بسك نع تاق وعملا مظعان م تناك اهنيعو اهسفنل اهداران ماما ةرخب آلا .ةذاعس
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 ديح ونلاو زيمت © اسفن  بوهوملا لتلقتىلا نهل ثعب هيفو قادصلا نم نئاك ىا
 نه سوفن نع ايفاجتم قادصلا نم أيش مكل نيهو ىا سنجلا نايب دوصقملا نا ال
 مكترشاعم ءوسو مكقالخا ةياكش نم لذبلا ىلا نهرطضيام تائييخ ريغ تاببط

 صيصخم و اكلمت هبف اوقرصتو نهسوفن هبتباط ىذلا 'ىثلا كلذ اوذخف ىا ه هولكف 9م |
 ماعطلا أنهنم ناتفص هب اًئيرم ائينه فو ةيلاما تافرصتلا هوجو مظعم هنال رك ذلاب لكالا

 هذهواثيمائينه الك اىا ردصملل ناتفصامهتا ىيعامهبصتو هبف صقنتال اعئاس ناكاذا ًارمو ٠
 لشنا نومأتي اوناكاساثنا  ىور  ةعئتلا ةلازاو ةحابالاىف ةغلابملاو ليلحتلا نع ةرابع
 ثح طابتحالا بوجو ىلع لل ةيآلاىفو * تلزتف اهللا هقاسامم أيش هتجوز نم مهدحا |

 ناو جاوزالانم نعدخ نا نيهوامب عوجرلا وجب لبق اذلو سفنلا بيط ىلع طرشلاىب
 هلايعل مهعفناو هلهال مهريخ سانلاريخناف امهنيب ةرشاعملا نسحىف بيغرتو اهفورعم زاوجل

 لبقتست مالسلاهللع ىنلا دهع ىلع ةأرملا تناكو ( لعبتلا نسح ةأرملا داهج) ثيدحلافو |
 هقنعنمهذِخأتف هتادر ذخا ىلا دصقتو ىتب, لهادسو ىدسب ابحرم لوقتو لخداذا اهجوز ١

 اهف للادازف كترخآآل كنزح ناكنا كنزحام تلاق انيزح هتأرناف هعلختق هلع ىلا دمعتو
 اهربخاو مالسلا ىنم اهئرقا نالفاي ) لسوهيلع هللاىلص ىنلا لاقف هللادلافكف كايندل ناكناو .
 اهنسح نوكينا. ةقشملا لها دنع ةحلاصلا ةجوزلا ةمالعو ( دبهشلا رجا فصن اهلنا |

 دمي اهتدابعو دسافملاو رورمشلا نع ففكتلا ىا ةفعلا اهيلحو ةعانقلا اهانغو للاةفاحم
 توملل دادعتسالا اهتمهو جوزلل ةمدخلا نسح ضئارفلا ظ

 ظ
 د

 نكم ىتشزو ىوكحنرد هكت * نخس شوخو دشاب اسرإب ركا

 راك زاسان تشز نز نكاهر * رامو تسحنك عبط شوخو بوخنز
 رفتكسللا زال تعودت فاشل نصيحة فايوسال ٠ كح ءانيلا وجبل رجا ىس] يللا اتننام الج ىلعي_ |

 ةرفاوةكوشو ةريثك ةكلمم كل ىطعا ىلاعتهللانا مهنم دحاولاقف هنامدن نم عمج هدنعاموب ناك
 ترك ذامتسل لاحرلا دالوا ردنكسالالاق كدعب اوقسيوكدالوا رثكيىتح ءاسنلانم رتكاف |
 عبجشلا لجرلاب قيليام شيلو ةميركلا قالخالاو ةيضرملا ريسلاو ةننملا تاداعلا ىه لب
 ماثللا نهيلغيو ماركلا نيلغي 2 لبقام منو ايندلا ىلاها ىلعوه بلغنادعبءاسنلا هيلعبلغتنا

 نادنمدرخاي تسنادرخ ىبليخز * رسب هك نيقي ردقنياردب شيب تسينوج
 نادنئزرف دسارب دوش هج نز نوبز *+ .ديزرف ارممكح وكب تاريس تسسب

 ناتبشلا فهرس شنق. ئتعتلا:خبشلالاق
 نز تسد:زادندو تشل م 2 نئود ناز نخعس قلي ناديا, زغل هح

 داو رج نايدلرد نز تف ركفر ع .ةانبح ذب انز لذكر الفك !ىب

 راكب دياين نيراب ميوقت هك « راهبوت يه تسود ىا نك ون نز



 ءاسنأا ةروس مه #1 رهح

 رجح ىف ن 0 ةمسئنل ا ىف ليقو نهوث ريف نانا نهب نوصبرتيو ةرشاعملاو ةبحصلا ىف نوئثيسيو

 الا نهوحكتينا اوهنف اهئاسن ةنس نم ىنداب اهحكتينا ديريو اهلامحو اهلامىفبغربف اهبلو ظ
 ناو ىنعملاو ءاسنلا نم نهاوس نم اوحكني نا اواو قادصلا لاك ١ ىف نهل اوطسه. نا ١

 «اماوحكتاف# قادصلا صقتبواةرششعلا ةءاساب نهب متجوزتاذا ىاتيلاقحىفاولدعتالنا متفخ ظ
 كل باط # احاكت ىا فصولا ىلا اهب اباهذ نم ىلع ترثوا ةفوصوم وا هيف

 نه مكسوف اهتباطتسا نم اوحكناف ىا ماقملا ةئيرق ةداهشب ىاتيلاريغ ىا 6# ءاسنلا نم ظ

 مكل تايطلا اوحكناف ىا باط لعاف نم لاح # عابدو ثالث و ىتم » تادنجالا .
 لكل ناىنعم ىلع نوديرت امسح اعبراو اعبراو انالثو انالثو نيت نيت ددعلا اذه تادودعم

 | اهضعبو مهنم ضعبل اهضعب نا ال ةروكذملا دادعالا نم ءاش ددع ىأ راتخينا مهنم دحاو ظ
 م ةروك ذملا دادعالا لقا ىن'ولو نهنس ايف ىا 6 اولدعتال نا متفخ ناف 9 رخآ 0

 وا اومزلاف ه6 ةدحاوف 3 دادعالا هذه قوف 5 اولدعت مل م وا ىايتلا قح ىف هومتنخ

 ةيترنع ءامالاةيتر روصقب اناذيانم لقي لو كاموا## ةيلكلاب عمجااورذو ةدحاو اوراتخاف |

 ىلع فطعوهو ددعلاب تايم نم تغلبام ةغلاب ىرارسسلا نم ىا مكناجيا تكلم # ءالقعلا ظ

 هما زاتساله لع فطعامفاك حاكنلاقيرطبال ىرستلا قيرطب هبف رابتخالاوموزللا نا ىلعةدحاو

 ةلوهسلاف ىوس امتاو نيعضوملا ف نيطاخ ل اداحنا بجومب نيعلا كلم ىلع حاكنلا كلم دودو

 نهنؤم ةفخو نهتعبت ةلقل ددعؤرصحريغنم ىرارسلا نيبو ةدحاولا ةرخلانيب رسيلاو

 6 اولوعتال نا ىندا ِ ةدحاولا راتخا ىلا ةراشا »4 كلذ 2 نه مسقلا بوجو مدعو

 روظحلا ليملا انهه دارملاو راج مكحلاىف لاعو لام اذا الوع نازيملالاء مهلوق نم ليملالوعلا
 نا نم اهادعام ىلا ةيسنلاب برقا ىرستلاو ةدحاولا راتخا نم رك ذام ىا لدعلل لباقملا

 راتخا قالخم ىناثلاىف هرظح ءافتناو لوالاىف هلحم ءافتناب اسأر هئافتنال اروظحم الم اولمال

 ىا # ءاسنلا اونآو # رظحلاو لحلا ققحتل هنف عقوتم روظحلا ليملا ناف رئاهملاىف ددعلا
 اهنالهللانم ةضيرف # ةلحن 8 رهملاىهو ةقدص عج #© نهتاقدص 8 نهحاكنب سما ىناللا

 ىا تاقدصلا نم ةيلاخلا ىلع اهباصتناف ةنايدلاو ةعيرشلاو ةلملا ىا ةلحنلا ىف هللا هضرف امن

 ا نهوطعا ىا هللوعفمهنا ىلعاهباصتناف انيدتوا هللانم ةضيرف اهنوك لاح نهروهم نهوطعا

 ةطعوااضيأ اهنم ةيلاخلا ىلع اهباصتياف نهيلع هنم الضفتو هللا نم ةيطعو ةهوا ةعرشو ةنايد

 ريعتلاو الحنو ةلحن ه فن نم ةبط نع هلهبهوو هايا هاطعا اذا هلحن نم جاوزالاةهج نم
 ىضرلا لاك نع ءانيالا ىنعم ةدافال جاوزالا ىلع ةبجاو اهنوك عم ةل>نلاب روهملا ءاتيا نع

 | اولحتاو لبق هنأك ءاطعالاىنعمب ةلحنلاو ءاتيالا نال ةيردصملا ىلع اهباصتناو رطاخلا بيطو
 ْ ليقو جاوزالل باطخلاو مكسفا ةسط نع نهروهم نهوطعا ىا ةلحن نهتاقدص ءاسنلا

 تنب هلدلوب. نمل ةخغلانلا كلاثينه نولوقي اوناكو مهتانب روهم نوذخأب اوناك مهنال ءابلوالل
 ريمضلا # هنم ”ىش نع مكل نبط ناف 4 مظعت ىا كلام هب جفنتف اهرهم ذخأت نوعي
 لعفلاب ةقلعتم ماللاو ددعتملا ىلا هيراشي دق هناف كلذ ىرحم هنا رجال هريك ذتو تاقدصلل

 ظ



 ةأرملاو هنيع ترقاهار اك بهذلاب جّوملا كلملك اهجوزل ةحلاصلا ةأرملازا رلعاو« ١

 مي ل00 #سا عبارلا مزمل

 عمطلاوةسخلاو ةءاندلاودسللاو صرحلا ةفا نم ةكزت ( مهلاوما ىئاتلا اونآو ) ىلاعت لاق

 ةكزت ( مكلاوما ىلا مهلاوما اولكأتالو ١) داقو ردصلا ةمالسو ةنايدلاو ةنامالاب ةلحتو

 (!ريك ابوح ناكمنا)لئاذ رلاهذه عامجاناف فاصنالاو لدعلاةلحنو رظلا و فيحلاو روخلان م

 لقوا لجدحاقحمف عمطيالو ةئيدرلا قالخالا نمهسفن زينا لقاعلاىلعف * اهظع ابا ىا

 نبا نعو * ناكمالا ردم مهقوقح ىعاربو ماتيالاو لهارالا ىلع هلامالذاب اخس ن مك

 ةنصحلا فذقو . متيلالام لك ١ ١ ةبوت نهل سبيل تاقبوم تسلاق امهنع هللاوضر سابع
 ىذلا تيبللفوطلاقيو . ءاسنالا نمىن لتقو .هللابكرشلاو . رحسلاو . فحزلانم رارفلاو.

 ىبوطو متتيلا قح اوفرعي مل نيذلات بلا لهال ليو ىنعي متي هبف ىذلاتيبلل ليوو . متي هيف
 هقح اوفىع اذامهل

 دج خزدضديد شردناباوحب » دننكب :ىئمتا ىاب راخ ىب

 دسداهلك هح نهرب راخ نازك « ديم ىءاهضور ردو تفكك

 (كدلو برضتامت ) لاق هبرضا مثمتيىدنع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلاءاجالجرنا-ىورو-
 لضفلا نعىورو_هدلودلاولا برضيام لثم حربمريغابرض بيدأتلل هبرضت نا سأبال ىنعي
 اذه ناكنا نيلفاغلاهنتىف هيقفلالاق * صسخ ةلكا نم متتبلل عفنا ةمطل برلاق هنا ضاعن

 لاق ديدشرما متلا برض ناف هبرضيالو كلذ لعفينا هلىتبش, برض ريغب هبدؤينا ردَشي
 ىتكئالمايهللال وقم هناكل نمحرلا شرع زتها برضاذا متبلانا ١ رسوهيلع لايك قساو ا |

 مدهشا ىتافلاق انلوعال انبر ةكئالملا لوقتلاق هبراعا وهو بارتلا ىف ءابا تدبغ ىذلا ىبا نم

 ( ةماقلاموب ىدنع نم هضرا هاضرا نمزنا

 شيوخ دنزرف ىورربهسوبءده * شيب دنكفارس ىمش ىنيوج
 درخ شزان هك دريك مش>ركو * درب شراب هك ديركبرا مكي

 متي ديركب نوج ىمه دزرلب * ميظع شرع هك ديرككات الأ
 شرور, ناشيوخ ٌةياسرو ونا * شرسزا تفربدوخ ٌةياسركا

 ' [ دصحت كلذك عرزتاك كنا ٍلعاو محرلا بالاك متيلل نك ] مالسلاهيلعىنلا دوادل ىلاعتللالاق

 | نهلامف لب نهبف ةيغزلال نكل نونولي ىاللا ىاتللانم مهللحبنم نوجوزتي اوناك مهنا ||

 ريبكلا خسشلا ىلع لبقثلا لملاك اهلعبل ءوسلا |
 تلنوا "قوما خلخال وادا ل! تللود ةلااودوحأل اب هناا 25 ظ
 هان ايادخدب نززا كو * ءهاوخ كم نز دشإب مارالد |

 كنج هناخرد هكهب:رفس ىالب « كنت شفك زا هب نتفر ىاب ىهت ظ
 كلذب هنع ربع معلا فوخلاب دارملاو لدعلا طاسقالا 6 ىئاتبلاف اوطسقتالنا متفخ ناو 22 ظ

 | عوقوب معلاوه باوجلا هب قلع ىذلانال ىتيقحلا هانممال اروذح افوخم مولعملا نوكب اناذيا |
 ١ لوزنلاببسوهفاخيالو روحلا ىلعربص؛نملالماش مالا نكي الاو هنم ىونخلاال وخلا روجلا |
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 ءاسنلا ةروس -- ٠ ١5١

 ا دحاو لكل مفدف مكل نيبا لاقف كلذ ىف هلاولاقف هريغ ىلع لبقيامم رثك ١ هيلع هلابقاب مهنم

 ا ذحاو لكعجرو اوضفاضيا اذهىلاعفدو دحا كاريال ثيحب هحيذا هللاقو ارئاط هتذمالتن م

 | ءاريال ثيحب هحيذانا ىتيما لاقف هتحذاله هللاقفاح ريطلاب اذه ءاجوهريط عيذدقو مهنم |
 هلع ىلابقاب هصخا اذهل لاقف دحاءاربال اعضون دجاملودحا

 تارذ لف: ىف ههجو نهانشف « تسامدهاشا نللح تا مناهج

 / رئاسنمو هتومي بالانع درفنملاسانلا نموهو متي عمج ىئاتيلا 6 مهلاوما ىئاتيلا اونآو
 ' بالا نع دارفنالا ىنعم ءاقبل ريبكلاو ريغصلا ىلع عشنا مسالا اذه قحو مالانع تاناؤيحلا
 ىند نع جرخ هنأكف لفاكلانع هسفني ريكلا ءانغتسال ريغصلاىف هلامعتسا لغ هناالا
 ظ مهفك !فكو اهنع ةغرافلا مهعامطا نيبطاخلا عطق مهلاوما ءاتياب دارملاو دارفنالاوهو ميلا ظ

 | ةملاس مهلا لصتو مهينأت ىتح ءوسباهل ضرعتمريغ اهلاح ىلع اهكرتو اهلازتخا نع ةفطاخلا |

 , ناذيالل ازاجم ءاتيالاب ركذ امربعامتاو دشرلاسانياو غولبلاب طو رسشم هناف لعفلابءاطعالاال ظ

  ءايلوالا اهيا ىنعملاو اهل ضرمتلا كرت درج ال مهيلا اهلاصيا كلذب مهدارم نوكيا ىغبفي هناب
 ' مهفاقحتسا تقو مهيلا اهوملسو ءوسراهل اوضرعتتالو ىاتلالاوما اوظفحا ءاسصوالاو

 لوالا ذخا هب هلادبتساو ”ىثثلاب ”ىثلا لدبت # بطلاب ثينحلا اولدشتالو © مهبلا اهميلست
 ! مارحلاب نقكبالا لالحلا اولدنتدتال ىا لوصحلا فرش ففوا هلالصاح ناكنادعب ىناثلالدب

 ظ بساكملا نم مكل حيباامو مكلاموهو لالحلاب مارحوهو ىئاتيل لام 0 اهلي بلصق
 لك الا نم دارملا مك اوماىلامهلاوما اولكأتالو #9 هناكمهولك أتف ضرالا ف ثوعبملاهللاقذدو

 ظ ةمرحم لاومالا كلت ةكلهملا تافرصتلا رئاس اذكف مرحباك متيلا لام نكت نال ىلشلا

 ا فرصتلاهلجال عقبام مظعم هنال لك الارك ذامتاو لكؤيناحصيالام لاملافنا هيلع ليلدلاو

 | لئلا رجا رادقم كلذنم صخدقو مارح كاذو لالح اذهو امبنيب اووسنالو مكلاوما ىلا
 ظ لام عمدلك !نع ىهنلادرو اذاو حبقا كلذناكلامهلو ميلا لام لك اذاو اريقف ىلولانوكدنع
 ظ اريك ابوح ناك © ىهنلانم موهفملالك الا ىا ه6 هنا 8 1. اولدّشاالو لاقنا دعب هسفن

 | هلا نبال ريثك لامهعم ناك نافطغ ىبنم الجرنا  ىور  هوبنتجاف هللادنع اهظع اينذ ىا
 املف ةي آلا هذه تلزنف مالسلاهيلع ىبلا ىلا اعفارتف همحدعنف لاملابلط متيلا غلب املف متي

 ىلا لاقف هلام هينا عفدف ريبكلا بوحلانم هللابذوعن لوسرلا انعطاو هللاانعط|لاقبل اعمس

 | ىتفلا ضيقاملف هتنج ىنعي ( هراد لحي هناف اذكه هبرعطيو هسفن حش قوب.نم ) لس هيلع هللا ىلص
 لاقف رزولاق ب فك اولاقف (رزولا قبو رجالا تين ) مالسلاهيلع لاقف هللا ليبسىف هقفناهلام
 هرسس دق ىدعسلاخسشلا لاق : ( هدلاوىلع ززولا قبو مالغلل رجالات )

 ريك رب ىعم مه ناشيوخ * ناسرب ىتحار مسورز زا
 ريكرز زاىتشخو مسزا ىتشخ « دنامدهاوخوتزاهناخنرادكنوج
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 مد 56١ جم عبارلا ء لل
 ل ا بل لس ل آ|

 | نالقوقحلا ةاعاسعداسلل ىنشف ( ىنلانم ةباوقع عرسا ةئيس لمس نمامو محر ىلع "نم *اباولا | ظ

 لالااذكو نءدلاو ناعالا ةبارق مهيف نال نيْمؤملا امس ءاوحو مدا امه ماو بال خا لكلا | ظ

 عيمج كيلع ظفحي ىذلا بقارااوه بقرلا ه6 ايقر مكملع ناك هللا نا 88 نيطلا ةبارقفف |

 كرت امض ىفام ىلعو لاوقالاو لاعفالا نم مكنع ردصنام عيمج ىلع اعلطم اظفاح ىا كلاعفا

 كلذك ناكاذا هناو ىنخاو رسلا ملعيهنا ىلاعت هللا نيف كلذب مكتازاجمل اديرم تانبنلا نم

 / ببس ىهو ةدمعلا ىه ىوقتلا نا ٍلعاو * رذيو 5 مف انتا ارذح ءرملا نوكي نا بح

 | هلال ىكسملاب فورعم لجر ةرصبلاب ناك هنا  ىكح  ىقعلاو ايندلاف ىمظعلا ةماركلا

 | ءاح ىلناكو اهجو ىانلا سس نم تك لامن 0

 | زوجت تزاغ زازب توناحف ىتسلجاف سانلا عم طسنال قوسلاىف هتسلجأ ول ىبأل لئقف

 ىتلخدا ىتح اهعم تدضف هنعا ىم تهجوتول تلاقف تنلطاماهل تجرخاذ اناتم تلطو

 | اهردصوا!ىتبذُخ ةهذم شرف هلع ريرس ىل ا ا و يي ب ا

 ىهجو هب تح سمو تط وغتو ءاللا كلخا قه ؟ ورا تلفن أبا تلاقق هللا ةللا تلقف

 بوقعن نن: فسوت نم ثنا نيا:ىلاق الجر ةمللالا تبيازو تصلِخيَف نوت ةنا" لئقف قدبو

 حوفيتقولا كلذنف ىلذبو ىهجو ىلع هديب حسم مث ليربج انا لاقال تلق ىنفرعتأ لاق مث

 عرشلا ف رعىف ىوقتلاو + ىوقتلا ةكربب كلذو مالسلا هلع ليزيج ةحار نم ىلع كسملا

 | قرتابدلخلا'تادقلا خلع قوتلا ؟ىواآلا“: تتارع هلع ىو ةؤخاآلا ىف اهرضبامع؛ قئفثلا ةباق"

 | منا لك نع بنجتتلا ةيناثلاو . © ىوقتلا ةلك مهمزلأو ال ىلاعت هلوق هيلعو كريشلا نم

 «انرفكأ اوقتاو اوْمأ ىرقلا لها ناولوإل ىلاعت هلوقب ىنعملا وهو ىوقتلا مساب فراعتملا

 قح هللا اوقتا ) ىلاعت هلوقب بولطملا ىتيقحلا ىوقتلاوهو هلغشيام عي نع هزنتلا ةثلاثلاو . |

 تاطوءارزولا ضعي هيلا ءاج امل هنا ىئرضملا 7 ئذ نع:ئحام-لسقلا اذه نمو 6 هتاقت

 كلثكلل نالطلكلا ةساحإا دنهل مون نتا تيشخول هللاقناطلسلا نم ةشخلا رهظاو ةمهلا

 نيفيدصلا لج 3
 ىدوب كلف رب شورد ىاب * مرو تحار دما ىدوبنرك

 ىدوب كلم كلمزك نانحمه * ىديسرتب ادخزرلا ريزورو

 6 اقر مكملع ناك هللانا )ىلاعت لاق ام هلاوحا عيمحف هللا بقاريو هبر قتينا كلاسلل ىتينف |
 لصا اذهو هبرل ةبقارم ملعلا اذهل هتمادتساف هيلع هناحبس برلا عالطاب دمعلا لع ةبقارملاو |

 فلسام ىلع هسفن بساحاذاف ةيساحلا نم هغارف دعبالا ةبترلا هذه ىلا لصي داكيالو ريخ لك

 بلقلا ةاعارم نم هللا نيو هنبام نسحاو قحلا قيرط مزالو تقولاىف هلاح حاصاو

 هبلقنمو بيقر هيلع هنا ملعبف هلاوحا مومح ىف هناحبس هللا بتارو سافنالا هللا عم هظفحو
 أ

 .ةياديزع لزعموهفةلمجا هذه نع لفانت نمو هلاوقا عمسيو هلافا ىربو ل د

 | تنك نيل لاق! ىناشع'ليوطلا دم ىلع نب ناواس لاق * ةبرقلا قئاقح نع فيكق ةلصولا |
 ظ دقف كاريالدنا نظت عرفا نكلؤو مظع صا ىلع كارتجلا دقف كارب هناتنظو انلاخ هللا تيصع ظ

 (ترفك ) -
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 - تظفح اذا ) لاقو سو هيلع هللا ىلص ىبلا كحضف انا نوكأ رادىأ ىفف ةمايقلا تماق اذاف
 كلق تظفحو راقتحالا نيعب قلخلا ىلا رظنلاو تامرحلا ىلا رظلا نع نينئا نع كيننع

 ا ىنم نوكت ةسغلاو بذكلا نع نينثا نع. كنانسل تظفخو دسحلاو :لغلا نع نينثا نع
 | ( ةنخلاىف

 -تجبيح حجم جسم رجب ل لمح - حس حم وح سلسلبحجا 3 ا

 هج ةنا نوعسو عبسوأ تنفق نحس ةئام هيو (اسزلاطافولب نادال ا

 نيضرقنملان ود مهدعب نمو ناليدم] كأم 'ف نيدوجول 1 لدا ماع 0 5 ىانلا اهيااي 8

 وهو انعرشإ اودبعس نا مزل مدا ىب عيش اماع ناك ولف انعرمشب نيدنعتم ونام مهلا ليلدب

 هوعيضتالو هتاعارمو هليصو بجنامو قوقحلا نم مكنام ظفحىف هي مكبر اوقتا وه لاحم

 فالتخا ىلع لاحدمب الاح يكقاخ ردق ىا ه6 مكقلج ىذلا ف هلصوب مثماام اوعطقتالو
 بقعو مكيبا مدأ سف وهو دحاو لصا نم ىا ةدحاو سفن نم © مكناولأو ؟روص

 محارتلا ىلع اضح محازنلا عطقىف ناف بالا داحنا نيبو قلاخلا الا ىتتب البيك قاخلا ةنج ءاقنالا

 نم دملاب ءاوح مكما 46 اهجوز وه اهضعب نم ىنعي سفنلا كلت نه ىا # اهم قلخو
 ىتلا ةنخلاهنكساو مالسلا هيلع مدا قلخ امل ىلاعت هللانا  ىور  ىرسسلا هعالضا نم علض

 هدنع اهدجو هبتنا املف هاريصق نم ءاوح قاخ ناظقبلاو مئانلا نيب وه امديف مونلا هيلع

 تناك ناو رك فلا ىف ءاوح ضف رشبأو هازجا نم ءزج نم ف ولتح تناك اهن ال اهيل اذراهلا لاا

 -كلتنم  امهنم 8 رمشلو قرف ىا 6 ثبو هه اهيف بيترتال واولا نال قاخلاىف ةمدقم
 عملا ىلع لمحلل هريكذت ه6اريثك الاجرو» لساتتلاو دلاوتلا قيرطب ةقواخلا اهجوزو سفنلا

 فاصو نع ةزكلاب لاحرلا فدوب قتكاو : ةزيثك تاق نيب ىا # ءاسنو © ددعلاو

 نال ةضقلا هذه. نلع ىوقتلاب مالا: سيئرتو . رك نوكي ناإ ئضتم ةمكحلا ذا اهيءاسنلا
 هيلع تلدام ىلع هسنج ىو هلزنم لها قوقحب لتي ايف ىوقتلاب ىمالل ديهمت هبدارملا

 ةعرفتم اناونص مكلعج ثيح مكب لصو ىذلا مكبر اوقتا لبق هنأكف اهدعب ىتلا تايآلا
 | اهيلع اوظفاذ مكب ىتلا ةلضاوملا قوقح نم ضعب ىلع مكضعبل بجب اهف ةدحاو ةمورا نم
 | ةموثرج نم بعشش اناصغا بدنلاو نيدلاىف اوعطقتال ىا ه4 هللا اوتتاوو# اهنع اوافغتالو |

 | «مماحرالاوو للاب كلأسا ضعبل مكضعب لوقي ثيح مكن اهف 2 نولءاست ىذلا8 ةدحاو ظ
 لبيس ىلع اذك لعفا محرلاو هللا كدشاناو محرلابو للاب لوقبف للاب اضعب مكضعب لأسي ىا

 لاؤسلاىف محرلا نرش هريغ فطعتسا اذا مهدحا نا ىلع برعلا ةداع ترجو فاطعتسالا

 | كلوقك رورحجاوراجلا لح ىلع فطعبصناب ماحرالاو هلوقف . هب فطعتسيو هللاب ةدشانملاو

 | هناحبس هيثدقواهومطمتالو اهواصف ماحرالا اوقتاو هللااوقتاىا هللا ىلع وأ ارمعو ديزبت رم
 ْ شرعلاب ةقلعم محرلا ) سو هيلع هللا ىلص هنعو هنم ناكمي اهتلص نا ىلع همساب ماحرالان رقذا

 عرساة نسخ لمح نمام ) ملسو هيلع هللا ىلص لاقو( هللا هعطق ىنعطق نهو هلل هلصوىنلصو نملوشت
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 ظفاحلا لاق ظ

 لب لمعلا اذهب انرمع بهذيو انيايث لسفن نآل انقلخي مل هللازا دباعلالاق ىرخلا ةيم هاسغاف ٠

 -5 اهم زج عبارلا ءزجلا
 ير ري 222222 م

 ةراصملاو ةرااصملان ود ربصلانا اذنه نم لغف ةقشحلاو هشرطلاو ةعلرسشلاب اهنعربعملا تادراولا

 لق هطبارملا نود |

 دارك قاوق رذك تفرط ىوكب اح *« نوربب ىوريمب تعببط ارش كو

 نع  ىكحو  تاياهنلا ىصقاىلا تاماقملاو لاوحالا نع دمعلا زواحب ىتح كواسلانم ديالو |

 لاقف نيا ىلا خبشاي لاةف ةقان ىلعىبانعا اذاف الجار هللاتس ىلاريسي ناك هنا مهدا نب مهاربا |

 لاقف ةريثك بكام ىل نا لاقق كل ةلحارال لجار تناو فيك لاق هللاتس ىلا مهاربا

 ركشلا| نك ضال لية عال ءاذاو راطلا/ كارم تاكو هنلم لع تلو الذأ لاق ىاذ

 لم وباع نا نشف“ هلا لستلا ئتعاد ةذاز ئطزلا كلا ككو ءاضقلا ف لون اذاؤ

 لوط لاغتشالاف هللادالب ىف رس لجارلا اناو بك ارلا تنا ىنارعالا لاقف ىضمامت لقا رمعلا

 ةفيرشلا فاصوالاب لدبتتو سفنلا نم ةميمذلا قالخالا علقنت ىتح مزال ةدهاجلاب رمعلا

 ناك ءاحلصلا نم ادحاو نا - ىور  ةطبارملا ىف ةدهاجلا هذه لثمو هريغو ريصلا نم

 ايندلارمع كلاقف ةقشملاف اهعقوتو كسفن بعتن' كنا هلليقف ةداعلا ف دهتحيو ةلل لكم حي

 ءرملار مجول لاقف ةنس فلا نوسمخ ليقف ةمايقلا موب. رادقم كو لاقف ةنس الآ ةعس لبقف

 ةذاعم تناكو * هبلا ةسنلابلهسا هءاف ليوطلا موبلا اذهل ةدابعلا ىف دهتجينا هلقحل انتدلارمعب

 ىلا ةداعلاب و طحت نوم 00 مولا اد لوش راهنلا ءاحاذا مدا لكل ةارمها ةيودعلا

 هذه ىلع: تنام نا ىلا حابصلا ىلا اهبحتف ىنوم ةليل ةلدللا هذه لوقت" ليللا ءاح اذاف ءاسملا

 ماسص ل دعك ناك هللا ليبسفف ةليلو اموي طبار نم ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوشر لاق طْغلا
 لاحلا فيكف رغصالا داهجلا ف اذهف (« ةجاحلالا هتالص نع لتفتيالو رطشإال هماقو رهش

 ىلع اهسيحو اهتبقايصو سفنلا ظفحىف رثكأ تاجردلاو تابوثملا نا ىنعي ربك الا داهملا ف
 تادايعلاو تاعاطلا

 تسسملاءزا هباناد شد ىمد * تسيمد لاء فلات راددكن

 نوكت .تلجخي ىنامت ادرفدك * نونكروا رب تلفغ بيج زارس

 ظ

 تسبوكو تفكردو ديجزاب هماكنه « زابهقح خرج نبيا جرفتدز هكاناد
 تأرام ىلا هبلق لقتني ملو ادحاو اههمه ناك نم فراعلا هللا همحر ىئاطسلا ديزي ونا لاق *

 هسايل راصدق لجر ها رف ةدايعلا ىف دهتجي ناكادهاز نا  ىور # هانذا تعمسو هانع
 | لجرلا لاق ايناث خسوتي هتلسغ نا هنال دباعلا لاق كيو لسغتال مل دباعلا اهيأ لاقف خسواذ

 هرمسس دق نيدلالالج انالوم لاق : ةداعلاو ةعاطال

 ظ هدجاز واكون ويجتجتتا امررع يبان ص دايما لوا

 ظ رهش موصا ىلا لاقف مبسو هيلع هللا لص ىلا ىلا ىبارمعا ءاحو *.هفطل ىلاعت هللا انكرادت

 جح الو ةاكز ىلع سيل ريقف ىنال اذه ىلع ديزاالو تاواص سمح موب لك ىلصاو ناضمر

 ( اذاف )



 نارمتل1 ةروس 5 ١ واب رح

 | هلاذبف نيلفاغلا م ...::ردياالا اق: وقف: الافاق انثدلا بى ناك نمنأ نظف ااناطجم: ققاذشلاوت
 تايوثملان 53 اءلاخ كانه 0 اص لمعمل نش هإمع رادقم ىلع ةرخح الاف

 تشزو 0 مأن ز ع لئامت تشكهحن ا دورد سكر هودنقر

 | هقدإ ر ,حاازؤ تقصبوأ ةبعل اهل لاش ءاروح ةنلاىف كارا راسو ال هللا ىلص هللالوسر لاق |[

 لهشام عنو ( ىنر هعاطب اهم وجنت بحا ن م اهر ا ىلع بوتكم رحللا بذعل

 ىف ْ

 ىلاللا بلطنم رحبلا صوغي « البل مان مث زعلا مورت ظ
 لها هوجو اهتزانجىف يرخف قدزرفلا ةأرصا تيفوتو * ةرخ الا سما كرادت نم دبالف |
 اذهل تددعاام سارف اباي قدزرفلل نسا لاقف ىرصبلا نسالا اهنف جرخو ةرصبلا |[

 دشناو اهربق ىلع قدزرفلا ماق تقدم اهارتناب نينامثذنم هللاالا هلاالنا ةداهش لاق مويلا

 .تاسالا هده

 اقضاو اباهت 2| ريقلا نم دشا #« ىنقفاعي مل نا ربقلا ءارو فاخا

 اقدزرفلا قوس قاوسو فدع <« داق ةمايقلا موي ىنءاج' اذا

 ةرزا ةدالقلا .لولغم رانا ىلا.« ىتثم نممدا دالواّنم تا .دقل ظ

 ا ةنحلا ماا نم ) مسوهيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنانعو * ا

 رابثأا لاو .تالح هذا رراقلا زا فاكطعا/ وسو ىفلعان وها مهلا ةنْلا تلاق تارمع ثالث |

 انقفوبو راربالا عم ةنحلا الخديو رانلا نم ان ريح نا هناحبس هللالأسنف ( رانلان م هرجا مهللا

 للاىلا لصونم لصو هبىذلاىنلا قحيب ةبجانلا ةقرفلانم انلعجمو ةحنملا ةحلاصلا لامجالل

 1 اوربصا اونمآ نيذلااهيااي 8 ب ه املاو دصاقملا لزانم ىلا ىهتن ناو يراغملاو ٌقراشملا ف لجو
 نمكلذ ريغو فو ءاوطحقلاو رقفلاو ضرملاك ٌادشلانم مكسيصيامو تاءاطلا قاشم ىلع
 ؟ودع ىدعاو برحلا ٌئادش ىلع ربصلاىف هللا ءادعا اوبلاؤو #* اورباصو » قاشملا ظ

 ىلع ربصلا دعب رك ذ ريصلا نم صاخ عون ةرباصملاو . ىوهلا ةفلاح ىلع ريصلاف

 ءاوساما اره يسكر لاطضاو لكك ١ توك و وقح كافل اان طل ةاع اراشلا» كيف ازبا
 تار راصملا مت كلذإ ماكل 1 ريصتلا هلواو هللأ هاضربالامع سفألا 0 وه ريصلاو

 دعاس 7 ربصلا مث مازتلالاو راشعالاو رابطصالا## كلذنع هعئمام ةضراعم ىهو |
 أ

 / لاق مةعاطلا لعمكسفناو نيدصرتمروغللا ىف مكلوبخو مكنادبا 1 اوطبارو » ةفلكر يغ نه

 هللا لوسراي ىلباولاق( تاجردلا هب عفريو اياطخلا هب هللاوحميام ىلع مكلدا الأ ) مالسلا هيلع |
 الننصلا د عز ةالصلا قالضَتناو دجاسملا ىلا. ىظحلا ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا غابسا ) لاق

 هاوسامم ىربتلاب هوقتاو 4 نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو 98 ( طابرلامكلذف طابرلا م ,كلذف |
 ريصلاىهىتلا ةيئرملا ةثالثلا تاماقملال يب نوحلفت مكلعل حئابقلا اوقتاوا حالفلاةياغ اديب

 | ديمتلاقلبا بانج ىلعرسلا ةطباسمو تاداعلا ضف ى ”ننفالا ةرباصمو تاعاطلا ضضم ىلع
 مس سسك



 مد ٠6١ وعبارلا» زجلا

 4ك مكلا لزنا امو وف ةيآلا هذه لأ لازئاق نمد ىلع س دو ظق رانا عميق نا طنط جلع

 فوخ نم هل نيعضاوتم ىا ؟ َنلنيعشاخ © نيباتكلا نم هي مهبلا لزاامو 8 م نا رقلا نم

 اة ديت الا 3 نورتشلال 0 مجلا شفع قرش نال ندوب لعاف نم ملا وهو هياون ءاحرو هبا دع |

 هي البلت انمث © غي داي [ءانعلأاب يلا تع نه لجالاو ةاروتلا يف ةبوتكملا ( هللاتاي اب وه ١

 مساع 5 زهران ست رو لهيك ةلاذ رلا ىلع افوح + انيدلا ماطح ن 0 | ريمسلا اذ مع |

 ' مهل دوعوملا عهب ص تخل 4 3 مث رجا مهل 9+ ةياسألا 'بازلعت لها ىا كلئاوا 2 هاهام لاح ْ

 هرجانم ةيلاخلا ىلع صن 3 عهْنار دلع 0 6 نيترمع مهرجانوتؤي كئلوا )ل ىلاعتهلوقف 1

 | هقحتساعملاءوهف ءاشالا عيمجم هءلع ذوفنل 6 باسحلا عيرس للا زا هه تفيريشتلا هبدارملاو |

 وعول رسالات دأ 200 ؟و:ناطط ىعوو لم انما ىلا ةجاح ريغ نم رجالا نم نامل املك

 هللانا ) هإ وك هزاشالا) 1 | زخلا هعرس ىعدتست باسحلا ةيع رعس ل ناو مهيلالودولا 0057

 فوشكلاو :تاماهلالاو تادراولاب نووي نيذلا نيقتملا ءاملغلانا ىلا © باسحلا عديرس
 بسحب مهلامتا ءازجىف هللا لحمي ةيمملالا ءامكملا مهو ةيناحرلا رطاوخلاو ٍبولقلا. بابدأ

 ناك نمناف مهتافو دعلام ىلا لحؤب الو مهلافو لق برقلاَف مهتاماقم ىلا مهغلشل مهلاس

 نعو هدع تامام ىلع ثعسو اوشا“ ترعب نابمالااو حيا ةديطم مالا وهف ىمحا بفهك

 دما لاَقف سودا هللا ىلد ىنلا ىلا ءاح مالاسل اهي1ع ليريحن ا اخ هللاىضر ساع نا 0

 لاط ليريجاي ) مالسل |هيلع لاق انني امومغمكارا لاه لوشإ وهو ةالنكا ينشق كيزانا |

 ليربجاي ) لاقف مالسالالهاىف ما رفكلا لها صاىف لاق # ةمايقلاموي ىتماف ىركشت

 ب رض مث ةملس قب ةريقمىلا هماقا ىتح هدس ذخاف ( هللالوسر دمحم هللاالا هلال لها سايق |

 هللاالا هلال لوّيوهو هجولا ضيبم لجر ماقف هللانذاب مث لاقف تسمربق ىلع نميالا هحانجم |

 ُ لاقف ريالا هحانحم برض م ناك مك داعف كناكم ىلا .دع ليررنح لاقق هللا ل وسر دمت ٌْ

 هألاقف هاتمادناو هاترمسحاو لوف وهو نيننعلا قرزا هجولا دوسم لجر يرخف هللازذاب

 | كلذ دنعو ةمايقلاموب نوئعس اذه ىلع دمماي لاقمث ناك« ناعفكناكم. .ىلإ..دنغا لير بِخ

 هللانا رهظف ( نوتومتاك نوئعبتو نوشيباك نوتوم ) لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ١ نودعتتي ايندلاىف ةيونعملا ةنللا ىف مهف نواصاولااماف . هلمع ءازج لك ىلا ىلهوب, باسحلا عبررس

 | بلقنا اوناماذاف مهتافو لبق ملالا نوسحبال مهنكلو قارفلاو دعبلارانىف مهف نولفاغلا ماو ٠

 هلاصو ميعنبانفريشو ريعسلا باذعو دعبلا راننم 5 اياو هللانيصع سحلا ىلا ىنعملانم لالا
 ربنملا هلامح هيؤرو |

]| 

| 
| 
1 

 ظ دوس هح تياوخز دزا ردنا كرم و «* دوب رادس هّفخ ىا دياب 11

 كاب نيفيرراكاب اعي , ةباكتصتب 011 كابو شاب ردح رب ىدما كايوت

 ا
 ا
| 

 - تادف اهل ررا هتف رب ا( كلا ىإ مديلصملا ضال عوض نا اجي أءا ناوتك

 تاحإلاب ب 9 رجابالا لكتاب ١ كاقرف ماما هل ماقحا لخدب ئنادا 3 هللاهقحر :. هدأن عوار انا كي
| 

 ا نسلا تيب ىلا لوحدلاب فكف انام نيطابشلا ثلا لخ دانا نلنذ 2 لاوو مهاربا ىف |
 دعم 5 : ا د .
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 نإرمخهلا روس مك 6١٠١ه عم 3

 أ نوذخأبو نوموصيو نولصي اوناك عن ) لاق نيمللصم هللالوسراي اولاق ( رانلا ىلا مهبرمؤيو

 هللا ل وسرايتلق اهنعةللا ىضر ةشئاع تلاق ( هدعاوس واين دلا نم 'ىش مهل ض ىعاذاف لبللا نم ةلس |

 لاقف بغسلا نم هنطب ىلعرححلا دشو عوجلا نم هبتءأرام تيكبو تلاق كمعطبف للا عطتستالأ
 تئشثبح اهارجال ايهذ ايندلا لابج ىتم ىرجينا ىبر تلاسول هديب ىسفن ىذلاو ةشئاعاي )

 ىلع ايندلا نزحو اهانغ ىلع ايندلا رقفو اهعبش ىلع ايندلا عوج ترتخا ىنكلو ضرالانم
 هيلع ضرع مالسلاهيلع هنا  ىورو  (.دمم لاآلالو دمحل ىننتال ايندلازا ةشئاعاي اهحرف
 مهيلالاومالا بحانم اهناعم هرصب ضغو اهنع ضرعاف اهنم لماوألا هو قولا نم راشع

 لجو نع هللالاق مهيولق ىف اهتمظعلو نبللاو محالاو رهظلا عجم تناكاهنال مهدنع اهسفناو

 اهيلارظنتإ يف انلاوما سفنا هذه هللا لوسراي هللبق اهلا تفتلبملاملف © تلطع راشعلا اذاو )

 هتلماعماذهةي. الا 6 هبانعتمام ىلا كينيع ندمتالو )) ىلاعتهلوق التم ( كلذ نعّللا ىهندق ) لاق

 ملسو هيلع هللاىبص لاق ىلعالا.قيفرلاالا ديرب ناك ألا ىلا هجوتلا فو . ايندلا عم

 لوا اناو رخفالو هنود نمو مدا هتحن ةمايقلاموي دمخاءاول لماحاناو رخفالو هللابيبحانا )

 رقفلا فنا دوصقملاو ( رخفالو نينمؤملاءارقف ىتمو اهشاخدبف ىلللاحتةف ةنحلا قلح كلر حب نم
 ءاضغالا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عم ةنلا نولخدي ءارقفلاناو ةليضف ةعانقلاو

 تسين تمعن جيهون ىارو هك « نادرك مركناوت تعانق ىا

 تيل هةريكحب قلق ريل | لكنه عب ثييفابقل هات واس اهينكك
 ىلا قرتي لب اهنانجو ةرخآآلاف يغريو اهناوخاو اسندلا نع تنتج نا:لقاعلا دبعلا نمف

 اهتنيزب تانلا ىطعاول دنع هللاداعىف هرسسدق اطسلا ديزيوبا لاق * ىلاعتهللاىلا لوصولا

 كلذ نمو هريغ ىلا ليعالف هللاةبحم هلع ىلغ ىذلاوهو رانلانم رانلا لها برهن" برهل

 - ىكحو  انريغ بلطت لبق هذخا نا تدرا املف ةنس نينامث ىنع ىبلق باغ ديزيوبا لاق ماقملا
 | لغتشا دق شرعلا وحن هرصب اصخاش ىخركلا فورعم مانملاف ىأر هنا نياصلا_ضعب نع
 للاى لا اقاتشم تام ىخركلا فورءم لاق اذه نم ناوضر لأسف ةنللا روصقو نيعلا:روملانع

 ظ ريخ ىهىتأا هلوصوو هللاةفرعم ةنجىهو ةيونعملا ةنْلا فراعلا رظن حمطف هلارظنينا هلحاباف
 ظ لبق اهلوخدو ةنملا هذه لوصو ىلا كلاسلا عراسبلف نييلع ىلعاو سودرفلا ةنج نم

 هلجا 'ىجمو هرمع ءاضشاو هتننم كاردا

 اهلمهاو ايثدلا عد ىوهت نم قلتام ىته * ظفاحوشم بئاذوزا ضاوخ ىمهركىروذح
 | تلزت 45 هللب نمؤينمل باتكلا لها نم ناو ٍ نيقيلاو روضحلا ىلا 5 اياو هللاانلصوا

 / اوناكمورلا نم ةينامثو ةشيخلانم نينثاو نارحن نم نيعبراىف لقو هباحصاو مالسنب هللادبعفف

 | ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليربج هاعن تاماملهناف ىشاحنلا ةءاىف ىلقو اوملساف ىراصن |

 ريغب تام مكل خا ىلع اولصف اوجرخا) هباحصال ٍمسوهيلع هللاىلص لاقف هيف تام ىذلا مويلاىف
 | ريرسر صناف ةشدخلا ضراىلا ة|ف شكو عيقبلا ىلا جرخف (ىئاجنلا) لاقوهنماولاقف (مكذرا

 | ىلعىبصي اذه ىلا اورظنا نوقفانملا لاقف هلرفغتساو تاريبكت عبراربكو هيلع ىلدف ىئاجنلا
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 دك ١051 22+ مبارلا ءزجلا

 1 أيدت عفن ةلقب رافكلا تفدو ال ىلاعت هلا كاردتسالا هجو. 6 اهيفنيدلاخ .راهمالا اهتحن نم
 | وه ثيحنم بلقتلا مزاول نم عفنلا ةلق نا مهوتم مهوتي نا زاجو ةراجتلا لجال دالبلا ف

 ىنسح تابوثم مهل اوبيصي ملوا 01 /ابازج هوان اولقت ناو نيقتملا نا كردتسا

 ١ لزانلل دعيام لزنلاو . فصولاب اهصصختل تانج نم لاح 5 هللادنعنم الزن ه اهردق رداشإل
 ظ بلقتي ام  راربالل ريخ هه هماودو اتلالكيل © هللادنع امو ِه اهريغو تاريَشو ماعط نم

 ا الو ةرب سفن نمام هع هللا'ئخر دؤعسسم .نبا نعو #* هلاوز ةعرسو هتلقل راحفلا هنو

 ةرجافلا اماو «رارباللريخهللادنعاموإ) كوم ىبلاعت هللاناف ةربلا اما اهلريختوملاو الا ةرجاف |

 هللا لوسراذاف تئج هنع هللا ىضد باطخلانب رمح نعو « (امتا اودادزيل مهل ىلمتامتا) لوقب هناف |

 مدا نم ةداسو هسأر تحنو 'ىث هنيبو هنببام ريصح ىلعل هناو ةيرشمىف ٍلسو هيلع هللا ىلص
 | !هننج ا رالعل اثات تيار ذ :ةقلشلا لنا هشازةدنعو .اوَونلَسِم اظزق 'هياجتوا دتض ناو فلاهَوَشَح

 || هللا لوسر تنأو هبف اه ايف رصبقو ىرشك نا هللا لوسرإب تلقف ( كيكبيام ) لاقف تيكِف
 (عوعنالا انلو ايندلا اهل نوكي نا ىضرت امأ ) لاقف مسو هيلع للا ىلص

 سب ىنابزو لد ملع ودرد * ارام قح قوشو ركذ ىذا

 نسل ةفان“عاو لد“ هنيك “ف ناهببت لا نتالبلَو ماقطؤو
 ُُظ ةمعذ دحا ىلعقبتال كالفالا تاكرح رمحالا ىهذلاب انأوقكام زووكلفالا 3 ”ازخىف دجو امو

 ١ لاحرلاقانعا نئملا دلقتو ةصرفلا زاهتناىف هتمه نكتلف ةعفرؤا اهاحوا الام دمعلا ىطعا اذاف

 | ؟لضالا ف :تسح ”هلنم اومرك افليزج حدموا ليوطمدناما لوز“ ةعقرلاو هااو امندلاناف |

 | رسكيو رسكي اك ربحي تارثع َنهدلل ناذ هلهاي نامزلا لقت مكترغي الو ةءورملاف , هدقوا |

 هريس سدق ىعورلا نيدلالالج لاق : ىللاعت هللاىلا صالاو ربح 1

 ىمه دوخزاماكرب ارئاهجنيا * ىملاع مريكب نم ىبوك دنج
 رظن كيزاشدزادكبروخ بانا * رسبرسددرك ف ربربناهجرك

 مكتم لع ) لاقف هباحصا ىلع موي تاذ سو هيلعّلاىلص هللا لودر جرخ لاق نسحلانعو *
 هللا ىمعا اهنف هلمالاطو ايثدلا ىف تغر نم هنا الآ . اريصب ةلعجيو ىمعلاهنع هللا بهذين ا ديري نم

 ربغل ىدعق لمت ليغ املع ىلاعت هللا هاطعا هلما رصقو امندلا دهز نمو كلذ 3 هلق

 لخبل او رخفلاب الاىنغلا الوربجتلاو لاقلابالا كلملامهل مقتسيالموق كدعب نوكسكناالا . ةياده
 ١ ىغلا لعردقيوهورقفلا ىلعربصف مكنم نامزلا كلذ كردانف الأ . ىوهلا عابتابالا ةبحلاالو

 هجوالا كلذب ديربال زعلا ىلع ردقيوهو لذلا ىلعربصو ةبحنا ىلعردقيوهو ءاضغبلا ىلع ربصو
 ةماقلا موب ايندلابى وب امهنعهللاىضر سابعنبا لاق ( اًميدص نيسمح باو ىلاعتءاطعا ىلاعتدللا

 نوفرعتأ لاقبفقئالخلا ىلع ىفرشتو اهقلخ ةهوشم ةيداب اهبايناو ءاقرز ءاطمشزوجت ةروصفف

 ' متطاقت اهباهيلع مترخافت ىتلا ايندلا هذه لاقف هذه ةفرعم نم هللبذوعن نولوقيف هذه

 ظ ىايشاو ىابتا نيا براي ىدانتف مهجىف فذقتمث متررتغاو متضغابنو متدساحم اهبو ماحرالا

 | | ةماهتلابك مهلامعاو ةمايقلا موي ماوقا رشح ) مالسلاهيإ .اعلاق اهعامتا اهباوقحلا ىلاعتهللالوقيف



 نارمغ لآ ةروس موك ١م رج

 (ضعب نم مكضعب )) تاضايرلاو تادهاجلاو تاعالملاك ةيبلاقلا لامعالا نم سفنلا ( ىتاوا ١

 رو كي و وو ٠

 هطلاخمو ريا لهاو

 اع تينا هاو دعل نم ًاشنم مكضعب عا حورلا نه ةدحاو هقشحو دعا. لقا مكعمح

 !ةنوفكتس(ىقلا ماماقم نم او>رخاو اهم اودتلا ىتلا مهلاوحانم اورجاهوا اهناذص رايد نم 0

 | نتفلاو دئادشلاو نحلاو ءاللاب ىلاعفإ لبس كولس ىف اولتبا ىا ( ىلببس ىف .اوذوأو إن اهبلا |

 | ةمظعلاو لالحلا تايلحم تاوطسب ىنافص لبيس كولس ىفوا لكوتلاب اوزوذيو ربصلاب اونرمتيل |

 اللقب رئاكو ممتافصو مهلاعفا روهظ رئاغص نم اهلك( مهن ايس مهنع نرفك ال إ) ةيلكلاب
 واق فللا تالبلا ثاتطا 4 راهنالا اهتحن نم ىرجم تانج مهنلخد الف « مهتاثيولتىف مهتاوذ

 أ نسح هدنع هللاو ) ةثالثلا تادوجولا نم مهنم تذخا امم اضوع ىا ©« هللادنعنم اباوث )

 أ, ماما هنال هاو لاق, اًهَنيلَو هءارو:تاوثالىذلا قلطملا باوثلا ءنيغ؛دنع/نوكي. الور( باوثلا

 ١, ِ ن نفس

 ىف بحلاو ( اولتقو )ل ىف داهجلاب ةنقللا © اولئاقو ١ ىضرلا ماقم ىلا اولصيل ءايربكأاو | ا . .٠ 3 .٠ 7 5 )' ا
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 هعقوم ءامسالا رئاسوا محرلاوا نهحرلانم هريغ عشنا نسح ملف تافصلا عيمج عماجلا تاذلا ظ

 6 - 5 5 - ل

 1 هنع ىهنلا لازول هناف ىهنلا ليزتال ةمصعلا نال مالسلا هلع ىنلل باطلا 13 تكاوذلالا 0 ظ

 الف فالخ نكي مل ىهللا لاز اذاو ىالخلا نم ظفحلا ىه ةمصعلاناف ةمصعلا تلطيل كلذب ظ

 دارملاو هل تاطخلاوا ايندلا ىلا هتافتلا مدع نم هلع وهام ىلع .هتيمأ" دارملاف ةمصع نوكت
 !اورفكنيذلاىلقت 0 مكن رغبال لبق هنأ اكمهلك هب دارملاو مهمدقمو موقلا ديس يطاخم م فقلا ؤ

 | ةلزنم بلقتلا وهو ٍبيسلل البزنت بلقتلل لمج امناو بطاخممال ىنعملاف ىهنلاو 6 دالبلاف ظ

 نا كتلع فزيتتشب د هالو كنفيَغ .ندعال». ىملاو هلا ملل :ظاخابوا وت غاروعؤ باجيلا ظ

 ضرالاف طسبتلانم مهلاح سهاظب رتغت الو ايندلا ظوظح ةباصاو قزرلا ةعسنم هيلع مهام |

 اوناك نينمؤملا ضعب نا - ىور  نونقهدتيو نورتو نوبسكتي دالبلا ىف فرصدتلاو |

 انكله دقو ري! نم ىرت اهف هللا ءادعا نا نولوقبف شيع نيلو ءاخر ىف نيكرشملا نوري |

 ام بنج ف هل ردقال ليلق عام بلقتلا كلذ ىا # ليلق عاتم © تازنف دهجلاو عوطانم

 هعبصا ؟دخا لعجتام لثمالا ةرخ آلاىف انيئذلا ام ) ماللا هلع لاق نيئمؤنللا للادعا .

 بو هنادقف رتضيراالو :هيدَجاول مدوج.و ىدجحل :اذاف ندا ةلابلا ميلاف
 1 اهبادع فصوتال شا 7 مهج 9»_هنوحرببال هيلا نوواي ىذلا مش ريصم ثا 2 مهيوأم ظ

 أكس تناك اذا ةطقلا همعللاو داب الا دبا منهج ران ىف عوقولا بيس هلق عم ةنأا ىعل |
, 

 ١ . ا 5 أ مند نتلوو فقول 1 مي ل
 مهج : بستن 2 نودهمام سبب ىا 4 داهملا سب و م ةمعل كلذ دعب ملل ةمظعلا ةرمصمأل

 رح
 0 . 8 ءوب ء|لن . 107 7 ىدصواو نا "# 0

 - هضم توي هلم رفع جمس 0 ذأ يصح ه2: :١ تهاضفل ةعاب



 مدي ا( هال جم ميارلا ء ءزخلا

 1 الع داع واج يأ 4 باوثلا نسح دنع لاو © هلو ا اوثلا كلذ |

 ىنافلا ايندلا ميعنك ال قابلا ةنملا معت وهو هيلع رداق.تاءاطلا |

 لمعلاو سفنلا نطو نم رجاه نا كلاسلا ىلعف * ةلوتقملاو لاتقلاو هللا لبس ياش 0

 ةنددنلا ماقم لخدي ىتح ةققحلا ماع ىلا ةعببطلا رايد نه جرخو م مذلا .اقلعاو حيل

 سح. ىلع هب لدتس حلاصلا لس.ءلاو تادهاشملا تادهاجملا تارم ناف 5

 ىلع تسر ناكو مايقلاو ةداعلا ف دهتحب ناك ملس نب ناوفص نا  ىور  هقاعلا
 | هسفن بذعبل هتيبب ىلا لزني. فيصلا ىفو دربلانم حيرتسي الثل ءاتشلا مايا ىف حطلا ظ

 وه ادهف هتنجو هللاةمحر ىلا لسدوؤ هن دح_سى تام نا ىلا كلذ هتداع ناكو ا نيل اارح

 ظ مهلاوحاو فلسلا رابخأاب اهتدحعحو كلذ ىف كيلع كسفن تلاتحا ناف هب كيلعف داهتحالا

 ' لضافلا لاق : امظع اريث أتو ايلك اعفن كلذىف ناف داهتجالاو ةعاطلاف بغرت ىك مهتاياكحو '

 هريس سدق ىعاحلا

 ظ لنقم دعا دشاباةك لكن كن, أ ءنلد» ىا :تييقاب :ترخأ ممل ٍ
 0 ناطوالا نمجارخألاو ةرجاهملانبب اوعمج نيذلل مسجلا رجالاو مظعلا-ازخلا اذهنا ىحالو

 ظ ها محل روز وج * دنئاطيش هايسزك اوهو سفن موجم

 ْ !اعينكش نان رقاو ميل كس ا أنهح *+ دوخ ايامهر داباجسب دولج رحب ْ

 1 ول ةعاضلا ىف مه قلد فك ءايوقا الاحر اوناك مهن سفنلا تلاق ناف ظ

 / ىلا نلصو_ىتح لاجرلا تادعاجم نع نفلخت مل كلذ عمو اثان 2 5
 مهضعب لاق : اهريغو د ناصع
 #1111 1 ظ
 لالهلل رخف نيك, دنلا الو بيع سمشلا مسالثين تلا الف ظ

 هرسس سدق ىدعسلا خيشلا لاق : |

 هيك ابسرات ان نادومز ,# دنرب تغرب تعاط مناد ْ

 عني دوا لمقر !ىنانز دشن ع رشي ىخ يديم زسبانم رشا ظ

 أ, نسحو لبجزلاب/اودون دقو .دازب الب ؛ماوق ال. ابحت اي هللا همحر ىرصبلا نسا لاق.# |

 ا اك ع اع علف ترا ئاط نار نكح ندين ديس مهو 0 مهلوا |
 ا

 / نب هللا دبع غلب املو * كل بهأت | ةنس نيسح ذنم هللاو انا ابحرم لاق هحور ضيقيل |
 اخ ىلثلا | ضب كات« نيلسللا ليصلف “ده ماتايلاتف تكتض م عع سف سل كزلجملا

. -4 1 | . < 5 

 | نيسبلاب, ىئضري نا قابلا 3 0 ىه هلا ناف ىوهلا نع 0000 ىلا هللا لاق |
 | اصيرح نوكي نا ثلاثلاو . ( ايندلا كرتو ةعاطلا ةنلان مينا ) ربخلاىف ىور هنال ايندلا نم
 ةنطا,يوصو»..ةرفخلا بتي نوكت ةعاطلا كلت لملق*ةعاببط, لكي قلستروي تاعاطلا لع

 | نيحلاصلا بحب نا عيارلاو . 6« نولل.عت منك اهب اهو روا ىتاا ةنغا كالتو ١) ىلاعت هللا لق

 (.اهاور
 ةهتجا



 نارمعلا ةروس مه 16١ رص

 *يمهيد مهل باجتساف ل داربالاو ءايخيسالا عم ةئملا اناخداو رانلانم مكاياو ىلاعت هللا انمصع
 ليصخ نوكيدق وه و باوجلا هاطعا 3 باجا ناف باجانم صخا وهو مهمبلط ىلا
 ىاه# ىنا © ماللابو هسفنب ىدعيو بولطملا ليصحتل لاقي امنا باحتساو هنودبو بولطملا
 ىف ىلاعت هللارك ذ ىلع ةبظاوملا نم مهنع حام وهو 86 مكذم لماع لمع عيضا ال 8 ىناب
 هتبوبرب فارتعالاب هللاىلع ءانثلاو اراهتعاو الالدتسا هتاغونصم ىف ركفتلاو مهتالاح عبمجج

 ةباجتسالل ادس لامعالا هذه لعجو ءاعدلاب لاغتشالاو لطانلا قلخو .ثبعلا نع ههيزتتو

 هذه لو_طعح ناك املف رومالا:ذهبو طورشلاهذهب ةطورشم ءاعدلا ةباحتسا نا ىلع لدي

 ««ىتاوا رك ذ نم #8 ازيزع ءاعدلا باحم نوكي ىذلا صخشلان اك مرجال ازيزع طئارشلا
 رك ذلا نيب باوثلافو ةباحالا ىف تواش ال هلا ىلع: لدي اذهو ةمومعل دنك تو لماعل ناب

 رئاسبال لانعالاب نيدلاباب ىف لضفلاو ةبوتلاىلع ةعاطلاب كسقلا ىف اعمح اناكاذا ىتالاو

 كنا ال _فنرش فا سسخ..سن .نم وأ وا اركذ مهضعب نك نال نيملاعلا تافد

 مامالالاق + رك ذلانم ىتالاو ىتالا نم رك ذلانال *# ضعب نم مكضعب 8 بابلا اذه ىف
 | باقعااو ةعاطل ىلع باوثلا ف ضعكمكضعب ىا فاكلا ىنعمي نم لاقنا اهنسحا هوجو هبف

 نيب ةضرتعم ىهو ىبريسو قلخ ىلع ىا ىنم نالف مهل وق نم اذه لافقلا لاق * ةيصعملا ىلع

 هللا عمساىناهللالوسراي تلاقةملس ما - تور  لامعلل دعو اهف لاجرلا عم ءانقل (ةكبر اا اهن ا

 هرخا ىلا 6« عيضا ال ىنا ) ىلاعت هلوق لزتف ءاسنلا ركذي الو ةرجهلا ف لاجرلاركذي ظ

 لجرلا باثب امك ةلماعملا ةأرملاباثت لمعلا باون' ىف ملا كلذك ضعب نه مكضعن نا اك ىا
 لامعلا لامعال ليصفن ه6 اورجاع نيذلاف رخآ مرحاو اضءب بينا الق سكعلابو لماعلا
 هنسلا لامحعالا هذه اولمع نيذلاف لاق هن 3 مظعتل اظعتلاو حدملا ىلع باوثلانم مهلدعا امو 1

 اوجرخاو 0 هنفلا راد نم مهنندن هللاىلا ناركاف مهئاطوا آدم نم ةرجاهملا هو 4

 ناكرشملا ءاذياباوأشتو اهنف اودلو ىتلا مهرايدنم جورخلا ىلا اورطضا ىا #46 مهرايد نم

 ممناطوانم ةرجاهملا اوراتخا نيذلا 6 اورجاه نيذلا )) هلوق نم دارملا مامالا. لاق *

 رافكلا مهأللا :نيذلا مهرايد نم :اوجرخا ”نيذلا نم“ داّرملاو "كوسسرلا :ةمدخىف

 راتخالاىلع هتمزالمو لوسرلا ةمدخ اوراتخا مهنال لضفا نيلوالا ةيثر نا كالو

 نمو هللاب مهناعا ببسب ديحوتلانيدو قحلا ليسيف 4 ىيبسفف اوذواو #8 لضفا اوناكف

 هللا يبس رافكلاى ا 6# اولتاقو قف نيكرشملا لبقنم مهتلان ةيذا لكل لوانتم وهو هلجا
 مهنع نوح ال هللاو ىا يم مهنع نرفك ال 8 لاتقلا ف اودهشتسا 6# اولتقو

 ا ايبا لطضالا تاوثلا كب راهنالا اهتحن نم ىرجن تانج مهنلخد “الو 9 مه ايس

 ةلاثا ويح ذك م قلل ويف :نيلادي يؤم عضوي دق هنا الا ىطعي امل مسا ءاطعلاك هب جئاعي

 ٌْ 3 هللا دنع نم 32 ةبانا كلذي مهني "ال ىا ةباثالاوعمىف ةنخلا لاخداو الل كح نال ظ

 | اذا ناشلا , 0 ناطلسلا ناف هنأش مظعت هب هفيصوتب دصق هلادنعنم ةنئ اك ىا هل ةفص

 نوكدكاو فرتشلا ةياغف ةعاجا كلت اقل اع كلذ لد دفع نم 1 كسبلأ 0 لاق



 << 6 يي(“ مويع ميسوسل عذب ذك ضذ عج و جك سك معإ منج مىءل عع هيج 66 ل تا

 مك أةء عم ميازلا رجا

 | عاونالاهذهىف اويلط مهنا. نئمؤملاداعلا ءالؤه نع ىو "د هعضي هن احبس 1 لدي امو يسعد

 | (رانلاباذعانقفإ هلوقوهو ىلامسملاباذعلا نع زارتحالامهلاطم لواف ءايشأ ءاعدلا نم ةسنخا

 ظ اقام ىلع لدي كلذ © ةميقلاموي انزخالو) هل وةوهو قاحورلا ب اذعلان عز 3مل الا اه كلو |

 هرس سدق ىعور نيدلالالج انالوم لاق : ةقرل انه دشا ةقرفلا اولق كلذلو

 تمتلقعو قحدعل نأ شايننس اع تيه رك للرب كوع نارود روج

 نحتمت ىا دعبز رثهب ننا كيل * نايفخيو تيبتحعلس ماوصو داهجا نك

 رباح نع * تاماركلان م مهل هللادعو نم ةرمز ىف لخديل تاءاطلا ىلا نمؤملا عراسبلف

 ىلب انلق ( ةنلا ف رغب مكتدحا الآ ) لاقف ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر دنع انك هنعهللا ىضر
 00 اهرهاظ نماهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري اذرغ ةنللا ىف نا ) لاق هللا لوسراي
 | نمل ) لاق فرغلا هدهنمل هر ع كش نوجا ماس نبع ال ام تادالاو
 0 قارولا يكلف نعو * ( ماي سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا ماداو ماعطلا عطاو مالسلا

 .ةمالسو . ضل ةالصوف قزرلاةعسو . هتعاط ىفهللا ضر اندجو . ةعبراىف اهاندجوفةعبراانبلط

 لوسرلانا هنع هللاىضر دوعسم نبانعو * لدللا ةالصفف ربقلا رونو . ناسللا ظفح ىف نيدلا

 دانا نعت قل يعصر كرز قعور وشكر قولا لهدم رجا ل. كو سو: هيلع ,هللا ىلص
 دحأل هاطعا ام ايش ىاطغا:دق كنم قام نم ناحستس لوقو اهلا تفتلا اهزواج اذاف |
 ىندا بر ىا لوقبف اهلظ ىلا قاتشيف لظلاةميظع ةرجش هلعفريف نرخ الاو نيلوالانم |

 ىلوالا نم مظعا ةرجش هلعفري م اهئام نم برشيو اهنم هينديف اهريغ كلأسا الو اهنم
 مدهامم جمعا ضيع هل عت نفاعتو هسدنق اهريغ لأسال نا دهاعيو اهم ردا بر ىالوقف ْ

 هللا لوقيف كلأساال اهتموا برىا لوّشو ةنلا لها تاوصا عمس ىندا اذاف همندينا هلأسف ْ

 ىلاعت هللانا لاقف ىرصملا نونلاوذ اها رف ءاتشلاماياىف ةرذ ريطلا ممطت تناك ةرفاك اذوجت

 'ىزهتستأ لوقش اهلموايندلا لثمكبطغا نا ىضرتأ بذكتودهاعت م« كردغا ام مدا نبا
 اكواب كاما ع كاتخ كتيرتم ماو ولاقف دوعسم نإ م يلعب تناو ى

 الط 0 مدل زوو ديكو ا 5

 دميصلا دحالا وه لب فورعم لؤقيف ةئالث ثلاث لق فورغمل لوش, ىزاصنلا ملم ناكو

 نيدىلع اشي هانعس هاندجو نيذ كاارامق كاوزرغب ءاحول هادلاو لاقف امو بره ملعمل ءملا هب رضيف

 هني سيل ةمايقلاموي هللا هملكتس الا دحا نم مكشمام ) مالسلاهيلع ىنلالاق املسأف .مالسالا

 همدقأشالا ىريالف هراسي نعرظني م همدق ًاشالا ىري الف هننع نع رظنف نامحرت هيو
 ب ىكح - ( لعفيلف ةر قشب ولو رانلا قت نا مكنم عاطتسانف سانلا هلبقتسيف

 هتيارام مالسالا قاطعا هنا نونلا اذاي تلاقف تملسا دق ةبعكلاىف اها ر مث ودع نم لقال
 تسريب رج نا كلب جت زا دع تسرشت زا هن 9 مركى

 تساربت قأال تاسس نيتعم, * حافل فو نبا ناتج ميه



 ةرود م1144 2-
 - ويتم دج هح 1 سم د وم ا 22000377 هس صو

 راد دروو ىضم دق هن كايا نا ةكابلا اهتبا ب ايل تلف سَ و هلع ناد لش تلع>و ١

 تقف تنام م تحادق“ءاسا نم راد دراوف اًننسم لاك نلآَف "ى جازلا هلف اًمسحم 00 زحلا
 دم 7 5

 وي ةيصأ ٠ 6-00 7 ّظ ء| صح اس امهيلع مان 5 نسحأ ١ ءانلاف 22 تزل امهدع انيزح

 دديملا عيا للاخ
 صماع ابا اب دهاشو مف 9 ىذلاق كر ا

 20 508 لكو رسل ذأ 20-02 م 0 ةامَع اذ انها

 أ ناسا روشان م 1 3 1 نانا بن ٍ نامضع ربع 622 021-1 اع تمدق لاو _

 رامافارطاو#ل الآ 01 رفغغملا بتاطو نا ا ؟امكس الاو ءادلا 5 < ىلَء يع أع |بأ 1

 احف هدءمع 0 ىلع قطا ىدان# ن 9 ا دف ةملكت حصن نم نا معاو 2 راربالاو راخالا مش نم

 يأ كدلا كسع لك ادادخ نأ < ور درا قمع زاأو 2 رمل ىلا لسصاوو ةلللرا لع

 جاتحا ال احوز ىلزا تلاقف الام اهدع تضرعو اهتدوارف ةارعا تقشعلاقف هنعلتسف هدي

 دعب مث ىدالوا لالذا ديرا ال تلاقو تعنتماف ير لل يخوت ا مش لاملا ىلا

 اعضوم اهعم تلخ داملف ىدارم ىنطعت ىتح اش كضعا ال تلقف ىلا تلسراف تجاتحا ٌنامَز

 نشرالانم هللا كلا تلاّقف اهتكرتف ريصللا عييمسلا هللا قاخا' تلاقف كلام تلفن تدل

 نرلاىَح نقد من »ان ىق رح النا ىلاعت هللانم وجراو اسدلاران ىقرمال تقولا كلذ

 ىف مسيو رانلاب 9420 يا "لاو كنذلاّلَغ ”ىرتخن ال وهف للام رضحمب هنانرك ذو
 رافغتسالا مزل نم ) سو هيلع هللاىلص ىلا نع امهنع هللاىضر سابع نبا نع مالسلاراد |

 ءاعدلا أماو ناسا م هقزرو احر 0 احرف مه لك نم هل هللا لعج

 ظ ىديا ىلع اياده هطعب هللازاف ةرخ ”آلاىف اماو تاذآلا عفدنف امندلا ىف عفنيو ةدايعلا ع وهف

 انندلاىف كئاعد ةلباقم ىف هذه نا :لوشو ةكئالملا
 تسردقرد نا 05 تلو + مكر جرس قح ترضح نا

 ظفاحلالاق ١

 | تسشيمماكردنيرد نابرذو بجااحاو ٌرانوزتك * وكبوك دعاؤخت هحرهو اسوك دهاوخ هك ه

 | اًضَعا# انتو -انبز ف ءزخأآلاواينذلا ا انلريخ وعلا هناطعاو 'انءامد لئقو انءاا] هللاَق
 | ةيعرخلا ل يفوز فروع كلتا ةنسلأ ىلع وا كلسر قيدصت ىلع #* كلسر ىلع تا
 مسا ه6 داعبملا فلخلال كلنا م هيضتشي امم انمصعت ناب #2 ةمسقلاموب ع انهتال د انزخمالو قف

 | مهفوخخلت سل لاهتبالاوةعارضا الام نم اهفيعاضت ىفامو تاوعدلا اذهو دعولا ىنعع ردضم

 | لاثمالا فروصق وا ةبقاع ءوسل نيدوعوملا ةلمح نم اونوكيالزا مهفوخ لب داعنملا قالخا نم

 هبش (ةمسقلاموب. انزخالو)ب هلوق .  عوشلاو دمعتلا ف ةغلابملاوا تيشتلاب ءاعدلاىلا اهعجرُف
 ىلءعلاو قخاداقتعالا ىلع هناناسن الا نظ امبردناف (نوبستحم اونوكي ملام هَللانممهلادبو9هلوشب

 ةلاححلا لصحت كانهف انذ نأك معو الاض ناك هداقتعا نا هل رهلغن ةماقلا موب هلا مخ ظاشلا

 نقدا رف دشاوهوق اح ورلا ساو وه كالذو ديدعنا تع االاو ةاماكلا ع هدم و ا



 مدج :١ زج عبارلا ءزجلا

 3 راصنا نم نيملااالامو 0 » علظفا طن وإلا كافل نار :اعشا هفو هنم ةياقولا مهلطو مهفوخ ظ

 نم ريصن نيملاظلا نم ماظل 5 ىا نيملاظلا عمج ىلا رظنلاب راصنالا عمجو نيلخدملا مهبدار ١

 ىف اهنال ةعافشلا فن سالب ةيالاىف يي رهقلاو ةعقادملاب رصني نم هيدارملاو زاصنالا |
 ايولته افيشنش ان اسر 8 8 ةعافشلا ىن مزاةس ال ةرصنلا ىف ةلأسملاو نيالا قررطب عفدلا

 هب دارملاو هيلع هفصو ةلالدل عومسملا فدحو عمسملا ىلع لعفلا عقوا 4 ناميالل ىدانس
 ظ
0 

 | (كبر لييسملا عدا ) ىلاعت لاق ةقيقح ناميالاىلا وعديو ىدانب هناف مالسلا هلع لوسرلا
  مكبرب 8 ةيردصم اهنا ىلع اونماناباؤا ةيريشفت نا نا: :ىلع اوتما' ىا  اونمآ نا #

 هءادن انبجاو هىماب انلثتماف ىا “6 انم اف ه» لامكلا ىلا مكغلمو ؟روما ىلوتمو مكر

 ىا 6 انت ايس انع رفكو 9 هلمقام بحب ناميالا ناف انرئابك ىا #* انبونذ انلرفغاف انبر م

 / را ربالاعم ف انحاورا ضيقا ىا ه6 انفوتو له رئابكلا بنتحم نع ةرفكم اهناف انرئاغص ظ
 ْ هنعملا نسل هعملا نم دارملاف مهل سمر نم نيدودعم مهراوج نامنتغم مهتحصل ناصوصخم ىا

 | ةنعملا دارملا لب بقاعتلا لبس ىلع وه امبا مهيفون نا ةرورض لاحت كلذ نال ةيامزلا

 هللاءاقل بْحا نمو هللاءاقل نوحي اوناكمهناب راعشا هبفو * وتلا لاح راربالاةةصب فاصتالا ىف

 ىبوطفنانلاىف هبايلوا عم همركأ دقف ناميالا ىعادب نما نم هللا لعج نف هءاقل هللابحا
 ظفاكلا لاق : ةنسلا ةظعوملاب ظعتانمل ىوطو هنسحا نوعبتف لوقلا نوعمتسي نيذاا
 ارانادربب دنب دنع داعس ناناوجا * دئرادرتتسودناحزا هك اناح د

 ىدعسلا خبشلا لاق |

 تكش  انباس ار سك جه ركو * دنم دوس نذعس قاددحلا 0

 شوكبمدركن قحازرج حوادك * ”نئورخ هزا نإ نامتشب 'اذرف هك

 مالغ قءاجذا و هيلع هللاىلص هللا لوسر دحسمي سلاج انا 5 ظعاولا ضاع ونا لاق *

 تصهذفكتبؤر ىلا تقتشاو كمودق ىنغلب ضاع ابا "ىخا'اي هادا اهم اذاف ةعقر ىالععاو

 ١ ةلئقلا ليقتسم دءقم خيش هنف اذاو لخنل اديرج نم باب هلة برخ ىف تدب ىلا الصوف مالغلا عم ا

 مل ماع با اي لاقف مالسلا ىلع درف هيلع تملسف ءاكبلانم هانبع تبهذ دق ةيشّحلا نم 0

 خيشلا اهيا تلقف هجالع نيظعاولا ىعا دق ءاد ىو اقاتشم كتظعوم عاّمسا ىف !| ىلق ل 2

 اهف هللا دعاام ر اعز اطل ىلا كاما ةقيقحم لقتمو ءامسلا 0ةكوادل كيلف يلق .

 ىلع ناّقيرفلا سيلو نيرادلا نيبام ناتشف ءايقشالل هللادعا ام رت ىلظل ران ىف رظنا مث ءالوالل

 | ىتدز ءادلا ىلع كؤاود عقو دقل هللاو لاق مث ةحيص حاصو نا ىلوق عمس املف اميفاعلا

 حاص عمس املف كيزرامو اعنا ُدْيِع كنلع علطيف كلوت دو ملاع أذا تارك زن[ كاوجؤملا

 فوص نم رامحو ةعردم اهدع ةيراح تجرخ كلذ دنعف امم رخف ىلوالا نم مظعا --

 00 لوشو هللا نم كانع ناكو ةنس نيرشع ذنم مقسلاب ىلتم وهو ىدلاو

 اهدلاو ىلع تيك 1 مث اريخ هللا كاز ىناتق اي رلاث هتععس ناو ىتافغ ىنع رطو باق ىحاف |
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 نارمعلا ةروس مج /1١4 2ث>

 | ىتلا ةدهاجلاو فشكلا ىلا ةفاضالاب ردقلا صقان صقان ناسالا قطن درحم ىلا ةفاضالاب عفنلا ريثك
 | ىلاعت هلوقب دارملاوه حرششلا كلذ ذا هيف قحلا رون قارشاو هحاتفناو ردضلا حارمشتاب لصحمت

 ظ حرشي هيدهينا هللادري نق ) هلوقو 6 هبدنم رون ىلعوهف مالسالل هردص هللا حرش نفأ )
 أ بوش نع واذمال نكل دوصقملاهنال ةرشقلاىلا ةفاضالاب سيفن بللا نا اكو 6 مالسالل. هردص
 قكلا ىلا تافتلالاو ريغلا ةظحالم نع واخ ال دي-وتلا اذه كلذك نهدلا ىلا ةيسنلاب
 ظ اع لدت ةيبآلا نا لعاو * ىننملاىفام ىهتنا قا دحاولا ىوس رب مل نم ىلا ةفاضالا
 اع الو مهبولقلاحبورت اوموقي نا سأبالو خعراشملا لاق اذهلو امئاق ىلاعت للارك ذ

 هلسيلف باد الاب نرقاذا ديحوتلانا لصاحلاو *ةقيقح هنم مهدنع سنل لاح اورهظتسي الو
 بابحتسا ىلع لديام ثيداحالا ف درو نكلو اعحطضمو ادعاقو امئاق زوجي صوصخم مس

 ' أدملا مأي دشرملا خيشلاو ماقملا بسحب اذه نا فاشكلا حراش رك ذو هللارك ذ.ىف ءافخالا
 | ركذام هقفاويو قراشملاحرش ىف اذك هيف ةخسارلا رطاوخلا هبلق نع علقنتل توصلا عفر

 سانلا متبل ءايد نع نكي ملاذا بحتسم لب زاج توصلا عفرب رك ذلا لاق ثيح .رهظملا ىف
 / ركاذلاقفاويو تيناوحلاو توسلاو رودلاىف نيعماسلا ىلا رك ذلاةكرب لوصوو نيدلاراهظاب

 | راتخا خعاشملا ضعبو هلوص عمس سبايو بطر لك ةمايقلا موي هلدهشلو هيوص عجيب زك

 نا رقلا ةءارقب هتوص عفرف ةقداص هتين تناك نف ةيللاب قلعتي اذهو ءايرلا نع دعبا هنال ءافخالا

 ءايرلا ىف عقب الثل رك ذلاءافخا هليل والاف ءايرلا هسفن نم فاخ نمو انركذ امل ىلوا رك ذلاو

 ماوعلا نم ناك ناو ىلوا هقح ىف ءافخ الاف صاوخلا نم ناك ناف هدحو ناكاذا لبق ىهتنا
 ركذلاب توصلا عفر مهقح ىف ىلوالاف رك ذلا ىلع نيعمتجم اوناك اذاو ىلوا هقح ىف رهجلاف
 عامسو هسفن ركذ باو دحاو لكلف باوثلا ف ثيح نمو بجحلا عفر اريثأت يك هنا ةوقلاو

 بولقلاه هش (ةوسقدشاوا ةراحلط اكىهف كلذدعب نم مكب ولق تسق 2 ىلاعتهللالاق هناقفر ركذ

 دشا دحاو بلق ىلع نيعمتجم ةعامح رك ذ ةوقف ةوضرألا يكتيال رجملانا مولعمو ةزاجحلاب

 ىشاكلاب بقلملا ظعاولا نيسح لاق : نيدباعلا ةرخذ ىف اذك دحاو صخش رك ذ ةوق نم

 بذا _ كزت هن تسقشع. نسشوج: *؛ بر: راكرد ؛ناقسشاع وك اور ابنك“

 شوه و لقع هن ورد دنام بدا هب * شون هعرجكي قح ماجزا درك هك له

 هعاضوانم ”ىشل لخد الف دجولا ةملغب دحوتلادنع هراشخا بلس اذا كلاسلانا دوصقملاو

 لتقام درب الف هدب ىف سل اذا هناف هتاكرحو

 ا تسشيب رد د دك +. كليبشادبأ هوك نادان راك

 نوئاكتملا نوفلصتملاماو ادج ةحودمم هلاحو هماقم ىلا ةسنلاب دحوملا تاكرحو رهجلاناف

 مهلاعفاو ءالؤه لاثما نع مهتك ىف خع.اشملا ىهندقو مهسفنا دنع نم مهلاعفاو مهتاكرحف

 رافغلا كلملا ركذ ئع ةظمل كقتيالو راوطالاو بادآآلا ىعاري نا لقاعلا ىلعف + مهلاوقاو
 | يصب نم» مهلوق ه هريظنو ءازخالاةباغ © هتيزخا دّقف رانلا لخدت نم كنا انير

 ١ | ةيتناعابس هنمذاعتسملال يوم هيدارملاو هدعب ىعرمال تاسعا ىا « كردا دقف نامصلا

 اوووي سس سال ل 66؟6؟9097؟)؟769؟؟؟ب؟79ب؟76إبببْحع1ب"ب(ب9يبسسسسس ب ب ب؟7ب7ب7بببببس77سسس7س يس سل



 مدي ١15 عج عبارلا ءزجلا

  ناسالاب ركذلااهالوا . بتاىم ثالث ىلاةراشا و هللارك ذ مظع ىلا ةراشا هبفو * ةذاعتسالا ىلع
 باقلا رك ذ ىلا هبحاص ل صوب, ناسللاركذ نال حورلاب ةفرعملااهتنلاثو . باقلاب ركفالا اهتيناثو ١
 ءايشالا قئاقح كلذ ىف فرعف حورلا ماقم ىلا (جلبسف تاقلاركذو هللا ةردق ىف ركفتلا وهف ْ

 ىتنف 6 الاب اذه تقلخام انبر )) ةدهاشملادعب لوقف هللاقلخ ىف ةيهلالا مكحلادهاشيو

 ىلا ناسللاب رك ذلا بيسب لصي ىتح لاوحال» عمج ىف هناسلب هللارك ذ مزالي نا نمؤمال |

 رونتيو للهلا ةملظ نم صلخمبو ةفرغملاو نيقبلا هل لدي و حورلارك ذ ىلا مث بلقلاركذ

 بوبحنالصاوخلل اهانعمو .هللاالا دونعم ال ماوعلل هللاالا هلاال ىتممهضعب لاق *ةفرعملارونب

 ةلاخلا كلتىف نوكي هناف هللاالا دوجوم.ال صاوخلا صخأال اهانعم و . هللاالا دوضقم الو |

 لوقنم ىننملا ريسط ىفو هادوجوم ىري الو ةللاىوس "ىئثي رعشب الف دوهشلار حب ىف اكلهتسم |
 . رشقلا رسشق ىلاو رشق ىلاو بللا بل ىلاو بل ىلا ماسقت وهو بتاع عبرا ديحوتلا ّق

 هلو نيترسشق هلناف ىلفسلاو ايلعلا هيترسشق ىف زوملاب ةفيعضلا ماهفالا ىلا ابيرقت كلذ ليثكتو |
 هلاال ناسالاب ناسنالا لوش. نا .دمحوتلا نم ىلوالا ةيضرملاف . بللا بل وهو نهد بالو لل |

 قدصام هبلق هانعه قدصي نا ةيناثلاو . قفانملا ديحوتك هلركشم وا هنع لفاغ هملقو هللاالا |
 | ىري نا كلذو ىلا رون ةطساوب كلذ دهاشب نا ةثلاثلاو ..داقتعا وهو نيملسملاءومت هب |
 ةدهاشم وهو ادوجوالا دوجولا ف ىرب ال هنا ةعبارلاو . راهقلا دحاولا نم ةدداص ءاششالا |

 ناسالادرجمع دحوم لوالاف.. هنن ةيؤر نع ىف. هنا ىنع ديحوتلاف ءانفلاوهو :نقدصلا
 هبلقب دقتعم هنا ىنعمي دحوم ىاثلاو . نائسلاو فيسلانم ايندلاف هبحاص كلذ مصعبو

 هف سبل بلقلا ىلع دقع وهو هلق هلع دقعتا اع بيذكتلانم لاخ هلق و هظفل موهفم |

 فضي ملو اهيلع ىفوت نا ةرخآلا ىف باذعلا نم اهبحاص ظفحت اهنكلو حاتفناو حارتشنا |
 دحوم ثلاثلاو . ةعدب ىمست هلملحتو هفيعضت اهب دصش لح دقعلاذهلو اهتدّقع ىصاعملاب

 فاك هنال هيلع ىه مك ةقيقحلاب لعاف ال هافشكنا اذا ادحاو العاف الا دهاشب مل هنا ىنعع
 ىف امهنِم قرف ال ذا نيماكتملاو ماوعلاةبتر كلذ ناف قيقا ظنا موهفم ىلع دقعي نا هبلق

 هذهو دحاولا ريغ ىري ال هنا ىنمي دحوم عبارلاو . مالكلا قيفلت ةفص هيف لب داقتعالا |

 لب اهيف ريخ ال انلعلا ةرشقلانا كو بالا نم جرختسملا نهدلاك عبارلاو . بللاك كلاثلاو |

 رثك اوراثلاًافطا اظَخ ذخا:ناو رظنملاه برك وهف ةنطاب ىلا رظن ناو قاذملا رم وهف لكا نا |

 ىري مث نوصلل زوجا ىلع ةدم كرتي نا الا حلصبالو ناكملاقيض تببلاىف كرت ناو ناخدلا |
 عقتيهنكل نطابلاو ىهاظلامومذم ررضلاريثك ىودجلا يدع ناسللادرجمي ديحوتلاكلذكف |

 فيسلانم نوؤصنق ندنلاىص ىلقسلا ةرشقلاو توملاتقو ىلا ىلفسلا ةرشقلا ظفح ىف ةدم

 | عفالا ةرهاظ ىلفسلا ةرشقلا نا كو هدعب ةدئاف هدححوتل تبي الف توملأ دنع درج امناو |
 ١ نكما لصف اذاو راخدالادنع داسفلا نم هسرحبو بللا نوصي هناف ايلعلا ةرشقلاىلا ةفاضالاب |
 فسشك ريغ نم داقتعالا درجم كلذكؤ بالا ىلا ةبسنلاب هلردقال هنوكل ابطح هب عفش نا |
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 نارمعل] ةرو- مه 116 زي

 نإ ةلو.نهاظ هل لقتل ناف اهلقملا:صلاش تالا 1 كالاشعا و. :ماختالا يلدئاوعنا رم للا[ '
 اماق هللا نورك ذي نيذلا 8 ال نوكي هرما ةياهنو هلاك لاحىفو القع نوكي صالا لوا ىنف
 نياق اهلك تالاخلا ىلع اعاد ةنؤرك ذب ىا ناتلالا ىلوال تع 0 مهبونج ىلعو ادوءقو

 تاومسلاقلخ ىفنوركفتيو 8 ابلاغ ت ايهلاهذه نع ولخم الناس الا ناذ نيمجطضمو نيدعاقو

 اوركم) مالسلاهلعهلوقل قلخلاب ركفتلا صصخاماو . امنهقاخىف نوربتعي ىنعي # ضرالاو |
 ةصوصخ اهتقنتح ةفرعم نال قلاطاىف ركفتلا نع ىهناماو ( قلالاىف اوركفتتالو قلخلاىف |

 سفنلانم اكىم ناسنالا ناكاملو . قلاخلا تاذىف ركفتلاىف مهل ةدئاف الف رسشبلا ةنكحم ريغ '

 | نيذلا ١ هلوش_ندلا ةيدوبع ىلا راشاف ندبلا بيسحنبو سفالا بسحب ةيدوسعلا تناك ندبلاو

 باقلا ةيدوبع ىلا راشاو ءاضعالاو حراوجلالاءعتسابالا مترال كلذ ناف 1ا 6 هللازورك ذب ٠

 تاخد لاق حابر ىنانب ءطعنعو * (ضرالاو تاومسلا قلخىف نوركفتيو) هلوب حورلاو ١

 | تلقف ءالؤهنم تلاقف اهيلع تءلسف اهنع هللاىضر ةشئاع ىلع رمتنب هللادسعو رمح نبا عم |

 | ددزت اغرز هللادسع لاقف انروزتال كلام رمعنب هللادسعاي كب ابحرم تلاقف رمعنب هللادسع

 .اكب | ةركيهلا مالبتلا هنلصا له اودي ران قت تيد امل / كلبك ار اهيا اذ نزح انوع نع لرب لافي
 لاقف ىدلج هدلج قصلا ىتح ىثارف ىف لخدف ىتللىف ىناتا سجحم همالك تلاقف اديدش

 ماقف كل تنذا دق كاوهو كبرق بحال ىنا هّللاو تلقف ( ىبرل دبعتا نا ىلنينذأتأ ةشئئاع اي )

 أ
 ا

 ظ

 هقش ىلع أكتا ىتح هيوقح عومدلا غلب ىتح مئاق وهو ىف ماقمث اهنم ًاضوتف ءامنه ةبرقولا ظ
 ١ لالات هانا مث ضرالا تغلو عومدلا تء-فا ودل يصف عال اع حيف ىنعلا هديعضوو الا ٠

 ١ رخأتامو كبنذنم مدقتام كلرفغ دقو هللالوسراي ىبت+ل لاق سب هآر اماف رجفلانذا امدعب |
 | تاومسلاقلخىف نا ةلبللاىلع تلزنا دقو ىيباال ىلامو اروكش ادنع نوك ١ الفأ لالباي ) لاق ظ

 ظ نمريخةعاس ركش ) ثيدحلا ىفو (اهيفر كفي ملواهأرق نم ليورانلا باذعانقةهلوقىلا ضرالاو

 ىلاكلصوت ةداعلاو هللاىلا كادوي ركفتلانااهدحا.ناهجو لضفتلا فو * ( ةنس نيتسةداع ظ

 | ةعاطلاو ىلقلا لمع كمتلاناىئاثلاو . تلاريغ ىلا كلصويامتريخ هللا ىلا كاصو:ىذلاو للاب اوث ظ
 ْ عرشم د حراوجلا لم نم ف رشاسبلقلا ل مسن اكف حراوجلا نم فرشا باقلاو حراوذلا لمع

 ةماقاىعؤ ةليسولا سدت دعب ناك اذا ةباحالا قحتسيو ىدجب امم ا ءاعدلا نا ىلع اهبشن ءاعدلا ملعتىف

 ! تقلخام انيدنزؤللو تاور كشفي لع كي انير قهلاقف ركفلاو رك ذلانمةيدوعلا فئاظو

 قولخلا ىنعميف امهبقلخلا قلعت راشعاي امهنا امل ريمضلا ريك ذتو ضرالاو تاومسلاىا اذه

 عاضوا هنع ”ىبي م" ةحلصملانع انلاخ ةمكحلا نع اعئاض اثبع الطاب اقلخ ىا #4 الطاب ف
 ١ اهلج نم ةميظع حلاصمو ةايلج مكحل امظتنم لب هبف ركفتلا نع نيضرعملا كلذ نع نيلفاغلا

 تحصفا امسحداعملاو ًادملا لاوحا ةفرعم ىلا مهدشري ارانمو دابعلاشياعمل ارادم نوكي نا
 | نم ىتلا رومالانم كب ,ّوِلب ال امت كحزت: ىا 6# كناحبس ف ةيبلالا بتكلاو لسرلاهنع
 ال نيذلا ءازج وه ىذلا رالاباذعنمىا 6# راناباذع انقف 8 هبف ةمكحالام قلخ اهتلج

 مهلمحضرالاو تاومسلات ةلخ هلجال اب مهملع نا ىلعةلالدلا ىه ءافلاةدافو كلذ نوفرعي

 6 ىف ٠١ نايبلا حود



 مد 1١14 2- عبارلا ءرجلا

 نال اهنف كمال د رع هس موسوعرس ريب رسم مع نس

 كلا حددملاب ىضارلا هللاهمحر ىساحلانب ثراحلا لاق * هلاح ةيحالصنم سانلادنعام

 كلذب حرفيو كسملا ةحسارك ةجسار اهل كفوج نم جرخت ىتلا ةرذعلا نا لاقيو هب أزهي

 هب ةيرخسلاب ىضريو
 ونش تبيعو شاب مصا متاحوج *« وشم هجارف شياتس لح

 قلخلا ناف'ةروديم مصالا متاح خيشلاك نكو كالهلا رب ىف عقنال ىتح حدملاب رتغتال ىنعي

 ىفو مهنم كب وبيع عمست نذأف تعمس ول لوقلانم هب ىضر :الام كلقحرف نوجلكتي كون اذا

 فراعغلاو ل نفاس ال ىلحتلاو هعشىف دهتجم هببع ىىع اذا ءرملازال كلةمظع ةدئافكلذ

 ققح ام طسبأي فيكو حدملا نمطسبنيالو مذلا نم ضبقنيال مذلاو حدملافهبلق ىوتسيىذلاوه

 ىري ىذلاوه ىعدملاو رورغملا وهف طسينا ناو هسفن لاحب ىىعا وهنم قلخلا هلو ام هب

 هلاحو الصا ايندلا نم ”ىثل ضرعتي ال هناك تالاحلا لكو تالماعملاو لاوحالاىف اقداص هسفن
 لثمامنا ) مالسلاهيلع لاق هلاوحاو هلاعفاو هلاوقاىف كح هل ءرملاناف باملااذهىف هلع ةدهاش
 فرعي اذهنف هامدق ليتالنا ءاملاىف ىشمي ىذلا عيطتسي له ءاملاىفىثاملا لثك ايندلا بحاص

 اهقث العو ةرهطم اهنع مهبولقو مهنادباب ايندلامعن ىف نوضوخي مهنا نومعزي نيذلا ةلاهج
 مظعا اوناكل هيف مهامث اوجرخاول مه لب ناطيشلا ةديكم كلذو ةعطقنم مهنطاوب نع

 ةسيالم كلذكف مدقلاب قصتلي. ةلاحال اللب ىضتقي ءاملاىف ىثملا نا امكف اهقارش نيمحفتلا |
 لاق. ««ةذاسملا,ةوالحر ختم. ايندلا بس: بلقلا ةقالع لب سلقلا ف ةيلظو ةقالع ىضتقت ايلا |
 دج الوربلا لمعي هنا نيلاصلا نم لجرل سانلاضعب اكشةللاهحرىثشرقلا هللادبع وبا خبشلا |

 هتنا روزي نا بالل دبالو ايندلا هو كيلق ف سلبا ةنبا كدنع نال لاقف بلقلاىف هتوالح

 يزخاف ىبحت تنكنا دواد اي ] ىلاعت هلالاق اداسفالا هلوخد رئؤي الو كبلق وهو اهني ىف
 لاق مالسلاهيلع ىسيعنا ىورو * [ ادبا بلقىف ناعمتجال اهبحو ىجناف كبلق نم ايندلا بح
 أ .اهل نوبحلا ايندلاف نويغارلا لاق ىوملانمو اولاق مكبواق تومتف ىتوملا اوسلاجتال هباضضال

 577 ىاح فدع 5 يصل امد زاشه دصمرب

 تساهناخ زي دزور رهدك ن رم وج: *, تسساهناكس هك لد ناهجريبهنم

 ىرزبع وشإدوت مندا قيما نه دك ىربلداب قشع دود قبال هن

 هيلع هللا لوسر اولأس ةكم لهانا كلذو 46 ضرالاوتاومسلا قلخ ىفنا 8 كاياو للان صع

 لزنف هدحو هللاةدابع ىلا مهوعدي ناكهنال هاوعد ةحصل ةي اب مهينأي نا مالسلاو ةالصلا |

 سمشلا نم تاومسلاف هللاقلخ اهفلاغو نيمظعنيقلخ (ضرالاو تاومسلا قلخ ىنارإ
 روطلاو شوحولاو راجشالاو راحلاو. لاملانم ضرالاىف هللاقلخ امو موجنلاو رمقلاو

 امهينوا فالتخاف لاقيو راهنلا ىو لبللا باهذ ىنعي * راهنلاو ليلا فالتخاو ظ |
 سدحشلا لاح فالتخاب هدايدزاب هصاقتناو رخ الا صاقتناب اءهنم لكدايدزاب امهتوافت ىفوا |
 لقعلاىوذل ةريثك تاربعل 46 بابلالاىلوال تاي أل ولف ةنمزالا بسحب ادعبو ابرق انيلا ةبسنلاب |

 6( صلاخلا )



 نارمم لآ ةدوس مه 11488 يم

 | ىتكلم كيرطاش ىبج ىف تبغرنا لاقو نينرقلاوذ ىف كسأر نوكي نيسأرلاىأ نه لافو
 | لاملا بسب كؤادعا سانلانال لاق و ننرقلاود لاقف تاهه لاَقف ىرازو كنلا ةولشو

 ةعانقلا بلسل ىناحا مهعم و ةكلمملاو

 شيوخ باشودب روك: تعانق « شين محْر نم ناج لسع دزرين
 تدل اذن ركل قا دايألا:ةى” تتاح“ نشر طا ف مك ىنادك

 زورودره بشددرك دنتفخوج * زود هب رك تسه اشداركا
 | ىا ه اوتاامب نوحرفي نيذلا 8# هل حلصي نمت دحا لكل ناطخلاوا دما # نيسحنال

 | قائيماب ءافولا نم *6 اولعفي ملي اودمحينا نوبحيو  قحلا ناّتكو سيلدنلا نه اولعفام
 هلىتاثلا لوعفملاو نيسححال هلوقل دكأت *« مهنيسحتالف 8 قدصلاب رابخالاو قحلا راهظاو
 مهرفكي # ملا باذع مهلو ه8 هنم ةاخ نيستلم ىا ه باذعلا نم ةزافمب © هلوق

 ' |مهف ىهاقلا ناطللا ىا # ضرالاو تاومسلاك لم 4 ةصاخ ىا هك هللو مهسيل دتو

 هباثاو ايذعت ةتاماو ءابحا امادعاو اداحما ديرو ءاشب فيك امهنف امفو امهبف. فرضت ثحب

 / مهبذعيو مهرما كل وهوهوجولا نم هجوب كلذ نم ”ىشىف لخد ةيئاشءريغا نوكينا ريغنم
 | لك ىلع ّللاو #» ءاش ىم مهذخأي هباذعزم نوجالو هتردق ةضبق نع نوج رخال اولعفامب
 رداقلا كلاما اذه هيذعم ناك نم ةاجنلا وجري فيكو مهباقع ىلع ردقبف 6 ريدق "ىث

 .وراوهفناكام ىالخم هؤريخافةاروتلابىفامت ”ىْدَنَع دوهنلا لأس مالسناهيلعةتا - ىوز -

 ىلاعتهلوق ىهاظب بسنالاوهو ةفاكن وقفانملامهلبقو تلزنف اولعفامب آوحرفو اوقدص دق مهنا

 « ة.مءطم مهبولقو نامي الا راهظا نم هولعفامب نوحرفب اوناكمهناف (اولعشبماعاودمحبنا نوحو)ل
 ةحم نورهظي اوناكو لزنمفلاب هلعف نع مهو ناميالاب نيملسملا ىلا نودمحتسو رفكتلاب |

 لكل الماش همومع ىلع لوصوملا ءارجا ىلوالاو ةوادعلا نم ةصاقلا ةياغلاىف مهو نينمؤملا

 | لئاضفلانم راعوهامب سانلاهحدمب نا دوبو باجتا حرف هب حرفبف تانسملا نم ”ىثب قأينم

 | عاتمب حرفلازا ٍلعاو * ةيآلا مكح ةيمومت ىف حدقبال اصاخ ببسلا نوكو ربلا عاوناو
 | تاهبومتو ايندلا ةاملاب نيرورغملا ةزامالا سفنلا ٍبابرا تافص نم سانلاحدم بحو ايندلا
 | اذا تناو هريسفتىف مامالالاق * ةيونعملاتابرقلاو ةيورخالات اداعسلا نع نيب وجحملا ناطيشلا

 | ليصحت ىف ليلا هوجو عيمجبب نوتأي مهناف كلذك قلخلا رثكا لاوحا نا تفرع تفدنا
 | قدصلاو ىنافعلا لها نم مهناب اودمحم نا نومحمث مهبولطم نادجوب نوحرشيو ايندلا
 نيدلاو

 | هنم نوزفا ار شيوخ ومرسدب ىتسه هكاز * تدسانشن سك جيبه رهيب ونزا ردارب ىا

 | هلم نوري دوخ دحزا ىابو سانشب دوخ ردق + ىدرخبا' تدسانشب وتردق زا نوزفرك

 | ماشملا ضعب لاق « أيش هنع ىنغيال هناف هف سيلا حرشبالو هروط ىدعتبال نا لقاعلاىلعف |

 | نكف كيلع هتلارتس نم رهظي امب ارابتعا حالصلاو ريخلا نم كبف نولظب امل كنوحدمي سانلا
 | فصوبهيلع ىثينا هللا نم ىحتسا حدم اذا نمؤملاونابقلا نم اهنم هملعت امل كتف اماذَتنا



 بارلا ءزجلا

 ىلع لد ناكل رهاظو نغلا كلذ هنورتشي ًابش نسبا ا فوذح مذلاب صوصخ او ةفص

 ”ىش نادجيو .ىلا ,كلذب اواسوتيل قللا نوفخي اوناك نيذلا':ئراضنلاو دوبلا قحىف اهلوز
 بتكلا ف رشا وه ىذلا نآ رقلا ماكحا نيملسسملا نم متكنم عب نليلكحينا الا اينةلاوع ظ

 ءاملعلا ىلع ذوخأم .هنا ىلع اليلد هب ىنكو فاشكلا بحاص لاق * باتكلا لها فارشا هناو
 ةملظلا ىلع ليهست نم. دساف ضزغل أش.هنم اومتكيال ناو هوملع امو سانلل قحلا اونس نا ظ
 هلع ليلدال امم هسفنل ايندلا ماطح نم ةعفنم رجل وا مهراسمل بالحتساو مهسوفنل بيطتو |

 قحلا نيس مل نم. لكف هترابعب ىهتنا مهريغ ىلا بسني نا ةريغو ملعلاب لخبل وأ ةراما الو |
 نا ءرملا ىلعف * مامالاريسفتىف اذك ةيآلا دبعو تحن لخد رومالا هذهنم أيش متكو سانل

 راكنالاو رازوالاو ضارعالا ثول نم هتريرس رهطنو راهظالاو رامضالا لاح هتين نسحب

 ناني دشورفيم بداو لع هك * ناد ريسفت دسم دنك ىع نايز

 رحم ىسع ليجناب رخوج « رخم ىلد هبامورف ىا نيدب

 راسهظا ىف قلخلا نم فخم الو كتاوهش نم كسفن هب ىبرتام نآرقلاو ملعلاب رتشنال ىنعب
 ىنغلب ىذلا ام لاقو نسحلا ىلا لسرا جاجحلا نا  ىكح هب ترما امب عدصاو ماكحالا

 ناك قافنلا نا تلق ىذلا تنا لاق كغلب هتلقام لك الو هتلق كغلب ىذلا لك ام لاقف كنع

 ههركن نحنو اذه ىلع كلمح ىذلا امو لاقف مث لاقف افيس دلقتو ممعت دق حبصان اعومقم |
 لثم ةداتق لاق * هنومتكت الو سانلل هتستل باتكلا اوثوا نيذلا قاثم ذخا هللا نال لاق

 الو لك أي ال مئاق مص لثكك جرختال ةمكح لثمو هنم ققنيال زنك لثك هب لاقل
 عمس اذهو هلذف املع لع اذه عاو عمتسملو قطان ملاعل ىبوط لوش ناكو برشي

 لاق * (ران نم ماجلب ملا هلها ىلع املع متك نم ) حسو هيلع هللا ىلص لاق هاعوف اربخ

 | كابلز معلا اوزنعاو مهنيد ىلع اوحشو مهسفنا اًومارك ا معلا لهاناول هللاهحر لضفلا

 مالسالا نعواعبت مهلاوناكو سانلا مهلداقناو ةربابجلا باقر مهل تعضخل هللاهلزنا ثيح هولزناو

 مهملع اولذف مهايند مهل تملساذا مهنيد نم صقنام اولأسلو مهسفنا اولذا مهنكلو هلهاو
 لاق اضيا لضفلا نعو * سانلا ىلع اوناهو اولذف سانلا ىدياىفامم كلذب اوسصنل ايندلا ءانبأل |

 نولوقبف مانصالا ةدبع لبق ةمايقلاموي مهب دي نا رقلا ةلمح نمو ءاملعلا نم ةقسفلانا ىنغلب
 نيبم نارسخ ىف عقو دقف نيدلاب ايندلا ىرتشانف عيال نك لعين م سيل هللا لوقف انلابام انير

 نينرقلااذزا  ىكح # ةعانقلا قيرط ىلا 5 اياو هللاانقاس ايندلا بح ىلع هرادمزا خالو |

 نولغتشيو ضرالاتابنب نوتاتقي مهباوبا ىلع مهانومروبق اولعجو ايندلا اوكرت موق ىلع زاتجا |
 نينرقلاوذ اخ نينرقلاىذ ةح ىلا ةحاح ىلام لاو مهسيب ر ىلا نينرقلاوذ لسراف ةعاطلاب

 انلعؤادحا عشنال اهنال اندنع بلاط ايندلل سيل لاق كدنع ةضفلاو بهذلا لو ببسام لاقف
 ةرناك كولملا نم كلم سأر اذه لاقو ناسنا فخ ذخامث توملا ىسنال ىتح اندنع روبقلا
 اضيا اذه لاقو رخآ رخا مث تاسلاهللع قبو ىلاعت هللاهضبقف ايندلا ماطح عمجيو ةبعرلا

 نيئرقلا ىذسأر ىلع هدي عضومث هتجرد عفرو هتنج هنكساو هضبقف قفشم لداع كلم سأر
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 مالسلاهيلع لاق ىصحمي نا نم رثك ١ ىذالالمحتل اروبص ناك مالسلاهيلع وهو ىوق ربصب |
 | ريغ مالسلاهيلع نما امو ( كيلا ءاسانم ىلا نسحأو كملظ نمع فعاو كعطق نم لص )
 | ةححلا نودب عمستال اهريبغو ىذالا لمحت ىف هعش نا دبال هتماو اب قلخم نا دعب الا اهب

 ' ىلا قلخلانم اهبجوتو سمنلا ةيعصتل اهلك قحلا فرط نم درت ىلا تآالتبالاو ةبوقلا
 | ى“ ىنصام لاق هنأك (تيذوا ام لثم ىبأ ىذوا ام ) مالسلاو ةالصلاهيلع لاقاذهلو قلاخلا

 | تشب اتا) لاقف نيكرسملا ىلع هللا عدا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لبقو تبفصام لثم
 هرس سدق نيدلا لالج لاق : ةمعنو ةمحر ءالّسالاف ( اباذع ثعبا ملو ةمحر

 [1] نانو زوساب بش مثرد مهج لاب 00 باوخز نمان قحداد مشب درد ْ

 شوخفطل ذاقح ديشخب اهدرد * شيمواك نوج بش هلمج مسخمات ظ
 . انوقفنتو ا.نودهاجت له رغصالاداهجلاب (مكسفناو مكلاوماىفنولبتل) ةيآلاىف ةراشالاو © |

 ةصاصخ مكب ناكولو مكسفنا ىلع نورثؤت لهف لاومالا اما ريك الا داهجلابو هللا ل بسيف

 نم باتكلااونوا نيذلانهنعمستلو) الوا هداهجقح هللاف نودهاجم لهف نضاالا اماو

 , ىذا ) داعزلاو ءارقلانم ءايرلا لها ىا 6 اوكرشا نيذلا نمو رهاظلا لعلا لها ىنعي (ىلبن

 ةيذاو لاملالذبو سف اداهج ىلع 6 اوريصت ناو ضارتعالاو راكنالاو ةمالملاو ةسغلاب (اريثك

 , لقاك مزعلاىلوا رومان موه ىذلا «رومالامزع نم كلذزافإل هاوس ام هللاب (اوقتتو )قلخلا
 نيعدملانم ناك رومالا هذه ىلع ظفاحمي مل نمو (لسرلا نم مزعلا اولوا ريص امك ريصاف )

 دوش :لئاز يك تساتاذلاب كت +١ قلخ ريتك ارا قلخب دياز لكتم
 دوش لئام ار لصا دبال عرف * عرفقالخا همهو تسا عبط لصا ْ

 أ. لاوخالا.تابتسو .لاضللا ناسحو قالخالا مزاكم ىلا ئدتببأل ةقاددبب حنا ناَرهظف |
 ظ  باتكلا اوتوا زيذلا قاثبم ف ىلاعت هذخا تقو دمج اي ركذا ىا « هللا ذخا ذاو 98 |

 | ةياكح 5 هتتدتل 88 مالسلامهلع ءادنالا ناسل ىلع ذخا كلذو ىراصتلاو دوبلا ءاماعمهو ظ

 / مهل لبق هنأك قاثيملا ذخا هنع 'ىني مسق باوج وهو باتكلل ريمضلاو هب اوبطوخ امل
 هتوبن ما اهلج نم ىتلا رابخالاو ماكحالانم هيفام عبمح نرهظتو 46 سانلل ف هنيتل هللا
  امتاو ٍباوجلا ىلع فطع # هنومتكت الو 8 ةياكحلاب دوصقملا وهو سو هيلع هللا ىلص
 | داعبالاو ىرلاذبللا * هوذبنق 9 ديز موَّسال هللاو كلوقىف 6ك ايفنم هنوكل نواب دكؤيمل

 | #* مهروهظ ءارو اف هوقلاو دك أتلا نونفب قوثوملا قاثيملانم مهنم ذخا ام اوحرط ىا

 ضاىعالاو هبب ةناتسالاف لثمرهظلا ءارو “ىثلا ذمن ناف الصا هيلا اوتفتلي ملو هوعاري لو
 ىذلاب اتكلاب ىا # هب اورتشاو © ةيانعلا لاك ىف لع نيعلا بصن هلعج نا ام ةيلكلاب هنع

 | اوكرت ىا اومتكاامب ايندلا عاتم لادبتسال راعتسم ءارتشالاو هناَتك نع اوهنو هناسب اورما
 | اهضارععاو ايندلا ماطحنم اريقح اهفان أيش ىا ' البلق انمأ  هلدب اوذخاو هب اورما ام
 دوب ىغاتسك زا ىصخش نآ ىروجمنر بيس هك ماللاهيلع ريمغس نيسناد ناييرد مود رئفد لع | كلذنم اوملعام اومتك مهنع كلذ عطقنف اوُْسْؤِب نا اوهركاملف مهتلفسنم ةولوانتاموهو

 2 س ضل ني يهمس اس بيب مبإ بك كسللل
 | نورتشي سن لعافل ةرسفم ةبوصنم ةركنام # نورتشيامسْئِف ف هوبذكي نامهو ماو

 )١[ باتش دبال بش م' صه مهجرب ) ىونثملا خان ضعب ىفو (

 -ءاوا رد



| 

 أ

 ظ

 ا

 نم ةئطخمو نمؤي نا دادا نم دصو فيرشلا عرمشلا ماكحاىف حدقلاو فينا نيدلاىف

 لزازي امم لاجوالا موجع ناف اهئاقا اودعتسيو هوركملا ىلع لاّمحالاو ربصلا ىلع مهسفنا |
 دئادشلا كلت ىلع 4 اوربصت ناو 8 بوطخلان وهي امم بوركلل دادعتسالاو لاجرلا مادقا |
 ةيلكلاب ىلاعت هللاىملا اولتتت ىا 6# اوقتنو وه لباقتلا نسحب اهواباقتو اهدورو دنع ىولبلاو |
 كلذ ناف # هوركملا ءاقلو بوبحلالوصو كدنع ىواستي ثسحبب ةرملاب هاوس امس نيضرعم

 صاو هلع ىلاعت هللا منع امموا فرمثلاو ةيزملا لكنم هبف امل دحا لك هيلع مزعي نا بج ام |

 ةلباقم نا ملعاو * اوقتتو اوربصت نا دبال هللا تامزنع نم ةمزع كلذ نا ىنعي هيف غلابو هب |
 راذمل الملَعت ىوقتلاب سماو ايندلا راضمل الئلقت ربصلاب ىماف ةءاسالا دايدزا ىلا ىضفت ةءاسالا

 ءامل والاو ءاسالا قالخاب قلغ نا لقاعلا ىلعف «ءرختالاو انثدلابادآل ةعماح ةب لاق ةرخلا ٠

 لق نارقلا باد اب بدأت ىنعي نارقلا سو هيلع هللاىلص ىلا قلخ ناك اهنع هللاوضد
 مالسلاو ةالصلا هملع هللا لوسرو هلاّحا ىا ىذالا فكو فورعملا لذب قلخلامظع رادم |
 نوكي اما ىذالالمحتو (طسبلالك اهطسبتالوإ هفورعمىف هللا لزنا دقو اهب افوصوم ناك |

 كاوقت ردق ىلع 6 ؟موجا نوفوت امناو ) هللاب ءْؤاَعِ نوكي هللاف هؤانف ناك نمو بايسالاب

 ةعيرشلا ىىدق ىلع ةعببطلا محج نم جرخاو ةعيطقلار ان نعىا 6رانلا نعحزحز نفإل دوغلو
 عاتمالا ١) اهميعنو 6 ايثدلا ةويخلا امو اهظع ازوف زافدقف ال ةرققحلا 6 ةنملالخداوإل ةّيرطلاو

 ةربخلا بلطت ىا رابتخالا ءالّتسالا لصا ه«نولتا ف روكمملاو رورغملاهب رتغيعاتم ىأ (رؤرغلا

 ىلعهل فوقوال نمم روصتمامتا كلذو ةقرافموا ةسبالم ابلاغ هءلعؤشي مال هضيرعتب ربتحل اهلاحب
 نيرمالادحا رايتْحا نمد.علاهنيكم نم ازاجالانوكيالف ريبْلا ملعلاةهج نماماو رومالا بقاوع
 هللاو ىا فوذحم مسق باوج ةلمجاو . ةيداعلا هيدابم نموه أيش هيلع بترينا لبق دومالاوا
 « مكلاوماىف # ةئدحلالامعالاو قا ىلع تابثلا نم كدنعام رهظيل ربتحلا ةلماعم نلماعتل
 حارجلاو رسالاو لتقلاب 6 مكسفناو ف كالهلا ىلا ةيدؤملا تاف آلا بورض نم اهيف عمي ام
 نيذلانم نعمستلو 0 كلذ وحنو دئادشلاو فواخلاو بعاتملا فانصا نم اهلع دري امو

 نيذلانءو 88 ىراصتلاو دوهبلا مهو نا رقلا مكئاتيا لبق نم ىا مكلبق نم باتكلا اوتووا

 نعطلا نم هي اريثك ىذا + مهريغو نايفسوباو ديلولاو لهج ىب اك ب رعلا نم 46 اوكرشا

 ةداضم ىلع نيكرمشملا ضيرحتو نينمؤملا ءابنم هباحصاو فرشالان, بمكنم ناك امو نمآ
 اونطويل اهعوقو لبق كلذب مهربخا هيف ريخال امم كلذ وحنو ٍلسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 ىا نوسفانتملا اهيف سمانت ىتلا امتاموزعم نم # رومالا مزعنم 8 ىوقتلاو ربصلا ىنعي

 قم ااا - م ل ٌٌَم”””””ب”ب”ب”ب””ب7ب 77 ل ل لا

 اورم اذاو هتلباقم لّثمم هنفسلا نولباقي الو ىذالا ىلع نوريصي اوناكمهناف مهباد ب بدأتيو
 امارك اوم وغللاب

 ءاسانم ىلا نسحا ىدرص ركا « ازج دشاب لهس ىذب ار ىدب

 ةشئاع تلاق 6( مىظع قلخ ىلعل كناو هلو و هلع هللاىلص هسن ىلاعت هللا حدم دقو

 ) ربصي )
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 لكشم تنفي ,اك نكاشاد رب لد ا دفا قخالا عزل كب هي كد ذه ةلكتمانيفلا) زان

 نمواهناحردو ةنحلاب زاف اهتاذلو اسدلا نع ضرىعاو كانشا ع بنتجاو تاعاطلاب ىلا نف

 ىنلاءاج مالسلا هيلع ليربج نا  ىور  نارينلا تاكرد ىف نامرحلاب بقوع مالا س ع
 دقو كّثِج لاقف هنول ريغت نع ٍرسو هيلع هللا ىلص ىتلا هلأسف نوللا ريغتم ملسو هيلع هللا ىلص

 دق وا منهج هللا قاخ امل لاقف مهج ىل فص مالسلاهيلع لاقف ماهج را ىف خفني نا هللا ما
 خرفلا ظ10111111 محا ىتح ةنس فلا اهملع

 ولو امدلا لها تقرتحال تمقو اهنم ةرمح ناول ابن قحلاب كثعب ىذلاو تدوسا ىتح ةلس

 هك اونا ةعبس اهل هته ار نتن نم اونال ضرالاو ءامسلا نيب قلع اهباوثا نم ابو نأ

 ف لوالا بانلا لاقف ٍباوبالاهذه ناكس نم ٍلسو هيلع ىلاعت هللا بص لاه ضعب نم لفسا

 نوئباصلاهف ثلاثلابالاو محملاهمساو نايك زيشل ادخ ىناثلا باللاو ةيواهلا همساو نوقفانملا

 دوبل اهبف سماخلابانلاو 05 همساو سوحملاو هعاماو سلبا هيف عبا رلاباءلاو رقس همساو

 ةاصع هيف عباسلا ٍبابلاو ريخسلا همساو ىراصتلا هف سداسلا باللاو ةمطحلا همساو

 تلتف ةقطافإ مالسلاهيلع ىبنلا لاح ناملس ربخاف 0 اهنولخ دي رالاهمساو نيدحوملا

 هللا ىلص لاقف اهنولكلب تنك اه:ضناسا وخال ةلافلاف تلاقف اقف مالسلا هيلع ىلا اهربخاف ىنلا
 ماللل اهلعىبل اةعافشير رانلا نمن وج رخ مهنام تئاوذلابف ءاسنلا م اويل رار تنر نووللل

 ىرشت مذا نب هناسناضعب ىلع هللال زناو زاف دقف ةنْلا لخداورانلا نع حزحز نم نا نيبتف

 قاسفلل ةفاض ذحح_ اقساف ن ١١ هانعم ىف لبق صخر. نمثب ةنحلا ىرتسشت الو لاق نم .رانلا

 | ةنملا نم تزلكج مهر ردوا مهردب ءارقفلل ةفاض ذخما ولو رانلا ى رتشيف نيتناموا مهرد هئاع

 بمىيظد ديان .:كيصر ىازخررع كيلو دراج تاق دايك م '

 مكن ما دلفي يزال مارك ىب د تخلو مهيد هن دراد ىاب 14

 مهوتزا دعبو تسدوبونازا شيبهك * مشحو هاجو كلمرب هلكت نكم

 ظ كلو ماكل -- ىصاعملا نع بانتحالاب هن يؤخلبو بع 0 جاف 0

 وييسر وم. يسوم لاق

 ةنحلال لوخد باسسا هيه ةلحاع ةنح فراعلل مهضعب لاق * ةلحاع هنح

 | اهنم مق ٠ ماسقا هثالاث ىلع سوفنلا نا لع | مث ؟ اياو هللا اقفو دحوتلاو صالخالا ةلك

 ظ سوفنك ةرخآ الا قرشحبو ايندلا ىف ا مسقو . تاناويلا رئاسك ءاقبلل هل رسشحالو تومي
 ةرخاآلاو ايئدلاف رسثحيو ايئدلاف تومي اهنم مسقو . نيطاشلاو نجلاو ةكئالملاو ناسنالا
 ىلع (نيرادلاف ىحنمؤملا ) مالسلاو ةالصلاهلع لاق مك ناسنالا صاوخ سون ىهو اعنمجج

 هنالصبب ءانيحاف امم ناك نموأ )ب ىلاعت لاق (م ايندلاىف ةيونعم ةامح اهلو هلل هللاب هللاف

 | ءانفلاوهو (اونتوممنالبق اوتوم) هلوَم مالسلاهيلع هلا راشا امك ايندلا ىف ايونعم اثوم اهل نا

 نول هواش 1 توملا هَ اذ سفن لك ) ماوق وف هللارونب :اةياارفه ( سانلاف هب ىشع ارون

| 
 ا

| 
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 ممم م ع- مبارلا هلا

 | دالك )و هبنايتالا ىلع مدقا اذامث هنع رفتتي هه ركياجئازءاذا نانبتكالاو ةزاكملاب صلو

 ةيملالاءامكلا ىصودقو (مكل ريخوهو ايشاوهركتنا ىسعوال ىلاعت هللالاق راكتالاب ذخأي
 لبق اك مظع ريثأت ةدواجملل ذا الصا مهيلا تفتلبال لب راكتالا لها ديرملا سلاجيالنا
 دمخيف دامرلا فعضوب رمعاو * ةعيرس ديجلاىلا دليلا ىودع ْ

 كلاخ تأ درو تل نا رااغلا» خبل او قطن لكن أي نادباب

 دش مدرمو تفرك مدرم ىب + دنجىزور تفك باكا كس ظ

 ىنعملا اذهىف هرتسسدق نيدلالالج انالوملاق

 ىوش ر هوك ىسرلد بحاصي نوح * ىوش يمرمو هرحصو نديطوتارك
 ىا #* توملا ةقئاذ سفن لك # نيما هتابحا ةسلاخمو ب ةقرط ىلا مكاياو هللاانقاس |

 قدصملل دعوو دعووهو ةلقل لع قالا [ىنكف تاوملانم”ىتت ىداب ندنلا نم كفتتو جيرخ
 'ىسملا نم نسحملا اهيفزمتي ىرخا راد اهدعب رادلاهذه 9 ةياتكانا “كلب ل :بدكتلاو:
 ىلا! ضوالا ككشفأ مدان لالخ ا:9 كيذا فاو ءاّرجلا نم هب قيلبام'دحا لك لع 'زفؤتيوأ |

 ىتلا ةبرتلا ىف نفديو الا نحا نم ام اهنم ذخا ام اهف دري نا اهدعوف اهنم ذخا امل اهبر

 امان ارشوا ناكاريخ مكلامحا ءازج نوطعت ىا 6 كروجا نوفوت امناو ٍه# ( اهنم قلخ
 ضعب نا ىلا ةراشا ةفوتلا ظفل ىفو روبقلا نم مكماق موي ىا * ةمبقلا مون # ايفاو

 ةرفحؤا ةنْلا ضايرنم ةضور ربقلا) مالسلاهيلع هلوق هنع ”ىني اك هلبق مهبلا لصي مهروجا
 لصالاىفةحزحزلاو . ىحنو ذئموب اهنع دعب ىا # رانلانع حزحزن ف و (نارينلا رفح نم
 زوفلاو . دارملال ينو ةاجنلاب 46 زاف دقف ةنملا لخداو © ةلجعب بذجلا وهو حزلا ريركت
 | ةنلا لخديو رانلا نع حزحزي نا بحا نم) مسو هيلع هللا ىلص ىلا نعو ةيغبلاب رفظلا
 ( هللا هب ىتؤيب نأ“ بحن اهب نمانلا ىلا ”ىتايو. زختآلا“مويلاو للاب َنَماوِي وهو هتيم هكردتلف
 هب سلدي ىذلا عاتملاب اههبش # رورغلا عاتم الا اهفراخزو اهتاذل ىا هي ايندلا وبحلاامو ##

 هل ىهف اهلع ةرخ ' ةلخأا نمو ةرخ 'الاىلع اهرثا نمل اذهو هيرتشلب ىتح رغبو ماتسملا ىلع

 نلناو ) لاق ثنح اريخ للامم كلذلف اهيلا لاصياو ةرخ الاىلا غيلبت ىا غالب عاتم

 اهنطابو رورسلاة طم اهرهاظ اهمس لتاق اهسمنيل اهناف ايندلاب رتغي ال لقاعلاف ( ديدشل ريخلا
 رورشل اةيطم

 زيهربو زيهرب مت زا ناه هك « نورو“ يشب ديزوك ىمج اينداارت

 زيما هيركنمةدنخ نيا تسه هك * موبو كبر زا بيرف اردوخ ودم

 نذاالو .تأر نيع الام نيحلاصلاىداعل تددعا هللالوقي ) ملسو هيلع هللا ىلصةنلالوسر لاق
 نيعا ةرق نم مهل ىنخا ام سفن ملت الف مش نا اوأرقاو رسثب بلق ىلع رابع دولا تيما

 ١ اوأرقاو اهعطشال ماع ةئام اهلظ ىف بك ارلاريسي ةرجش ةنملاىف ناو نولمعي اوناك امب ءازج
 نف منش نا اوأرقاو اهيلع امو ايندلانم ريخ ةنْلاف طوس عضوملو دودمم لظو مش نا |

 ( رورغلا عاتم الا ايندلا ةوحلاامو زاف دقف ةنحلا كغ داود لغد - زحز

 ا
 ١

3# 
 أ

 ا

79 



 نارمجلا : ةروس مه 1 مكب حجم

 | مهناعي مدعنا لطابلا :مهمالك لصحم ناكاملو ءاوس تازجعملارئاسو:وهف ةزجعم هنوكلالا |
 ظ مهملعدر ناعالا ققحتل هناسالا ققحنولو اولاقام هناا | مدعل سو هيدع ىلاعن هللا لص هللالوسرب ||

 | ابا 9م كفالسا ءاحىا 5 ماعدت 0 مهبذكل اراهظاو مهلاتيكستىا 7 لق 0 ىلاعت هلوَش

 ٌْ أ ىتلارو اج ةعئازلا هازال 5 ا و ريك ددعلا ةريثك ه6 لسر ©

 ظ امى ا ناقداص م هنك نإ مهومتلتق ل 00 مهو.تلتقف راتلاهلك أت ىدلانابرقلا نم هنيعب هي مللق

 | امحريغو حيو يج ناف هومتحرتقا امب مكينأي لوسرا نونمؤت مكانس مكمالك هيلعلدي

 | مهلتق ىلع أ رتجا ىتح اومؤَت+ل لاف رخإ تازجعمىف متلقاع مكقاحدق مالسلا مههلع ءايبنالا نم
 ؛ 06 كلبق نم لس بذك د قفوإ» سو هيلعملاعت هللا ىبص هللا لوسر ةيلستىف عورش 6 كوبدكناف ف
 تاحاولا تازجعملا :* تانيبلاب اًواج قه 1بذك دقفربصاو لستف ىا طرشلا باول ليلعت
 هتتسح اذا هتربز نم مك اىلع روصقملا باتكلاوهو روبزعمح هي ربزلاو 98 لسراةفص

 لجتالاو ةاروتلا ىا 5 ريمملا باتكلاو © هترجزاذا هتربز نم رجاوزلاو فعاوملاريزلاوا

 ةمك لاو باتكلاءاج كلذاوماكحالاو عئارسشلا نمضتيام نا رقلا ف رعىف باتكلاو ,روبزلاو

 ردقاك ىلاعتهللانا ةراشالاو © ىهنلاو سمالاب نيلا*ى وذملاىا رينملاو . عقا وملاةماعىف نيفطاعتم

 نا ردق كلذك مهب ناميالا دعبوا ناميالا لبق مهنواتقو مهئاسا ضعب نوبلغي مالا ضعبنا |

 | لاقأك اهوحمبف ةيئامحرلا تادراولاو ةينابرلا تاماهلالا صعب ىلع بلغي ةيئاسفنلا تافصلاضعب

 ال وعفم ناك |ىماهللا ىضمتل اهل تداقناام دعب وا اهل اهداشا لق تشو ءاشنامهللاوحع؟ ) ىلاعت

 ةميمذلا تافصلا ريصتق ةءاندلاىف سفنلاك ةيناسفنلا تافصلا ةرواجمب ريصي حورلانا ةلممابو
 ظ تافص ةرواجمو نيدسفملاةيحاصم نع بنج نا كلاسلا ىلعف تاماهلالا ىلع بلغت 5 هيلع ةيلاغ
 ظ __-

 ثيبخ ىاقلزا شاب رذح رب * ىوخ دريكب سفن مهزا سفن
 ثدي :ىاوهزا دربك دب ىوب * درذك بب ئاضف رب نوح داب

 الطاب لطانلاو اقحقحلاىأرو رارصالاو دانعلاو ةليذرلا تافصلانم هسفن رهط دعل ىبنوطف

 يره م مالسلاهيلع ىدعنا  ىور  هللاريغةقفاومو ىوهلاعابتاو ايندلا ل بمنع عطقناو
 | اوتامووط>سىلع اوتام ءالؤهنا نييراوخلارشعماي لاقف قرطلاو ةنفالاف ىتوم اهلها اذاف

 | ناكاذا هيلا هّللاىحواف هبرلأسف مهربخ اندلعانا انددو ّللاحوراي اولاقف اونفادتل كلذ ريغىلع
 | كل ببحج هباحاف ةيرقلا لها اي ىدانمث قوملا ىلع فرشا ليالان اك ملف كوسح مهدانق لدللا

 | انبْل لاق كلذ فيكولاق ةيواهىف انحبصاو ةيفاعفف انتبلاق مكتصقامو مكلاحاملاقف هللا وداي
 | تلبتا اذا همال ىصلابح لاك لاق ايندلاوكح ناك فيكو لاق ىصاعملا لها انتعاطو ايندلا

 | ىدياب ران نمماحلب نومدلم مهناللاق ىوسجبمل كباحصا لاباقلاق انزح تربدا اذاو انحرف

 ' مهبل زئاملق مهنم نك و مهيف تنك قالا لاق مهني نم ىتبجا فيك لاق دادش ظالغ ةكئالم

 ظ نارلعاو + اهبق بكك١ ما. :اهتموجا|' ىزذاال“ م مثهج ريفش ىلع قلعم اناذ ىباصا باذعلا

 | ىلول ىلوملاو ةنجلا ىلا نوعدي ءايلوالاو ءانالانال اهنلا لبملاو ايئدلابح نم بيذكتلاو راكتالا |



 مهي 1٠ وع مبارلا ءزجلا
 نييييسو ربو بوزربر ووو و و و و رريوربربربربربيبربربربسسسوب حصص

 لاشك اذهو ( هتلاسر لعجب ثيح ملعا هللا )) ىلاعت لاق م5 هفطل ةفصرهظم مهنم دسفملاالو
 ريط ىاهزاك هبامورفب * ىأر نشور دم شوه دهدت
 ريرخل ءاكح راكبا شدئوبت * تسامدقاب هجركا فاي ايوب

 لّدِس و دهتجب كا طرشب فادللا ىلا هقحىف رهقلا لوحت دادعتسالا نسح دعال ناك اذاو
 ةداعسلا نيح ءاح اذاف هسكعنم كو ارفاك هل امىف ريصإ نمؤم نم 5 و هتقاطو هعسوىفام
 تعسلا رم رف مهرامعا ف نيمسق ىلع دابعلا خعاشملا ضعب لاق * ةواقشلا اذكو لاخلا قنا
 . لصحتملو اهوحن و فلالا شدعي مهنمدحاؤلا ناك ذا نارا ىن ازانعاك ةادادما "تلق داما
 ك هدادما ةريثك هدامآ ةلملق رمع برو اهرادعا مصق عم ةمالا ذهل لصح ام ”ىش ىلع
 هللادمحر ىراوخلاىبا ندمحا 34 دقف * ةحلا هللاةيانعىلا لصوف همالاهدهنم هيلع حتف نم

 ىتح ةنس ةئاعامب تلق ”ىش ىأب لاق ليئارسا ىنب تطبغدق ىلا ىنارادلا ناملس ىبال تلق
 انم للاديرئام هللاو ”ىبثب تئجدقوالا تننظام لاق رانوالاكو ايانْللاكو ةيلابلا نانشلاك اوريصي
 مايأ بكل قدصاذا اذه ءدنعامف هننلا مو دنقل اشف ديراالو انماظع ىلع اندولح سدس تا

 [| ىلاعت هللا ننمنم ريسلا ىف كردا هرمعو هل كروب نم نذاف ليوطلا هرمح ىف كلذ هلانام لان
 لاقدقو + هتفرو هتقدو همظغو هتك ةراشالا هقحلتالو ةراعلارئاود تحن لخديالام
 ةعماجلا راكذ الاب رك ذلف تارا رصف نم سو رعلا جان باتك ىف هللادهحر ىلذاشلا خشلا

 كوس قنا ىلاهعوج رنوكينا معا هللاورمعلارصقب ىنعيو كاذوحتو هقلخ دع هللا ناحمس لثم
 نالذخلاف ركذام ىلع نمالا ناكاذاو ةلوهملا ضارعالاو ةفوخلا ضاسمالا نم اهوحنو ايانملا
 مههلا لصتالاه كيلع حتفي ىتح هيلا قدصب هبلاهجوتتالمث لغاوشلا نم غرفتن ا نالذخلالك
 ءاخ دقف كسماو كموسب ساشتسالاو كسفن ملاوع نع هيلا لحرتالمأ كَم اوع لقتو هللا
 ىنْسإ حيبحصلا نا ملعا هللاو هانعمو غارفلاو ةحصلا سانلانم نيثك امهف نوضم ناتلصخ
 نالذخلاو نيغلانم ماياوهللا انمصع امهيف نوبغم وهفالاو ايندوا نيدب الوغشم نوكينا
 نارسخلاو

 بايرد ارز نع رمش لصاحو شوكي * ظفاح درذكب هدوهيبهبرمع هكلهم
 فرشالا نب بمك معو ه# اولاق » نيذلا ىا## نيذلا #:لاهجلا ةلفغو سابك الا ةمينغ ايندلا لبق

 « انيلادهعهللانا إف ادونهين,ب هوو ءاروزاعنب ساجنفو بطخان.ىحو فيصلا نإ كلامو
 المل دن وكف هي رانلاهلك أت نابرشب انيتايىتح لوسرلنمؤنالنا 8 اناصواو ةاروتلاىفانماىا
 نالعفوهو اد لمجو ةقدصو ةكسن نم هللا ىلا دبعلا هب برق ام لك نابرقلاو . هقدص ىلع
 محللا بياطاو بوزثلا نوذخأيف ىلاعت ةينوحيذي ليئارسا اوني تناك ءاطعلاق * ةبرقلانم
 اونبو هير ىجانيو تييلاىف مالسلاهيلع ىلا موقف فوشكم فقسلاو تيبلاطسو اهنوعضيف
 نيح فيفهو ”ىوداهلو اهلزاخدال ءاضيبران لزنتف تييلالوح نوفقاو نوجراخ لباسا
 لولا ةمالع كلذ نوكيف قارحالاب اهعبطىلا هلت ىا نابرقلا كلذ لكأتف ءامسلانم لزنت
 ناعالا بجو رانلا نابرقلا لك نال مهليطاباو مهتايرتعم نم اذهو هلاح ىلعىتب لص ملاذاو
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 نارمغلأ ةرود دم 16 روك :

 | ثيحم ةجامسلاو ةعانشلا نم هناب ناذيالل عامسلاب هنع ريبعتلاو هءافك باقعلا نم هلدعاو ىلاعت
 ءاعنشلا ةطخلانم هولاق ام بتكتسىا 6 اولاقام بتكنس عماس هعمسي ناب هلئاق ىضربال
 نيسلاو . بوتكملا تشك هلمهنالو هاسنن ال انملعف هتش'و هظفحنسوا ةظفحلا فئاحىف

 رفك وهوال فيك لوهلاو مظعلا ةياغىف هنوكل هتايثاو هنيودت ادبا انتوفي نأ ىا دكأتلل
 فطع ه6 ءاسنالا مهلتق و98 مالسلاهيلع مركلا لوسرلاو ميظعلا نال قلاب ةازز ماع لل ابك قباب

 قياوسهبف مهل لب اهوبكترا ةعرج لواب سيل هنا ىلع اهيبنتو ناوخا مظعلا ىف امهناب اناذيا هيلع

 مءاضر ءاببنالا مهلتقب دارملاو مئاظعلا هذه لاثما هنم دعبي مل ءايسنالا لتق ىلع ًارتجانم ناو

 مرجو قحريغب انئاكئ ا مهلتقنم الاح عقو ىفوذحمي قلعتم »6 قحريغب 9 مهفالسا لعفب
 باتكلا ةءارقدنعوارشحلادنعوا توملادنع «لوةنو# ىمالا سفن ىفوهاكاضيا مهداقتعاىف

 قرحلا باذعلا اوقوذ مهل لوقت ناب ةيتكلادعب مهنم مقتتنو ىا 46 قيرحلا ٍباذع اوقوذ ©

 | 6# مكيديا تمدقامي © روكذملا باذعلا ىلا ةراشا 6 كلذ » صصفلا نيلسرملا مقذا 3

 | ريبعتلاو ىصاعملانم اهريغو هميظعلا كلت لثم هوفتلاو ءانالا لتقنم هومتفرتقاام ببسب
 | ليبسىلع ىديالاب عقاولاك لمتلك لعل نهب لاوزي لامحالا رثكا نال ىديالاب سفنالا نع
 | ضارتعاةلماو وذح ًادتمربخ هنا ىبععفرلا هلحم ه5 ديسعلل مالظب سين هللا ناو  بيلغتلا

 | مهلبق نم تنذريغي هدبعل بذعع سيل ىلاعت هنا ىمالاو ىا اهلبقام نومضملا ةزرقم ليبذت
 هنسلا لهاةدعاق نم ررّشام ىلع مطب سيل بنذربغل مهبيدعت ناعم مظلا قب كلذ نعريمتلاو

 ليحتسام ةروصب هريوصتب كلذ نع ىلاعت هتهازن لك نال اغلاب املظ هنوك نع الضف

 | ريغ لامعالانا عم اهتعاضاب لامج الا ىلع هبانالا كرت نع ريعياك ملظلا نم هناحبس هنع هرودص

 ذارباب ىنعملا اذه ديك أتل ةفلابملا ةغيصو اهعايض اهنع هفلخت نم مزلي. ىتح باوثلل ةبجوم
 دسلانا نيتي آلا قيقحنىف ةراشالاو تي لظلا ىف ةغلامملا ةروصىف بنذ ريغب بيذعتلا نمرك ذام
 ةفصلا تلماكت هسلق تامو ناطيشلاو ىوهلا هلع ىلوتساو ةمسمذلا تافصلا هيلع تلغاذا

 نا ) ىلاعتهلوقك ناطشلا هللا هحوب ىحوالاوه نا ىوهلانعالا قطنياف هسفنل ةيرامالا

 نوعرف ىمدا اك ةيبوبرلاىعدت ىوهلاب تلمكت اذا سفنلاو «مهئايلواىلا نوحوبل نيطايشلا
 هللاو ) هلوق ةيبوبرلا تافصنم ناو ةيبوبرلا تافصنم اهمالك ن وكف ىلعالا مكبر انا لاقو
 اهسفنل ةيبوبرلا تافص تتيثا ءوسلاب ةدامالا سفنلا لاح داسف مت اذاف (ءارقفلا متاو ىنغلا
 6 ءانغا نحو ريقف هللازا اولاق نيذلا لوق هللا عمسدقل )) هلوقك اهبرل ةيدوبعلا تافصو

 6اولاقامبتكتسالرقفلاىهو ةيدوسلا ةفص هلل اوتيئاو ىنغلا ىو ةيبوبرلا تافص مهسفنل اونينا

 ناىلا ريشي «قحريغب ءاسالا مهلتقإ)ىه6و) مهلاعفاب اهانتما كهذه مهلاوقاب مهبواق تيمنسىا

 ا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاسالا ىف لاعفالا هذه ءازج لثم هللا ق> ىف لاوقالا هذه ءازج

 أ ىا(مكيدياتمدقاع كلذإ ةعبطقلاو رهقلارانب(قيرحلاا)تمملا بلقلا(باذع اوقوذكوقنوإ
 | هللاناو) ةعيرشلاو ىضرلا فالخو ةعيبطلاو ىوهلاقفو ىلعةيلعفلاو ةيلوقلامكتالماعم مؤشب

 | ه رهف ةفصرهظم مهنم حلصملا لمجال ىنعي هعضومريغفف 'ىثلا عضي ناب (ديبعلل مالظب سبل
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 0 يف رف باننا مج تبوو نايمد
 احشو هيف ةبغر ايندلا ىف هب ملحم اذه ةكئالملا لوقش اذهام ىدان دحاو لكو ضرالا يف

 هلال نصحو ىرخالاىف باوثلا ببس اه ءاتبا نا م ىقعلا ىف باقعلل ببس ةاكزلا عنف هيلع
 اولبقتساوةقدصلاب ؟اضرم اووادو ةاكزلاب مكلاوما اونصح ) ملسوهيلع هللا ىلص لاق ايندلا ىف

 م مالنسلاهيلع ىسوم نا ب ىود  (هل ةاكز النمل ةالصال.) مالسلاهيلعلاق ( ءاعدلاب ايالبلا |

 فلا انعو هحح كفل جحو ةزرانج فلا ىلع ىلصو هقر | [قتعاو ةمكر فلا ةلبأو موي

 ماعلك ىزيال لام نوعلم) ماللسلاو ةالصلاهيلع لاقو ( هلام ةاكز ىدؤي, ىتح هعفني مل ةوننغ
 جالتخاو ةشدخلاوةضرملاو ةبكنلاو ةرثعلا ءالبلانمو ةليل نيعبدا لك ىف ليال ندب نوعلمو
 دؤيملو رارصالا ىلع فقونمرزو ىلع تفقو رابخالا هذه تعمس اذاف ( كلذ قوؤفاق نيعلا
 لاومالاولاوحالا هتدعاسامدعب اتم اريقف عجري نا ىلا لابلا ءافصو سفنلا ةببطب هلام ةاكز

 سف تيدردوش شددلك ادرف هك تنيحيو ناكر وما ورينا رب

 نجتثتبح" 0 بابععلاٌ” ا ا ا ٍِ-ٌٍا__-_-_-_-0-ب طيس سل

 نزو دنزرف ز ديايلا تقذش هكا * ناشيوخ ةشون ربي دوخاب ون
 معقم جنك ىالاب تسمسلط * مسو رانيدب ركحناوت لم
 ناد ب ناش بلك هزيا كرو نت ننوه رد ب لصيل ا رفاتل
 دك تماس ربك كيد وحين اخ 9 كسي نايك . اري لحلا 'نغلمف
 لام ناشيازا دنهاوخ كيمترك * لابعاب ىدب ىناكدنز رد وج
 كايعاي ميمو نع بانيو اي + دلامو هوس فيديا ند . لفاخ يت
 كاخ مشجرد ههرس ىوش ادرف هك * كاب مشج زا تلفغ ةمرس 35

 ىلاعت هلوق اوعمسامل دوهلا هتلاق 46 ءاينغا نحو ريقف هللا نا اولاق نيذلا لوق هللاعمس دقل 00
 ركبىبا عم ٍبتك مالسلاو ةالصلاهيلعهنا  ىورو - 6 انسحاضرق هللا ضر ىذلا اذنم

 ةاك زلا ءاّساو ةالصلا ماقا ىلاو مالسالا ىلا مموعدي عاقنف ىني دوهي ىلا هنع ىلاعت هللاىخر
 دجوف مهسرادم تسب موب تاذ هنع هللا ىذر رخل لخدف ابسحاضرق هللا اوضرس ناو

 مهماملع نم ناكو ءاروزاع نب صاحنق هللاَقي مهنم لجرولا اوعتجادق دوهملا نم انيك أسأت
 ادم نا ٍملعتل كلا هللاوف ساو لا قنا, قساجفل ركب وبا لاقف عيشا هل لاقي رخآ ربح هعمو
 ّدلاضرقاو قدصو نم آف ةاروتلا ف ؟دنع ابوتكم هنودجت هّللادنعنمقحلاب مءاجدق هللا لوسر
 ضرقتسيانبرنا ميزت ركب ابا اي صاحنف لاقت باوثلا كل فءاضيو ةيلا كلخبدي ينيج راضّرق
 هناو ءاسغانحنو ريقفل اذا هللان اف اقح ل وقتام ناك ناف ىنغلا نمريقفلا الا ضرقتسامو اناوما

 صاحتق هجو برضو ركب وبا بضفف ابرلا اناطعا ام ابينغ ناكولو انيطعي و.ابرلا نع م اهني |
 للاودعاي كقنع تيرضا مكبر و اننيب ىذلادهعلاالول هديب ىسفن ىذلاو لاقو ةديدش ةبرض
 اًمدصتو هلعادر تلزتف هلاام دحج>و هاكشف سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا صاحنف بهذف

 ىضرل ادحاو لئاقلا نوك عم ذئنيح عمجاو رك ىو ١ هيلع فخ هنا ىنعملاو كلذب نيقاسبلا
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 ٌْ | ثيدحلا اللالدتسا ران نم اقوطوا هح نوقوطب مهناو هتققح ىلع وه لشو نالف ةنقرف |

 | #« ضَرالاو تاؤمتتلا ثاريم ماك ارتشاو ًالاقتسا هريغ دحالال هدحو 4 هللو 9 ' ىجعسو

 | نولخي مهلاق تاومسلا ل هذ اهثراوتن ىللا تالاسرلانم هريغو لامنم امهلها هثراوتيامىا
 مهكاهدنع ىلاعتهإدسفف هنوقفتيالو هنوكسعام مهنم ثرويهناوا هلببسفف هنوقفننالو كلم هيلع
 كيزاحف 6 ريخ ٍِظ ءاطعالاو عنملانم 6 نولمعتامع هللاو 0 ةمادنلاو ةرسحلا مهيلع قبو

 الخ نوكيال عرطتلا نع عانتمالاو بجاولا ءادا عانتمانع ةرابع لخبلانا يعاو * كلذ ىلع

 / همؤلي نيذلا براقالاو سفنلا ىلع قافنالاك ريثك بجاولاو مذلاو دبعولا هبزرق كلذاو

 لاملاب ةيوقتلا خجلا باتحالا دنع داهحلا لاعىفو ةصمخلا لاح ريغلا ىلع ةقدصلاو مهتنوؤم
 نال كلذو داتا راك ءاخسلان ام ةواقشلاريسك ١ لخيلاناىلا ااا الانام 5 0

 | ريصي لخبلا ريسك انف ةداعسلا لهال لضفلاو (هلضف نماللاق اك هلضف لاملا ىعس ىلاعت هللا
 | نولعجم لخبلا ريك اب ىنعي (مهل رشوهلب مهل اريخوه) لاقأك ةواقش ةداعسلاو ارهق لضفلا
 هولعطءاخسلا ريسك ا هلضفوهام ىلع اوحرط مهناولو مهلارش هإاضف نم هللا مهان | ام ةيريخ
 | بح ةفا نع ربع مث حبحشلا ةنملا جلينلو ةنإطالها اهباوراصلو ةداعس هوريصف مهلاريخ

 لخيلا لثم ةميمذلا تافصلا مظعم أشنت اهنمو بلقلاب طحل اهنال قوطلاب لاملاو ايندلا

 ىنلا لاق اذهلو كلذ ريغو :بضغلاو ريكلاو ةوادعلاو دقحلاو دسحلاو صرحلاو

 ىولعلا:تفيرمشلا حورلا ريصي ةاكزلا عئمبف ( ةئيطخ لك سأر ايندلا بح ) مالسلاهلع

 اماذعو اهححو اهتاف اب اقوطم ةيناملظلا ةيلفسلا ةسسخلا تافصلا هذهب افوفحم ىناروتلا

 هتماق تماقدقف تامنم هناف ةقرافملا دعبو ةماقلاموي

 تسرخ دشوبب سلطا لج اررخ *« تسرتمب ىنكذا لامب عم هن

 لامو هاح دور 2و دبا 2 لاكن نيدو لضخف و دباب رنه

 درك درك ناشيوخ ىبزا ناهجح #*« دروخو ديشخم هك ىأر هديدمسل

 . اعاجش ةمانقلا موب هل لثم هتاكز دو لف الام هللا هان ا م لاق

 ١ انا كلام انا لوشمث ) هيقدشب ىنعي ( هتمزهلب ذخأي مث ةماسقلا مون هقوطل مع عما ثا

 أ ةح ةاكزلا نم هب لخئام لعجب ) ةياور ىفو ةياآلا ( نواح .نيذلا نيسحيالو الت مث كزتك
 هللا لص لاقو ( كلام انا لوقتو هساررقنتو همدقىلا هنرق نمهشهنن ةماسشلامون هقنعو اهقوطي

 ماظعا همايقلا مون اهب ىناالا اهقح ىدؤبال متْغوا رش وا ل ابا هان وكي لجر نمام ) لسو هيلع

 ىتح اهالوا هلع تدر اهارخا تزاج الك اهنورّقب هحطنتو اهفافخاب هأطت هئمساو نوكتام

 لمحلالدعن لقثو ءاغر هلولهاكى لع اربعب لمح لبالا ةاكز عئام . دماحوب| لاق + (سانلا ناب ىغَس

 عنامو . مظعلا لبا لدعي لّقثو راوخ هلهلهاك ىلع ارو لمح رقبلا ةاكز عئامو . مظعلا

 دعرلاك ءاغثلاو راوخلاو ءاغرلاو مظعلا للا لدعي لقثو ءاغث اهل ةاش لمح معلا ةاكز

 اربةب لي ناكىذلا سنجلا نم تثلمدقال ادعا هلهاكىلع لمح عرزلا ةاكز عئامو . فصاقلا

 هل عرقا اءاجش لمح لاملا ةاكز عنامو . روبشلاو ليولاب هتحنىداني نوكياملقنا اريعشوا ناك



 ااب7م«*اط مج +١ قيس م عارلاءزملا

 هللالوسو بانج ىلا لسوتلابالا كلذ رسستيالو قئاللا هجولا ىلع قوقحلا ةاعارمو ةققحلا

 هبلاو لوسرلا ةطساو الب فشكنيال لاوحالاو قئاقملا بيغناف سو هيلع ىلاعت هللاىبد
 ىوقتلا ةقيقح ىلا قرتي فيكو ا (نكلو بيغلا ىلع مكعلطيل هللاناك اموز) ىلاعتهلوقب ةراشالا
 ةعباتم نم دبالف ( ةلسولا هلا اوغتباوإ ىلاعت هللالاق هراتخاو هيأرب دقتْنم قالطالا ملاءو

 مالسل هيلع ىنلا

 تفاين هر دوصقم لزب ىبك زك ىه * لسر ديس تعباتم ىب هك اقح
 تفاّس .لد ىور وا ةنالخناز 17 #* دنهد ىعهدىرد جبهبوا جيهزا

 هريغفال هن ةاحنلاو ةعيرشلاب كسقلاو ةدارالاو ىلاقلا قيدصتلاوه هلوسربو للاب ناميالاف |
 باوث' هللاريصي (اهدراوالامكسمناوإل ىلاعن هلوق ىضتقمي رانلا درواذا نمؤملانا - ىود ظ
 اهحالم مالسلاهيلع ىفطصملا نوكيو اههعارشش ةالصلاو اهلبح نإ 211 هيون لوول ١

 نو ريعتف ةيبط ا مهج ران رحب ىلع ةنفسلا ىرخن و هللانوربكبو اهيلع نوسلجحم نوسؤؤملاو

 كلام سأر ى اعءاضباق :تمذام:كناؤ كلام نساركماياناق كمايا عيضتال ىخاابف . نيملاس اهنع |
 ةنس ءامحاو تادادعلاو تاعاطلاف لغوتلاب هلاصح ىف دهتجاف حرلا بلط ىلع رداق كاف 0

 مهل.نذؤينا نون ىنوملاناف توفلاو توملا لبق هيلع ةالصلاو مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ظ

 ءامحالا نمزوجعتيو مهلنذؤيالف ةرم اوحبسيوا هللاالاهلاال ةرم اولوّقوا نيتمكر اواصيزاب |

 ةلفغلا ف مهمايا نوعيضي فيك |
 داخل ناجم طل ازور "دارس كيما ناز دعتما نو ذكرا

 تفخم مهرب هدرم نوجرك ذزابل < تفك ناكما تسه مدن ىا هك

 راهش تصرف دنح ىعد ئرابون « راكزور دشب تلفغي ازاموح

 لاوقالاب ايندلا ف نوكياكصلخا نم قفانملازيمتف ( اوهبتنا اوتاماذاف ماين سانلا ) مال. هلع لاق

 ىلاعت لاقاك كلذ هجو داوسو اذه هجو ضاس ةرخ الاف نوكي كلذك اهريغو لاعفالاو
 تاناحتمالاو فللاكتلاو تاعاطلا قاشم لمح نا لقاعل اىبعف (هوجودوستو هوجو ضد موبر)

 نورسخبو نوقفانلاو نوضرءملا بح موي ةيغبلاب رفظيو مارملاب زوشب هلعل ةنهلالا

 دشاب شغورد هك سه دوش ىور هبساب * ناميديآ برت كحم رك دوب شوخ
 ةفلاخملا نم 6 اباو هللا انمصع ناهيوا لجرلا مركي ناحتمالا دنعو رابكلا ضعب لاق *

 لوالالوعفملاو نيسحبال لعاف لوصوملا 6 هلضف نم هللا مهيت مب نولخي_ نيذلا نيسحبالو ف .

 نه هللحمال لصف ريمض © وه 8#: مهلخم ءالخبلا نيسحيالوىا هيلع نولخي ةلالدل فوذحم .|
 لخبلا ىا #* وهلب # روك ذملا لعفلل نا لوعفم مهقافنا نم 5 مهل اريخ لف بارعالا |

 هلوقل ناب 46 ةميقلاءوب هباولخبام نوقوطيس ل مهدلع باقعلا بالجتسال © مهلرش ف |
 ةراعتسالا لبق نم نوكف ةمث قوط الذا قوطلامازلا هب اولخام لابو نومزابسىا مهلرشوه
 دحاو لك لاوز مدعف اهبةماخا وحن قوط موزلب مهبهكأو لخبلا لابو موزل هبش ةيليثقلا ظ

 قوطنالف ةنملاَعاك نوقوطي هنم قتشاو قيوطتلاب ميلا موزأنع ربعف هبحاص نع امهنم .

 0( ظ



 نارمخالا ا .ةروس موك مؤ جم

 اومجاو مهءان اولمرا فكو مهؤازجا تددبن فيك اولمأتو .بارقلا 7 مهعراصمو |
 مهرايدو مهراثآ تعطقناو مهراكو مهراغص مهدعب تكلهو مهلاوما اوعيضو مهدالوا

 تناكنفناربنلا تاكرد ىلا الا رصيجلو نارسخلاو باذعلا ىلا الا هللا ةمعتن نفك ن ف عجديإف |

 / ىلاعت لاق لمهبالو لهم َللاناف اليوط شاعذاو هللا اوراصام ىلا ريصبسف مهتلفغك هتلفغ
 / اهلمجاف ةعاسايندلاف .لبلقالا اهبعتقلاو ةايملاامو (ظيلغ باذعولا مهرطضنمث اليلق مهعتم)
 باسا نه تاعاطلا عبمججو # لوبقلا بابراو لوصولا لهانم ةعامجاب قحلت كلعل ةعاط
 | بيسموصلاو .اهانساو تاعاطلا فرشاو اهالعاو تادابعلا لضفا ةالصلا اصوصخ حالفلا
 | ةأشنلاب هنع ريعملا تاسنامسللا قياضه محرنم جورخلا ةطساوو تاومسلات وكلم ىف ولولا

 | [ نيترم دلوي+ نم تاومسلا توكلم جلينل ] مالسلاه يلع ىسيع لوب هيلا ريشا اك ةيناثلا
 | هناش لج هلوق وهو ىسدقلا ثيدحلا ريشي هيلاو ءاقللا ةدهاشم ةطبار موصلا ةدهاجم لب
 | عوجلاب ةيؤرلا ةداعس لين هناحبس قلع اذهلو هؤازجانا ىنعي ( هب ىزجا اناو ىل موصلا )

 ئ دج هزاز العلل اانا وسبع .ةيدطف كيدز
 ا اطبع ايت واتا يزول اان

 / ىلع # نيصلخلا 6 نينمؤملا # كرتبنال هي رذبل » اديرم هي للازاكام قه ؟اياو هللااقزر
 | هي بطلا نم ثينحلا زي, ىتح © هرصعف نيقفانملاو نيصلخلا ةماعل باطخلا # هيفع متاام
 تا ىتلا لاملا ىلع مكتم نيصلخلا رذيل هللاناك ام ىنعملاو هزرفاو هلزنع ازيم هزيم ”ىئلاذام
 قيدصتلا ىلع مكفافتال مكقفانم نم مكصلخ فرعيال هناو ضعس مكضعب طالتخا نم اهملع

 للان اكامو 8 ةرجهلابوا داهجلابوا مكلاوحاب هيننىلاىحولاب صلخلا نم قفانملا زيي ىتح اعيجج
 رفكنم بولقلا ىفام ىلع علطبف بنغلا لع مدحا ىنؤيل هللازناك امو ىا # بنغلا ىلع مكعلطيل

 ١ ضعبب هريخيو هيلا ىحوبف 6 ءاشي نم هلسر نم ظ ىطصي 6 ىتجي للانكلو » نامياو
 | هدحوهوملعتنابوا صالخالا ةفصي 6 هلسروةّللاب اونم اف #9 اهيلع لدبام هإبصتيوا تاسغملا
 | مهلا ىحواامالا نوملعيالو هللامهملعامالا نوملعيال نييتحم ادابع مهوملعتو تنغلا ىلع اعلطم

 ىوقتلاو نامبالا كلذ ةلباقمي 6 مكلف 98 قافنلا 6 اوقتتو 9 ناعالاقح هي اونمؤتناو
 | دصقملا ىلا ريسلا ناف ىوقتلا مظع ردق ىلع رجالا اذهو ههنك غلببال 86 مظع رجا ف
 ظ قتلا ىدقبالا ًايهتيال ءابتجالا لزانم ىلا لوصولاو ىلعالا

 مدق ىب مد درادن ىلصا هك * مدهن تّقيرط ردنا دياب مدق
 لاقف ناكلملزت لبللاضعب ناك املف سدقملاتب ة رخيص تحن ةليل تب مهدانب مهاربا لاق *
 نم ةجرد هللاطح ىذلا كلذ لاقف مهدا نب مهاربا رخ آلا لاقف انههنم هبحاصل اهدحا
 ' تيضف معهارب!لاةلاقبلا رم نم هرم ىلعةرمك تعقوف رّعلا ةرصبلاب ىرتشاهنال لاق مل لاقف هناحرد
 | سدقملا س. ىلا تعجرو هرمت ىلع ةرمث تعقواو لجرلا كلذنم رّعلا تيرتشاو ةرصنلا' ىلا

 | هحاصل اهدحا لاقف ءامسلانم الزن دق نيكلمإنا اذا لبللا ضعب ناك املف ةرخصلا ف تبو



 مت ل١٠ ومس ارلا ءرجلا

 رفكلا نم من ام كلذب اوبستكاو هتداراب مهرمع لاطاو مهلهما امل ىلاعت ملال
 اهباسال ديرسهنا مك اهلديم وهف ةدارالاعالا قلخم الو اضيا مل املا كلتل اقلاخ ناكناضطلاو ١.
 ةقاعلا مالةلزتملا دنعو ضاىغالاب ةللعم تسيل ىلاعت هلاعفا نال ةلعلا مال تسيلو اهيلا ةيذؤملا ظ
 أ يرمعلاط نم سانلا ريخ) مالسلا هيلع لاق ةرخآآلاف هب نوناهي ىا :«نيهم باذع مهلو و# |

 رفاكلا رمع ةلاطا نا ىلع ةيلآلا تلدو#* ( هلم ءاسو هرمسلاط نم سانلارشو هامت نسحو
 ةقيقحلاىف ةمقنو ةدوصلاىف .ةمعن ىه لب ريخي سيل ايندلاىف هتادارم ىلا هلاصياو قسافلاو .
 الهلا ىلا هءاضفال ةقيقطبادنع ةمعن كلذ .دعبال اهومسم اصيبخ اناسنا عطا نم نا ىديالأ ظ

 ظ هدالواالو هلاوما ةرثكبالو هدادتماو رمعلا لوطب رتغيال نا دبعلل ىتبنبف ةبوقعلاو
 راوخدوزدرك ناهج كارز نع سبىا * درك زيزع تناهج هكناب وشم هغ
 رامد ىهك دداد رام ريكحرامنو * ريكرام ىوجناهجو ناهج نيا: تسرام

 مهرامعا ترصق ىلا كما ىلع ىمعن نم نا ) جارعملا ةلبل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلهللا لاق ؤ

| 

 لوطي الك مهئامز ترخاو مهباسح ةمايقلا ىف دتشي زابك مهلاوما تالقاو مهبونذ كت الك
 سفنل ناف ءاطولا نيلو ماعطلا ببطو سانللا نيلب نيزتتالدمحا اي ) اضيا لاقو ( مهسبح روبقلا ىف
 كلعبطتو ةعاطلاق كفلاخو ةصعمولا هارت ةعاط ىلا اهرجالكء وش قبفر. نهورش لكىوأم |

 ةنيرق ىهو تنما اذا لفغتو ترك ذ اذا ىو تنغتسا الكت تع اما لشو ةشدملا رو
 تنا لئقاذاو ريطتال اهيلع تلمح اذاو ريثكلا لك أت ةماعنلا لثكس فنلا لثم لبقو (ناطيشلا
 لاملا :كف ىحانج اذهو رئاطانا تلاق اش اهيلع تلمح اذاو ىجر هذهو ريعبانا تلاق رئاط
 ( ىنغتسا هآرنا ىتطيل ناسنالانا الك ]) ىلاعت لاق سفنلا رغت ءانغتسالا لاو

 تسركيد 'هلبق شتعاس نه هك * تسرب توهش سفن تعاط ربم ظ
 هرس سدق ىدعسلالاق ظ

 ديرب نتز شرس رجنخب هكنامز نارد * تفك ىدنفسوك باصَقب 11017
 ديددهاوخ هجدروخ برج ىولهر ةكىبك * مديد ما هددوخ هك ىراخنب .ىه ىازج

 تنكبو تلاق كمعطبف هللا عطتستالأ لال وسراي تلق تلاق: اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاعزعو
 ىبد تلأسول هديب ىبضنىذلاو ةشئاعاي) لاقف بغسلانم رجلا دشو عوطانم هيتيأدالل |[

 ايندلا عوج ترتخا ىنكلو ضرالا نم "تنش ثحاهارجال ايهذ ايندلا لابج ىعم ىرحينا
 دمحل ىتنتال ايندلانا ةشئاعاي ءاهحرف ىلع ايندلا نزحو اهانغ ىلع ايندلا رقفو اهعبش ىلع
 روكموهف امهني عملا بلطينف ناترض ةرخ الاو ايندلا) مالسلاهيلعلاق (دلبجخ ىلارالوالو
 أ هلاغط ديزي ءانغتسالا ردقبو اهبىختسيل هيلع ةيويندلا دصاقملا باوبا حتفيو اهنلا باتحالا | دحاهلط زواج. ىتح اينالا ىلع صرحلاب سفنلا نايفطيف هلهمي ىلاعتةللاف ةلفنلا ف قيرمغ وهف للملا تاجردلاىلا غولبلا ىوهلا ةعباتم عم مارنف (رورغموهف امهنيب عمجا دينمو
 ظ ظ
ْ 

 | لكشم تسراك نتشاد نايئالد ةكورلوا لد هنم امد تمعنو انش
 | مهتوم اوركذتف اريثك اوعجو اليوط اوشاع دق متالانم الق اوضمنيذلا ناوخالا اهياابف |
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 نارمع لآ ةروس مدت ٠١9

 ' م بر مدهأ شوكب 5 تفخم خزود لوهزا ماد ىش ظ

 ىدب ىباهر اراركبد 2 * ىدشر,نمزخزود كى دول هج |

 ةريثك ةئيسلا لامعا ىرب ثيحب عضاوتبي لب هللا ةماركل الحم اهاربالو هسفن ىربال لقاملاف

 نيملسملاراعش نم نا ملعاو *ضحلا مدعلا الا هسفنىف ىريالو لب ةحلاصلا .هلامعا ىلا ةيسنلاب

 فك ىلاعت هللانا ىريالأ نيمثاللا ةمول اوفاخمالو هللا لبسوف اودهاج نا نينمؤملا ةداعو
 هللا لضف كلذ مثال ةمول نوفاخمالو هللاليبسيف نودهاجي ) هلوقب كلذك مهلاح اموق حدم

 | هنادعأ ىلع هرصنيبو همصعل وهف هللا عم ناك نش 6 مظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشي نم هِمنؤب

 ةرامالا سفنلا ودع اصوصخ

 لما يوك نسج بحال هللا < امهاتنا :لحا ا
 هدريس ناح تيوه قالطاب * هدم كاب تعسط فاصواز

 هدناشف نماددوخ درك ز امام * هدنام دشرخو هباس هتفرب
 | نوعراسي نيذلا كنزح الو # نيما نيكملاو نيقيلاو صولخلا ىلا كاياو هللاانلصؤا
 نوققانملا مهو هيف مهتبغر ةدشو هيلع مهصرح ةياغل اعيرس هيف نوعقي ىا 6 رفكلاىف
 | ةرارون ءانطا'اعسو رافكلل ةرهاظم رفكلا نم: هاونطباام ىلا نوعراشي نيذلا نوقلختللا

 | ررضلا نم اه ةتلا هنيدو هللا ءالوا كلذي اورضي نل ىا 46 أيش هللا اورضي نل مهنا # |
 / ةرخآلاف مهل لعجمال نا كلذب هللا ديري ىا ه«ةرخ آلاىف اظخ مهل لمجال نا هللاديري وف
 | ركذىفو . رفكلا ىلع اوكلهي ناىلا نوهمعي ما ميكر كلذلو باوثلا نم ام ايصن

 | نم ظح مهلن وكبال نا نيمحارلا محرا دارا ىتح ةياهنلا غلب مهرفك ناب راعشا ةدارالا

 # مهلوف وف ةرخ "الاف ظح مهل نوكينا مهل دري ىلاعن هنال رفكلاولا مهتعراسمناو هتمحر

 اورت' أ نيذلا نا 8 هردقرداَشال © 4 مظع باذع 8 باوثلا لدب ىلكلا نامرحلا كلذ عم

 اورضينا ف ه هوكرت امع اضارعاو هوذخا اهف ةيغر هنمالدب هوذخا ىا هني ناميالاي رفكلا |

 | هللصحت هرورسو هارتشا امي ىرتشملا طاتتغاب ةداعلا ترج املو هي ملا باذع مهلو أيش هللا ظ

 كلذل ةاعارم ماليالاب مهباذع فصو ةرساخ اهنوكدنع ةلاتيو:ةحار ةقفصل [نركديع
 ' اهزيحىف امي ه اما نيسحبأل لعاف هتلص عم لوصوملا # اورفك نيذلا نيسحيالو ب |

 ' امو ريخلاو أدتملا نيب ةبسنلاب ىلقلا لعفلا قلعت وهو اهب دودقملا ماعأ هيلوعفم دسم ةداس
 تمقو اهنكل وةلوصفم بتكتنا طخلا لع سايق ىفاهقح ناكو اهدئام فذحةلوصومواةيردصم
 ١ فحاصملا طخ ىف مامالا ةنس عبتنو فلاخ الف ةلصتم هنع ىلاعت هللا ىضر نافع فحصمىف

 راهنلاو لبللا ناولملاو ىهدلا ازوصقم ىلملاو ةدملا ةلاطاو لاهمالا ءالمالا 6 مهل ىله ف

 | يربو مهتدادا نع مهعنم نم ب مهسفنال راو مع ميامزم نا وا مهلانءالما نا ىا امهبقاعتل

 | مالماللا يي اما اودادزيل مهل ىلع 2 لاصتالا اهقح اهقح ةفاك 6 مبا مهمعز رابتعاب ليضفتلا

 | ىذلا ءالمالا ناف امهل ديرم ريشلاو ريخلا لعاف ىلاعت هناي نيمئاقلا ةنسسلا لها دنع ةدارالا

 دايدزا ىلا هب نواسوتب مهنال مهلريخب سيل هناو ىلاعت هلاعفا نم هنا كشال رمعلا ةلاطا وه

 (ىن  ه  نايلا حور )

 ا
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 ظ «َساناوذرفاوبلقنا ىلع فطع وهو لعفو لاوق نالوا لكىف 6# اوعبتاو قيوسلا |
 / * مظع لضفوذ هللاو #9 مهجورخو مهتأرجع نيرادلا ريخم زوفلا .طانم وه ىذلا |

 / راهظاو نيدلاىف ىلصتلاو داهجلا ىلا ةردابملل قيفوتلاو ناميالا ةدايزو تيبثتلاب لضف ثدح
 فلخت نمل ريسحت هيفو .ليلجلا عفنلا ةباصا عم مهؤوديام لك نم مهظفحو ودعلا ىلع ةأرجلا
 نوكي لع اولاق مهنا ىورو ءالؤه هبزافام مهسفنأ اومرح ثنح مهيأر أطخل راهظاو مهتخ |
 نونمْؤملا اهنا طششملا ىا هي مكلذ اما 8 مهنع ىضرو وزغلا باوث هللا مهاطعاف اون اذه ظ
 مهرهقو نيكرشملا ةبلغ نيقفانما 6 هءاياوا فوخي ف هربخ ه6 ناطيسشلا ف أدتبم وهو |
 ىف هللا لوسر نع اوفا دقو ضرم مهبولق ىف نيذلا نوقفاسملا مهف.مهلاتق نع اودعقبل |
 اهيا ملا اماو هؤابلوا مه نيذلا نيقفاملاب قلعت اما رافكلاب هفيوخت نا ىنعملاو جورخلا ظ
 ناطبشلا ىا هك مهوفاخت الف ف هفيوخ مكب قلعتال نوبلاغلا هبزحو هللا ءايلواق نونمؤملا |
 نامعيالاناف ه# نينم ؤم منك ناو ىرما ةفلاخىف ه«نوفاخو 8 هريغو نايفس ىنا نم ءايلواو 0
 ١ هبالواو ناطيشلا رش نم نمالاىىدتسو هربغ فوخ ىلع لجو نم هللا ىوخ.راثبا ىضتش |
 ' دعب نم وهو صاخلا فوخو .هللا ةبوقع نموهو ماعلا فوخ .ماسقا ةثالثىلع فوخلاو * '
 ' ةوعا ) هلوق مالسلا هيلع ىنلا راشا بتارملا هذه ىلاو هللا نم وهو صخالا فوخو .هلل ظ

 عرغ نوه نا كلاسلا ىلعف + كنم كبذوعاو كطخيس نم كاضرب ذوعاو كباقع نم كوفعب
 ا قوف صاقلاوه هناف هنمالا فاخيالف هدوجو ريغ ادوجو نوكلاىف ىريالو اهتافصو هسفن |
  نيكينا ةلخلا ماقم نخآ هرم سدق ىربكلا نيدلا من لاق «دومالاعيجج ىفاكلا وهو هدابع ظ
 ظ ىزاريشلا ظفاحلا لاق ء.ءاطسإج طبعا نع ككرولا | | منوهوا ”ىش لكن م هبسح لا نا هلققحيو تاريكت عبدا تانوكملا عيججو هسفن ىلع
 تسه هكهج رهرب هرسكي مدز ريبكت راج * قشع ةمشجذا مت>اس وضو هكمد ناهنم ظ

 ظ
 ا

 ' كلاه *ىش لك لاق دقو داما ةلزنمب انيم للاريغ دوجو ىأر قشعلاب همابق تقو هنا ىلا ريشب
 ' تانوكملا_نعو هسفن نع ءانفلا وه اذهو ريغال تاريبكت عبداب تبملا ةالصصو ههجوالا ظ

 ١ نيسحو ىسفنل ادادح ةنس ةرشع ىتنثا تنك ديزيوبا لاق * ديحوتلا ةقيقحب ىلاعت هللا انققح
 ةريشع ىتنا هعطق ىف تلمعف ىهاظ رانز ىطسو ىف اذاف اهبف رظنا ٍةنسو ىبللق ةا سم ةنس |
  ىل فشكُف مطقا فكر ظنا نينس سمج هعطق ىف تلمعف داثذ ىتطابو اذاف ترظن مث ةنس
 | ةفيزي ىنال“ ليقو :« تارييكم عبرا .مهيلع. ثزبكف: ىو: مهتيأرق. قلخلا ىلا_ترظق |

 ظ امنلولا صلف كنت نم ىل الاقل لاقف ريكذو ركذم عم كلاخ ناك فك هتافو دعب ىاطسلا
 ةقبقحو هللوبق الب ديفيال ارارم هدبعا1 تلقولف الاو ىنكي ىدبع وه لاق ناف ىبد الأسا
 ' نا  ىور - هتاداع رئاسو هتالصو هموص نم ولو هللا ىوسام عبمج نم ىربتلاب ةيدوبعلا
 ' لوقا لب اهريغ الو ىتالصالو ىوص ركذأال ىهلا لاقو هبارحم لخد هرمع رخا ىف ديزيابا ظ

 | اذهو مالسالا وهو مالستسالاب كباب تنجو ىرانز تعطق ن آلاف ةلالضلا ىف ىرمع تدنفا
 ا ىدرورهسلا هخبيش قح ىف ىدعسلا خيشلا لاق * ةقيقح هسفن نم فاصنالا وه ظ

 ( يش )
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 ' َساامايب مهرك ذو امايا عئاقولا ىمست“ برعلاو انتعقو ىا سمالاب انموي رضح نم الا ان
 1 اوغلب ىتح ةعامج هعمو ةوقو ادلج هباحصا نمو هسفن نم ةءارا مالسلاهملع هللال وسر جرخف

 ىا مهسفتا ىلع اولماحتف حرقلا هباحصساب ناكو لاما ةينامث ىلع ةنيدملازم ىهو دسالا ءارمح

 تلزنفاوهذف نيكرشملا بولقىف بعرلا هللا قلاو رجالا مهتوفي اليكم هسفنا ىلع ةقشملا اولمح

 ةنباهدعي تعفو دقف ىرغصلا ردب ةوئغاماو دحا ةوزغب ةلصتم دسالا ءارمح ةونغ ىهمذهف

 | سيق دبعنم موابقتسا بكرلا ىنعي ## سانلا مهللاق نيذلا © ىلاعت هلوقب ةراشالا اهبلاو

 | نالث لاق مهمالك همالكو مهسنج نم هنا امل هيلع سانلا قالطاو ىبجشالا دوعسمنب معلوا

 / سان هيلامضنا هنالوا دحاو بوث ريغو درف سرف ىوس هلامو بابثلا سبلبو ليخلا بكري
 ' اوعمتجاى ا * مكلاوعمجدق © هباحصاو نايفساباىنعي # سانلانا و همالك اوعاذاو ةئيدملا نم

 | اندعوم دم ايىدان ةكملا ةنيدملا نم قرضنين ا ىلعم نعال نانفسابا نا ئور 4« مهوشخاذ#
 ترطب لباهت واع اهيا ءاش نا) سو هيلع هللأ ىلص لاقف تنشنا اهب لفن لب اقل ىرغصل ار دب مسوم

 ىبنم كردي رف عج ريذا هلادبو بعرلا هلق ىف هللا ىتلافذا رهظلا ىملزن ىتح ةكم لها ىفنامفسوبا

 | ىنلوا نيملسملا اوطبش نا بيز نم ريعب لمح مهل طرمشف ةريملل هنيدملا نوديري سبق دبع
 | نا الا ردب مسومب ىتتلت نا ادمم تدعا و« معناي لاقف ارمتعم مدق دقو دوعسم نب معن

 | نا ىلادب دقو نبللا هف برشنو رجشلا هيف ىعرت ماعالا انحلصيالو بدج ماع ماعلا اذه

 كلو مهطبتف ةنيدملا ىلا بهذاف ةءارج كلذ هداز جرخا ملو دمم جرخ نا نكلو عجرا

 نوزهح نيملسملا دجوف ةنيدملا معن ءاخ ورمع نب لدهس اهنمضو لبالا نم ةرسشع ئدنع

 ديرشالا صلخت مل ىا دحا مكنم تلف م 5 رايدف مونأ ىأرلاب اذهام مهل لاقف جورخلل

 كش عجرر مهيلا ميهذ ناف مل اول ستوووج رق نا 3و دعمملا رفانلا ديا

 روت نع هللا لوسر فرع املف مهنم موق نولق ىف مالكلا اذه رئاف دحأ

 | اك ار نيعبسف جرخف دحا ىبم جرخي ملواو نجرخال هديب ىسفن ىذلاو ) لاق مهنم كلذ
 | ىلا اوتفتلب+ ىنعملاو 6 اناا 8 لوقلا # مهدازف 9 ( لكولا عنو هللا انبسح نولوش مهلك

 | هدنع ةنلا اوصلخاو مالسالا ةمح اورهظاو مهناّشمطا دادزاو هللاب مهنه هب تسب لب كلذ

 | لوكوملا ىا « لكولا عنو هافك اذا هبسحا نم انيفاكو انيسحم ىا هك هللا انبسح اولاقو

 دعوملا اوفاوو مهلا اوجرخ ىا ةحبصف ءافلا *# هللا نم ةمعنب اوبلقناذ 88 هللا ىا وه هيلا

 ةفاعاا ىهو ىلاعت هللا نم ةساكاهردق رداشال ةميظع ةمعتب نيسبتلم مهدصقم نم اوعجرف

 مظع ةراحتلا ف حد ىا 4 لضفو مهنم ودعلا رذحو هفف ةدايزلاو ناممالا ىلع تاشلاو

 ظ ىفاو سو هيلع هللا ىلصهنا-ىور هو ركمال و ىذا مهبصيإل ىاءوسلا نم نيملاس # وس مهسسمل

 قلبملو مايا ةينامت ماع لكاهيف نوعمتج ةنانك ىتبل قوس عضوم تناكو ىرغصلا اردب هشجب

 تاقمن مهعم تناكو قوسلا اوتاو نيك شما نم ادحا كانه هباحاو سو هلع ىلاعت هللا ىلص

 ةندملاىلا اوقرصتاو نيمهرد مهردلاب اوءاصأو اوحنرو اسزو ايرا اورتشاو اوعاش تاراحنو

 ا اوبرسثتل مجرخاما اولاقو قيوسلا شي هيج ةكم لها ىمفةكمرلانايفسوباعجرونياغنيلاس |



ٍ ٌْ
 ام ماود لاع ةديرج رب تلا قشمي دش مدن نيل دكت | ديم زكر خ 

 أ للا ىضرل اءلط سفنلالذبو رغصالاداهجلاب لوتقم . نافشص هللا لببسىف لوتقملا ىناشاقلا لاق * |
 ىوراك ىوهلاعشو بحلا ةرفسب اهلتقو سفنلارسكو ربكألا داهحلاب لوتقمو . ىهاظلا وهاك

 داهملانم انعجر ) وزغلاضعب نم هعوجر دنع لاق هنا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر نع |
 ةقيقحلا ةايلاب مهبر دنع ءايحا لب تاوماب اوسيل نيفنصلا الكو ( ربك الا داهجلا ىلا رغصالا |

 | قازرالانم ةيونعملا ةنملاىف نوقزري سدقلا ةرضحىف نيبرقم عئابطلا سند نم يدرج
 أ ءاحالا ق زرباك ةيروصلا ةنحلا ىف نوقزريو راونالا قارشتساو قئاقملاو ىراعملاىا ةيونعملا

 | بسح ىلعتاجرد امهنم لكلو ةيروص اهضعبو ةيونعم اهضعب بتارم نانجلاناف امهيلك نموا
 أ اهتارد لضافتو تافصلا ةنجو تاذلا ةنج ةيونعملاف -لامجالاو بساكملاو مولعلاو فراعملا
 اهتاحردتوافتو لاعفالاةنج ةيروصلاو توربجلاو توكلملا ف ىقرتلاو ىفراعملا لضافت بسحب
 أ ىلع ةيوتحلا تانْلاو ىلعلا تاومسلا نم كلملا ملاع بتاسعىف جردتلاو لامعالا توافن بسحب
 أ مارجالا ىلا ةراشا هبف رضحلا ريطلاف دحا ءادهش ىف ثيدحلا نم ىور امو ىلا عيمج
 راهناو اهتهازنل ةيوامسلا مارجالا نم تارينلاب تقلست ىا بك اوكلا ىه ليدانقلاو ةيوامسلا
 أ ةيروصلا راقلاو راهنالاوا فراعملاو فوشكلاو لاؤحالا اهرامث اهعراشمو مولعلا عبانم ةنجلا
 | حك انملاو براشملاو معاطملانم ايندلا ف دجوام لكزاف ةيروصلاوا ةيونعملا مهتنج بسح ىلع
 امم صاو ذلا ءامسلا تاقبطىفو لاثملاملاءىف ةرخ الاىف دوجوم تابهتشملاو ذالملارراسو سبالملاو

 تاوف ىلع نزلا نم ةاجنلاوريصقتلاو صقنلل مزاللاباقعلا نم نمالةمعنب نورشبتسي ايندلا ىف
 تافصل |تانج ةدايز وه لضف و لاعف الا تانج نم ىتباو ذلاو ئصاو ف رشاوهاملوصخل اثدلاةمعت

 لاعفالا ةنج نم مهاميارجا ناو تاوذلا ةنجلضفو تافصلا ةنج ةمعنوا ناوضرلاب اهيلاراشملا
 حوتفلا عاونا مهل لصحي ىتح حورلا ونديلاولاملالذب نم كلاسلا دبالف همالكى هنا كلذ عم عسضنيال

 تسحو كباجزامبرس ىدز قشع فالوج « تسود تياهن ىب فال زاربم عمط الد
 ىلاعت هلوقىفاك هنع اوهنو هباو ماامف اوعاطاو اوباجا ىا  لوسرلاو هتلاوباحتتسا نيذلا و
 4 مهنماونسحا نيذللإط دحا ةوزغف حرجا ىا « حرقلامهباصاامدعب نم وف (اوبيجتسيلفإ)
 تابهنملا عيمج نع ءاهتنالا هتحن لخدي © اوقتاو 88 تاروماملا عيمجم نايثالا هتحن لخدي
 لحف ةلمجاو مظع رجا هأدتبم مدقم ربخ نيذلل هلوق ةلجو مظع اون # مظع رجا 9
 لوسرلاو للاوباجتسا نيذلانال ضيعبتلل تسيل مهنم هلوقىفنم ةلكو اوباجتسا نيذلاربخ عفرلا
 لل اوباجتتسا نيذلا ذئنيح ىنعملا لصحمو سنجلا نابل ىع لب مهضعبال اوسحا دق مهلك
 مظعل الملعتو مهلاحدم ىوقتلاو ناسحالا ىنصوب اوذصو مهناالا مظع رجا مهل لوسرلاو
 ءاحورلا| وغلمف دحا نم اوعجرامل هباحاو نايفسابانا - ىور -ادضال مهلاعف رح م* رجا

 | غلبف نينمؤملانم قبام اولصأتسي ىتح عوجرلاب اومهو اومدن ةنيدملاو ةكم نيب عضوم وهو |[
 د متع ظ نجر خيال لاقونايفسىبا بلطىف جورخلل هباحصا بدنف مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر كلذ

 ( انعم )
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 | هرخآ ىلا هرمع لوانم قابدحاو *ىث صوصخلا ناسنالاو ةفالخو نرفصلاو هدضو نمسلاب |
 نوكينا لم اذه دعب مث سوفا ندبلا اذهل رياغم ناسنالان ا تنث# لدتشملل رياغم قابلاو

 درولاىف دزولاءامو مسمسلاىف نهدلاو محفلاىف رانلانايرس ةثملاهذهىف ايزاس اصوصخم اهسج

 دعببال نيهذملا الك ىلعو مسملا ىف لاحالو مسحب سبل هسفنب امئاق ارهوج نوكينا لمتحيو '
 ةاقعلا لئالدلاو هلامتا بسح ىلع بذعيو باف ندبلا توم دنع اح “ىلا كلذ لصةنسينا

 نؤرحنوو هلا “بس (لجوف دال زلقك افاشج الا: توما يؤهل اه لج ةلاذلا ةلفتلاو
 ىلاعتهلوقىفاكربقلا باذعب لوقلاىلعو ةيأ الادذه ىفاكربقلا باوثب لوقلا ىلع ةدراولا تابشلا
 ' ةاحلا داعا مث اهتاما ىلاعت هناب انلقوا نادبالا تومي سوفنلاتع ملاذا 6 ازان اواخداف اوقسغا )

 ' مهحاوراذا ) ءاداهشلا ةفص ىف سو هيلع هللا ىلص لاق هنا رابخالا ضعبىف ىورام هيلع لدياك اهنلا

 تءاش ثمح ةنخلاىف حرستو اهرامكنم لك انو ةنلا راهنا درت اهناو رضخريط فاوجاىف

 | ولاَ مهلرمُشمو اكل مهمعطم بط 1 املف شلات بهذ نم ليدانق ىلا ىوأتو

 انا ىلاعت هللالاقف داهحلا ف اوبغري كك انسب هللاعنصامو معنلانم هيف نحتام نوماعب انموق تيلاي
 / اوتبنا نيذلاو + ةي الا هذه هللالزناف 'اورشبتساو كلذب اوحرفف مكتاوخا غلبمو مكبع ربي
 تاوعسلاىلا ءادهشلاءالؤه داسجا دعصت ىلاعت هنامهضعب لاقف .اوفلتخا داسجالل ةاحلاهذه

 در مهنمو .اهيلا تاناركلاو تاداقسلا عاونا لصوبو شرعلا تحن ليدانقولا

 رعىف ةلاسر انيس نبالو مامالا ريسفت ىف اذكاهللا تاداعسلا هذه لصوبو اهسحيو ضرالاىف '

 لاقاهل ةياهنال ءادهشلا لئاضفو «دارانم اهلطيلف قيقحتلا فىوصقلا غلبدق ىرمعلو سفنلا

 , لاصخ عبسالو ةصرقلالأ ؟دحا دجامكالا لتقلاملأ دجيالدهشلا) لسوهيلعللا لس هلال وسر

 | عزفلا نم نمي وربقل ا باذعنمراجيو ةنملا نمهدعقمىريو همدنم ترطق ةرطقلواىف هلرفغإ

 | نيعبسو ثالثب جوزيو اهفامو ايندلا نمريخ هنم ةتوقايل راقولا جات هسأر ىلع عضوب وربكالا
 ' هللالوع ةمايقلاءوي ناكاذا هلا ىوريو- ( هتابرقا نمنيعبسف عفشيو نيعلا روحا نم ةجوز

 | مهءامد اولذب نيذلا ءادهشلا لوقبف مهنم براي نولوقبف قلخ نم ىرخ ىلا وعدا" َلاَعت

 ةنْلاىف مهتكاسم نولخ دف مهقانعا ىلع مهفويسو ةزعلابرىلع نورميق مهسفناو مهلاوماو |

 | لكورمعل لدعلاءاولو هلاول تحن نوكي قيدص لكوركب ىب ال قدصلاءاول ةمايقلاءوب بصتيو

 لكوىلعل ءادهشلا ءاولو هتاول تحن ن وكي ىخسلكو نامل ةواخسلا ءاولو هناول تى نوكي لداع
 ١ ت#ر يقف لكو رذىناءاوات< دهاز لكو لبج نيذاعم ءاولتح هبقف لكو هناولت حن نوكي ديهش

 املظ لوتقم لكو لالب ءاول تحن نذؤم لكو بعكنب ىنا ءاول تحن ”ىرقم لكو ءادردلاىنا ءاول

 لبق « مهماماب سانا لكوعدن موب إل ىلاعت هلوق كلذف امهنع هللاىضر ىلعنب نيسحلاءاول تحت

 بحت كلذلو ماو.لا ىلع ةعمج لك اهروبق روزت اهنا الا نييلع تئاكذاو ءادهشلاحاورا

 ايندلا فهف رعيناكنمؤملا هخاربقمب رمي دحا نمام)مالسل اهيلع لاق عن اموبو ةعم اةلبل رومقل اةرايز
 هحور باهذيهتاممن وكبهسفنب هتايح تناكنم هرس سدقدشلالاق# (هلع درو هفمعألا هلع لسيف
 ناك اذاو ةقيقحلا ةاملاىهو لصالا ةامحىلا عبطلاةامح نم لقش هلاف هبرب هئانح تناكنمو

 عال حو
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 , 6 نيحتن الو ١ ىف ٍباطخلا لعجب نا غلبالا حصفالا ىناشاقلا لاق * راصنالا نم مهقابو

 اونقتلو داهجلا ىلا مهيعاود رفوتتل دحاو لكهب رشدي نا بحي ريطخ سما هنال دحا لكل

 مهلاح ىلع مهيبنت) ةمالا ىهن هب دارملاف لسو هلع هللا ىلص لوسرلل ناكناو ءازخلا نسحب

 دنع 8 ءابحا مه لب ىا 4 ءابحا لب  نابسحلا كلذ نم ةيترم لجا هللا لوسرف الاو

 نوبرقم مهنا ىلع اهلمح نيعتف ةاحتسم .هيناكملا ةيدنعلاو ردقملا ًادتملل ناب ريخ مهبر ظ

 مهنوكل دكأت هيو اهفحتو ةنجلا رام نم 6 نوقزري 8 مظعتلاو ميركتلا برق ىلاعت هنم
 ةداهشلا فرش وهو * ةلضف نم هللا مهيتا اب نيحرف 8 مهتاح ىنعمل قيقحتو ءانحا

 * نورشتسو 8 الجاع داحملا ميعنلاب عتعلاو ىلاعت هللا نم ىنلزلاو ةيدبالا ةاحلاب زوفلاو |

 لبق هنأك مسالا حبو انو !ليفلا ةركت مسالا ىلع لعفلا فطع نيحرف هلوق ىلع فوطعم

 ىنغ ىا هللا ىغتسا وحن درجملا ىنعيب وه لب بلطلل سيل لعفتسا ءانبو نيرشبتسمو نيحرف
 هحارأوحن رشبا عواطم وه ليقو ءانعمب رشبتسا نوكف نيعلا رسكب لجرلا رمشب عمسدقو
 هلوَص فاشكلاىف ىرشختزلا راشا هيلاو ىلاعت هللاراشباب مهل. تادح ىرشبلا ناف حارتساف

 اوقحل ل نيذلاب 0 ةراشبلاب نورس هلوقب ىواضملاو هبزورشتسم مهف كلذب هللا محرشب

 قلعتم # مهفلخ نم © مهب اوقحلف هللا ليبسفف هدعب اولتقمل نيذلا مهناوخاب ىا مهب
 ه6 نونزحب مهالو مهيلع فوخال نا 9 مهومدقتدق مو مهدعب اوه مهنا ىنعملاو اوقحلس

 ىاةففحلا هنا ومهتاوذبالمهناوخا لاح مهراشبتسا ن واعلن فيش دبا ناب نذل تع لذ

 اولتقوا اوتاماذا مهنا وهو معوك رت نيذلا مهناوخا لاحثسح نم نيبو مهلرشب امب نوحرفشب

 يمقن وكب عفوا ىللطني حوف نزحالورودحمعوقو فوخ اهكرديال هيدبا"ةاحم نوزوش

 ىضاملاف ةدوجوم تناك ىتلا عفانلا توف بيسينوكينزحلاو لبقتسملايف لزانلا هوركملا قوت

 نم مهتافامت مهل نزحالو اهلاوحاو ةمانقلا لاوهانم مهيتاسامت مهلع وخال هنا هللا يبق

 روك ذملا راشبتسالا نأ نابل ررك 6# هللا نم 98 ةنئاك 6 ةمعنب نورشتتسي اهتاذلو ايندلا عن

 باو هو اهردق رداّشال ةمظع ةمعن نم هنراشامبو هبلب نزحلاو ىوخلا مدعد رحم سل

 هللاناو قه 6ةدايزو ىندحلا اوندحا نيذلل)ىلاعت هلوقىفاك ةميظع ةدايز ىا *#لضفو #9 مهلامحا

 مظتنم لضف ىلع فطعنا حتفوهو مهريغوا ءادهشاوناك ءاوس ةفاك ه# نينم ْوملا رجا عيضيال

 مهراشبتسانم مهناؤخاةداعسب مهراشبتسا نا ىلع لدنةي. آلا مامالا لاق * هب رسشبتسملا كاس ىف هعم ظ

 ناىلع هللانم هنت اذهو ناوخالا لاوحابوه رك ذلا ىف لوالا راشبتسالان ال مهسفنا ةداعسب |

 ظ لاوحا حالصو هحرف نم فك اد ملا نوكينا بحب هقلعتمو هناوخا لاح حالصب ناسنالاح رف

 | مهداسجا نم مهحاورا تقراف ناو نيلوتقملاءالؤه ناىلع لدي ةيالا ىهاظنا لعاو * هسفن
 0 انهه دبالو ندبللوا ح ورلل اهنا لاخلا ىف مهتاحب نولئاقلا فلتخاو . لاحلا ىف ءابحا مهنا الا

 ةنلاهذه عومم نع ةزادع سبل صوصخملا ناسنالاناىهو ماقملا اهب حضتبل ةمدقم ميدقتن م
 ريغتلاولدستلاو لالحتالاو نابوذلا ىف ةننبلاهذهءازجانال كلذو اهلرياغم ”ىثوهلب ةصوصخملا |

| 
 ظ
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 ”مشك نمح لقلا لتقلا عفد ىلع نورداق مكن ن نم - لو يع اف وح جرس ىأ هلشام

 نافهبس عف دب نيعم تقوباتق وم صاخ سسب اقلعم ا '

 اهىماو مكتاوخا نم مكيلع نعا مكسفناو ءاوس اهعانتماو لحلاب ةمفادملا ناكماىف توملا بابسا

 دوعقلابهومتمفد مك كبل وتكمن كيأملا بيسيناكل كلتق مدعنا ىنعملاو مهما نم مكيدل مها |

 توملا ىلاايدؤم دوعقلاو ةاجننل ايبس لاتقلانوكيدق لب هلا لبسال ام كلذ نافمكلع هتياتكمم |[

 زت هجن اضقاب نكم نكلو * زيرك ىناونان رطخ شير
 زيتو ريشعش هندي نك ترامهن * ريدتستشش 1101

 ' ةيها ىلع ءرملا نوكل كلذومولعم ضرمالو مواعم لجاالو مولعم نس هلسيل توملا نا ملعاو
 الف لحرلا لمحرلا ةنيدملا روس ىلع لدللاب ىداني نيحلاصلا ضعي ناكو كلذل ادعتسم كلذ نم

 | لاقف تام هنا لدقف هنع لأسف ةنسدملا كلت ريما هتوص دقفىفوت |
 لامعا هبا خانا ىتح * هركذو ليحرلاب جهلي لازام

 لام آلا ههلن مل ةهأاذ * ارمشتم اظقبتم هباصأف

 ا اشرب احرت هعاس فق لاياداي ايدانم عمسف 4 هبرربب مالسلا هيلع لاساد يم هنا  ىور

 ْ ردلاب عصرم ريرس اذاف تلخدف هسفن ىلا ىوعدي تس اذاف تفقوف لاق ةيناثلا ىدان مث ظ

 نم شارف اذاف ريرسلا تصضراف ايم لايئاداي دعصا ريرسسلا نم ,ءادنلا اذاف توقاسلاو ظ

 للخلاو ىلا نم هلع اذاو منان هن اك تيم باش هيلع اذاف ريثعلاو كلسملاب نوحشم بهذ |

 هتقطنم ىلعو بهذ نم جات هسار قوفو بهذ نم مناخ ىرسسلا هدي ىفو فصوبالام |

 هلعلم ,ارقاو يملا لاذع لا نإ يملا :نم ءادتا :اذاف هلقلا تمض نشا م
 ١ فلا تشع ىناو مرا نب دان نب قنع نب جوع نب ماصمص فيساذه هيلع بوتكم اذاف لاق |

 نيعبس تمزهو ةنيدم فلا نيعبرا تنبو ةيراح فلا رشع ىادتضتوتفاو ةئامعيسو ماع |

 ' تبرقو ميكحلا تدعابو لتاقم فلا رشع انثا داق لك عم دئاق شيج لكى فو شيج فلا |
 نئازخلا حيتافم لمحي ناكو ىاصنالا دح نع قملاو فنعلاو روجلاب تجرخو هيفسلا |

 هسوبرلا تسعداق ايثدلا لها نم ردحبأ عذابي ملف ايندلا جارخ ىلا لمحم ناكو لغب ةئامعبرا

 لهاا اعوج تف هيلع ردقا لف رد نم زيفق فلاب ةرذ نم افك تيلط ىتح عوجلا ىاصاف

 | ىلها ناف ىتلغ مايدلا مكنرغتالو ىب اوربتعاو ايثكايكات مكتاوما اوركذا ايندلا

 | نع بنت و همجرم ركذتيو ايندلا ىلا أ نا لقاعلا ىلع * أيش ىرزو نم اوامحبمل

 ا نإ لاق : ديفملا وه هناف ناسحالاو لدعلاو صالخالاب فصّسو روحلاو مظلاو ةقفانملا |

 لامكلا |
 بايسارفا ةملق رب دئنؤيم تيون مون * توبكتعىركق اطرد دنكسمىرادهدرب

 كل نانوئربسر# هدد هريس يضر 2 اا ا
 ظ نيسحنال و » نيملاو لجالا لولح لبق نيقملا ةورذىلا نيلصاولا نيظقستملا نم 1 و هاا

 | نم ةعيرا الجر نيعبس اوناكو دحا ءادهش مهب دارملا » اناوما هللا لسس ىف اولتك نيذلا
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 نيارؤشنم, اوزادبص يكف. نيكارشملل ةيوافملا .ءذه نيانم:اولاق ,ناىلا كلذ ىداو دحا |

 ىلع ماهفتسا وهو مالسالا نيدو هللا لوسر رصنن نحنو للاب مهرفكو مهكرش عم انيلع
 ١ لق# لاقف دسافلإ مهلاؤس نع بجي ناب مالسلا هيلع هلوسر ىلاعت هللا ىماف راكنالا ليبس |
 | سمالا متفلاخ ثيح مكتايصع موئتشب لصح امنا مازهنالا اذه ىا * مكسفنادنع نم وه ظ

 | دنع رصنلا هتلج نمو « ريدق ”ىش لك ىلع هللا نا © ةمينغلا ىلع صرخلاو ركرملا كب
 ظ مكباصا ام ىلاعت هنم مكباصا ةعاطلا نع متجرخ ثيحو ةنلاخ | دنع نال داو ةعالملا ظ

 | للان ذأ فإط دحا موي ديري نيكرشملا عججو مكعمح ىا 46 ناعما ىتتلا موب. مكباصا امو و |
 معيلو نينمؤملا معيلو ةم1] ل اخرس اهكأل انة اهلا س بطن كلا عمل و باسم ناك وهف يا
 ليقو  ءالؤه رفكو ءالؤهناميا رهظبف نوقفانملاو نوسؤملا زيمتيلو ىا # اوقفان نيذلا |
 ثيح هباحصاو ىلا نب هللادبع مهو ةلصلا هذه ىف هعم لخاد اوقفاث ىلع فطع © مهل |

 هللا كرك ذا مارح نب هللادبع مهل تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع دحاموي اوفرصنا |
 هللا لبس اولتاق اولاعت 8# ىلاعت هلوق كلذو لاتقلا ىلا مهاعدو مكموقو مكن اولذخم نا

 ودعلا عوري امم داونلا ةرثك ناف انعم اولتاقت ملنا انداوس ريثكتب ودعلا انع 5 اوعفداوا ظ

 «# مك انعنال الاتق ممنول وه نيتروك ذملانيتاصخلا نيب اوريخ نيح 6 اولاق ف هنم رسكيو |
 سفنلا ءاقلا لب لاتقب سيل هيلع متاام نكل هبف مك انعيتال الاتق ىمسي نا حصيام يعنول ىا
 ةثيلويد ىفيكمللا جر ظتءارفشنلاو واتم : مول اعاد اك انين الا نيحياوا ةكلهتا ىلا |
 مهنا ناميالاى لا مهبرق نم ذئموب ديزا رفكلا ىلا مهبرق نوك ىنعمو 6# ناميالل مهنم برقأ ظ
 نومتكياوناكاممهنم رهظاملف رفكلا نم دعبأ سهاظلا ىناوناكف قافنللن يم اكتقولا كلذ ليقاوناك |

 ىحلا مهمالكو نيملسملا ةنواعم نع مهعوجرب مهلاذخلا نم دحاولك نافرفكللب رقأ اوراص

 فالخنورهظي ه«مهبواق ىف سلام مههاوفأب نولوَه# نيملسملانم اوسيل مهنا ىلعل دي مهنع
 مالكلاناف ريوصتو دك ًاتءاوفالا ىلا لوقلا ةفاضًأ و ناميالاب مهتنسل أ مهب واق 'ىطاونالن و رمضيام
 رك ذفمفلاوناسللاب نوكيام ىلع الاقلطيال لوقلا نا الا ىناسفنلاو ىناسللا ىلع قلطي ناكناو

 هدرفةروصي لوقلا ةققْلل ريوصتو(هحانجم ريطي رئاطالو)ىلاعت هلوقك دك أت هدعباوفالا
 ىلا مهضعب هبولختامو قافنلا نم # نومتكي ام معا للاو #9 درفلاىهىتلا هتل ١ نعرداصلا |

 عوفرم 6 اولاق نيذلا 98 تاراماب الم هبوملعت ماو بجاو ملعب الصفم هملعب هناف ضعب

 نيلوتقملا نيقفاملا سنج نم مهناوخا لجال 6 مهناوخال ف نومتكي واو نم لدب هناىلع
 هاودعقو  ءادهشلا ضعي مهبف جردنف رادلا ىنكس ىفو بسنلا ف مهناوخا وأ دحا موب. |

 6 انوعاطاول ه8 لاذخت الاب لاتقلا نع اودعق دقو اولاق ىادقريردقتب اولاق ريمض نم لاح

 مهوىما مهتأب ناذيا هيفو لتقن ملاك ه6 اولتقام إ» كلذف انوقفاوو مهانما امن ىا

 هاو ارداف مهبذكل اراهظاو مهل اتيكمت هلق اورغ ا" مهووغاو اولذخما نيحلاذخن الاب

 هيلع لدي فوذحم طرشلا باوج 4 نيقداص منك نا توما مكسفنا نع اوعفدا ىا |



 | هللا تضر ةشئاع قو (لنلعا خو ميظعأبن ٠ هإ دا فلتر لباووهاو هن هبحجرالا دايو اين

 اهبراغمو اهقراشم ضرالا تسلق دممعاي ل ىللاق) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر لاقتلاق

 ( ءاوللا تخت هلودنمو مدآ مثاه ىبنم لضفا باىنب دجاملو دمحم نم لضفا الجر دجاإف

 تناكامك ردن نا جين ةقرآ“ طسو وباي نما نو: وناس لذ ةطن ولاهو دكه أ

 / هحبتب ةكلالملا حبستو رونلا كلذ حبسي ماع ىنلاب مدا قلخمنا لبق هللا ىدي نيب ادون
 رك ذو ءدا راهبرون ملء راهب رون ٠ هبلص ىف رونلا كلذ قتلا مدا هللاقلخ املف

 , اناو هتعبتق ساملالاق اروعذم هبتلارجحلا ىف مئانوه انبب لسوهيلعهللا لص ىنلا دج بلطملادبعنا ٌْ

 ىرهظ نم تجرخ ةضفنم ةلساسز أك تيأر لاقف ششيرق ةنهك ىنأف لاقبام لقعامالغ ذئمونإ
 غلب دق فرطو اهبراغم غلب دق فرطو ضرالا قراشم غلب دق فرط فارطا ةعبرا اهلو

 كيذك انا انف زون: اهلءارتضخ ةرخش تداع رظنااثا:اننف ىرتلا'ناواح ادق :فرتوءاهنثلا نان
 تنا نم رخالل تلقو نيملاعلابر ىب حونانا لاق تنا نم اههدحال تلقف ناخسش ىلع ماق
 هب نمو كرهظ نم نجرخيل كايؤر تقدصنزا اولا تهبشنامث نيملاعلا بر ليلخ مهاربا لاق
 لخادتل مهتوقو هراصناو هعايتا ةرثك ىلع ةاسلسلا تلدو ضرالا لهاو تاومسلا لها

 [| هب نم ويم نم كلهيشو' هزكاذ ولعو هرما تايث ىلع لذت ةزجش اهعوجرو ةلسلشلا قلخ
 | مالسلاو ةالصلاهلع ىلا ةراشا تعقو اذه ىلاو مهاربا ةلم هبرهظتسو حون موق كلها

 أ نباانا لوَش هناك بلطملا دنع نبا انا بذك ال ىتلا انا لاق ثمح نينح موي
 هقالخاو ةفيرسشلاهفاصوال ةياهنالهنا مث هتلكولعو هتوبن لع نماهيفاملاهبا رختفمايؤرلا كلت ستان

 ةققح هتما نم نوكي ىتخاةتس زاث اي انفتقم هتحتمي لالا نوكي ناىف مالكلا اهتاوةدنمخا ظ

 - ىكح  لوصولا ىلا لئاسولا ىوقا نم ةّشرطلاو ةعيرشلا ةهج نم هباب ةعىف ةمدخلاو

 بصلاو ةقالخلل قاقحتساو ةشرطلا هذهىف ىئاقم فرعي ىعش نا لاق انعدم ادب مع نا

 ىفوصلا كلذ رهظاف امايا همدختساف هخبش كلذ عمسف ةفالخلاب ىنزيححال هلاف داشرالا ماقمىف

 هاعدا ال اركتم لاقف خبشلا هلا ىأرف داهتجالاو قوشلاب همدخم لو جذع ى لدقلا

 نم قلخلا ةمدخ لعج فكرظناف قلاخلا ةمدخ ىلع ردّقب فكق لخلا ةمدخ ىلع ردّقال نم

 عجرينا هلدبالف قحلا لوصوىلا لم هبلقىف ناكنم اذكهوهبلالوصولاو قلاخلا ةمدخ باسا
 ىلاعت هلاهبحبق مالسل او ةالاصل !هيلع ىنل اهبحب ىتحهنئسو سو هيلع هللا لص ىنلاةعيرشةمدخ ىلا الوا
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 ناسحالا ليزج نانملا هنا هباضصاو هلآ راثآاب ءافتقالاو هبادآو هنتسةباعرب كاياو هللا انفرش

 واولا هك اذه ىتأ لق اهلثم متتصادق ةبيصم مكساصا اموأ 9 نامز لكىف نارفغلا عساو

 ظ م متصادقو هدعبام ىلا فاضم مللقل فرظ املو اهلبق فوذحم ىلع اهلوخ دمل ةفطاع

 نيك رشملا باصااماهيلثميو مهنم نيعسس لتق نم دحاموب مهباصأ ام اهيدارملاو ةبيصمل ةفص هنا ىلع

 ْ مكباصا نيحأ ىنملاو ملق لوقم اذه ىنأو نيعبس رساو مهنم نيعبس لتق نم ردب مون

 ةزمهلاف اذه انباصا نبا نم ملقو متعزج كلذ لبق مكنم مهباصا دقام فصن نإك نيك ر شما



 مده ٠٠١ يم عبارلا ءزجلا

 ةجالصلا ناف علا ىطمإلاج اهشاو"“ دخاسملا لانش (ناقرؤتل ىصقالا دحسملاوف ةالصلا نمىهو |

 ةطاما نم لضفا ةالصلاناف لامعالا سفن اهنمو . هدحو صخشلا ةالص نم لضفا ةعامججاب ظ

 ىدها نم اذكو ةقدصو محر ةلص ب حاص همحر ىلع قدصتملاف دحاولا للهعلاىف اهنمو . ىذالا ظ

| 

 نمزلاى عمجم نم سانلا نمو هللا نسحاو هريغل ىدهينا نم لضفا تدملا لها نم فئرشل ةيده

 نامزى لب هتقدصو هموص نامزىف ىتش |مف هدبو هرصلو هعمس قرصتف ةريثك الامعا دحاولا

 ةريثك هوجو نم دحاولا نامزلاف رجؤنف كرتو لعف نم هتين نامزىف هرك ذ نامزفف هنالص
 كلذك سل نم هريغ لضفنف

 ندر والعام ةيطلفما نك 1*.ء'"ىرل طرا كلن | طخ تيئاضن
 مدا نبااي هف ىدانيالا مدا نبا ىلع ىنأي موبنم سيل ) سو هيلع ىلاعتّللا ىلص هللادوسر لاق .
 تبضم دقول ىناف ادغ هب كلدهشا اريخ ىف لماذ دهش ادغ كسلع لمعت امفاناو ديدج قلخانا |

 هيلع مداقو هللاىلا عجار هنا معي نم لمع ىجخااي لمحاف ( كلذ لثم لللا لوَسو ادبا ىبرت+

 قنق(ن واننا ريصب هللاو )ىلاعت لاق دقو ةريثكلاو لدقلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع ىزاخي |
 1 ب رمل دبا ينم واول اور يو يورو ابو

 قلن لحب ياسلام لها كرام اير نيطاعسا انا هنا دوسالل ةثعلا

 ةنامالاو قدصلاىف هلاح ىلع نيفقاو اونوكيو ةلوهسب همالك اوهقفبل مهلثم ايبرع مهسنج نموا
 مهسفنا نم ”ىرقو( كموقل و كلرك ذلهناو )ىلاعتّللا لاق مهل مظع فرش كلذىفو هبن.رختفم

 مهيلع اولتي © اهتوطبو برعلا لئابق فرشانم ناك لسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هناف مهفرشا ىأ 0
 سندنم مهرهطيىا # مهكزيو ف ىحولا اوعمسيل الاهج اوناك امدعب نا رقلا ىا 4 هنايآ |

 نآرقلاىا  ةمكهلاوباتكلامهكعبو لف رازوالاراضواو لامعالاو دئاقعلا ءوسو عابطلا |

 ىنل و هميلعتو هتكزنو ٍلسوهيلع هللا ىلص هتعب لبق نم ىا 6# لبق نم اوناكناو ف ةنسلاو
 فوذحم نأشلا ريمضو ةلمقثلا نم ةففخلا ىهناو . الالض هنوك ىف بيرال نيب 6 نيب لالض
 للذف سارشا ةاتع ماوقا ىلا ادم لسرا ىلاعتهللانا ٍلعاو + ةيفانلا نيبو اهنيب ةقراف ماللاو
 هنم تطقسو ىرسك ناونا قشئاو سأرلا ىلع مانصالا هدلومب سكن و ساعو اتعنم لك مهنم
 ىلع تضاغ ةواس ةريحبو سراف ران تدمحو سانلا نم كلميس نم ددعب هفارش ةرشع عبرا
 ماياك هتلود ماياو سآرلا نم نيعلا ةلزنمب وهف قاخلا ىلع همدقو هالوم هراتخاو سايقلا ريغ

 نارقلا مهامرف سالافالا رقفدعب لضفلاب ىنغنم شيرق تبجعتف سارعالا تاليلو قيرشتلا
 ةمحر وهف سانلا رذنانا مهنم لجر ىلا احوانا ابحت سانلل ناك أ ساوقان عال لدجلاماهسب
 هللاىضر ةحيدخ عيوزتىف بلاطوباهببطخاهفوماوعلاو صاوخلادنع ليلج رطخ هلو ماثالل ةماع
 عدذو مهاربا ةيرذنم انلعج ىذلاةلدملا ) رضم ءاسؤرو مشاه اونب هعم رضح دقو اهنع
 اجوحجحاتيانل لعجو همرح ساوسو هتيب هنضخ انلعجو رمذم رصنعو در برد كتو لدغات
 ؤ ىتف هبنزوبال نم هللادبع نب دمع اذه ىخا نبا مث سانا لع ماكحلا انلعجو ان ات" ايف حا
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 000ر



 دا لآ ةدوح مهي ١١ز9 خ٠

 لينين  ىسىا هلازاوضر عيتاف قتا نمأ ريدقتلاو ىفوذدحم ىلع فطعلل ءافلاو راكتالل

 هك ءابنك وف هتريسيريسي نمو ىنلاك تاركتملاكرتيو تاءاطلا لعفيناك اميح هوحن ىحتاو
 لا ناك هيصاعم بيسي # للام لف نئاك هردق رداش|ل مظع بضغ *# طخسب 8 عجر

 هللا نم طخحسب ءابنم اعوام ىا » هيوأمو نايوتسال امهنا دارملاو هنيدب نيدننمو

 ىلوالا ةلالا فلاخمنا بجي ريصملانا عجرملانيبو هيب قرفلاو ه# ريصملا نيو منهج ِ

 تاقبط ىا 6# هللادنعتاجرد قف ىنعملارابتعابنيل وصوملاىلاعجار 6# مه لف عجرملا كلذكالو

 ةغلابم تاجردلاب اهبايتو لاوحالا توافتىف اوهبش ىلاعت همكحو هملعف ةتوافتم ةفلتخم
 ةتوافتم تاءاطلاو ىصاعملالامحاىف قلخلا بتارمو تاجردلاك ايئاذ انوافت مهب نأب اناذياو
 ةرذ لاقثم لمعينف ) ىلاعت هلوقل باوثلاو باقعلا تاجردىف مهبتارم توافتتنا بجوف

 6 نولسي امي ريصب هللاو 8 تاجردوذ ىنعملاو 6 هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هري اريخ

 | هلا نمو نئاخ لاغلاو رئاكلا نم لوالغلانا رعاو * اهبسحب مهيزاجف اهتاحردو لامجالا نم

 تافضصي نوفصتم ةيريشلات افص نع 0 ءاسنالاو اهاوهو سفنلاهيلع بلاغلا نوكينا
 رودص نكمالفهللاب نومتاق ناطشلا ىءاودو سفنلا تافصو لئاذرلا نم نوموضعم ةسوزلا

 ىوهلا ةيواهو سفنلامحجف لاغلاو ناوضرلاماقمو تافصلا ةنجىف ىبلاف مهنم كلذلاثما

 عراسنا لقاعلا ىنعف + «هللادنع تاجردمهإل لاق كلذلو ءاسالالاوحا بج ىواسإالف

 | لبسرلا . فانصا ةمبيرا ةنملا لها اولاق * تالاخلا نسحاىلا لوصولاو تاحردلا ليمكت,ىلا

 ا 11 نونمؤملام . مهبرنم هنيو ةريصب ىلع لسرلا عابتامهو ءايلوالامث . ءاساالاو

 ظ رملامهو ةيلقعلا ةلدالا ثيح نم وهالا هلاالهنا هللاديحوتب ءاملعلا مث . مالسلا مهيلعمهي
 اعلا جعل ,ذلاو مكماونما نيذلاهللاعفري ) هللال وه مهبفو (هللادهشإ) ىلاعت هلوقىف معلا

 مسالا سثكلاىف قحلا ةيؤردنع ندعتانجىف نوزع عبرالا فئاوطلاءالؤهو ( تاحرد

 ةقاطلاو ءايبنالاو لسرلاايلعلا ةقبطلا ىهو ربانم باحصسا مهنم ةفناط . تاماقم ةعبرا ىلع هيف مهو

 ةثلاثلاةقبطلاو . شرعلاو ةرسالا باحصامهو الاحو المعو الوق ءاينالاةئرو ءايلوالامه ةيناثلا

 نونمؤملامه ةعبارلا ةقبطلاو . ىمركلاب احا مهو ىلقعلا ىناعربلا رظنلاقيرط نم هللابءاملعلا
 بيثكلاىفمهو ىلقعلا رظنلا باها ىبعز ومدقم رشحلاىفمهو بتارملا مهلو مهديحوتىفنوداقملا

 نيدإقملا ىلع نومدقتي
 دعس اري زرع. ار كتر دلو علب ناكس هك تمانق

 شيوخ ىاهلمت ديا ربتدركمك + شيب كننزا رسدنامي دوخارت
 دهتوكس . لامعاي لزاتن ع دئهنوسم راقاي هك تماتق

 مالسالاو ةعاطلا ف نكلو نسلاب اهنف . بتارمىلع مهلضافتو لامعالا ىف نوتوافتم قلخلاو
 نامزلاب اهنمو . لمعلا نم ةدحاو ةينرم ىلع اناك اذا نسلا ريغصلا ىلع ننلارببكلا لضفنف

 ْ منج ءأ اق د هج رق يشع قاو »قلل فد ةنماعو و ناتو كميل ناو



 مي ١١م زعم عبارلا ءزجلا

 سوفنلا تاوهشو ةيرشبلا فاصوا ىه ىتلا ىعاودلا تاثوعر نم ةصلاخ. ىلاعت هللةيالولا

 ىطلاعتي مهلادنع هدي ىلع ضبق هرصننف ىصاعملا نيبو هنيب ةيلختلا نالذخلا مكلذخيناو
 ىفانف ىف ههجو ىلع ميهيف هرابتخا ءوس ىلا هلكوو هبراغ ىلع هلبح ىلا هلذخ نمو هوركملا
 رباجالو هديل ذخا الف قحلا هبيسنمو مرتحم ريغ برغي ةراتو مشتح ريغ قرشي ةراتف دعبلا
 قدصض دنع اراطخالا هذه: نم نامالا نادجو ى.!نونمؤملا لكوتلف هللا لَعَو مرسكل

 ةوقلاو لوحلانم ىربتلاب ءاجتلالا صولخ دنع مارجالا ىلع وفعلا بون" لابساو لاهتبالا |

 مظعلا ىلعلا هللانالا ةوقالو لوحالو

 دو» ىراك زيهرب هدنباك « دنك ىراي هن رك نيرفا ناهج
 | ىا « لغينا إ» هلماقتسامو مالسلامهيلع ءاسنالانم ىنل حصامو ىا * ىنلناكامو 9

 | ايندلا ف راعلل ايس اهنوكل ةنايخو ةيفخ ةمينغلا لامنم ”ىش ذخاوه لولغلاناف مغملاف نوخي
 ةحانس هيزئناما .دارملاو ؛ةنناسنالا ١ نصانملا ىلعا .ىغ ىنلا ةوبنلا_يضنم ىفانم ىقعلاىف رانللو
 أ اولقو ةمسغلا ف اوضافاو زكرملا اوكرن ىتح دحا موي ةامرلا هب نظام مالسلاهيلع هللالوسر |
 | اهمسقملاك مئاننلا مقيالو هلوهف أيش ذخا نم مسوديلع هللا ىلص هللالوسر لوقينا ىشخت |
 ( ىرما مكيتأي ىتح زك رملا اوكرتتالنا مكبلا دهعاملأ) مسوديلع هللا ىلص مهللاقف ددب موب |
 | ( مكنيب, مسقنالو لغنانا متنظلب لسوهيلع هللا لص لاقف افوقو انناوخلا ةيقب انكرت اولاقف |
 ىلا متتف عئالط ثعب هنا ىورام ىلع ٍلسو هيلع هللاىلص هللالوسرل ىهنلاىف ةفلابلا اماو |
 | ىنملاو تلزتف أيش عئالطلل كرتيملو رضاخلا نيب اهمسقف مهدعب لسوهيلع ىلاعت هللا ىلص |
 | لكلا نيب مسي نا هيلع لب نيرخآ عنميو ركسعلا نم اموق ىطعي نا. ل ناكام |

 | تأي للغينمو 8 سالاةروصلاحسقتو اظيلغت لولغلاب ةازغلا ضعب نامرح نع ربعو ةيوسلاب
 | داهشالا سوؤر ىلع هبحضتفيف هقنع ىلع هلمحب هنعبلغ ىذلابتأي ىا 6# ةميقلامويلغامب |

 (نيضرا عبسنم ةمايقلاموب هللاهقوط ضرالا نمربشردق بصغ نم) مالبسلاهيلع هلوقكوهو
 | سو هيلعللا ىلصلاقو (هقنع ىلعهل محبب ةمايقلا موي ءاج أيش لغف لمع ىلع هانثعب نم) مالسلا هيلع لاق
 | مسوهيلع هللاىفصهناىورو «ةوشرلا ىنجىف هنال لواغايادهل اةالولالوبق ىا(لولغ ةالولاياده)
 أ دمعي دمحاي ىدانف ءاغئاهل ةاشو راوخ هل زقسو ءاضر هل ريعس ىنأي مكدحا نفىعاال الأ لاق )
 | نيثكوهو لغام ىنأي فيك ه نع هللا ىضر ةريرهىبال لبق و (كتغلب دقف ًايشدللا نم كل كلمأ اللوقأف
 | ليج لثم هقاسو ناقدو لثم هذخفودح ا لثم هسرض ناكنم تيأرأ لاقف ةمحالاوما لغزاب ريك
 ىفوتمث 9 همئاوهلابو نم لمتحاامبدارينا زوجيو اذه لثملمحب ناديرو ةئيدملانيبام هسلجو |

 | قئاللا ناكواريسيوأ اريثك ارشوا اريخ تيسكام ءازج ايفاو ىطعت ىا *#« تبسك ام سفن لك
 هناف هيف ةغلابملاو دوصقملا ىلع ناهربلاك نوكيل مكملا مع هنكل بسكام ىفويمثلاَهنا هلبقامي |

 لوادملا سانلا لكى ا مهول ىلواكلذب همرج مظع عم لاغلاف هلمعب ايزجم بساكل ك ناك اذا

 ةزمهلا © هللاناوضر غبتا نفأ #9 باوث صقنبو ا ٍباقعةدايزب 86 نوملظبال 98 سفن لكب مهيلع

 (راكنالل ) ظ



 نارمع لآ ةروس مهي 111 رع |

 كلوحنماوضفناواو (كاوح نم اوضفنالبلقلا ظيلغ اظف تنكولو) لاق ىنعملااذهلف مهتالذ نع |
 | خاشملاو نوثراولا ةرخآلا ءاملع نوكينا ىتبني اذكهو ةلاسرلاو ةثعبلا نم دوصقملا اف |

 خعاشملا نم ةنسحلا قالخالاب فصتي نمدجوباملقو نطابلاو صهاظلا ىف مهع وتم نيد ىلع سانلاناف

 ةققحلا باد آب ققحتلاو ةعيرسشلاب كسّقلاىلا هادهو هتلادمصعنمالا نامزلا اذهىف ءاملغلاو ٠

 را ىفلثلا هءبورضملا فنحاب الخدنا - ىور  دحاؤ دعب دحاولالا تسل لاخلا ءذهو

 | كاكنا تا لاقو تنقوهخوف' ىلا لسواملق ةطتياوهؤ تفحالا عاففا احتثق انس ف ”لجب
 تفك تذملالا واكل ”لفناو' اذ "رق ةرتطوالو تلا طق: زف ةفالؤق ارا الباشا |

 فكلاوحييبفلا قلخلاب كيلع لاقف ةورملا ىلع ىللد لجر هللاقو لماجو لجرلاعم لماع |

 | ىلع مهضعب نينمؤملابواقىف رهظي, نيل لك هتاليوأتىف ىربكلا نيدلامجن لاق ه© حببقلا نع ظ
 | ءوسلاب ةرامال سفنلاناذ مهسفنا ةيصوصخ نمال هدابععم هفطل ةحّشو هللا ةمحر وهف. ضعب
 | ناك ناو ءايبنالانا ىلع هبات مالكلا اذهقو * ىهتنا مالسلامهيلع ءاسنالا سفن تناكناو
 | ةلاسرلاوةوبنلا غل اوغلبنا ىلا ةيفاصلاو ةيضرملاو ةيضارلا ىلا ةنثمطملا سفنلا نم مهكواس

 لحب هناف مهفاف اهاضتقم نم مهمصعن هللانكلو سانلا رئاسك ةيرامالاب ةفصتم مهسوفن نكل |
 مكمنميو هللا مكميْنا ىا عنمو ةنوعم ناعون رصنلا 6 هللا رصتينا # ناعماو رابتغا |

 « مكلذخمناو 8 مكلغي دحا الف 6 مكل بلاغ الف ظ ردب موي كلذ لمفاك ودع نم |
 دحا موب. هلعفقاك كرصني لف مكك رتيزا ىا ةكلهلل مالسالاو ةرصنلا نع دوعقلا نالذخلا |

 ةغلاملا قيرطب ةفصو اناذ رصانلا ءافت'ال ديفم ىراكتا ماهفتسا « كرصني ىذلا اذنف |
 هلع لكوتلاب ما اذلو هللوكك سمالازا ىلع هسنت اذهو هنالذخ دعب نم ىا #* هدعب نم # |

 هاوس رصانالنا اوملعامل هلع لكوتلاب هوصخبلف * نونؤملا لكوتيلف هللا ىلعو 9 لاقف
 هريغ انزاخ كقزرلالو ىلاعتهللاريغ ارصان كسفنل بلطتالنا لكوتلانمو لئقنم هباونماو
 | لخدي) لسو هيلعللا بص هللا لوسر لاقلاق نيصحنب نارمنعو * هريغ | دهاش كملعلالو
 | الو نودتكيال نيذلامه ) لاق مهنم هللالوسراي لبق ( باسحريغب ةنحلا ىتمانم افلا نوعبس
 ىناعج نا هللا عدا هللا لوسراي نصح نب ةشاكعلاقف ( نولكوتي مهب ر ىلعو نوريطتسالو نوقرتسي
 لاقو(ةشاكع اهب كقس)لاقف مهنم ىنلعجي نا هللا عدا هللا وسرايلاقف رخآ ماقمث (مهنم تنا) لاق مهنم

 | حورتو اصامح ودغت ريطل ا قز رياك مكفزرل هلكو ئ قح هللا ىلع نولكوتتمكناول ) هسوهيلع للا ىلص

 ١ ىتح تعراسف ادحاو ىعا دقت يأرف ةيفاقلا تمدقتف ةيدابلاىف تنك لاق مهضعب نعو + ( اناطب

 | ىف ىدي تلخداف تبعا اهنا تنظف ةدعرلا ىلعىنثم ةزاكعوةوكر اهديب ةأرصا وه اذاف هتكردا
 مث اهب ىرتكتف ةلفاقلا كققحلت ىتح ىنكماو هذه ىذخ تلقف اهرد نيرشع تجرخاف ىبج

 ١ تذخا تنا تلاقف ريناند اهفك ىناذاف ءاوهلا ىف اذكه اهديب تلاقف كرما حلصا ىتخ ةلدللا نتا

 ىزاريشلا ظفاحلا لاق : بيغلانم ريئاثدلا تذخا اناو ببجلا نم مهاردلا

 ارئامهم دشكب رخآ رد هساك هبسب نيك «* بلطم نانوردب نودرك ةناخزا ورب
 كنع مدهلنا ىهو كودع ىدعا اهناف كسفن ىلع كرضس نا رصنلا هقيقح ىريشقلا لاق * ا



 هه 1١1١١ مج عبارلا ءزجلا

 هنكلؤاذخا ئذؤرالو ئلخلا يس ناتنلالا نوكبال دقف'”ىع نم هنلق نئاتنال ىذلاوه بلقلا
 كدنع نم اوقرفتل ىا * كلوحنم اوضفنال )© امهنب, قرفلا رهظف مهحربالو مهلقربال
 .هللاافعك كقوقحب قلعتبايف #* مهنع فعاف 99 ىدرلا ىواهمىف اودرتو كنلا اونكسي+لو
 مهب نبال الك او .مهيلع ةقفشلل امامتا ىلاعت هقوقحب قلعتيايف 46 مهلرفغتساو 9 مهنع
 دوهعملا وهذا برخلا يماىف مهدنعام معاو مهءارأ جرختسا ىا # مالا ىف مهرواشو 9#

 مهرادقالاعفرو مهبولقل ابطتو مهئار [ب اراهظتسا ةداع ةرواشملا هبف ىرجام هلاثماىفو هبفوا
 كسفنةب تنأمطاو ”ىش ىلع ةرواشملا ببقعىا # تمنعاذاف 8 ةمالل ةرواشملاةنسل ادسهمتو
 تناال هللاالا ه.لعيال كلحلصاوهامنافحاصاودشرا وهام ىلع سما ءاضما ىف هللا ىلع لكوتف

 هنع نوقرفتي مالسلاو ةالصلاهيلعىنلا باحسانا نيب ىلاعتهللانا معاو * كلا طالع
 ةنوشخ ىلع سانلا لماعل نم عقوتي فبكف ِ رفك هقارفو نبد هعامانا عه اظلغ اظف ناكول

 ١ نواقلاىف ذفنا لوقلاىف نيللافهوعواطيو هوعباتيو هلمهلك سانلاداقتينا بلقلاةوسق عم ظفللا
 «انلالوق هلالوقف )لاقف هبنوراهو ىسوم هللا صا كلذلو ةعاطلا ىلا ىعداو ةباحالا ىلا عرساو

 تسوا نمشد دك د تسوداب وج * تسوب سكنا ولا قيتافو ىجرْبد

 دروخ ارهاب هد تافلاداع 2 دربت ىور تدلل لينك اذا ول

 . حالصو مهل ريخهففامى لا مهدشريو مهرصنف ىلاعتهدلع 6# نيلكوتملا بحيوللانا له رواشتن مالو
 ١ سيل هنا ىلع ةيآلا تلد مامالا لاق * هتباغك ىلع داتعالاو هللا ىلا مالا ضيوفت لكوتلاو

 ١ نمالل افانم ةرواشملاب مالا ناكلالاو لاهخلا ضعب هلوقباك هسفن ناسنالا لمهينا لكوتلا

 | لوعيلباهيلع هبلقب لوعيال نكلو ةرهاظلا بابسالا ناسنالا ىعاريناوه لكوتلا لب لكوتلاب

 ١ ىدا اذااماف هللا ق وقح نم قحلاها ىلا ضفيملاذا زوجا قفرلاو نيللاهريسفتىف مامالا لاق *

 (مطتتتتتف اواو

 ريسون زا دنوش ىريك مثخرك و # ريلد ددرك مصخ ىبك ىرأ وج

 تسهن مهزمو حارج هكنز كروج + تسهب رد مهل ىراو ىتشرد

 اذاالا مال دوصقملا اذهو قاخلاىلا هللا فيلكت لوسرلا غلبينا ةثعبلا نم دوصقملانا معاو *
 مهينذ نع زواجت :امحر اميرك ناك اذاالامٍّال اذهو هيدل مهسوفن تنكسو هيلا مهبولق تلام
 نوكيا بجو باسالا هذهلف ةقفشلاو ةمركملاو ربلا روب مهصخمو مهتءاسانع وفعيو

 نوكيلب بلقلا ظيلغ ريغ نوكينا بجو كلذك نوكي ثيحو قلخلا ءوسنم انربتم لوسرلا
 حفصلا ريثك مهت اس نع زواجتلا ريثك ءارقفلا ةناعاب مايقلا ريثك ءافعضلا ةناعا ىلا ليملا ريثك

 (نع)

 ' نينمؤملل لاقو (مهيلعظلغاونيقفانملاو رافكلادهاج ىبلااهبااي )) ىلاعت هللالاق زجب+ كلذوملا
 ١ طيرفتلاو طارفالافرطنا قيقحتلاو 6 هللانيدف ةفأر امهب ؟ ذخأتالو ) ىتزلا دح ةماقاىف

 0 لخال ناك امتا هنع ىهلاب ىرخاو يب ظلغتلاب سعالا دوروف طسولا ىف ةامضفلاو نامومدم

 | رسلا اذهلو مقتسملا طارصلا وه ىذلا طسولا ىلع قسف طنرفتلاو طارفالانع دعاشنا

 ١ ىتعتفا سم نكتال ) مالسلاهلعلاق «اطسوةما مك انلعج كلذكو ) لاقف طسولا ىلاعتهّللا حدم

 اهلي ط لل



 نارمع لآ ةروس مك + ١١6

 ) دوسلا ىلا ىا « هللاىلال © ةيهل الا ةدارالا قلعت بسح مكك اله قفتا هجو ىأ ىلع
 | ىفوم هريغ ىلا ال « نورشحت 8 ناسحالا ليزجلا ةمحرلا عساولا ناشلا مظعلا قحلاب
 . ىلوالاةي.آلاىف لاقهناف قينا بيترت ىلع تايآلا هذهنا ملعاو * حاياطع مكللزجيو كدوجا
 للق من ماجر افوخ هللا دمعي نم ىلا ةراشا كلذو ت اسل نع زواجتلا ىهو ( هللا نم ةرفغل)

 هللا ىلال) هب "الا رخا ىف لاقم“ هباولا هديعتنمهىلا ةراشا وهوتابوثللاب لضفتا هو (ةمحرو)

 | لاق : تاماقملا ىلعا اذهو هيدوبعلاو ةسوبرلادرج هللا دمعي نم ىلا ةراشا وهو ( نورشحن

 ظ ىىاجلا نمح راادبع

 دوب مئاوتن روحو تشهبب عناق * هوب متاوتل رود وردز اناج
 ظ دوب ماوتن روبص مك هجردنيز * دزكهن مقشع مكحبون رد ربرس

 هيلع ميم نبا ىسيعنا  ىور  ريثك قرف هللا ىلا رشحلاو هللاةرفغم ىلا رشحلا نييف
 ' لاقفةداعلاراثآ مهيلع ىأرو مههوجو ترفصاو مهئادبا تفحن ماوقاب سم مالسلاوةالصلا
 ماوقاب ىممث هياذعنم مكصلخالنانم مرك اوه لاقف هللاباذع ىشخم اولاقف نوبلطت اذام

 مرك اوه لاقف ةمحرلاو ةنلا ىلطن اولاقف مهلآسف راث آلا كلت مهيلع ىأرف نول
 3 مهلأسف رثكا مهيلع ةيدوبعلا راثآ ىأرو ثلاث موه م مث هتمحر مكعنينا نم

 نوقحلا نودمعتلاو نوصلخلا ديبعلا متنا لاقف ةبهرلالو ةيغرلال هدببع نحو انهلاهنال هدف :

 ىهنن ىتشهب ناروحب ديما مثج د01 يم

 ىهننىشز تمهتدمم قافا ربات * ىلذا لامس قشع تدوش ملسم لك
 لها ءاَحس ع تلا لاملا- لدي ,اولاق دنع: ءاحيتيلاامإ ةعاج تلاق ءا رص ناذنس كح

 ٍباوثلا نوجرت تلاق ةعاطلاىف دوهجملا لذب اولاق صاوخلا ءاخساف ماوعلاو ايندلا

 6 اهلاشا رمثع هلف ةنلاب ءاج نف ) ىلاعت هلوقل دحاوب ةرثعلا نوذخأت تلاق من اولاق
 كلذو ناقعلا ىوخو باوثللالو راذللالو ةنحللال هلللمعلا تلاق كدنعاش اولاق ءاخسلانباف

 | ايندلا نع ضر عينا كلاسلا ىلعف + دوجولا ةققح ىلا لوصولاو ديرفتلاو ديرجتتابالا نكميال
 مامالا لاق + ٍبابرالا برىلا فصيو ٍباجحلاههجو نع فشكيىتح هللا ىلع لبقيو ةرخآلاو
 تاماذاف ةرخآآلا ىلع لقاو ايندلان ع هلق ضرعا .داهجلا ىلا هجوتاذا ناسنالا :هريسفتىف
 عايل تيرال نم اها يرق .نىلج ألا 1 لا, سوو وتلا يم سل ننال
 لوالاةداعسلاك ىف كشالو ةبرغلا رادف ىتلاو قوشعملا نع بج هناكف تاماذاف ايندلا عم
 ناك نُث بانجلا راهظأب نيلصاولا رشحو باححلاب نيلفاغلا رشُخ ىهتنا ىناثلا ةواقش لو

 | ةحرامف و لاما ةدهاشم نع ابوجحم ةرخ آلاف ناكل انملاو لاملا بحب ىمعا ايندلا هذهىف
 | ىلع هطبر ىهو ىلاعتهللا نم ةناك مهلةميظع ةهحربف ىا ديك أتلل ةديزمام 6 مهل تنل هللا نم

 | ناك امدعب فطلتلاو قفرلاب مهتلماعو مهل بناجلا نيل تنك قالخالا مراكمي هصيصختو هشأج
 6 اظف تنك 8 لب كلذك نكتمل كي ولو و ودعلل كمالساو كرما ةفلاخ نم ناك ام مهنم

 ظيلغو قلخلا .  ظفلاف . قيقر ريغ هيساق #* بلقلاظيلغ 9 العفو الوق ةرشاعملاف ايفا



 مهي ١١4 عبارلا ءزجلا

 دب زاك رجب دباشن:نانيزك * دز. هططام قحرد سلبا هن

 تسار سلبا نظ دوش مسرت هك *« تساهم سفنرد هك اهيديزا ناغف
 اقرهزا ”تخادنا نب نشيادخا,* امرهق :نثدما .دنسي نوماموج

 كنج قحابو محلصبوا اب هك « كننوراع نيذا ميرا رس رب اك
 ١ نولئاقلا نوقفانملا معو  اورفك نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلاهيااي 8 ىدعسلا ناتسب نم

 | ىنعمو مهقحىفو مهلاوخا لجال 6 مهناوخال اولاقو وه انهه انلتقام ”ىث صالانم انلناكول

 ١ اودعباو اهيف اورفاسىا # ضرالاىف اونرضاذا ه ةديقغو اهذموا ابسن مهقافتا ةوخالا
 قمكى زاغ عج * ىنغ » مهناوخاىا * اوناكوا ف. مهرفسوف اونأفف ماهملارئاسو ةراجتلل
 نيميقم ىا 6# اندنع اوناكول ه©.اواتقف وزغلا ىلا اوجرخاذا ىا دجاس عم دجسو ىناع عمج

 مهتلثامع مدع ىهنلاب دوصقملا سيلو وزغلاىف 6 اولتقامو ول مهرفسف 4 اوتامام وف ةنيدملاب
 ةرسح كلذ هللا ل عجل 8 هبجومي مكاو هنومضمي داقتعالاف لب لوقلا اذهب قطنلاف

 ةلعلا مال تسيلو ىيذؤيل .هتيبر هلوق ىفاك ةبقاعلا مال ماللانا ىلع اولاقب قلعتم © مهبولقىف
 ١ لوقلا كلذاولاقمهنا ىنعملاو داهحلا نعنينمؤملا طيشتل هولاقامتاو كلذل هولوّشْل مهنال ضرغلاو

 / ةمادنلا دشاىهو ةرسملا ىلا هريصمو لوقلا كلذ ةبقاءناكف مهضارغا نم ضرغل هودقتعاو
  نوكتجوو الصا كلذ ىلع ام ةدئاف بترت مدع نايب روكذملا ليلعتلاب دارملاو ةوقلا عطقت ىبلا
 | ببسب لتقوا تامامتا مهنم لّفوا تام نمنا نيمحاز مهبولق ىف ةرسح مالكلا كلذ ملكت

 ١ هتريسح دادزت هنا كشال كلذ دقتعا نمو وزغلاو رفسلانع ىلتقلا ءالؤه عنمىف مهريصقت
 هبلقىف لصحال هتاضقو هللا ريدقتبالا نوكيال ةايحلاو توملانا دقتعي ىذلا ململااماو هفهلتو
 تامملاو ةاملاىف رثؤملا وه ىا لطابلا مهلوقل در *# تيميو ىحي هللاو 88 -ةرسمخلا هذه

 ىزاغلاو رفاسملا ىحع دق ىلاعتهناف كلذف'لخدم رفسللوا. ةماقالل نوكينا ريغ نم هدحو

 ةمالسلا بابسال امهتذايح عم دعاقلاو مقملا تنمو فوتملا دراومل امهءاحتقا عم
 درب لزم ناح كنلرخ هك دناعي هكورزمت بسا..ابس:.ىا

 ] درع هددوخ محز ودندركنفد * ارناتسرد نث كاخرد هك سب

 , 6 متسواهللاليبسوف متلتق نئلو ل نيقفانلاءالؤه لثم اونوكتالف 6 ريصب نولمعتاع لاو © |
 ظ ةرفغلل 8 ىلاعت هلوق هباوجو فوذحلا مسقلل ةئطوملا ىم ماللاو نوسؤم متاو هلبسفف |

 | ىنتملاو هيلعالاد هتوكل هدسم مسقلا باوج دسل طرشلاباوج فذحو ه6 ةمحرو هللانم |
 ىلاعت هللا سماب كلذ .عقو نلو الصا لجالا مدشو توملا بلحامم سيل وزغلاو رفسلانا ظ

 امن 4 ناوينجحيامب ريخ كلذ ةلباقع ىلاعتهّللا نم نيتثث اك ةمحرو ةرفغم نم ةريسي ةحفنل ظ

 اهناب ةفوصوم ةرفغملانوكمت فيك ليقناف + مهرامعا ةدم اهتاطو ايندلا عفان نم ةرفكلا ظ
 بابنم نوكيدق ايندلا ىف هنوعمجب ىذلانا الق *الصا نوعمجنامف ريخالو نوعمامم ريخ |

 | لاومألا كلتنا مهدقتعمو مهلوق بسح ىلع دراو اذه اضياو اريخ دعب ىذلا لالحلا
 | ىا  متلقوامتم نئلو ف تاريخ اهنوظت ىنلا ءايشالا هذهنم ريخ ةرفغملا ليقف تانيخ |

 ( ىلع ) ] ش



 ا

 نارمحع لآ ةروس مدي ١١ >جح

 0 ةلماعم كلماعللا ىا ىلتبلو ةمح اصل لمفام لمف لق هن اك اهعزتنكب قااتنألل :ةب لطم
 « مكبولق ىفام صحمبلو # رئارسلانم اهيفام رهظيو قافنلاو صالخالا نم يرودص فام

 رئارسلاىا هي رودصلات اذب ملعةللاو ف سواسولا نماهصلخب وا اهفشكيو رومالا تايفخم نم
 ! 0 ه4 اولوت نيذلانا ف اهبحاصتو اهمزالت لب رودصلا قرافت داكتال ىلا رئامغلاو
 ا موب اومزهنا نيذلا مهو نيرفاكلاو نيملسملا نم * ناعما قتلا موب مكم #
 مهاعدو للزلا مهنم بلط ناطبشلانا مهمازهنا تيلخة ناك اه .ىا 4 ناطيشلا مهلزتساامتا ١

 كرتو مالسلاهيلع ىنلارما ةفلاخم ىه ىتلا ىصاعملاو بونذلا نم زك اسك لسمو بلا |

 هك مهنع تلاافع دقلو ىلقلا ةوقو ديأتلا اومرخ ةاحلاو ةمينغلا ىلع صرحلاو وكول

 بوت بذملا ةبوقعب لجاعبال 46 ملح ه بونذلل *6 روفغ هللازا # مهراذتعاو مهتبوتل
 ناسنالا ندعم نم جرختسا هتسوسو رانو ناطيشلابف رانلانم قلخ ناطيشلانا هيف ةتكنلاو
 هلوق اذهو ماو ةرفغملاو وفعلا هتافص روهظ ةآ سم هلعجبل ىلوتلانم اوبسك ام ديدح
 ىل اعت هلا نا لل ( مهل رفغش نورفغتسف نوسدي موش ادا اوينذت مول ) مالسلاو ةالضلاهللغ ١

 ءاشامبالا 257 ”ىثب نوطبح الو وهالا اههنك غلبيال ارارسا ريشلاو ريخلا نم ”ىث لكف

 ةملظ بلقلا ف نكيملامو نيينارونلاو نيقبلا لها نم نيصلخلا ءاوغا ىلع رده ال ناطشلاو

 اوجت نيذلا نوكلاسلاف ةسوسولل لاحم هلنكيمل بوثذلا باكترا ببسب ىوهلانم بوشو
 دينا ىأر لبق  مهتسوسو نع الضف مهنم برقينا ناطيشلا ردقيال سفنلا تاملظنم
 دحسمىف ماوقا سانلا . سان ءالؤه لاقف سانلا نم ىحتستالا لاقف انايرع همانمىف سلبا

 تيأرف دجسملا ىلا تودغ تهشااملف دنملا لاق ىدكك اوقرحاو ىدسج اونفا ةيزينوشلا

 / رونتاذاف ثيلاثيدح كنرغبال اولاق ىنوأراملف نيركفتم مهكر ىلع مهسؤر اوعضو ةعامج

 رس سدقزارخا ديعسبانعو + ىرانلا ناطيشلا ةسوسولاب هلوح موحال ةفرعملارونب بلقلا
 / رون نمفاخاما اذهنم عزفبالهنا ىلل يقف هيرضال ىاصع تذخاف مانملاف سلبا تيأر لاق
 | تقو ىفهدونج ثب سلبا نا ىكح ءابحالا ىف ىلازغلا مالسالا ةجح لاق تلثلاىفنوكي
 أش مهنم بيصتام ءالؤه لثم انيأرام اولاق مكتأشام لاقف نيروسحم هبلا اوعجرف ةباحصلا

 قأيسنكلو ىحولا لوزن اودهشو مهيبن اوبح دقو مهيلع نوردقتال مكنا لاقف انويعتادقو
 / اولاقف نيرسكتم هيلا اوعجرف هدونج ثب نوعباتلا ءاجاملف مكتجاح مهنم نولانت موق مهدعب

 اوذخا راهنلا رخآ نا اذاف ٍرونذلا نم ”ىئلادعب ”ىنلا مهنم بيصن ءالؤه نم بج انيأدام

 مهديحوت ةحصل أيش ءالؤه نم اولانثنل مكنا لاقف تانسح مهت اس لدبتف رافغتسالاف
 مهب مكشبعا رقت موق ءالؤه دعب ىأبس نكلو لسوهيلع ىلاعتةّللا بصدخ مهين ةنسل مهعابتاو
 | لدبتف نونوتيالف مهل رفغف نورفغتسإال منش فك مهئاوها همزاب مهتودوشو انعل مهبن وبعلت

 اهولحتسافعدبلا مهل نيزو ءاوهالا مه ثيفىلوالا نورقلادعب موق ءاخ لاق تانسح مهت ايس

 مجوداقو ءادعالا مهيلع سلبا طلسف اهنع نوبوتيالو اهنم نورفغتسال انيد اهوذختاو

 اؤاش ثيح |
 هلام كك ريق 00

 مك
- 



 مد ٠> ١١7 اراء 2 و رو د

 هللا هفرشش ىتح هللا ىلا 12 ع

 أ تاماقملاىلا دنعلا لضوب هللادنعنم ءاحام ىلع ىضرلا نسل امالسو ادربهل رانلا لعجو ةلخلاب

 ةيالولا ماقم ىلا لوصولاو نيقبلا ةوقلهستهبو دحوتلا وه ةدمعلاو ةيننسلا تالاخلاو ةلعلا |

 هنعم نا رقلاو هراثد ركشلاو هراعش ريصلا لاقف ىلولا ةفص نع ذاعم نب ىحب هان ماو

 1و نزلو ةنمازاولم ةبزلملأ|و هلم ىوقتلاو هتينم رقفلاو هنوباص لكوتلاو 9

 هشينا ىلاعت هللاو هسلج ركذلاو |

 تسقلطم ركع ناشي ةشيب * تسقح ركذ يلوا حور توق
 انقح تعاطو ركذ هاربور * ادخ رارساز جار ورم

 اهيا كل بهوو ىطعا ىازاجم لزناو مكباثاف هلوق ىلع فطع * 0

 لاب 6 است ف ةيونما ىلع بص انما ى 4 ةنما ف دوك ذلا 6 غلا دعب نم 8ه نونمؤملا

 وهوالا موقلانم ادحا ىراالتلعش دحا مون ىسأر تعفر ةحلطوبا لاق * نسولاوهو اهنم

 ل لا فيسلا ناكف ذئموي ساعنلا هيلع ىتلا نمم تنكو ساعنلانم هتفحج تحن ديمي
 هلع قلي مل نم نيئمؤملا نم نا ىلع ةلالد هفو 0 طوسلا طقس مث هذخ اف ىدي

 راصتالا ةماعو نورجاهملا مهو ه مكتم ةفئاط ىشغي #9 ىلاعت هلوق هنع 'ىنب أك ساعللا
 «ةقئاطوإل اساعنل ةفص اهنا ىلع بصنلا لح ىف ةلتْطاو لكلل لازنالا مومعىفكلذ حدقشالو

 .مهالا مهباموا نازحالاو مومهلاىف مهتعقواىا © 4 مهسفنا مهتما دق #3 نوقفانملا مهو ا

 رمت اننا قرا جبل يرن ذل 5 كاعأاج هرم انوع دصقو مهسفنا

 صتخلا نظلا وهو هنم لدب *# ةيلهاجلا نظ و هناحبس هب نظب نا بجيب ىذلا قا نظلا
 ىلع وسو هيلع هلا ىلد هللا لوسرل ىا نونظي نم لدب “6 نولوش #9 اهلهاو ةيلهاجلا ةلملاب
 رفظلاو رصنلانم هدعوو ىلاعت هللا صانم ىا 6# سمالانم انل له يه داشرتسالا ةروص

 هلالوالو ىلاعتهّلل ةرخآلاب ةيلغلا ىا 6 هللدك سمالانا لق لف طق بيصت نم ه6 ”ىشنم
 ىانولودِب ريمضنم لاح *© كلزودبيالام مهسفناف نوفخمي 8 نوبلاغلا مه هللابزحزاف

 لق هنأك 6 نولوقب لَه بيذكتلاو راكنالانيطبم رصنلل نوبلاط نودشرتسم مهنا نيرهظم

 هعوقوىلا اللتقلا سفن ىلا عجار ىنالانا ىلع ةكرعملاهذهىف انم لق نم لتقاموا اًملغام دك انهه

 لق 82ه ريغو وا نبا ىأر ناك اك جربت رييدتو جورلا ىف راشخا انلناك و لوا طقف اهبف

 متدعقو دحا ىلا اوجرختلو ىا 6 مكتوب ىف متتكول 9» مهتلئاعل الاطباو مهلابيذكت دمي

 ظوفحلا حوللاو ىا 6 لتقلامهلع بتك نيذلا #8 جرخل ىا ه6 زربل © نولوقتا# ةنيدملاب
 ىلاعت هللاهردق ىتلا مهعراصم ىلا ؛ ا مهعجاضم ىلا © زوربلا ىلا ةنعاذلا 'لاتتمألا نم تدب

 همكحو دربال هللاءاضقناف اعطق ةنيدملاب ةماقالا ىلع ةميزعلا عفنتملو ةتبلا كانه اولتقو اهبف

 م و حسم شد 0 حل اس لعفل ةلع هتك ]ءاسؤات هللاىلتيلو بيقعل. ال
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 | مالا نمانل ناكول 9+ ةيفخ مهيبابف ضعبل مهضعب لوقيوا مهسفنانوثدحب ليقف نوفخم ”ىثىأ
 | انلتقام © هللهلك سمالاناو هنالوالو هللةيلغلان نم لسوهيلع ّللاىلص دم دعواك  *ىش



 نإرمعلآ ةروس مه ١١١

 | « كيرخاىف © مهب ةناعتساال رافكلالاتق كرتو مازهنالا وهو ركنملا نع ايهلو فورعملاب |
 مهرخآ ىف ففاو وهو مهوعدي ناك مالسلا هيلع هنا ىنعملاو ىرخالا مكتعاججو مكتقاسفف |

 امب هللا ازال ىا مكقرص ىلع فطع 46 مكب.اناف وه هومدش دق ةعيزهلا ببسب موقلا نال

 | لتي فاجرالاو نيكرمشمارفظو حرجلاو لتتقلاب مامغالا نم © غب 9» الوصوم هام وف متعنص ]
 هل كتايصعي ميسو هيلع هللا ىبص هللالوسر هومنقذا مث ةلباقجامتوا سو هيلعىلاعت هللا لص بلا
 عرجتاوداتعتو ئادشلا ىفربصلا ىلع اونرمتتل ىا مكباصا امالو مكتافام ىلع اونزحمالكل»
 | امبو مكلامعإب ملاع ىا # نولمعت امب ريبخ هللاو فه تا رضوا تاف عفن ىلع اونزحم الف مومغلا
 ةفلاخم واهفراخزو ايندلا لس نع ءاقتالاو هللا ىلع لكوتلاو نيقيلاو ربصلانا ٍلعاو * اهبمدصق |

 لؤسر ناصعو ايندلا ىلا لملاو عزانتلاو لشفلاو رفظلاو رصنلا دادمال مزاتسم لوسرلا

 ' ءادعالا ىلع ةرصنلا دازا نف ودعلا نع فرصلاو ءالتبالل بجوم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ظ
 لب هْنارخ.ال مغبالو ءالّس الاب ىضريو عراشلا هنيعام ريغ اًفرط كلسال ةنطابلاو ةرهاظلا 0

 ' « نيدلا بابىف ئادشلا ةاساقمىلع ربصيو ةرخآلاو ايندلا معننم ذلأ قكلا بلط مث دم |
 باوصلاب معا هللاو نكربص * باتش ىناروزرا درا ربص ظ

 ١ هيطاحاو رانلا هلخدا ول ىلاعت هللانأ ديرملا لزانم ىتدأنا زيزعلا هرسس سدق نونلاوذ لاق« |
 أ رغصا هدنع ةنللا تناكو هيلا اقوشو هباسناو .هلابحالا هبلق ددزي مل ةدادالا هذعن عف:ةباذع |
 ١ ةعاطلا ةرارم هسفن قيذي نا كلاسلا ىلعف ضرالاو ءامسلا نيب ةلدرخ نم هتدارا بنج ىف |
 ههجو هللا ءرك ىلع نع  ىكح  قبسو ردق هلام هللادنع نوكيل ملستلا باب ىف اهلخديو ظ

 ةفيلخإي هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخل تلق لاق هنا
 نيفنص سانلاتدجو اهلوا . ءاشا ةسمخم لاقف اًقسس انتقيس ىت> ةلزنملا هذه تغلب, م هللال وسر

 ماعط نم تعشام مالسالا ىف تلخدذم ىناثلاو . ىلوملادي سمانا تنكف ىققعلا ديمو ايندلادي سم

 تيوراممالسالاىف تلخدذم ثلاثلاو . ايندلا ماعطذي اذل نع ىتلغش هللاةفرعم ةذل نال ايندلا
 ' ايندلا لم نالمع ىنبقتساالكع بارلاو . ايندلا بارشنع ىتلغش هللاةبحت نال ايندلا بارشنم
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تبحص سماخلاو . ايندلا لمح ىلع ةرخ آلا لمع ترتخا ةرخآآلا لمحو

 ىساقو راغلاىف هعم لخد ىتح ةعاس هتك هم زالم نع كفن م كلذلو لوقا هتح تنسحاف

 طق هتلصاوم نع هبلق غزي مل كلذ عمو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هقح ىف ديادشلا خرم ىتتاقاف
 نيمزهنملا ف ام ةباحصلا ضعب نم كلذ عقو ام الصا هتفلاخمب مهيملو

 كنرود خاك نيرد نر كسور درادكنا « هقرفت كنرز- ىفاص قوص ىناد تونك

 كنليوس ركيدو ريشوس كيز دريك و ربود * ضرفب ركن اناجز شرس ُهتشر رسداسكن
 لغشتال نا ىف رظناف كليلخ اناو ىليلخ تنا مههاربا اي نا مالسلاهيلع مهارباىلا هللا ىحوا *
 ىف قداصلا نال كنم ىتلخ مطقتف ىريغب الغتسمبم هارأف كرس ىف رظنا اناو ىريغي كرس

 | لصفنا رس لك نال ىتمرحل الالجا ىريغ ىلا هريس لمجيمل رانلاب قرحاول نم ىتلخ ىوعد
 هالتبا مث نيملاعلا برا تملسا لاق لسا هللاق مث ىرظنو ىتداح حلصيال ىندهاشم نع ةعاس

 لوا رتفد ةماخ نايبرد مكي رتفد رخاوا رد



 تمهج ,١٠١ رج ميارلا ءزجلا

 | ىتأيناىلا ةدابعلاوه 1 11 تالا هيه سمت" تت: "ىلا لتنال مارملا ناف لساكتتا "|
 كرادتي الامةخ وخيشلاىف كرادتي اهرو نوواستم فيلكتلا باب ىف خويشلاو نا.شلاف نيقللا

 ىزاريشلا ظفاخلا لاق : باشلاىف

 ارمانو كنن ىرنه نكيرس هناريب * سعز ىلك ىدبحو تفر بابش لد ىا

 ىا راجلا عزتي وا احيرص قدصل ناث لوعفم هنا ىلع بصن 4 هدعو هللا مكقدص دقلو ©

 اذه انباصا نيا نم ةنيدملاىلا مهعوجر دنع نينمؤملانم سان لاق نيح تلزن * هدعوىف
 ثىح رصللا نم سو هيلع هللا ىلص هس ناسل ىلع مهدعو اموهو رصنلاب هللا اندعو دقو

 ناف كلذك ناك دقو ناكملا اذه ىف مّتمدام نييلاغ لازنال اناذ مكتاكم اوحربتال ةامرلل لاق

 اومزهنا ىتح فويسلاب نوبرضي نوقابلاو مهلبن نوقشري ةامرلا لعج اولبقا امل نيكرشملا
 مهنواتقت ىا »6 مهنوسحنذا قه ىلاعت هلوق كلذو اعيرذ التقمهنولتش مهران أ ىلع نوملسملاو
 ههنذأب 8« مكق دصل فرظوهو لتقلاب نوكي كلذو هسح لطبا اذا هسح نم ايشاف اريثك التق

 ىلع ةلخاد ةيئادتبا 46 ىتح 9 مهنوسحت لعاف نم لاح هقيفوتو هريسيتو هتثيشمب نيسيتلم
 صرحلا ناف ةمينغلا ىلا ملموا مكيأ» فعضو متنبج ىا 6 مللشفاذا 9 ةيطرنشلا ةلجلا
 لاقف ٍلسو هيلع هللا بص لوسرلا ىما ىف ىا # سمالاىف متعزانتو 8 باقلا فعض نم

 ام ابرضو التق مهباقعا ىلع نوماسملاو نيبراه اولوو نوكرمشملا مزهنا نيح ةامرلا ضعب
 تبثف مالسلاو ةالصلاهملع لوسرلا صا فلاخن ال ريبج نب هللا دبع مهسير لاقو اذه انفقوم

 نم متيصعو و ىلاعت هلوق كلذو بهنلل نوقانلا رفنو هباحا نم ةرشملا ند |ارش_ىق هناكم

 كلذ نوكرششملا ىأر املف ودعلا مازهناو ةمينغلاو رفظلانم ىا  نوبحت ام كارا ام دعب
 ناصعلادبقو قيس دقو هباحتا نم هعم نمو ةامرلا ريما اولتقو بعشلا لبق نم مهيلع اولمح

 نم ناك دعولا زاجاب مهمرك أ ىلاعت هللازا اودهاش امل مهنال ةيصعملا ظع ىلع اهيسنت هدعب امب

 ديري نم مكنم 8 هرصن مكعنم وهو فوذحم اذا باوجو ةيصعملا نع اوعنتمي نا مهقح

 هنع هللاىضر دوعسم نبا لاق بهللا ىلع اولبقاو ركرملا اوكرت ىذلا مهو هي ايندلا

 6# ةرخآلا ديري نم مكنمو © ةيآلا هذه تلز' ىتح ايئدلا ديري انم ادحا نا تملع ام
 ل © مهنع مكحفرص من ةداهشلا فرش اولا ىتح مهناكم اوت ىذلا مهو

 نا دعب ةميزهلاب مكفكو راسفكلا نع كدر ىا هيلا ريشا اك فوذحلا باوجلا ىلع
 نم ةلماعم مكلماعي ىا 6 مكيلتبل 98 ابص تناك امدعب اروبد حررلا تلاغ مهيلع كرفظا
 مكمدن نم لع انوا حاضش وه ين ان دلو وج داح ديسمشاعالا لع كتاشتز هاج كت
 00 لضفوذ هللاو © ةفلاخلا ىلع

 ءاضتقا بحب ةمحر اضيإ ءالتبالا ذا مئيلع ليدا وا مهل ليدا لاوحالا عيج ىف مهيلع
 ضرالاىف داعبالاو باهذلا داعصالاو . مكفرصب قلعتم *# نودعصتذا # كلذ مهااوحا

 لوسرلاودحاول مكنمدحاو فّالو ؟ ءاروام ىلا نوتفتلت ال ىا هيدحا ىلع نوولئالو#
 ظ ارا ةنلا لف ركينم هللالوسر انا هللا دابع ىلا |! موعدي ل
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 ءاوبع و



 نارمعل  ةروس - ةةلطل# دك

 اوك رشا عوقوب لوعفمامو اناهربو ةحصىا 6 ه6 اناطلس و هك ارشاب ىا *6 هبلزنيملام مهيلع |
 ناطاسف ةوةلازناطلسلا لصاو انا الاس هيلع لإ و ةحاك رشا ىلع سبل ةهل ! ىا هلع
 بابلاىف عبتملا ناب ناذيا هيفو . لطمملا عقد ىلع ىوش اهبو هت ىعدملا ناطلسو هنوف كلملا

 هلا نووأيام ىا 6 مهاوأمو 9 2 ةلطاللا ءاوهالاو ءارآلا نود ىواملا ناهربلا وه

 مذلاب صوصخلاو 6 نيملاظلا ىوثم سنو إف اهريغ مهلأجلمال 6 رانا » ةرخآلاف
 ظ ىوثملانافاهف مهدولخ ىلا نضر عون مهاوأم اهلعج دعب مهاوثم اهلعجىفو راثلا ىا فوذحم

 ةراشالاو © ناسنالا هلا ىوأي ىذلا ناكملا وهف ىوأملااماو ثكملا نع ةئبنملا ةماقالا ناكم

 لاقأك داعلا وي كلذ ريغو ةيهرلاو ةغرلاو نمالاو بعرلا قلي ىذلاوه ىلاعتهللانا

 نيعصا نيآلا بلقنمام ) لاقو ( ءاشي فك اهبلقي هللاديب دابعلا بولق ) مالسلاهيلع

 | ةلغلاهنم انيلأسإم طلرلا عرضتينا دبعلا ىلعف ( هغازا ءاشناو هماقا ءاشزا نمحرلا عباصا نم

 | .درت اهاهتثمىف اهعاطاو اهاوه عيتاناهناف ةدامالا سفنلا اصوصخ ةرفاكلا سوفنلا ىلع

 ارساخ بلقنيف ةيرشبلا نيلفاس لفسا ىلا
 نانع نتقرك دياؤن' شلقع 00 نانح رم سفن ني دزان ىمع

 رومز دبات ناكللب فاصم .* روز دبا رب ناطبششو سفناب 3

 . ةعبطلا مقس . ةثالثنم ةف آلا تلخد هرس سدق ىدابذورلا ىلع وبا خيشلا لاق *
 | لقف .مارحلا لك ١ لاق ةعببطلا مقسام هللبقف . ةبحصلا داسفو . ةداعلا ةمزالمو

 | لاق ةحصلا داسق اه لئقف .ةببغلاو مارحلاب عاتسالاو راذنلا لاق ةداعلا ةمزالمامو

 ناك هبر نم قفوت بابلا اذهىف هبحصي مل نمو اهعبتت ةوهش سفنلاف جاه الك
 أ تاملظ نم مكجرخي ىا 6 مالوم للا لب ) ىلاعت هلوق ىلا [انالا؟ةليغن الفت |اسم

 | نم جورخلا هبحاصي فيكف هسفنل ىلوم هلعجو هاوه عبسأ نف ةيبوبرلا راوناىلا ةيرشبلا
 ىعمصالا نع  ىكح  هاياالا دبعيالو قيقحلا هالومىلا دبعلا عطقني نا هببس اماو تاملظلا

 | هتقشمف ةارما هتحاصو ضرالا نم ةالف ىف عقوف هلوفش ىف جرخ المح ىتف نا لاق هنا

 دشناف لق تلاق من لاق رعشلا نم أيش * نسحن له ىتذلا اهيا: تلاقف

 تاما: لا روجتفلا (ىتناالاو: هلت جيها سلا ءاننلا قم“تسلو

 ةالفلاىف ريس لاط دق ولو * انيدل امف ىعمطتال الف
 تاّوملا لاعفلل بضغيو * شرع قوف رص هللا ناف

 | ةينازلا ) ىلاعتّدالوق أرقف لقتلاق مف لاق نآر قلا نم أيش رقت له كرعش نم اعد تلاق
 | ىهو تعجرف هذه كتءارق نم ىنعد تلاق « ةدلج ةئام امهنم دحاو لكاودلجاف ىازلاو

 | نيرباصلا بحي ّللاو ةيصعملا نع ربص فيك هتوهش نع هيقوتو ىتفلا لاح ىلا رظناف ةبئاخ
 ْ دربخ ىلا تلإا اذوخ ارتسعر تلتيرزعودو دزيهربب توهش زا هكدبإب ىم تسح ناوج

 | ةمش ةقيرطلا هذه نم د. مل ةدهاجم بحاص هتيادبوف نكي مل نم خعراشملا ضعب لاق كلثأو
 | ىلع كلمحيو ربخلا اذه كنرغيالو اريثك اعفن رمال دراب نيعبرالا دعيسدهزلا نال كلذو



 مهي ١٠٠١م ا رارلا ءزجلا

 ءالؤهناىعو ةقيقد ةفطل هف (نينسحلا بحاول ىلاءتهلوق ىف مامالا لاق +( نينسحلا بحيدنلاو
 كلذب اوفرتعااملف انرماىف انفارساو انبونذ انلرفغا انبر اولاق ثيح نيئيسم مهنوكب اوفرتعا
 كلعجاوناسحالاب كففصااناف كزجتو كتءاساب تفىعاذا مهل لوقي ىاعتهن اك نينسح هللا مهاهس

 زجعلاو ةنكسملاو ةلذلا راهظابالا هَللاَةريضح ىلا لوصولا ىلا دبعلل ليدسالونا ملعب ىتح ىسفنل اببيح

 تقم نفك ذ' قطان نص نوح«: تفك يصمت ردع تذدياب. نونك

 بوح ريز نافف درادن ىدوس هك «* بوك وفعرد تبوقعزا شيبوت

 مالسلاوةالصلاامهيلع دوادنب ناملس أف مايالا نماموب. اينذ بنذا ايخرب نب فصا نا - كح -
 هللاىحوانا ىلا مثوم“ ايناث هناعدب هل فغق اناث لعفمث هلرفغف اعدف ىلرفغينا هللاعدا هللاقف

 عار يعط ليفا ثككي إف دعب داعزا هقحىف كتوعد ببجاالنا مالسلاهيلع ناهلس ىلا
 جرخو اصعلا لجرلا عفرف هلرفغيال هللاناب هريخاف وعدي ىكل مالسلاهيلع ناهلس ىلا ءاغ

 ديانا نا نانو كتاطسا براي لاقو هدب عفدو ضرالا ىلا اصعلا برضو ءارحصلا ىىلا

 بونذلا نم ىنمصعتمنا ميحرلا روفغلا تناو مرا فيعضلا انا ةيصعملاب دياعلا ناو ةرفغملاب

 لقا مالسلاهيلع ناملس 5 ىلاعت هللا واف هلع ىثغ ىتح اهررك ندوع المث ندوعألف

 رافغلااناو كلرفغا مث كلرفغا مث كالرفغا مْ كل رفغأف تدع كنتلاح ىأأل

 راس ىرذع تسناهدرد نابز * راس شا تسمشج ع وكا

 زارف ددرك هبوترد 200 5 2 قلب حلص رد ىنبوح وشارف

 رقس رددوب زجاع لا هك * : سلا -قانع هبكحرأل اري او لع

 مالسلاهيلع دواد ىلا هللاىحواو * اهءانق ملعت كناف كيلع ايندلا نييزتي ناطيشلا كنرغيالف

 ىناثلاو . نورهعتام برخانا اهدحا . ناكرا ةعبراىلع اهتئنب رادىلاكتيرذو كلزنم ىنا ]

 ةمصعل ا هللا نمو 1 نوعمجنامقرفانا مها واج نودإتام تسمانا كلاثلاو .نولصتام عطق ةانا

 دنع نينمؤملل نيقفاملا لوقف تلزت # اونمآ نيذلااهيااي ه8 قيرطلا ءاوس ىلا قيفوتلاو

 نوْمؤملا اهيااي ىلاعتلاقف لتقو بلغامل اسن ناكولو مكناوخاو مكنيد ىلا اوعجرا ةميزهلا
 مهنع ريفنتلا ديم ىلا ادصق رفكلاب اوفصو نوقفانملا مهو 6 اورفك نيذلا اوعيطتنا#
 مهئاعدل مهيلادرلا فاضا مهنيدف كواخدي 46 مكباقعا ىلع كودري 95 مهتعاطنم ريذحتلاو
 اوبلقنتف 8 روكلا دعب روملاف لثمو ىمالا ساكتناىف لع بقعلا ىلع دادترالاو هيلا
 ايندلاىف ءالقعلا ىلع ءاشالا قشانالف ىلوالااما ةرخ آلا ةداعسو ايندلا ةمارك ## نيرساخ
 عبو ديؤملا باوثلانم مرحيدنالف ةيناثلااماو هيلا ةحاحلا راهظاو هلللذتلاو ودعلل داشنالا
 هريغال كرصان هَللالب مهوعيطت ىتح كراصنا لو  ىلومشالب » دال اباذعلا يف
 ةناعتسالاو ةعاطلاب هوصخف 4 نيرصانلا دوغ 2 مهتالاوم نع ه.اونغتساو 0

 ىتحدحا موي فو نم مهبولق ىف فدقام وهو 3 بعرلا اورفك نيذلا بولاق ىف قاس 8 ا

 بلقلا الي فوخ بعرلاو . ةيلفلاو ةوقلا 4 كيس . ني نم اوعجوإو».لاتقلا 7 ظ
 | نيمؤمارصنو مصنو مهنالذخ تابجوم نمهناف 71 هيوهك ارش *ا ببسي ىا 4 هللاب اوكرشا امب ف |

 وج 0 با ص



 نارمغ لآ ةرو- مهي ٠١ جم

 نبوس هروح

 ةرصب ىلا ةسنلا ىف ىرصب اولاقك تريغ ”ىش ىلا أش تيسناذا كزعلاْن اف بّسنلا تاريتشت نم
 | هنيدزانعاو هللاةلك ءالعال هعم لتاق ءادنالا نم ريثك ىنعملاو ةعاّملا ىهو ةبرلا ىلا بوسنموا
 ينشب و اورتفافىا لتاق ىلع فطع #“ اونهواف © ةريثك تاعامحوا ءاقتا ءاملع

 ناريمضاا لعجنا * هللا ل بسوف فه ىننلان ود قنملل ةلعوهو لاتقلا ءانثاف ه6 مهباصاامل 3#

 لكلل ةقحاللا هراكملا رئاسو حارملانم لتقلا ادعامع ةرابع مهباصاام ىفاش نييبرلا عج
 مهناوخا لتق نم مها رتعاام عم ركذامع ةراعىهفنو رخ آلا لتقام دعب نيقابلا ضعنلل العجن او

 | 86 اوناكتساامو © نيدلاىفوا داهملاواو دعلا نع # اوفعضامو ف كلذريغونزخلاو ووحلاو

 هدي ريامدب لعفيل هيحاصل نكسي عضاخلا نال نوكسلا نم نكتسا هلصاو . ودعلل اوعضخامو ىا

 ١ ضبرعت اذهو هلعضل نوكينا بلطي هنال نوكلا نم نوكتساوا . ةحتفلا عابشال فلالاو

 مالسلاهيلعىبنلا لتقبفاجرالاو مهيلع ةرفكلا ءاليتسا دنع راسكنالاو نهولا نم مهباصاامهب
 ىبا نيب اودضتعينا اودارا نيح مهل مهتناكتساو ناكر شملا ةدهاجم نع: كلذ دنع مهفعذبو

 ظ ةاناعمو ئادشلا ةاساقم ىلعىا 6 نيرباصلا بحيهللاو © نايفسىبا نم نامالا بلطف قفانلا

 ! اهمساو ناكل ريخ بصللاب 6 مهلوق ناك امو مهردق مظعيو مهر صنف هللا لسسيف هراكملا

 | مهلالوقناك امىا ءاشالا معانم غرفم ءاننتسالاو 6 اولاقزاالا م ىلاعت هلوقىف اهدعبامونا

 | "ىث لاوهالاو دئادشلا نونفنم مهباصاام ةباصاو برحلا قناضم ماحتقاو ودعلا ءاقل دنع
 ىا ه5 انرماىف انقارساو 8 انرئاغص ىا ه# انبونذ انلرفغا انبر هه اولاقزاالا ءانشالا نم

 11 ني مهنوكعم مهسفنا ىلا فارسالاو بونذلا اوفاضارئاكلا باكتراىف دحلا انزواجت ْ

 ءاعدلا اومدقو مهلامعاىلا مهباصاال ادانساو مهل اراصقتساو اهلامضه هللا بنج ىف طيرفتلا نم

 نطاومىف ىا ه5 انمادقا تينو © مهلوشب ءاعدلا نم لاخلا بسحب مهالاوهام ىلع اهترفغع

 / 4 نررفاكااموقلا ىلع انرصتاو ف قحلا كنيدىلع انتيثوا كدنعنم ديبأتلاو ىوقتلاب برحلا
 ىلا برقا ةراهطو ءاك ز نع رداصلا عوضّلاب نورقملا ءاعدلاناف لوبقلا زيح ىلا هلابرقت

 ةساش مهوب لوق مهنع ردصينا ريغنم ءاعدلا اذه ىلع نييظاوم اولازي+ ىنعملاو ةباجتسالا

 ىقخالام نيمزهنملاب ضيرعتلانم هفو . نيدلا دصارمو برخلا فقاومىف لزازتلاو عزج ا

 ' ىلاعتهللاناةراشالاو © ةداعس لكل ًادمىهف هبريخلاّةداراو هنع ءاضر نع ةرابعدنعال هللاةبحو
 | جرختساف ةاقالملادنع مهتبثو ودعلا لاتقب مهالتبا هقالخاب قلختلا ةمارك هدابع صاوخل دازامل

 | ناسحالاو ربصلاو مدآ اونب اهبةمركملا اهيف ةنوئكملا هتانص ىهاوج مهتاوذ نداعم نم

 | . نيرباصلاب+ هللاوزب لاق اذهلو هتافصب قلخن نم بجو هبافص بح ىلاعت هللاو هللا تاةص نم



 0-2 مت ١١1 رز مبارلا ءزجلا

 لورا نم كل يلا نفاع دوج بلا كدي ديصت نإف وم ادق نممشلاو, رياخلا الصوف
 وبا ىورو * رفكتا متامد مظعا نم كلذ ناك سمشلا ةدابع هب دصق ناو مالسالا متاعد
 هللا لسس ىف لتق نمل ةمائقلا مو لوقي ىلاعت هللا نا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةريره

 لب تبذك ىلاعت هللا .لوقف تلتق ىتح ,تلتاقف كلبيس ىف داهحجلاب ترما لوقف تلتق اذامف |

 هللا لسس ىف لتاقملاف ( رانلا ىلا هب سمأي ىلاعت هللانأ مّ كلذ ل قدقو براحنالف لاش نا 7

 ةمشغلا ةباصاو ناكملا ةءاداو ليمجارك ذلا ال ايلعلا ىه هللا ةلك نوكتل لتاقب ىذلاوه اقبقحم
 تسو» زغم ىبز ديا هج هنركو هر تسون رار بقنا نع ات ابر توا اع

 تخورف ىتاوترد ادخاب شرك «  تخود تسلهس هقرخ ايد ىورإ
 هلمشدل عججو هبلقىف هانغ هللا لعج ةرخآآلا بلط هتين تناكنمإل ملسوهيلع هللا ىبص هللا لوسد لاق
 الوهلمش هلعتتشو هيننعنيب رقفلاهّللالعج ايندلا بلط هتين تناكنمو ةمارىهو ايندلاهتنأو
 تناكنف ىونام ”ىرما لكل امتاو تادنلاب لامعالاامبا ) اضيا لاقو 6 هلبتك امالا اهنم منا
 اهجوزني ةأرماوا اهيضي اسد ىلا هترجه تناكنمو هلوسرو هللا ىلا هترحهفهلوسرو هللا ىلا ترجم
 نموةرخ آلاف هباوثف ةنملاةمعن ىأر دقف ةنلا ىلا اقوش لمع نف هيلا رجاهامىلا هترحهف
 دعبيال بيرق هل ةبيغالرضاحهنال ايندلا ىف هباوثف عنملادوجو ار رزقت هالو نبع
 ( اغارذ هللا تبرقت اربشى لا برقت نمو ىنددجو ىنبلط نمالأ ) لاقو متنك اما. مكعم وهو

 دبع ىلا ىثمت ىلوهنم مرك اي * امعمسوا امترصبا له ”ىليلخ

 دعولاب كبيلق بيذعت نع كلجا * ىللاقو دعو ريغ نمار از ىلا

 صلختو هللا ىلا لصي ىتح مثال ةمول اخينا ريغنم دهاجميو هللا ىلا رجاهينا كلاسلا ىلعف
 ىلاعت هلوق ىتعمل ادهاش ردقلا رسسل انقوم ناك نم هتاليوأتىف ىناشاقلا لاق © رارطضالا نم
 دهشدنا مصالا متاح نع ىكح  سانلا عجشا نم ناك ( هللانذابالا تومت نا سفنل ناكامو )

 دج فكل اقف برحلا ىمح دقو قيقش ىنقلف لاق ناسارخ تاوزغ ضعب ىخلبلا قيقش عم
 عضوو اذكهف انااما لاقو هحالس عضوف نيتلاحلا نيب قرفاال فافزلا ةليلك تلق متاحاي كبلق
 ىلاعت للا ىلا بلقلا نوكسوف ةيا اذهو هطيطغ عمس ىتح ةكرعملا نيب مانو هسرت ىلع هسأر |

 فاخنام لك هلرخسيو ريسع لك هيلع هللالهس  هنطاب ديعلا حمتاذاف ىهتلا هبهقونؤو
 ةالص ىلصف هيلع املسم ىناسارخلا ريخلاابا تدصق لاق هنا ىقرلا مههاربا نع ىكحح س هنم
 ةراهطلل تجرخ تملساملف يفتي .تغانض» يتفوق ا تاقفر ايوتييرما ةحيانلا ًارقرف برغللا
 كللقاجلا لاقو دسالا ىلع حاصو جرذف ىبدصق دسالانا تلقو هلا تدعف عبسلا ىبندصقف
 دسالا متفخف ىهاوظلا ميوقتب متلغتشا لاق تعجراملف ترهطتف ىف ىناضال .ضرعتنال
 دسالا انفاخف بلقلا ميوقتب انلغتشاو

 ناهحرد شيسح درازاس نيام ءناد) تلبااسا نومك انوا
 ةيريخلا < ىنعمي ىهف ريثكتلا ىنعم اهبف ثدحف اهيلع فاكلا تلخد. ىا هلصا 6 ناكو ف
 0 اذك الا ليزنلاف ئجي مو نمي ارورجب نوكينا اهزيمْىف بلاغلاو اهلزيم' * ىنم 37

 و0

 ا

 ا



 نارمغلآ ةروس مه >> ٠١6

 سيودنب نيرف 1 ناهج ردنا لد *« سكب دئام .ردارب ئا ناهج
 فكو ةماقلا مويقئالخلا سوؤر دنعحضتفيال ىتح هتينم لبق هلاح كرادتينا لقاعلا ىلعف
 ءايلوالاو ءاسنالا هيق عزفب موب ةمانقلا موب نا لعي نم ةحلاصلا لامعالا ىلا عراسيال

 لوهز دزراب نت ار مزعلا واوا * لوقو دنسرب لعفرك زور نارد

 اس ىراد هح ارهنك رذعون * اسا دروخ تشحو هكىباجي

 نامبالا ف مارملاب ذوفلاو صالخلا نا مث كلام ىلابتالو ماثألا بكرت رذع ىأب ىنعي
 هل رابتعا ال ىديلقتلا ناميالانا ةينآلا ىف ةراشالا ىربكلا نيدلامحن خنيشلا لاق © قيقحتلا
 | الو دللا لها وا ذاتسالاوا نيدلاولادملقتب هناعا ناكنف هبدلقملامدعدنع هناعان ع دإقملابلقنف

 | ٍباسالاهذه نع توملاب هعاطقنا دنعف مالسالاروئن هردص حرشني ملو هبلق ىف ناميالا لخدي
 أ ام نالوشذاو ىرداال هاهلوقف كير نم امهلوق ىف نيكلملا لاؤس ٍباوج. نع زحمعي ةدلقملا

 تلتالو تيردالهلنالوقيف سانلالاق امدف لوقاّتنك ىرداال هاه لوقف لجرلااذهىف لوقت
 لوهب دسربب تريكن ادرف هك لاوق زوما ونش ناكدتتادر

 نفق: هراذنا تسبق 'عّزيتااك هل وفل ئلازك نيا" رابث كمي
 | هصفقنم حؤرلا جرخي نا لبق هسافنا لقاعلا تينا دبالف حورلانودب ردق هل سيل ندبلا ىنعي

 | توملاناكامو ىا ٍبابسالا معا نم غرفم ءانثتسا هي هللازذأبالا توم نا سفنل ناكامو

 | ضقىف توملا كلمل هنذابالاوا ىلاعت هتيشع الا باسالا نم بيسب سوفنلا نه سفنل الصاح
 الو ةغاس نوجا اوال :هتاضقنو- كاك طملع ق ”ىلس الخنا ريق لكل نادل و اهحور
 دعوو لاتقلا ىلع عبججشت و ضيرحن هففو . هيلع مادقالاو لاتقلا نع ماجحالاب نومدقتسي

 / دهاجلاق اولتقامو اوتامام اندنع اوناكول مهلوق نيقفانملاىلع درو لجالاريخأتو ظفحلاب لوسرلا
 هلجا روضح عم سيال هنع فلختملاو هلجا ريغب تومال

 درذكت لجا ىب نهاربب ز * درد نشوج هزين لجا زورب

 | مدقتيال مولعمتقوب اقوم هالجؤمإلل اباتكت وملا بتك ىنعملاذا هلبق امل دكؤمردصم هاباتك ولف
 || نات قدها -ةئرابتتتم“[ضح لع ةاطاو جولان أ قدقحم درو ةئاتسولوا رفقا

 هج < 1 18

 | ايندلاباونث ف هلمعب ىا #4 دري نمو # ليقف ةينسلا بلاطملا ىلا ةيدلا ضارعالا نع

 1 مون مئانغلا مهتلغش نم ضنرعت هبفو . هايا هيتون نا ءاشن ام اهباوث' نم ىا ه6 اهنم هتؤن

 | امسح فانصالا نم ءاشنام اهباونأ نم ىا # اهنم هتؤن ةرخ الا باوث درب نمو © دحا

 نيفراصلا هدع نتاثا مالسالا ةمعل © نيركاشلا ىزحلسو 9 ميركلا دعولا هب ىرج

 كلذ نع مهبوليال هللا هعاط نم هلجال ه تفلحام ىلا ردقلاو ىوقلا نم هللا معان | ام

 | مهريغو دحاىف ءادهشلا نم نودوهعملانودهاجلانيركاشلا سنجىف لخديو * الصا فراص

 بلطىفرثؤملا نال كلذو لامعالا عم ىف ةماع اهنكل ةصاخ داهجلاف تددو ناو ةيآآلاو
 | ضرالا ىلع ةهمجا عضو نم ناف لامعالا صاوطال ىعاودلاو دوصقم لا باقعلاو باوثلا



 ش هم ٠64 عع ميارلا زجلا
 لاقف سو هيلع هللا بص دم لتق اولاق مكسيحتام مهل لاقف راصنالاو نيرجاهملا نم |

 لتاقف ودعلا وحن لبقا مث مكين هيلع تامام ىلع اماركاوتوم هدعب ةايلا ىف نوعنصتام
 نيملسملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرع نم لوا انا كلام نإ بمك لاق لتق ىتح
 هللا اوغمتجاف ( هللادانعتىلا هللادابع ىلا ) هتوص ىلعابىدانن نا هزت رقغملا تحن نم هننعتيأر
 تبعرف ءوسربخ .انانا انتاهماو انساب اب كانيدف هللالوسراي اولاقف مهتمبزه ىلع هللالوسر مهمالف
 تلخدق 8 لسرلارئاسك(لوسرالا دمحامو)) هلوقب ىلاعت هللامهخوف نيربدم انلوف هلال

 مهواخ دعب مهئيدب نيسكمتم اوب مهعايتا نا 6و اؤلخ ام اواخيسف 46 لسرلاهلبق نم |
 ةححلا مازلاو ةلاسرلا لوسرلا ةئعب نم ضرغلا نال هولخ دعب هنيدب اوكسمت نا مكلعف

 مهدادترال راكتا 6# مكباقعا ىلع مبلقنا لتقوا تام نأفأ # هموق رهظا نيب ةدوجوال

 ءاّمو هلبق لسرلا ولخب مهملع دعب لتقوا تومب مالسلا هيلع هواحب نيدلا نع مهبالغاو
 ىلص هللا لوسر هيلع لشي ناك امع هرايداب 6 هيبقع ىلع بلقتي نمو #8 هباكسمتم مهنيد
 « أش 8 بالقنالا نم لعف امب ه6 هللارضي نلف 9 هريغو داهملا سما نم ملسو هلع هلل
 عفنلا نع هْنم هللاو باذعلاو طسلل اهضيرعتب هسفن رضي اماو ررضلا نم 8
 لجاوه ىذلا مالسالا' نيد ىلع نيتباثلا ىا ه#« نيركاشلا هللا ىزجيسو  ررضلاو
 نارفك ىلا ءاا هفو هقحل ءافياو هلركش هلع تابثلا نال كلذب اومس فورعم نعاو ةمعن
 شهد نم مهن نوملسملابرطضا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قون املو * نيلقملا

 هتوم ركنا نم مهنمو مالكلا قطب ملف هناسل لقتعا نم مهنمو مايقلا قطب ملف دعقا نم مهنمو |
 ماقو مسوهيلع هلا ىلص هتافودنع ةمعركلاةي الاوذه نع هنع هللاىضر رمح لفغ ىتح ةيلكلاب
 و هيلع للا بص هللا لوسرنا ىفوت مالسلاهيلعةنا نومعزي نيقفانملا نم الاجرزا لاقف سانلا ىف
 ْ هللاو عجر مث ةليل نيعبرا هموق نع باغف نارمنب ىسوم بهذا هبرىلا بهذ هنكلو تاما

 هللالوسرنا هنومهزي مهلجراو لاخر ىديا نعطق الو مدع هللا ىلص هللال وسر نعجريل |

 ديعي ناكنم سانلااهيا لاق هيلعىتاو هللادمحف ركبوبا ماق ناىلا كلذ دركي لزي ملو تام
 «لوسرالا دم اموإ الت مث توميال ىح هللا ناف للادبعي ناك نمو تامدق ادم ناف ادم
 هللع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزن ةيبآلا هذه نا اوماعيمل سانلا نأكل هللاو ىوارلا لاق
 تناكو سو هيلع هللا ىلص هتوم مهلك سانلا .نقيتساف هنع هللا ىضر ركبوبا اهالت ىتح ملسو
 بطخب ىذلا عذجلا هدقف امو نينمؤملا ولقب فيكف لوسرلاةقرافم ملأنم عدصتت تادامجا
 ىدهي اك ىدهي لعل ةقنتعاف هيلا لزتف ىضصلاحبصي اك حاصو هيلا نح ربئملاذاخنا لبق هيلع
 باحالا قراف نم شيع سماام (ةمايقلا مو.ىلا نس هقنتعا ملول) لاقو هناكب دنع نكسي ىذلا ىصلا
 ةمطافتلاقف بركلا هاشغتي لعج مالسل اهيلع ىنلا لقناملو بابلالا ةايحدتيؤ رتناكنماصوصخ
 ءاتبا اي تلاق تام املف مويلادعب برك كسا ىلع سبل اهل لاقف هاتبا بركاو اهنع هللاىضر

 | نا مكسفنا تباطا سنا اي ةمطاف تلاق نفد املف ءاوام:سودزفلا ةضرهاَتبااي هاغد.ايز باجا |
 ظ تنام مث رهشا هتس ٍلسو هيلع هللا ىلص هتوم دعب ةمطاف تشاعو بارتلا مكسن ىلع اوثحن ظ

 ( ناهج )



 نارمع لآ ةروس - ١٠١ جم

 متاح نع - . جمالي همر هقرط ىقحورلا لزذيو ىلوملا ىلا لاقالاو ىوعدلا كرت نم .نيفراعلا نه

 لو. ىسزف نع -يلفاف م5 او ةلوص انس ناكو كرتلا انقل لاق هنا مصالا 0

 قكذف نك هفخ نه ج رخاو ةرفاولا هذه ىتحلب دحاو ىردص ىلع دعقو هتباد نع

 ” اووون تاع اناو هنكس دنعالو هدنع ىلق ناكام ىديس قحوف لاق

 انه ككلمو كالانااما نيعلاو ايلا لد اعف اذه ىنحيذينا ىلع تيضقنا كنلا ىسفن تملسا

 ظقف هقلح اطخااف مهسي نيملسملا ضعب هامرذا ىردص ىلع دعاقوهو ىديس تطاخاانا

 ىتحدسلادنع مرد نكتل ءالؤهاف اهبهتحبدف هدب نه نيكسلا خردجاف هيلااتا تمقف  ىنع

 ضفطظ هستساو ربص نمنا اوملعاو تاهمالاو ءابالا نم نورتالام هفطل بئاحت نم نورت

 : دبا ديثللا دنع نيضلا نوملا عتق صلخت مف عبنا رف نمو

 تسر عبط رد وج ددرك دهش ىلو د ةيس# كاع ترهز وج لمح

 مكح دتشرف تخلت ىوراد وج # >< دييووتم ضار وادم تلعي

 لماكلا 7 هجوتال دملا نال دماحملا عمم قرغتسملاوه ه6 دمحامو 8» م اياو للاانتنت
 هن هللا مرك ؟او-لامكلا ىف دمالا ىلع لتسلا الا هقحتس الف ديا قوف ديمحتلاو

 | دل فور كيل يرالاوب دع اودع هلالج لج همسا نم نيقتشم نيمساب هسضصو

 نب هللا دع لعج لجر ةئامعسوف دجا نم بعشلا ىلا جرخامل مسو هيلع .هللا ىلص

 لباب انع اوعفداو للا لصاب اومقا) لاقو الجار نيسمح اوناك و ةلاحرلا ىلع ريج

 متمدام نيبلاغ لازت الف مكللا لسرا ىتح مكناكم نم اولقتنت الو انفلخ نم اننونأي ال

 تيمح ىتح هباحصاو مالسلا هيلع ىبنلا عم 0 الخ كو ا ا 2 (نس

 ءدجباف ( هقحم ,هذخاي نم ) لاقو افي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخاف برحلا
 هفيسىوتلا ىتح ب بلاط ىبا نب ىلع لتاقو اديدش الاتق نيملسملا نم رفن ىف لتاقف ةناحد وبا

 (ىاوىنا كادف 7 كل مالسل اهملع ىنلاناكو هنعهللاىضر صاقوىبا نب دعس لتاقو

 ةامرلا رظن املف نك ينل انزوف يلع ءرشن ف[لر5 نر هباخاو وه لمخ

 مكناكم اوحريت ال رييجنب هللادبع مهل لاقف مهركرم كرتب بهنلا ىلع اولبقا نييَزاه موق ىلا
 ةينامث عم ريبج نب داوف نياك طار اال اًواَخ هلوق ىلا اوتفتلي م | مكن مكللا دهع دقف

 اوفو شقلا لف نه نق رمملا نوم سراف ىتامو طه

 مالسلا هيلع ىنلا يق نبا ىئرو مهومزهف نيماسملا ةيفقا فلخ اولخدو ةامرلاْنَم تب نم
 تبان نب ناس- لوس هفو هحشو ةتضابز ا كف ولع

 دجباو ىلعا هللاو هناهربب * هدبع لسرا هللاقارت ملأ
 دد2ادهودومحم شرعلاوذف * هلحبل همسأ نم: هلق شو

 بحاص ريمج نب بعصم هنع بذف مالسلا هلع ىنلا لتقل ةئيث نبا لمحو هباحصا هنع قرفتو
 ادمم تلتق لاقف مالسلا هيلع ىنلا لتق ناك هنا نظف عجرو ةئيف نا هلتقف ذئموب ةيارلا

 ليقاف نيريحتم نيمزهنم هباحا عجرف سلبا كلذ ناكو لتقدق ادمم نا الأ خراص خرصو

 لاجر قهئلادبع نبةحلطو هنع _ىضر اقبال. تيزيسجبلا ىلا كلامج نب نشإ معبراضيملا نإ قتنا|



 م ٠١09 رجع عبارلا ءزجلا

 3 سي ع حا

 ىنبالو هملعي ىتح ريخ هيفام ديرب اريخ نالف هللا لعام لجرلا لو علوم ةلغاشاد ١

 ىدعو لوقت ليقتسيامف هعقوت ىلعو ىضماىف داهجلا فذ ىل طع لذدق عمقوتلا نم ابرض هفنا الا م

 ١ واولاونا رامضاب بصن «# نيرباصلا معبو قه هلعف عقوت | اناو لعشر ل ىا 7

 ديادشل ىلع ربصلاو داهملا كس قنا لاحلاو ةنملااولخ دتنا متبسحما ىنعملا وعمجج

 ىلع اوتبثو مهتحهم اولذبو اولتق نيذلا لخدام اهلوخد اوبسحننا ىتذيالف امهنيب ا

 ناسنالا لصينا د.عبلا نمو مهريص اوريصتو مهّشرطاوكلستن ا ريغنمبرضلاو حارجلا لأ ىلع

 اهئاف برك اىا ه5 توملا نونمت مك دقلو 9 3ع ةعاطلا هذه لامعا مدع عم هاو ةماش ابل

 اودهشينا نون اوناكو اردب اودهشي مل نيذلل باطخلاو ةداهشلاب توملاوا توملا ىدابم نم

 هللالوسر ىلع اولسأف ةماركلا نمددب ءادهشدلانام اولانيل ادهشم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 لبق نم ىا هوقلتنأ لبق نم 0 كلذ فالخ 5 رهظ م جورخاف م اسوهلع هللا ىبص

 توملاوا توملا بابسا نم هن ونام ىا 3 هوهاردقف 0 هتدشو هأوه 1 رك

 لق: نم مكيديا نيب لتق نيح هنيدهاشم نينباعم #4 نورظنن  متاو 3 هبابسا ةدهاشمب

 كَرلا ههلتم قلع مهل خرب وت وهو متلعفام ملعف لف اواتقننا مقراشو 47 ا

 ملا رفاكلاةيلغ قو عدوعلو لع 5 : داهنتلا جب رفخل مهمازهناو مهنبج مث اهل مهببست 9

 قحتسالف كلذ ريغ ”ىث هلاس رطخيناريغنم ءادهشلا را ةداهشلاى متم دصتنال

 «كبالكا »زك ةوكمحالا دصَق ىنارصتلا بييطلاءاود برشي ن منام ةهجلا كلتنم باتعلا |

 قلدجاحبتا ملعاو « هتعانصل اقضنتو هللاودع ىلا اناسحاو ةعفنم رج هفنا هلاس رطخمالو

 كلذورخآلا صقششب امدحا دادزبام ردقف ةرخألا 95 م عمتجال ارندلا تحنا مالكلا ا

 غارفبالا لصحتال ةرخآآلا ةداعسو ايندلا بلطي بلقلا لاغتشابالا لصحتال ايّدلا ةداعس نال
 عقورسلااذهلف ناعمتجالامم نارمالا ناذهو هللا بح نم هتالتماو هللاىوسام لك نه بلقلا

 ىوعدلاب تلال ةرخآآلا بحو هللابح اضياو * امهعاّمجا نم ةبآلا هذهىف ديدشلا داعبتسالا

 تامرحملاو تاهوركملا طيلست هنف لصفلا نكلو اقداص ناك هللا نيدب رقا نم لك سلف |
 ءالبلا باسا طلست دنع بلا قبذاف ءافولاب دادزبالو ءافخلاب صقتنيال ىذلاوه بحلاناف

 درجمب ( ةنملا اولخدتنا متبسح ما ) لاق ةمكحلا هذهلف ايقيقح ناك بلا كلذزا رهظ |
 نظنم هللاهمجر ىريشقلا لاق « ةنحلا ديدشتو داهجلاب هللا مكيلتينا لق 0 كش دصت
 ردق فرع نمناو كالهلا ةاوهمىف هيناما هتقلا دادغلا 0 نود مظع لحم ىلا لصيدنا

 سىعاشلا لاق هدوهجحم لذب هيلع لهس هبولطم

 راذعلا علخب نضينم ىلع * هتاذلب يهد داجامو
 لبقاك ةيناف ايندلا ةلودو ةقاب اهناف ةرخ آلا ةداعس ىه ىمظعلا ةلودلاف

 داهتتورب لد هك منا تمه مالغ « داب هكرذكردتسيغارج لاثمناهج
 هرسو قداص هللاةحح هلقو قطان هللارك ذب هناسل لاقف قراعلا تغننع ىلبشلا لئسو *

 أ ءرملا نوكي نال دبالف قشاع هللا لع اذبا وهو قباس هللالبس ىلا هحورو قئاو هتلادعوب |

 ع( نم )



 _نارملا ةروس مهب + ٠١١

 | ءالبلاعاوناو تادهاجلا نم ىيسلا ءانثا ىف ( حرق مكس نا ) هب دامت الا قيدصت رابخالا ذهب ْ
 6 مايالاكلتو هلثم )نحلانم ( حرق ) ءايلوالاو ءاينالانم 6 موقلا سم دقف ) ءالتبالاو
 امويوةمعتاموي نيرئالانيب ( سانلانيب اهلوادن ) ناحتمالاو ءالتبالاو ءاللاو نحمل ماياو
 | مهلمجحيو ناحتمالاب هللا مهربتحيلو ( اونما نيذلا للا لعلو ) ةنحماموبو ةحئمامويو ةمقن

 | بارراريسلا ءانثاىف ةمقنلاو ةمعللاب نيلتمأي 6 ءادهش مكنم ذخي و ) ةداهشلا ماقمل نيدعتسم
 قحلاريغ بلطىف مهدادعتسا نوفرصي نيذلا 6 نيملاظلاب حال هللاو ) ةدهاشملاو دوهشلا

 ةبيصمو مهو مث لكنا ىنعي ( نيرفاكلا قحيو اونءا نيذلا هللاص حلو )ل هيلاريسلاو
 | اصيحمبو مهحاورال اصيلختو مهبولقل اريهطتو مهبونذل اريفكت نوكي هللاف نينموملا بيصت
 | مهئاغطل اديزمو مهنارفكل ابسزوكي روبحو ةلودو ةمعن نمنيرفاكلا بيصنامو مهرارسال

 ةفرعملاو ةبحلا لهاف مهرارسال اقحسو مهحاورال اقحمو مهسوفا ادرمتو مهبواقل ىمعو

 ةالصلاهلع هلوق ىلا ىرت الأ كلذ ةمكا ىضتقمناف ةلعوا ةلذوا ةلَمب ءالتبالا نع نواخنال
 | ماللاهيلعوسعنا  ىكح (  لثمالاف لثمالام ءاينوالامث ءاسالا ىلع ءالبلادشا ) مالسلاو

 هنوقلءايدنهلا هلتش ناتسبو هبرشو هتراهطل ءامنم نيع دنع هللادعي دباع هف المج زاتجا

 | لأسا ةنس نينامثذنم لاق هللادبعت انهه تنا م ذنم هللاقف هيلع مالسلا درف حيسملاهيلع سف
 1 هتحمو هتفرعم نم ةرذ ىف نكسينا لاق ىمامو ىسع لاقف ىلاهذَش مف هللا نم ةجاح

 | هت لاسو نتكو قطو نيعلا نم :ىلدغ .ًاضوتن: ةجاخلا هته للسن كلور قيقاؤلق
 | بارخناتسلاو ةرئاذ نيعلاو الاخ ها ر ناكملا كلذولا عجراملف هرفسىف قبام قبو ىضم مث

 | نارخ نأ, تملعاجا ليلباعاب هلا مها ىحواف هحور تضق ةمحلاو !ةفارملا هل كتاّس اضراب: لاق
 | ءارتنا تبمحاناف ارارق رقبالو ىلاالا نكبال ىنحاو ىنفمعنمو ىتقرعمو ىتحىف ايندلا

 | ىلع هناسل جرخو ريحنو لهذ دق سلاج وهاذاف هيلع فرشاف ىداولا اذهىف هلع فرشاف
 هللاىحواف رعشير لف هكرحو هادانق عمسيال دياعلاو ىسيع هادانق ءامسلاوحن هرصب اصخاش هردص

 | لقاوهوىتحوىتةرعمهبلق تنكساىال هبرعشام فيسلاب هتعطقول ىلالجو ىتنعوف ىسعولا
 نوك: فك هللالها ىلا رظناف شاطو ضرالاو ءامسلانبب راطل ”ىثت ىتدا هتدزولو ةرذنم

 ىلا لصت كلعل نيدلا بحصتىف ديعلا اهيا اضيا تنا دهتجاف البلا نم نولخمال ابارخ مهايند
 ةدهاشملا ثروت ةدهاجملاو نيكفلاو نقلا ماقم

 زيزع ددرك هكدياب لاس ىسب * زيمتو حالصرد ىنك فسوب وج
 | نيذلل باطخلاو نظلا نابسحلاو داعبتسالاو راكنالل ةزمهلاو ةعطقنم ما *« مبسحمأ »

 ' نيذلا هللالسيامو و اهميعنب اوزوفتو 46 ةنلعا اولخدتنا ع متنظأ لب ىا دحا موب اومزهنا
 | نمم دعب لمح ريغب رجالا ءاجرزاف راكتالل ةدك وم اولخدت ريمضنم لاح 46 مكنم اودهاج

 عوقونال اودهاجت املىا مولعملا مدع نع ةيانك معلا مدعو لوقعلا دذع دعيشسم هبط ونمهنأ عب

 ظ داهجلا ىنن ةلزنم معلا ىفن لزتف موزلملا ىنن مزاتسي مزاللا ىنذو هلل امولعم هنوك مزاتسإ قدا (

 | ىلع ءاشالاب هملعناب راعشا هيفو موزمملا ءاغتنا ىلع ناهرب مزاللا ءافتنا نال ةغلابملاو ددكأتلل |
 سس-للا مس-للال



 مك 2٠ ٠٠١ عبارلا ءرجلا

 نوجري الام هللا نم نوجرت مكناف اوفعضتالناب ىلوا متاف لاتقلاب مكتدواعم نع مهطش ملو

 ةدوهعملاىلاال ةفاك ةينا الاو ةيضاملا ممالانيب اهف ةيراجلا مايالا ىلا ةراشا 6 مايالا كلتو

 ةيلغلاورفظلاتاقوا اهب دارملاو ايلوا الوخد اهيف ةلخادىه لب دحا مودو ردب موي نم ةضاخ

 لاق نم لوقك ىرخا ءالؤهلو ةران ءالؤهل ليدن مهنبب اهفرصنو 46 سانا نيب اهلوآدن 0

 ظ رسئامونو ءاسن امويو * انلامويو انيلع امونق

 هذهنم دارملاسيلو هتلقاس ىا ىديالاهتلوادت اولاقو دحاوىلا دحاو نم ”ىشلالقن ةلوادملاو

 ىلاعت هرصن نال كلذو نيرفاكلا رصنب ىرخاو نينمؤملا رصنس ةرائ ىلاعت هللانا ةلوادملا

 ئرخاو رافكلا ىلع ةنحلا هددشي ةراث ىلاعت هنا دارملا لي رفاكلاب قيليالف فيرش صنم
 عيمح ىف نينمؤملانع اهلازاو تاقوالا عم ىف رافكلا ىلع ةنحلا ددش ول هناو قيسؤملا ةلغ

 ناك ولو لطاب هاوس امو تح ناميالا ناي.ىرارطضالاو ىرورضلا ملعلا لصخل تاقوالا
 لها ىلع ةنحلا هللاطلني ةزاث ىنعملا اذهلف باقعلاو باوثلاو فيلكتلا لطبل كلذك

 ةطساوب اهعفدي فلكملاو :ةقاب تاهيشلا نؤكتل رفكلا لها ىلع ىرخاو نامالا

 ىلع مدّ دق نمؤملا نالو هللادنع هاو مظعبف مالسالا هح ىلع ةلادلا لئالدلا ىف رظنلا

 رفاكلا ىلع ةنحلا ديدشت اماو هلابدا ايندلا ىف هيلع ةنحلا ديدشت اما نوكف ىصاعملا ضعب

 اهلوادن ىا ةفوذحم ةلع ىلع فطع 6 اونما نيذلا للالعبلو 99 هّللانم ابضغ نوكي هناف
 بيصياع او ةدحاوريغ لعفاهف ةلعلا ناب اناذيا هللا لعيلو تكو تيكملاصملا نم نوكيل مكب
 معيناديري نم ةنماعم مكلماعيل ىا ليشمتلا ٍباب نم اما وهو معيالام اصملانم هبف نمؤملا

 ببسلا مسا قالطا قيرطب زيبقلا نع زاجم هبف ملعلاوا مهريغنم ناميالا ىلع نيتباثلا نيصلخ ا

 هقلعت ثيح نم ةربتعم ةقيقح ىلعوهوا مهريغ نم ناعرالا ىلع نيتباثلا زيهل ىا ببسملا ىلع
 دوجوم هنا ثيحنمال ءازا كلف هيلع رودي ىذلاوهذا لعفلاب دوج و مهنا ثبح نم مولعملاب
 ىاديهش عمج 6 ءادهش مكنم ذخت و 8و ءازجلا هبقلعتياملع اونما نيذلا للا لعب .ىنعملاف ةوققلاب
 ةيانك ةبحلا ىتنو 5 نيملاظلا بحال هللاو 88 دحا ءادهش مهو ةداهشلاب مكتماسان مركيو
 هش هنفو . ضارتعاوهو نيزفاكلاوا نورهظيام فالخ نور مضي نيذلا ضغسىا ضغلان ع

 نينمؤملل ءالتباو مهل اجاردتسا اناحا مهيلغيامتاو ةقيقحلا ىلع نيرفاكلا رصنيال ىلاعتهنا ىلع
 تناكنا بونذلا نم مهرهطيو مهيفديل ىا ذْحم ىلع فطع  اونما نيذلا هللا صحمملو هه
 اليلق ”ىثلاصقن قحلاو . مهيلع تناك نا مهكلهيو 6 نيرفاكلاقحميو 8 مهيلع ةلودلا ا

| 

| 

 دقو رفكلاىلع اورصاو دحاموب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوبراح نيذذلا مهب دارملاو اليلق

 مهتادادعتسا ىفام جورخ ءالتبالا دئاوف نمو ىلناشاقلا لاق * اعيمح لجو نع هللا مهقح ظ

 بلقلاءالشتساو سفنلاب ةالاملا ةلقو نيقبلا ةوقو ةعاجشلاو ريصلاك لغفلاىلا تالامكلانم |
 هللاىلا نيرئاساي 6 اونهتالو ١ ىربكلا نيدلا محن لاق © اهلاثماو هللارمال ميلستلاو اهيلع
 ةيورخالا تاماركلاو. ةيويندلا تامعنتلا نم مكتافام ىلع 6 اونزحتالو ) هيلا ريسلاف
 نيقدصم 6 نينمؤم متتكنا ) مكبر دنع ماقملاف ةرخآآلاو ايندلا لها نم 6 نواعالامتلاو ) |

 (.ذهب )
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 يقع عزوف وطدلا نهد >لوقلا كتل كنا هلا لورا اهنع تلا حشو ةسئام ولان( اسقاط

 اذاف, نمحر لا عباصا نم نيعبصا نيب دابعلا بولقو ةشئاعإب ىتمؤيام ) لس هيلع هللا لصي لاف
 نوكي نا ةفاخم ارارمم مونلك ةا رملا ىف رظن أل ىلا ىدسلا لاق * (هبلق ابلق بلقب نا دادا
 ١ ناطوالا نعةرجاهملاب هللاىلا نيرئاسلا صخ هللانا نيس آلا ىف ةراشالاو © ىهجو دوسا دق
 نم اوريتعل ناوخلاريغناوخالا ةحاصمو نادخالاو نالخلا ةقرافمب نادلبلا ىلا ةرفاسملاو

 | 6 اوريسف ) ننس مهل مثا ىا 6 ننس مكلبق نم تلخ دق )ل ىلاعت لاقف ننسل لها ننس
 ةيندلا اهفاصوا نع روسلاب ةيناورطلا كسوف ضرا ىف 2« ضرالاىف ا ةنسلا لها ننس ىلع

 فنك اورظناف ) ةينابرلا قالخالاب اوقلخت و ةيناحورلا مكبولق ءامس اوغلتل ةيدرلا اهقالخاو

 | تافشاكملاوةيناك و رلا تاماقملاهذهبةبذكلا سوفنلا ما لصاح راص فيك ىا ( نبي ذكملاةبقاعزاك
 قاثملادهع نيسانلا ةسغلاو ةلفغلا لهال ىا © سانلل ناب اذه ) اهبلا لوصولادنع ةينابرلا
 | نيذلا دوهعلل نرك اذلا دوهشلاو ةيادهلا لهال نابعو ىا 6 نيقتملل ةظعومو ىدهو )

 | تلمس نق كابا قو رغما ءانلتلا ضنب اق »ا ىلاعت سا ىوتسشم !هعوقتلاو ىراخلاب اوطمتل
 | طخسا نم نيأ كسمرىف تللخدق كب كناف كسنج ءانبا نم ىضم نم ظعتاو كسماي |

 رظناو مهعراصم لفاغلا اهيأ تنا ركذتف هاياطخىف هرمع ىنفا نم نبأ هاوهيام لبذب هالوم
 ريصتسق مهلامعاب اودرفنا اما مهلالخب اولخ اما مهعنموا هوقفار قيفر مهعفن له مهعضاوم
 | بحرلا ةلزتم ارورسماي كربق رماف مهنكاسم لثم ىف نكستسو كرمأ ربدتف مهريصم ىف
 | دهعلا ركذاو هقحال تناف كقيس نم ربتعا هقناعتس بارتلا نم اًريمشماي هقرافتس قينالا

 لاصوو رك ماقمو نويعو تانج نمءاوهتام ىلا لصت كلعل هللا نم ءاح كسفن كزف ىلزالا
 | ةقفرنع كدعَس اذ اث 6 اًلاصالمع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناكنش ) ىلاعت لاق محد برولا

 ظ كنا, تسلع اما نإ دبل اهيلاهل انمآقم ىف, ثنقت نا :نيكلم ايز:كاشنفتلا ليش لهو نيجاسلا
 | اذا ريخاب انمتخو انلامآ اناطعاو انلاعفاو انناوقا ححصو انلاوحا هللاحلصا نيدت نادت ادغ

 ءاصا امب داهجلا نع اوفعضتالىا فعضلاوهو نهولانم ه6 اونهتالو © انلاجا انغلب
 ظ يمااوفوينا درو ىهذ ةغص هو مكنم لتق نم ىلع ه#اونزحنالو 98 دحاموب حارجلا
 | مودع نود نوبلافلا نولعالا مكنا لاملاو ىا 6 نولعالا ماو ف نزملا نع ىهنلا

 / اقوهز نوكي لطابلا نال مهفالسا لاوحاىف متدهاش امسح رامدلا ىلا مهما ريصم ناف
 ظ باوجلاو 6 نينمؤم متنك نا ف ةمضلاو ةامكلا تخا نيب عما اوهركف نوبلعا هلصاو

 أ ةوق بجوب نامبالا ناف اونزحنالو اونهم الف نينمؤم منك نا ىا روك ذملا هلع لد فوذحي
| 
| 

 / مدقتي ال ءازجلا نال روكذملا ىهنلاب قلعتي الو هثادعاب ةالابملا ةلقو هللا عنصي ةتثلاو بلقلا

| 

 ْ اضو احتتف 6 حرق 88 م صا ؛ ىا# مكسسمب نا 8 ةدحاولا ةملكلاكامهتوكل طرمشلا ىلع

 | نوملسملا لتق لبق # هلثم حرق © ردبب رافكلا ىا ه6 موقلا سم دقف 8 ةحارج ىا

 | اورساو نيعبس دحاب نيملسملا نم نورفاكلا لتقونيعبس اورساو نيعبس ردبب نيرفاكلا نم
 1411 ول ١ ول للاخ جر 1301 7 8 11 اك ع | مهبولق كلذ فعضي مل مث ردب موب هلبق مهنم ملل دقف دحا مون مكتم اولا نا ىنمملاو نيعبس
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 ىلع ىنم اوريس ظفل راشخا لعلو دوصقملا لصج ريسلا ريغب ةفرعملا تلصح ناف مهلاوحا

 لبق ىنعملا اذهىفو ةنياعملاكربللا سيل لبق امك عامسلا رثا نم ىوقا ةدهاشملا رثا نا
 راثآلا ىلا اندعب اورظناف * الع لدن انراثآ نا

 رظنلا لعفل قلعم ناكل مدقم ربخ * فك 8 ةدهاشملاو نيعلا رظنب 4 اورظناف 9
 6 نبي ذكملاةبقاع ناك هه راحلاب هلامعتسا لصالا نال ضفاخلا عزت دعب بصنلا لحبفف ةلممعاو

 6 سانال ناب ف لا تلخدق هلوق نم فلسام ىلا ةراشا « اذه © ىئايلواو ىلسر
 ناو رظنلاو ريسلاب ىمالاناف بيذكتلا نم هيلع مهام ةبقاع ءوسل حاضيا ىا نوبذكملا مهو
 نيبذكملل لمح هفف دحاونود دحاوب صتخم ريغ هجومي لمعلا نكل نينم ْوملاب اصاخ ناك

 راث ١ نم نونياعيامب اوربتعيو بيذكتلا لها نم مهلبقام بقاوع ىلا اورظني نا ىلع اضيا
 ةلازاب ناك نعم ىأ ىف قحلا ىلع ةلالدلاوه ناسلاو مهل اقوسم مالكلا نكي مل ناو مهرامد
 قيرط ىلا داشرالاو ةلالدلاب صتخم وهو ةريصب ةدايز ىا * ىدهو  ةهبشلا نم هنفام
 | ديف ىذلا مالكلاوهو *« ةظعومو 88 كلسيو هب نيدتيل ميقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدلا

 ناف مكحلا ةلعب ناديالل راهظالاو مكل ىا * نيقتملل 8 نيدلاىف ىنذيال امع رجزلا
 ءايبنالا اوفلاخ ةيضاملا مالا نا لعاو * مهاوقت وه امنا مهل ةظعومو ىده هنوكر ادم |

 مهيلع قبو رثا مهايند نم قبي ملو اوضرقنا مث اهتاذل بلطو ايندلاىلع صرحلل لسرلاو
 نيقدصملالسو هيلع هللا ىلص دم ةما ىلاعت هللا بغرف ةرخآلاىف باقعلاو ايندلا ىف نعللا
 دارتغالا نع ضارعالاو ةبانالا ىلا مهلايعاد كلذ ريصيل نيضاملا ءالؤه لاوحا لمأتف
 قبب نمؤملاف رفاكلا عمالو نمؤملا عم قتال ايندلا ناف ةيضتقملا تاذللاو ةينافلا ظوظمحلاب

 نا قئاللاف هفالخم رفاكلاو ىقعلاف ليزجلا ٍباوثلاو ايئدلاىف ليما ءانثلا هوم دعبدل
 مهباصا ايفنينمؤ.لل ةيلست اذهىف مث . ايندلا فراخز ىلا رظنيالو قباو ريخوه امف دهتجي
 نينمؤءال ةبقاعلاف هتضتقا ةمكحل لبنلا ضعب نينمؤملا نم اولان ناو رافكلا ناف دحا موب
 «نوبلاغلا مول اندنجناو نوروصنملامهل مهنا نيلسرملا اندابعل انتلك تقبس دقلو ) ىلاعت لاق
 ناميالا راصل نينمؤملل ةيم لك ةلغلا تناك ولو ©« نوحلاصلا ىدابع اهثر ضرالانا) و

 27211. نضالا جوقي دنا: قفاعلا مف تةيرلالادةمكبلا:ءللش اما قالا جهاز, ايروتزلم
 ( راصبالاىلوا اي اوربتعاف )) ىلاعت هللالاق دقو ةلجلاو ةفخلا رومالاىف ةريصبلا نيعب ربتعيو

 دن ردنا دْيب عم ركد نوج * زارف هءاد ىوس غرصدو ر

 دنب ونز ناركحيد دنريكنات * ناركد بئاصمزا ريكدني
 رانلاىف لجرلا بذعي هنا  ىور  ءاحلصلل ةينسلا تافصلا نم ةقاعلا نم ىوخلاو

 لجرلا كلذ تنك ىتيلاي هللا همحر ىرصبلا نسحلا لاق ةنملاىلا اهنم جرخم مث ةئس فلا

 مهيما ةبقاع نوفاخي نوحلاصلا ناك اذكهو هرما ةبقاع ىناخي هنال كلذ نسحلا لاق امئاو

 ىلع يلق تبث بواقلا بلقماي ) لوقي نا رثكي ميسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ناكو

 ( كتعاط )



 نارمج لآ ةروس مص 4اب عج

 ةنلا بلط بشوح نبرهش نعو# [ ىتعاطب لذي نم ىلع ىتمحرب دوجا فيك ىموماي لم ر يغب
 عاطبال نم ةمحرلاءاجراو رورغلا نم عون ببسالب ةعافشلاراظتناو بونذلا نم بنذلمحالب

 دشن تناك اهنا ةيرصمل اةعبار نعو * ةلاهجو قمح

 رسبلا ىلع ىرحجتال ةنفسلا نا * اهكلاسم كللدت+ملو ةاجئلاوجرت

 | لاف قوركذيال ىتح ةملاظال لق] مالسلاهيلعىسومولا هناحبس هللا ىحوا هللاهمحر ىريشقلالاق *
 اما كلذو ناميالا ىع ةدمعلانا لعاو * [ ةنعللاب ةملظلل ىرك ذو ىترك ذي نم رك ذانا تمجوا | 5: 3 5 : 0 ين :

 نمؤملادع ةدمع هنوكلو رافغتسالاو ةبوتلا ىلا ىدؤملاوهو كرشلل ىناملا دمحوتلاب لصحي

 لاثتمالا بناجىلا هراشخا ف رصينا دال ىتننف * ةنلا لوخدل ادسراصو نيقثملا نم دحوم لا

 ىلاعت هتبانع نمآ ضيا لمعل |بناح ىلا قيفوتلا ناكناو هقلاخ ىلاعتهللاف ىهنلا نع ٍبانتجالاو سمالل

 ظ داهن رس ناتسا رب هدنس نياس * داهلرد لدب تدارا أ فلو

 | حيتافمهديبناف ىضرملا بولقلاهذههمركو هفطلب ىواديو ىضريو بحنامىلا م اياوللاىتقفو ا
 حالفلاب رفظلاو ةغبلاب زوفلاو حالصالا

 مرخ تفخ تلودتخت رب ىش * مهدا مهاربا هك متسديش
 ىنارهتقشا نوج تسجرب اجز * ىنايزاو ١ ددشدوخ فقسز
 ماكام رصق رهس رب دراد هك * مايرب تلبك نك ؤإ:انلفكك ةدقا

 ريب مدلفم دسم هدرك مك رتش «* ريكتاهج هاش ىا هك دمآ باوج

 ا
 ا

 ؤ
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 + يطع ات لزا قعدا ايزي هكا + تائدوذت قاتنر جايب قنتكال ابك

 تكنو تساؤازكق رك ى وج ادخ * تخي ناارع لا خساب رابركد

 ماب ةشوك رب دول ىلوج رّثش * مارا و باوخودروخوىوج ادخ

 كيال ل يندازا | ذرك" :كغازف« .تمغ.فتاهزا:ءاس نبا عنشإلاونخ

 سيرا عليو را اكينؤابذاأ) نسا ع لونج شي زيكن ءاووؤإل اهقخليل
 | ىلا ىرتالأ بترلا العا ىلا كلذب قرب ىتح بدالا ظفحي نا قحلا بلاط ىلع ٍبجاولاف

 ظ ناك همذ نا عه ةلم نيعبس مويلك رفغتسي ناك فيك سو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر

 | لإ لاشت لاو لاق يامي ذل هغانلا نأ خضع لسع قامأملا “لش ولا اواو لاناكبلو !لكهتقتأ
 ١ اذكهو لامكلا ةياغىف هلالجاو هفوخ ناك كلذ عمو هللامكسحمب ىتوعيتاف للانوبحمت منك نا

 نارتصالا نما نسل كالا بتل !علكلو+ ىلاوا:تناك قاو مرطب ةيوؤتج ل" لءاذ) !وطاول»
 | نم تلخدق © نمحرلا هللادنع ةيبوبحلاىلا لان ريجاو ناسحالاىلا لصو كرادتمل ىبوطف

 | لمس هنق نكللجي واعظ ز هل قعا ةل اخ [:ناكيلاو فاطرعتالا ولخلا لضا « ننس لبق ظ
 | ننسلاو ةيلاخلا مالا اذكو هنعالخو دوجولا نع درفنا ىضمام نال ئضاملا نامّزلاىف اًضِن

 ' ةّقرط اهعضو ىا ةيذكملا متالاىف هللا اهنس عئاقو مكتامز لبق نم تضم دق ىا عئاقولا

 | لاصئتسالاوكالهلاب ةيذكملا مالا ىف هللا تالماعم ىلاعت للا ننسب دارملاف ةمكهل!قفو ىلع اهكلسي

 | مككشنا ىا * ضرالاىف اوريسف 8 (نيذكملاةبقاءناك فيك ا ورظنافإل ىلامتهلوق لبلدب
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 داوي نم ضرالاو تاومسلا توكلم جلب نل ] مالسلاو ةالضل هلع ئيبعلاقام هلع. لبيو
 توكلملا جولوواهنع نضنلاة يكتب ةيناوللا تافصلا نع يورك ا ىه ةيناثلا ةدالولاف [ نيترم
 مهبتارضو اهب نوصوصخم ,مهىا © نيقتءال تدعا رث هلوقوةياحورلا تانصلاب ةلحتلاوهو
 رازوالاو رورشلانم م اياو هللاانفصع اهتكزتو سوفنلا ىوقتردهوهو ىلعلا تاجردلا ىف
 حبقلاىف ةغلاب ةلعف ىا 46 ةشحاف اولعف اذا نيذلاو هه رايخالاو راربالا تاماقع انفرشو

 ةشخافلا وا ناسنالا هب ذخاؤي امم ناك بنذ ىأ اوبن ذا ناب 6 مهنا اوملظ وا ه8 ىنزلاك |
 كلذك سيل ام سفنلا لظو ىدعتي ام ةشحافلا لعلو ةريغصلا سفنلا لظو ةريكحلا

 اورفغتساف لف هديعو وا ءابلاو ةيشخلا بجوملاهلالجو مظعلاهقح اوركذت هي هللا اوركذ

 درحم اماو لبقتسملا ىف هلثم كرت ىلع مزعلا عم ىضمام ىلع :اومدني ناب هك مهبونذل
 ةيون وهو رافغتسالا نم ناسللا ظح وه .امتاو بنذلا ةلازا ىف هل رثا الف ناسللاب رافغتسالا

 دحا بونذلا سنج ىا * بونذلارفغي قه الىا ىراكنا ماهفتسا نمو “© نيياذكلا
 هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ضارتعاوهو زفغلفف يكتسولللا ريمَصلا نم لدي 2 هللا الا 3 ْ

 مهلالالجاو ةرفغملا برقوةمحر لا ةعسب هناذف دوب مهلةراشبو مهبولقل ابيطتو نيماتلا ابيوصت
 بئاشلانا همرك نم ناو همركو هلضفالا نينذملل عزفمالزا اوملع مهناب مهردقل ءالعاو
 هلع ردقبام ىصقاب لصتلاو راذتعالا ىف هيلاأحتلا اذا دبعلاناو هل بنذال نك هدنع بنذلا نم
 ةيوتلا ىلع دابعللاذيرحتو مظعا همركو لجا هوفءناف.تلجناو بونذلا نع زواحتو هنعافع

 ىا اورفءتساف لع فطظع 4 اورضيملو ف طونقلاو سأيلانع امدروءاجرلاىبعو اهيلع انعبو ١
 مالسلاهيلع هلوقل نيرفغتسمريغ اءلظوا تناك ةشحاف بوثذلانم ه6 اولعفام ىلع #© اوم
 (رارصالا عم ةريغصالو رافغتسالا عمةريك ال)و (ةىم نيعيسموبلا ىف داعزاو رفغتسا نمرصا م)
 اواعفام ىلع اورصيم ىا اورصي لعاف نملاح 6 نوملعي مهو ةريك رارصالا عم ةريغصلا ىا
 نكيملاذاكلذ ليال نمرذعيدق هناامل كلذبديقتلاو هيلعديعولاو هنع ىهنلابو هحبشب نوملاعمسو
 مهباوث ىا ه6 مهؤازج وه تاذصلا هذه لها ىا 6 كئلوا 3 هبرلعلا ليصحمت ىف ريصقتنع |
 رخذ مهل ىا # اهيف نيدلاخ راهنالااهتحن نم ىرحت تانجو مهبرنم 88 ةشاك 86 ةرفغم 95 |

 صوصخلا 6 نيلماعلار جانو له ىضمتال تاذلو ىضقبال تانجو ديثكاوب الازوبلاو زاخر
 امهنع ريغتلاو تاسنطاو ةرفغملا نم نك ذام ىا كلذ نيلماعلارجا منو ىا فوذح حدملاب

 تاءاطلا ف سغرتلا ديزمل لضفتلاق يرطب ناكزاو لمعلاةلباقع ناةحتست امهناب رعشملارجالاب |
 ىتوعدام كنا مدا نبا ) لاقكرابث هير نع لسور هللا لص هللا ل وسر لاق ىصاعملا نعرجزلاو ظ

 اهبارش كتبقل اياطخ ضرالاب ارش ىنقلتنا كنا مدا نبا . كنمناكام كات رفغ ىتوجدو |
 ىرفغتستمث ءامسلانانع كينذ غلبي ىتح بنذتنا كلنا مدا نبا . اشو كرشتالنادعب ةرفغم
 ةياالا (نيذلاوإ هلوقىهو ةي الامذه تلزن نيح ىكب سيلبانا ىنخلب ىنانيلا تب اثلاق (كلرفغا
 للا رفغتسي مث ىلصيو موقي مثروهطلا نسحبف ابنذبنذي دبع نمام ) لسوهيلع هللا ىلص لاقو ١

5-9695 
 ك1 6؟©لس7لللااللالالاااااااب7ت ري يصح

 سس ا لل

 ا ىتتجىف عمطللنم ءايح لقأام ] مالسل ا هيلع ىسوم ىلا ىحوا ىلاعتهللانا  ىور (  هلهللا رفغألا



 | ةكر لا وهت وكلملاملاءىفهبوي ىذلا؛ ىذلاى ءوقتلامدقنافنيقتملل تدعارل لاق ةمسذلاقالخالا

 ارم لآ ةروس مه ة6 زم

 ْ دب هقا"ارم دب :لتشعلاو دانا نم ضب لئاتلا نع: يرق نلجأ نم تييقيتلا لف فق ”قالنل)

 ا كن ةلباقع لغتشبالنا وهو امندلاىف اماوهف ريغلا نع ررضلا عفداماو (رانلا نم بيرق سانلا نم

 اظيغ مظكنم) رلسوديلع هللا ىلص هللا لوسرلاق ظيغلا مظكب دارملا وهو ى 1اس ةرانتالا

 | تاعشلانم هتمذ ”ىربي ناوهو ةرخ ”الاىفاماو ( اناعاو انما هنلق هللا الام هذافنا ىلع ردشوهو

 ظ 4 وب دام ىداننهنا ىور_ (سانلا نعنيفاعلاوإهلوقدارملاوهو ةرخ آلا ىفتالاطملاو
 | ءالؤهنا) لسو هيلع ىلاعت هللا ص ىبنلانعو افعنم الامويالف هللا ىلع مهروجا تناك نيذلانبا

 ظ تع هول ةلادةي الاهذهف (تضمىتلا مالاىف اريثك اوناكدقو هللاهمصعنمالا لبلق ىتما ىف

 أ اهباوث 1 ربغلا ىلا اناسحا اهنوكىف ةكرتشم ةثالثلا رومالاهذه تناك اور يغلا ىلا ناسحالا

 ناسحالا ضايعنب ليضفلا لاق *باوثلا تاجرد مظعا دبعل هللا ةيحناف (نينسحلا بح هللاو )لاف

 ةءاسالاو دوجو مرك ةءاسالادعب ناسحالاو ةازاحم ةءاسالادعب ةءاسالاو ةأفاكم ناسحالادعب
 وهو امهنعللاىضر ىلعزب نسما سأر ىلع امتاق ناك مداخن ا كح مؤشومؤل ناسحالادعب
 ' نيمظاكلاو)لاقف ن حلا ىلع'ىشاهنم طقسف مداخا ديىف تناك ةعصق تفرح اذ ةدئاملا ىف هفايضا عم
 | هللاهجولرح تنأ لاق (نيتسحلا بحي هللاوإ لاقف كنعتوةعدق لاق (سانلانعنيفاعلاوظغلا

 ىئاجلالضافلا لاق : امكحلصيام ىلعو ىاتف ةنالف كتجوزدقو
 زوماس ىدصناهجنادرمز * زوماس ىدرماوج ادرمكاوج

 راددكت نايوكدي نعطزانابز * راددكتنايوج نك نكزانورد

 دركدوخلابقاردهنخردبنازك*« دركديونابوك نابزك ىبوكت
 زابو وكن نأ وسرِج 6 3 ذا زيان وك

 / تاوفلا لبق امي رس تاريخلا عاوناو ناسحالا نم تانسحلاب لمعلاىلا عراسي ا لقاعلا لف
 تافا ريخاتلاىفنال

 ىر, نمرخ هك ىراد دارك * ئزوؤر رك قبب وو قود

 "تع فرقا نو دالك ؟كلداثا' تاءانلا عاوتإب "كيوت ظن «لفر ككاو
 نانا 218325 فاضت لثق“نّوشم هناك رسلان حارخأتلاو
 ةمادلاو ةرسحلاالا ةماقلاموي هقحلبالف ىوهلاىفهرمع عاضا نمو

 دروخُح هبامرم 5 را كو د 00 ريس ىا ناو هباع

 | نا تم قلع ركأ شرا مث اهتاكردو رانلاو اهتاحردو ةنطالوخدل ناسنالا قلخ ىلاعتهللاو

 | (نيرفاكللت دعا ىتلارانلااوقتاو) لاقك رانلانع رذحلاو ءاقتالابثحو رانلابنيرذنمو ةنحلاب
 007 وقتلامدقب اوعراسىا (مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو إلهل وهب ةنْلا ىلا ةعراسملا ىلع ضرحو

 ١ تاوملاق وف اهلوط ىنعي (ضرالاو تاومسلااهضرمع ةنجوال مكبر برق تاماقم نم ماقم
 ظ تاسوسحلاوهو ضرالاوتاومسلاك لم نمروسلادعب اهبلالوصولاناهنف ةراشالاو + ضرالاو

 | نع سفنلا ةكزتوه ىذلاىوقتلامدقب نوكيامتا اهنع روبعلاو ها ساوحلا اهكردتىتلا



 مه 44 مبارلا ءزجلا

 ' ةقيقلافناصقن هنكل لاما ىف ةدايز ناكناو وهو نينمؤملا نامياب رضي ابرلا ناف تالماعملا |
 هيلع نوعدي و هنونعلي ابرلا ببسب مهلاوما ْدْحَأِي ىبارملا نا نودهاشي نيذلا ءارقفلا ناف |
 هردقوهض رع صقن نم عرفتيام لب هلامو هسفن ىف هنع ةكربلاو ريخلا لاوزل ايس نوكي كلذو |

 ابرلا ذخا و . هظلغو بلقلا قسفو هتناما لاوزو هتلادع طوقسو هيلا سانلا ةمذم هجوتو |
 ةنملانولخدي ءانغالا نا ) ثيدحلا ىف تنئدقو ةالصالو امحالو اداهجبالو ةقدص هنم لال شال |
 عزه غلا كادلم اقفال ذك لالا [لعزمتلا  هجول[ نم: وغلا. ناك اذاف ( نا. ةثايلئتي خم مارقفلادب أ
 هكرتبال ىلاعت هللاف هديبع ىلا نسحاو هللا ىلع لكون اذا هتجاحو هرةفعم ناسنالاف . مارحلا هجولا |

 اماو . هيلا سانلا بواق لمي و ليما ءهركذو ههاجىف موب لك ديزي لب ايندلا ىف.اعئاج اعئاض

 ناميالا هب عني ءوسلا لمعلاو ةرخ لاو ايندلا ف اريسع هما نوكش كلذ فالخم ناكاذا
 ركب وبا ىؤرو * كلذنم هللاب ذوعت رافكلاك رانلا ىف دولخلا هحاص هب قحتسف توملا دنع
 اهعرساو توملادنع ديعلا نم بونذلا لجال ناميالا عزنيام رثكأ هللاهمحر ةفينح ىنانع قارولا

 مهيديا نم مهلاوما ذخاب هللادابع لظت الو هللا نم نمؤملا اهيا قتاف دابعلا مط ناعالل اعزت

 اورداب ىا 6 اوعراسو 8 لالا ءوس نم ماياو هللا انمصع ريك بوح هناف قح ريغب
 ةيوتلاو مالسالاك هب ناقحتسيامىلا 6 ةنجو مكبر نم ف ةنئاك ه6 ةرفغم ىلا © اولبقاو

 امهضرعكى ا # ضرالاوتإومسلا اهنضرع 8 تايهنملا كرتو تابجاولا ءاداو صالخالاو

 ةداعلاىف ضرعلا ناف لشعلا ةّقرط ىلع ةعسلاب اهعضوىف ةغلاسملل ضرعلا رك ذو ةنط ةفص

 نا ىلع ليلد هيفو . ةنل ىرخا ةفص مهل تْئيه ىا  نيقتملل تدعا ف لوطلانم ىدا |
 نلف ىتاثلااماو .ىضاملاظفل ةلالداف لوالااما . ملاعلا اذهنع ةجراخاهناو ن آلاةقولخم ةنحلا
 لأس لقره لوسرنا  ىور  هيفالخاد نوكيآل ملاعلا اذه عيمح ضرمك هضرع نوكيام

 رانلا نياف ضرالاو تاومسلااهض سع ةنج ىلا وعدت كنا ف سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 لصح كالفلا راداذا عادلا و ىنعملاو ( راهنلاءاجاذا لدللانياف هللاناحبس ) مالسل ا هلع لاقف

 لفسلاةهج ىف رانلاوواعلا ةهجىف ةنملا اذكف بناجلا كلذدضىفلبالاو ملاعلا نم بناج ىفراهتلا

 هي ءارضلاو ءارسلاىف 92 نيقتملل ةحدام ةفصوهو قافنالل حاصياملك ه6 نوقفتينيذلا

 نانالاذا اهلك لاوحالا فو رسعلاو رسيلاو رقفلاو ىتغلاىا ةدشلاو ءاخرلا ىتلاحىفىا |

 ريثكوا ليلق نم هيلع اوردقام قافناب ام لاحىف نولخمال ىا ةرضموا ةرسسم نع ولخمال |
 بلقلا ةرارح دقوت ظيفغلاو سيحلا مظكلاو لوصوملا ىلع مففطع © ظيغلا نيمظاكلاو وع
  سانللانع نيفاعلاو هيلع ةردقلاعم هتاضمانع نيفاكلاهيلع نيكسمملا ىا بضغلا نم

 تمبو مهلضاوف تم نيذلا « نينسحلابحبهللاو © هتذخاؤم قحتسانم ةبوقع نيكراتلاىا
 ناهعاو * مهلا ةراشالا نوكتف دهعلاو ءالؤه هتحن لخدف سنجلل حلصي همالو . مهلئاضف

 دارملاوهف هللا عفنلا لاصيااما . هنعر رضلا عفديوا ةيلاعفنلا لاصيإب ن وكينااما ريقلاىلا ناسحالا

 نيلهاجلا .ملعتب لغتشيناب كلذو معلا قافتا هف لخديو (ءارضلاو ءارسلاىفنوقفني نيذلا)هلوشب

 ا مالسلاو ةالصل اهيلعلاق تادابعلاو تأ ريا هوجوىف لاملاقافنا هدف لخديو . تاافاوينعر

 0 (نسىخسلا د



ٍ 

 نا رزمع لآ ةرود 0

 وقل دمار .ةف طوبا واكوب المال نس رغلاب اذ ناط وزني تاذلاب رانلاناىلع هنت هفو

 فانضاق هوم نا نار ,ةاكلل ةدملا رانلاب نينم وما هلئادعوأ ث ثدح نا رقلاف 7 فوقياعم |

 هماوا كملي ىذلا «لؤسرلاو هه هنع ؟اهنو هب م؟صااملك ىف 2 هللا اوعبطاو ق8 همزاخم
 لصوتلا ةنعىللد كلذ لاثماىف ىبعو لعلو هتنحرل نيجار ه5 نومحرت مكلعل © ههاوتو ٠

 | ايرلاىلع ديدهتلا ىف ةغلاملا نم هفام نطفلا ىلع ىنالو ىناشاقلا لاق * هل ازبخ لعجام ىلا
 مزلةبهنم ناشتجالاب هءاحرو حالفلا ناكما قلعت نالهشتجاو هاقنا نم حالاف ىف لعلب ىلا ثدح

 ل ,فاكلل تدغا نسل رانلاب هلع دعوامأ . مهناعا عم هوَقَس و هونت ملاذا مهل حالفلا عانتما

 ان اغتنم هدأ امو نينمؤملل رافكلا باقغ بجوت ةديصم نم اهمظغا اهف.نينئمؤم مهنوك عم

 | ةعاطالةصعملاف كمهنم ابرلا لك ١ ناب اضيرعت هلوسرؤ هللاةعاطب ىمالاب ظيلغتلا دمام“ هنلع

 نم عوبلا اذه 4 لل ءاحرال هنا ا ناعما اعلا هللا هعاطب 00 59 8 3

 هيلع هللا ىلص 0 لاق * هترامعب ىهتنا باقعلاو ا رافكلاب هقحلا ىد ديدهتلاف
 ةدايزلا يلط نع ةراع ايرلاو ( للغاو هيتاك م هدهاشو هلكومو ابرلا لك ١ هللا نعل ) سو

 وهفةكئنلا ايراما . لضفلا ابرو هّدسنلا ابر نامس وهو هنع هللا ىهن ىذلا هجولا ىلع لاملا ىلع

 لضفلا ذخاىا لضفلا ابراماو . ا قس دقو 3 نولماعس و ةيلهاجلا لها هفراعت ناك ام

 | قفتادقو كلذ هشاامو اهنم نينمي ةطنْلانم نم عاب نا وهف ادقن سنجلاب سنجلا ةلباقم دنع
 ْ امندلا سلط ىلع سضارطلالملا ىدّوي ابرلا نا معاذ #2 نيمسقلاىف ابرلا مر حن ىلع ءاملعلا روهمج

 | سهذ نم نايداو مدا نبال ناكول ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 5 ىهانتي الام ىلا ةفعاضم افاعضا
 نارننلا تاكرد نم كرد ضرحلاو:( بارتلاالا مدا نبا فوج .الميالو اذثلاث امهْنلا قتال"

 ©« نيرفاكلل تدعا ىتلا رانا اوقتاو ) لاق اذلف

 ىب قبب :شروددو .ناطلس هك «  ى دنا. دب سفن, :ىا نكات عانق
 ا قماتتلاو .اينبلا ةلرتو راتيالاب اقتيلاو هيمن وطتمت اهمجبو اهكيوايدلا اوس
 / ذخا نف © تاقدصلا ىنريو اوبرلا هللا قحمب ) ىلاغت هلوق هيلع كدي هب رومأه ذوخم اهيف

 | مالس نب للادبعنع  ىواد, # هللاب' ذوعت هما ىلع عشر:نك ناك جابتحاالب .لاملا: ريك ابرلا
 | اء دج لاو, قالقافل اذه ىف اذك ماللسالا لف همنا لا نك اهرغصا ايزو نيوعسسو/ نانانايزالا

 | ةيعرشلا ةلبلاو ىوتفلا ما قوق ىوقتلا ع نكيل وب يوتفلا ف ذوي حابتسسالا عمو جرش حو
 رمشع ةثالث اهلعحب نا داراف مهارد ةرششع لجر ىلع هل لجر لاق ثيح ناخضاق اهركذ هيف

 ريشع ةثالثب نويدملا نم هعيبب مث عملا ضبشرو ةرشعلا كلتب ًايش نويدملا نم ىرتشي اولاق

 اذاو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نع ىورم اذه لثمو مارخلانع ذرحتلا  عقيف ةنسولا

 هطعم نود ابر اذا ىلعم الاف ايرلاب آلا هطيعي لق. ل لجر نم ضرقتساف ض ا رقتسالا ىلا جاتحا

 مهنه التم ع دعاس :, حاصلا ءرملاف تف رعاك ايذغ ذخسلا ناك اذا اذهو ةرورض هيف هل نال
 حت كك وسلا ٠ ا را د الوم 9 د 7 5 ما ؟ 110 شل © "احل ا ممم + ا دم هكا

 | جاوةفات اننا مهتعباتم نعز رحتلاب 5 © نير 0 هيدا ىتلارانلا اوقتاوإل» ح' الفلا نغاذ



 مه ها ع مبارلا ءزجلا

 | نونملا رحب لحاس ىف هناف هبر ةعاط ىلع البقم نوكي و ىصامملا نم عنتيو نيبتاكلا ماركلا
 دبع هيلع جرخ رومالا هلت قثوتساىتح كتفيو بهري قارعلاب ماقا امل جاححلانا - ىور -

 هني تردمتساو هتعيش اوناكف ماشلا لهاب كلملادبع هدماف قارعلا لهاب ثعشالا نب نمحرلا

 ناك و نيشإ هتس ف رفتقو نينام دعب مامجاريدب جاححلا همزه ىتح عئاقولا ثعشالا نبا نيبو

 اوددبتيلف مهوكرتا هباحصال باجملا لاق اومزه املف فلا ىتئام نم ثكا ثحشالا نبا عم |

 نيمزوملا نم سانلا ءانتو ةفوكلا لختدو نما وهف عجر نم هيدانم ىدان مث مهوعش الو

 0 اا نك تا دوا بكل تام سدي تاي ساتن قاس او وق نكف هوساع

 تدلع شك نإ كاف رفكلاب كفل لع ديشا لاقف مث نم لجر هاناف هلتق الاو دهش ناف

 رامح 'ىمظالا ىرمتنم قبام هللاو انا دنعلا سئل يوكلاب ىسفن ىلع دهشا مث ةنس نينا ىبر

 ىلا ل ل ل ا رول متع ولعت را سا يانا تول طنب لو
 ىناو كنم اهب فرعا انا ىسفن نع تنا ىعداخلا جاححاي لاقذ رفكلاب هسفن ىلع دهشي خسشلا

 بكترافك هناعا فعض لا رظناف هلببس ىلخو جاجحلا كحضف ناماهو نوعرفنمرفك ال

 هرارقانم ءاسمو احايص توملا راظتناالا هدعب سيل ىذلا باشلادح زواحام دعب حبلا اذه

 نكمطينا كلاسلا ىلعف . ”ىش هنم 'ىجبمل ةيلزالا ةيانعلا هكرادتن ل نمو هش ةياغعمرفكلاب

 ىرب نا وهو ديحؤتلا نيقبلا ةوقنمو نيقللا ةوقىلا لصي نا ىلا دهتجحم و نامعالاب هلو

 نيقبلا ةوق نا بيرالو همك ةردسم طئاسولا ىري و ٍبابسالا ببسم نم اهلك ءامشالا
 ظ سقنلا تارودك نع باقلا ةمفصتب ا

 كلت نفر 111 تمكن ملا ءقلاو كتاب يتق تديورفا كاب وح

 دروخراكنر وج دريكن لقيص هك * درك هنا زا ناشفيب ىبايب
 ريخو مالسلا هلدع ىبلاىلع ةالدلاو نارقلا ةوالتو هللا ركذب لصح امنا ىلقلا ءالجو
 باقلا ءاود هريس سدق صاوخلا ميهاربا لاق * قتثولا ةورعلا ىهو ديحوتلا ةلك داكذالا
 دنع ىلاغت هللا ىلا عرضتلاو . ليلا مايقو :' نطلا ءالَجو .. ندتلاب نارقلا ةوالت . ,ةيسه

 ةجردو ةيكزتلا ىلا لصت كلعل لاصخلا هذهل ةمظاوملاب كيلعف . نيطاصلا ةسلاجمو . رحسلا

 هلك اب دارملاو 6 اوبرلا اولكأتال اونمآ نيذلا اهيا اي له لاعتملا زيزعلا كلملا هللا نوعب لامكلا
 ةدايز نم هبفام عم تالوك ًاماىف هعويشلو ذخالاب دصبام مظعمهنال لكالاب هنعربعامتاو هذا
 ناسنا ىلع هل ناكاذا ةيلهاجلا ف لجرلا ناك ةرركم تادايز  ةفعاضم افاعضا عنشتلا

 لجالاىف ديزاىتحلاملاىف ىتدز لاق لاملا كلذل ادجاو نويدملا نكيهلو لجا ىلا مهرد ةئام
 ببسي ذخأف ةريثك لاجا ىلا مث كلذ لثم لعف ىت اثلا لجالا لح اذا مث نيام هلعج امبرف

 دوصقملاو ةلق عمح ناكاملو افعاضتمىا ابرلا نم لاح فعض عم افاعضاو . اهفاعضا ةئاملا كلت
 هذهو ردصمال لوعفممساىهو ةفعاضم هلوقب هفصو ثيح ةرئكلا ىلع لديامب هعبتا ةرثكلا
 ةداعلا نمهيلع اوناكام ةاعارمل لب اهئافتنادنع ةمرحلا قى تنت ثيح اهب ىهنلا دسقتل تسيل لاحلا

 | 6# نوحلفت مكلعل و هلمجو ابرلا اصوصخ هنعمتيهناوق 6 هللا اوقتاو 9» كلذىلع مهل اخيوت |

 ( نيجاد )

 ظ



 نارمع لآ ةدوس مد 41 زي

 ٠ او دادقملا نتّرفلةقفاؤم قلنلا 'لخلا لع اولزتوماوملا نت ني لا اثم لع ةارفطعةئاقمإ كراماله 
 ةكئئالملا لازناب دادمالا كلذ هلال مجامو هبكدماف ىا ردقم ىلع فطع 6 هللاهلءجامو

 ىا ه هبمكيولق نئمطتلو 88 نورصنت مكناب « مكل ىرشبالا 88 ءاشالا نم "ىنثن انانع |

 نئاك 6 الارصتلاامو 8 ليئارسا ىنبل ةنيكسلا تناك اك قوخلانم هلا نكستو' داذمالا |
 مهدمااعاو ددم ىلا مهرصتيىف ةجاحالهنا ىلع هينتوهو ددعلاو ةدعلانمال ه5 هللادنعنم |

 | نمؤملل ىننيف ثكاا بابسالا ىلا ةماعلا رظننا تح نم مهبولق ىلع اظبرو مهلةداشن |أ
 | ## زيزعلا 88 ةداعلا ىرَج قيرطتالا نبل اهيلع رصنلا بتزتناف كلذ م ”ىث ىلا نك رثاللا

 | ةنكحلا هيضتقت امسح لعفبام لك لمفي ىذلا هك مكحلا 8 هتيضقو همكحىف بلاغبال ىذلا

 ١ نيذلانمافرط 8 صقنيو كلهيل ردبموب هللاكرصن ىا كرصنب قلعتم 4 عطقيل © ةحلصملاو
 ظ مهديدانصو مهئاسؤرنم لتق ثح كلذ عفو دقو رساو لش مهنم ةفاط ىا 7 اورفك

 ظيغ ةدش تبكلاناف ةميزهلاب مهظمغيو مهيز ىا 6 مهتبكيوا 96 نوعبس رساو نوعبس
 نود عبونتاواو ةقرحلاو ظيغلاب هدك برضاذا هدبك ىنع هتكنم بلقلاىف عش نهووا

 | وه ةيخلاو .لامآآلا ىبطقنم اومزهنيو مهاغتبمب نيرفاظ ريغ« نييثاخ اوبلقنيف #9 ديدرتلا
 اماو عقوتلا دعبالا نوكتال ةببخلانا سأبلا نيبو اهني قرفلاو بولطملا نم نامرحلا
 ظ رفظلا ةخلا ضقنو ءاجرلا سأِلا ضيقنف هلبقو عقوتلا دعب نوكيدق هناف سألا

 ىلع فطع © مهيذعيوا مهيلع بوتيوا #» ضارتعا *# ”ىثرمالا نم كلسيل وف
 مهتبكيوا مهكلهي نا اماف قالطالا ىلع مهسما كلام هللا نا ىنعمللاو مهتبكيوا هلوق
 مح سعأ نم كل سلو اورصانا ايوزخا اديدش اسذعت مهبدعيوأ اوملسانا مهيلع بوّنوا

 بيذعتلا اوقحتسا دق ه6 نوملاظ مهناف # مهداهجو مهراذنال رومأم دبع تنا امناو ”ىش |

 هيف لخدمال أكلمو اقلخ تادوجوملا نم # ضرالاىفامو تاومسلاىفام هللو 8 مهملظإ
 اصملاو مكحلا ىلع ةينبم ةئيشم هلرفغي نا 4 ءاشي نملرفغي © هلك مالا هلف الصا دحال
 ىنف حي رص اذهو هبضغ ىلاعت هتمحر قبسل ةرفغملا مدقو هبذدعي نأ 46 ءاشإ نم بذعي و ف

 دوصقملاو هدابعل # محرروفغ هللاو © هل ىنانلاكاهمدعو ةبوتلاب دسقتلاو بيذعتلا بوجو
 لب ٍبوجولا :لشس ىلعال بلاغ ةَرفغملاو ةحزلا تاجا الا هم كلذلك نسَح ناو هنا نان
 ىلاعت هللا ةمحر اهي بجوتسي ىتلا لامعالاىلا لقاغلا رداننلف + ناسحالاو لضفلا لدس ىلع
 دوادىلا ىلامت#للا ىحوا * نورفاكلا موقلاالا هللاحورنم سأيبال هنا هللا حور نم سأينالو
 || رذناو نيينذملارشبا فيكف براي لاق [ نيقيدصلا رذناو نيينذملارمشب دواذاي ] مالسلا هنلع
 ؤ اوحسبال نا نيقدصلا رذئاو هرفغا الا ننذ ىمظاعتبال ىلاب نييتذملا رشي ] لاق نقانضلا

 ا

 ليربج ىنءاج ) لاق هللا لوسراي كنكسام لاقف ىك هدجوق مالسلا هيلع ىنلاىلع لخند هنا أ

 | مالسالا ف باش نم ىحتسال فيكف مالسالايف باشدق ادحا بذعي نا ىحتسي هللانا لاقف
 نمو هنم ىحتو هللا ركشيو ةماركلا هذه فرعي نا خسشلا ىلع بجاولاف ( هللا ىضعي نا



| 

 م 4٠ طيح ,اركآ ءزجأ
 ١ علام لضف)' هتطعا «كااتسم نع: رك ذهلفشي نه ىلابتهدلا .لوقي )٠ماللثلاهيلع انس لاق
 دربال ردقو ىضقان لكناف هنلا هيما ضوفيو هللاىلع لكوتينا كلاسلا ىلعف ( نيلئاسلا

 ١ كلذىف كسفن تدعتناؤ هتبلا |

 درد .نترب .هماحادخانركحو « دربدهاوخ كالا ىتثك اضق
 باوببالا حيتفم نمالا سيل حتتفلاو بابسالا نع كرظن عطقاف كلاحب هللالع كيفكي

 سبو .تسراكدرورب هدنشخ هك # مان تيباك هديد ايديت نكم

 هلا رع حنا وتاعو ناجل !صوو ا نكا طعاسإ هود طبل * قدك

 | ةنيدملاو ةكم نيب ءامرثي ردبو . لكوتلا مهدافاام ضعبب ريك ذن ه6 ردبب ةللاكرصن دقلو © |
 ةئس ناضمر رهشنم رشع عباسلا ف ردب ةعقو تناكو هبىمسف ردب همسأ لجر اهرفاح

 عمج لئالذ ٍلَعلو ةلذا لاقامناو ليلذ عم ريمضلا نملاح 6 ةلذامتلاو لف ةرجهلانم نيتثلا |
 ظ حالسلا ةلقو لاخلا فعض نم مهيناك ام مهتلذو الملق اوناك مهتلذ ىلع مهلا ىلع لديل ةركلا

 دحاولا ريعبلا .ىلع مهنم رقللا ٍتقّعي حضاونلا ىلع اوجرخت مهنا كلذو بؤوكرملاو كلاملاو
 هللا لبس سرف ىلع لتاقنم لوا وهو دوسالانب دادقملل دحاو سرفالا مهعم ناك امو

 ةتس الجر رمشع ةثالثو ةئامتالث اوناك مهنا مهتلقو فوبس ةينامثو عدا تسواريعب نوعستو
 مهعمو لئتاقم فلا ءاهز ةرثك لاحىف مهودع ناكوراصنالا نم مهتيقنو نيرجاهملانم نوعبسو
 . ىبانب ىلع عسوهيلع ىلاعتللا ىلص للا لوسر ةيار بحاص ناكو ةكوشلاو ةكشلاو سرف ةئام
 6 هللا اوقتاف هج هنع هللاىضر ةدابع نب دعس راصنالا ةيار بحاصو هنع هللاىخر بلاط
 باع اوركشتنا نيجاد ىا هي نوركشت مكلعل وه ذثمو متَقتااك هلوسر عم تابثلاىف

 نيح 6# نينمؤملل ا كلوق تقو كرصنل فرظ ه6 لوفتذا 98 ةرصنلانم م اوقتب مكي
 ةيافكلا6# ةكئالملانم قالا ةثالثب مكبر كده نا مكيفكين لأ + ةلتاقملا نع زجعلا اورهظا
 كلذب دادمالا ةيافكمدعراكتا ىنعملاو شدجلاب شبجلا ةناعا دادمالاو . يمالابمانقلاو ةاخا دس

 ةوقو مهئلقو مهفعضل رضنلا نم نيسي لاك ذئنح اوناك مهناب راعشاللنا ةلكو هيفنورادقملا
 فلابالو اهلا مهدما لبق . ىلاعتت هتذابءامسبلا نم نيلزان مهتوك لاح ى! 6نيلزتمإ# هترتكوؤدعلا
 ىلعاومزميو مهبولق ىوقتتل ةكئالملا لوزنب دعولامهل مدقامناو ةسخح مث ىفالا] ةثالث اوراصمث
 مهدعو مث كلذ مكفكي ىلب ىا هلققح ونا دعبامل باحا 03 0 0 هللارصنس اووقشو تاشلا

 . ءاقل ىلع ه اوربصتنا # لاقف مهبولقل ةيوقتو امهيلع مهلاثح ىوقثلاو ربصلا طرشب ةدايزلا
 ىا هي كونأيو رسوهيلع هللا ىلص هش ةفلاحو هللاةيضعم هي اوقتنو قه مهتضهانمو ودعلا

 ا
 ا
 ا

| 
| 



 نارمعلا ةروس مه م

 صتخاو نينمؤملانم نيعبسو نينثا ةداهشلانع لمشف راصنالاو ٍنورجاهملا هيلا عجرف
 حارجلا مهفرثكوهبلثمذا هبلثمزا هلاثينهو ءادهشلا ديس ةزمحهمرك لئالجو هللا عن تثارشب

 ىتح هعم نمي ناكر شملاىلع دشؤ هناوخا نع بذ الجر هللامحر ) مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف '

 ىلاعت هأوق دك وب كلذ لك نامث ( رافكلا اومزهىتح هللا مهناعاو ىجرحلاو قتقلا نع مهفشك

 هللانموهللاهلذخ نم ربدملاو هللاهناعاّنم لقملاناو (اش مهدك ؟رضيال اوقتتواوريصتناو)

 مهضعب لاقو ٍبرحلا كلذفف هبامحسا مالسلاهيلع ىلا رواشامل ه6 ميلع عبمس هللاو 38 ةمصعلا

 دوصقملا وهالنيم تودغذا نم لدب 5 تيرا 00 نورساع ملع نولوّشامل عيمسات ا ىلاعت لاق

 ةملس اونباهو نونمؤملا اهيا 46 مكنم ناتف اط © ردق هلام رطاخلا قلعت مهلاو . ريك ذتلاب
 امههنظل اعجرتو افعضتو انحنناب ىا © الثفتنا 2 سوالان م ةثراح :اونبو جرزخلان م.

 وهامتاو م.صملا دصقلاو مزعلا ىنعمي سيل امهمهنا,رهاظلاو فعضلا لشفلا و . هنف باوضلا

 ىلا اهبحاص اهدري مث علهلا ضعب نم دئادشلا دنع سبفنلا ولخلالك سفن ثيدحو تارطخ

 كلت عابتانم امهمصاع ىا 4 امهملو هللاو هوركملا لامحا ىلع اهنطونو ريصلاو تالا

 اك ارتشاو الالقتسا اقلطم ءادعام نودهدحو 6# هللا ىلعو 3ه ضارتعا ةاملاو تارطخلا

 ىعاودنمناميالا فصوناب راعشا هفو مهبسحهناف مهروما عيجىف # نونمؤملا لكوتيلف 3

 ىلا ةراشا ةب آلاىفو مامالا لاق# زدعلا راهظاو ريغلا ىلع داّهعالالكوتلاو هتاجومو لكوتلا

 نععزجلا فرصيناو .هللاىلع لكوتلاب ةفاو هوركم نم هلضرعيام ناسنالاعفدينا ىني هلا

 د.عتل |ةلمحو دبعتلا نم باب ىندا مولعلا ةلمحىرتستلا هللاددعزب لهش لاق * لكوتلاكلذب هسفن

 اضيالةو + لكوتلا نمباب ىندا دهزلاةامحو دهزلا نمبابىدا عرولا ةلمحو عرولا نم باب ىندا
 لكوتلاىفادرجم هللاهحر صاوحلا مهاربا ناكو + سيحيالو دربالو لأسيال ثالث لكوتملاةمالع

 عنتمم تناو اذه . لمحت قدسااباي هللبقف ضارقمو ةوكرو طوبخو ةربا هتراغبال ناكو

 ظ
 ريغ هلع نوكيال ريققلاو ضئارف انيلع هللزال لكوتلا صقنيال اذه لثم لاقف ”ى.لك نم

 لاق + هتالدهيلع دسفتفهتروع ودبت طونخو ةربا هعم نكيملاذاف هبوث قزم ايرف دحاو بوت |

 ىتعزانف رئبىف تعقوذا قيرطلاىف :ىثماانا اندف نينسلانم ةّس تحج ىناسارخلا.ةزمحونا |
 نارا سارب نم دين طاختااذهر تمييستسا اف عتستساال اوال "تلتقي تتفتساننإ ننغت

 اوسمطو بصق اوتاف دحا اهيف عّمبالل رثبلا هذه سأر دسن ىتح لاعت رخاالل اهدحا لاقف
 دسااانش ٠ 00٠ ةياقلوه نمبىلا,وكينشا نيف تلق مث حميصانا تممهف بلا

 هلةمنهىفىف قلعت ىللوقي هن اكو هلجر لخداو رْئبلا سأر نع فدشكو ءاج دق ”ىشباناذا ةعاس
 سيلا ةزمحابااي فتاه فتهو رش ميسوهاذاف ىنجر خاف هبتقلعتف اهنم كلذ فرعا تنك
 فز,ضيوفتلا ناديمىف عقو نم مهضعب لاق * تيشف فلتلاب فلتلا نم كانت "نسحا اذه

 ليربج ءاناو قشحتملا ف مالسلاه.لع مهاربإب جزاملو * اهلها ىلا سورعلا فزت6 دارملا هيلا

 دقو ىلاحيهملع ىلاؤسنم ىبسح لاق هلس لاق ىلبف هتلاىلااماوالف كيلااما لاق ةجاح كلأ لاقف ظ
 سم سس سس



 مه 81 2 عبارلا ءزجلا

 ةداعسلابلط ,انم ادعا.:ىلا اني. رخادحتامؤب. ةداهشلاب هللا يف 0 3

 ىاهتمال سيلو لخد ىتح مالسلاو ةالصلاهملع هباولا زي إف ةدايزلاو ىنسلاىف اعمطو ةداهشلا

 عنصأ اولاقو هينأي ىجولاو هللال وسر ىلع نيشن انعند مسني اولاقو ١ ومدن كلذ 000016

 ماقا. دق.ناكو ( لتاَش ىتح اهعذف هتمال سلبن ا: ىتل .ىئشام ) لاقف 200 هللال وسراي

 | دعي ةعما موب مالسلاو ةالصلاهيلغ هللالوسر خر : نسيملاو ءاعبرالا موب دحااي .نوكرمشملا

 ففصنلال تبسلا مون دخان م بعشلاب حبصاف هيف تام داصنالا نم لجر ىلءىلصو ةعملا ٌلصام

 مهب موق, اعاك لاتقلل هبادكا فصي لع هتلحار ىلع ىئثف ٍةرجهلا نم ثالث ةنس لاوش نم

 لعجو هيناخو :هفرط ىا ىداولا ةودعيف هلوزن ناكو رخأت لاق احراخاردص أرنا خدقلا |

 ىا( لباب انعاوحضنا )مهل لاقو ةامرلا ىلع ريج نب هللادبع صاو دحا ىلا هركسعو هرهظ

 رابدالا ولو كوتياع اذافمكتاكم اوحربتالو لانك ارو نم انوتأيال ىتح مهسلاب انع'ودغلا اوعقدا

 ١ ءامدق نم ناكوىبانن هللادبع ىأر فلاخامل لس هيلع هللا ىبص لوسرلان ا مث( نيربدملا اوبلطتالف |

 ادم ناةباحصال لاق ىناصعو نادلولا عاطا لاقو كلذ هلع قش نيقفانملا سيرو ةئيدملا لها |

 | مهءاذعا متأر اذاف اومزهتا مهونيآءاذا مهءاذعانا هباحا دعو دقو مكب هودعب رفظنامنا

 قتلااملف مالسلاو ةالصلاهيلع دمت هلاقام فالخ ىلع سمالا ريصيو عكتوعشسف اومزهناف

 | فقع ودةناحاستو لا ليطوغتللنل] ل جرخ دق مالسلاهملع ناكو نيقفانملاب هللادبع مزهنا ناعرفلا
 لتقن مالع موقاي هموقل لاقف ةئامعبس تيقبو ةئامالثب ”ىبا نبا عجر طوشلا اوغلباملف الجر |

 رمنول هللادبع لاقف مكسفناو كف هللاكدشنا لاقو ىملسلا رباجوبا مهعبتف اندالواو انسفنا

 ىجانج سوالانم ةثراحاونبو جرزخلانم ةملس اوني راصنالا نم نايا ناكو 5 ؟ياَسبتإل .الاتق

 هللا لوسر عماوضف هللا مهمصعف هللادتع عابناب امهف لسوهيلع هللا ىلص هلل ىلص 98 5

 موقلا:مازهنا نونمؤملا ىأر املف نيك رشملا اومزه ىتح ىلاعتةّللا معاوقو لسوهيلع هللا ىلص

 ىلا مهما ىذلا عضوملا زكر نيردملا اوبلطف ردب ةعقاوك ةعقاولا هذه نوكتتنا اوعمط ]|

 هللاداراف سو هيلع هللا لص لوسرلا ما اوفلاخو مانغلا بلطي اولغتشامث هيف تاشثلاب مالسلا هيلع |

 اوملعلو ملَسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةفلاخ ىلع اومدَس الل لعفلا اذه نع مهمطفي نا

 عم هللا مهكحرت ىتمو هلوبسرلو هلل مهتعاط ةكربن رذب موب لصح اما مهرفظ نا

 اوامك لجر فال ةئالث اوناكو نيكرشملا بولقنم بعرلا هللاعزنف مهل اومويل مهودع

 نالج روراصنالا نم ةعبس هعم ىتب ىتخ مالسلاهيلع هللا لوسر نع ركسعلا قرفتو نينمؤملا ىلع
 هعمت نو هتنعابر اورتبكو هسأر اوجش مآلسسلاو ةالصلاهلع ىنلا رافكلا دصقاملف شيرق نم
 يهدد ويدعم ةنيئاازو اعف واش وفيا سل ةعلعفا دن ماكل خلل مكي مالثنل ادد
 ةحلط هلمتحا ىثغلا هيلع بلغو ةيعابرلا ريكو ةحشلانم باصاام مالسلاهيلع هباصااملو
 هلصوا ىتح هلئاّقيو مالسلاهيلع هعضي ناك نير سشملانم دحاو هكردا اكو ىرقهقلا عجرو
 لتقدق ادمن ا ركسءلا ىف ةحصلا تعقوو( ةحلط بج ووا) لوي مالسلا هيلع ناكو ةحصلا ىلا
 هللالوسر اذه لاقو راصنالا ىدان نانفسابا ىنكي راصنالا نم لجزر ةباحصلا ةلمحىف ناكو
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 نأ هل فاو مد ماب خيم

 الا سفنلا عمالوةانمل بالا قلخلا عمالو ةقفاوملاب الا للاعمبحصتال تلاهحر نونلاوذلاق © .
 سفنلا نيطوتو قلخلا نسح ليصحت ىلا دبعلا عراسيلف ةوادعلاب الا ناطيشلا مالو ةفلاخلاب

 | تييلا,فاطاريق: تيأرفةكمب تنك مهضعب لاق * نيزئافلا عم زوفيىتح هراكملا ىلع ربصلا ىلع
 هلثم لعش وهو امايا هتقرتف كلذ لثم لعفدغلابناك املف مو اهشضرظنو ةعقر هسج نه جرخاو

 اذاو همج نم ةعقرلا تجرخأف اتم طقسو الملقدعانتو ةعقرلافرظنو فاط ايالانم اموف

 سابعنبال هتيصو ىف !سوهبلعىىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق © اةنيعأب كناف كبر مك ريصاو اهبف
 هركنام ىلع ربصلا ىقفالاو لعفافنيقيلا ىف ىضرلاب هلل لمعت نا تعطتسا ناامهنعىللاعت هللا ىضر
 ربصلاو رقفلا مازتلاو تاذللاو تاوهشلاكرتو سفنلاةفلاخمو تادهاجلا ةاساقمو ريثكريخ

 تامالعهف نمودبي ناكناو ةرامالا سفنلا لهاو نيحلاصلا فلسلا نديد نم تاهو ركملا ىلع

 هبءاحام ىلعربصلاب ءرملاو هتفنىلا هررض دوعب ةققحلاىف هنكل راخالا ءالؤه لاثمألا ضغبلا

 داسفلاو حالصلاب سانلانيايتو ىلاعت هللادنع اباثمو اروجأم نوكي دسافلا هضارتعا هراكم نم
 ىلع نوطلستم رارشالانا ءاحلصلا اهبأ اف هبهسفن زو لقاعلا هريتعي ضحرتخ كلذريغو
 ١ ىا ه6 تودغذاو © رابجلا كلملا هللا نصح ىف تملا نكلو رارضالادصقو نعءطلاب راخالا

 لاوحالا نم هف عقوام اوركذتل دحاىلا راهنلا لواىا ةودغ كجورخ تقو دمعاي مهلركذا ْ

 ةرفكلا ديك مهرضبال ىوقتلاو ربصلا اومزلزا مهنا اوملعبف ربصلا مدع نع ةئشانلا

 | اهنعهللاىضر ةشئاعزا ىلع صق اذهو ةنيدملا ف اهنءللاىضر ةشئاع لزنم نم 46 كلهانم

 ' اذه لدف 6 تاببطلل نوبيطلاو نيببطلل تاببطلا )ىلاعت لاق ٍمسوهيلع هللا لص ىنلل الها تناك

 | ىبل هنا)لاق ارفاكناك امل حون دلونأ ىربالأ حبق لك نم ةأربم ةرهطم تناكاهنا ىلع |
 ا ةئيهمو ةناك 6 دعاقم 88 مهلزنت ىا ه نينمؤملا ”ىوبت 98 طول ةأرما اذكو( كلها نم

 | دوعقلان اكمل مساوهو دعقم عجج دعاقملاو . لاتقلا لجالىا ”ىوبت هلوقبقلعتموا ه6 لاتقلل
 | نكامالا كلتنم هلنيعامف تسينا ةباحصلانم دحاو ,زكل تنبع ىتلا نكامالا كلتنغربع
 ىلاعتهلوق ىفاك دوعقلا ناكم هنوكن ع رظنلا عطق مم ناكملا درج دوعقلا لامعتساىف عستبن اباما

 ودعلا ”ىجحنا ىلا هن رظتنيو دءعش نال هحاصل نيءاما ناكم لكن الاماو( قدص دعقمفف )

 نيكر شملان ا - ىو: هجولااذهل دعاقلاب:نكامالا كلتتسمسف ةبراحلا ىلا ةجاخلادنع اوموقف
 ظ لواسنبىانب هللادع اعدو هناا ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر راشتساف ءاعيرالا موي دحاب اولز“

 | يرختالوةنيدملاب قا هللا لوسراي راصنالا رثك او هللادبع لاقف هراشتسافكلذ لبق هاعد نكيهلو
 | فيكق هنم انبصاالا انيلع اهلخدالو انم باصاالا طق ودع ىلا اهنم انجرخام هللاوف مهنلا

 / مهامرو مههوجوىف لاجرلا مهلتاق اولخدناو سبحم رشب اوماقا اوماقاناف مهعدف انف تناو

 | ىلا انب يرخا هللالوسراي مهضعب لاقو نيشاخ اوعجر اوعجرزاو ةراجحلاب ءاسنلاو نامضلا

 | ( ىلوح ةحيذمارهب ام قتيارىنا ) مالسلاهيلع لاقو مهنع انبجدقانا نوريال بلك الا ءالؤه

 ىأك تيأرو ةميزه هتلواف ) ارسكى ا ( الأ قس نابذف تيأرو اريخ اهتلواف ) اهنم اعظقّىئا
 | لاجرلاقف ( مهوعدتو ةنيدملاب اومقتنا متيأرناف ةئيدملا اهتلواف ةنيصح عردفف ىدي تلخدا



 مهي م ززح مبارلا ءزجلا

 ةدشو ررضنم مكباصاامم نوتمشي 6 اهباوحرفي 9 ةبكتو بدجوا مكب نوكي فالتخاوا
 ةنسحلا ةباصاتاىمىبدا مهتءاسم رادمناب ناذيالل ةئيسلا عم ةباصالاو ةئسحلاعم سملاركذو

 فيلاكتلا قاشم ىلعوا مهتوادع ىلع  اوربصتناو ب ةئيسلاةباصامامت مهحرف طانمو

 اهوزبدىلامهتلبخو مظركم  مهدك مكرضيال 9 هنعك اهنومكيلع هللاءرحام  اوقتنو ف
 ىا ةيردصملا ىلع بصت # ايش9» اهيف هبديكملا عوقو برقت ةفيطل ةليح دبكلاو . مكلجمال
 بردتملارمالاىف دحلانالو نيقتملاو نيرباصللدوعوملا هظفحو هللا لضفبررضل | نمأيش كرضبال
 «طبحوم ديكلا نم مككوادعف 4 نولمعيامهللانا #9 مصخلا ىلع ائيرج نوكيربصلاوءاقتالا
 هللا ءادعا ٍبناجي نا ءرملل ىتنيف * هلامكب "ىثلا كاردا ةطاحالاو . كلذ ىلع مهبقاعبف املع
 ىلاعت لاتاك ناسللاب حدقلاريغ ىلع نورد ال مهناعم هللا نم هلزاحتما هناف مهاذا ىلع ربصيو

 لجرلا كلذانلكو لجرايتنافيكقءايلوالاو ءاسنألاهنم صلخت لنعطلاو(ىذاالا مورضينل)
 جم تقلخ نيالا : ليم جسم قح ندتسربزا ىوروت

 سبو تسريص هراح ارراتفرك * ردك اكيسَدأ هك ىناهر

 نوكيا: قس لج زلازل ربمال ومالا[ اةراشأ “4 3 ودنمةناطب اوذحال ) ىلاعتهلوقىفو

 سانلا دنعحضتفيف هلاح لكىف هبرج ل نمىلا هرسلجرلا ىثفبامبرو انمؤم هيلع ادمتعم هسنج نم

 بيراجتلاالا اهحافمامو * ةلفقم قيدانص لاجرلانا

 هربتحم نم ةدوم ىلعلوعتالو ىلازغلا مامالالاق * هتريرس فرعت ىتح ناسنا ىهاظب رتغتالف

 هرقفو هانغو هتبالوو هلزعىف هبرحتف دحاو عضوم وأ رادىف ةدم هحصت ناب ةريخاقح

 لاوحالا هذهىف هتيضرزاف هيلا جاتحتف ةدشىف عقتوا مهردلاورانيدلا ف هلماعتوا هعم رفاستوا
 ناو الا خرم ”كاتلئ اذار "كلام ناك نا. اأو 1 يغط ناك نا اَسياوا اريك نانا .كلايأ هذخأف
 ةافاكملاب كسفن لغشتالو هللا ىلا مه سما لكف .كءوسيام مهنمكباصاوا ارش مهنم تيادوأ هع

 ضاىعالا لثمع هنقسلا عدقام ىرشخ زلا تاغالب نمو * هلغشل رمعلا عيضيو ررضلا ديزف

 ليقام علو :ةضزامعملا ىا ضارعلال ثم هنانع قلطا امو

 هلئاق كربص نافد * وسلا ض ضم ىلع ربصا

 هلك أتام دجم لنا « اهسفن لك أت رانلاو
 ْ قفنيو راهنلاب لمعي ناكف هباحكا نم ةعامح ىف مهدانب مهارباناكو ©نيلاصل ريس نم ةلماجماف

 اولاعتةليلاولاقف لمعلا نم ع وجر لا ىف ”ىطس ناكف مايصمهو عضوه ىف ليللاب نوعمتجيو مهيلع

 مهدجو مهاربا عجر املف اومانو اورطفأف عرسا اذهدعب دوعي ىتح هنود انروطف لعجانب

 رانلا دقوأو هنجمف كانه قيقدلا نم ”ىشىلا دمعف ماعط مهل نكيل مهلعل نيك اسم لاقف اماين
 تلق لاق كلذىف هل اولاقف بارتلا ىلع هنساحم اعضاو رانلاىف خفنيوهو اوهشاف ةلملاحرطو

 اورصباضعبل مهضعب لاقف تكردادق ةلملاو اوظقيتستنا تببحاف متمنف اروطف اودجت+ل مكلمل ظ
 انماعي هيىذلاامو انلمت ”ىشةا

 ؤ ظ ءاسانمىلا نسحا ىد مص رك 1 * ازجدشاب لهس ىدي اد ىدب
 (لاق)



 نارمحج لآ ةروس مدي مو زتجم

 ”كلذنع هللا هاهتف نيقفاملا نواصاوب اوناك نينمؤملا نم موقىف تلزن 4 اونمآ نيذلا اهياي #
 ةناطببهبش هبةقث هرارسا فرعي نم هتحيلو بحاصلجرلا ةناطب © ةناطب اوذخع ال ه8 هلوشب

 يمكن ود نم: ( راثد ادع )السلا هلع لاق راعشلاب هشام هنطب ىلت ىتلا بوثلا

 هش ميلا ا م الآ ل 4 الاخ مكنولأيال 0 اوذخغالب قلعتم نيملسملا نودنم ىا

 ادصن كعنم|ال ىا عنمل ىنعم نيمضت ىلع احصن كو ال مهلوقف نيل وعفم ىلا ىدعم للمعتسا مث

 مكندو مناف مه دهج 11 ةعيدخلاو م داسفلاىف مكل نورصّ الىاداسفلا لابخلاو

 قرفلاو كايندو مكتيدف مدرض ةدشو مكتقشمىا مكتنع اون ىا 6 متنعام اودو هرسشنلا
 | اوزحمناف 0 اررض 00 مهنا امانعمزنا هذه نيبو ىلوالا ةلا نيب

 ' ةدش ءاضغلا6#مههاوفانم ءاضغبلا تديدق © مهبولق نم لئازريغ هينعو كلذ بخل كلذ نع
 ءم نوكلامال مهناامل مههاوفانم جراخلا مهمالك ىف ةوادعلا ةمالع ترهظ دق ىا ضغبلا

 نياسملل مهضغب هب ملعيام مهتتسلأ نم تلقني نا اهيلع مهلماحتو مهسفنا طيضيف مهتغلابم
 ؟تاي الامكل انيبدق هه راتخاو ةيور نعسيل هودب نال ادب ام يي ربك ١ مهرودص فخم ام ذؤ#

 شن ولقعت منك نا ٍِظ نار ,ةاكلا ةاداعمو نيم ّؤملا ةالاومو نيدلا صالخ الا ب وجو ىلع ةلادلا

 :ةدجاؤو اكياس ب 0 وكت انهىل 0 هلوق نم 1 بمال هب :نيرعت 00 انيبام

 كدلك باتكلا نومْؤتو بدلا ةفلاخت نم مكرم هك 6 مهنوبحت ف تالف

 لاحلاو مكتوبحمال ىنعملاو مكنوبحاليف لوعفملاريمضلا نم لاحوهو اعيج ماكل بكل

 مهلاب خس وت هيفو مكباتكب نونمؤيال معو مهنوحن مكلاباف مهباتكب نومؤت مكنا
 كي اولخ اذاو  اقافن هي انما اولق ك وقل اذاو 0-0 مهلظاب ىف

 ارسحنو افسات ل ىا 3 ظعلان م لمانالا م لع اوضع 00 صعب ناكم مهضعل نإكف

 نم ىلعالا فرطلاوهو مملا مشب ةلمتا عمج لمانألاو . البس ىشتلا ىلا اودحتمل_تيح
 اورهظا ضعبب مهضعب الخ اذا هنا 9 مامالا لاق * بضغلا ةدش ظيفلاو . عبصالا

 اندحا كلذ لعفي ام لمانالا ضع ىلا ةدشلا كلت غلبت ىتح نينمؤملا ىلع ظيغلا ةدش

 راص نابضغلا نم لعفلا اذه ريكح الو هب ولطم تاوف ىلع هنزح مظعو هظيغ دتشا اذا
 مهل لصحامتاو ضعكانه نكي ناوااظيغهدي ضعي هناناضغلا ىف لاقي ىتح بضغلا نع ةيانككلذ
 اوتوملق 8# مهني تاذ حالصو مهتلك عاّمجاو نينمؤملا التئام اوأرامل ديدشلاظ غلا اذه
 هباوكلهينا ىلإ هلهاو مالسالا ةوق فعاضتب هتدايزو ظيغلا ماودب مهيلعءاعد *“ مكظيغب
 مهتعاسنم اوناملآلاو ناحنالاهجو ىلعال درطلاو نعءللادارملاف مهكلهيذا ىلا هدادتنشابوا

 ءاضغلا نم ؟رودص فام اعبر ودصلا ةوادعإ ملع هللانا مهل لق ىا #رودصلا تاذيملعهللانا 9

 | ةميلغو مكلودعىلع ؟روهظب ةنسح نونمؤملااهامكبصتىا « ةنسح مكسسم نا 8 قذحلاو
 ادسح مهنزحن ىا 3 مهّؤست مكشاعم ىف بصخو 0 لوخدلاىف سانلا عباتنو اهنولاتم

 | مكمودع ةباصاوأ مكل ةبرمس قافخاي ةءاسم 4 ةئيس م كسا ناو + ةعفنمو ريخ نم ملام ى ا
 05001111006 ]آو سل ا
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 قافنا لثم ئصاعملا نم ناك هنكل تاازتخلا نم هنا !وتطابق اهوقفنا اذا اما .تادطاموجربفا

 ريظنو دشاو دشا هف انلق ىذلاف مهرايد تيرخو نيئمؤملا لتق ىنو لوسرلا ءاذيا ىف لاومالا

 ضعب هقفنيام هسف :لخدي و 6 اروثنم ءاه هاناعُخ لمع نم اولمع ىلا انمدقو إ ةي' الا” هده

 هللا لوسر لاق كيذ نم هللاب ذوعنو هئاذياوا هلتقوا هدإب نم اص لجر ىننل ضرغلا ىحاص

 نعو هانثا مف هرمت نع عبرا نع لاس يح ةمانقلا موي دنع امدق لوز ال) سو هلع هللا ص

 لقاعلا ردابيلف ( هقفنا مفو هبستك ا نيا نم هلام نعو هبف لمتام هملع نعو هالبا مف هدنج

 فحصب هماقلا موب ءاجن ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هلمحتىف صالخالاو هلام نم قاقنالا ىلا |

 اذه.اوابقاو :اذه:اوقلا .ةكئالملل ىلاغت هللا لوقف لجو“ نعهللا ىدي نيب بضنق ةموت |
 مويلا لبقا الو ىريغل ناكاذه نا ٍلعا وهو لوقف ازتخالا اتي انام كيرتغو'ةكنالملا لوعَف

 ( ىهجو هب ىتتاامألا لمعلا نم

 راكب :ىشاب ديز .ةناخ رد وح #3 داع يوجد راق ور 0

 يل دراد اق رياز هل * سيدروح ٌهدْس 21 ردق هح

 ريثك ناك قاعنؤو ىدشف ىروزيو ىدقتعي هللا ىف خا ١١ ككناك.هللاهمحر رامع نيزدوصنم لاق# |

 تجرخف هتقرطف هباب تدئاف ضل ص تفيعض وهى ليقف امايا هءدقفف ءاكلاو دحهتااو ةداعلا

 تقرزاو ههجو دّوسا دقو هشارف ىلع عحطضم وهو رادلا طسو ىف هتدجوف تلخدف هتنبا |

 مث ازشا ”ىلارظنو هننيغ حتفف هللاالاهلاال لوق نم رثك | ىنا اي هل تلقف هاتفش تظلغو هانع |

 كال يتلق با فيو رقمو و دنا رز كاع هتان وت يو ظ
 ماصصلاو ةالصلا كلت نياف مظعلا ىلعلا هللا الا.ةوقالو لوحال تلقف اهْشإ و ىنبب لحدق

 هبرك ذاو لاقيل كلذ لعفا تنكامما هللاهجو ريغل ناك كلذ لك ىخا اي لاقف مانقلاو دحهتلاو

 ىصاعملاب بر تزرابو روتسلا تبخراو ٍباوبالا تقلغ ىسفس تولخاذاو

 شاب وشح نورد نك هلحنورت « شاف ملقا رد:اوخ هزاوآ رو
 نم هلعىرخاهف ةحض هتنن نكت لل اذا لاومالاو دالوالاو لامعالا ةرثكي لقاعلل رو غالف
 ىنغلا نم نعا رقفلا اودجوف هاوتساف لك ىلع ىكوملا لب ىقعلا ارث نيذلا نءاف لاوحالا
 ليلقو دوجؤلا زيزعموق ىرمعل هللا ل بسفف مهحاوراو مهلاوما اولذب و.ةزعلا نم ذلا لذلاو

 لوق)لاق مث  رباقملا مترز ىتح رثاكتلا مكبهلا ) مسنو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقو مهام
 ( تيضماف تقدصتوا تيلباف تسبلوا تدنقافن تلكا امالا كلام نم كل لهو ىلام مدا نبا

 كاياو بك ارلا دازك ايندلا نم كفكلف ىب قوحللا ثدراناةشئاعاي ) مالسلاوةالصلا هيلع لاق

 هقزراف ىبحا نم مهللا ) مالسلا هيلع لاقو ( هعقرت ىتح اب وث قلختستالو ءانغالا ةسلاجو

 لاخلا ةققح ىلع دعغلا اهبا كذا انقون( الواو انقل اذ ىنضغبا نمو قافكلاو فافغلا

 هاجلاو لاومالا باحصاب رتغتالو أيثدلا لبلقتو ةعانقلاب كسلعف اش ءارملا نع قغبال كاكا ْناَو .

 سب ىنابزو لد ملاوود رد * ارام قح قوشو ركذ ىب زا

 سب قاث مو قلد هنيك* ناهج لها سابلو ماعط زو
 ( اهيااي )



 نارمج لآ ةروس م1 ملا“ ا>ج-
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 ظ تادهاجلا باعضاو تادارالا بابرال الا كلذ رسفتبالو
 نأ واي دووم ,تملاح :«. نادفلا قلب 1 كاك كتل ديفا
 | هنبآ كنلسز ديايت نكيلو * هنبا كنرذ ندرك كاي ناو

 ١ ديفس ددرك هبامركب ىنز ه * ديب خاش زا لك ديورت شش

 ا مهنع عفدت نا ىا 46 مهنع ىنغت نل 8 هب نمؤي نا بحي امب ىا #* اورفك نيذلا نا
 ظ ًاشوا هنم ارييس أيش ىا ه5 أش ىلاعت هباذعنم ىا 6# هللانم مهدالواالو مهلاوما ف

 ادالواوالاوما رثكأ نحن نيلئاقدالوالاو لاومالاب اورخاف ثمح ةفاك رافكلل در ءانغالانم

 / ناكول نولوقيو رقفلاب هعابتاو مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نوريعي اوناكو نيبذعمي نحامو

 أ ناسنالا نال ركذلاب دالوالاو لاومالا صخو . ةدشلاو رففلا ىف هبر هكرتامل قحلا ىلع دمت
 ظ عفناو لاملا وه تاداملا عفناف دالؤالاب ةناعتسالاب ةراتو لاملا ءادغب ةرات هسفن نع عفدي |
 ظ رئاسي هعافتنا مدع ىلع كلذ لد ةتبلا ةرخ آلا ىف امهب عفتن,مل اذا رفاكلاف دلولا وه تاناومحلا |

 | اهومزالمو ماودلا ىلع اهوبحاصم ىا ه5 راثلا ناجحا كئلواو 6 ىلوالا قيرطلاب ءاشالا |

 ' اوقفنا امب د مهنا مث ايش مهنع ىتغتال زافكلا لاوما نا نيباملو ادبا 6 نودلاخ اهبف مه و» |
 | ةيآلا هذهب هللا لازاف كلذب نوعفتني مهنا ناسنالا لابب رطخسف تاريخلا هوجو ىف مهلاوما
 لاقف هللا هجو اهب اودصقدق اوناك ناو تاقافنالا كلب نوعفتنيال مهنا نيب و ةهبشلا كلت

 ةعمسو ةرخافموا ةبرق ةرفكلا هقفسام لاح ىا  ايندلا ةوبخلا هذه ىف نوققنسام لثم
 | ريثك الام هباحصاو نايفسوبا قفنا اك مالسالا لهال ةوادعو سانلا نيب ركذلا نسل ايلطو
 لصالاىف هناف كلهم ديدش درب ىا # رص اهبف عر لثك-#و دحاو ردب موب رافكلا ىلع

 موق عدز ىا 46 موق ثرح تباصا © رصرصلاك درابلا حيرلا ىلع هقالطا عاش ناو ردصم
 كالهالا نال كلذب اوفصو امئاو هللا نم بضغب اًوابف ىصاعملاو رفكلاب # مهسفنا اوملظ .#
 هبشت دارملاو اريثعالو ارثا هنم عدت+لو مهل ةبوقع 6 هتكلهاف ف عظفاو دشا طخس نع
 هتلصأتساف رصهتبرضرافك ثرحب ام عفن مهيلاد وعي نا ريغنم ةيلكلاب هباهذوهعايضىف اوقفنا ام
 نيامي هي هللا مهملظامو 8 بكرملا هيبشتلا نم وهف هوجولا نم هجوب ةعفنم هبف مهل قبو
 ىلعالاهقافناب اهوعاضا مهنا امل  نوملظي مهسفنا نكلو له لاومالا نم اوقفنا ام عايض نم
 نوكي نا اما رافكلا قافنا نا لعاو * صيصختتتلال لصاوفلا ةياعرل لومفملا ميدقتو ىغفيام

 ا قحف ةرخ آلاف ةتبلارثا هنم قيس مل ايندلا عفانمل ناك ن اف ةرخآآلا عفانملوا ايندلا عفانل
 تاطابرلا ءانبب تاريخا ىف مهلاوما اوقفنا مهلعلو ةرخ آلا عفانمل ناكناو رفاكلا نع الضف
 قافنالا كلذنم وجرب قفنملا كلذ ناكو لمارالاو ماتيالاو ءافعضلاىلا ناسحالاو رطانقلاو
 عقوتو» اعدذ عدذ نك ناكو تاريخلاداث ال الطبم هرفك يأر ةرخ آلا مدق اذاف اريثك اريخ
 لاومالا اوقفنا اذا اذه فسالاو نزحلا الا هعم ىتبيالو هقرحاف حير هباصاف اريثك اعفن هنم
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 دادعتسالا ةفصتب قومتعطااك ىا:( ىغغاطا نم عيطمو ىقركش نم سيناو قرك ذ نم |
 نيذلاب (نيقتملب ملع هللاو) مكيلالابقالاو هبسح ىلع ضيفلا ةضافاب مكتنطا ىوحن هجوتلاو
 راملاباش مانلا ف تيأرىناتكلاركبوبا لاق * باجحلا لاوز ردقب مهل ىلجتف هنع مهبجحياماوقتا ٌْ

 تفنلا مث نيزح بلق لكىف لاق نكست نيف تلق ىوقتلا لاقف تنانم تاقف هنم ندحا
 نينكسن نيا:تلقف كحضلا تلاقف تنا نم تلقف نوكيام شحوا ءادوس ةأرما اذاف لا
 كلاسلا ىلمف ةيلغالا كحضا الزا تدقتعاو تهبقناف لاق حرم حرف بلق لك ىف تلاقف
 ىوقتلاف ءرشحو هربقىف هلاسينا هلعجي هللالعل ايندلاف هبسنأيو ىوقتلا لبحب كسمتنا
 نسحلاوباخبشلالاق + ةايحلا ىف اومادام تاريخلا ىلا نوعراسي نيذلا مهو ءاحلصلا نديدنم
 ةرخآلا تاريخ نيدلا تاريخ ىف نئدلا تاريخ هللا نم .دبعلا لأسيام لضفا هللاهمحر
 ةعبرا ىهو ءايلوالا صئاصخ روهظ ايندلا.تاريخىفو ايندلا تاريخ ةرخ آلا تاريخىفو
 لك ىف هَللاٍلع لوخدلاو نوكيو ناكام ىلع فارشالاو ةيبوبرلا توعنو ةيدوبعلا فاصوا
 ىلق ىلع ناغيل هنا ) مسوهيلع هللاىلص هللالوسر لاق كلذك جورخلاو ةرم نيعبس موب

 راتعاب هنع قرام صقن نم مالسلا وةالصلاهللع هرافغتساو ( ةرم نيعبس مويلاىف هللارفغتساف |

 هنم رافغتسالا هجوو اهعفد نكمال ىتلا ةيرشبلا ىضتقم نم رافغتسالا كلذ ذا هيلا قرتام
 روتفالو هجوب صّش ىنلا قحليالذا ةيدوبعلاب امهش ناك نيلاح ناب قيرفتلا مالسلا هيلع

 ىلع ذخأينا ناسنالل ىتينيف نيبرقملا تيس داربالا تائسح نكلو هتمصع توبشل لاحب
 دلارك نو رافغتسالاب هعفراللخ ىأر ىتمو ركشلاو رك ذلاب اهذخأ,ىتح ةظل عيضب النا هسفن
 هللا لص هللالوسر لاق رانلا نم زرحو ناطيشلانم نصحو قافنلا نم ةءاربو نامي الا لع ىلاعت
 مهسمأي نا هما ليئارسا ىبب ىلا مالسلا انهيلع ايركذ نب يحب هللا ثعبامل) لسوهيلع
 اش هب اوكرششيالو هللا اودعينا مهما .الثم ةلصخ لكل برضيو لاصخ سمخب
 عفدو هجوزو اراد هنكسا مث هلام نم ادبع ىرتشا لجيرك" كريشلا' لثم : مهل برضو
 ىلا دبعلا دمعف حيرلا لضف هيلا ىدؤيو هيفكيام هنم لكأيو هبف رجحت نا هرماو الام هيلا
 لامفب ىضري مكيأف اريسي أيش هنم هديسل ىطعيو هديس ودعل هطعي لمحل حيرلا لضف
 نم كلم ىلع نذأتسا لجر لثمك ةالصلل الثم مهل برضو ةالصلاب مهرماو . دبعلا اذه ظ

 انميتفتلاف هتجاح ىضَهب و هتلاقم عمتسيل ههجوب كلملا هيلع لبقاف هيلع لخدف هلذذاف كولملا
 مهل برضو مايصلاب مهسماو .هتجاح ضَه ملف كلملا هنع ضعاف هتجاح ءاضقل ماهي مو ًالاشو |

 م ا و و دا
 ظ لج ويل ث كك, قعضتملالثم لاقف قدصتملل الثممهل برضو ةقدصلاب مهيماو.هودع حالاس هبف
 / هبسكن م مهيلاىدؤي و مهدالب ف لمعي لعخل مولعم نمي هسفن مهنم ىرتشاف هودع هرسا
 برضو ىلاعت هللاركذب مهيماو.هتبقر كفو قتعف هسفن مهنم ىدتفي ىتح ريثكلاو ليلقلا
 مهنصح اولخدف مهلودع مهبرقب و نصح مهل موق لثكك ركذلا لثم لاقف ركذلل الثم مهل
 لاصخلاب كسمآ اناو ) سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق مث(ودعلانم مهسفنا اونصحو هبب اوقلعاو ظ

 ةرخل) 5



 نارمعلآ ةدو- مه م1

 | اوبل 8 رورشلان م م ايو هللانمصع ماسلا لمعلاو زكفلاو رك, ذلاب نأ لك ةتبداختو
 قنب دارملاو حئاقلاو ىواسملاف واخاف نيوتسم اعمح باتك]ا لها سبل ىا 5 ءاوس

 فاضتالا ٍبتارغىف ةاواشللا قنال ةروك ذملا مئاقلاب فاضتالا لضاف ةكراشملا ىف ةاؤانملا

 فتات مالك 6 ةمئاق ةما باتكلا لها نم 8: اهب فاضتالا لاف ةكراشملا ققح عم ممتاه

 ىلع ءاآنب >ا[ ياكل اة ةئا مهلمو لاقت نأ لت تاد/ابإاو او 00-7

 | ةلداع ة همقتسه قا ةْعاَق ةعامج تاتكلا لعانم ىارخ الا نع ىنغي نيدضلا دحا ااا

 | تلزت * هريغو مالسنب ةتلادنعك مهنم اوملشا نيذلا مهو اوماقتشا ىنعم ماقف دوعلا تقانم

 | دمحمب نماام دوهيلانم اوملسا نيذلا نم هريغو مالس نب هللادبعل دوهبلا رانحا تلاق نيج
 ىغو نيباؤالا ةالض نولضإ موقىف تلزنوا مهئابآ نيد اوكرتام انراخ اوناكولف انزارشالا
 ةمال ىرخا ةفص ناَرقلا ىا 6 هللاتايا نولي 92 بزغملا ةالص دعب ةمكر ةرشع اتنثا
 1 ةإمخا 0 نودحس مهو 2 اننا عمج هتاعاس ف .ىا نواتل فرطظ ط5 لللاءانا 0

 اًرفانا تهت قناالا) ماللسلا وةالصل اهنلع لاير دوحسلاى ةوالتالذا نولصيئا نولّس لعافنم

 لاك ىلع لدا هنوكل ةالضلا ناكرا رئاس نم ركذلاب دوحسلا ضيضختو (اذجاسو اعك از
 اهناف ةوالتلا مهل ىندتإ هففو مهحدمفف لخدا وهذا دجهتلا مهتالضب' دارملاو عوضخلا

 نووي 98 حذملاماقم هابأي دارفنالا ىلع ةالصلا دنع مهلاخ زاتعاو مامالل' ةفيظو ةيوتكم لاف

 0 تلا ناعاناب ضنرعت عرشلا هبقطن ىذلا هجولا ىلع ه« رخآلا مولاو هللاب

 نسل ةّتفض قالخ را مهفصوو لسرلاو بتكلا ضعبب مهرفكو هللازبا ريع

 مهتنهادم ضير ل زكملاَنَع نوهنتسو فورعملاب نور أبو لع الصا “ ىشق امهبناعالا نم

 | ىهنو ركاب اهناف هللا كنيس نع مهدصو سانلا لالضاب ضالا ىف مهسيكعتب لب باستخالا ىف

 | بغر نم نال هف ةبغرلا طرف ريخلاف ةعراسملا ه6 تاريخا ىف نوعزاسنو 8 فؤرعملاّنع

 | لمت ىف ةنغرلا لك عم نوردابيى ا ىخارتلا ىلع روفلارثا و ه.مايقلاو هلوئىف عراش لمالاف
 م كا ىلا مةتردابم لب اهنأ دوهلا ”ىطاشتب ضيرعت ةيدعتملاو ةمزاللا تاريذا فانضا

 ىا 4 4 : نيلاضلا نم 0 اهب مهفاصتا بيسب ةلضافلا تافدلا كلتن نون وعملا 4 كئلواو 00

 ا إ ريخ نم اولعشامو 35 انو هاضر اوقحتساو ىلاعت هللادنع مهلاوحا تحلص نم ةلمح نم

 ىمسو ةتلا هباوب“ صقتيالو عيضي نلف 4 ءورفكي نلف #8 رك ذي وا رك ذامم ناكام انناك
 ١ هيلعذح الن يلذا ىلاعتلا ىلا نارفكلا فاضينا زوجيالهنا 'عم انارفكه ضقنو تاوثلا عنم
 ١ َنانافإللاقثَح ًاركش ناوثلاو ازا لاصيا ىمس ىلاعتةلا ىلا اًرظن اه فكي حملت ىلاعت
 | هعنم نع ازاخت نارفكلا لمَ ٍباوثلا ةنفؤت نع ازاجم ناركشلا لعجاتلق ( ملع ركاش

 ْ 4 نيقتا اب ملع هللا و 2 نامرخلا ىتعم هئمضتل ءاهلاو لعافلا ماّةم ماقام امو نيل وعةم ىلا هتيدعتو

 ا 00 و انا1نآو لمعلا" خش نيفلا "اذه ' قوقتلا اب ذاتس(إل» كاملا »+ بازل ابكت

 هب رقتبه ركشنه للف هيلا مهِبرَس ريخ نم ىا ريح نماواعفبامو))ه لوقف ةراشالاو * ئوقتلا لغاوه

 سلجانا ) لاقو ( اءاب هيلا تبرقت اربش ىلا برقت نم )'لاقاك هنلا مهبرقت نم شك مهيلا
 34 4 سال ناسلا حور د

| 



 مده م٠ 6-٠ مدارلا ءزحلا

 مهتايصع ببسي ناك ىا *« نودي اوناكو اوصعامب  لتقلاو نفكلا نم رك ذام'ىلا ةراغا
 رئابكلاةرشامىلا ىضفي رئادصلا ىلع زارصالاناف زارمتسالا ىلع ىلاعتهللادودح مهئادتعاو '

 مرجال اهباع رمتساو بوئذلاو ىصاغملا لغوت نمناف رفكأا! ىلا ىدؤي اهلع رارنهتسالاو

 لَزْلَو الاحف الا هيلتق ناميالا نون فعضتو . الاغ الا هلق ىلع ىضامملا تاملظ ذيازتت |

 ةذاشالا هلاو كلذنم هتلابذوعن رنكلا ةملظ لصحتو نامجالا رون لظسنا ىلا كلذك مالا |

 ( اوصعامب كلذ ) ىللاعت هلوقف 6 نوبسكي اوناك ام مهبولق- ىلع نار لب الك ) ىلامتهلوقن |
 ننسلادكرتىف عتو بدالا كرتب .ىلتيا نم تالاماعملا بابرا لاق ىنملا اذهلو ةلعلا ةلع ىلا ارا ظ

 ةيد ردا راسو عقود هضررفلا كرتي ىلآانمو ةضيرفلا كرف عقو نتسلا كرتي ىلسانمو |

 هللا ىدؤيامتاذوخ هسفن ىلع ةيصعملاباب حّتشالنانمملاىلعت * رفكلاىف عقو كلذب ىلتبانمو

 ديعلا غلببال ) مالسلاهيلع لاق ىوقتلا لاكوه كلذو حرشلاف هلحِباام ضعب اضيا كرتيو لب
 لالحلا) مسوهيلع هللا وصلاقو ( شأنلا هبامت .ارذح هبس أب الام عدي ىتح نيقتملا نم نوكيذا
 عقد نمو هنئدو هضرعل ا تاهبشلا قنا نق تاهمسشم روما امهنيو نا مارحلاو ناب

 مادقالا نم عنف ثيدحلا ( هيف عقينا كشوب ىلا لوح ىارلاك مارجلا ىف عقو تاهبشلاىف

 هيما ةفلاخم دصق ىم فراعلاو ةعئرذلل دس كلذو تامرحلاىف عوقولا ةفاخم تاهبشلا ىلع |
 دخلا لاق < هبزةدايعو دهتجمو منعو ىونانع ىهتتف ىلاعت هنم ءاحتسا هماق نه دحم ىاعت |

 هإ لقف ةحسه ديف ىٌرو كواملا سود ىلع ن ناحتلاك نيقراعلا سوؤر ىل اع ةداعلا هللادمح

 خيشلالاق * ادبا هكرتنال انلصوام'ىلا هبالصو قيرطلاقف ةحبس ءديودخأت كفرتع عشنا |
 ناممالا ديزم ىهو ندباعلا قيرطو نينعؤملا قالخان مه داروالا ةموادم هللاد>ر بلاطوبا |

 . طاقسالاقف نيققحلا درو نع ىذاتسا تلأس هللادحر نسحلاوبا خبشلا لاق « ناقالا ةمالعو
 قحاب نسفنلا در درولا لاقو هب وح ريغل اخم لمعتستنا 9 تبا ىلوملا هحمو ىوهلا |

 ت اسلاو ىصاعملا ناحللو تاءاطلاو داروالا ىلع دبعلا يظاوبلف تاقوالامومتىف لطابلا نع

 اولاق ( ءاحلا قح هللانم اوحتسا ) هباخسال موي تاذ وويل ىلاعت هللا ىلص هلال وسر لاق |

 ظفحلفءاملا قح هللا نم ىحتسانم نكلو كلذ سيل ) لاق هللدملاو هللالوسراي ىحت انا

 ةنيزدلرت ةرخآآلا دارانمو ىلبلاو توملا ركذلو ىعوامو نطبلا ظفحيلو ىوحامو سأرلا |
 ( ءالا قح هللا نم ىحتسا دقف كلذ للف نفث ايندلا

 07-0 *هللق ىتعاس نه هك « تسرإ 4

 رانلا نم هب قحا ”ىش 2, نسلف ةعيرالا هذه فرعي الو هنسىتئام شاع الجن ناوأ خم اشملا ضعب لاق 3

 هللال مح ةفرعم ىناثلاو . هريغ عئامال و ىطعم الن او ةينالعلاو رسلاىف ىلاعتهللا ةفرعم اهدحا |

 هسفنةف رعم ثلاثلاو ٠ ىلامتلاىضرل اصلاخ ناكامالا لخعلا نم لّشبال ىلاعت هللانا فرعينإب |

ْ 

١ 

 ظ

 ؤ
١ 

 ظ

 ظ هسفنودعو هللاودع ةفرعم عبارلاو .٠ هملع هللا ىضقامم أش دربنا عبطتسالها هفعض ىف رعلناب

 | الافناك ةيقيقحلا ةفرعملادنع يل فراعلا حالس ةفرعملااف هرسكي ىتح ةفرعملاب هبراحبف |
 ١ هرش نمزارتحالاب كيليهودملان يع - نفلاف هدأ يم ىت 1 .لصوو ةيطايلاو جرغاظلا هبادعا ىلع



 نارمع لآ ةرو- امه /, »ع

 مكنامياك اونما ول ىا « مهلاريخ ناكل ٍباتكلا لها نماولو 8 ءازجو باسحو باتكو |
 مهعتمو مهتساير تدادزالو ماوعلا عاشتساو ةسايرلا نم هيلع مهام مهل اريخ كلذ ناكل

 # نونمؤملامهنم 8# نيتيم رجالا ءاتيانم ناميالا ىلع هودعوامب زوفلا عم ةيويئدلا ظوظحلاب |

 نوز“ افلا نودوهعملا نوئمؤملا مهنه ليقف رفكلا ىلع مهلكوا نما نم مهنه له لبق هنأك
 رفكلاىف نودرمتملا *« نوقسافلا مهرثكاو 98 هباعصاو مالس نب هللادصك نيرادلا ريخم

 مكورضينل ىا ماعلا ردصملانم غرفم ءانتتسا 4 ىذاالا كورضينل لف دودحلا نعءزوجراخلا
 | اوجرخناىا 4 ؟ولتاش ناوي هلرثاال ديدهتو نعط نه هبىلاس ال ىذاررضالا ام اررض ادبا

 !ءاوعجريو مك كليام مهروهظ اواعجم ىا مواويل نان لوم 46 رابدالا كولوي 2 مكلاتق ىلا

 ْ ففطع 6# نورصنبالمث 8 رساوا لتق نه 1 مكنم اولانينا ريغنم نيمزهنم مهرايدا ىلا

 ا اذخاو الت يعلم نوعمم الو دحا ههج نم دايك همرملا وف ىخارتلل مثو ةيطرشلا ىلع

 مهديدهتو مهليلضتو مهحونو مهبىهلتلاب مهنوذؤي [وناك مهئاف مهنم خم نمل تدش' هشو |

 مهدعو هناعم هبأبعي برض ىلا لوقلاب ىذالا اوزواجتنا ىلع نوردقبال مهناب مهلةداشبو |
 عجرتالو حانجم نوضهنيالف لذلاو نالذخلا مهما ةيقاعزاو مهنم ماقتنالاو .مهيلع ةبلغلا

 مهيلعتيرض © رببخ دوهنو عاقشقو ريضنلاو ةظيرق ىب لاح نه ناك ام ماجي انو ةوق مهلا

 رده ىا لذلا اومزلا مالسالارادىف اودحو نامز ىو ناكمزتا ىف ىا . اوفقث اغلا ةلذلا

 لبحو هللا نم لالا 98 هب طبحبف ”ىثلا ىلع برضي ”ىشكراص ثح لهالاو لاملاو سفنلا

 ىه نم ىلع ةبقلا برض ةلذلا مهيلع تبرض ىا لاوحالا معا نم ءانقتسا 6 سانلا نم

 هنال دهعلل لبحلا ريعتساو نيملسملاةمذو هللاةمذي نيمصتعم مهنوك لاحالا لاوحالا عبج ىف هيلع

 ىضتقي (هللا نم لبحمإ) هلوق ىلع (سانلا نم لبحوز) هلوق فطعو ٠ دارملاب زوفلاو ةاجنلل ببس
 هيلع هللا صن ىذلا اهدحا . نامسق ىىذلل لصاحلا نامالا ههجوفف مامالا لاق * ةرياغملا :

 أ ىئوملا ضوف ىذلا نامالا ىناثلاو . اهايا هلوبقو دي نع ةيزجلا ءاطعاب هللصاحخلانامالاوهو

 | هداهتجا بسح ىلع ىرخا صقانوا دْئاز لدببو ةران اناجم نامالا مهيطعبف هداهتجاو مامالا
 ةرشابمب ناعقاو نانامالاف نيْمْؤملا لبحن ىمسملاوه ىتاثلاو هللا لح ىمسملاوه لوالاف

 هنم ناك بضغب اوعجر ىا 6 هللانم بضغب اًوابو 88 راتعالاب نارياغتم امهناالا نيملسملا

 | عيمج نم مهبةطبحم ىهف راقتفالا ىزىا 86 ةنكسملا مهيلع تبرضو © هلنيجوتسم ىلاعت

 | رقفلامهسفنانم نورهظي مهنااماو ىمالا سفن ىف اما ءارقف سمالا بلاغيف دوهنلاو مهيتاوج

 ظ ةنكسملاو ةلذلا يرض نم رك ذام ىلا ةراشا 4 كلذ 2 عقاولا ف نيرسوم ءاشغا اوناكناو

 ظ نئاك ركذ ىذلا كلذ ىا 6 هللاتاي اب نورفكي اوناك مهئاب ميظعلا بضغلاب ءويلاو مهيلع

 تايآلا رئاسلو اهلمهغيرحنو مالسلاهيلع دمحم ةوبثب ةقطانلا هللاتاي اب رمتسملا مهرفك ب بس

 ردصي+ناونورخأتملا ءالؤهو اضيا معداقتعاىف ىا 4 قح ريغب ءاسالانواتقيو » ةينآرقلا

 | ةحيقلا لاعفالا كتف مهل نييوصم مهفالسا لعفب نيضار اوناك مهنكل ءادنالا لتق مهنع

 » كلذ ِط يلا لتةلادنتسا اذإف مهسفناب ه هولعف مهن أك كلذب اوناكف هباو رفظول لتقلل نيلاطو
 | تنفر 0 ا الا



 مد الر زعم ميارلا ءزجلا

 نيذلا م ةماقلاموب مههوجو ضس < نذلانا ةراشالاو و ىلاعتدلا كل كلذ 1 وكي نامل

 نيذلا مهذئموي مههوجو دوستنيذلاو هللاعمقافولاو ةيعماو ناميالارونب موبلامهبواق تضييب
 بواقلا نولب رشحت هوجولانال كلذو هللانم ىالتخالاو قرفتلاو رفكلاب مهبواق تدوسا
 نهاوظلا ىلع رئامشلا فام لج ىا ( رئارسلاىلبت موي ) ىلاعتهلوقك

 دنرزاي سم 1 دبا كيرلي # ديري شن ارتاكدودنا رز

 ىلا نورئاسلابلطلابابرا مهو مكتاميادعبمترفك أ) مهل لاقبف (مههوجو تدوسانيذلاامافإل ظ
 اوقوذف)ىرقهقلا مهباقعاىلع اودتراو ىوهلالوغ اوعيتاو سفنلا ةيدابيف اوعطقنا نيذلاهللا |
 منكو لطابلا بلط ىف قحلا نع نوضرعتو لطانلاب قحلانورتست (نورفكت منك اهب باذعلا ظ

 مءانلاو ماين سانلانال اهباذع نوقوذت متكام نكلو ايندلاىف ةعطقلاو نارجهلارانب نييذعم
 هللا نع ضاىعالاو عاطقشن الا تاحا رجملا اوقوذفاوهبتنا اوتاماذافهبتني ىتح تاحا رجلا اق وذيال
 اهيف مهالو ايندلاىف (هللا) عم قافولاو ةيعمملا ( ةمحرىف ١ مه مههوجو تضرب نيذلااماوز)
 هللا لص هللا ل وسر لاق هبلعت امام ىلع رشح و هيف شاعام ىلعءرملا تومينال ةرخ "آلاف (نودلاخ

 ناركس توملا كلم نياعي هناف 0 هبلع تامام ىلع دبع لكث عبي )سوهيلع
 ناركسلا ىبس منهج طسوق قدحيلا ناازوع ةمايقلا مون ثعبيو ناركس اريكنو ركض نياعبو

 لسوةيلع هللا ىبصهَللالوسر لاقو ( هنمالا بارشالو ماعط هلنوكيالامد اهؤام ىرجب نيع هيف
 هربق نم ب رجب نيحو هربق ىو هتوم دنع مشملل سنا هللا الا هلا النا مالسل اهبلع ليريج ىبريخا )

 هللا الاهلا ال لوَش اذه نارتلا مهسؤر نع نوضفنيو مهروبق نم نوقرع نيح مهارتول دمعاي

 (مههوجو ةدوسم هللا نج ىف تطرفام ىلع انرسسحإي ىداني اذهو ههجو ضيف هللدجاو

 ١ بت:جلاذا ةحمانلاناو ةلهاجلا أ نم تملا ىلع ةحابشلا ) يسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق

 | (راتاهل نمعردب اهيلع ىلعي مث نارطق نم ليبارس اهيلع ةناقلاوإ ثعس اهنافتومتنا.لبق |

 لها لاق « ناطبشلا هطبخ ىذلا موقباك الا نوموَهال ابرلا نولك أي نيذلا ) ليزا ىفو |
 ةلك ال ةمالعلا هذه هللا لع رشحلا لها دنع اتيقمتو مهل ةبوقع نونجملاك ثعبي مهلك لب ,وأتلا |

 مظعل نوطقسو نوموش مروع نم اوعرحنادأ علف ىيلهات مهنوطبفف هايرا هنا كلذو ابرلا

 لامعالا نم تال اني قفوملا وهو الا امثدلاىف رتسلا هللا لأسن مهيلع اهلشنو مهنوطب ا

 نامزلاىف ةفصب 7 ققحن ىلع لدن ىتلا ةصقانلا ناك نم منك * هماريخ منك »© لاعفالاو

 ةنوعم بسحم عاطشنالاوا ماودلا ىلع لمحو قحالوا قباس مدع ىلع ةلالد ريغ نم ىضاملا

 اروفغ هللاناكو) ىلاعتهلوقو عاطقنالا ىلع لوم اماق ديز ناك كلوقف نئارقلا ةلالدو ماقملا
 ترهظاةمالةفص # سانلل تجرخا## تمار كا 2 ىلاعتدل وق هنمو ماودلا علو ابحر

 اهب نيب ةفناسم ةلمح أ ركلل انع نوهنثو فورعملاب نو مأت 8» مهعفنو مهتحلصمو مهلجال
 ةلع ناب دوصقملاو ةديجلا لاصخلا هذه مالا ريخ مهنوكىف ببسلا ليقهنأك ةما ريخ مهلوك
 :فسرلا وردم 295 ركذ نال مهوسكيو سانلا مطي ميرك ديز كلوقك ةب , ريا كلت
 | لوس لوسرنم هبنمؤينا بجيأم لكب اقلعتم اناميا ىا 6 ناب نونمؤتو ف ةيلعلاب رعشي هلبسانلا

 (باتكو )
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 ضسموب نونمؤملا اهبا اورك ذاىا :* هوجو دوسلو هوجو ضس موي #4 لامكلاو لضفلا |

 ' رورسلا ةجهب روهظنع ناتيان؟ هداوسو هجولا ضايبو . ةريثكه وجو دوستو ةزيثكهوجو
 هللا لصو نمو رشبتسا ىلا ههجو ضيبا هبولطمي زافو هتيغب لاننمل لاقي هبف فوخلا نوكو
 | ناكزافءادي تمدقام ىبعةماسقلاموي دري نمؤملانا ةي آلا ىنعف . هثروص تلدبتو هنولربغا هوركم
 لقو .همغو هنزحدتشا ةحسقلا هلامعارفاكلاىأزاذاو هلضفو هللا عنب رشبتسا تانسكلا نه كلذ

 ةرشبلا قارشاو ةفيحصلاو هوجولا ضايبب قا لها مسويف ناتقيقح هداوسو هجولا ضايب
 ةقيقح هوجولا ىف اهروهظىف ةمكحلاو كلذ دادضاب لطابلا لاو هنيوو هيدي نيب دونلا ىتسو
 نوملعي يعوق تلاي ) هنع اربخم ىلاعتلاق ةداعدلا. لهانم هنأ هموق معي نإ حرشب دب 2 ْ 0 ة تل ااا ا |١م:هنأ هم وق ناب: جره ديعسلانإ

 تدوسا نيذلااماف 8 كلذ سكعب متي ىتشلاو 6 نيمركملا نم ىنلعجو ىبد ىلرفغامب
 . : د 4 3 د 31

 ْ مهلاح نم بحعتلاو خيوتلل ةزمهلا * مكناجيادعب مترفك م مها لاقبف 3 مههوجو

 مسو هنلع هللاىلص هلالوسرب مهرفك مهناعادعب مجرفكو نيات كلا لها مهنا صهاظلاو

 | موب ديحوتلاب اورقاام دعي اورفك ثيح ةرفكلا عيمجوا مالسلاهيلع هثعبم لبق هبمهناعادعب
 , نارقلاب # نورفكت منك امي هه مظعلاب فوصوملا دوهعملا ه6 باذعلا اوقوذف ف قاثبملا

 دلل مقملا ميعللاو ةنلا ىا 6 هللاةمحر ىف مههوجو تضيبا نيذلااماو 2 مالسلاهيلع دمو

 | الا ةنحلا لخ ديالهناف ىلاعتهللاةعاطىف هرمس قرغتساناو نمّؤملانا ىلغ اهسنت ةمحرلاب اهنع ربع

 نونعظي الن ودلاخاهيف مهليقف اهيفنونوكي فنك لبق هناك 6 نودلاخ اهنف مه 8 ىلاعتهتمحرب
 راخكلا بيذعتو راربالا معنت ىلع ةلمتشملا تاي آلا ىلا ةراشا هي كلت 8 نوبوميالو اهنع

 اهأرقن ىا  كيلع ف تايآلانم ةيلاح ةلج 4 اهولتن و هربخ 4 هللاتانآ )» أدتموهو
 ىا هلوعفم نموا اهولتن لعاف نم ةدك وم لاح 6*8 قلاب 8 ليربج ةلعساوب دمعاي كيلع

 ةدايزبوا نسحلا باون صقني روج ةيئاش اهاكحىف سيل لدعلاو قحلاب ةسيتلموا نيسبتلم
 بجومي مهلامجاب مهقاقحتسا بسح مهلىفوم كلذ لك لب مرج ريغنم باقعلابوا 'ىسملا باقع

 فكك هقلخ نم دحال 4 نيملاعلل وه لظلا نمأش ىا هي املظ ديرب هللاامو هه ديعولاو دعولا

 | هعضوم ريغف”ىثلا عضوهناوا هسفن كلمىف فرصتيامتا ىلاعتوهو ريغلا كلمىففرصت مظلاو

 كلذ لكو هلعشبنا هلىتنيالو هنم عنمام لعفب نوكي دقو هنمقحتسملا قح عنب نوكيدق كلذو
 مل عنمر ال و هعلم ماتم دحال قحالهناف هللا نم لظلاروصت لحتسف ىلاعتهقح ىف زوصتال

 تاومسلاىفام هللو 8 لدعو ةمكح ضحم هلاعفاو قالطالا ىلع كلام اوه لب هلعفب رظيف

 | رصحلل ةتئافلا تاقولخلانم امهيفام الصا ةكرش ريغنم هدحو ىلاعتهل ىا :# ضرالاىفامو

 |: ءالَعَنْلا ىلغ ءالقتلا رغبلعتابآ امدلك ةاراو ارتست وجةباثا ةناماو هاا اقلعتو اكل

 | ىلا ىا 6# هللا ىلاو قي ىلاعتهتمظع ناب ماقمىف مهتراقحل اراهظا مهريغ ةلزنم مهليزتلاماو
 | مهنمالكىزاجبف مهروماىا * رومالا عجرت © الالقتساو ةكرش هريغ ىلاال هئاضقو همكح

 هنع باهذلادعب نوكيدللا عوجرلا ل يقناف * طق دحال كلذ لخدريغنم هدعواو هلدعوامب

 لاق ملف نكيملو
|| 

 أ رييدتلابقللا ضعي كلم ايئدلا نال اهتداعامث اهكالهب ةيهاذلاكتناكانلق * كلذ



 مهي ذل جم عبارلا ءزملا
 يلب

 عا والان أعل ادعاصف يب هللا ىأ و راب مأمن م نانللدبالهنع هللا ىضر ىلع ١

 جرملاو جرهلاعقوالاو مظتنيو صمالادحتنل هتعاطو هتعباتم رخ لإ صماو رخ الاىلع اهدحا

 دبق ةعاما قراف نم ) مالسلاهيلع لاق داعملاو شاعملاءاظن لتخاو ايندلاو نيدلا ما برطضاو

 دعبا نينثالانم وهو ذفلاعم ناطيشلاناف ( ةعامجاعم هللادي ).لاقو ( ةنملاةحوبحري ملريش

 تل واهماظن لتخا فيكلقعلاةعاطو بلقلا ةسايرب طبضنت ملاذا ةيناسنالا ةيعلا نا ىربالأ
 ىطارص اذه ناو ل ىلاعت هلوق لزن املو ةرخ الاو ايئدلا راسل بجوملاقرفتلاو داسفلاوىلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرطخ 6 هلييس نع مكبقرفتف لبسلا اوعبتتالو هوعبتاف اهقتسم
 لبيس لك ىلع ليسهذه ) لاّقف اطوطخ هلاهشو هني نعطخ مث ( دشرلا ل يساذه ) لاقف اطخ

 بنتجيو :هقوقحو همزاولو ديحوتلا طارصىلا كلسينا لقاعلا ىلعف (هيلاوعدي ناطيشاهنم
 (سانلا لئاقانات ما )!سوهيلع هّللاىلص هللا لوسرلاقاهبف لوخدلا بابساوناطيشلا لبسنع ٠

 اهل نيدقتعم اهولاق مهنا عيال هنأ هللا ىلع مهباسحو هلوه دارا ( هللا ىلع مهباسحو) لاونايملا

 طارص ىلع هلمدقال لطعملاو دوجولا طارص ىلع مدقهلو ديحوتلا طارص ىلع هلمدقال 10

 رانلا لهانم وهنمو ةلطءملاعم رانلا ىلا فقوملانم وهفانه هتلادحؤوام كرسشملاف دوجولا

 نانملا نم مهببصت كلذف 0 ميعنلا نم اهشضامو ةنجل الا اورظنسنا مهلدبالف نقفانملا الا

 لازاالو مقتسملاطارصلا وهانه عرشلاف مهلامعاب اولب وقف هللالدعنماذهو راتلاوىلا نوفرصيم

 رعشلانم قداو فيسلانم "دحا وهف مبقتسملاطارصلا اندها لوقن ةالصلا نم ةعكر لك ىف

 تسع نق انش تددزاام ءاطغلا تدك ول ههجو هللاءرك ىلعلاق 2 ىرتقكو علع هروهظو

 بجوملا قرفتلانم صلخت و مهقتسملا طارصلا اذهىلا ىدتهاو نيملانا رقلاو نيتملا ع رسشلاب
 مععنلا ىف ءاملوالاو ءاسن الا عم وهلب ةرخ الاىف طارصالو باسح هيلع سلف ملالا باذعلل

 اضيا ةرخ آلاف تلز تاروظحلا باكتراب ايندلاف عرشلانع همدق تلز نمو مقملا |

 طش ذايسإلو نكلتك لامسزإ ةرشسالايق ناك .لصاو نيعراب ويح ىررعا .ادلا فز ناكيومذا
 (ماسِنلا هنع لزب نم ركاو رثك طارضلاىلع نولازلا.) سو ةيلع هللا لص هللالوسر

 تنسحا ولف ريشعلا نرفكيو نعللا نرثكي نهتاف ءاسنلا اهلهاثك او رانلا تيأر ) لاقو
 فيك رظناف ( طق اريخ كنم تيأرام تلاق أيش كنم تأر اذا مث هلكىهدلا نهادحا ىلا

 ايندلاىف عرشلا طارص نع ةلاز اهنوكلالا كلذامو ةرخ الاىف طارصلانع نهمادقاتلز
 ىماجلا لاقام عنو :لامعالاو ذاقتعالاب

 نكم داقتعا لماك شزك ىه * زين شنيدو تساصقان نزلقع

 نكم .داعا ىورب وكنرو #* نيكس ريا وق راي دنس كك"

 ءاسالل ةقفاوملاو ةعباملا قيرطوف ليلذلا دبعلا اهيا دهتحاف لصصفتلا اذه ىلع تفقواذاف

 | كلصو ددينامدعب كلمش هللانذاب عمج هلعل نيقيلاىلا لصاو خيش ليدي كسميو نيلماكلاو

 | ىالخلانم م !اد هللاانمصع كالهلافالاو دشرمنم هلدبال لوهجلا قيرطلاناف كلاح قرفتو

 . لهابانريشحو' لاح آلا رخآ ىلا هف انو فالاسالا نم راخالا قيرط انكلساو فالتخالاو



 نازط نا! ةووس مهي الو زم

 | لاحر ىدرص دنا تمهب * لام دبات ارئابزو تسدوجح

 ةمهلاب ةلوجرلا نوري لاجرلاناف هلق هركتلف هديو هناسلب ركملاريغينا عطتسي ملاذا ىنعي

 ىلان وعدي ىتلا ةمالانا هب آلاىف ةراخألاو © هعفد ىلع نوردقبالام عفدىف هللاىلا نوعرضتيو

 نوحلفملامهكشلواو ركملانع وهدي و ورمملاب قو لح ناو لاوقالان ود لاعفالابريثعا

 هللاىلص هللالوسر نع ةماسا ىورام .هيلع لدي ىذلاو هئايالو فورعملاب سمأي نم ا

 ا اهبرودبف رانلاىف هباتقا قلزتفرانلا ىف ىتليف ةماسقلاءون, لجرلابءاحن ) لوّش هتعمسلاق

 فورعملابا ماتت ساأ كنآشامنالفىا نولوقش هلع رانلا لها عمتجنف هاحرب راما 0

 | ةقيقلاف ريخلا ىلا ىعادلاو ( هيتآ الو فورعملاب 5سمآ ت 7 كو زك اا
 نوكيىذلا قلطملا لامكلاوه قلاطملاريخلاذاريخافرعبجل هللا فرعي ملنمناف ةقيرطلا خوش

 هب لص وسام ىناضالاو مالسلاهيلعىنللن اك 5 هباالوصولاو قحلاةف رعم نم عونلا بسحب نا فالل

 لكركمملاو هلابرّشاملكفورعملاوهلا لوصولاقيّرطاماو قحلااما هلاوعدملا ريكا قاطملاىلا

 | ادحوم ناكناو مهقتسملاريغف ةوعدلاماقم هلن كي[ ةماقتسالاو ديحوتلا هل نكيملنف هنعدتبام
 سفن ىف فورعم هدنع ركتموهامسىهن اهرو مالا سفن فر كتم مدنع فورعموهاو. نما امر

 مرحيو امرح لحتسيإم اريثكف قلخلانع قحلاب بجتحاو عملا ماقمىف غلب نكرمالا
 | هضراىف هللاءافلخ مهو باح مهل قمل نيذلامه قلطملا الفلا لهاو باجخلال خا مهفالالح

 | نيذلاك اونوكتالوؤ» لاعتملاهبانج ىلالوضولاب انفرشو لاخلا ةقيقح ةفرعمىلا ,ك اياو هللاانلصوا
 | 6# اوفاتخاو © اقرف ىراصتلاو اقرف دوهيلا تقرفت ثيح نيباتكلا لها مه هك اوقرفت

 | ايندلا ماطح نم هيلا اودلخا امب اهفرحتو ةقطانلا تايآلا كو ةغئازلا تافيلأتلا جبارختساب
 | اوفلتخامث دلبىف اسير رابحالا كئلوانم دحاو لك راضنا,مهنادباب اوقرفتمامالا لاق“ «ةيندلا

 ظ ٌتملع ٌتفصُتأ اذا كنا لوقاو . لطابلا ىلع هحاصناو قحلاىلع هنآىعدي مهئمدحاو لك راص .ناب ٍ

 أ ىهتنا ة>رلاو وفعلا هللالأسنف ةفصلا مذهب َنيفوصوَم اوراض:تامزلا [ذه:ءاملعتك انا:

 | داحماو هيلع قافتالل ةبجوملا قحلل ةنيملاةحاولا تايآلا ىا * تانببلامهءاجام دعب نم ف

 | الو عطقنيالو مودي هناف مهقرفت ببسب ةرخ آلاف 46 مظع باذع مهلكئلواو © ةملكلا
 ظ ناكاذاالا متيال كلذو ركل نع نيعاثو تقرت انو نما 19 وكت راب ىمالا نقب للارعا

 | الا ةردقلا هذه لصحنالو نيتلغتملاو ةملظلا ىلع فللكتلا اذه ذضنُ ىلع ارداق فورعملاب مالا
 | فالتخالاو ةقرفتلانع هللامهرذح مرجالف نيدلاو قا لهانبب ةبحلاو ةفلالا تلصحاذا

 نيئشان اون وكيال نا نينمؤملالعف .فيلكتلا اذهب مايقلا نع مهزجما اببس كلذ ريصي اليكل
 | ةّمرط ىلع مهعمجي مذقم عابتاب ةدحاو ةلكىلع نيقفتمالو مامال نيعباتم ريغ مهعابط ىضتقم
 | مهتك قفتتو هتعبات ىؤاراو مهريسو مهّاقع دح ماماو ىدتقم مهل نكي ناف ةدحاو ظ
 ١ نيذلاهعابتاو ل وسرلاك ةريصب ىلع هللا ىلا اعد نمت اين دلا فهر وهظ نمحضوا سوسحم ىلعةرخ الاىف .

 ( هتعاطو هتبحمل مهئاوهاو مهتاداعو مهتالك ةريصب ىلع هللا ءاعدلا ف ايندلا تاجردب هللا مهقحلا

 ا نيمؤملاريما لاق اذهلو بئذللزوكت معلا ةدي رسشك ناطتنتلل نسئازف نيقرفتم نيلمهماؤناك |



 مدي 7/4 2 عب رلا ءزحلا
 0 للا 3 0 2 --<|

 / هلا مالسلاه لع ىنلانع « ةماعلل باطخلاب هت وتترم ةيانكلا سوف قم دال اناني نخر" |
 ا مهلصواو لن مهاقتا و ركتملا نع .هاهناو فورعملاب مهسمآ ) لاق سانلاريخ نم ربنملا ىلعوهو لس ١
 ' نمؤمنممهيلابحارامللا ةفبج مهيفز وكينامز سانلا ىلع جالت سا ميرا هاتك, ةببلخ و | ١ هلوسرةفلخوهضراىف هَللاةفيلَخ وهف ركتملا نعىهنو فورعملابمانم) مالسلاهيلعلاةو (مجرللا ١

 ' ادوم هنا ريجىف ابحنلجرلا ناك اذا ىروثلا نايفسنعو «ءركتملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي
 / عقاولاو هللا داءبج او نهادملا لثم ) لسوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق نهادمهنا لعاف هناوحادتع
 ' اهلفاىىذلاناكق اهالعاف مهضعبراصو اهلفسا ىف مهضءبراصف ةنيفس اومهتسا, وقلثك اهنف
 كلام اولاقف هوتأف ةنفسلالفسا رقني لعل اساف ذخأو هءاوذأتف اهالعاىف نيذلا ىلع ءاملابرمي
 | هوكلها يك ناو مهسفناوحماو هوحا هيدي ىلع اوذخا ناف ءاملانم ىلدبالوىب متيذأت لاق
 / للامهمعيزاكشوب هوريغيإلف اركماوأر اذا سانلانا) ٍمسوهيعهللا ىبصلاق ( مهسفنا اوكلهاو

 ةللاىلا مهروبق نم ىتمانمسان ةمايقلا موي رسشحب ) مسو هيلع هللا ىلص للا لوسرلاقو ( هباذعب |
 ديالف ( نوعيطتسي مهو مهيهن نع اوفكو ىصاعملا لها اونعادامب ريزانخلاو ةدرقلاةروصىلع |
 ةنهادملا هع لوزت ىتح قئالخلانع عمطلاعطقو قئالعلا ليلقتو ربضلا ىلع سقنلانيطوت نم '
 ءاسنالا لمع مهلمع افلا رششع ةينامت اهيف ةيرق لها بذع ) لسو هيلع للا صب هللا لوسر لاق |
 نوهنيالو فورعملاب نوصأيالو نلنوضغياون وكيل ) لاق فنك هللالوسراي اولاق (مالسلامهلع |

 ىهتلااماو+بدقابدنناكناو بجاوف ابجاوناكنا هبد ومأ ملل عيان فورعملاب مالا مث ( ركمملا نع
 عمسلا بوجولا قيرطو حبقلاب هفاصتال بجاو هكرت ركمملا عج نالهلك بجاوف ركبللا نع
 ظ هنع ىهنبام نوكيال نا هنع ىهنملاةفرعم دعب ىهنلاطرشو هدحو عمسلا ضعبلادنعو لقغلاو
 ١ لغيناوهلثم ىلاةدواعملا نع ىهنلاو هيلعمذلا نسحامتاو هنع ىهنلا نحال عقاولانال ادم
 | هنظىلع_لغيالناو هال [دادغاي راب رشل ا هتدق براشلا ىريناوحن ةيصعملاعوقو هنظ ىلع
 قرتعفني+ناف لهسلاب أدبيتلق * راكتالا رشابي فك تلةناف ٠ ةميظع ةرضه هتقط ركنانا |
 هلع بجو ةالصلل كرات هريغ ىأر نم نا اوعججادقو هطئارشب صتخاو هنم نكم سم لك رشابملاو 6 اولتاقف ب لاق مث ( امهيب اوحلصأف ) ىلاعت لاقركمملا فك ضرغلان ال بعصلا ىلا ظ

 مهنال ىلوا هؤافلخو مامالاف لاتقلاب ىذلاراكنالااماو * دحا لكل هحبق مولعم هنال راكنالا
 دالصلاب نو وراك اهودومتبال ىتح تامرحلا نع نايبصلا ىهنيو نيناجلاو نايبصلاك عنم هريغ ورضي جاذا فلكم ا يغو (نفلكم لكت لق« ئهنيو م ؤي نف.تلقناف..«اهتدعمهممو.ةسايسلاب لعا
 طققسيالف سال راكتالاو هكرت هيلع بجيذا هبكتراامع ىهنلاهيلع بجي ىصاعلاو اهيلع اونرعل
 ملاذا لجرلا نا ةياحصلا ضعب نعو * اولعفن ملناو ريخلاب اوم فلسلانعو * ريلاب مهرمأ ىلعال مهسفنانايسن ىلعوهاما (مكسفنانوسنتوربلاب سانلانومأتأ ) ىلاعتهلوق ف خسيبوتلاو ( قوسفلا لهاب نيدلا اذه ديؤيل هللانا ) مالسلاهيلعىنلا لاق امهنم 'ىش بوجو امهدحاذلرتب
 | هلعاملمفدقف كلذ لمفاذاو ركماذهنا مهللا تام ثالث لقيلف ها ر ركم ىلع راكن الا عطتسي |

 ْ تسشن نايإإبو تسد ىوجح دياشن * تسدز دبا نب 0 2-0111

| 



 نارمع لا ةروس موج 1/8 جم

 ةيغرلاب هفدرا م“ هل ندب كسعلاب سمالل دس هت بال اناتقي ولع نيف لالا ةراشا ( هتاقك

 نك هعاطلاو 0 داش الا لقاعلا ىلعف مكيلع هللا ةمعت او ركذاو ) ىباغت هلوقىمو |

 ليام منو لق هناحس هللانم ىتلاقح ا نيدلاف قرفتلا مدعو هلح مابمتعالا# ١

 ناد كوا.ع ع رش ماكحا لوحي + :لرايشت راه> دولا اروتم ؤ

 دشحل ناسكي و ناريقف رإ * دشاب سر تسد هجنا ايا
 دس ر خدوش ناز' دشاب هحره * ديوس دينك افون ادد ْ

 ءافولاو .دوهحلالذبو .دودحلا ظفح .ةعيزاق تملا ةمالع ىدابأ رم دنلا خلال وق ىن مهاذقلا |

 مالا قفو ىلع نوكينا ىوقتلا قح هللا همحر ىريشقلالاق * ويسرا ةانجلاو .دوهعلاب |

 قوتلام .ةاضفلا بادجامت .ةلزلا باتجا الوا ىوقا ق جو .صقني.الو هسفن لبق نم ديزيال

 تيهادقف اوقتب كفاصتا دعب كاوش دوهش نع تسها اذاف ةلع لكن ع ىالام / ةاخ لكن ع
 ةقيقحىلا لصي ملو امنخ اكرش كرشادقف دوجولارثا نم ”ىث هنف ب ن .ىهتنا كاوقتا قح ْ

 دوهعلا

 اهللهاو ايندلا عد ىوه نم قلتام ىتم * ظفاحوشم بئاغوزانهاوخ ىمركىروضح
 ٍ روض+لاماودو روتسلا عفر هتمم نموروصقلاو رولا هتمه نم نيب ناتش هللادمحر نيدموبا لاق#

 ' حانجو ةينابرلا تافصلا ىلح راطو قيقحتلا مدق ىلع ةيهلالا تابذجلاب هيلاراس نمل .ىبوطف

 ٍ ىصعاذا هالومىلا عجرينا هلاوحا نسحاو هالومالا دسعلل سدل هنعهللا ىذر ليسا *قفوتلا

 ىل< |١ ع ىتقفو براي لاق هيلع بام اذاف ىلع بت براي لاق هيلع رتساذاف ىلع 0 براي لاق

 كسمحنا لقاعلاىلعف.+ ىنم ءلش“ براي لاق صلخا اذاف صلخا ىتح ىنقفو براي لاق لمح اذاف

 | ةعاد هعامج 2 ؟ رمخلا ىلا نوعدي ةما 2 ا مكنمدجوتل ىا دك مكنم نكتلو## نيتملا للا اذهب |

 تدلودا هلاو لاعفالا نم فيلكتل ىف ماعريخا ىلا ءاعدلاف ىويتدو ىند حالص هيقامولا ىاريخلا ىلا

 ع ريششلا هنسحتساام وهو 7 فورعملاب نورا 9 3 لاَقف هلضفش اناذيا ضاخلا هلع فطعمث

 ةفااخلا وهو لقعلاو عوشلا هحبقتسااموهو 6# ركنملا نع نوهنيو 0 هقفاوملاوهو لقعلاو

 | لك يطاخن انالباطخلا فاك ىف دارفالاو ةلماكلا تافصلا كلب نوفوصوملا © كئلواو ©

 ! دم لصف ريمض مهو .حالفلا لامكب ءاصخالا مه ما 6 نوحلفملا مه 0 باطخلل حلصل نم

 دانسا عم لكنا ىلا باطلا هبجونو ضيعبتللمكم هلوقىف نم نامث هيلا دشسملاب دنسملا صاصتخا
 اهماقانا ثمحب نكل لكلا ىلع ةبجاو اهناو ةيافكلا ىلع اهتيضرف ىنعم قيقحتل ضعبل | ىلا ةوعدلا
 نماهنالو اهتماقا لكلا ىلع مت ثدحال اعمح اوما لكلا ام لخاولو نيقالا نع تطقسٍضعللا

 ةيفكو باستحالا بتارمو ىلاعت هماكحاب ءاملعلاالا اهالوتيال ىتلا اهمئارعو رومالا متاظع

 هلهجو هبهذم ىف مكحلا ىرع اميرو ركن ماو فورعم نع ىهن امبير لهاجلا ناف اهتماقا
 ىلعركس و ةظلغلا عض وم ىف نيلي و ناللا عضوه ف طظلغيدقو نكت هاهنف هيحاص تهذم ف

 ندالحخلاو رص املا ناد ا ىلع راكنالاك تعهيلع راكن الا نم ىلعوا ايدامالا | هراكنا هدب ز بال نم

 ةوعدلان وك كلذ ىضتعي الو ه هب آلا ؛نوعديدنا اونوكىا ةص ةصقأن ناكو نييدتلا نم لبقو ٠ . مب معلا



 نيدب ىا ه6 هللال بحب اومصتعاو # مالسالا ىلع مهماود دارملاو ةلاخا هذهريغىلع مهتوم

 دكا نراك كش اهل لوبقلا اود ىلذ قيوط نولا ءاسوعو ميدنالا ةذاسشلا

 مك 7/9 ججح مبارلا ءزجلا

 | نع مل ةد وملاق وهف هلع كئايثو كمالسا ققحن لاخالا لاوحالانم لا ىلع نتومآل |

 ظ لبحلا هبشي امهنم دحاو لكن اف نيا نيذه.دحال راعتسم ليلا ظفلف هتاثكب وا مالسالا
 قل زتنا اخ امعص اًهرط كلش نم ناف بولطملاىلا لوضولاو ىدرلا نم ةاجنلل اببس م1

 قيرط كلذك فوخلانم نما قيرطلا كلذ ىتاحم نيفرطلادودشم لبحب كسماذاف هبف هلجر

 ميركلا برلا تاني, و موقلا عربشلا نيناوقبو مظعلا نأ رقلاب مصتعا نف . اهبف قلخلا ظ
 | 'لبحلاب كسمتملا نمأياك محلا راث ىلا ةيدؤملا ةياوغلا نم نماو ميقتسم طارصرلا ىندهدقف
 هياوقرفتالو# ماصتعالاف نيعمتجمىا اومصتعا لعافن ملاح # اعيمح قه مبلالا باذعلانم
 1 كلعّساةمعن اوركذاوؤ# باتكلا له أك مكب, فالتخالاعوقوب قحلا نع اوقرفتنإل ىا
 * ءادعا ع مكنوك تقو مكيلع هماغتا 1و 5: ذا ”ىا هل ٌفرظ # متنك ذا #8 ةمعنب قلعتم

0 
 ظ
 ظ

 عر زطتو سوالا مه لبقو * ةلصاوتملا بورخلاو ةوادعلاو نحالا مكسب ةيلهاملا ىف
 | نيرمشعو' ةئام بوركلا تلواطتو ءاضغللاو ةوادعلا اهدالوا نيب تعقوف ماو بآل نيوخا

 ع 6 هتمعنب 98 متزصف ىا # متحبصاف #8 مالسالل مكقفوت مكبولق, ني تالافاإ» ةنس

 | هللا ىف ةوخالا ىلع نيعمتجم نيباحتم اناوخا ىا 0 هك اناوخا فلأتلا كلذ ىه
 ا ويلنا (نبكيج راعلا] ند عرج امن نخا ةكوأ » قل( هلك لغ نقفتم ناك اتسم ني أ زم
 توملامككرداولذا مرفكل متهجرانىف عوقولا ىلع نيفرسشم متكىا اهبناجو اهفرح اهتفشو
 اهفرح ىلع دوغقلاب رانلاىف عوقولادعب عقوس ىتلا مهن اي ليثمت اهيف متعقول ةلاخلا كلت ىلع
 ا كمل ىل « مد ف اهف عوقولا ل يجرم

 حضاولا نيدتلا كلذ لثم ىا هدعب ىذلا لعقلا ردصم ىلا ةراشا هي كلذك #8 ةرفحلا 31

 مدايدزاو ىدهلا ىلع مكنابثل اب ادط 6 نودتهت مكلعل 3 هل الد ىا 1 هتايا مكل هللا نيس © ع

 نال باسالاب نوقلعتملا مهو ةروضلال ها اهادحا .ناَئاطماصتعالا لها نا ةراشالاو هب هف
 لاقف لاو>الا مهبرسشم نال بابسالا نع نوعطقنملا مهو ىنعملا لها ةيناثلاو .لامحالا مهبرسشم
 اومصتعاوإ باسالاب نيقلعتمللاقو .؟دوصقم ىا 6 5 الوم وه هّللاب اومصتعاو)) مهل ىلاعت ظ
 ربلالامعاب هللا ىلا برقتملاوه هللا لبحب مصتعملاف هللاى ا هب لسوتي ببس لكوهو (اميمح هللا لبحب ظ

 قرفتلل سس هناف ماصتعالا مدع فالحب قرفتلا مدع دجو مادتعالادجو اذاو ةيرقلا طئاسؤو
 نطاسلاىفاماو . ناكنم انئاك هولتقاف ةعامما ةقرافم هنممزلبف رهاظلا ىف اماف . نطابلاو هاظلاىف |
 نتنئا ىتما قرتفتس ) مالسلاهللع لاق ةمالا قرفت بجون' ىنلا ةقلتحلا ءاوهالا همرهظنف |

 ىلع اوناك نم) لاق ةبجانلا ةقرفلانمو هللالوسراي اولاق (ةدحاو مهنم هب ةجانلا ةقرف نيعبسو
 كت الاثو ماصتنالاب اناثو ىوقتنب لوا نينؤملا ىما ىلاعتدنالعاو * (ىناحتاو 0
 ىلع همدقتم ةصرلاو ةبغرلاب اماو ةيهرلاب اما الالعم دادكن آو دبال ناسنالا لعف نال ةمعنلا
 قحدللا اوقتا ) هلوقف ةياحتلا لبق ةيلختلان امك عفنلا بلج ىلع مدقم ررضلا عفد نال ةبغرلا ظ

 دن عا
 ك0



 نارمع لا ةدوس. م الا
 تك مب يبي

 يعاماو اندلاع مهصرخم نوفرضن مهو اهب معراختف رشلاو نيا قع بكن لا
 ةدعاق ىلع مهلاوحاو مهل !امعا نأ نوح أو" نظلا ناحم مهتوعش نيذلا 00

 هوهلاقلخلا ةوعدب ءاينالا ما ىذلا حلا قيرطو هللا لبس نع ةّشرطلا جاهنمو ةعيرشلا

 نيذلااهياي)هلوش نينمؤملا هللاوصودقو لطابلا قيرطىفريسلاب قحلاقيرط جاجوعا نوبلطي

 لاق مهاوهو مهمريسي عاينالاب نامالا دعب ةيادهلا قلرط نع اوادن را قه ل اونا

 لاق (لبلا ءاوس نع اولضو اريثك اولضاو لبقنم اواضدق موق ءاوها اوعشالو ) ىلاعت

 قحلا تافصب معلا نع ًاشنت اما ةشخلا نال كلذو هعم ةشخلا تناكام 7-0 حاشملا ضعب

 ىذلا ملا اماوو. مالا ةقفاوم ةشخلا دهاشو ةشخلا هللا بولطم وه ىذلا معلا دهاشف

 راخدالاو عماو (نامتك”ال ةمهلا فرصو"اهنابرأل دقو نها كر فا وول

 نوكينانم هملع مملا اًذهنم دمبا اف ةرخ آلا ناسنو لمالا لوطو راثكتسالاو ةاهانملاو ظ

 ثوروملادنع اهب ناك ىتلا ةفصلاب الا ثراولاىلا ثوروملا "ىلا لقتني لهو ءاسالا ةئرونم
 فرخ غو اعرغ لع توكل ةمكلا لكك الا ءابلتلا ب فاعلا قاض ؤالف عت كافل

 دنزودنا هلغو مس نتشيوخ * دنزومآ مدرب ايند كرت
 رك راك درت ل لولا 25 زو  دقأب تلك دو ىلا

 د ىو نا د ركب 5 < داك دب نمو 15011

 نمالو همساالا مالسالا نم سال نامز سانلا ىلع 3500 سود هللا ىلص هللا لوسر لاق

 | ءاملا لظظت نم رش مهنادباب ةصاع مهدجاسمو ىدهلا نم ةبرخ مهبواق همسرالا نارقلا
 | نم ةقسفلانا انغلب ضايعنب ليضفنعو *( دوعت مهيلاو ةنتفلا جرخم مهنم مهواملع دموي

 ظ رتغن النا ىل اعلا ىلعف * نانوالا ةد.صع لش ةماقلا مون مهل ادس نارقلا ةلمح نمو ءاملعلا

 ١ هذه نم بنت و رابتعالا لك ريتعبف مهلاب داسفو مهداقتعا نهو ىلا رظني لب مهلاح هاظب

 قيقحلا ديحوتلاب كسمو هاوسامح عاطقتنالاب هللا 0 دابخالا قيرط كلسإو مهتريس

 هللا طارص هطارص ناك ةدحولا ىف ءانغلاب هيلا عطق | نش مقتسملا طارصلا ىلا ىدتهي ىتح

 هعم هللأنأك هللأ عم ناك نم ناف هرشو هودع ا ”ىش هرضنالو دحا هنع هدصنالف

 ىلع رداق ىلاعت هللا نكل كالسلا لك نأش نم سبل كاسمتسالا اذهو هرصانو هظفاح وهف
 ناق بلا ةباجالا مرحالف دبعلا نم بلطلا حص اذاو هدارم ىلا هلصويو هدبع دب ذخأي نا

 سفتااركمو ناطبشلا دك م ماياوةلاانمصع حو لو الإ عرقنمو دجو ”دجو بلط نم
 | نم لاعتفا ءاقتالا 4 هللا اوقتا اونمآأ نيذلا اهيا ناسبماب نننأ نا لإ ا رولا

 عسولا غارفتساوهو اهنم بجامو هاوقن قحىا 4 هناقت قح © ةنابصلا طرف ىهو ةياقولا

 2 د دي هلم يس عام ممل

 مكسوفن نوصلخم ىا ه«نوملسم متاوالا نتومالو 9 أيش اهنم عاطتسملانم اوكرتنال ىتح

 ىأ لاوجلل محا نم عرفم ءانتسا وهو الاصا ءاوللل ك1 يف قولي ذيل نع هلل 1
 - مس ا ل د وو وب



 مهي ٠/١ ته عبارلا ءزجلا

 نوفرصن ىا نودصت مل ٍباتكلا لها اي لق 9“ ةيلكلاب هبابسا عطشو هنو انام ءاكأ مج.
 مالسالاةلمو ديحوتلاوهو ةيدبالا ةداعسلا ىلا لدوملا قحلا هيد ىا 6 هللا لبس نع ©

 دارانمنوعنعو هنع مهدصل نولات<و نينمؤملا نونتفب اوناك نودصت لوعفم 6 نما نم و

 تمدقت الو مهباتك ىف تاسسل لسؤهيلع هللاىلص هتفصنا نولومبو مهدهجب هف لوخدلا

 ىنلانال اهلنؤغبت ىاريمضلاىلا لعفلا لاصياو راجلا قدح «اهنوغيتإ# مهدنع هبةراشبلا |
 لالا كفوا ركلات وهلا نافل نسف لاخلا ةتيضي لاقي .كوشفمل لا الا يرششلالل |

 اوسيلتزاب ةماقتسالاو دصقلا نع اليفو اجاجوعا 46 اجوع وف لبسلا موقا ىعىتنلا هللا لبس
 ةفص مريغتبو خسنتال ىموم ةعيرشنا مكاوقب اجوع اهيفزا مهومهون ىيح سانلا ىلع

 جوعلاو .نودصت لغاف نم لاح ةلمجاو كلذوحنو اههجو نع لسوهيلع هللاىبص للالوسر ٠
 لوقت نايعالاب حوتقملاو قاما ضتخمي وو كملا نكل ىفارحتالاو.لبملا اهحيتفو. نيعلا رتكيإ ١
 6 ءادهش مناو 86 حتفلاب جوع رجشلاو ةانقلاو رادجلا فو ريسكلاب جوع همالكو 5

 اهناب نودهشت ءادهش مكنا لاملاو ىا ىلوالا لاحلاب هديقت رايتعاب نودصت لعافزم لاح
 “« نؤلمعتامعلفاغب هللاامو 88 لالخا اهنع دصلاناو جاجوعا ةيئاش اهل وح موحال هللا دس
 ىهن نينمؤملا دصب باتكلا لها خيواملو * هبينل :ةداهشلا نامتكو هلبسنع دصلانم ىا
 ةفاط 44 اًعيرف اوعيطتنا اونمآ نيذلااهيااي 8 لاقف نيداصلا ءالؤع عابتا نع نينمؤملا
 4 نيرفاك مكئاعادعب كودري باتكلا اونوا نيذلا نم: 92 نما نم مهنمزال اَهرف صخاماو
 ساشىف تلزن ةمركع لاق * ريصتلا ىنعم درلا نيمضت ىلع كودريل ناث لوعفم نيرفاك هلوق
 اباش لسراف مهتفلا هظافف جرزخو سوانم ماخذ ىلع ايوتح .ىدتنم ىأر ىدوهيلا سيقنبا
 هنف رفظلا ناكو ناروك ذملا ناحلا هيف لتتقا اهظع اموبب كلذ ناكو ثاغب موب راعشا مهدشني

 مهني تاذ حلصي جرخف مالسلاهيلع ىلا ربخاف:اورجاشتف نيفدلا ءادلا قرع رعنف سوالل ْ
 مكيفو 8 نا رقلاىا 4 هللا تايا مكملع ىلتتمناو ف بجسعتو راكتا ««نورفكت فكو # ظ

 ١ ناسل ىلع مكيلعىلتي زجعملا نآ رقلانا لاحلاو رفكاامكللا قرطتي نيام ىنعملاو * هلوسر
 ناميالا نع لودعلاف مكهبش حيزيو مكظعيو مكهينيهللالوسر ؟رهظا نيبو ايرط اضغ لوسرلا
 كسمتينمو ىا 46 هللاب مضتعينمو 88 بحتاو دعبا رومالا هذه ققحنعمرفكأ اف لوخدلاو

 هنعربعملا ديحوتلاو مالسالا وهو مالسلاهيلع هلوسر ناسل ىلع هتاياب هنيب ىذلا قحلا هنيدب
 نأك ققحتلا ىنعم ةدافال دقو . طرششلا باوج * ىده دقف © هللا ليبسب قبس اهف
 ىدهلل عقوتم ىلاعت هبمصتعملاناف صهاظ هى عقوتلا ىنعمو الصاح هنع ربح وهف لصح ىدهلا
 ىلا لصوم 46 مبقتسم طارص ىلا 8 دشراو قفو ىا ادنلل عقوتم ميركلا دصاقنا اك
 نوعي نيذلا ءوسلا ءاملعلا عم هنطابو باتكلا لهاعم باطخلا ىهاظنا ٍلعاو + بولطملا
 ايندلاىف دهزلا نم نآرقلا هبءاجاج نورفكي نيذلا مهف نوملعياعب نوامعيالو ايندلاب نيدلا
 قلخلا نع ضارىعالاو قبام ىلع ىنّشسام راثياو ىوهلانع سفنلا ىمأو ىوقتلاو عرولاو

 رظان مهعم رضاح نولمعتام ىلع ديهش هللاو دوصقملا ينل دوجولا لذب و قحلا ىلا هجوتلاو

 ( ىلا )
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 | وهربلاو ربلا لامعاب هيف نايتالا لوالا هيف . نيرما عامجاب اروربم نوكيامتاو . اروزيم جملا |
 | مثالا لاعفا بانتجاوهو جحلا هبل مكيام ىناثلاو .مالسلاءاشفاو ماعطل اماعطاو سانلل ناسحالا |

 ثالثيتأيملاذا تيبلا اذهمؤينم ًابعيام زقابلا رفعجوبالاق *ىصاعملاو قوسفلاو ثفرلا نم هبف
 | هحصي نمل ةباحصلا نسحو هيضغ هب فكي لحو هللا مداح نع هعنمي ىا هرجح عدو
 | هجح لك دقف اهلك نف جحلا ىلا اصوص رفاسنم اهيلا جاتحي ثالثلا هذهف نيملسملانم

 نسح قلخم سانلا قلاخحينا كلاسلا ىلعف
 دردى داذاب قلخ نيتسوبواك * .اريازك مدرم ”ىجاح ىوكب نمزا
 دريمرابو دروخنم راخ“هراجح * كنا ىارزا تسرتش ىتسي ون ىح اح

 نيدلا محن لاق © ةرخ آلا ىف ابغار ايندلاىف ادهاز عجرينأ روربملاجحلا ةمالع خعاشملا ضعي لاق
 اهلك كسانملاو جحلا ناكراو هللاجملاو تببلا لعج ىلاعتهللانا ةراشالاو هتاليوأتىف ىربكلا :

 ىلا ةراشاوهومارحالا هناكرا نف . هبادا و هللاىلا ريسلا طئارسشو كواسلا ناكراىلا تاراشا |
 دقعو قالخالانم رهطتلاو اهيفامو ايندلا نع درجتلاو فولأملا كزتاو موسرلا نع جورخلا
 ةفرعملا تافرعب فوقولا ىلا:ةراشاوهو هفرعب فوقولا اهنمو .هجوتلا ةحصي ةيدوسعلا مارحا

 وهو فاوطلا اهنمو . افولاو دهعلا نسحو ءاحتلالا قدصب ةمحر لا لمج ةبقعىلع قوكعلاو

 اهنمو .ةيبوبرلا ةمك لوح ةعبسلا فاوطالاب ةبعسلا ةيريشبلا راوطالا نع جورخلا ىلا ةراشا

 وح ىلا ةراشاوهو قلخلا اهنمو .تاذلا ةورمو تافصلا افصنبب ريسلا ىلا ةراشاوهو ىعسلا

 بلطلا نيعلا ريشي جاو .اهلك كسانملا سقف اذهىلعؤ ةبهلالا راونا ىسومب ةيدونعلا زاثا
 دادعتسا نم فرط ىلا ريشي هنم نكر لك ناف مالسالا ناكرا رئاس فالخم هللا ىلا دصقلاو

 | ناكرالانم رخا ”ىشىفلاقامو(تديلا بح سانلا ىلع هللوإلهلوقب دابعلا بطاخ .ىلاعتهللاف بلطلا

 | تادابعلا رئاسفو للاوه جحلانم هيلاراشملا دوصقلانا هتدئافو سانلا ىلع هللو تابجاولاو
 هلوقىف ةعاطتسالاو * تاماركلاو تاماقملاو تابرقلاو تاحردلاو ةاجينلاوه دوصقملا

 لوصولاو هللاىلا ريسلا نك<يالو نيلقثلا لمت ىزاوت ىتلا قحلا ةيذج ىه 6اليبس هبلا عاطتسا نمل

 برقتيالوبرلا فاطلا تاحفنل ضرعتيالو قحلا نادجوب نمؤيالىا «رفكن موال اهبالا هيلا
 لامكتسالاامناو مهب لمكتسين اب( نيملاعلا نعىنغهللاناف) جان اكرا اهبل ريشي اك ةيهولالا تابذج

 نيقبلا ةمك ىلا نيلصاولاو نيلماكلا نم مك اياو هللالعج ىلاعت هنع مهبىغالو هبنيملاعلل
 | صتخمال ٍباتكآاناذ كلذب اومس ىراصتلاو دوهيلا مه * باتكلالهااي لق 8 نيكملاو

 | نورفك:+ 98 سفنلا ءاقلتوا نيمالا حورلا ءاقلانم ناك ءاوس اوبتك امىلا اوبسنه .لزئملاب ظ

 ظ بجويامل قيقحتو بابسالا نم ببس اهب مهرفكل نوكيزال راكتاو خيبوت 4 للاتايآب ظ
 نأشىف ىلتام اهتلجنم ىبلا ةينآ رقلا تايآلا عيام ىلاعتهناي آب دارملاو ةللكلاب هتع' بانتجالا
 / ىلع ديهش هللاوؤ مسوهيلع هللا ىلص هتوين دهاوش نم لبجيالاو ةاروتلاىفامو هريغو جحلا

 | لالاو لجونع هتاياب نورفكت بيس ىال ىنعملاو نورف كت. لعافنم لاح 4؟نولمعتام
 | دسي كلذزاف بيرالو اهيلع مكتاذاجىفو مكلامعا عيمح ىلع عالطالاىف غلابم ىلامقهنا



 ء+دك 1 مدارلا مزمل

 ىنعملاوا انواناقيمل اذا ١ لئاقتالاك مق م هيلا أ ع 5 ا اذاو ةناودو تاما 111
 هنعو (انما ةماقلا موب ث عل نيم را دحاىف تام نمل :ثيداىفو . رانلاَن ا ناك هلخدنمؤ

 ةنيدملاوةكمانريقماهو (ةنْلاىفنارمشنو امهفارطاب دخؤي عسقبلاو نودححلا) سو هيلع هللأ ىلص

 اهب سيلو نوجحلا ةينث ىلع لسوهيلع هللاىلص هللالوسر فقو هنعهللاىضر دوعسم نبا نعو
 رمقلاكمههوجو افلا نيعبس مرالا اذهنمو ةعقبلا هذهنم ىلاعتهللا ثعس) لاقف ةربقم ُدْنمْؤِ

 9 حر افلا نيعيسىف مهنم دجاو لك. عفشل باسح ريغب هنْلا نواخديردبلا ةليل

 ةريسم ميج هبط تتدعاس.كاهذ لم ةعاس ةكمرح ىلع ريصنم) سو هيلع هللا ىلص هنعو ( رددلل ا

 عئارسشلا ءاداب نيبطاخم ريغ مهناف رافكلا نود نونمؤملا مهو #4 سائلا ىلع هللو 98 (ماع ىنئام
 لها ةغلحتفلاب ج فام م دهعلل ماللا # تيبلا يح 86 مهيلع هلل رقتسا ىا ىبفاشلل افالخ اندتع

 ىناب دوهمملا صوصخلا هجولا ىلع ةرايزفل دصقلا وهف ناك اماياو دحم ةغا رسكلاو زاجحلا
 هيلا عاطتسا نم ف هنا دهع نم جورخلاو هادا نع م | كاككشاالو سانلا مدى هللبجاو قحوتا |

 ىلا. دئاعلا ريمضلاف همومعل صصْخم ضعبلا لدب سانلانم لدب هنأ ىلع: رجلا لحىف # اليس
 باهذلا ىلع ردق ىا البس تلا ىلا قاطاو ردقو مهنم عاطتسا نم. ىا فوذح هنم لدبملا
 ةردقلاهذهو لوصولا باسانم ةلحارلاو دازلاف باسالاوتال الا ةمالس ةردق هبداراو هيلا
 ىنمملا اذهب ةعاطتسالا ىه لعفلا بوجول طرش ىه ىتلا .ةعاطتسالاو لعفلا ىلع مدقتن
 لعفلادوجو ةلع اهنال لعفلا عمالا نوكن أل ىعو لعفلا لوَضَح طرَش ىعلا ةعاطتسالاال
 لجتلا كويمحخ طالت رةساثلاو 0 طرش ىلوالا ةعاطتسالاف هعمالا نوكتالف هببسو

 مْنم ىا دكراتل اديدشتو هبوجول ادكأت ج21 نم عضوم رفك نم عضو 6 رفكنمو وف
 ىنع هللازاف له جحلاب رفك نم هلمعيام لمتو رفكلا براق دقف هيلع ةردقلا عم جحي
 قنك ١ الوا الوخد اهيف الخاد مهتلمج نم 'رفك نم ناك ثيحو مهتدانعننعو © نيملاعلا نع
 ةجاح هسيح مل نم) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق ءازحلاو .طرمشلا نيب: طبارلا ريمضا!نع كلذب

 صخاماو ( اين 2 ايدوهي ءاشنا تلق جحملو رباح ناطلسوا سباح ضرسعؤأ ةرهاظ ا

 1 رعاو هةيعكلا لضفالو جحلا نوريال نيذلا مهىراصنااو دوهلانال نيذه |
 نيتس جحا هللا دحر قفوملا نإ ىلعنع  .ىور  راتخم بييحالا ران: -الا كلت ىلا ددرتلانم :
 ىرداالو نايل كلذ ىلا ىدادرت ةرثكو ىلا ىف. ركفا رجلا ىف كلذدعي تنك املف لاق ةحح. |

 تظقيتساف تحن نمالا كتيب ىلاوعدتله قفوملانبااي لوقي الئاقتيأرف تمن الوا ىجح لبق له
 هللاةفاض ىلا ةوعدلا نع كرت دقف هيلع ةردقلا عم جحبمل نمنا ىلا ةراشا هيفف .ىنع ىرسدفو |
 دادعتسالا ليصحت ىف دهتجبل ثمح هلال قت هيفو .اهب هل قاقحتساالنمالا اهنعدلرتيالو ىلاعت .|
 نك امالا كلت ىلا ماع لك سفنلا ناقوت ىلاعت هللاةمكح“ تضتقاو داسفلاو ىغبلا ىلع ماقا لب .
 ةدئفا لعجافإ لاق ثخمالسلاهيلعمهاربا ةوعد ةباجال ةس ورحلا ةسدقملا دهاعملاو ةسيفنلا |
 ظ هلوسرو هللابن اما لامعالا لضفا) سو هيلع هللا ىلص هللا لوس رلاق نحن ىا (مهيلا ىوهتسانلا نم !

 | نوك ىلع بنا بترتم راما هينا لوخدو جحلاب برقا ةَن ةرفغم لبق (دوربم 2 6 * هلييسفف داهج مث
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 نارمع لآ ةرو- همي اب ><
 و 11111111111221525259؟ظأ_ سا جا

 رييزلا نب هللادلع سيح خاجحلا نا ىورامو .لجونمع هللاهمصقالا رابج اهدصّم مل اهقدتىا

 لتقو دجسملا لخاد هبىرو سبق ىناىلع قينجنملا برضو مارحلا دجسملاىف هنعللاىضو

 ت2 هللادبعذخ ناك جا اححلاد وصقمزنال ءوسلاب ادصقو تدبلاب ارارضا كلذ سيلف هللا دنع

 ائسو (سدقملاتس» مث 000 لوانع لئس سو هيلع هللا صدا

 ا ا اتيب شرعلا تحن عضو هللانا  ىور  (ةنسزوعبرا)لاقف هني

 ماو اونبف هلاثم ىلع اب ضرالا ىف. اونيينا ضرالا ناكسمهنيذلا ةكئالملا مام“ هباوف وطينا

 | هوني ةكئالملا نا  ىورو  رو.عملا تييلاب ءامسلا لها فوطيإك هياوفوطينا ضرالاىفنم
 | دقلف تيبلا اهل لوح فط ةكئالملاهل تلاذ ضرالاىلا مدآ طبها املقب ماعىنلابمدا قلخب لبق
 نافوطلا هللادار|املف مالسل هيلع حون نمز ىلا هدعب نم و مدا هب فاطف ماع ىنلاب كلق هلوح ائفط

 ا نانعو *تاومسلا ةكيئالم هيفوطي ةيعكل الابن رومعملا تيبلاوهو ةعبارلاءامسلا ىلا لمح

 , هذه ىلع مهارباىلا ةبعكلا ءانب ةيسنف ضرالاىف مدا هانب تيبلوا هنا امهنع هللا ىضر سابع
 ١ مضوم ناف اهنم سردام هراهظاو اهدعاوق هعفرالب ءادتبا اهانب مالسلاهيلع هنال سيل تاياورلا

 ىلعهلدو مالسل هيلع مهاربا ىلا ليربج هللاثعيناولا ايفتخم قبو نافوطلادعب سردنا ةبعكلا

 ' مالسلاهلعليريجوه سدنهملاو غلملاو هللاوه ءانبلاب م الانآك او هترامعب مصاو ديلا ناكل

 / ةبمكلا نم ف رشا انبماعلا ىف سيل ليق .مالسلا امهيلع ليعامسانيعملا ذيملتلاو ليل اوهىنإبلاو
 عفنلاو دش ريثكر ىإ وجرفكي ضرإ)  دقلا قآل مو رظلا ىف نكتسلا) نم لاح ه6 اكرام له

 د نيملاعلل ىدهو © بونذلاريفكتو باوثلا نمهلوح فاطوهب فكتعاوهرمتعاو هج نمل لصحامل

 / تاياهيفو# لاقاك هتءكح غلابو هتردق مظعىلعةلاد ةببجح تايآ هيفزالو مهدبعتمو مهتلبقهنال
 ىراوض ةطلاخمو راصعالاىدمىبع تيبلا ةازاوم نع رويطلا فارحاك تاحاو 6 تايب

 باكاكءوسب هدصق رابج لكل ىلاعت هللارهقو اهل ضرعتريغ نم مرا ىف:رونطلا عابسلا
 تقواهملع موق مالسلاهيلعناك ىتلاةرخصلا ىف مالسلاهيلع همدقرا *# مهاربا ماقم فه ل افلا

 ا مالسلا هيلع هنا ىورام ىلع هسأر لسغ دنعوا هعافترا َدْنَع ةنعكلا' ءانل ةراجسملا عفر

 | لمغأ ىح لزتا.مالبلا ةلع لعايما ةآارمآ هلَيلاَقف يف ماسشلان م ارئاز ءاح
 ١ تلسغىتح هيلع همدق عضوف نميالا هقش ىلع هتعضوف رجحلا اذهب هتءاخ لزن, لف كسأر

 هيلع هيمدق رئا قبف رخ الا قشلا تلسغ ىتح رسبالا هقش ىلا هتلوح مث هسأر قش
 | * انما ناك ف تييلا مرحىا 7 هلخد نمو #3 لكلا نم ضعبلا لدب تايآ نم لديوهو

 لجرلاناكو 6 انما دليلا اذه لعجابرإل مالسلاهيلع مههاربا ةوعدب كلذو هلضرعتلا نم
 لحلاىف لتقلا همزانم هللادمحر ةفيئحوبا لاق كلذلو بلطيم مرحلاولا ألمث ةريرج لكرجول |

 ىتح عيابيالو ىقسيالو عطيالو ىوؤيالهناالاه ضرءتيم مرحلاىلااجتلاف ىزوا ةددوا صاصتقب
 مرحلا ىف دحلا .راضا اذا اماو مرحلاولا ًاجتلا ثلا ىف نك نم قو اذه جب را راع

 مارخلا دجسملا دنع مهولتاش الوز ىلاعت لاق لتق هئق لتثث نمو عطق هب هنف 00 هبق هيلع ماقيف

 ماقي كلذ مف انولتاقاذا مارحلا دجسملا دنع لتقلا مهل حابا (مهولنقاف كواناقناف هيف م ولئاقي ىتح



 مدي 51 مبارلا هزوإبا

 تدهاك ناحروت نت ناكم هك 110100 هح رض آررادإ 3 : 1

 ىروخ تداىصدشابهح رهرك *« ىرن  ىداسمان ىسب 3و

 رادم شز, نع ىدنمقيوظ ركأأ * راوخ :هرامأ سفن اردرع دنك

 لضا مهلب ماعناوج دشاب هك + لحم رب ٌهداز ىعدآ غيرد
 | اوطلخ اهءاذغ امهنمةدحاو لكىذغف هتناوحو هتناحور تواست ىذلاوهو دصتقم مهنمو ١

 اكياس رباع ىدلاهاو تاَزيلس[ قاتلا نيلموت" بلع بوتين" ائمعأ ًاسوخا قاما سالبعأ |
 هسفن تتام ىتح ماعطل اوهو هتيناؤنح ءاذغفرصقوركذلاوهو هتضاحور ءا دغى غلابف هتبن ويح ىلع ٍْ

 ناوحلل الالح ناك [5 مهل الالل> ماعطلا لك ناكف هيربلاريخ مهكئلوا هحور ىوف توتساو

 حورلا ءاليتساو بلقلا ةانحو سفنلات ومب هسفن ىلع تاريخلاب قباسلا ناسنالا مرجامالا

 بذكلا هللا ىلع ىرتف انف )تادهاشملا ثروتتادهاجلا لبقاكءاهلالاو ىحولاهيلعلزنينأ( لبق نمل |

 ] نوعضي نيذلا (نوملاظلامه كئلواف ) سفنلاداهجريغنم قحلا ىلا ىدتبي ناب (كلذدعب نم
 اولانت نل لاق مف ( هللا قدص لق « هداوج قح هللا ىف اودهاجو )ىلاغتلاقدق و هعضوم ريغىف'ىنثلا

 حورلالذَبو نافيضل ا ىلعلاملاقافنا هتلمزاكو افسح ميهارباةلماوعيتاف) نوحامتاوقفتتىتحربلا

 اليلخ هللاعم نوذخت نيذلا (نيكرسشملا نم ناك اموإ ةلخلاةلم هذهونايرقلا ملستو ناحتمالا دنع

 ةلخلا ىف ةكرشلا ن واعجيورخآ
 تا هداحس دنئابشف شتادد * تادهداحدوريم ك1

 ليضفلالاق * كرش اهبف سيلو هللا ةبحمق حلا لها ةبحن اف هللا هبحب نمو هللان وبحب نيرذلا مهءايل والاف

 كسفتلةحارلا تيلطامئاف ايندلا ىف كدهزاما مدا نبااي ةمايقل موب ىلاعتهللاٍل وش هرسدق ضاعن

 تللاووا اودعىل تيداعله نكلو كسفنازعلا تلطامتاف ىلا كعاطقنا اماو ةرخآلاىف |

 ةحومالسالا ىوسنيدلكنم ىربتلاو قحلل ةعاطالاوه مهارباةلم عابتا ةمالعق هللا ىفالو ىل

 | امئاف ةبحلا صول هيلقف سيلو تاءاطلاعيم انآ ءرملاناكولو ءادعالا ةوادعو .ءابلوالا
 دحملاق * اهريغوا ةوهشنم هريغ ةحمب كرتشملالقلاس حال ىلاعتةللاو ادراب اديدح ير ضب

 ا املف حايرلاو مومسلاهتقر>ادق باش ىلع جرخذا نانبل لبجىف روداانااّمب هتلاهمحر ناسجنبا
 ْ ظ ىرينابحبال رويغ هناف ىلاعت هرذحا لاق اهب عفتناةءاكب ىظع تلقو هتعتفابراهىلو ىنار
 ظ قشحتلالزئمىلا لصيزا .ىلا قيرطلااذه كواسىفإ دهتجينا لقاعلا ىلعف + هاوسدبع بلقىف

 | مث دحا هيف تسبام تببلا # تيبلوازا © قيقدو لجو ىنخ ىما لكىف قيفوتلا هللانمو
 | دوهلانعط هيكل لل ولا با وحال ارت ل ؤرتتم 6 سانلل عضو ف اقلزس ثاكملا قة لفعتبا

 | ةيعكتلا لبق عضوهنال لابقتسالابوحاو ةبعكل | نم لضفا سدقملا تينا اولاقو مالسل اهيلعهتوبن ىف

 | اهيفو نيملاعللاهيف هللاكراب ىتلا ةسدقملا ضرالاو مهتلبقو ءايبنالا رجاهمو رششحلا ضراوهو .

 نا ىا تلزنف لطاب ةعكلاىلا هنمةلبقلا ليوحتف مالسلاه لع ىسنوه هيلع هللا رك ئذلا لبجلا .

 ىا نالربخ 46 ةكسب ىذلل 92 ىلاعتةلاوه عضاولاو مهلادبعتم لعجو دابعلل ( عضو تدب لوا
 | ةرباجلا قانعاكبتاهئالوهيقسانلاماحدزال همحزاذادكبنم مارحلا مبلل اعوهو ةكبفىذلاتييلا |

 ( ىار ظ

١ 



 نإرمعلا ةرو- مده ه6 جم
 ا صم ا يحس عصحل - م صحت .٠ ص صصصخس م يحسم تصل ل جاتا تبع تيدي هاجس:

 جرخملل كيزمع اعا لاقف كلملا هاناف كلملا]وق ىدنو هدلو حد دارا سدقملا تيب مدق امل

 ءالب كلذ نم ىتل ضرملا كلذب ىلتبا نيح هنا مث كدلو ىلا كل لبس الف كرذن ىنو دقو
 لب الا مو مرحفهبلا ماعطلابحا لكأيال هللادافش نبل فلحف عجولا نم لدللا مانيالناكو ةدشو ظ

 نيعلا ةرافك هيفو لكلا زاج هسفن ىلع لالحلا ميرحمو سفنلا ةيحوا نيدلاةيمحاما اهنالأو

١ 

 | نا ىنعملا امهنيب ءاشتسالا طيسوتىف ريضالوالح ناكهلوش قامتم ه# ةيروتلا لزنتنا لبق نم 0

 نوكي فيكف مهملظو مهيغب ببسي تمرحمث ةاروتلا لوزن لبق مهلالح' تناك تاموعطملا :
 | هسفن ىلع لما رسا همرحىذلا ناىلعلدي ةي الارهاظو . اهريغ وممهارباو حون ىلع امارح كلذ

 مها تيكيتو مظلا نم ةءاربلا مهاوعدىف دوهيلا ىلع در وهو ليئارسا ىنىلع هللاهمرحدق
 هلبلح ماللاهيلع مهاربال هتقفاوم مسوهيلع هللا لص لوسرلا ىوعديف نعطلاو خسنلا عنمف
 قطانلا مهبات ب مهجاحينابمالسلاهيلعد سما ه# اهولتافةيروتلاب اوتساف لق + اهنابلاو لبالاموحل

 | مهتكبل هتوالتو هجارخا مهفلكيو مهيغبو مهملظ ىلع بترم ٌتداح ميرحن مرحام يرحن ناب
 | مكفدص ناف اهولتاف ةاروتلاب اوتّماف * نيقداص متتكزا مهذك رهظيو رجحلا مهمقليو

 نيرغاص اوبلقناو اوتهبف ةاروتلا جارخاىلع اوثرتحمم مهنإ  ىور ةتبلا كلذىلا كوعدنام
 هنودحجم ىذلاخسنلا زاوجو ملسو هيلع هللاىبص ىبنلا قدص ىلع ةرينلاةححلا نم كلذىفو

 | لبق ركذام مرح هنا همحزب هناحبس هلع قلتخا ىا 46 بذكلا للا ىلع ىرتفانف 9غ ىنخيالام
 ظ ركذام دعب نم ىا 6 كلذ دمبنم © متالانم مهمدقتنمو ليئارسا ىنىلعةادوتلا لوزن

 ظ 6 كئلواف © مازلالاو ةمكبتل انما هءلغ تترتاسؤ امكهتوالت و: ةاروتلا _ناتضاعاب مه ىمأ نم
 | لادجلاو ةجاحملا ةليح مهيلع تقاضو لالا ةقيقح ترهظ نا دعب ءارتفالا ىلع نورصملا
 ظ رهظ ىا 3 تضحي امهف نودعنملا ا مظلا ىف نوطرغفملا 4 نوملاظلا مه 0

 ظ تيييع ستر ماي هدي م.رحتا ناشف .لزتا مف ىل اعت م ا

 لاح 5 افينح 88 نومحزت امك هتلمل نيعبتم متتك ام مكناف مالسلا هيلع مهاربا ةلملصالا ف

 رومان م سماىف ىا # نيكرسشملانم ناكامو © اهلك ةغئازلانايدالا نع الئامىا مهاربانم

 ةقالعمهنيب وهني سيل مالسلاهيلع هنابعرصتو دوهلا كارشاب ضيرعت هيفواءرفو الصا مهنيد
 ىلاالاوعديال هنال لوصالا ىف مهاربا نيدىلع مالسلاهيلع ىنلانا ناب ضرغلاو اعطق ةيند

 | ةراشالا تاليوأتاف نيدلا محن لاق © ىلاعتو هناحبس هاوس دوبعم لكن م ةءاربلاو دمحوتلا

 ىولعلا ىناحورلا كلملااهنم فص . فانصا ةئالثىلع قلخلاقلخ ىلاعتهللانا تايآلا قمقحتىف
 قاهسملاناومااهنمفنصو . ةدابعلل مهقلخو ركذلا مهسنج نم مهءاذغلعجو ىناروتلا فطللا

 | ةيفسجاو :اةذشلا وب ةازيفا مهقلخو ماعطلامهسنج نم مهءادغلعجو ىتاملظلا فيشكلا ىلفسلا |

 | مهسنج نم مهءاذغ لمجو قامسجلا قاويملاو ىاحورلا علما نم بكرملا ناسنالااهنم
 ' تبلغ ىذلاوهو هسفنملاظ مهنف . ةفرعملاو ةداععلا مهقلخو ماعطلا مهينامسلس و رك ذلا مهيناحورل

 | هحور تام ىتح هتيناحور ءاذغىف رصقو هتيناممج ءاذغف غلا هتيناحور ىلع هتيناويح
 لضامه لي ماعنالاك كئلوا هتيناوح تلوتساو

 ( ىن-ه نايلاحور )ل
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 مدي 14 3 هلا ءزجلا

 ا ايزج نانوأو قي اول له عا هتقط لاقف هنمث تيلفج ةيقمإ ا كيلا |

 ليو ولا حكاو فلازاهب * ىل 3م ةفاوتساا قافحلاب

 ْ ىنعملا اذهىف ىلقو
 تسرتهنا لذ: كي .هصك نارازه نإ - .تسزبك ا خجح.-هكروا :تشدب .لد ظ

 تسريكا لبيلج ..ةاكرظن لد * جريت ليلخ دان, همعح

 ١ هلع رثؤت تناو رابلاىلا لصت ىتف كبوحم قافناب الا ربلا ىلا :لصت ال تنك اذا لاو .

 | مم قفشلف ىل !اعت رابلادارا نمو هحام ضعب قفنإلف ريلا دارانم ىريشقلالة + كظوظح

 ' مك] نوكيهل نوثوكنام ردقبف (ملعمبّللنافإل ىلانت هلوقف ىريكلانيدلا مي لاق هج هبحام |
 | وهو هبحا امم قفناىتح هتلعشوهو عمشلاوب نم لان ام شارفلاناف هلهللازاك هللاناكنم) لاق اك

 | ىرعتلاب الا هملا برقتلا ع نكمي الو رب وهف للام هبحاص برق ا ا

 ا عا ءاريشاو هللا وغاب تح دقف اش هللاتاود نم بحا.ن ة هاوس امث

 ظ ايفل كسااقالو ةعوموتبتتلا# نك11 +: .قتتو ذر ادانا 30 وكن جا ظ

 ( سفنلا ءانفاو للاريغ ةبحم عطقو ةحهملاو لاملا لذبب. الا َبرقلا.لصح الو دعبلا لوزي الف
 ةليذرلا امتافص نع ةلكلاب |

 نكشيوخابو راياب تا نم مد نيشيوخ زا ىراي 50 ظ

 | ( مهل تلحا تاببط مهلع انمرح اوداهنيذلا نم لظبف ) ىلاعت هلوق لزن امل هك ماعطلا لك فه ظ
 ركنا (مهنغسب مهانيزج كلذإل هلوقىلا «رفظ ىذلك انمرح اوداه نيذلاىلعوإ هلوقو ةيآلا |

 لواب انسل اولاقو نآ رقلاهب قطن ام اودحجو لظلا نم مهتحاس اوأربو كلذ مهظاغو دويلا |

 مهارباو حون ىلع ةمرحم تناك يدق ميرحن الا وه امو تاموعطملا كلت هيلع تمرح نم |

 عالاقل لرمي كم مهضرغ و انا مير كلا ىهتنا ىتح: ارجإ لهو هدعبا نمو

 ديرك ةابتن اوكف الك ىلا ل١ مواسم نم ددع امو ابرلا لكاو للا لبس نع دصلاو مظلاو

 دارملاو مهل الالح ىا ليا رساىنل الح ناك هن .ءاملا ىتح مطيام لكل دهشي فرعلاو ربلا ظ

 | مارح را بريشف نابعالا ال فلكملا لاعفا الا ةمرحلاو .لخلا وحب فصوي.ال ذا هلكا ظ

 0 مسا نم لصتم ءانثتسا ني هسفن ىلع لّئارسا مرح ام الا #8 ضرعلاب مارح اهسفنو تاذلاب ظ

 مالسلا+ لع بوقعي ىا ليارسا مرحام الا ليئارسا ىنبل الالح تاموعطملالك ناك ىا ناك
 ىلا هل هللا بهونا رذن ناك مالسلاهياع بوقغي نا - ىور  اهنابلأو لبالا وهو هيسفن ىلع
 هل لاقذ ةكئالملا نم كلم ءاقلتف مهرخآ حيذي نا احيدص سدقملا تب .ىناؤ ادلو رشع ٠

 هيحاص امهنم دحاو عرضي مف هّحلاعف عارصلا ىف كل لهف ىوق لجر كلا بوقعب اي

 ' كعررصا, نايتس ول .ىلا .امأ لاق م كلذ نم اسنلا قرع هل. ضرعف ةزم كلملا هزمغف |

 تحبذ احب سدقملاتي» تينا نا ترذن تنك |كناال نجف هده مقلع نكلآو تايفل
 | مالسلاه لع بوقعي نأ م * مجذلا كلذ نم اجرح ةزمغلا هذهب كل هللا لعجو كل دلو رخآ

 0 7 ا اا 20 ا

000 



 نارمع لآ ةروس مهي 87 جم

 أ لامعألا نمر 0 مث رك ندب كتحيضيوأ هلو وع ام ضحنا ىأ ا
 ' امو 8 ىنخيال ام ربلالانم ةزعب ناذيالا نم هبفو . لذبلاقلطم قافنالاب:دارملان ا ىلَع ةجهملاو
 ماو راملال حف هنوهركت ثينخوا 0 ”ىش ىاىا 46 "نش نم اوقفنت
 | هبسحب مكيزاجم ىا هعقوم عقاو طرشلا باول ليلعت 6 ملع هب هللاناف 38 نيبعلا ىلع بضنلا
 نم ”ىش'هتطع ىلإ "اماك املع هن وقفنت ”ىش لكب ملع ىلاعت هناف اًئيدر وا ناك ادنج

 لوصولاف تلا ىد_' | قافنا نم ريدحتلاو دحلا قافنا ىف بغرتلانم هفو .٠ هتافصو هتاذ

 ظ ةريخذ هلل هولعج أش اومحا اذا :فلسلاناك كلذلو بوما قافنالاب الا لصحال بولطملاولا
 ا. نوحنادج و ىلا كلذب لضوتي هنا نما: اذا الا هبوبح قفتبال ناسنالاو هيلا نوجناتحي مويل“
 ' رداقلا ماعلا عناصلادوجوب نق اذا الا ايثدلاىف هبومحم قفتنال ناسنتالاف:لوالا نم قرشا

 أ. ةرذ لاقث» لمعي نمو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نم ناو ءازحلاو تاسحلاو ثعبلاب نقينو'
 ع د1 اعمجتتسم ناك اذا الا ايندلاىف هبوبحم .قافنا هنكمي ال ناينالا نا هنم مزلو هوا
 ملظملا :باوتتاعغل ١! لصو بحا ام قفنا نم نا هب آلا ىضتقت الف نيدلاف ةدؤمحلا لاصحلا

 بحا نا هللالوسراي لاقف ةحلط وبا ءاج تلزت ال اهنا يود ب تاءاطلازئاسب تأي ل ناو
 اهعضف ابوه هللا ىلص ىلا دجسم لّصتسم ةنيدملا ف هل ةعيض وهو ءاحرتب ىلا .ىلاوما

 ع ىرا ىناف نار وا عار لا ام كاذ خ2 ) سو هب هلع هللا لص لاقف هللا لارا ثمح هللالوسراي

 برقا ىلع .لاومألا بحا قاقنا ناىلع ةلالد همو ( هبراقاىف اهمسقف نيرقالاىف اهلعجم نا

 ةيراح هتجوزل تناك مهنا. هملتع ةلائوضز زيه ادبع نب رمح . نع كاةعو هدواك لغفا نراقالا

 ىلو امل مث + اهايا هطمعت ملف اراسمم اهنم 'بلط دق ناكو اهف اغار رمح ناكو لاجملا ىف ةعراب
 ' اتكلم نا نم لاق كمدختلف نينمؤملاريما اي.اهكتبهو تلاقف هللا اهتلسراو .اهتنيز ةفالخلا
 (, لماعلا ناللف-ىلع ناك هنا ليقف اهايا.كلمت نع. نشتفف .كلملادبع ىلا تين نه:اهسب تيجي تاق
 ١ اعيج مهاضراو هتئرو رضحاو لماعلالاح نع شّتفف هتكرت نم تذخا ىفو املف نويد
 ليقف هللاهجول ةرح تنا لاقف اديدش ىوه اهاوهب ناكو ةيراجلا ىلا هجوب مث لاملا ءاطعاب

 لاع سفنلا ىهن نمت اذا تسل لاق ةهش لك اهرما نع تحزا دقو نينموملاريما اي

 هيمعطا عِسرلا لوقف لأسيف هباب ىلع موه لئاسلاناكف افلا هيرض عيبرلانا - ىحي -
 هي لاطو ( نوبحت ام اوقفت ىتحس وبلا اولانتنل .).ةلوق لوأتيب ركسلا بحي عيتزرلاناف, كسلا

 | مل تيهتشا دق هتجوزل لاقف تباف اموب نيعبرا هسفن فكف جاجد مح ىهتشاف هعجو |

 هللا ناحشس هتأرما : تلاقف .تباف فكت نا ءاجر ىسفن تففاكف اموب نيعبرا ذنم جاجذ
 ا: ه] تزتشاف قوسلااىلا هتأرسا تلسراف كل ىلاغت هللا هلخا دقو هنع كشف نفكتت اذه "قش * ىأو

 ْ ناوخلاب ت تءاجم * اغاسما هل تلعجو ازيخ هل تريخو اموشو اهتحذف نيشادو مهردب هجاحد

 لك الا نع فك مك هللا كداب ىلع اوقدصت لاقف بانلا ىلع لئاس ماقف هيدي ناب هتعضوف

 هب كرصا ام ىلعفا لاق هللا ناحبس هنأرما هل تلاقف هللا هيعفداو اذه ىذخ هنأسمال لاقو

 |. دق لاق كتوبش تنا لكأت و اذه نمن هطعن تلاق وه امو لاق هل زيخ رهام عنضاف تلاق



 مد 7 عبارلاءربلا

 ددتفات نب ونا ىأرو مكحزا رس * دنتفاي تيوقت نانمشد نيارك
 | زين. لقع ةجح رس دش وحج *« زيتس دنامت ارسوهو اوه ظ

 | ةيعيسلاتافصلا هلداحالف هاوهىلع ايلاغ نوكي لقعلا ةيضقو عرشلل اعباتءرملا ناك اذا ىنعن |

 | لوطو ىوهلا عاننا .ىتما: ىلع فاخاام فوخا) لسوهيلع هللاىلص هللالوسر لاق ةيناطيشلا

 نونلاوذ لاق * ( ةرخ الا ىسنف لمالا لوطاماو مع مناع ايلاعل اتا اماف لمالا
 اهتاوهش كرت اهتفلاخيو ىوهلاو سفنلا ةفلاخم ةباصالا ةمالعوةركفلا ةداعل | حاتفم ىرصملا

 رطفا املف هتيرتشاف ىريزولا نيتلا هبرتشا لاقف اهرد دينا ىلا عفد ريصن نب رفءج لاق *

 ْ ىلق ىف فته لاقف كلذ هلتلقف هلمحا لاقو يبو اهاقلا مْ هسشىف اهعضوو ةدحاو ذخا

 سادمحر ىتارادلا ناماس وبا لاق *اهبلا دوعت مث ىلاعت هلجا نم اهتكرت ةوهش ىحتست امأ

 ١ ةوهش كرثىف قدص نمو هلملفف قت خا 0 مو هراهنوف قوك هلمآ ىف نسحا نم

 ىهةفيطل نيع سفنلانا ملعاو * هلجال ةوهش كرئابلق بذعن نا نم مرك الاو اهتنوؤم ا

 ىو ءوسلاب ةرامأ هو هدسج عميمج ىأ ناسنالا ىنج نيب ةعدوم ةميمذلا ةحلح ١ نودع

 تال زيعد يووم هت ويجا مهناف ىلعالا توكلملا نم ةقواخلا ةيناحورلادص ىلع ةلومحج

 ءبالاو درقلا مهعبط نموت رسشلاب الا نو مأيال مهو نيطاشلاك ىلفسلا توكلملانم ةقولخم هو

 ةدربلا ةديصق ىف خيشلالاق ام درقلا رهظتو ةظعوملا لوبقنم سفنلا ىنأت اذهلو راكتسالاو ظ

 مرهلاو بيشلا سادت اهلهج نم * تظءتاام ءوسلاب قىراماناف ْ

 ةياوغىف تداّنف بيشلا ريدن نم ظعولا تلبقام بمعلاو ءوسلاب ةرامالا سفنلانا ىنعي

 ةروص ىلع سفنلا هللا قلخ دقو مدنلا ىدياب ةوهشلا حامح نانع تحبك امو مرهلادعب لهجلا

 بابلا اذهنم اهبف لخدي مهج نم باب ىهو اهلةفص اهيف ةكرد لك بسحب قلخو مناهج ظ

 بضغلاو دسحلاو ةوهشلاو صرحلاو ربكلا تافص عبس ىهو عبسلا اهتاكردنم ةكرد ىلا |
 | لصووةللفسلا تاكردلا هذه نع ربع دقف'تافصلا هذه نع هسفن قو دقحلاو لخبلاو |

 تافصلاهذهنعهسفن كزيملنمو (اهاكز نم حلفا دق )ل ىلاعتللالاقأك ةيولعلانانملاتاحردوملا |
 دبكنم؟ اياو هللاانمصع (اهاسد نم باخ دقو ىلاعت لاقاك ارساخ .ايماخ من مهج تاكردىفىبب

 0 نيما نادبالا ىف حاورالا تمادام 1 ناطيشلارشو ةرامالا سفنلا

 بن كلاثلا ءيلا تهم

 يو ا و

 عبا رأ د

 00 آل ا 0 0 ا و“
 : ِ 16 0 هوب جوج حج وح 6 م 2

 شانتي | ىفانتي ىذلارلا ةققح نوم ؤملااهيا اوغلمتن ل ىا هباصا اذا الث هلان نم ه8 يبلا اولانمثنل 3

 وهو ىلاعت هللا رب اولوانت نلوا راربالا ةىعزب اوقحلت نلو هوأش اوكردت نلو نوسفانتملاهف

 أ ه6 نوبحم امن #8 هدنع اهق ةبغر هللا ل سس ىف ىا 4 :6 اوقفنتىتح 8 هتنجو هاضرو هتمحر و هباون

 دما
 (ىا )



 نارمعلآ ةروس مك 2 5١

 | ءافلادبف لخدت ل كلذو ارفك مهدايدزاو مهدادترال اقافنالا نوكتال مهئبون نالوا ةمحرلا
 رفاك لكفالاو لامكآا رصح لبق نموهف لامكلا لبس ىلع هي نولاضلا مه كئلواو:»

 | هلع مهتايث لالضلاىف مهلك ةا< نمو لصالاىف ارفاكن اكوا نامالادعب رفكء[ وس لاض

 ظ ناكل 5 لش نلف 0 مهو اوتامو اورفك نيذلانا 00 معنم أعو ودم ءادتهالان وكمدعو

 | ءربخل ًادتملا ةدسسب اناذيا انهه ءافلا تلخد ةيدفلا لو عانتمال بس رفكلا ىلع توملا

 ٠ اهقرش نم اهؤلمبام ىا زي 3 اهذ ضرالا' لم © ةيدف مجدحا نم ف 0 ْ

 ّْ  2كلع رفاكلانا مهوب ءادتفالا لوم5 ىنذ لق ناف + ابنهذ ضرالا' ىلع ئا 1 هب ىدتفا ولو

 ىلم كلمي نا نع الضف اريمطق الو ارش هش كالعال وهو هب ىدتشام بهذلا نم هماشةلاموب ١

 أ ءاشالا نعا نم ةيانك بهذلاق ر ,دقتلاو ضرفلا ل دس ىلآ دراو مالكلا انلق * كويل ظ

  56ىلع ردق ةمايقلاموب رفاك!!نا ول ريدقتلاو ةذكلاةباغ قف هنوك نع ةيانك ضرالا*ىلم

 | لسوتي نا لع رده. ال "نلاطملا عا لبن ةلذت اع دقو ولكل ةبا/ ىلا غلاب ءايشالا نعأ

 مهسفناصلخم نم نوسنإ مهنا نايب دوصقملاو ىلاعت هللا ٍبِإَذَع نم ةسفن ضيلخت ىلا كلذب': |
 ا ةروك ذملا ةعبنشلا تافصلاب مهفاصتا رابتعاب نيروك ذملا ىلا ةراشا هك ا |

 ا
 ا

 | هففخم قوأ مهلع باذعلاعفد ىف هي نبرصاب نم مهلامو © ملؤم ّىأ ملا باذع مهل ١

 لوو تي ةيااخوبو نالوا ؟نتمضلا ةةعاذل عم ةغيصو قازعتسألل ةدئقمأ ومو

 ضرالا قام كلنا ول ةمايقلا موب اباذع رانلا ل زها نوهال هللا ل بتنيرس و يع اص هللالوسر

 مدآ بلص ىف تناو اذه نم نوها كتنمفاذا لوقف م لوقف هب ىدش 200111 ىش نم

 اذيليب ماسقا ةثالث ىلع رفاكلانا معا مامالا لاق *( ىب كرسشت نا الا تدناف 2 ىكربكالانا

 ١ اوحلصاواوءاتنيذلا الا)هلوقفف 5 م55 ع ذلاوع و ةلوثقن فيوم افك طعنا كراع

 | هللاوركذ ىذلاوهو ةدساف ةبون رفكلا كلذ نع بودي ىذلااهيناثو . 6 محر روفغ للاناف .

 | هلا ةبوتريغنم رفكلا ىلع تومي ىذلا اهئلاثو :مهتبوتلبقت لإ لاقو ةمدقتملاةب آلاف ىلاعت
 | تذسرنيلا معو ىهتنا ةيالا(رافك مهو اوتامو اورفك نيذلاناإ ةي.آلاءذهىف روكذملاوهو
 ظ نئلاو سلا فره انتو اك تر راكسو ةلدكمو مهبولق ىلع ةرامالا سوفنلا ءالبتسا ةئبه
 | رومالا الا كانه لّشال ذا ضرالا ىلم مهدحا نم لش نلف ىتلاو دانغلاىف اوداكو

 ةيناملاظلا زومالل رطخ الو عقو الف ءاقبلاو رونلا ملاع ىه ةرخ الانزال ةيقاللا ةيئاروتلا

 فيك ةينافلا قئاوعلا هذه ةبحم الا مهباحتحاو مهرفك ببس ناك لهو اهبف ةينافلا

 مه دعل و مهك اله ببس اهنيعب ىو مهلوشو مهإرقو مهتاج بيسو مهءادف نا

 لاقالاو ىوهلا عابتاو ايندلا بح ىهو رفكلا فاصوا نم كاياف مهنامرحو مهئارسخو ظ

 قحلا نع ضا ىعالاو سفنلا تاوهش ىلع |

 دسجرد ناجوجو دنكررد نوخوج * دسع-و صرحو ربكو توهشارت ظ
 ظ تافصلاهذه كلذكف دسجلا ىف حورلا اذك و اهيف ىراجو قورعلاىف ىراس مدلانا م ىنعي |[

 كب ةطيحم ةميمذلا



 مد 51٠ زجح ثلاثلا ءزحلا

 فيعض نه تبجي لوش كتعمس لاقو سلجو ىلع سف ىلا ىف 1
 أ

 ا عم مدا نبا ضرعت اذقؤ ىلاعث هللا نم: ئوقا :ىوق الو مدا نبا نم فعضا فيعض اه تلقف
 قرغلاذقنن نمو تلق ىلثم اًيررغ كبر لبقي له ىرساي لاقمب ىبف لاق هللا ةيصعم ىلإ هفعض
 | هللا ىلا عاطقنالا تحمص اذا لاق عنصا تفك ةريثك ملاظم ىلع نا ىرساي لاق ىلاعت هللاالا
 ىلعموصخلا عمتجاو ةمايقلا مون ناك اذا) مسوهيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلب مودا كلع ىضرا
 ١ تاءاقم مهل هللا بهيف هللاىلع مويلا قا ناف هللاىلو اوعّورتال مهل ةكئالملا لوس هللاىلو |

 ' نا تلقف هللا ىلاقيرطلا ىلفص لاق مث ىف لاق (ىلولانع نوزواجتيف مهقوةح لدب ةيلاع
 أ قيرط ديرت تنك ناو مان الا كرتو مانقلاو مايصلاب كيلعف نيدصتقملا قيرط ديرت تع

 مان الاعسمج نم بوتي نا كلاسلا ىلعف * قلاخلا ةمدخب لصتاو قئالعلا عطقاف ءابلوالا .
 مالعلا هللاةدهاشم ىوس هرمس لغشي الو

 ىرذكب ىتس خزودرب 5 * ئىروخ هكنا ىباسا نت تشهب

 ليدبتو قطادوجو ىف كدوجو ءانقاب الا ةيدبالا ةاحلاو ىقابلا روضحلا ىلا: لصتال ىنعي
 قلطملا بانل ىلا تاصوقدالا طارصلا اذه تزواج اذاف ةدنما قالخالاب ةميمذلا قالخالا
 ةلادبع اي ) لسوهيلعللاىفص هللا لوسر ىللاق لاق هنا امهنع هللا ىضر رمسنب هنادبع نعو *
 كدحم الو نطو اهذخت الو اهلا نكرت ال ئا ( ليبسس رباطوا بيرغ كناكايندلاف نك

 هتطورتغف 'بيرغلا هب قلعت ال امب اهنم قاعتس الو اهب ءانتعالاب الو اهيف ءاقبلا لوطب كسفن
 باكا نم كسفن دعوإ هلها ىلا باهذلا ديري ىذلا ٍبيرغلا هب لغتشيال امب اهبف لغتشت الو
 حورال ندبلاف ىلاعت هللولك دوجولا لب هسفن ىلا دوجاولا ةفاضا نع ءانفلا ىلا ةراشا هفو ( روبقلا
 كلذك الصا ”ىش ىلا ضرعتب. الو هالوم ليعولل مسي هربق ىف تملانا امكف تدلل ربقلا ةلزع |

 ةارادتي ةبوتلاب دصلان ا الا تاف ًآلامذه نم لس نم لقو مالا دوهسشلاو ةيلصالا ةرطفلا ظ نه هللا هفقوا ثبح رودي لب ةببلقلاو .ةيندبلا تاف الا نم "ىبثل دبعلا ضرعتي ال نا ىبني.|
 لوانا مك ةرطخلا ريشلا لواف هباب تحتف دق اذاف رش لعفوف كسفنل صخرت نا كاياف تافام
 نوذختسرو نيفرسملازوف رشي ماوقا لابام ) ملسو هلع هللا لص هللالوسر لاق ةرطقلال سلا
 نونمؤي كلذ دئف هوكرت مهءاوها فلاخ امو مهءاوها قفاوام نا رقلاب نولمعي نيدباعلاب
 نوتكملا لجالاوموسقملا قزرلاو موتحلا ردقلا نم كردي اهف نوعمس ضعبب نورفكيو ضعس
 (رونتال ىتلاةراجتلاو زوكشملا ىىسلاو روفوملا رجالانم ىعسلاب الا كرديال اهف نوعسيالو
 كاياوهللا انقزر هّللاالا هللانم بلطت ل لب ايندللال رخآآلل كعس تاعج اذه ىلع تفقو اذاف
 هءاورفك وا نآرقلاو مالسلاهللع دمحمب اورفك ثيح ه4 ارفك اودادزا مث ف ةادوتلاو ىموح 7 مهناعا دعب 32 ليج الاو عوسعل 3 اورفك دوهيااك نيدلاذا 0 نيما كلد
 نعدصلاو هيف نعطلاو هيلع رارصالاب ارفك اودادزا مث هثعبم لبق هياونما ام دعب مالسلاهيلع
 ىكف كالها ىلع مهفارشا دنع الا نوبوتيال مهنال ه6 مهتبؤت لبقت نا 8: قاثنملا ضقنو ناميالا
 نم نيس الا لاح ةروص ىف مهلاخل ازارباو مهنأش ىف اظيلغت اهلوبق مدعب مهتبوت مدع نع

 (ةمحرلا )

 مك تس ل بتتجلللا



 نارمغلآ ةدوس مه هو رجح

 لنصخت ىلا دعلا دصقبب لف لك نا: لع فيلكالاراذييف: نادت رج دقو ىلاعت هللاناف
 | اودصق معو ءادتهالاو ةفرعملا مهيف قلخي فك لاق :ىلاعت هنأكف دبعلا دصق برقع هقلح
 مهاجو # لوقي ايف قداص ىا 6 قح لوسرلا نا اودهشو ف هوداداورفكلا لصخت
 هلالحت ا رابتعاب مهنامباىلع فطع اودهشو هلوق . هقدص ىلع نآرقلا نم -دهاشلا أ 46 تانيا

| 

 | ىدهيال هللاو 00 هيلع قوطعملل رياغم قوطعملا نأ ةزورض ناميزالاةقح نع جراخ ناسللاب

 ناعالاعضوم رفكلا عض وو رظنلاب لالخالا مهسدفنا اوءلظ نيذلاىا # نيملاظلاموقلا

 دعب رفك نم نأ ىضتقن ةيا الا رهاظ لبق ناف * هنع ضرعا مث هفررعو قحلاءاغبنم تفنكف
 | مهادهو اولا نيدترملانم اريثك انباردقو هللا هدهبال املاظ ناكنمو هللا هيدهيال همالسا
 | ةيغرلاىلع نيبقم اومادام مهيدهيال هانعم نا باوحلاف * رظلا نع اوبن نيملاظلا نم اريثكو
 | ةلدالاب ءادتهالاو قحلاةباصا اورتكاذا اماو مالسالا نع نولنقبالو هيلع تاشلافو رفكلاىف

 ا مهفاصتا دابتعاب نوروك ذملا ه كئلوا © مهيف ءادتهالاقلخي هللا مهيدهي ذئنبخيف ةبوصنملا

 لازاو ةنكلا نم هداعبأ وهو 3 هللاهنعل مهيلع نإ مه وا زج 0 ةعدشلا تاقصلا نم صام

 سانلابدارملاو 46 نيعمحا سانلاو ف سانلاك لوقلاب مهنعلو * ةكئالملاو قه باذعلاو ةبوقعلا

 | مهفلاخيو مهقفاو» نم عيج مهنم دحاو لك نعلب نا مزل نسانلاعيم- هيديداول هنال َنومْؤملا
 | قلخلا عيمج نا ىلع ءانب عيا هيداري نا لمتحمو هقفاوب نم ناسنالا نعلي نال هجو الو
 | ناكو رفاكلا نعلاذاف رفاكالو لطم سل هنا هسفنف دقتعي هنكلو رفاكلاو لطمملا نونعلي
 ريمضلا نم لاح ه اهيف نيدلاخ 88 كلذ معيال ناك ناو هسف نعل دقف ارفاك هللالع ىف وه

 | ةكئالملا مهنعلت لازنال ةمايقلاموب مهنا نعللاف دولا ىنعمو ةبوقعلاو. ةنعللا ىف ىا مهيلع ىف
 ا بادعلا مهنع ففخن ١ 84 هنعللا نم مهلاوحا نم“ :ىش ولحالو راثااقق مهعم نمو نونمؤملاو 3 . ءوف 1 ع . هو هسة ملا

 تقو نم باقعلارخؤي الو كلا مهباذع لمح ال ىا:ريخاتلا راظنالا 7 نورظن مالو

 ةعطقنم ريغ ةمئاد عفاملا بئاوش نه ةدلاخ ةرضم رافكلاب قحلملا باذعلا ناف تقو ىلا

 داديرالا دعي نم ىا # كلذ دعب نم اوبات نيذلاالا #8 هبلا ىدؤي امو كلذ نم هللابذوعت

 مهلع لضفتيو مهتبوت لقيه # محر روفغ هللازاف # اودسفاام ىا # اوحلداو هه

 | ىلعمدنلاىهو اهدحو ةبوتلانا ىلعلدي «اوبات نيذلاالاإ) هلوق ىلع(اوحلصاوال هلوق فطعو

 | اصلا لمعلا اهيلا فاضتي ىتح ىتكتال ليقتملا ىف هكر ىلع مزعلاو دادنرالا نم ىضمام

 لصح اما ةبوتلاو مدنلا اذهو تالماعملاب قلخلاعمو تابقارملاب قاعم مهنطاب اوحلصاو ىا

 باجحءارو نم هيف قبو انير رصت+و هبلق ىلع ةرامالا سفنل !ءالبتسا ةثيه دعب هبف خسرت مل نم
 ١ تاضايرلافعبظاوبومدنو هقفوتو هتمحرب هللاكرادتف هدادعتساروننم ةكسم سفنلاتافص

 تبجحاموي تلق لاق هنا هرس سدق ىطقسلاىرسلانع حم - ةيفضتلاو .ةكؤتلا تاب. نم
 ناكر هالخو ىفاودق ناش انآ اذا ةادغلا تلّصو ةادغلا ناكاملف ايوق ىصع فدعض نم

 ًامواف ىطقسلا ىرسلا مكبا لاقو لزنف ةباد ىلع كار وهو نادلغ هيدي. نب باود ىلع



 مهي تم قي كلاثلا ءْرلا
 21100752ئلسل 222221221212212 سلسل 222212 ل

 نادرك دوم تبقاع براي هك *« نأ ىه دنيوك ىمه ملاع همه ظ
 عمو رك ذامب ناميالاب هسفن نع رين اب سوهيلع هللا لص لوسرلل ما هللاب انمآ لق ظ
 هسفن نع ملكتيناب هرعاب هلم ةعفرو سو هلع هللا لص هردق ةلالج راهظال ان ريمضلا | ظ

 اسرلاىلا هتاهتنال ىلاب ىدعباك لوزتلاو نا رقلاوهو أ انلع كزئاامو © كواملا نديد ىلع |

 0: طاسالاو بوقعيو قحساو ليعمساو مهاربا ىلع ل 3 قوف نمهنال ىلعي ىدعي

 هؤانباو مالسلاهيلع بوقعي ةدفح مهب دارملاو دفا اوهو طبس عمج طابسالاو . فحصلا نم

 3 ئشعو ىسوم ىنوا امو 3 مالسل ا هلع مهاربإ ةدفح مهناف مهيدارذو ع ) اناا |

 مالكلانا امل ركذلاب امهصصختو امهيدياب ةرهاظلا تازجعملا راسو لمحنالاو ةاروتلا نم

 مهريغو نيروك ذملا نم نويدنلا ىتوا امو ىا' 6 نويدنلاو 98 ىراصللاو دوهيلا عم
 ىداصتلاودوهبلا بدك« مهنم دحانيب قرفنال هه تازجعملاو بتكلا نم 6 مهبر نم 9

 ات و مهيلا لزئاام هقحنو مهنم لك ةحصل نم ٌؤْن 3 ضعبس اورفكو ضعب أونا

 مهعئارش تخسن نيذلا نيمدقتملا ءاسالاب ناميالا ةضك ىف ءاملعلا فلتخا هريسفتىف مامآلا

 هتوسشنا لاق نث ةخوسنم هتوبن ريصت لهف اخوسنم راّصامل هعرشنا ىالخلا ةققحو

 لاقنمو لاخلا ىف لسرو ءاسنا مهناب نمؤنالو السرو ءايبنا اوناك مهناب نمؤن لاق ةخوسنم

 اذهل هنتف لاملاف لسرو ءاسا مهناب نون لاق ةوبللا خسن ىضتقبال ةعيرشلا خسنتا

 داقنالاوهو مالستسالاىنعمب مالسالا نوكينا ىلع نوداقنم ىا © نوماسمهلنو 8 عضوملا

 نامياب ضيرعت هنفو . ةمالسلا نم نوكينا ىلع اهنف اكيرش هللعجمال انسفنا ىلاعت هازوصلخموا
 دايقنالاو ديخوتلا ريغ ىا 46 مالسالا ريغ غب نمو 8 كلذنع لزعم هناف باتكلا لعا
 نياتكلا لهاك مهكارشا عه دنحوتلل نيعدملاو احيرص نيكرشملا بدك ىلاعت ةلامكحل

 لصالاىف هنال هنم لاح مالسالاريغو غتبلل لوعفم هنا ىلع بصنتوهو هيلا لحتني 5 انيد ف |
 هحبقاو دردشا درب لب ادبا ه هنم قه كلذ #4 لبق نلف هه الا بصتنا مدقاملف هلةفص

 لوصحو باوثلا نامرحب نارسخلا ف نيعقاولا ىا  نيرساخلا نم ةرخآآلاف وهو ل |
 حاصلا لمعلا نم ايندلاىف هتافام ىلع رس>تلاو فسأتلا نم هقحليام هفف لخديو باقعلا

 ضرعملازا ىنعملاو . لطابلا نيدلا كلذ ريرقتىف ايندلاىف ةقشملاو بعتلا نم هلمحتام ىلعو |
 ىتلا ةميلسلا ةرطفلا لاطباب نارسخلا ىف عقاو عفنلل دقاف هريغل بلاطلاو مالسالا نع |

 مالسالاريغ ناكول ذا مالسالاوه ناميالانا ىلع لدي ةي الاهاظنا رعاو * اهيلع سائلارطف

 هنم لبق نلف انيد مالسالاريغ غتسس نمو ) ىلاعت هلوقل الوبقم ناميالا نوكيال نا بجول
 قحلاىلا # هللا ىدهي فك 8 هرباغي ام لكل وبقال هرياغي نيد لك لوبق ىقني هنا باوحلاو ١

 وهوةكمي اوقحلو اونما امدعب اودترا طهر ةريشع مه لق * مهناعا دعب اورفك اموق © |
 مهيأ قلخم ناب هنيعحضاخ ريغ هبف نورباكم قحلل نودناعم مم اموت ىدهي نال داعبتسا
 ردعو كلذ بكا لع قفويو ءادتهالا قلخم امتاو ءادتهالا ناششكدل مهقفوبو ءادتهالا

 ءادتعالا قلخ ةيادهلا نم دازملاف هنق نيغار قحلل نيعضاوتم نيعضاخ اوناك اذا هلع مع
 ده مع

 ااا سس بباب ات ببال 0000 اااااااااارررربربباحبحا تت تت تت تتاايي سسسلا لا يكتمل
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 نارمحل قيوم اجل ا

 مك وادعلا درحالا بلس 0 5 قس ق هج السلا هلع دم : قدصل يل

 اوناك كلذك اوناك ىتم مهنا ىلاعتهللا مهملعاف ر فكلا ىلا دسملا هاعد ىذلا سلباك اوراصق ظ

 ىلع فططع #6 نوغذي هللا نيد قيقفا 2 ىلاعتهل وش هللاىوس ادوبعمو هللا نيد ريغ انيد نيبلاط |

 داشاو صلخحا هلل ىعا 3 مسا هلو 2 هب وولطنو هللا نيد ريغ نوغسف نول ردقم

 ىا 5 اهركو 8 نودحوملا افيد :5 اعوط ©: امهلها ىا # ضرالاو تاومسلاىف نه هه
54 

 هد ذل ءاشن 7 ك .يغيرصلو ثودحلا لثالدو عندلا ران ١ نم مهيفاعب نودهاجلا 2 ءايأب

 هلاو 4 هه هردق وهاضق عقد مهنكءالف لاو>الا راسو نزحو رورسو رقفو ىنغو ضرمو

 كال ثيح ىلا هيلا هعج يم نوك.سف لجاعلاىف:هفلاخ نمنا :دارملاو امه نم ىا 4 نوعجرب

 هيضعلالو هبر عضل لقاعل | ىلعف + قحلا نيدلا فلاخ نمل مظع دبعو اذهو هاوسعفالاو رضلا

 ندلا هماقأو دحوتلا ندم ؤملاو ءاملوالاو ءاببب الا عم هللا دهعف . قاثملا م هللا دهعام ضقنب

 | هللاب ةداعلا صصخت و ةعاطلا ىلا قلخلا ةؤعدو اضعب :مهضعب قيدصتو هيف قرفالا مدعو

 ىلذاشلا خيشلالة « ةموبرلا قوقح مايقلاو ةيدوصلا ىف قدصلا الادعلا نم: بلطيال ىلاعتهللاف ظ
 ْ ذا ةرهاظ همعن كيلع غبسا دقف اهنع هبءانفلاو ةعاطلا هللا كقزر ىتم مرسس سدق

 مهاربالىلق + كنم قحلاباطموه اذهو هرهقل مالستسالاكقزرذا ةنطابو . هسا ةفلاح نم ظ

 ةعيزاب مك دع لوخشنم ىلا ,لاقف ا ,كنم عمست ىتح دجسملا ىف انل تاسجول هرسسدق مهدانبا |

 ريم رفلا ىأن م ردارلف ىلإبا الو رانلاىلا ءالؤهو ىلاباالو ةنملا ىلا ءالؤهلاقف مدا ىلع قاثيملا |

 ا هراادش خشو همأ نطل ىف ؟ هل هناحس هللا ىضقاذا دلولانا تركش نات ماتا 5 تنك |

 ىردا الف رفكلا عموا مالسالاعم اهضيقأ براي لوقف حور دل! ضي نا دارا. اذاقءتوملا كلمرا ظ

 ن ساس لايوراساط ٠ ١ ترك عيار ورك ةولا كاذوف ىناوج جرخي فيك

 ىف < مكعم ثيدحاو مكل سولحلا نع ىنلغش لغش اذج ىف نورا نيفاطعأوب ىردا الف |

 هللاذخا نفح ت لدليل تك لق مكعم تسلل اهنم تغرفتولف ءاشا ْ

 5 ةلكتلا هفظو ىعاربناو كيرلا هللا ءاَضَل اعل متت هب ول وك عم ديعل انا 9 هاتفا اذه ؤ

 رعسني لكف اولمحعا) لق لوداع هللا ىلص لوسرلا نكلو هقحىف ىصقم رشلاوا ريخ اذا |

 ردّشالا ءرملا فلكيالو هللادابع ىلا ةيصولا# الوا هسفن ةك زتىف لقاعلادهاحسلف ( هلق لخلل ١

 بلاطملا ىلعا ىلا لصو نمل ىبوطق نوفلتحم ب تتارملاىف ىئانلاو هعسو

 زا نيد جاويناوت ا غرم دنيج هنادنثتوخ ,هلصوج ده
 لصضيأل هرب لص كلذدعب قس لهف لزانملا نللاطلا عطقاذا هريس سدو ىئصلا خسشلل ليقو *

 ىلو لانا هاصاحام ى ريشقلاى و 3 الوا ناو مررلل الوقمناك له هنأ لع قس ىلب لاق دعل اهنلا

 نوقامستا معليا ولات امارك ةاح نم نوكينا روجنو ل املا ىف هلاح ريغش نا دوج لالاىف

 ةمتاخلا نسحب مك اياو لاانمدع ةيقاعلا .

 إ
 ل ا تى ولا كلذ ىف ىنا دج يرخفك دار تاما قش براي هبلكوملا كلملا .



 مد ةه* زخم ثلاثا ءارلا

 ْ ١ نهتشي“ مهلاثمأ ك كلذكف | الح هكدا نم عماني بلا ل اطلا توص 0

 ' يانا هىلطىف قداصلا ءرملاذا ةققحلا نع نيلاخ <«. ك1 نب قليل ”نئالأ ني مهركذ

 | يبن ةوداشا موس اش دكا لع تملا متابعا قلفطاجاورس قتلا و لافطسا*كيرعل هير قلل ١

 بون صوهو هنع بغريب نم سائلا نم لب سانلا ىديانم لاملا بلجو هسفن
 تسوادوخ تبالو بحاضص هكىادهح * تسوأدب تنط كيدز يمر 5

 رارف ناتشبا ىئورزب: تشاهرد هك + زاب: تسننان كك را تفرعم زد

 | قدصينا ةصاخ نينبنلانم قائلا ذ>ا ىلاعتهللانا موق لاق # نيسنلا قائم هللاذخاذاو قي

 ظ هكردانا:ه هرصننو ءاس الا نم هدعإ 5 نع نمؤيناىن ل دهعلا دخاو.اضءب مهضعب

 | نمور ا '"ئموم نم :قاثنملا 2 2 نا هترصنو هنناعالاب هموق ماين هكردب حن ناو

 ظ كلذب مالا ن1 اسالا مكح اذه ناك !ذاو مالاسل اهيلع دمحمب نمؤينا ىسيع نمو ىبسعل

 ظ ماللا 7 كت ال 7 قالا ءاينالا قاثيم هللاذخا تقو دخمإ 1 مح 0

 .ةلوخبغ وار هايل مكنت او ةلوصوم ًادتبمامو فالحتسالا ىنعمب قاثملا ذخازال ةئط

 أ دودي, اؤمارطاو دكا ايت اورق ايتام تاك ع ديا ركاب قفلإ جودت
 ظ ديالف ةاصةلصلاا ىلع فوطعملاو ةلصلا ىلغ فطع 4 لوسز 5 3 مث 8 لوصوملانم لاح

 4 3 هن رصصنتل و هب ننمؤتل © كا 3 مكعمأم ٠ قدصم 0 هنلوسز ردقتاف ا

 هتلاسرب هنقدصتل هللاو ىا ًادتبملل ربخ هباوجو ردقملا مسقلا اذهو ردقم مسق باوج

 لوسرلاو«لوسركءاج مث ال ىلاعتهلوقهجوام لبقناف *قلانيد زاهظال هتادعا ىلع هنرصنتو

 (نسنلاق اثم هللاذخاذاوإ هلوق انل>نا باوحلاو * متالاىلا ”ى وح امناو نيدناول ١ ”ىجمال

 ناك مهسفنا نيسنلا قاثيم ذخا ىلع هالمح ناو لاكشالا عفدنا دقف مهمما قائد هدم
 ه متررقاأ 8 قاثيملاذخا امدعب ىلاعتللا ىا 5لاقإ# يئاقتف ءاجىا (5 ءاحمش )ةلوق ىث
 ماهفتسالا ةقيقح ةلاحتسال هيلع دك ناو 4 0 0 0 نامالاب ى

 ا مكيلع هيدضع عدلا! ئيدقغائا 1 قرضا 0 قاثملا 13 مكلذ ىلعمدخإو 0 ىل اعن هّقح ىف

 أ لقثلادهعلا انهه رصالاو لمعلا نم هم زالبام لجال ناسنالا قدعاي ىذلا لقثلا رصالاو

 هبوتك او كلذب :6 انررقا اولاق قه هايا هتفلاخم نع عنمي هلا ثرح نم هبحاص ىلع لقت هنال

 رارقاب متالاو ءادنالااهيا 6 اودهشاف قه ىلاعتو هناحبس لاق 92 رصالا مهذخا 5 ندع

 كلذ كرارقا ىلع دهاش اضيااناو ىا # نيدهاشلا نم مكعماناو 88 ضعب ىلع مكضعب
 هنم دوصقملاو ةققح ةداسهشلل نورشاملا مهناامل نيبطاخلا ىلع عم لاخداو ا

 ه6 ىلوت نث 98 ضعب ىلع مهضعبةداهشو هللا: داهش ا اذا عجلان ا ددجتل وأ دك أعلا

 | مم كئلواف فو ةداهشلاو رارقالاب دكوتلاو قاثملا # كلذ دعب قف رك ذامع ضرما ىا
 | ناكنم ةفأاط لك نم قسافلاناف ةر فكلا ٠ نم ةعاطلا نع نو راخلا نودرمتملا ه# نوقسافلا

 | . ناهجوهلنكل قسفلاينوفصوبالو 'ءامنالا نم عقبال ىلوتلاو:نيديتلا فاق.« دخلا نع از واجتم
 | ةمصعلان اى دامناو.:.هشضاخ ملا مايل و يتلا مهمناو ءاس الا ىلع ناك قاثملانا اهدحا



 نارمع لآ ةرو- مج ه6 اع

 | ديدشلا لمعل اولا ف لماكلاوه ىتايرلاف ىومل لاقي ةغلابملادصق ريغنم ةيحللاىلا اييمقاذافا
 | هتعاطو هلالا ةفرعم ىلع البقم ناكاذا ىهلا لجر لاب اك هنيدو ىلاعت هللا ةعاطب كسعلا

 | باتكلا ملعت ىلع مكترباثم ببسي ىا 4 نوسردت متتكامب و باتكلا نوملعت متنكامب »
 أ اوذخت نا كمأيالو # اهيلع هفرش ةدايزل ةساردلا ىلع ملعتلا ميدقتو هتءارق ىا هتساردو

 | هلوقىف ىنلا ىنعم ديك أتل ةدي مالو لوقي مث ىلع فطع بصللاب # ابابرا نيبنلاو ةكئالملا
 | ةكئالملا ذاختاب مأيو هسفن ةدانعب سانلا ىمأي مث ىلاعت هللا هُبينتسي نا (رمشبل ناكام) ىلاعت

 | ّتانباريزع ىراصتلاو دوبلاو هللاتانب ةكئالملا نوئياصلاو شيرق لاق اكابابرا نييبنلاو
 هلريدضلاورشبلا نع ىنئام ركنا * نوملسم مت ا ذادعي رفكلاب ؟أيأ 9 هللا نبا حيسملاو
 كيماول هناف"ةللديحوتلاب نيصلخم مكتوك دعب ءانالل ةدجسلاو ةكئئالملا ةدابعي «مأيأ ىنعي
 | معا نوكي ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هانا نمو ناممالاو ةوبنلا هنم عزنو رفكل كلذب
 اسوفنالا باتكلاو ىحولا ىتؤيال ىلاعت هناف ةيهولالا ءاعدانم كلذ هعنمبف مهلضفاو سانلا

 ناولعاو * هللاريغ ةدامعملا قلخلا ءاعد نيب و ةوسلا نيب رشب عمج الف ةسسط احاوراو ةرهاط

 ىس ةببخ ىلع اليل دوهىئكو هللا ةعاطب كسعلا ةوق ىه ىتلا ةينابرال اببسالعج ةساردلاو معلا

 ظ ةرحش س ىغ نه لثم ناكف لمعلا ىلا ةعيرذ هلعج ل مخ ملعلا عم ىف ملول نكرورفيخ دهح نم

 | لك تّش.ال لمعل ارغب 2 لعلاربغي لمعلاف اهرب هعفنت الو اهراظاع هبحعت ىا ةقنؤت ءانسح

 هير نيب و هش هيسنلا عطقنم ه١٠اعب لدعتال ىذلا ملاعلا ناولعت برااىلا ةسنلا هدارشاب امهنم

 | ىنملا لمعلاب كيتتلالل لإ كيت تح ”ىثىف هللا نم سيل امهنم لكف لهاجلالماعلاك

 ْ نال كسنتم لهاحو كنتهتم ملاع نالجر ىرهظ مصق هنع هللا ىذر ىلع لاق * يلعلا ىلع

 || هلا لوسر. لاق .هكبست» لها ىف سانلا. تغرب .لحاجلاو هكتهتب علا نع سانلا رفني ملاعلا

 | هملعي بلطينا معتملاو ملبملا ىلمف (عشخلال بلقو عفنيال ع نم هللاب دوم زاخو هيلع هللا ىلص

 | هلمع باخو هيعس عاض دصقملا اذهلال معتلاو: ملعتلاب لغتشا نف ةينابرلا هلمعب و هللا ةاض م

 | نيقلختم نيينابر اونوكل نيديرملاو عايتالا ةيبرت ةقيقملا لها بد نم نا ةداشالاو ©
 ١ نوعنهالو مولعلا نم نوسردي اوناكامي و باتكلا نم نوماعيام نالماعلا ةينابرلا قالخاب
 ناشلا اذه ىعدم ضعب و موقلا هاوفا نم اهودخا تالاقمي نورتشالو اهتسارد ىلع

 | سفنلا ةنوعر نم ةخوخيشلا نوعدي مهتيرشب تافصو مهؤاوها مهيلع تبلغ نيذلا
 | تانكي مهلوديصلو ةاهللا ضعب نوعشتسيو لمحل عاوناب قلخلا نوعدخيو اهناوا لق

 قحلا قيرط مهيلع نوعطغو ةيلطلا نم قدصلا لها ضعسب نوركميو هاوفالانم اهوذخا

 ظ مهنواماعي مف ىضرلاو ملستلاب مهو أير و ٍةهييطلا ءاشمو قحلا لها ةحص نم مهوعنم ناب

 ْ 8 اد نم سل هناف اذهاننامز :خاشم 26 كن ًادوهاكك هللان ود نم مهلو دبعيف مجريغ نوفرعيالو

 خعاشملا ءالؤه لاثما مذىف ىدعسلا لاق : ةوبنلاو مكحلاو تاوكلا هوز

 ىوك ناشوم ديص رد هدرك عمط * ىور هبرك نوج دنيوشب مدامد
 رود :كناب ندور اربوهت :لبط هك * رورغو مان رهيزا لفك تدان

 تصمم مصمم تفصح مم هصعمع موسم يصتستما ييصسمم  وضساال ىيهسمسد  رهككعساو دو سس اسك وساد ل 4



 دموي م4 هع كااثلا ءزجلا

 وك دزب ردن . ىراوسهش ره هن + ىوكم دود ”ىدرصعزا 52 6 ظ

 هللاب ذانعلاو حالطلا ىلع تومب نم حالصلاب نيشيعتملا نملب هتبقاعف هناميا صلخبال دباعلك ىنعي |

 زين زغم ىبو تسكرزب رس ودك * زي دشابن ىرزي رس ىك ظ
 نششح «تلسو تسا هش راتسد 5ك شرو دزاتسدب ندرك زا رقص

 ةحلابابرا ايو . ةحملا نبا ةفرعملانابرا ايو . ىناعملان يا ىؤاعدلا باب را انف . سبانلاثاسلارعا

 ةبطعاو:لكبدت ءانسك ارعملا:ةلثل ىأز 1س وهملعهللا ىلذ هللا لوسر نا - ىور  ةعاطلا نبا

 لاقف نهنع مالسلا هيلع ليربج لاسف ةعطق ةعطق هعطقتو اهردص ضرّقت ضارقم نهم '

 ىصلا خسشلا لاق + نهدالواو نهجاوزا دوجو عم ىنزلا نم ادالوا ندلو ىناللا نه.
 مهباذع ايندلا ماطحل ابلج نؤاريو داشرالا ماقمىف مهنكمتو ةفرعملاز وعدي نيذلانا هرسسدق .
 :نمهنم ىلؤا امنِدلا ق راخز نلخل ةليُسو نآ رقلا لعَج نف 'ةسم نيس ءاسنلا ءالؤه باذعنمدشا |
 فحصم ريغكانه نمتلو ديلاهيلالضتال زب عيفر لح ىفناكاذا الثم وهللاتالا وفزاءملاباهللحم |

 لبق : هفنحت امف اذكهو فحهملازودلوصولل مدقلا تحن روبنطلا لعجينا ىلؤالاف رونطو

 ديرخ نيدو دركف رصانن دك س كنا دنمدوس *« نيم نارسس> تسه ندرك هبام ىشورف نيد

 بيذاكاب سانلا نولّصي هب اوققحت ملام نيعدم مهرثك ا تدجو نامزلا خوش ىلا ترظن ولف
 جر الو مه رهاظب رتغي النا لقاعلا ىلعف * ةقيقلاو ىناعملانم رثا اهنف سيل بلاسا نووري و

 اذامو لهاطاوفراعلاو لطابلاو قحللا نيب زيي نا ىلا دهتجم لب مهرائ اب انفتقم جاهنملا نع

 « رشبل ناكام##لاعتماي نيمآ لامعالا تاابسو غيزلا نم ماياو هللا انمصعلالضلا الا قحلادعب

 انما مالسلاهبلع ىسيع نا نار ىراصت لاق ثيح مالسلا مهيلع ءاسالا ىلع مهئارتفال ناس

 مسي اك كيلع مسن هللا لوسراي ٍلاقف نيلسأا نم لجر ءاحو #* مالسل هلع هاشاح اير هد نا

 ظ حصامئ ا(هللا ريغ ةدابعب صانناوا هللاريغ ديعتنا هللاذاعم) لاف كلدجسنالف | ضعب ىلع انضعب

 ةيفانم ةيرشبلا ناف مكحلا ةلعب اراعشا رششبا لبق امتاو الوا ارشب ناكءاوس دنحال ماقتسا امو
 دئحوتلاب سم آلاقلاب قطانلا 6 باتكلا هللا هيتي نا مهلا ةرفكلا هذئسا :ىذلا ىمالل

 ه«ةوبنلا وج لعلاو مهفلا ىا 6 مكحلاو # نارقلاو لجتالاو ةاروتلاككارشالا نع ىمانلا |
 . مدق كلذلف لمعلاو للعلا ناقتاب اهنع ربعملا ةمكحلا وهو مكحلا ءاتيا مزلتسي باتكلا ءانباو ||

 ناف هماكحاو ٍباتكلادصاقم مهفو ةعيرشلاب لءلاوه مكحلاب دارملا نال مكحلا ىلع تاكل
 ىنعي © ايبص مكحلا هانيلا و ) ىلاعت لاق'لعلاوه مكحلا اذهناىلع اوقفتا زيسفتلاو ةغالا لها
 هرارساو ٍباتكلا كلذ وف ىنلا لقعىفلصحولامث الوالزني ىوامسلاباتكلاف . مهفلاو معلا

 اذهنسحا اف رابخالاو ةوبلاوهو قلخلا ىلا موهفملاكلذ ىنلاغلبي باتكاامهف لصحامدعبو |
 هعلطاو قحلا هفرعو تافيرمدَدلا نمرك ذامب ىلاعت هف رمشام دعب رمشبلا كلذ 46 لوشمث قف بيئرتلا

 ادابع ظفلب قلعتم نم 46 هللانود نم ىل اله نينباك كي ادابع اونوك سانلل له ةيلاعلا هنو وش ىلع ْ
 يو 1_1

 ةفضلا هذه لادكلا ىبعةلالدلا ةنفق ةحتلا ”كوطب فصو اذا ىنامخللاك نونلاو بلالا |

00 



 يي 6 ية

 يع ةدش نع  حوم 0 نم ِ 1 13 ةرخ 3 34 5 نبل

 ظححسلاو مهبهناهتس الا نعزاجم وهو يك همقلاموت مهلا رظنم ال ورقم كلذ نم هللاب دوعن هطخسو

 ةكزتلاو + دهاشلل كزملا ءانثلثم هنال وا ىلع ىتنياك مهلعىتثءالىا # مهكزيالو © مهلع

 باب لك نم مهيلعز ولخ دي ةكئالملاو) ىلاعت هلوقك مكارم ةهتل نر هنالك بقر لل انت يأ قم

 اماو (نوداعلا نوتاتلا ) ىلاعت هلوقكف اندلاىف اما ةطساوريغب نوكتدقو ( .مكبع مالس

 هواعفأم ىلع © مظع باذعمهلو 9 6محر برنم الوق مالس ) ىلاعت هلوقكف ةرهوالا)ف

 هلعهللا نيس الوتر تمن اولدبو ةاروتلا اوفرحنيذلا دوهلاىف تلزن ةياآلاو * ىصاعملانم

 يك © اه رفل 0 نافرحلا دوبملا نم ىا # مهنم ناو ل» كلذىلع ةوشرلا اوبدخإو ل سو

 لو 8 لتفلاوهو ىللا نم ه# نوولي #4 امهب ارضاو فيصلانب كلامو فزت 7
 فرحلا ىا # هوبسحتل © ا ا كا د ان اوتو طرق اناك ها 3 * باتكلاب
 نم لاح © ؟ ىاتكلا نموهامو قم هتل نم عا 31 تانك طنا هلوش 2 لولدملا

| 

 ظ
 ؤ

 عم © دي نو دار د اياك مهداقتعاىفو صماالا سفن ىف هنم سيل هنا لاخاو ىا بوصللا ريملا ظ

 ظ فرحلا كا 4 ل هتلاو ةاروتلابال عرصتلا ةقبرط كلك فردت ىلا نير

 هدنعنه سيل هنا لاخلاو 59 3 جا 0 هللادنع نم لزتم ىا 4 * هللا دنع نم : ظ

 | قوات ان 0 1 0 مهو نذكلا هللا ىلع نواوشبو 2 اًضيا مهداقتعا ىف ىلاعت

 سابع نبا ن نيدو ف دطلاو ناقل كك د لحاتو 00 2

 اياتك اوتكو ارو ١١ اوريغو ىفرشالا نب كييك لع ومده ناذلا دوملا مث امهنع هللاىضر

 ناتكلاب ه هوطلخف اوش ا هظلرق كد ملسو هن هلع هللا ىلد هلا لاح ر هب هيف اولدن ظ

 دحوتلا ىف قاثمملاموب هيلا ضدهم ىذلا «هللادهعب نورتشينذلانا )نسب آلاف ةراشالاو © ظ

 متاليامم اهفراخزو ايندلا عاتمنم مالبلق انثإ) انههاهبنوفلحم ىتلا (مهئاعاوإ ةدحولابلظو |

 00 ةساحورلا 6 ةرخ الاى مهل قالخ الكتل واز كل كا ا 1

 | ةيانعلارظنب (ةمسقلا موه مهلا رظنس الو )امهفت وامي ركتواببرقت (هللامهءلكيالوإلةينابرلا قالخالا

 | نع (مهكزيالوإ هج تاكرد نوقحتسي اهب ىلا تافصلا نع مهكر و مهمحريف ةمحرلاو
 ْ ملا بادعمهلورب دبا اهنم نوصل الوديالاىلا رانلاب رالا دوقو ىعىتلا ةممذلا تافصلا

 اًسرفل 9 ةفرعملا لها يدم نم ىا ( مهنمناو )ل مهيكزبالو مهلا رظني الو هللا مهع ءلكيال“ امف

 وهامو ) ةفزعملا نم :( هوسنحتل ) ةقرغملا لها تاملكب ىا 4 ناكل, يشل نووي
 | قدللالملا نم ىنعب ( هللادنع نموه نولودبو إذ نيفراعلابولقىف هللا ىت؟ ىذلا ( باتكلا نم

 مهوال ىناعملا نادقف دنع ىواعدلاراهظاب (« بذكلا هللا ىلع ناروتو هللادنعنم وهامو )
 | هريس س دق ىدعسلا لاق : نواعشب الام نولوشإ مهلا نوملعسالو « نودملعي

 د ديلك دياب ار شخزود رد, + دش تا تكلا لا 1١

 امون تناكن او ةيساخلاو رانلا لا هل آم نال هلعفام ىلع بساحي نا لبق نم منهجنإ ل خدي ىنعب
 اهنمدشا ماهج باذعنا الا بيذعتلا نم



 م ن7 زج ثااثلا ءزجلا

 ا ءاداو دمحمب نامرالا نمهيلع م قاثمذخاو ةاروتلاىف مهيلا هدهع عرب لمرر ككوم ١ قاولأ دهن

 ظ ه6 نيقتملا بحب هللاناذ ف 1 راو لكلام ةناخاو كرشلاى ا قلاو 0 ةئزمألا

 ءازجلا نم عجارلا ريمضلا ماقم نيقتملاءومع ماقف هبح هللانافىا دهعلا ضقنو ا ظ
 قلعتبامت هبءاحامو مالسلا هيلع دمحم تاع لم هنعمل اودخاعامءافؤو عت 0 عن نمل

 تاعاطلان ال كلذو دهعلاب ءافواا ما مظعت ىلع ةي الاتلدو * ةملءءلاو ةيرظنلا ةوقلا ىلإ 54 ظ

 امهملعىلءتشم دهعلاب ءافولاف هللا قلخ ىلع ةقفشلاو ىللاعت هللا مال مظعتلا نيصاىلبع ةروضصقم |

 هللا مال (ماذعت هيءافولا ناك هبهللا صااملو هللا قلخ ىلع ةقفشوهف قلخحا ةعفنا ببس كلذ ذا اعم |
 نهنم ةاصخ هيف تناك نمو اصلاخ اقفانمناك هبف نكن م عبرا ) ملسو هيلعللاىفص هللاوسرلاق ١

 اذاو ناخ ) ةناماهدنع عضوو انيما لعجىا ( نما اذا اهعديىتح قافنلا نم ةاصخهبف تناك
 بحاصلاق * قحلا نع لامىا (رك مصاخ اذاو) ءافولا درت ىا ( ردغدهاع ذاق نذدك“ ثدحا |
 ناقفانملا نم وهف رهظاام ىالخ نطب ا نملكلب اهبف ةروصحقفانملا يآ ناضرغلا سيلوةفحتلا |
 ريغلا قح فن وكي نا نكمي اك دهعلاب ءافولاو ماقملا ءاضتقاراشعابن وكي مانالا ريخ نمددعلا رودصف |

 دعهتال تامرجملاكراتلاو تاعاطلاب ى الاوه-نسفنل ادعي قاولانال' سفنل! وج اضيانكمي
 ءارنضلاو ءارسلاىف هدهعب ىفوبنا لقاعل ا ىلعف * باقعلا نع دعبتو باوثلاب سفللازوش كلذ

 تاسسحتسم نم. 'ىث ىلا رظ:.الذا .ادقع هللا عم دّقع 1 يح - هتظفاحمو دهتجو أ

 اهنع ىضممث هتبجاف اهيلارظنف رهوجلاو' ردلا 5 ةعط تعط قار قومام ف قير
 لاقو باشلاب قاعتىتح اعرمسص بثوف اهدحي مف هدف اهنع بهذ املف اهيحاص هيلارظندقو

 لاقف تاقرسلا ل هانم اذه سدل لاق هيلارظن اءلق ناطلسل ىلا هلمحف ىتقطنم قراس تنارانعاب |

 ناطلسلا هللاقف هطسو ىلع اهودجوف هشدتفتب ماق تنك تك اهتفصو :ىتقطنم قراسوهلب
 ىالوم لاقف ةقطنملا ىلا ىتفلا رظنف رافلال مع لمعتورابخالا سايل سبات ى مادي
 توصب مهاذاف هوبرضيل ا برضينا ناطلسلا صعأف اقلظملنلا 1 ةلاقالا ةلاقألا

 هع ناب هلق و ىتفاا ىلا ناطلينلا لوف هاب اندرا اماهوبرضتالو هوعد لوش ىريرالو عمسب

 لاقف«اودهاءاذامهدهعبنوفوملاو) ًارقم كلذنم بحعتف هربخاف كت رع ىريخا 1

 كتعنص نم اذه نسل ىنع كيلا لاقف لح ىف ىلعجاو تم اهتلقامآلا هللابكتلاس 200
 رايددريغ رادلاىف سلو قحلا ريغ دوجولاىف ربؤمالو عنصلا بحاصل عنصلاامعا

 ىوج كنج قراع رب قلك وج *« ىوخ هدنخ رف لوا تفك شو هخ

 ىتخادريت نمشد راكيب هب * ياتو“ تدود دم نبأ نك
 يأ تامل هز ا ةادعلا نحول نير رج روع ايل نحول ل

 | ةذش الاماثل اطمم ةقلطملا ةيوهلاىلا لصتناىلا كسفن ةيبرتىف مقف ريا اذهىلع تفقؤ اذاف |
 6 3 نورتشي نذلا نا 0 هب دهاشم ؟ اياو هيب كانو و ىثلك ىف قحلا دو>و ادهاشم

 | هللا ىلص لوسرلاب ناممالا نم ةماعلا لدب ىا هي هللا دنهعل ص 3اس نوانميس

 | هلرصننلو هب نامؤللا مهاوي اوماجمب ا(ع+و هك مهناعي و ق8 تان امالاب ءافولاو. ع 5

 (انمت )



 نارمع لآ ةروس مه[ هأ رجح

 تر ناز كرت ةطهقا"تمضنزأ 5 تشل) "نكد داع
 كرت لاق كد لوطام كلقف دنس نورمعو هنا هل قا انارعأ كباذ نص الانا

 سمشلا يه ا 3 هل دع لمتهب رعاكلم ةنسماكسا ءامسلا ىفناراث الا ضعبىفو * تسقبف دسحلا

 قاميْنا دساحلاتامالعنملقو:دساح هناف هححاص هجو هباوب رضا دسحلاك إم اناففق لوقف

 اودشناو تازئاذا ةمصملاب تمشيو باغاذا باتغيو دهشاذا |

 دوسح ناسل اهل حانا * تيوطةليضف رمثث هللادارااذاو

 دوعلا فرع سبط ف رءناكأم 5 ترواح م رانا ا

 رأ الاذن ورد ناك دالاودمحوتل ا ةرثكب اهنع هتازا نمدي اللف سفنلا ةمومدملا قالخ الا نم داو

 م 0 ةاضافلا تافصلا رئاسو قلخلاو ىل.علاو لعلاىف ناسنالادارفا تاماقم نيامتناف داجلا هللا نم
 آ زا هناو هناحبس قحلا هفيي دساحلاف لزالاىف ملعلا زيزعلاريدقتبالا كلذ نكيملو مهلةمحر
 | نودسحم مار) ىلاعتلاق هباتكىف نيدساحلاهللاءذدقو نوملاظلالوبامع هللا ىلاعت قحتسيال نم ىلَع
 | ةغرمشلا تافصلاب اًملحينا هللالاسن ةدومحم ىهف ةطبغلا اماو (هلضف نم للامهات | ام ىلعسانلا

 نانم ٍباتكلا لهانمو © نيملاعلابرايزيما ةيسفنلا لئاذرلا نمانياخمو ةفطللا قالخالاو
 :ىثلا كلذ راص”ىشىلع نمت !نمزاف ةنامالاب قاصلاللءايلاف اذكب هتنما لاب هي راطنقب هنمأت
 | « كلاهدؤي هه ريثكلاددءلاانهه راطنقلاب دارملاو هظفحب هلاصتاوهنم هبرقل هب علملاىنعميف

 لهاف هنلااهداف ابهذ ةنقوا ىتئامو افلا ىثرق هعدوتسامالسن هللادبعع صقنو دحج ريغنم

 انهه رانيدلاب دارملاو 6 رانيدبهنمأتنانممهنمو # اوملسانيذلامه بات كلا لهانم ةنامالا
 ا
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 رف ارانيدشيرق نم لجر هعد وتسا ف رششالانببمكوهو ه5 كللاهدؤيال قع للقلاددعلا

 مهيفنا ىنعملاو ةيئارصتلاوةيدوهيلا ىلع اوَشب نيذلامه مهنم ةناخحا ل هافىملاعت همذف هدحجو

 ةياقىف وهنم مهنمو اهيف ةنامالاىدا ةريثكلالاومالا ىلع نم واول ىتح ةنامالا ةياغىفوهنم
 نم غرفم ءانتتسا ه6 اماق هيلع تمدامالا هه نوي هناف ليلقلا ىلا ىفنم ٌؤاولىتح ةنايخلا

 لاحىالا تاقوالا نم تقوىوا لاوح الا نملاح ىف كللا هدؤيالىا تاقوالاو لاوحالا مءا

 ه6 كلذ 9 ةنبلا ةماتاو ىضاقتلاب هتبلاطمف اغلابم هسأر ىلع كمابق تقو ىفوا كمايق ماود
 نأشىف ىا ه6 نيسالاىفانيلعس يل اولاق + مهنابيسب ىا # مهناب 98 قوقحلا ءادا مك

 بلاطملانافةيلاطملا وت ليبسلا نو ةذخاؤمو باتعىا 6 لببس قه باتك ]الهانم سيلنم
 أ ىلا ىمسو مالا ىلا بوسنم ىئالاو ء'ٍفولطملا ىلا لبسلادجواذاالا ةبلاظملان ما نكمال
 | هلا- لصا ىلعقي دقف بتكيالن ف ”ىثلالصامالانالكلذو بتكيأل ناكهنالاما مالسل اهيلع
 ظ  بذكلا هللاىبعنولوميو 88 ىرقلاماىمو ةكم ىلا سن مالسل اهللعةنال لبقو .بتكيالناىف

 1 مهنال كلذو هللا ىلع وو نوبذاك مهنا 7 نوملعيمهو #3 ةيباسكاسل كلذنا مهئاعدأب

 ## ىلب 2 مارح هلل اةناحاو هبرارضالاو ريغلا لام سبحو اهلك نايدالا بجاو ةنام الاءادا

 متن م ىا نم ىلا عجار ريمضلا :# هدهعب ىفوأ نم 0 لييسنييمالا ف مهيلع ىلب ىادوفناملتايشا
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 عيت نملال مكنيد لهال ىا 6 مكنيدعس نملالا ف ىلق قيدصتب اورقتالىا 4 اوتمؤتالو |
 ةيقبنم ناكر اهنلا لوا نآ رقلاب ناميالا اورهظا مهغابتال ةمدقتملا ةفئاطلا تلاقامل رساوادمت ١
 ,اورقتالو نيملسملل هورهظنالنكل مكبولقب نا رقلاو مالسالاةيقحب اوقدصتال مكتامهل اهمالك

 ىلإ ءاشينم هيىدوهي 46 هللاىدهىدهلانا قه ءاسؤرال دمعاي «لقؤه مكتيدلهالالا كلذب

 ضارتعاوهو مكلخيو «دكرضيالف هللانم قيفوتلاو .ةيادهلاتناكاذاف هيلع هتبئيو ناميالا ْ

 لعفل ماللا ريدقتب ةلع 46 متيتواام لثمدحا ىنؤي نا © لئاطل دخي ريغ مهديك نوكل ديقم |
 لعلاو باتكلا يلضفنم متيطعاام لثمدحا ىطعينال ديكلامتربدو لوقلا كلذ ملقىافوذحم ١
 ىلع ضطع 6 مكوجاحيوأ 92 ملقام ملقناىلا مكلايعادراص دسملا نم مكبام ىنيرخآ ”ىنلال ظ
 دنع موجاحب نالو كلذل متربدام متربدىا عملا ىنعمىف هنالدحتا ىلا: دئام عجلاريمضو ىؤينا ظ
 ناف ةجحلاب كوبلخف ةمايقلاءون 46 مكبر دنح 8 مكباتك لثم باتكلا نم دحاى وام كرفك
 ءاتياو قيفوتلاو ىدهلا ىا # لضفلانا لق هبردتع هيفلاخم جاحب نا دبالىحولاّللاءانا نم

 # عساوةللاوؤ# هدابعنم 6 ءاشي نم هيتؤي لف هتثيشموهتردقب ىا 6 هللاديب » باتكلاورلعلا |
 ىأب ءاثيدبعىأ ىلع لضفتينا حصي ةردقلا لامكاف لعل لماكىا 6# ملع قف ةردقلا لماكىا ظ
 هي هتمحر بص تخ 98 باوصلاوةمكحلا هج و ىلعالاهلاعفا نم”ىشنوكيال هملعلامكلو ءاشلضفت |
 ررقم هلبقامل لري ذتاهالك ه# مظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشينم » ىلعةروصقم هتححر لعج ىا

 هلنكلو ناسنالا.ةلجىف ازوكسم ناك ناو دسحلانا تاي آلاقيقحتىف ةراشالاو © هنومضمل

 هاا لوصحو لاملا عمج ةليسوهلعجيو ءاملعلاهبىقابيو ءاهفسلا هب ىراعللملا ملعتي ملاعي صاصتخا

 لاق اك قلخلا ديفيو اهرشني وهف. ةلك هللاءان 1 لعلك ىلع دسحيف ايندلا ٍبابرا دنع لوبقلاو
 ةمكح هللاان | لجرو قح ىف كله ىلع هطلسفالامهلئادأت ١ لجر نينثاىفالادسحال) مالسلاهلع

 دوما راج اناس ناكوب:نيلمكرلاب نب هزاع دناللا ادت نحلم (هالموراهيئقهروف |
 | باسحلا لبقرانلا نولخ دي ةتس) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق *لببقلا اذه نممالسلا هيلع ىلا ىلع

 راجتلاوربكلابنيقاهدلاو ةببصعلاببرعلاو روجلابىدعب نم ءاسمالا) لاق مهنم هللا لوسراي لبق
 لصا نه ثالث) ملسو هيلعهللا ىلصهللا ل وسرلاق(دسحلاب معلا لهاو لهجلابقاتسرلا لهاوةنامخلاب
 : ( مدل دجسيال نأىعزبكلا هلمحسيلبانافربكلاو كايا نهورذحاو نهوقناف ةئيطخ لك
 ظ ىاجلا ىلوملا لاق

 تسر ناهنن هسكنسرب كيرات بشرد * رومىاي ناشنزا ناك نزم ىربكى فال

 تسرتناسا نيمززاززوسيندنك ارموك * نازكناسا ريكمارتانوربندركنوددزو
 اضيا لاقو : ( ةرجشلانم لكان اىلع صرحلاهلمحم دا نافصرحلاو كاياو )

 تسدتسبب ازعمطو صرحدوب هجرهزا * ىإب داهن تعانقزع هك ىلد يفرد
 تننكش ارزآ ”كرعمو صرج رازاب * شيوخ عاتم تعانتدرك هضرعهك اجره

 ىدعسلاخيشلالاق : ( ادسح هبحاص اهدحالتق امنا مدآ ىنانافادسحلاو مك اياو )
 تسرد ربدوُحزْوك مكه جاردوسح * ىبك نوردنا مرازاين هكنا مناوت |

 (!مريع )
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 | ةئمللاو نارقلا ىلا اوعجراف عا كذع لكشا اذاذ توملا تماضلاوب نأ رقلا قطانلاف |
 ( تاومالا لاوحا ىف رابتعالاب ةودلف مكلق اننقاذاو .'

 تسسن دما ىرادافو ايتدز * تمس ديواج كلم رسي ىا ناهج

 ' هلعوهامع لوزيالنيصحلا حو مهن .نوبوافتم للععلاو داقتعالاىف سانلاو

 .ايلوالاو ءامنالا اههلان ىتاا نيدلا ٍنابف :ىوصقلا ةيترملا وهو هلالضاىف سانلا قفتا ناو

 ارطبالو [ انه تددزا ام ءاطغلا فشكول ] ههجو هللامرك ىلع لاق نينمؤملانم دارفالاو
 ىوهلا حاير هورذت هيف ةناتمال فيعضوهنم مهن.و .همكحىف وهام اذكف سوسحلا ف كشلا ْ

 يك سانا ) اسوهياع هللالص هللالوسر لاق ةيلزالا ةيانعلا هلدعاست+للنا دعإا تءاش ثدح
 يمت ..كلو لاوقالاو قالخالاو لامعالا نداعم سانلانا ىنعي ( ةضفااو بهذلا |

 هفو حابدملارتشىف لاق * ىندالاف ىندالا ىلا ئهتنتنا ىلا ةضفلاو بهذلا نداعم 20

 سوفنلا ةضاي 500 ىتش قالخالا مراكم ىهاوج نم عابطلا نداعمىفامزا ىلا ةراشا '

 لاقنم داجا دقلو بعتلاو ةاساقملاب نداعملانم سهاوحلا جرختساك

 ىلادلا رهس للملا بلط نمو + ىلاعملا بستكت دكلا رده ْ

 ىل اللا بلطنهرحبلا صوغي « الذ مانت“ مث زعلا مورت ْ
 صلخ وقيرطلا اذهكولس لهس هللا لعل داو الاو لادبالا نم دادمتسالاو داهتجالا نم .دبالف
 قضعلا بطال انو ا م

 ديشك ناجومسج ”ىرواس دوب لكشم «  نازا ديقكء لم .نيمزاو ناسا: .طعألا

 0 ناؤن تمه ؛توه“ اززراب "ناك + قشع ناورهر ددمزا نك ىوق تمس ْ

 ةوم ىلع تلدو لجنالاو ةاروتلا هبت قطنامب ىا هللاتاي اب نو 6 باتكلا لهااي ف |

 لحااي قي هللاتايا اهنا نودهشت ا ىا هي نودهشت متاد و 22 سو هيلع هللا ىل اص دخت |

 ىلعهلزنا ىذلا هللاباتك قحلاب دارملا 5 لطابلاب قحلا 8 نوطلخم ىا يي توسل باتكلا ْ

 ربا رخآلاب اهدحا طلخمو مهيدياب ه هيو لطابلابو .ماللا| هيلع ىسعوىسوم ٠
 هي 34 ا نومتكتو © ىلاعت هللادنعنم لكلا اولوَعْناب قحلا ةروصىف مهلطاب

 لها نم ةفن اط ت تلاقو 0 ئباتك ىف تبان قحدنا # نوملعت متلاو قي هتعنو مهر هللا لص 1

 ناميالا اورهظا ىا هي ىذلاب اونما مهباقعال 00 مهؤاسؤر مهو # باتكلا

 نالهلواىفىا هي 1 نيملسملا ىلع ىا # اونما نيذلا ىلع لزنا 3: ىذلا نآرقلاب

 ةاقالملا دنع ناننالا ءاضعا نم رهظيام لوا هج 1000 نيام ل انف نايت لآ

 ىدابهب متنما مكنامهل نب 30 صراهنلارخآ ىنهب رنكلا نمهلعمتنااماو رهظا ىاهرخآ اورفك اووي

 وملا ىا 3 مهلعل 24 هنع متعج رف 0 والا مكبر للخ ىلع متفتوف هيف ملمأت منلمأت ريغ نم ىأرلا

 كلامو 0 سككس ةفئ علا دارملاو . متعجراك هب ناميالا نم هبلع مهامع هي نوعجري
 املا اولصو ةبعكلاىلا ةالصلا نم مهلعلزناااونما ةليقلا تلوحاملامهباحصال الاق فيصلانبا
 ا نوعجريف اوعجر دقو انم ملعا مم نولوقي مهلعل هرخآ ةرخصلا ىلا اولصمت راهتلا راهتلا لوا

 لنك عباس سمس 2 ل مم آذآ

 20 ىو ماعلا ور
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 نيد ىلع مهاربا نوكي فيكف ةنس ىنلا جوسيعو ئبوم نيو ةنس فلا ىمومو محاربا نيب.
 فرحمن تردص ربخو ًادتبمنم ةلج ه6 ءالؤه.متتااه هه ةلواطتم ةئمزاب هدهع دعبالا ثدحيمل
 ' مججاح 5 ثيح ىتلا ءالؤه متنا ىا مهتلفغ لامكب اراعشا ةفنأتسم ةلمجب تنيي, مث هينتلا
 ظ مكلسيلامف نوجاحت يو ولم مالسلاهيلع دم ةوبسنم لجنالاو ةاروتلانم * ع هب مكل مف
 ' مالسلاهيلع هئيدل رك ذالذا مههاربا نيد نم هءمكل لعالو مكباتك ىف هلرك ذالاهف 6 رعدب
 لحم ىا ه6 نوملعتال مثاو 8 انملعيف هيف متجاحام *« سيشاو 36 امطق نيباتكلا دحايف
 نكلو 88 ررقملا ناهربلا هبقطنا< حيرصت 6 اينارصنالو ايدوهي مهاربا ناك ام هج عازتلا
 دارملا سيلو ىلاعتهلل اداقنم ىا هي املسم 8 اهلك ةغئازلا دئاقعلا نع الئام ىا 6# افينح ناك
 مهناب ضرعت 3 ناكر شملا نم ناك امو 8#: مازلالا كرتشال الاو مالسالا ةلم ىلع 0

 هتلم ىلع مهنا نيكربثملا ءاعدال درو هللا نبا حيسملاو هللا نبا ريزع مهلوشب نوك رشم
 مهاربا نيد ىلع هبا هاوعدب سانلا قحانا ىا 1 مهارباب ىسانلا ىلواذا #3 مالسلا هيلع

 هنال ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىطصملا دمحم ىا ىنلا اذهو ع هنامزىف 6# هوعبتا نيذلل 3#
 رثك اىف مهتقفاومل ةمالا هذهنم لسوهيلع هللاىلص دمحمبو هللاب هي اونما نيذلاو © هعبتا
 تدو 3 مهئاعإب ويلا مهيزاحمو مهر صني نيم وملاىلوهللاو #3 ةلاصالا ىلع مهل هعرشام

 نيدنع .كتوفرصي 6 مكنولضي له ناىا هي وا # تبحا ىا يك باتكلا لهانم ةفئاط
 للا تانا نولتي ةمئاق ةما باتكلا لها نم نال. ةفئاط لاقامتاو رفكلا نيد ىلا مالسالا
 ىلع مهتايثو نيبطاخلا خوسر لاك ىلع ةلالدلل اهب”ئج ةيلاح ةلج  مهسفناالا نولضيامو #َ
 هيفعاضي هناامل مهيلا الا هلابو دوعيالو لالضالا مهاطختامو ىلا يوقلا نيدلان م هيلع مهام |
 ٍ هش رط نمنا نيام ىلاعت هنا معا # مهلهررضو هلابو صاصتخابىا 2 نورءشلامو 0 مهبادع ْ

 ' اذه ىلع نورصتقبال مهنا نيب ةححلا لوبق نع ضارعالاو قا نع لودعلا باتكلا لها
 ' لقاملا ىلعف * تاهبشلا ءاقلاب مالسلا هيلع لوسرلاب نما نم لالضاىف نودهتجي لب ردقلا
 ظ هللا ميحلصا ناجلاو سنالا لالض نم مجد ناطبش لك تااقلاب موقلا قيرطلا نع لضيال نا
 | هللالوسر قارف اندامل هنع هللاىضر دوعسم نءا لاق« لالضلاالا قحلادعب اذامو نانملا كلملا
 ١ مكبابح سم) لاقو هانيع تعمدف انيلارظن مث اهنعهّللا يضر ةشئئاءانما تيب,ىف انعنج لس وهيلعتتلا ىلص
 ' ىلاو هللا .ىلا بلقنملا ناحو قارفلا انددق هتعاطو هللاىوقتب مكيدوا للامكمحر هللا ابح
 ' اًؤاشنا هذه ىنايثىف ىتوفكيو ىتبب لها لاجز ىلسغي ىوأملا ةنج ىلاو ىهتنملا ةردس
 ١ ىدح ريفش ىلع اذه ىتيبىف ىريرس ىلع وعض قومتنفكو ىنومتاسغاذاف ةينامي ةلحفوا
 ' لفارسا مث ليئاكم مث مالسلاه يلع ليربج ىبيح ىلع لصينم لواف ةعاس ىنع اوجرخام
 اوحاص هقارف اوعمساءاف ( ىلع اولص اجوف اجوفىلع اواخدامت مهدونج عم توملا كلم مث
 ىلاف انع تيهذ اذا. انما ناطلسو. انعم عمشو انبر لوسر تنا هللالوسراي اواقو اوكبو
 / اهلي حضاولا عساولاقيرطلا ىلعىا ( ءاضيبلا ةححملا ىلع 79-5 لاق انروماىف عجارت نم“
 اتماصو اقطان نيظءعاو مكل تكرتو) كلاهالا اهريغ ىلا اهدعب غيزرالو خوضولا ىف اهراهنك |

 الط

 (قطاناف )



 نارمع لآ ةروس مك حا/ ٠

 | ىلا قدص هّق رعم همدق تلبقل لت تر لكل لاقف هناتكب ءاح نمم اهفمعَو مالكا |

 | بتكمنا مث « ةسايرلا باهذنم فاخنكل ةميدقلا بتكلا نم هلةمولعملا هتامالعب مالسلاهملع

 ىذلا مدقلا نيدلا كرثننا عيطتسنال انكلو ىب كنا دهشنانا .مالسلاهىلع 5 ا ظ

 ةمانقلاءوب ىلا مهكلم تين دقل) لاقف مالسلاهِلع ىنلا بجعف مالسلاهبلع 0 هللا هافطصا
 هلع اءدف هلتقدارا امدعب لوسرلا عجرؤ هباتك قف سراف كلم ىرسأ 0 ادب ْ ١

 ةراشالاو ب كلذك ناكف ادبا مهل كلمالف كلم هللاقرخ لاقف !سوهيلع لالص للا لوسر ظ
 | (أش هبكرشتالو هللاالا دبعلالنا) ىلاعتلاقاك ةيدوبعلا صالخا ليكم وصانأ هب ل13

 | قزرلا 2 طيف « هللا: ود نم ابابرا اضعب انضعب ذخح الوإ هريغ هنم بلطنال هللاالا كم و ظ

 | اودهشا) مهل مت ((اواوقفإ) لالا اذه نع ضرعا نم ىن (اولوتنافإطئاسؤلا نمرومالاةيؤدو
 ع ا صآالخآلاو دحوتلانُم هلا هللااناعدال نوملتستسم ('نوملسم ناب ظ

 | مهل دهشياك ديحوتلاو مالسالا ىلع اقلام ول هل راقكلا دهن السالا ىلع داهشالا ىف رسلاو

 | ةيدالاو معلا بحت كاراىنا) هنع هللاىغر ىردخلا دعس ال مالسلاهلع ىتلا لاه لوس وملا ظ

 توص ىدم عمسإال هناف ءادنلاب كتوص عفراف ةالصلاب تنذاف كتيدابو كمدغىف تنك اذاف

 ةمايقلا مون ديحوتلاب مهلرافكلا ةداهشن وكف (ةمايقلاموي هلدهشالا ”ىشالو سناالو نٍجْنذؤملا ٍ
 هصلخانملبيغلا بناجنم بهي لوصالا لصاو ثول ةورعلا م ديحوتلاف . مهسفنا ىلع ةحح |

 هيناعمىف ربدتلا مدعو هيواخل نع ضاىعالاب هللاباتك فلاخ النا لقاعلا ىلعف * لوبقلا لوق

 ظ

 ٍنارتلاهلع لاهينا لئق لالضلاو ىنلاو لهجلا فنتحمو لامجالاو معلا كسلا تالفحتإلا

 ءازدل وذو تاكل فلل ادلع :ناشاغلا لاق+:- ثاؤنالا لمدن ةلاجف ةةجتبلا

 مث هل نيرد جوم نيرت ت>سزا نخس *« تفريم نابكح دنمدرخز ىرسك شيب
 مهب تسريب و ىرادان 2 ىقك تك درناو ع: زايد موذناو ىراعب 000 نأ

 مكح مكح موس حسجرتب تفر تبقاع * لمح ءوسو لجا برق هكت فك نيمويس

 .وهام بادشلادشاناوىلا مالكلا رختاف ءامكحلا نم ةثالث ناورشونا سلجم ىف امو, عمتجا ىنعي

 عم ندبلا ةلعو ضرملا ىدنهلا مب كلا لاقو .رقفلاعم ةخوخيشلاوه ىمورلا مكحلا لاقف

 ىلع اوقفتاف لمعلا ءوسو دل برقوه رهجرزب يك مومهلاو مومغلا ةرثك
 لعااي ف نيمآ تاذللا مذاه مودق لبق هقيفوتب اندياو تاءاطلا ةوالح مك اياو هللاانقزر هلوق
 6 مهاربا ل ةلم هك ىف ف نولداجت #4 نوجاحتل 9 ىراصتلاو دوهيلانم 6 باتكلا

 | مالسلاهيلعهتا امهنم دحاو لك مجزومالسلاهيلع مهاربا ىف ىراصتلاو دوهيلاتعزانمت هتعيرشو
 ظ مكنم ناك مالسلاهيلعهنا نوعدت+ل ىنعملاو تلزنف لسوهيلع هللا ىبص هللا ل وسر ىلا اعفارتو مهنم |

 ظ مالسلاه لع ىسيع ىلع # لحالاو # مالسلاهيلع ىسوم ىلع 6 ةيروتلا تلزئاامو هب

 باتكلا لوز دعب ةمارصنل هنلاو ةيدوهبلاب متمس مناو هن وم دعب نم ىا 6 هدعب 4

 1 نال لاحلا لادجلاب نولداحتف مك كهذم نالطب نولقعتالف نو ركفتتالأ ىا  نولقعتالفأ ©

ْ 
 ا



 ناوج, ىأ سرتب_ سب سه ذأ + قبسارب“ كوكب نبدي " هان 0
 ' مارتحالل ثعاب و ةيلاعلا بلاطملاىلا ىثرتلل بيس مهيلع فالخلا كرتو خعاشملا بولق ظفشل |
 | هل للا ضيق الا هنسل اخيش باش مركا ام ) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ماركألاو |

 || نسا ىلا نع كح و  هنم ةب ونال نيذاتسالا قوقع خباشملا لاق ( هتسدنع همركي نم
 أ رونتلا ىف ريط ىل قلعي نا تيب ىف ترما تنكو ىدلاخلا رفعجدنع ةليل تنك لاق ىناذمهلا
 | ريطلا جرخاف ىلزنم ىلا تعجرو ”ىثب تللعتف ةلبللا اندنع ّمأ رفعج ىل لاقف هعم ىللق ناكو |
 ىلاو نيرضاحلا لفاغت دنع ريطلا لمحو بابل! نم بلك لخ دف ىدي نبي عضوو 0 ْ
 | عقو ني رفعج ىلع تلخد تحبصا املف بصناف ةمداخلا ليذ هب قلعتف هتحن ا ىذلا ٌباَذوملاب |

 ْ قاقدلا ىلع وبا خشلالاق * هيْدؤوِي بلك هيلع طلسي حاشملا بولق ظفح نم لاق ىلع هرصن
 ٌْ جر لف قدصلا مهعنما مهللا لاقو يلع اود دإبلا نم لضفلا نيدمحم خاب لها ىننامل هرمسس دق
 أ دوهلا ىا هك باتكلا لهااي لق #8 نيما ةفلاخلا نم مكلياو هللا انميصع قيدص هدعب خلب نم
 ٌْ قيرط نع لدعيناب ىل اعت هللا هاف مهناعأ ىلع اصيرح مالسل اهيلع ناك اولاعت 2 ىراصتاو

 أ لادجلا كزتو فاصتالا ىلع بم مالك هنا لس لقع لك دهب جهنىلا جاجتحالاو ةلداجما
 أ هلا اوعدام نيست دارملاو اومله ىا اولاعت ياتكلا لها اي لق لاقف لادتعاو ءاوس ىلع | || كيلاو انيلا هتبسن زكرملاف تبان مالك وهف بصعتلا ةساشهيف نوكي ىتح بناجولا هيف لال
 ىلاعتلا نم ذوخأم ظفللا لصا نال ناكمىلا ناكم نم الاقثنا نكي ناو هفرظنلاىلا هجوتلاو |
 ىلاوثلا بلط ىلع الاد راصىتح هلامعتسارثك مث لاع ناكمىلا طباه عضومنم .عافترالا وهو |

 قاصتا اهيف بتكلاو لسرلا اهبف فلتخيال # مكتييو اننبب ءاوس ةلكىلا ولف هيلا عدي ثيح
 ةدابعلاب هدحو ىأ 4 هللا الادعت النا #3 ىو هيحاص ىلعدحال اهف لسالو ضعبل انضعب نم
 الها هارئالو ةداسلا قاقحتسا ىف اكيرش هريغ لعجمالو أيش هب كرشنالو ف اهيف صلختلو
 هللانبا حبسملاو هللا نءاري نع لوقنناب 5 للان ودنم ابابرا اضءب انضعب ذخالو 0 هدمعتن ال
 انلثم رش و انذعب مهنم داك نال مرحتلاو لدلحتلا نم اوثدحا |هف رابحالا عبطنالو
 | 6 اولوتناف ع ةلبقلا ريغل تيلص ما قلاخلا ةصعم ىف اقواخم تعطا ىلاباال ليذفلانعو *
 نونمؤملاو تنا مهل لق ىا ه6 اولوقف ف كارشالا كرو ديحوتلا نم هبلا متوعدامح
 :ىور - مكتود نوملسم اناب اوفرتعاف ةجحلا مكتمزل ىا 4 نوماسم اناب اودهشا كَ

 ' مظع لقرم ىلا هللالوسر دممنم ) رصيق ىلا بتك سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا
 ىسلا نم ىا ( مست مسا مالسالا ةياعرب كوعدا ىتاف دعب اما ىدهلا عبنا نم ىلع مالس مورلا
 مثا كيلع ناف تيلوت ناو نيترم كرجاهنلاكنؤي ساو ) ةرخ الاىف باذعلا نمو. ايندلا ىف
 (أش هبدلرشنالو لالا دحالزا مكيبو انتيءاوس ةلكىلا اولاعت باتكلا لهاايو نيسيرالا

 ىلا لاح نع لأس لق ىهنا حيحصلا ربخلا ىف ءاجو * (نو.لسماناب اودهشأ اواوقف) هلوق ىلا |

 « لع )



 نارمع لآ ةروس مهي خ0 زج>

 ىلا ىنارصن ضرالا هجو ىلع قسالو اوكلهتف اواهايتالف اهب هلازال هناكم نم المج ليزي نا

 لاق اتيدىلع تشاو كيد ىلع كرتنت ناو كلهاسال نا انيأر مساقلا ابا اي اولاقف ةمايقلا مو

 (نيماملاىلعام مكذعو نيماسملل ام مكل نكي اودلساف ةلهابملا مبا اذاف) سو هيلع هللا ىلص ظ
 انوزغلالزا ىلع كنحلاصن ن دعو سلا؛(ىرغتشام اولا كذاعا ناز لاقف اونأف .

 بجرىف فلاو رفصىف فلا ةلحىفلا م 31 لك كلا ىدؤتناىلع اتيدنع اندرتالو انذخم الو

 ىلاعت هللا ءاشول اهوجو ئرال-قا كقيولملا لسا ارامل وفتو ”مهنيدرؤماب مه هلع: ا ظ

 ىف ىذلاو ) لاقو كلدب اباتك مهل بتكو كلذىلع مهلك اصف ديدح نم ةيداع اعرد نيثالثو ْ

 مهيلعمر رطضالو ريزاتخو“ةدرق اوخسل اونعالواو نار لهاىلع ىلديدق كالهلا نا هدس

 لوحلا لاس اكو رس كلا: شؤزلا ا ءارمادلا تح 'هيحاوتنا لاس انفاس الو ااذواب :ئدازلا

 هماو ماللا هلع ىبيع اين نم صقام ىا هي اذه نا 6# ( اوكلهىتح مهلك ىراضتلا ىلع
 هك هللا الا ع دلاام 3 هلأ نم امو ةاشلا كوخ ا هنا نود © قا صصقلاوهل 2 |

 هي مكحلاززعلا وهل هللازاو © مهثيلثتىف ىراصنلا ىلع درلل ادك أت ةبتارغتسالا نمي هبف حرص

 ةمكحلاو ةردقلا ىف. هك ناشي دحاال تامولعملاب طبحلا مكحلا . تارودقملا عبمج ىلع رداقلا
 كبلعصق ىذلا قملاو ديحوتلا لوبت نع اوضرعا ىا هي اولوتناف 9: ةيهولالاف هكراشبل
 عطقاف ىا نيدسفملاب ملع هللا ناذ ةعطاسلا نيهاربلاو ةر نا جحا كلت اونياع ام دعب ظ

 ند مهبولق فام ىل طع علطم نيدسفملا داتنكه ملع هللا ناف هللا ىلا مج لإ .ضوفو منع كمالك |

 لاصتا ةسس امظع ارتأت ءاشالا ةاهامل هلا ع مهمازاجم ىلع طاداقع ةدسافلا] ضاىغالا |

 لاعفنان وكف ىرصتلا ملاعلا ف هللازذاب رئؤملاوهو هب مهأيا هللادسأتو سدقلا حورب مهسوفت

 ويلالاو وح ويس اكناهلل سل ١) ١ تانهلاب انحور نم انثدب لاعقتاك هنم: ىرصنعل نعلاحلاعلا

 متازعلاو تادارالا ثودح دنع ءاضعالا كيرحت نم كلذ ريغو قوشعملا لاوحا ىف ركشلاو

 مارجا لعفنيف هب لصتنامريثأت ىلاصتالا هجوتلا دنع ملاعلاىف اهريثأت ةبكلملا سوفتلا لاعفناو

 ظ هسفن نم ىراصنلا سوفن تلعفنا فكرت ملأ دارا امبخهف ةيئاسنالا ةصقانلا سوفنلاو رصانعلا

 تاليوأتاىف اذك ةيزجلاب ةغداوملا تبلطف ةلهابملا نع تمححاو ىفوخلاب ةاهابملا لبق مالسل اهيلع

 كلذ: نيغوا( توللاوا:ضوملائ شمت لوك تافطنامو اع اعد اذا ىلولا لاح اذكو *« ةيناشاقلا |
 رعشلا سلجم ىفىدنجخلا نيدلا لاك خب خشلا امون ىأر ىطاسيلا يعاشلانا ىور  ايالبلانم |

 روفلا ىلع هباوج ىف خيشلا لاقف * دنول ىا ىباع زا ىباع زا لاقف

 اذكههعمهتلماعموهبداءوسنمىذأتهكلو * دنجخ زا مدنجخ زا مدنحخ زا

 ةهادنلاب لاقو ىكاسلا هعمسق ناركس باشلا اذه نا بلاغلا لاقف هركسىلع هلمحو |

 ميوكيم هن اتسم نذع س ىراشه نيعرد زازا هَ مواةزمت بارخ شك مدر تسيمشج هس ظ

 هل وحهلا قيرطب لاقم

 تفك ناوتيم شر هد 07 تباقزك اهب: طواق كو شير ىدنخخ دحلم ىا

 ةسقنا نيت نم هتعاس نه تاق سلا كلذف 4 هيلع 2ابف ادد ملأت أت هنم ملأت عاب هعمساملق |
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 | لبق مالسلاهيلع ىلا ىلع لزن ناك دقو (مهوعد) سو هيلع ةلاىبص لاق مهوعنب نا سو أ

 متقنإف دمع اي اولاق ( ادلو هللنا ايكمعزو ريزتللا امكاكاو بيلصلا امكتدابع ثالث مالسالا
 اهاقلا هتكو هلوسرو هللادبعوه لجا) لاق دبع هنا لوقتاولاق لوقا امو) لاق ىسيع انبحاص :

 هل ٍباال هنا تملتس ثيط با نيغ نم اناسنا تيار له اولاقو اوضغف ( ٍلوتبلا .ءارذعلا ىلا
 / (ماالو ٍباهلناكام مالسلا هيلع مدآ نإ) ٍمسوهيلعهللاىلص اقف هللاوه ن ا و دل

 ماو با ريغنم .دوجولاف مالسلاهيلع ىسيع لاح اذكف ىلاعت هلل اسا هنوك. كلذ نم مزلبجلو |
 مصألا ةهبسشل عطقا ن وكل برغالاب بيرغلا هبسشف با ريغنم دوجولان م ةداعلل قرخا
 ' ق/طاوه هماو ىسع ًايننم كيلع انصصقام ىا © قحلا 98 هبرغتساام برا وهايف رظناذا
 ١ كلذ : دءابيللا ميم تّدلو مهلوقو هللا نبا هنا ىراصللا لوقال 1 كير نم ةه.اساك

 باهلالاةَغررط ىلع مالسلاا هيلع ىلا باطلا كلذىف نيكاشلا نم ىا © نيرتمملا نم نكتالف
 نم هنع ىهنملا رودص روصتي نا. ىضتقي هقيقح *ىثلا نع ىهنلا نال تيشتلا ةدايزا جبمهتلاو
 لعوب كيم ىلع مد ىنعلاو هيلع لزتا ام,ةجسىف اكاش.مالبلاهيلع د فرس ل دهم
 تلادجر رولصتم وب! مامالا لاق .«بهيف كنثلا نع مريتلاو قى لع ناتكمطإلا نم هلع تناآم
 نودصتملا مه ذا ىراصنلا نم ىا © كجاح نف + ىهنلا عفرتالو د ل 1 ل فيصعلا
 جلا نأشلا ىلع سيل هنا مهنم امحز هماو مالسلا .هيلع ىسيِع نأشىف. ىا .ه هبف #8 ةجاحملل
 كنم كلذ اوعمسو تانيبلا تاي آلا نم ايعطق اباحا:هبجوبام ىا #4 يللا نم كءاجامدعب نم #َ
 هب لماعياع مهلماعو مهعم مالكلا عطقافىا يو لقف ىنلاو لالضلا نم هيلع مهام اوؤعري ملف !

 ىعادلانأك دعاصتلا لصالاىف ىلاعتلا ه4 اولاعت 96 مهل لقف ةنعالملا ىلا مهوعدتنا وه هرقل
 ىأرلاب اوملهىا ناك نيا وعدم لكل كلذ راصمث هيلا ىلاعتي نا هسماف كفي .وعملارو ىلعرشا
 6 ؟انباو انءانبا عدن 9 مهداسجاب هدنع نورضاحو نولبقم مهنال نادبالاب ال ةعزملاو ْ
 ىرخا ةهج نم نهقلعتف ءاج سلا امآاو.ن نهتم عا مهنوك روهظل تانلا رك ذ نع مهب م

 مهقصل أ وهلها ةرزعاو هسفن مكنمو انم لك عديل ىا« يكسفناو انسفناو ؟ءاسنو انءاسنو 8 ٠
 لاذنمل لوقو بذاكلا نعلن ناب لهابتن.ىا 46 لهتبنمث 9 اهيلع مهلمحي و ةلهابملا ىلا هبلغ
 هانعمل نيم لهتبن ىلع تنطع ه6 نييذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف #9 مكمو انم بذاكلا ىلع
 دل اولاق ضع مهضعالخ املف رظنناو .عجرت ىتح اولاق ةلهاملاىلا اوعدامل مهنا ىور ن

 ؟ءاجددقلو لسرم ىن ادم نا ىراصللا رشعماي متفرع دقل هللاو لاقف ىرتام حملا |
 ىلا اوفرصناو لجرلا اوعداوق هياع مسام ىلع ةماقالاو مكنيد فلاالا .متيبا ناف نكلهتل ظ متلمف نئل و مهريغص تبنالو مهريبك شاعف طق اين موق لعاب ام هللاو عكبحاص سما نم لصفلاب |

 دالاس دجلا نيسملا انضتحم جرخ دقو سو هيلع هللا ىلص هللالوسر اوتأف .كدالب
 نازحمب فقسا.لاقف( اوْسَأَف ,توعدانا اذا) لوقي وهو هنع هللاىضر اهفلخ ىلعو هفلخ ىثم |

 نجوم وموسم بيوس هبسسساوممسممم هوم وس ون هه ع سس  اصتح نعم سمسم 0: -- -__ _ |أآأآ72ؤإ59-تتى١[©[5©2آ57
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 الفا ناد "دؤقناو“ وتع 2 نك ال نفك ىدناوخوحتزأ جيهت فك

 ٌناَوجر[شْؤملاوخ كدكم دنا اكليل 8 ارز نآنيتدف .حبمك فيش لو
 دن ىوخ نادب ناسك“ كويك + ادعكف ىادركب از وتكح داب

 [1] وربوخ باوج شوخ ىاىفتفك * وكب - ندرك "انسشا :ىلاد جيتيه

 تساهل ادرك نياق غىشك كناز * . [تشاش ىوحب ىا يق كد

 نأزر بازد 5 دال طخ ىوحم وترك * نادباجت ا وحن هن دياي بوح

 دصر 8 ايردز هدنز تجول راو؟ د ”تاكيهير. رق نع اردد ص ابرد 5

 نس قرف رت دهل تزاربسإ رحم « رشب قفاضواز ونىدرع“ نوح

 دعصتلا ىلع نوردش ال تاوهشلاو ىوهلارحبف قرغ مه هللا ريغ نوبلطي نيذلانا رهظ دقن
 م4: دوهشلا ملاع ىلا مهتاوذنع ءانفلاب اولصوو دوجولارشق نم اوصاخم نيذلااماو ىلعالا ىلا

 لاغشالاو ةنويئدلا لاّقالانم مهصلختل نييرقملاةكئالملاعم مهلاح راونا ةحنجاب نوريطب
 درحتلاب ىا ؛ضرالاو تاومسلاراطقا نم اود معطتسا ناز ىلاعل لاق هسدنلاو هسلاقلا

 ةيئاوكلملا ةدازالا كلسىف اوطرختتل 6 اوذفناف ) ةيندلا ”ثاقلعتلاو. ةئامتنملا "ت'انهلاخع
 ىه هشةححجم ىا ©« ناطلبالا نوذفتسال ال ةلعلا ةرضحلا ىلا اولصتو ةشسوريخلا نوقتلاو

 ملم نل ماللسل اهملع ىسع لاق ىلاعت هللا ىف ءانفلاو لمعلاو معلا ديرفتلاو ديرحتلاو ديحوتلا

 لخد الو ىلاعت هللاق احن ىرارطضا . ناعون ةدالولاو:[ نيترض دون ل نم تاومشلا توكيلم

 ىندع هللا زاشا ىدلاوهو 'بسكلاب لضحب ىراتتخاو.. هاظ:كلذو راشخالاو سسكلل هش

 هنا ىضرملا سوقللا هذه هلاضفا ءاودب ىواديو ىضريو بحمل كاياو هللا انقفو مالسلاهللع

 مظتنملا عيدبلاهناش ىا ه ىسيع لثم نا هه ريسع سما لك لهسي هريسسبو ردق ”ىش لكب

 ةيجعلا هلاك ىا هي مدا لثك قفهمكحو هريدق ىف ىا هك هللادنع #9 لاثمالا كلس ىف هتبارغل

 ره ريسفنا 3 اوت ف هقلخ عزانم اهف عزان الو بان اهمق بانريال قل

 مدا ىلا عجار هقلخ ىف ريمضلا لبق ناف * بارت نم مدا بلاق قلخ' ىا بارعالا نم هلل
 بيرق نع مدا 0 ثدح لكدهلا كلذ ناك امل انلق + ادوجوم مدا نكح ابارت ناك نيحو

 6 نوكف 9 ارشب أشنا ىا ه6 نك هللاق مل + عقاولاب عقيس امل ةيمست كلذ لبق مدا هاهم

 ناكىتلالاحلل ةياكح عراضملا ىلا لدع هناالا هللادرما م ناك ىا ناكف لاَ نا ىضتقملاو

 توك 10 عشب ىذلا دهاشملاةروصب لماكلا داحالا كلذل اريودت ىااهلع مدا

 مهريكو هو ديلا مهنم . مهفارشانم الجر رشع ةعبرا مهو ةئيدملا اومدق نارج دفو نا
 ةثراحوتا كلاثلاو . حيسملادبغ همساو مهبأر بحاصوهو هدعب ىذلا بقاعلاو.بها همساو

 هل ثعسي ناكو سئ انكلاهلىنب مورلا كلم ناكو مظعرطخو فرش ىف ناكو فقسالا ةمقلع نبا
 باين مهيلع رصعلادعب ةئيدملاددمىف مالسلا هيلع ىنلا ىلع اومدق ىتح اولقاف تاماذكلاب

 هيلع هللا ىلص ىلا باكا داراو مهتلس اولقتساو اولصو اوماقف ماسح هوجو مهلو ناسح

 ]١1[ وحجم ىحا.سو# نمزاىأ تفك ] ىونثلا خن ضعب فو [

 نارمج لآ ةروس مآ خخ جم

 وا نداد باو>و ناييتثك ان ققك و ىو ىارحام ناسرد مك رتفد رأوا رد
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 مدي غ+ زج كلاعلا ءزملا
 تيلفللطل 37377 ة سس

 ' موه ىلا 8 ةجحلاو ةعنملاو ةزعلاب نيرهاظ مهقوف مالسلا لها ناف دوهيلا نم مهتريسب ريس |

 ١ ىلع لب ةلذلانم ةرفكلا صلخت و ذئنيح ىهتني لعملا نا ىنعم ىلعال لمجلل ةياغ 6 ةمبقلا ||
 | ىلا مث 9 ديربام مهب ىلاعت هللا لعفت اهدعب اماف ةياغلا كلت ىلا مهنولعب نيملسملا نا ىيعم ا
 ظ نيرفاكلاو هاقيبتلا نماةريغو مالسل هيلع ىبسيعل ريمضلاو ثعبلاب مكعوجر ىا مكعج م ١
 مكحاف 8 راذنالاو ريشبتلا ىف غلبا هناف تافتلالا نمض ىف بئاغلا ىلع بطاخلا بيلغت ىلع هب |

 / نيذلااماف ل نيدلا دوما نم  نوفلتخت هبف مثثك اهف ل ىلا مكعوجر رثا ذئموي #4 مكن
 ١ ضارمالا لاصيإ و ةيزجلا ذخاو ىسلاو فيسلاب #4 ايندلا ف اديدش اباذع مهبذعاف اورفك |

 أ هل ضحم ءالتبا اهنال نمؤملاقح ىف تابوثملا نمو رفاكلا قح ىف تابوقعلان م اهناف بئاصملاو |
 نيرادلاىف هللاباذع نم مهنوصلخ # نيرصان نم مهلامو وم رانلا باذعب  ةرخ الاو ©
 امب 4 اونمآ نيذلا اماو »ف دحاو رصان مهنم دحاول سيل ىا عمار يمض ةلباقمل عما ةغيصو
 مهيطعي ىا © مهروجا مهفونق 5 نينمؤملا نديد وه 6 4 تاحلاصلا اولمعو قه هب تلسرا
 نم. ةباثالاو بيذعتلا ىردصم نييامم ناذيالل ةسغلا ىلا تافتلالا كلو ةإماك مهلامعا زاوجلا

 مهنع ىضرب الو مهضغبن ىا 46 نيملاظلا بحال هللاو لاملاو لالجلا ثدح نم قالتخالا |
 نا ىا # كيلع هولتن ف هريغو مالسلاه يلع ىسيع أبن نم فلسام ىلا ةراشا # كلذ #
 لعفلا داتسا قيرط ىلع اهبرومأملا كلملاوه ىلاتلاناعم هسفن ىلا هتوالت دنساو دماي كيلع
 ليربجةوالت نال كلذ نسح امناو كلملل مظع فيرشتو غلب مظعت هيفو م آلا ببسلا ىلا
 . نم لاح < تايآآلا نم 2 ىلاعت هللا كلذ فيضا الصا توافن ريغ نم ىلاعت هسماب تناكامل

 ءىراقالا اهملعبال راخخا اهنال كتلاسر توب ىلع ةلادلا تامالعلا نم ىا بوصنملا ريمضلا '
 يي ركذلا و ىحولا نم كلذ ناىتبف ارق الو بتكتال كنا هاظفديا ىحوب نموا باتكلا ظ

 هللا للخلا قرطت نه عونمملا مكحملاوا مكحلا ىلع َلمتستملا ىا « مكحلا ٍِظ نا رقلاىئا
 ةيئاسفنلا تافصلا نع (كيفوتم ىنا) ىسيعإب مالسلاهيلع ىسيعل لاق ىلاعت هللازا ةراشالاو * |

 هلنوكيال هللاىوسامع ايناف رصي ملنف ةيانعلا تابذجمب 6 ىلا كعفارو ) ةيناوحلا فاصوالاو
 تاوهشلالاوز ىف ةكئالملا لاك ةلاحدإتراص ءامسلا ىلا عفرامل ىسعف هللاةف رعمماقمىلا لوصو |

 ريتعيو ىدهلا قيزط عبتيو ىوهلا نعهسفن ىهنينا كلاسلا ىلعف * ةميمذلا قالخألاو فضغلاو
 بحال لاو لاق ىلاعت هللاناف لظلا بنتجيو مبقملا ميعنلاىلا لصي ى مكحلاركذلاو تاي الاب
 هللاريغ بلطىف رمعلا ءاضقناب مهسفنا ىلع نوملظي نيذلاىا 6( نيلاظلا

 انه نامي ولاا ىنبكا هاله * انواك دوب تيرط ٍفالخ

 فاصوالا نع مهسوفن نوكزيو بلقلا تاحفص نع ريغلا شقن نوحمي نيذلا مح ةقيرطلا لهاف
 ىمور نيدلالالج انالوم لاق : لاصولاولعو ةفرعملاءامس ىلا ب ورعلا نم ةعنام اهناذ ةمومذملا |

 درك سدق
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 نارمه لآ ةروس مهيب 4١ هع

 عمجتسا م اهلزحدحا نرحيملو اهءاكب دحا كدلع كبي مل هناف اهلبجف عضوم ىلع ةينالدجلا |
 لبجلا لعتش امتنا اهيلع هللادلهاف هللانئلا ةاعد ضراللاف ناكر 0 مهلمجاف ىئا مهلبف ؛ نيو كلل ْ

 2 ةللللا كلتو هللا هل هللا هعفر 7 ةاعد ضرالاىف مهدنف نوبراولاهل كيم ارو ديه ناجح

 هاسرانم ةغلب مهنم دحاو فس نويراوخلا حبصا املف.ىراصتلا اهيف نخدتىتاا ةليللا |

 ثا نقولا نه ركملاو (نبركاملازيخ هللاو هلئاوكماو اوركمو) هلوق كلدف مهلا ىسع ظ

 دنعلا اهيا اهنف ملعب ال ثيحنم ةتغب هذخاو دبعلا جاردتسا هللا نم ركملاَو ةلاحلاو ةعيدخلاو '

 كنلع هفطعو كب هفطلاماود ىف هعم كنءاسا ماودو كنلا كالوم ناسحا دوجحو نم فخ

 هللا لاق ةتغب ذخؤتف تيناوا امب حرفتو اهب رتفتو اهعم فق ىتح كلاجاردتسا كلذ نوكي نا.

 مهدمب ةيآلا ذه ىنمميف هنع هللاىضر لهسنلاق + «نوملعيال ثيحنم مهجردتسنسإ .ىلاعت |

 سابعلاوبا لاقو * اوذخا عنملانع اوبخححو ةمعنلا ىلا اونكراذاف اهنلع زكشلا مهيسنتو ماب ظ

 نمو ةئطخلا كت نم رافغتسالا مهانسناو ةنمعلت مهلانددجا ةئئاعخ اوندحا الك ىنغي ءاظع نبا ظ

 هبوقعلا رخؤتف اولب ىف طروتوا ىوعد راهظاب بدالا“ىئسي نا هبر قحيو هسفنس ديرملال هج
 ارابتعا داعبالا بجواو دادمالا عطقل بدأ ءوس اذه ناكول لوقبف الامه هتظيف هل الاهما هنع
 اهرون فعضوا هيريصي رون دقفلالا كاذامو كلذ ءاروام ىلع مخ رعن ريغ نم سمالا نم نهالنلاب

 مل وأو ريصقت نيع ىف رفوتم هنا نظ امر ىتح رعشي ال ثيح نم هنع ددملا عطَقب دقفالاو

 لاق ناصقن سب ةدايز ىف 0. نم نال اعطق ناكل ديزملا عْمالا ددملا مق نم 1

 اما 00 م هللاي هلم اذه ا هم

 كلوى ا ولو ىلامق هر كح ةرم' وعل ءالاؤ لشكتلا كو جراو لدعلا ةوطس فخ لاقف هبات |

 ؤ
| 

 | اهأنه اوبرشاو اولك مهل لاقبف اهيف ماوقاب عطش دقو عقوام مذآ كيال عقو ةنلا ىفف لا

 | نارسخ ىأو اذه قوف ركم ىأو هنع برششلاو لكالاب مهع امقف ةيلاهلا ا: ميزا فل

 | ىفوتسم ىا  كنفوتم ىنا ىتيع ا 3 هللال وق هد كي هللا لاق نا # » هنم ملظعا

 كتف: تالمتنتك لجبل ىلا كرد ؤم وررافيكبلا كريه نإ نما تصاب ىاروشو كيال"
 ىتكتالمرقمو ىتماركل حم ىلاىا د ىلا فه نآلا © كمفارو لع مهيدياب التقال كفنا فتخن

 مالسل هيلع مهاربا بهذاعاو 6 ىندولا ساذاإ هلوق 9 ماظعتلل هلا اعفر كلذ لمحو '

 هناف مخعفتلل كلذ لكو هللازاربج نورواجملاو هللاراوز جاجاتيب دقو. ماشلاىلا قارعلان م '

 ىا هَ اورفك نيذلانم 0 كيحنمو كدعبم ىا 34 كرهطمو 00 ناكملافف هن وك عنت ماا

 ءامسلانم مالسل هلع ىسع لزييسلبق * مهترشاعم سندو مهتب# ثبخو مهراوج ءوس نم
 ىتح لاملا ضيفيف ةيزملا عضيو ريزنلا لتقيو بيلصلا ريكي الدع امكح لاجدلا دهع ىلع
 ةاسمعإ هلتق دعب جوري و لاجدلا لتقيو مالسالا الا اهلك للملا هنامز ىف كلهيو دحاا هلَشال

 | هنال نوملسملا هيلع ىلصق هلوزت نم ةنس نيعبرا شيعنامدعب وه توك مح هنمدإتو نوفل نطلا

 14 هد كلامو 0 -ٍ دور ةرهلا نك ١ 1 ا
 محو هي كوعتا نيدلا لعاحو 3 هءاعد هللا باح. شاف همالا هده نم هلعجمب نأ هير لاس
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 ظ

 هاتف هيلا د عضوم ىلا هب ب هدف ها وهو ةلبع هلتش نم هب اولكو ناب دوهلان 1 ولاي

 ىلا طبقا ىسعل مقالا ماب ةعيسس دعل ناك اءلف مهلوبش 'ىش اذه ناوريخ الأ ىبد» ظ

 دس سيفا كالا سس سجس سال

 | رفكلا مهنم "عناب رووتشلا ره نيرو ابق كردياك هف ةهشال املع 1 لع املف | |

 | هللا اورصتتنا  ىلاعت لاق هلوسروهنسدزاصتاىا 3 هللاراصنا نحن قه هتعاطو هتحىفنيصلخاو 0

 اناب دهشاو و هةنادعا عم ةيراخماو 70 نذلا و هسبد:ةرضصنل بجوم كاع هب ناعالاناف |

 ةداهشلا مالسلاهيلع هنم اوبلط كنترصن ما نم ديرتالل نودا ةنم ناميرالا ىف وساخن وملسم-
 ةىانشبلا يورو: لع رس نايراناذلإ مه ل مالسلا مهيلع كسلا تمد مون ةمانقلا مولا كلذ

 ىا ه# لوسرلا انعبتاو © مه ما راهظاىف ةغلابم لوسرلا ىلع اهض ىعدعب و هيلع مهل ظ

 الوخ-د ةرضنلا ىف عابالا هف لخدشف ن.دلازوما نم ردبو يجن ها لك ىةيقتلع ىب و أ

 نيذلا ءاسالا عموا كتيبادحوب نودي نيذلا عم ىا هك 3 نيدهاشلا عم انتك اف 8 3 انوا

 لاق ةكمئالملا عم تاومسلاىف,نوكي امنا راربالا باتك نا كلر ةيملعا ايووطرتكل ف وقس جرطلفا

 مه رك ذ ناك نينهؤ 2 ءادهشلا عم مهركذ هله >؟ اذا © نيلعىنلراربالا باتكناالك )) ىلاعت 3

 1 1 نفك( وضيع مع نيذلا ىا © اورك و 8+ ناب رقملا ةكئالملا دنعو ىلعالا الملاىف اروهشم ظ

 مك 4+ - عنلاعلا رجلا

 ٍ دوحخا ىلع رارصالاالا تاي آلا ةيؤر ىلع نودادز:ال مهناو هلتف اوداراو قبل وش اى نمىا

 8 هللا ىلا جر يصن عج راصنالا # ىراصنا نم ةهرافكلا ىلغ ارصنتسم هءاصا سلخ ه# لاق ف |
 ْ ىناوعا نهو هيلا اعلم هللا ىلا اهجوتم ىراصنانم ىاأ ءاملا نم 00 عقو فوذدحمي قلعتم |

 هتوفص ىا نالف ىراوح نالف لاقي ىراوح عمج # نوبراوحلا لاق 83ه نيدلا ةماقا ىلع
 ١ نيراصقلانم مهضءيو كمسلا ىدايصنم مهضعبو كواملا نم مهضعب رشع اننا مهو هتصاخو

 هلقامل ةلعلا ىرخج راح كانكتشإ 1 ها اكمإ 2+ هلسرو هئبد رصنس نم رص هللاو ( عرصني

 ضرعو ىلاعت هللاىلا عرضت وهو ىسيع ىلع لج الا نم هيك تلزنا اع نيلعاتور 2 ةياوركنالا

 لاح وهو ةطاق سانلاىلع ءادهش مهناف و هيلع هللا لص دمحم هما عمو مهعابنال ديرو

 ريخ هللاو 9+ لتق ىتح هلايتغادصق نم ىلع ههيشىتلاو مالسل هيلع ىسيع عف ءفر ناب كي هللاركمو ف
 لايدخل ثسح نم ةليطلاهلابغلا ل غ مهردفاو انيك رعذعاوبلركمامحاوقا 45 نيك لا

 د لحد نا 2 1 هاتق دصقاملل لشاندل ى كلبوإ ع ىورز

 هنم ثدخ ل | يسند اةملشد 0 كلمنا 0 ا 20 0
 سلدنا ماو حى بابل مالاسل | هيلع ههمش كخبو نع هللا قلاف فيول [ىل انحلم هلتثاف هلع ىلجيطأ

 | م

 اند ناك نفي اب[ ند ومطار وتط 4 ببو لطب مه وناوأ# مدور ١ ذات «تدلاو

 بولصملا نلص املو مافع لاقم مهيب عقوف ىسع نيف احاص 53 ناو انحاص نباف ىسع

 فولبسلا) لغ ناك: ايتلعجو ئنتيع ءاغدي نونا نم هلا اهاربا ة ةأرما اهعمو ميسم تاج
 ملو ىنعفر هللا نا لاَقف كنلعآجلاق "ناك ؛نم ىلع لاقن اهءاغ مالسلاه لع ىبع هللالزااف

 هع



 قاوم لآ ةْوَوَس م ماو, جم

 قيرط © مقتنتس هيو طارصو# ةعاطلاو هلوسرو هللاب ناميالاىا # اذه © كرمشلاب هوصعتالو
 هد ةنا نوكشف هطاق لس رلاهلع عمجا ىذلا عرصلاقحلاوهو ةنحلا ىلا هحاص ىدؤي ىوس

 أ ةنرظنلا ةوقلا لامكتشاىلا "ةزاشا'(مكبرو ىبد هللازا ) هلوقف مهتلمح نم مالسلاهيلع هنا لع

 مزاليهناف ةيملعلا ةوقلالامكتساىلاةراشا (هودبعاف) لاقو ديحوتلاهتباغ ىذلا قحلا داقتعالاب
 نيسعالا نين مما نا نيب ناب كلذ ررق م ىهانملانع ءاهتنالاو صاوالاب نامضالا ىضىتتلا هعاطلا

 ملعلاف (ممتسأ# تنما لق ) ٍهسوهلع هللاىلص هلوق هريظنو ةماقتسالاب هلدوهشملا قيرطلاوه

 لئشسلا فك < دنملا لثسو + ةيوقلا ةححلاب كسعلاب كدلعف ةماقتسالا ىدابم نم لحعلاو

 ىلع دجال فيوستلا ليزي فوخو رارصالا ليزت ةبوتشب لاقف هللا ىلا عاطقنالا لا

 اهدعبو لجالانم اهبرَش سفنلا ةناهاو تاقوالا فالتخا ىلع ىلاعت هللارك ذو لمعلا كلاسم

 نسحلا لاقو * درحم دحوب همف درفم بله لاقف اذهىلا دبعلا لصي اذامف هلق لمالا نم
 ماقتساورمتساو لبذو لحنو دبتجاالا ةنملا ىنعيريخلا اذه لجر بلطام هنعدللاتبو ع طللا

 نا ملعاو * 6 اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نا ) ىلاعت هلوقىلا ىرتاما ىبلاعت هللا قلب ىتح

 | ماقلاوتاداعلاو ءوسرلا ةقرافمو تادوهعملا نع جورخا اهنالرباك الا الا اهقبطيال ةماقتسالا

 ديعلاك ىدحا ن'وكيأل ) سو هيلع هللا ىلص لوسر لاق قدصلا ةقيقح ىلع ىلاعت هللا ىدي نيب
 نع ةمهلا عفر حصي الو لبق ( لمعيمل طعيملنا ءوسلا ريجالاكالو لمع فاخزا ءوسلا
 بيدالادبعلا ةمالعف لمعلاب بلطيالنا دارملا امناو ةيبوبرلاعم ةرباكم كلذ نال ةلمح ظوظحلا

 درجاذاف رانلاىلاالو ةنحلا ىلاال هاوس ”ىش ىلا رظنيالو هالوم باب ىف ةعاطلاىلع رمتسينا

 | اذهىلا داشرالاو اهذم مقتسملا طارصلا ذختاو ماقتسا دقف ضارغالانع هديحونو هلم

 | تافصلاراونالباق دعلاريصي ةيبرتلاف ةلصا ةلاقو ىلزا دادعتسا هلذاك نم دْض امنا قيرطلا

 نيقيلا قيرطف ةماقتسالاو نيلماكلا ةمدخب كيلعف ةيرشبلا تاملظلا نم جرخي و ةبهتلالا

 راك زور ىنك 5 ىدوخ نوجاب 5 رايك ةلعرلاو عوع عد درك

 لوسرلاةعاطو « هدتقا مهادهبف )) مالسلاهيلع هبيمل ابطاخم م لاعتلاق مظع فرش عابتالا فو

 هللا وقتاف)مالسل اهبلع ىسعنع ةياكح ىلاعتهلوق ىلا ىرت الأ ىلاعت هللاىوقت مزاول نمهعابتاو
 صمالا لواىف لصحامت تسيل اهناف ةماقتسالا ىلا لصي عايتالا دبعلا مواد اذاف ( نوعبطاو
 زيزعلا هرسسسدق ىمورلا نيدلالالج انالوم لاق :

 بانو قافك رو كير ديايلملا هل تاس ا

 لعفلاى لا ةوقلانم هجورخو ةكئالملا هتلاقام عم ققحن نع حيصفت ةحبصف ءافلا 46 املف ف

 سحا ©« ىَشع سحا 8 َتيدو تيد لاقو كك و "تك ناكف هتداوف هك لاق هنأك
 لبق هنأك ةساحلاب 'ىثلا نادجو وهو ساسحالاك هيف ةهبشال ىذلا ىنقيلا ملعلل ةراعتسا

 عسسل تمام

 ناهربب ,  مكبر نم ةياب 98 استلم 5 مكتنجو © ةمحللاوا دسلا ىوسب اهب ىتلا كاملا

 | ه6 ن ومطاو له اتيلوادم ةقلغو هلو مدعو < هللا اوقتافاؤو قلاسزاة خلع ده نيب“

 هك هودعافمكبرو ىبد هللاثا 98 هلوقىهةب آلا كلتو ىلاعت هللارماب هنع ؟ اهناو هب كسا اهف |

 نايغبيال خذرب امهنيب نايقناي نبرحبلاج سم ةعرك ةيآ ريسفن نايبرد مكي رتفد رخاوا رد



 مه 7, زعم ثلاثلا ءزجلا

 ىمسالا رصباف امهيلع ءاعدلادعب هدي حسف صرإالاو هكالاب اًواحو ىسع ىلا ويجب و الملا
 موقف اربا هلا  ىور  رحس اذه اولقو ضعبلادححو ضعبلا هب نم اف صرإالا ىربو

 ناكو مالسل اهملع ىسع هانا قطب نمو مان مهمه قاطا وه ىخكررملا نم املا ناب دحاو |

 © هللانذاب ىتوملاىحاو لف مالسلاهيلعىسيع لاق مث ناميالا طرشىلع هدحو ءاعدلاب مهيوادب 0
 تيبطي نسيلو وهف. ىبوملا ىحي وه ناك ناف جالعلاب ىحال تيما لاقف هنعسونشلاح اولأف

 قسعلا هتحالسراف هلاش دص ناكو رزادءلا ىحا سشنأ ةعلرأ ىحاف قوما يح نا اوبلطف

 تامدق هودجوف هياكضاووه هانأف مايأ هب الث َه ريسم همي وهْشإ ناكف هنن ' افتومع .ناعلا كاخانا أ

 ةقبطم ةرخصىف وهو هربق ىلا مهعم تقلطناف هربا ىلا انسب ىتلطنا هتخال لاقف مايا هثالث ذنم '

 هلال ىتلسزا كنا: عبسلا نيضرالاو عّبسلا تاومسلاب ر مهللا مالسلاهيلع ىسيع لاقف |

 رطش هكدوو رزاعلا ماقف رزاعلا حاف ىنوملا ئحا ىلا مهربخاو كنيدىلا مهوعدا لسارس

 ْ هللا اعدف لمح, ريربَس ىلع ىسع نع هتيم يم زوح نا ىحاوهلدلوو قبو هربقن مم رخف

 | كلا عجبرو ةقنع ع ريرسلا لمجو هبايث سيلو لاجرلا قانعان ع كزنو هريرسىلعو د

 1 هللااعدف سما تتامدقو اهحا هللق معو دخلا ىدنلا مئاعلا هبا ىحاو هل دلوو ىف هلها

 | .لب اوتوعيلل مهلخلف تاوملانم دهعلا بيزق ناك نم ىحي اولاقف اهلدلوو تنشب و تشاعف ىلاعت |
 ىهتنا ىتحهعمموقلاو جرخف هربق ىلع ىولد ىسيع لاقف حوت نب ماس انل ىحاف ل مهتباصا ظ

 ١ باش فنك ىسع لاقف هسأر باشدقو هربق نم جرخف مظعالامسالاب ىلاعت هللااعدف هربقىلا |
 , هلا حور بجا لوقي اتوص تعمس ىتوعدامل هللا حوراي لاق بيش كنامز ىف نكيملو كسأر |
 ١ نا هللا حوراي لاقف عزنلا نع دايت كلأب باش كلذ لوه نش تماقدق ةماسقلا نا 0

 | 9-5 كلت هنا تالا ةنييلشتل كل هيوم تقونم ناك دقو ىنر جنج نع بهذ هن رارم

 ظ نم هللاىذيعينا طرسشب لاق تم هللاقمث نورخآ هينكذتف مهضعل هن ةيزهنإفإ مع هباف هوفدص |

 , ««نولكأت اهمكتبناوؤ# لاقف هقدص ىلعةلادىرخا ةيآاويلطمث لمفف للااعدف توملا تاركس ٠
 لجرلاربخي ناكف ه«مكتوسب ىف © دغلل نوأبخلاموىا © نورخدتامو 8 لك املا عاونانم
 نولك أي امب و مهلها عنصيامي ب دو سام جم 1 يا 5 لكا اع

 مهناسصل اولاقم“ هل اوأخام هوطعل ىتح مهيلع ىسوهلهاىلا قلطن ىصلا ناكو يلم و

 اذهىف اوبل اولاقف مهيلطي مالسلاهيلع ىسيع ءاخ تيبىف مهوعمجو رحاسلا اذهعم اويعلتال

 ريزانخ مهاذاف نونوكي كلذك مالسلا هيلع لاقف ريزانخ اولاق تيبلا اذهىف نق لاقف تببلا
 ظ ةلاد 3 مكب 00 ةمظع ه6 ةياآل 0 ماظعلارومالاو قراوخلان م نك ةاميعا 0 كلذىف نا 8

 ظ اكو فصلا ب عا نينمؤم من 25 ايي تمحاب ةلالدىلاسر هك ىلع

 ا

 ا
 أ

 ا ناك امىلع اقفاومىا ه# ةيروتلان 3 هه ىمده املىا 3 ىئدينيبامل 0 اقدصمو سا هب ايي اختلط

 اير يار كلمورج عنا ضم ل وعل نمي نال 6 ملل و كج 4و» لق ظ
 ا

 ظ 90 صو هل ةطصاالام اهاملاو بوجود جا ناجم و ءاممالاب لصتي ْ

 ) 2 6 كاملا



 نارمس لأ ةرود معي ماب هجم

 ' : هيب © هنامذىف ضخ ل نسحا ناكو ل مايلألا | لاب 00 نع '

 | هتاذل قحلا فرعيناىف ناسنالا لاك نال قالخالا بيذهتو رم ةيلقعلا مولعلا ىإ
 | امهظفحف 86 لمتالاو ةيروتلاو 8 ةمكلاب ىمسملا وه امهعومتو هبلمعلا لجال ريخاو
 ْ اهمهاامل ةحازاو مص باقل اهطت قيس ا ه.لعل ىنعا مالكلا اذهو باقلا رهط نع

 | « ل اما 1 ىلا الوسر ب هلعجم هي و وه جوز ريغنم دلت اهنا ت تملعامل ةمثاللا فوخ نم

 ظ امنارساى ءاسا لوا ناكو نيصوصخم موق و ناك هنا دوهلا ضعب لاقو مهملكيىا

 | # مكبر نم 8 ةنئاك ةمظع 6 ةياب ل اسيتلم مكتتج دق ىنأب اقطان الوسر ىا قطنلا

 | ردقا ىا مكدتجدق ىلانم لدب ه# قلخا ىلا #8 هريغو ريطلا قلخ نم هدعب رك .ذام ىو
 | ىنعي نوكيزا بجوف عادبالاو نيوكنلا ىنعمب الاخ نوكيال دبعلانا تيثدق هنال لكشاو

 | ىايا مكسيذكت عفرو مكناميال ليصحتلا ىنمم مكلجال ىا *# مكل © ةيوستلاو ريدقتلا

 أ ريمضلا 0 ا ريطلا ةئيهك ف أيش  نيطلا نم قه

 | وتقام ان ابح ه اريط نوكف 8 2: ريطلا ةئهل لئامملا ”ىتلا كلذوف ىا فاكلل

 قلخ ىذلاوه هللانال هنم 5 ىلاعت هللا نم هء ءاحانا ىلا كلذب راشاىلاعت هسعاب هيي هللانذاب 3

 ليبس ىلع هيف مالسلاهيلع ىسيع خفن دنع هتردقب مسجلا كلذف ةايحلا قلخيوهف ةايْلاو توملا ظ
 هوبلاط تازحعملا رهظاو ةوبنلا ىعداامل مالسلاه لع ىديعزا  ىور - تازجعملا راهظا

 | ناك بهو لاق * ضرالاو ءامسلا نيب ريطيوهاذاف هبف خفنمث هروصو انيط ذخاف شافخ قلخب

 | لمفنم قلخلا لعف زيمتل ايم طقس مهنعانع باغ اذاف هيلا نورظني سانلا مادام ريطلا

 | ريغب ريطنمدو , هنأ هساحت نمو قلخلا راس نم بحت ا هنال شافخلا قلخ اولطامما ىلق هللا ٠

 عرضلا 77 روبطلانم ناوحلا شان ضدك ضسرالو ناوحلا دلتا" ذليو نتن ْ

 | دعب هعاس نيتءاسوؤ ىريامتاو ىلاللا ه.لظىف الو راهنلا ءوضوف ريصسالو نيللا هم جرخحو ْ

 أ ناسنالا كحضبام كحضو ادج رفا لبث رجفلا عولط دعب هعاسو سمشلا بورغ ظ

 | دلوت امتا ماللاهيلع ىسعنا ىلع نارقلا لداملو ةأرملا ضدحناك ضو نانسا هلو
 ىسع ةخفن تناك مرج الف ضحب ىناحورو ضحم حور ليربجو مس ىف ليرربج خفت نم

 | لاق ٠ ىمحادلو ىذلاىا © م هك الا حاو ىئشا ىا 3 ”ىرإاو 00 حورلاو ةاحلل اسس

 * صرإلاو وي فا عامر 2 ةداتق ريغ هكا ةمالاهذهىفدج. ورمل ىرسشتختزلا

 ١ نك :مل و جالعلاب لوزيالو هلءربالف مكحتسا اذاو هب ريطشس داحلاىف ضاسى اصر هبىذلاوهو

 / اوناكوامهيو ادنىف ءابطالا ىعاامتامهتال ءافشلل رك ذلابامهصخامت او .هنماهترفن“ىش نهرفست ب رعلا

 ذل واذا هباحاو سونلاحلاقف . امهنع ءابطالا:| ا مالسلاهيلعىسع نمزىف ةقاذحلا ةياغىف .

 | دال مدلا هنم جرخمإل هي هلق ةربالا .الا تز غول لاح ناك اذا صربالا اذكو .جالعلاب ًارييال ى عا
 ل 1 ا فلا ؛



 م 6 واي 2و يضم مو ه« لج <“ <" | دتحص من ل ع6

 م د م كلاثلا ءزجلا

 | ىلع قلطا/ماكحالا:ءاضقلا لصاو: اش دارا ا: 1سا:ئضقاذا 98 فؤذحم ردصمل تمن
 # نوكف نك هللوشامتاف 8غ بلا هايا هباجمال ”ىثلا دوجوب ةقلعتملا ةعطقلا ةببلالا ةدارالا

 هتثيشم هضتقت امسح تارودقلملا أت ةلوهسو ىلاعت هتردق لامكل ليثك وهو ثير ريغ نم
 ظ ناو عاطملا ىروقلا سم الل عيطملا رومأ ا هعاطا نم اهس لغاف اهثودح هعرسل رب

 ةعفد اهقلخ ىلع رده ةةداتعم داومو بتابساب احردم ءاشالا قلخ ىلع ردَشاك ع .

 | اهنعهللاىضر مينمنا امهنعللاىضر سابعنبا لاق *.داوملاو بابسالا نم ”ىثىلا ةجاحريغنم |
 اوشن اهل لثم“ نيريجاوعأل ضنا ياش هلع: لج هاذا |تساهئاودأ تبرنخ نق ةفّرغى تناك

 ىتحاهعرد بج ىف خفنمث اءقن تناكنا كنم نمحرلابذوعا تلاق هتاراملف قلخلا مات ىا ايوس |

 | ناكو راحلا فسوب هللاَش ةيارقوذ اهعمناكو بهو لاق + تلمتشاف مح رلا ىلا هحفتلا تلصو |

 ١ عيطالا ياسا اهئربينا دارا اذاو اهحالص رك ذ اهمهتينا دارا اذاف كلذ مظعتسي اذه فسوب ١

 تيأرف كلذ ىتيلغف هناك تدزا ”ئثىردصوف لخد دق اهللاقنا اهلك ام لوا ناكف اهيلع |

 ١ لهفلاق 9 تلاق ردب ريغنم عرزلا تش له ىنيدك لاق. لق تلاق ىردصل قشا مالكلا ظ

 ١ هللازا مستملا من تلاق رك ذ ريغنم دلو نوكي للهف لاق مف تلاق لصا ريغ نم رجش تبني
 رذيريغنم هللاتدنا ىذلا عرزلا نم راصامتا ذئموي زذبلاو رذب ريغنم هقلخ موب عرزلا تبنا |

 ١ اهيىذلانا هسفنىف عقو كلذ هلتلاقاملف رك ذالو ىتا ريغنم ءاوحو مدآ قلخ هللانا رعتالا ظ

 تناكو هما نطبىف وهو ةاروتلا ظفح مالسلاهللع ىسعنا  ىود  هبهللا اهمرك ١ ىش |

 ايندلا ىف ةداهزلا هللا هاطعا دوهشلا ملع فرشامل مث اهطيف.سردي وهو ىسع عمست ميم |
 ًاضوتيو ءاملا هف برسشي حدق هلزاكو رمقلا ريتسيو رجحلا دسوتبو رعشلا سبلي ناك هناف
 هركو .حدقلا ىعرق كنم دهزا اذه ىسيعاي هسفنل لاقف هديب برشا الجر ىأرف هنف
 | ماقفهتدرطف زوجتعلا تجرخف ديدش رح هقحل دت ناكف زوج ةءيخ لظفىف اموي لظتساو

 عفراملو ايندلاىف ابعت ىلل عجيل ىذلا ىنماقا امتاو ىتتقا تناام هللا ةماي لاقف كحضي وهو
 ١ ايلا للببلرقيبام و ةنوللالا ني لباب ماقد اهب قري ناك ةربا هدنع دجو ءامسلا ىلا |

 * ريسيىتح قئاوعلانع درجت هللاىوسام لكنععطقنيناو دبال كلاسلانا ىلا ةراشا هفو '
 | ىحاب مالثسل هيلع ىسومنا تايوان هلازوقألؤا ناسوف باق ماقم ىلا ريطنو ىلعالا الملا عم ْ

 لخداو اذك لج ىلا :دعصانا هلا ىلاعتهّللا ىحواف كن ابلوا نم ايلو ىنرا. مهللا لاقف هبر
 هتروغ قوفو ةنبلب دسوت ام الجر هف ىأرف لعفف.ىلو: ىرتىتح اذك تفهك ىف اذك ةبواز
 ىلووه اذه لاقف اذه ىتيرأف كبلو ىررت نا كتلأس مهللا لاقف هريغ قشر سلو ةقرخ

 هللا انلوا لاغ امدجو نيانم ةقرخلاو ةنللاب ةيساحأ ىتح ةنلا هلخدا ال. ىلالجو نى نعزي 1

 هللاهردقام ىلع ربصلاو اسدلا كرتو رقفلاب راختفالا

 ناكدوك ىوزرا اواح تسه * ناكريز ىاهتشم دشاب ريص

 دوررت سيوادروخ اولح هكلره * دوررب ناقد 1514 روا نقف الك
 _ لاحرىلا رظناف تايهتشملا نع ربصلاب لصحتامنا ةكمالملاك ناسن الار يصب اهب ىتاا ةيناحورلا ةوقلاف

 ( ىسع )

 الللبلبلللابلابلابلجلبجبجببس7طصص_ ب آتآت_ فص



 نارتنمزل 1 :ةروس مه مو عع

 قورافلاو قيدصلاك ةفرشملا
 | لدب * ىسيع  كرايملا ءانسمو. ةيناربعاب احيشم هلصاو ظ
 لاَغينا .يضت# مم ىلا باطخلاهجوب وىبعلةفص © مم نبا ه» عوشيا نم برعم حسملا نم ظ

 تملعاف تاهمالا ىلا الءاب آلاىلانوبسني ءانبالان ا ىلعابمما بمن با ىسيعلبقدنا الا كنباىنسنع

ْ 
 أ

 نيملاملا ءاسن ىلع تيفلساؤ تلصق كلذبو هما: ىلاالا سننتيالف ِكاَريغن ماا نلو يدنا: يسن
 ْ حيسملا اماو ىسع اهنممسالا ءاشأ ةثالث هذهو < م نا ىسيع ح..سملا هجلمأ لبق تلثن اف *

 | ىذلا لبق هناكف هريغ نم زيمتو اهب فرعي ةمالع ىمس.ال مسالا تلق * ةفصو بقلف نبالاو
 | «اهجو# ممالاكراص ف رعاذا بقللارسستلاىفو * ةثالثلا هذه عومم هاوس نمتزمتتو هب فرعي

 وهو هاحلاوذ هبجولاو ةفوصوم اهنوكل ةركذلا نم لاخلا باصتنا حصو ةملكلا نم لاح
 ةعافشلاب # ةرخ الاو 0 سانلا ىلع مدقتلاو ةوبنلاب # ايندلاىف 8 فرشلاو ةءنملاو ةوقلا

 اهيف ةكنالملا ةبحصو ءامسلا ىلا هعافتراب هير دنع ىا 4 نيبرقملانمو 2 ةنْلا ىف ةجردلاولعو

 | مهيلع ءاينالا مالك الهكو الفط هنوك لاح مهملكي ىا * الهكو دهملاف سانلا ملكيو ف

 | ةدحاوةفدو دحاو دح ىلع ةلوهكلاو ةيلوفطلا ةلا-ىف هماكتنا ىنعي توافت ريغنم مالسلا

 | مظعانمهنا كشال ءامكحلاو ءارنالامالك لثم ةيلوفطلا لاحىف همالك نوكيناب توافتا ريغنم
 | نانا هنعىلغشاذاف هتثدحو ىدحىسعوانا تولخاذا ميم تلاق دهاجم لاق * تازجعملا

 فورحلاو تاوصالا ثودحل هنودح ىلع ليلد مهعم هملكتو عمسا اناو ىنطبيف حبس

 !رهشا نانالجام لانسر ىف ككجش لارديا وفا هللا اهيا ةلسراةشلس. قتيالا مور غلب مهنا - ىود -

 ْ مْ ارهشاو نينس ثالث هن وس ف كيش نيثالث 5575 قع ىجولا هءاحوأ ءاملا4لا عفر مْ

 | براق تلا لهتك ١!نم بيشلا براقو نيعبرالا ىلا نيثالثلا زواجت نم لهكلاو +« عقر

 لوبن م لوقىلعاماو عفرمت هيف سانلا كو ةلوهكلا نس غلبهنا لاّغبْنا حص اذه ىلعف سببلا
 لزنينادعب الا الهك سانلا ملكيالو اباش عفر هنا لاَغنا دبالف ةنسزوعبرا ةلوهكلا نس لواذا

 هذه  نيحلاصلانمو إف لاجدلا لتقيو سانلا ملكي ذئتيح هناف نامزلا رخا ىف ءامسلا نم ظ
١ 
 نيحلاصلانمو هلوقرك ذوتافصلا هذهب افوصوم هبكرشي ىنعملاو ةلكنم ةردقملاوحاةعبزالا | 1

 ءارملان وكيالةنالل الايض ملا اوكا خر مظعا هضرال هنا ىلع لبلد ةمدقتملا قاصوالا وعوده |

 ' لك الا قيرطلاو حلصالا جهنلا ىلع ابظاوم كورتلاو لامفالا عمجىف نوكينابالا كلذك
 | حراوجلا لاعفاىفو بولقلا لاعفاىف ايندلاو نيدلاىف تاماقملا عيجج لوانتي كلذنا مولعمو

 2 نبأ نسل: نيوكاسل « نوكيىأ بد اهبر ىلا ةعرضتم ميم 6 تلاق ف

 ىضتقت ةيرشلاناذ هللاةردق ماظعتسا نم بجعتلاو ىداعلا داعبتسالا هجو ىلع 6 دلو ىل
 | # رششب ىىسعلو © باالب دلو دلويناب ةداع رجنملذا ةداعلا فالخ ىلع عقوام بجعتلا

 | 46 لاق لع دلولل ةيفانم ةلاح ىلعىا لاخلاو ىا عاملا نع ةيانكوهو هروهظل ارشب ىمسو ىئدآ

 ١ بيجعلا قلخلا كلذ لثم اتلخ هقاخينا ءاشيام قلخم هللا ىا هقلخنا ه6 ءاشيام قلخي هللا ف

 ١ لصالاى اهنا ىلع بصتلا لحبىف فاكااف باريغنم دلولا قلخوه ىذلا عيددبلا ثادحالاو
 و رج مر صمم بتتوت نز77722هج



 مد 3+ 3- ثلاثلا ءزملا

 لماكلل هلوصح نوكيام *ىثىفلامكلاو لئاصخلا نسحو ىوقتلاو ربلاو لئاضفلا ىف ىهانتلا
 »نس حو نهلاحو ةوعدلاو روهظلا ىلع اهانم نال ءاسكلل ىلوا تسدل ةوسلاو هريغنم ىلوأ

 ' قيدصلاو ةوسنلانم بيرق و ةيقيدصلا نهقحىف لامكلالب الكنهقحىف وما وكتالو
 ظ لاجرلام امم ىلا تالاصاو تافراع تاالماك ء اسنلا نق هلاوحاوهلاعفاو هلاوقا عبمج ىف قدص نم ظ

 ا نوعبرا لوقتال ل هل ليقف اسفن نوعبرا لاقف لادب الا نع مهضعب لئسو + ىنعملاو لاجر نهف

 | مهضعب لاق : ءاسنلا مهيف نآل لاقف الجر

 ظ لاحرلا ىلع ءاسنلا تلضفل * انركذ نك ءاسنلا ناكولو
| 

 ظ

 لالهلل رخف ربك ذتلا الؤ * ببع سمشلا مس ال ثينأتلاالف

 تناك ىلاعت ةللاامهمحر فيفخلانب هللادبع ىلا خبشلا ةدلاو دمم ما نا ىئحام اذه بسانيو
 ردقلاة ال كردل ناضمر نم ةريخالا رشعلا يحين هللادبع وبإا اهنباناكو تاتناقلا تادباعلا نم
 نا ةليلف تيبلا ف هللاىلا ةهجوتم هندلاو كماكو تببلا قوف ةالصلا ىلا ةمزالملا هبأد نمو
 , لزق لاعتف اندنع وه هبلطت ىذلانا دمعاي نا اهنبا تدان ردقلاةلل راونا رهظت تذخا
 | مذهف تدهاش ذنم ىتدلاو ردق تملع لوّش ناكو هما مدق ىلع رخف نال -

 ةزاكعم فرشلاو لضفلاوف هيلع تقوفتا فيكو اهنبا تدشرا فك رظئاف هتادلاو ل
 بانج ىلا لوصولاب كلذو لاجرلا نم لضفا ىهنم ءاسنلا نما رهظف اضيا هداهتجاو 3
 1 ؟ اياو هللا ان دعسا ىلاعت هللا نم ةصاخلا ةبا دهلاو تاكمتسالا "نات الا ؟كلذ“ سلو َسّدَقْلا
 للا لص هللا لوسر لاق ىوقتلا لها ىهنم نهيف ىريال ثبح اننامز ءاسن نم هللابذوعنو
 ( صعلا كلذ ةراهطل مالسلاهيلع هرصعىف ىنعي ( اهرا م رانلا لها نم نافنص ) ملسو هيلع
 0000 طوبس عمج طايس مهيدي ىف موق اهدحا ىنعي ( طابس مهعم موق ) هدعب اندح لي
 ْ عر نوفاوطلاوا ةارع نيقراسلا اهب نويرضيب نيذلا مو ( سانلا اهب نوبرضي رقنلا
 ءان امهيئاث ىنعي ( ءاسنو ) بابسلاو بورضلاب اهنع سانلا نودرطي بالكلاك ةملظلا
 لاحرلا بولق ىا ( تالت ) 0 سال نم ىنعملاف ( تايداع ) ةقيقحلا ىف ( تايساك)
 ' نهسؤر نمظعي ىنعي ( ثخبلا ةءسأك نهسؤر ) لاجرلا ىلا ىا ( تالئام ) داسفلا ىلا
 أ :دكل لبي ماسلا ىلعا نال ليملانم ( ةلئاملا ) تخبلا ةمنسا هبسشن ىتح ةوسنلقلاو راب
 ا دج ون ىا (اذكو اذك ةريدمنم دجويل اهحير ناو اهحيرندجيالو ةنملاناخديال ) همحش
 هضانب بوصنم ةكئئالملا تلاقذاو نم لدب 4 ةكئالملاتلاقذا ف اماع نيعبرا ةريسم نم
 كحرشي ىأ 4 كرشبب هللا نا مسسمعاي صدقو هل املظعت عمجو ليربج ةكئالملاب ذارملاو

 سلا قالطا قيرطن ةملكلا ظفل ىسع ىكَغَقلطاو لجو نع ني هنم 9 ةنناك 26 ةملكب
 لك ثودحو نك ىو ىلاعت هم ةردادلا ةملكأ| وه هثودحو هروهظ ببس نال تسملا ىلع
 ىسع قحىف ادوقفم ناك 1 كودحلل قزاغتملا ىبسلاَن <ل ةملكلا هذه بلشت ناكناو قواخم
 ١ سفن هناك رابتعالا اذهب مالسلاهيلع لعش لكاومت ١: ةملكلاىلا هثودح دانساناكمالسلا هيلع

 0 م يا ةداع ةدكلاب ىلا مئازكا تساؤل ةكا
 (ةقرشللا )

 جو ل



 نا لب غءوس مد مى ججم

 | اهئاكرا رك ذب ةعاجلاب دالصلا .ترما 46 نييك ارلا عم و وهجوم عرجوبب عد مين ديوي دج ع وسحاإوا
 | لك ةليضفب اناذياو اهتباعر با اىف ةغاام نمد كاد دوجسلاو مالا لوط وهو تونقلا |

 | نوكلاماو كلذكمهتعيرشىف بيترتلا نوكلاما عوكرلا ىلع دوجسلا ميدقتو . هتلاصاو اهنم .
 | بيترتلا نوك كلذ ىضتقبالو عوضخلا بتارم ىصقاو ةالصلا ناكرا لذفا دوجسلا |
 أ نامسالل نيك (رلاب ىكرا.نرتقيلاماو لعالاملا .ىدالانمىقرتلا هن قثاللا لير كِلذك داخل ظ

 أ تمروت ىتح ةالصلاف تماق كلذي ترما امل لبق نيلصم اوسيل مهتالصيف عوكرال نم ناب ظ
 ىسعو ميو هنح ثيدح نم صصقلا ىف انك اف ىا كلذ © احضو امدتلاسو اهامدق

0 

 | ةدهاشمب الا اهيلع فقوبال ىتلا بنغلا راخانم ىا #4 بنغلاءابنا نم 8 ىحيو ايركزو
 | هعبارلا تنعتف لوالا ةثالثلاتمدعناو ىلاعت هللادنعنم ىحوبوا ماع نم لعتوا باك ةءارقوا

 | كنوجاحي نمىلع امازلاو كتوين ةحىلع ةلالد كيلع هلزنن ىا 6 كيلاهيحون وو ىجولاوهو

 لاقماهلاللو (مهيلاىحون) ىلاعتلاق ءانالاىلا لاسراللناعمل نآر قلاىف ىحولاو .رافكلا نم
 لاق ةراشاللو اهل ىحواكيرنابإ) ىلاعت لاق دارملاىنعملا ءاقلالو«ىسوم ماىلااننح واول ىلاعت

 ظ تنكامو  ءافخ ىف مالعالا هلك كلذ لصاو (ابشعو ةركب ه هوحبسنا مهيلا ىحوافإل ىلاعت

 | ةقرط ىلع احو هنوكل ريرقت وهو مم ةيبرتىف اوعزانتو اوفلتخا نيذلا دنع ىا © مهيدل | ْ

 ءاسالا كلت لع نم بحصت مو اياتك ارق كنا نوكشيال نوملاع مهنا ىا هب هيركنمب مكهتلا ظ

 | هنوكل لاح ا اذه اوعدا مهنأكف ةدورضلاب ةيفتنمىهو ةدهاشملاالا قبب لف مهنم عمست ىتح |
 نكمتلو ةدهاشملا ىوعدنم دبالف اومعز اك ىحولاب نكي مل نا ىا حولا مهراكنا نم مزلي

 ظ

 | هتوينىوعدف نومهتملاو هلاىحوا نال نوركتملااهيا لق هنأك هيشاو-ىف خيشلا نبا لاق*
 | نالذحلا ةياهنو ةهافسلا ةياغ هناو نابعلاو ةدهاشملا لاحا ىوس ماهتالا ببسفف مك) سبل

 | لامحا ىلا ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا تازحعملاب تباثلا لامحالا نع لدع نمم لضا نفو

 | ءالؤه لاح نم ةيرخسلاو ءازهتسالاو كحضلا ىلا ىعدا ةلاح ضل ووننلا مهو هيلا بهذيال

 | اهب اكربت ةعرقلل اهوراتخا ةاروتلا اهب نوشكي اوناك ىتلا # مهمالقا نوقلي ذا 8 ىهتنا
 | نورظني اهنوقلي ىا مهمالقا نوقلي هيلع لد فوذحمب قلعتم « ميم لفكي مهيأ ف

 أ اهتانكىفافاتنت ا ب 4 نومصتخي ذا مهيدل تنكامو وف اهلفكي مهي اوملعلوا

 / ناف نيملاملاءاسن ىلع هتلااهافطصا ثدح مبرم ةليضف ىلع ةلالد هب لادم قس اهفرك ذ دوو

 لاحم ةقلعتملا ةيناحورلا ةيبرتلاو اهرغص لاحم ةقاللا ةينامسملا ةيبرتلا نم رك ذا خيبت
 | هللاىفص هللالوسر لاق لاق امهنع هللاىضر سابع نبا نعو * ثانالانم اهريغل قفتي مل اهريك
 | قفاوب نسح ثيدح ( ةيسا مث ةعدخ مث ةمطاف مث مسمع نيملاعلاءاسن ةديس ) سو هيلع

 | هللالوسر لاق لاق سنا نعو * نيملاعل اءاسن عسمح نم لضفا متسمنا ىلع ةلالدلا ىف هيب الا

 ةمطاؤو دايوخ تش هحندخو نارمع تشي مص نيملاعل اءاسن نم كبسح ) 2 هيلع هللا ىلص

 | ءانلا رئاسنم لضفا عيرالا ءالؤه نا ىلع لدي وهو ( نوعرف ةأرما هيسأو دمحم تنب

 لامدلا ىنعمو عبرالا هذهريغ ءاسنلانم لمكيجلو ريثكلاّجرلا نم لامكلا لهاا ملعاو *

 ( ىبن -#” ناسلا حود ال



 <” كلاثلا وبلا

 ىسعاي لاقف سيلبا هءاج رك ذلا بتا م ىلعا ىلا قرت نيح مالسلا هيلع ىسيعنا سىور - لزأت
 هباوتن نأ دارا هنا رهظ مث هنم علملا ىلع هتلبجنا عم رك ذلإب هرمانم ىسع يحبتف هللارك ذا
 ظ هماقم ىلا ةيسنلاب الزنت ناك كلذو ىناسللا رك ذلا ةيتىم. ىلا ىلقلا رك ذلا ةيتيمنم هلزنيو
 ' عفدي ركذلاناف راهنلا فارطاو ليلا ان | راكذالا ىلع موادي نا لقاعلا ىلعف مالسلا هيلع
 ناونأ قلعتف صهاظلايف اضيا ناطبشلل ليبسالف نطابلانم كلذ درط اذاف سفنلا ىوه
 ردكتيو بلقلا ىصّسو تانلكلاب تاسهنملا

 دروح راكذز وح دريكن لقص هك * درك هّشازا ناشف ىل اب

 ناك اذاف رك ذللريثأتلاو بلقل اركذ ةمادتسا ىلا دبعلا لصي هب نابسللا رك ذف ىريشقلا .لاق * |
 لا وضر هللاددعن/ لهس لاق * هكولس لاحىف هفصو ىفلماكلاوهف هبلقو هناسلب .ارك اذ ٍدبملا
 ىلا كوعداو ىتاسنتو كرك ذا ىتتفصتا ام ىدبع ىذاني هناحبس لدلملاو الا موي نمام هنع
 اذا ادغ كوقتام مدآ نبااي اياطخلا ىلع فكتتعم تناو اياليلا كنع بهذاو ىريغ ىلا بهذتو ظ

 ظ متدجو ناف ةءارقلاو ركرذلاو ةالصلا ىف ءايشا ةثالثىف ةوالخلا اودقتفا نيسحلا لاقو * ىتتئج
 ١ حرض ناطيشلا هنماند ناف بلقلا نم ركذلا نكمت اذا لبق * قلغم بابلانا اوملعاف الاو
 هسمدق لوقف اذهلامزواوقيف نيطايشلا هيلع عمتجبف ناطيشلا هنم اند اذا ناسنالا ل رصيإك
 ١ ةيرضهبرض مظع عبساذا سلاج وه اهييف هتف ةمحاىف ركاذ ىل فصو مهضعب لاق * ننالا
 املكف ىلعبسلا اذه هللاضيق لاقفاذهام تلق تقفا أملف ىلعو هيلع ىشغف ةعطق هنم بلتساو
 انقاذاو نيكقلا ماقمب انثرشو نيقبلا ةينرم ىلا مكاياو هتلانلصوا تياراك ىضغ ةرتف ىتلخاد
 | ني ةكتالملاتلاقذاو + نيعمح ا نيملاصلا هدابع عمي ونعملاةناانلخداو نيحلكفرك ذلا ةوالح

 اهلا انلسراف ١ ميم ةروسوف ىلاعت هلوق ةلالدب ليربج وهو ةكمالملالوق تقو ركذا ىا ا
 سبي ر ناك هنال هل اهظعت عمح امتاو هب سنأتستل قلخلا ىوسىا (ايوس ارب اهل لثمتف انحور
 كلق نم انلسرااموإل لوقب هللااف اهيلا ايحو نكي مل اهعم ليربج مالكو هي مب مايإلل .ةكئالملا
 ءابلوالا تاماركو اهلةمارك اهافشاهملكف . عاججالاب ءاسنلا ىف ةوينالو (مهيلا ون الاحرالا
 لفسالا تنصلا وهو رسكلاب. صهرلانم وهو مالسلاهيلع ىسيع ويل اصاهراوأ قح
 مامغلا لالظاك ةزجمملا هشام ةوسلا ىوعد ىلع مدقتي نا حالظصالا ىفو رادخلان م
 كلذ ريغو لبفلا ةصقو بهشلاب ىرلاو ردملاو رجحلا ماكتو ملسو هيلع هللا لص هللالوسرل
 هلابرو ىتثا كريغ لبقتي لو نسح لوبقب كمانم كلبقت ثيح الوا « كيفطصا هللانا ف
 «(دكرهطو ف ةينسلا تاماركلاب كصخو ةنملا قزرنمكقزرو مالسلاهيلع اي ركز رجحف
 ضرحلا نمو لاجرلا سسمنمو ةحببقلا تاداعلاو ةميمذلا لاعفالا نمو ةصعملاو رفكلانم
 هي كيفطصاو » لفطلا قاطناب مهبذكو دوهيلاةمم نمو ضيحمال مييمتناك اولق سافنلاو |

 دحال كلذ نكي مو باريغنم مالسلاهيلع ىسيع كل بهو ناب # نيملاعلاءاسن ىلع » ارخآ
 مايقلا ىليطاو ةالصلا ف. ىموقىا *6 كبرل ىتقا م.سساي وي نيملاعال ةبآ امكلمجو ءاسنلانم

 ( اهيف )



 نارمع لآ ةروس مه م١ جم

 ساو عاانمو ىلع فلمع ه6 ادبسو #© ا ىلا ىسيع عفر نا لبق مدع

 اهانساام اهلاف همد دع مهلإ و هئطخ ميج هاف ةبطاق ىسانلل اًهافزاكو نق سل الو مهنوعلو 0

 ْ سم فذ ١:  ىور  ةردقلاعم ت 5 اوهشل انع اهسح و سفنل ارصح ىف اغلايم ىا ياروصحوو# |

 / ةردقلاعم ءاسنلانم عتاب وسجل و . تقلخ بعللام لاقف بعللا ىلا هوعدف نابصب هابصىف

 أ هفليموح غلب اذا هيلا ىحوب ١ ئا © اينو وبول» كيرحيعبا زل نوكيل كلذ عم جوزتدق» نهيلغ |

 1 الصلاو / مالاسأ | مهيلع ءاسنالا بالاصانم ن كال ,.هنم اًنشان ىا 5 5 نيملاصلا نم

 أ ىضصاقانم ةّتبلا ة وبلا بصنمىف هنم دبال ىذلا حالصلا قوفام انه هب كا هلك ريخلا مظننت

 ثيح نم اجعتم ماهفتسالاب دلولاب هل مهتراشبو هايا ةكئالملاءادت دنع 46 لاق ف هيتارم

 | ةلالد هفواو## مالغ 8 ىلرصحي نفك معا 33 ىلنوعرت ]جد هج دلولاب يم ةداعلا

 ةىفرثاو نسلا نبك ىنكردا ىا  ربكلاىنغلب دقو 8 ريغبتلا دنع امالغ هنوكب ربخ هنا ىلع

 هكرتب داكبال ناسنالل بلاط توملا عئالطنم هنوكثيحنم نسلا ريكا ىلع ةلالد هبفو *
 رقع تاذ ىأ 46 رقاعىفارماو © نوعستو نامب هتارمالو ةئسس نوعغستو عست هل ناك لبق

 ١ للا © ىلاعت هلوقىف لعفي ردصم ىلا ةراشا  كلذك © هللا ىا 6 لاق قه داتال مهقعو

 لعفيو ًادتبم هللاف . تاداعلل ةقراخلا ليعافالا بيجاعتنم هلعفينا ءاشيام ىا © ءاشنام لعفب
 ءاشيام لعفشب هللا ىا ىفوذحم ردصمل تعن لصالاىف اهنا ىلع بصنلا لحم ف فاكلاو هربخ

 أ ناو ة<شنم دلولا قلخ وه ىذلا عيدبلا عنصلاو بيجعلا لعفلا كلذ لثم العف هلعفب نا

 لسحلا عوقو وا لوئسملا ققحب عا د ةمالع ىا ءا ه6 ةيآ ىللعجابر لاق رفاع زوحتو

 ةمعنلا كلت قليل هلع هللا هعلطي نا داراف هيلع فقوبال نح ىما قؤولعلان ال اهلأس امباو
 ' هي كتبا لاق له اداتعم اروهظ هرهظي نا ىلا هرخؤيالو ركشلاب اهلوصح نيح هنم ةلدلجلا

 ' 4 مايا ةثث قه مهميلكت ىلع ردقتال نا ىا © سانلا ملكت ال نا و دلولا ثودح ةمالع ىا

 امتاو افرع ةغل اهيف ىرخالا لوخد ىضتَمِب مايالاوا ىلايللا رك ذ ناف اهيلايل عم ةيلاوتم ىا

 | ةراشاىا 6 !نمرالا #8 ةمعنلا قحل ءاضق هركشو هللا رك ذل ةدملا صمئلختل يح تليق

 000 مهشيومالكلا ىدؤبام ىدّؤب هنال امالك ضعرلا ىمسو اموحنواسأروا دس
! 

 او و لاقف هللارك ذنع هعنم مدعل ةيكورفج ىللعت د سم | مش هنم لصتملا ءاشتسالا زاح اذهلف

 رحمي ىا هي اريثك 8 مامنالاو لضفتلا لوصحل اركش ةسيحلا ماياىف ىا هك كير

 عولط نم 6# راكبالاو 8 بورغلا ىلا لاوزلا نم ىا ىلاعت هحبس ىا © ىشعلاب حبسو هي

 . ىلاعت هنا اهدحا . نالوق هن« اريثككيررك ذاوإ ىلاعت هلوقىف ماءالالاق * جضل الار جفلا ظ

 ' ناكو ادبج هناسل ناك دقف حببستلاو رك ذلاىف اماف انمرالا ايندلا رومان ع هناسل سبحب ما

 أ نيقرغتسملانال كلذو .بلقلاب ركذلا هنم :دازملاا ىتاثلا لوقلاو .. ةرهاللا تازجعملانم كلذ

 "الما اذاف ةدم قاسللا رك ذلاىلع اوبظاوب نا نمالا لوا مهل داع ىلاعت هللاةف رعم راح ىف ْ

 لك هللا فرعنم اولاق كلذلو بلقلاب رك ذلا قبو ناسللاب اوتكس هللا ركذ رون نم بلقلا
 ةفرعملاو ركذلاىف اعم راضحتتسالاو ناسللا توكسلاب سما مالكاهيلع ايركز.ناكف هناسل |
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 راهقلا دحاولاب قلعتلل ىدؤي كلذو رارتغالا لا رجامر 7 0 دالملا نم تيس نيل كنا ْ

 دقو حول ىلع اماياىتأ ماو انا تشو ةشفسلا ترسكن لاق ىطساولا ناونعى ا نع لب ىحو ىلا

 ءاوهلاىف لجر اذاف ىسأر تمفرف شطعلا ىلتقب تلاقف ىف تحاصف ةببص ةلاخلا كلمىف تدلو
 زوكلا تذخاف لاق ابرشاكاه لاقورمحا توقاينم زوك اهيفو بهذنم ةلسلس هديفو سلاح |

 دعانا لاق هللا ك مح رب تنانم تلقف لسعلا نم ىلحاو كسملا نم بطا وه اذاف هنم انسرشو

 ىنع باغ مث ءاوهلاىف ىتسلجاف هتاضرمل ىاوه تكرت لاقف اذه ىلا تلصو م تلقف كالومل |

 نايفس لاقف عبس امهل ضرعف امهنعهللاىضر ىارلا نابيشعم ىروثلا نايفس جحو هرا ملف

 كرحو صيصنتق امهكرعف هينذا نابيش ذخاو فختال لاقف عبسلا اذه ىرتامأ نابيشل
 ىتح هرهظ ىلعالا ىداز تعضو امل ةرهشلا ةفاخم الول لاقف ةرهشلاهذهام نابفس لاقف هذ

 ةكم ىلا
 جصوت مكحزدجي هن ندرك هك * جسم روادوكح زا ندرك معوت

 انتوا نعمشد تسدرد ركل اه ة[رتاوز او تسود نوح تسلاحم

 لاح ماللاهيلع ايركذ ىأر املو بارحلا ف ميرم دنع ادعاق ناك ثح ىا 6 كلانه |
 ةنحاهتخا دلو لثم دلو عاشبانم هل نوكي نا ىف بغر اهتلنمو للاىلع اهتماركىف ميرم ١
 يركز اعد 8 كلذك اهتخا تناكدقف اذوخم ارقاع تناكناو للاى لع ةماركلاو ةباحتلاىف |

 ةيرذ © داتعم طسو ريغنم كنتردق ضحمنم ىنطعا ىا ه# كندل نم ىلبه بر لاق هبر ظ

 عّمجاو دحاولا ىلع عقت لسنلا ةيرذلاو . ايضرم ايضر ايقنت اكرابم اخلاص ادلو ىا هي ةببط |
 نوكيالفهتالخاو هلاعفا باطتستىذلاوه بطلاو . دحاو دلو انهه دارملاوىثئالاو ركذلاو '

 اذهوددمح نمل هللا عمس مهل وق ىفاك هببجم ىا هي ءاعدلا عبمس كنا 8 باعيو ثيخيتسي صا هنف |
 ةيؤر لبق كلذ هللاةردقىف نا املاع ناكايركز نا لبق ناف * عمسي+ل هنأكف بجي مل نم نال
 اماع ناكناو هنياع اذا”ىشلاىف ةبغر ناسنالا دادزي دق انلق + كلذ لبق لأس الهف ميسم لاح
 سنجلا ىلا بسئيدق سنجلانم دحاولا مكحو ليمئاربج ىا 6 ةكئالملاهتدانق 9 هلبق هب |

 ربع مهسير لياربج ناكاملو اهدارفانم ادحاو بكري اماو ليلا بكري نالف وحن هسفن

 مالسلاهيلع ايرك ز نا لاملاو ىا ءادنلا لوعفم نم لاح وهو هل اهظعت ةعاملا مداب هنع

 هتدانل ناث لوعفم * هللازا و» ميسم ةفرغ ىفوا دجسملا ىف ىا “# بارحلاىف ىلصي مئاق ف |

 هب ىحن هنالو هما محر هب ىح هنال ىحي ةمسا دلو ىا #« ىحِ كرش ىلاعت هللاناب ىأ ظ

 اقدصم © نامعالاب قلعتسال ريشتلا ناف ىحب همسا دلو ةدالوب ربدقتلاو هظعو نم شلال |

 هباشف با ريغنم نك ةملكب دجو هنال ةلكى مس امناو . مالسلاهبلعىسعب ىا هكهللا نم ةملكب |
 ىمسوهنم حورو لاةلك هناب قدصو ىسعب نمآ نم لوا وهو ىمالا ملاو هىتلا تاسيدنلا
 ىحي ما تبقل ىدسلا لاق * حورلاب ناسنالا ىحبأك ةلالضلا نم هبىحا ىلاعت هنال اضيا احور

 ىفام تدجو ىناف تلاق ىليح اضيإ اناو ميسم تلاقف ىلبحب ترعشا مبماي تلاقف ىسبع ما |

 رهشا ةتسب ىسيعنمربك | ىحي ناكو لا (اقدصم)) ىلاعت هلوق كلذف كطب فام دجسي ىنطب |
)20 



 نارمع لآ ةروس مه 7و عج

 ليسارساى, سؤر تناك ناثام ىناف مهابرق بحاصو مهماماتنب تناك اهنال اهف اوسفانتف

 ةعيساوتاكو اواقطناف اهيلععرقن ىتحال اولاقف اهتلاخ ىدنع اهب قحاانا ايرك ز مهللاقف مهكوامو

 لكناىلعمحولا اهبزوشكي اوناكىتلامهمالقا هنف اوقلاف ندرالا رهنوه لبقرهن ىلا نيرشعو ظ

 | تدسرو ءاملاقوف ايركز لق عشب ري ةرملكىنف تارم ثالث اوقلاف حجارلا وهف هملت عفرا نم

 لكىا 4 انك #ةب الا (اهبراهلبقتف) هلوق ىنعموهو هريسفتىف خبشلالاق * اهلفكتت مهمالقا

 بارحلا ف ىا 6 بارحلا هب لخد لعاف 5 ايرك ز # مم ىلعىا د“ اهيلعلخد هه تقو

 اهمدقمو سلاجلا فرشا بارحلاوا مب اهملا دعصت ةفرغ ىا دحسملاىف ابارحم اهلىب لق

 ١ اهلا نئؤز دم ايوا لن مه دجأسم تناكوا ,سدقملا تيب نم عضوم ىف رشا ىف تعضو اهئاك

 | اهدنع دج # لخد ا.لكف باوبا ةعبس اهيلع قلغ جرخاذاف هدحو وهالا اهيلع لخديال

 ةهك اف فصلاىف اهدنع دج ناكو ةنلا نم كلذ لزني ناك ذا داعم ريغ هنم اعونىا # اقزر

 ايرك ز لاق اذا لبق هناك 5 لاق » طق ايدث عضرتلو فيصلا ةهك اف ءاتشلاىفو ءاتشلا

 أ كل'“ىحم نبانم ىا يك اذه كلى م صأي لاق لبقف ةيآلا هذه ةدهاشم دنع مالسلا هيلع

 هب لخادلل لسسالك سلع ةقلغم باوبالاو هنح ريغىف تاوهو ايندلا قازرا هيشيال ىدلا اذه

 تملكت لبق باوجلا درو لاؤسلا مه: ىلع اهلةردقال ةريخص ىهو ميسم 6# تلاق هه كلا

 ١ هللانا 0 دعشست الو بحعدئالق 13 هللا دنع نموه 0 دهملا ف وهو ىسع ماكنت ةريخص ىو

 | ثيح نموا ةبساحالبوا هترثكل ريدقت ريغب ىا 6 باسح ريغب ف هقزرينا 6 ءاشينمقز ري

 همالكنماماو بصنلا لحيىف نوكيف اهمالك مام نماما هللادنعنم هنوكل ليلعتوهو بستحال
 أ اذهل عج اهركتانمو ءالوالل ةماركلا زاوج ىلعل يلد ةيآلافو * فتأتسموهف لجو نع
 | هلت دهاف طحآ نمزىف عاجنا سو هيلع للا لص ىبنلا نع * مالسلاهيلعهنلاسرل اسسأتو اصاهرا

 | تندكف (ةنباي ىمله) لاقو اهيلا اهبعجر اهبهترثا مح ةعضبو نيفيغر اهنعهللاىضر ةمطاف
 هللا لص اهل لاقف هللادنعنم تلزت اهنا تملعو تتهبف او اًربخ ءوامم وه اذاف قظلا نع
 هللاىبص لات: باسحر يغب ءاشينم قزري هللانا هللادنع نموه تلاقف (اذه كلزتأ) سو هيلع

 رسوهيلع هللا ىبصهللالوسر عجج مث( ليئارساىنةديسب ةهبيش كلعج ىذلاللدمحا) مسو هيلع
 ظ تعسؤواف وهاك ماعطلا قبو اوعشو اولكاف هلع هتنب لها عمجو مهلع هللا ىضر نيئسحلاو املع

 نيعباتلاو ةبياحصلانم مهنعهللا ىضر فلسلا ىلع رهظدقو + اهناريج ىلع اهنع هللا ىضر ةمطاف

 أ لدتنا تاماركلا بكا هنع هللاىضر هللادبع نإ لهسلاق  تامارك نم مهدعب نم ىلعمث

 | ضرالا هل ىوطن نم ناشلا سيل هللاهمحر سابعلاوبا خيشلالاق * كقالخانم امومذم اقلخ
 نا ديزي ىبال لبقو + هسفن فاصوا هنعىوطتنم نأشلا امنا نادايلا نم اهريغو ةكبوه اذاف

 لاق ءاوهلا ىف ىشمب انالف نا هل ليقف * هنأش وه ذا هنم بجتا توحلا لاق ءاملا ىلع ىنمب انالف
 سلبا لاق هموي نم عجريو ةكمىلا ىثمينالف ناك هل لبق * هلا وهذا كلذ نم ٍبجا ريطلا
 نا قيقحلا ىطلاف هللاةنعلىف وهو ةظأط ىف اهلك ضرالا هل ىوطت هلا وهذا كلذ نم يجا

 اذاف كل ىوطت ضرالانال كنم كيلا برقا ةرخ الا ىرت ىتح كنع ايندلا ةفاسم ىوطت



 مه ؟م >- ثلاثلا مزجلا

 ةيؤر نع نودارملا مهو هيلا نيلصاولاو نوديرملا مهو هل نيرئاسلا عطق هناحبس هنا ٍلعاو *
 هيلإ اوعطقتاف اهيف هللاعم قدصلااوققحت مل مهن الف نورئأسلا اما . مهلاوحا دوهشو مهلامعا
 ةرخسم ةلا مهو لامفلا هنال اهنع هدوهش مهسغ هن الف نولضاولا اماو . مهريصقت ةيؤرإ

 اولاق مكحبش كسمأي مب ىبرغملانامع ىلا خبشلا بامصا لأس روباسين ىطساولا لخد امو :©
 ظ ةبغلاب كسا اله ةضحلا ةيسوحملاب ؟سما لاقف اهف ريصقتلا ةيؤرو ةعاطلا مازتلاب انرمأي ناك

 | باجتالا لحم نع مهتنايص ىلعساولا دارا امتاو ىريشقلا لاق - ارحبو اهثشنم دوهشب اهنع

 | ةمالعزم ىروجرهلالاق *باد الازم بداب لالخالل ازيوجوا ريصقتلا ناطواىف اجنرعتال

 ه:دصو ناصقنللاو هراكذاىف ةلفغلاو هصالخاىف ريصقتلا دهشي نا هلامحاىف هللا هالوت نم

 ظ ارقف دادزيو ةيضرم ريغ هدنع هلاوحا عيمح نوكتف هرقفىف ةاءارملاةلقو هتدهاجمىف روتفلاو

 | ةراشا ىف هنع هللاىضر ساعلاونا خبشلالاق * هنودام لكنع ىنفي ىتح هريسو هرقفف هللاىلا |

 ظ : ةعاطلاجوبو ةعاطلا ىف ةيصعملا طوب للا ىف راهن وبو راهنلا ىف لبللا وب ) ىلاعتهلوق |

 | هاا هاد تابازيا يي طمت حو هيلعدسكب اهل بوست ةعاطلا دل حام تسلل
 | مظعتسيو هسفنرغصتسو هبف هللا ىلا احليف بنذلا بنذيو تائيس اهب تطاحا ةنسح هذهفاهيلع
 نا كلاسلا ىلعف ةيصعملا امهتباو ةعاطلا امهتياف تانسح اهب تطاحا هّئيس هذهف هلعشب مل نم

 تانحلا تاضورىف تاياغلا ةياغ ىلا لصي هلعا تاداسلاب رتغيالو تاعاطلا ىف دهتجب

 : نك كزب ععض فادوؤ هكدشابك دنتكرد هس كاخن اهرز هح

 اهنواذبب ىا بارتلا تح ةريثك ريناند نولعج ءابميكلا ةعنص ليبصح نيلغتشملا نا ىنعي

 اهلوصوب اوفرشتيو اتحب ابهذ مهيديا ىف ساحنلا ريصي ىك اهبابساىف اهنوقرشو اهلمصحتل
 تسود لضوزا هب نديرخ ىهاوخ هج * تسوكن نديرخ ىزيج رهبذا دز ظ

 لاملا هقيرطىف لذبي ىذلاوهو هبانج لوصوو هللا ىضر بلطل .وه اما لامجالاف ىببلاف

 هللا نا اوملعاو ننملا فئاطل ىف هرسىدق ىلذاشلا خيشلا لاق * حوتفلا باب حتفنيل حورلاو |

 نم هزوغا:وا فنص تاءاطلان م هتاف نم ىأف تاعاطلا فانا ىف توكلملا زاونا عدوا !

 اونغتستالو تاعاطلا نع ًاسش اوللءهتالو كلذ رادقمب رونلا نم دقف دقف سنج تاقفاوملا

 اواخو مهتنسل ىلع قئاقحلا رحب نوعدملاهب ىضراع مكسفنال اوذرتالو تادراولاب داروالا نع

 اهلمع امدعب اهاسنيو تاءاطلا فانصا ىلع بظاوبنا دبعلل ىتبنيف « ىهتنا مهبواق نم اهراونا
 لال ااا ااا باباي ا ااا ااا وسلا

 هيلا. عرسي جاجزلا. لثك اهلثم نال اهلعف نم دشا ةعاطلا ظفحت لاقي هنال بجعلا اهلطس اليك |
 هني لعفلا 6 ايركز اهلفكو له تافلاحملاب تليزا اذا تاريخا اذكو ربحلا لبغي' 'و رسكلا

 اهروما نيبادتب امئاق اهحللاصمل انماضو اهلالفاك هلعجو ايرك ز ىلا هللا اهتهضو ىنعمي ىلاعت

 متيلا لقاك انإ 2س نبل انو ور ةلسك ع حالصاب مهبو ناسناىلع قفني ىذلاوه لفاكلاو ظ

 مالسلا هيلعدواد نبامالنسلا هيلع نايلس دالوا نم نودص ني سم نب نذا نب ايركز وهو (نيتاهك
 رابحالا دنع اهتعضوو دجسملاىلا اهتلمحو ةقرخف اهتفل يم تدلو نيح ةنح نأ ىورس
 2 عك اق طل تح ل دم 20 تاي + اهوذخ ىا ةريذنلا هذه مكنود مهلتلاقف ةيعكلاىف ةيححلاكسدقملا تيببف مهو نورا ءانبأ ظ

 ( اوسفانف )



 نار# لآ ةدوس مه *1/ ريح

 ك ملعلا كاظم و 1 5 كح ىتلا نافونشلا ع _- 77 مئمتتلا ثنا قلنا 2 ىتالا |
3 

 1 ا 59575 ير ا نع 3 ريغال ىريمضىفام اهترعز نم ىتلا تامواعملا لكل
 ظ اهداقتعا ىلع درالدك أتلا  ىنابر # امالغ نوكت نا وجرت تناكو ةنح 6 تلاق 9 ىتتا
 | لستار يمضلاو اهريدقتس كعو اهتاجر ةيخ نم هتارامىلع ارسحن ه«ىتا اهتعضو# لطابلا

 اهناف اهعوضوملا ىلاعت هتهج نم ماظعت 85 تعضوام معا هللاو قه هنم لاح ىتنلاو ةمسفل |ىلا دئاع

 دع وههللاو بوهوملا اذهردق سال ا نا لاعت هنآ لاق ىلا تدلون ىلع تنوحم وت مث

 ةنآ هدلوو هاعحعس ىلاعت  هناف اخ ماظعو بئاحعلانم هب قلعامو هتعضو ىذلا ملا ظ

 هلللوقم ه8 يىنالاك رك ذلا سياو# تنزحنو ترسحت كلذلف هب لعت ال كلذب ةلهاج ىهو نيملاعلل ١

 | هبلطت تناك ىذلاركذلا سيل ىا دهعلل امهيف ماللاو . هتلزنم عفرو اهعوضوم مظعتل نيم اضيإ .

 | اهملع ةرئادزاف اهل تهوىتلا ىتالاك ةندسلانم دحاوك نوكينا هاراضق الاك هش لختو

 | ناناهو ملعتال ىهو اهولطمنم لضفا ىهف رومالا لئالجنم اهففامب طيح داكتال اهتينماو

 اهتمسىاو) اهلوقو (ىتا اهنعضوى د17 مي سممالوق نييناضازتعا  ىملاعت للا لوقم نم ناتلجلا

 | ةح لوقمنم هميم اهتيمسواوؤ# اهعضول مظعتلاو ةنحسفنل ةيلستلا امهتدئافو (مبسم

 مالعىلع اهض عنم اهضرغو مم اهمسا تاعج ىبا ىإ «اهتعذوىناإل اهلوق ىلع فطع
 | برلا مداخو ةدباعلاىنعم مهتغل ىف ميسمناف اهل ةمصعلا ءاعدتساو ىلاعت هبلا برقتلا بونغلا

 تيب, ةنادسب ةقيلخ نكت ل نا اهناو ىتا هتعضوام ناكناو اهتنئىف ةعجارريغ اهنا راهظاو

 لبق تامدق ناك نارمع نا ىلع لدي مالكلا اذه ىهاظو هف تادباعلا نم نكتلف .سذقملا
  ءاب الا اهالوتي ةيمستلا نا ةداعلا نال دولوملا ةيمست مالا تلوتامل الاو ميرم ةنح عضو

 يحب ريمضلا ىلع فطع ه4 اهتيرذو © كظفحم اهريجا ىا © كي اهذعا ىتاو 8 80

 ظ ىلا نعو ةراححلاب ىمرلا محرلا لصاو . دورطملا ىا 7 مجول نافعا 2:3 + اهدالوا ىا

 | هسهنم اخراص لهتسف دلوي نيحهسمب ناطشلاو الا ن4 دولومنمام ) سو هب هلع هللا لص

 اهنباو مبرمالا هنم 0 ثسح دولوملك يس ناطيشلانا هانعمو (اهنباو ميسمالا

 | رذلاىف اهب ىضرو ميرعذخا ىا هي اهلبقتف ف ةذاعتسالا هذه ةكربب امهمصعىلاعت هللاناف

 نسح هجوب #4 نسح لوبش © قئاللا اهلك ىلا اهغلبمو اهكلام  اهبر قع ركذلا ناكم
 زوج الن اةعيرمشلا كلتىف داتعملاناف اهرغصو اهتثوناعم ىثنالا كلت لوبقوهو راذنا هب لش

 لبق ةنح عرضت ىلاعت هللا لعام انهو دحسملا ةمدخ ىلع رداق لقاع مالغقحىفالا ريرحتلا

 ةيبرتلا نع زاجم 6 انسح اناين اهتيناوؤ# دحسملا ةمدخ ىلع اهتردق مدعو اهرغص لاح اهتأب

 اهفعضل كلذو اهنم اهلوبقرك ذ ىلاعت هللانامث اهلاوحا عي ىف حلصيامم اهيلع ةدئاعلا ةنسحلا

 رهشلا نرخ فالا ةعبرا نامزلا كلدف ناكو ءاهتنالا ىف اًماحو ءادتبالا ىف اهتين قدصو

 اهدهج دمب' زيضتتلا هش نما ىو نا" لع ذتعلا "هس :هنفو < اهربخ' "راهتقلا “ميتال بخ
 ظ ؟ اياو هللا انقزر اهصالخا رامضاو اهسالفا راهظال اهلمع هللا لبقل

 | نيب ريصف و دبدوب راك وكن 4 نيش لهاك تبت تّقن رط
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 مده 5١ ذح ثااثلا ءزجلا

 نا لعا من [ نيتىم دلوب مل نم تاويشللاو رداع و ممل, نل ] هلوَشب مالسلا هلع ىسع راشأ |
 اضيا ىهاظلاىف ءاسالا ناك كلذلو لسانتلا ىف ةيروصلا عبتت ايتيك 1!هن وعملا ةداللولا

 جاازملا بساني 98 ءافصلا ىف حورلاانا هبسو ةدحاو ةرجش هو لادعاو :ةلتن

 هصخيو هبساني جازم حور لكلف نوكتلا تقو همدعو قيقا لادشعالا نم برقلا ىف
 برقلاى اهيثارمو اهتوفص بسحب لزالاىف حاورالا توافتدكو ةيسانملا تسحب لصي ضيفلاذا

 ةلسانتملا نادبالاو اهب لصتتل دبالا ىف اهسحب ةح مالا توافتتف ةيدحالا هتلر دعبلاو

 كلذكقف ةيقافتا ةضراع رومال الا مهللا ركألا ىلع ةجزمالاىف ةهباشتم ضعب نم اهضعب
 لسن نمزنوكي ىدهملانا ىوقبام اذهو ةفصلا ىف ةسانتم ةيترلاىف ةبراقتم اهب ةلصتملا حاورالا
 ةلضاف هسفن تاهو ابط الالح هتاذغ ناكنف .ندبلاىف ةرثؤم ةيذغالاو . مالسلاهيلع دمح
 امارح هناذغ ناك نميفا اس واالووا اهدص انمؤم هدلو ءاج ةساقح هقداص هتاسو ةينارون

 ةفلتلانا ءاَم دنؤوا انفاكولاب اقساقزءادلو اي اة حزب د ساف:عئابنو :ةيئاملظ) ةثيزخ هسفنإ تابعو
 هللا لوسرلاق اذهلو اهيسانيف سفنلا كلتىف ةابرص ءاذغلا كلذ نم ةدلوتم اهنمدلولا نوكيرىبلا

 46 ذا © اهتين قدص ةكري ىسع ةوبنو مييمقدص ناكو (هيبارسداولا ) لسوهيلع هللا ىلص
 ىسع ةدجلوتبلا مص ما ناثامنب نارمع ةأ سما ىهو هي نازمع ةأسماتلاق ف رك ذاب بوصنم
 نيك أ ميم اهعسا تنب رهصي نب نارمعل ناك تلق ناف * اذوقاف تنب ةنح ىجو مالسلا هيلع

 ميموبا وهاذه نارمع نا كاردا اق لوتبلا ميم ناثام نب نارمعلو نوراهو ىسوم نم
 البلد ايركز ينك عمل تا وبس واعيا تا ىه ىتلا ميحىبا نارم نود لوتلا

 جوزت دقو دحاو رصعوى اناك ناثام نب نارمتو نذا نب ايرك ز نال .لوتلاوبا نارمح هنا ىلع
 اهنا. ىوز - ةلاخ ىتا مالسلا امهبلع ىسعو ىحب ناكف ميرم .تخا عاشبإ هلنب انركإن |
 اهسفن 55-- هلاخرف ف رئاطب ترصب ةرحش لظ ىف ىاشق ترحم ناوى ديت+ ارقاع تناك ظ

 سدقملا تدب ىلع هبقدصتا نا اداوىتقزرنا اركش ارذن "ىلع كلنا مهللا تلاقف هتنمتو دلولل
 ىلا بر ىلاعتهلوق كلذو لماحىهو نارمت كلهو مرك تلم همدخو هتندسنم نو وكف

 هما ماهبالاعدلولا نعربع 46 ىنطب ىفام ف هسفن ىلع ناسنالا هبجوبام رذتلاو د كل ترذن
 همدختساالو هلعىلدءال سدقملا تب ةمدخل اقتعم ىا دي اررحم © ءالقعلا ةجرد نع هروصقو

 ناكوةرخ الاوت عرفتبف جوزتيالو اي امدلا ل مت لمعبال هندابعل ف هلل اصلاخ وا” ىشثن هلغشاالو

 ناك همادختسا نكك ثسحم راص اذا دلولانا مهند نعال 3 ال مهدنع اعورشم رذنلا اذه

 نيدرح مهنواعجم و عافتنالا نم عونلا كلذ نوكرتي رذنلاب اوناكف نيوبالا ةمدخ هيلع بجي
 ررحي نكيمو سدقملا تبلل ررحم هان نمو الا ءاسالا نم .دحا 0

 .شررخ نكلو جورخلاىلا جاتحتف ىذالاو ضيحلان م اهبيضيامل ةيراكاهلمصتالو ناملغلاالا
 ةليسو رذنلا كلذ تلعج اهنالوا ةروكذلا ريدقتىلع ىمالا تنب اهتالاما اقلطم اهنطب ىام ةنح
 | اذهو ىضرلاهجو ىلع 'ىئلاذخا . لقتلاو هنردنام ىا 0 ىنم لمقتف 0 رك ذلا دلولا ىلطويلا 1

 | لوبق مدعل نك ذلا فلولا لبأ لؤمقملا ققحت نود لوبقلا د دوا دلولل ءاعدتسا ةقيقملا ىف

 ( ىتالا )



 نارمع لآ ةروس مد «ه ر-

 نب ناهلس نب مقجار نب اشيا نب طفاسن, نازوبنب ايزمعنب مانوب نب اقراخن, كشيمنإا

 نب ماد نب دامس نب نوشمم نب ىعاي نب نوملس نب ليوع نب اشيا.نب مالسلا امهيلع دواد
 نوراهو ىسوم وه نارمتلا لبقو . مالسلاهيللع بوقعي نب ادوهي نإ ضراف نب مورضح
 نينارمعلانييو مالااهيلع بوقعي نإ ىوال نب ثهاف نبرهصي نب نار انبا مالسلا|ءهيلع |

 لوالاو مهاربا لآ ىف جاردنالاب مالسلا هيلع ىسع ءافطصا نوكف ةنس ةئامتامو فلا

 كلسىفماظتنالاب مالسلاامهملع نوراهو ىسوم ءافطصاو ميىم ةصقب هبقعت لل دب رهظالا 397
 همالعهف نيقولخلا نم عولل مساوهو لاع عج هك نيملاعلا ىلع #2 ارهاظ اماظتنا مهاربا 2

 ضرالاملاعو رحبلا ملاعو ربلا ملا لاق سنالاو نجلاو كلملاك عاونالا نم هفالخ نع اهبزاتعي
 ىملاءىلع مهنم دحاو لك ىنطصا ىا مهنم د>او لك نامز لها نيملاعلاب دارملاو ءامسلاملاعو

 ىعسو قيرفتلاو ثبلا لاذلا تفي رذلاو . نيل آلانم ةيلدبلا ىلع بصن  ةيرذ وف هنامز
 ١ نممالسلاهلع مدا لسن ج رخا هللازالوا ضرالاىف مهثبدف ىلاعت هللانال ةيرذ نيلقثلال سن

 / مهرهظاو مهقلخ ىلاعتهللاو قلخلا اضيا ءرذلاو لعلارغصاىهو ةرذ عج و هو رذلاةئيهك هلص

 نيل الانا ىنعي ةيرذاهتفص هنا ىلع بصنلا لحبىف 6 ضعبنم اهضعب 8 دوجولاى لا مدعلا نم
 نابعشتم قحساو ليعامساىنعا مهاربالا ناف ضعب نم بعشتم اهضعب ةلسلستم ةدحاو هيرذ

 ىلاو ليئارسا ىنتب ءابننا رخآ ىلا اهدالواو مدآ نم بعشتملا حون نم بعشتملا ميهاربا نم |
 ى.وم وهو نارمع لآو امهنم نوبعشتم نيمججا مهيلع هللا تاولص نيلسرملاو ءايينالاملاخب |
 # عيمس هللا وو مالسلاامهيلعم ص هماو ىبييع اذكو مداو حونو مهاربا هيرذنمزوراهو '

 رذوموانب اشوانن انحون نب نابلاسن, لباب برن, دوهىنا نب رداعلانبنانام نب نارمح هنبا

 نم تدلو سو هيلع هللا ىبص لاقاهب صعء! نم مهصعإ تلق تلي ثىح راكلاةعكيتا هد ظ

 مهنال مهلك ءاسنالا لمشيف ةلخخاو ةبحلانم معا ءافطصالانا لعاو * ( حافسنمال حاكن ْ

 ( ضعب ىلع مهضعإ انأضف لسرلا كلت ١ ىلاعت لاق اك مهبتارم هيف لضافتتو هتوفصو هللاةريخ |

 هللا بيبح مهلضفا ناك كلذلف («تاجردمهضعب عفروزل هلو اهيلا راشملاة بحل اوه بتارملاصخاف '
 ةفص وه ىذلا ءافصلا اهمعاو مالسلا هلع مهاربا ةفص ىه ىتلا ةلخلا مث مالسلاهيلعادخم ١

 ةيروص نامسق ةدالولا ذا ةقئقحللاو نيدلاىف «ضعب نم اهضعب ةيرذإ) مالسلاهيلع هللاىؤفصمدا |

 وهف نيدلالوصانم نطابلاب قلعتيامو هفرعملاو ديحوتلاىف رخا اس عت ىب لكف ةيونعمو |
 كملع باو كابر باو كدلو با هثالث ءاب الا لبق مو اذه انسامزىف مع اشملا تالق اح ندلاو ظ

 باقلادوجو كلذكف هسا ةفطن نم همأ محر ىف دإوَس هيروصلا ةدالولاق نديلادوجو نأ مو ظ

 ١ ةدالولا هده ىلاو مما خبشلا ةخفن نم سفنلا دادعتسا محر ىف رهظي ةيقيقحا ةمالولابقز|



 ه5 55 > كلاثلا ءزهلا
 انسصسللااللا

 ا

 ناظش بلقلاو ةمئ ان نيعلانا مهضعل لاقو مان هنا مهضعب لاقف مانوهو مسوهبلع للا ىلص ىلا |

 رظنلال ب ةداعسلا هذه سجود ال و اس رظالافنورصببال مهو كيلا نورظني مهارتوإ |

 كياما راص سما نآلا) ,السلا هيلع لاةف ىسفن نهىلا بحا تنا هللاو نآلا هنافر م لاقف |

 ظ نمر لاق ىنأي ١ نمو اولاق ( ىبانم الا ةنطانواحدي 55 لك) ملسو هيلع هللا ىبص .لاقو (المإكا |

 للاخ ةكنالم تءاح لاق هنا هللا دمع نب رباح نعو ( ىبا دقف ىناصعنمو ةنملا لحد ىنعاطا

 :الاايل كدجحو الا لفا لفن لثكهلثم اولاقف الثم هل اوب رضاف الثم اذه مكحاصلنا اولاقف

 رادلا لخدي مل ىعادلا ب مل ندهو ةبدأملا نم لك او رادلا لخد ىعادلا باحا نق ابعاد ثعبو

 ادم عاطا نف دمحم ىعادلاو ةنحلا رادلا اولاقف اههقش هل اهول وا اولاقف ةبدأملا نم لكأب مو

 هلع هللا لص ىلا هعباتمبف سانلا ناب قرف دمع و هللاىصعدقف ادت ىصع نمو هللا ع اطا دقق

 ىنابرلا خيشلا ىلع لخد ىزاغلا ادومم نا ت ىوز  ةيضولاو ةبرقلاو ةنلطا لصحن سو

 ديزي ىنا قحى لوقنام خسشاي لاق مث ة ةعاس سلجو هنرايزل هريس سدق ىباقرخلا نمملاىا

 | لاقف ىنحال ةداعسب لصتاو ىذتهأ هعسانم لحر وه خشلا لاقف هرس سدق ىكاطسلا

 خبشلا لاقف ةواقشلانم صلخي ملو مالسلاهيلع هللالوسر ىأرزلهجو او كلذ فكو دوت

 ١ هللا لوسر ىأر ناكولىت> هللادبع نب دم ىأر امنا هللالوشر ىأرام لهج ابا نا هباوجن ىف

 | ىلاطعت هللا لوق كلذ قادضمو لاق مث ةداعسلاف لخدو ةواقشلانم جرخ مالسسلا هيلع

 1 زو اي رس اوس ومرور هل رنة و

 أ[ بو هيلا بحا ن 1 ىتحكدحا نم وبال هكر دل لس ىذلاو مه اسلا هلع لاف

 الا فرصامو رخآآلامويلاو هللاىلا الا ادام مالسلا هيلع هتاف ايندلا نع. ضرعا نمالا |
 تاقوالا تفرصو هللاىلع تلبقاو اهنع تضرعا ام ردقف ةلحاعلا ظوظحلاو .ايندلانع

 تابقاام ردشو هتمانم ترص هتعتاام ردشو الش اعين عيكتست ةرخ ”الالاعال

 ا ) مهف ىلاعت هللا لاق نيذلاب كمل هنفزل حلق تضرىعاو هلسس نع تلدع ايندلا ىلع ظ

 نش طفل ووزتلا نيكم صعخ رث/راوب ( يقال ا ىف ميحجلا ناف ايندلا ةويحلا ثا و ىتطنم

 ْ ىنالا ىبستالحبصت نيح ى ا ىسبعت نيح ند كفا عرملعل لجرلاكلذ انلكو لحراب كليه ٍْ

 ؤ هعامتاو هتمانم ادغ نوكتنا ىف عمطت مث ةينافلا ايندلالجرب الا كرحتالو ةلجاعلا ظوظحلا .
 ظ تيكمكلام نيم راك نيملسملالعجتفأ ) ىلاعت هللالاق انعمط نشخلا امو اننظ دعباام كحيو

 راثخا ىا :ةصتسالاك ”ىشلانم افصام ذا ءافطصالا 6 مدآ ىطصا هللازا 8 (نومكحت .
 ظ ةعشتسملا:ةينامملا'تالامكلاو ةيناحورلا تاكلملانم. اهب قيلي امو ةيسدقلا سفنلاب مدآ

 لولاك هتياقلولا ةغيوااب نميفوا م السلا .مهيلع لسرلاةفاكىفاك ىطصملا سفن ىف ةلاسرلل ١

 | هبا هياويشا وق ءطامأ ةكئالملا داحساو اشو ملعتبو موه نسحاىف هدِس هقلخ ناب هافطص اوا | ْ

 ا

1 

| 
| 

 ظ هعبتبالو هعيتا نم ملسو هيلع هللاىلص هتماو . كلذ ثروت ةماثلا ةعباتملاو بلقلاورسلانييعب ٠

ْ 
ْ 
 ظ
5 

| 

 عأارسشلا خسن نم لوا هوك هافطضاوا جا هجولا نم ذاع 3 اون . قطصا دو

 ! هنوعد هباحتساو نيقابلامههتيرذ لعجوهر# ةلاطابو امارح مراحلا#. وز كلذلش نكيرلذا |

 | ليعاسا وهو 6 مهاربا لآ فاحت كول مالا نقم[ علق ىلعنو نيتؤللا و ةرفكلا وسيف
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 اوعطالق ة©ىلاعتهلوق لزنف ميمنإ| ىبسععبشو ىراصنلل سمح. ناك نملىا 3 مح رروفغ

 هيلع هللا ىلص هعايتاىف ةعاطلاكلذف لخديف ىهاوتلا و ماوالا عيمجىف ىا ه# لوسرلاو هللا

 بطاخلا عراضملا ةغبص ىهف لوقلا لوقم مامتنم اما  اولون ناف و ايلوا الوخد لسو
 ىهف ىلاعت هتيجنم قوسم عرفتم مالك اماو اوضرعتو اولوتت ىا نيءاتلا ىدحا فذحب

 هناىلا حولت (او.لسا ناف ) ىلاعتهلوقىفاك ةعاطالا لاهتحا رك ذ كرتىفو بئاغلا ىضاملا ةغيص

 هطخسو مهل ىلاعت هضغب نع ةيانك ةبحلاىنن # نيرفاكلاب حال للاناف 98 مهنع ملتح ريغ

 لعج هناف مالل هلع ىنلاف رش ىلع هيالا تلدو * مهيلع ىلالو مهنع مقرب اليلغا مهيلع

 باذك وهف هين ةنس فلاخو هللاةبحم ىعدا نق هتعاطب هتعاط نراقو هسح ةعباتم هتعباتم

 ليقاك ىللاعت هللا باتك ضني

 عيدب لاعفلاىف لاحم اذه * هبح رهظتتناو هلالا ىصعت

 عبطم بحي نمل بحلا نا * هتعطال اقداص كبح ناكول

 بحي رخا بحا نم نال هاوعدىف ايذكهلوسر ةنس فلاخو هللاةبحم ىعدانم ناك امناو
 | هواخلو هللكو هرادجو هناكمو هلحمو هبانبو هتبو هناملغو هدسع نم هب نيلصتملاو هصاوخ

 | ىصاعلا نونحلا راشا ىنعملا اذه ىلاو ةحملا ةدعاقو قشعلا نوناق وه اذهف كلذ ريغو

 لو ثيح
 ارادجلا اذو رادخلااذ لبقا ٠ ىلبل رايد رايدلا ىلع سما

 ارايدلا نكس نم بح نك كلو * ىلق نفغش رايدلا بحامو

 دس مهادتقمو الا هسفن مهدحال مسينا لكلا عامطا هللا عطق هللادمحر يناقش ءامالا لاق 2

 الوقهإدسكولسو تيل لك ل مانيلا هنلع ىنلاةبح ىناشاقلالاقو © نيرخ آالاو نيلوالا

 اهرهظمو ةنحلا 20100 ةديقعو ةريسوالاحو اقلخو المعو

 بيصن ةيحلانم هلنكي ل بيصن هتقيرط نم هلنكي مل نف ةبحلا !سو هيلع هللا بص هتقيرطو
 وهو هسقنو هبأقو ةرسو ىلا نطاب هسفنو هللقو هرسو ةئطاب بسان ةعباتملا قح .هعبات اذاو

 | ةعباملانم هبيصت ردهب هللاةبحم نم طسق عباتلا اذهل نوكي نا ةبسانملا هذهب مزلف ةبحلا رهظم
 1 نوكيلم عررسا هلق ىلا اضيا ةبحملاكلت رون ىنلا حور نم ىرسيو هيلع هتبح هللا قلبف
 ظ ىلا مهاعدو رمحالا تيربكلا نم نعا هنال ماقملا اذهنع لزن مث هلابح نكي للاةبحم الولذا

 | اونوكت مل نا ىا «لوسرلاو هتلااوعبطا لقل لاقف ةدارالا ماقموهو ةبحلا ماقمنم معا وهام

 ظ ناف هبم سمعا امل نيعبطم ندب ص اونوكمت نإ نه لثا الف ىببح ةعباتم اوعيطتست لو نيحم

 5 اًضيا كلذ نع اوضرعانا ىا ( اولوتناف ا) هما لاثتماو دارملاةعاط همزاي ديرملا

 0 | هلع هللا لص ىنلا عم هناك هنا ماشه نب هللأدبع نع ىراخبلا ىورو * ىهتنا نوبوحح

 | ىضنالا”ىث لكن م ىلابحا تنا هللا لوسراي رمح لاقف هنع ىضر حاصبيا وعاف سو

 | مكبرقبف مكنم طرفامج زواجتلاب مكبولق نع بجحلا فشكي ىا كك مكبونذ مكلرفغيو 9 |
 ١ هللاو 8 ةلكاشملاوا ةراعتسالا يرطب ةجحلاب هنعربع . هسدقراوجىف مكثوبيو هنع تانج نم



 ا

 دز ؟ كرب(“ ىىرع معد معتم سمع معسيم

 [1] © كرم ميم يطل معاق ذر رعص كك عصير رص و تأ

 ا يلا ل يشل دق

 مده 77 زخع ثلاثلا ءزجلا

 | باحصا كئلوا نيفراعلل (هسفن لا رذحنوإ هلوقو نيفنأتسمال اذه هللاهحر ىريشقلالاق# ]|
 رذناو نيينذملا رمي هريظنو ليوهتلاو فيوختلا باها ءالؤهو ليهستلاو فيفختلا

 هباسح مول بهات لب هلاهماب دبعلا رتغيالزا بجبف لمهيالو لهمي ىلاعت هللف نيقيدصلا ١
 هءازجو ا

 كننلعفرب ثساناوت' سكره هن « .كنلو تعاطو تسازاب سيخرد

 ةكتلم ناتطر زركك اذانو-ةيروانبلا ءاسؤقنلا "اتناك ىف ل تقتت هل وقدو ا ناسف الأ هامجن املا رعاو ٠

 | ةيهولاو ةسحلالغاوشلاب اهشوقنو هسفنىف ةتباثلا تانهلا كلتنع لوغشم هنكل ةخسار
 عافترال ارضحب رشو ريخ نم تلمعام تدج و اهتمايق تماقودسا سفنلا تقراف اذاف ةيركفلاو

 نيبامو اهنبامف دعبلا م“ ارش ناك ناف © هوسنو هللا هاصحا ليلاعتهلوقك ةعئاملا لغاوشلا |

 ةروصالاو ةختساز تناكن١ اهتوتص 'ت'امهملا كاترزيصتف هب اهيذعتل لمعلا ”كلذوا مولا كلذ

 هرسسدق ىمورلانيدلالالج انالوه لاق : ةمصعلاهللا نمو اهسسحب تبذعتو اهبذعت

 ]١! ندش دهاوخ ىروص رشحم زور *« نطو لد رد دكا وك د علاش ِه

 دهتجمو ةيويندلاقئالعلا ثولنع هلق رهطنو ةميمذلا قالخالا نع هسفن ىك زي نا لقاعلاىلعف |

 زوفيو هجاتحاموب هيردنع اهدحمب ىك ةقحلا لاوقالاو ةحلاصلا لامعالاب هللا ةاضرم ليصحنىف

 اوناكامأمظاوطق اوناكام عوج |ةمايقلا مويس انلا رشح )وسو هيلعهّللا ىلص هللا وسر لاق ةداعسلاب

 للمال كايت كلا وس نمو ةعمطا هللا عطا نف طق اوناكام بصناو طق اوناكأم ىرىعاو طق ظ

 نانماي نانحاي لوي ) سو هيلع هللا ىبص هللالوسر ناكو ( هافك هلل لمع نمو هاسك هللا اسك ٠
 اياطخلا نمىقنو برغملاو قرسشملا نيب تدعاب مك ىتئيطخ نيب و ىنيب دعاب مارك الاو لالجلا اذا .
 للاوفنتسا هادلمحم او للا نايس كيلا جلثلا ءاج ىتسغاو سْئَدلاَنُم ضيبالا بولاق 5ك
 سانلا اهيا )لاقف هلوح هباحصاىلااموي !سودهيلع هّللاىبص هللا لوسررظنو ( هيلا بوتاو ميظعلا
 (هلمتخي مب اوملعت ىتح ”ىزماب اوبجعتالو مكبونذ لع ومكلامعا ةزئكي ومكسفناب اوبجعتال ظ

 ىنمل ابين نيعبس لمعب ةمانقلاموي ءاج 5 دحا ناولو اهيناوخم لامعالا امتاف ) مالسلا هيلع لاق
 ءايلا هيف تينا 6 ىتوعبتاف هللا نوبحت مك نا لق له ( ةمايقلاموب, هيلع مدقبام لوهل ةدايزلا |

 تلزن 6# هللامكسحي 9 فقولا اهب ىوني ةبآ مت هنال نوعيطاو نوقتافف تيئإلو لصا هنال
 نحن ) اولاقف ناميالا ىلا هعباتْن مو فرشالا نب بعك لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر اعد نيح
 | متتكن اف هيلا وعدا .للالوسرىنا مهل لق مالسلا هيلع هيبنل ىلاعت لاقف 6 هؤابحاو هللا ءانبا

 ىلا سفنلا ليم ةبحلاو . مكنع ضريو هللا مكبحمب ىرما اولثتماو هنيد ىلع ىنوعبتاف هلوبحم |
 قبقحلا لامكلا نا لع اذا ديعلاو هيلا اهيرشام ىلع اهلمحم ثيحم هبف هقاتجلا لاكي - فنلا ظ

 ظ للالاةبح نكيمل هللا ىلاو هللابو هلام وهف هريغوا هسفننم الك هاريام لك ناو هلل الا سبل

 ظ ا تسابجاو ترسشح ريوصتنا رب مه 2 تساىلاغ تدوجو ردناك ىنريس

 ا

 ةعاطلا ةداراب ةحملا ترسف كلذإف هللا هبرشامف ةيغرلاو هتعاط ةدارا ىضتَمب كلذو هللافو

 هتعواطم ىلع صرحلاو هتعاطوف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عاينال ةمزاتسم تلعجو أ
 مد مم سلا سللملس|ّ ا

 م



 نارمخ لا ةدوس مه م١ ز2-

 0 ا 1 ل يو ردك يويممو مب عسسل
 هاقلي نيح للد * كلقلا ىلع بلقللو « ءاشاموهاماذا .* ءاّكملاب ءىملا ساقي

 نكلو مهتبحصب ةعاطلا كرتيال ءازغللوا جحلل هرفسىفراجفلا ةحصب ىلتبملجرلا ناكاذاو | ظ

 اققَمَو ًاىاح نا. ىح هلق ةهارك ةكربب بوتي قسافلا لعلف هب ىضريالو هيلقب 71

 ناك و ىغيو برطيو قيرطلاف فزعملاب برضي ناكو قسافخيش امهبحصف رفسف اجرخ
 لاق اوقرفتي نا اوداراو قيرطلا رخا ىن ناكاملف كلذ لعشي ملف قيقش هاهنينا راتني متاح

 ىلا ارظنن لف برطلالك امكيديا نيب تبرطدق امكنم لقثا رامل قسافلا خيشلا كلذ امهل

 | فزعملا 4 مه# نلا باف متاح اناو قيقش ادهناف انردعا خ.شاي متاح هللاقف ىنرط

 ' ا تيار بفك تل وال امهمدخو اهدنع دملتب لعجو

 دزيخرب كنب ,شدتك فالخرك هك « قلخ زا .دنشنا ىوعد ردارب هكناإةن

 درك تلج لن نادك ةتايسف ران هن دج يتكتا جللا رفاماغ اهنيك وكن ايكمات ظ
 ءابرقالانع كلذعطَق كلذك رافكلا نع ةالاوملا عطب نا هلمزلياك نمؤملانا معي ناىتشيو

 لبق م راجفلا
 ىبرق تدوم زا رتهب محر عطق * ىوشو تنايد ار شيوخ دوس نوح

 ىلاعت لاق 5قفاوم وه تلق * اقلطم ماحرالا ةلصب قطان هناف نا رقلل فلاح اذه تلقناف# |
 بجم كيواقشل بيستنش 6 امهعطتالف ملع هب كل سيلام ىب كرشت ناىبع كادهاجناو )

 تاتنا شاش ناكينلب هه قلل

 دحشأب اسشأك ا ٠ كو عادن ع+ دشاب ادخن هزاع كرز وحرام

 مالسلا اهللع هللا ليلخ لاق راخالا ءاس الا ىدهي ءادتقالاب و راعغالا نم قلعتلا عطش كيلعف

 . اهاضتقا رذعريغب مهعم ةلكاوملا رافكلا ءالاوم نمو . نيملاعلا برالا ىلودع مهناف

 0 بوسنم ىلج ىنعم ناف اننامز ءاهفس مهل لوب 6 ىلج مهل لاقينا عينشلا لوقلا

 ءوسلا لمعلا نيب وا هلوهو مويلا كلذ نيب و سفنلا نيب ىا ه5 هنيبب و اهني نا وأ ولف ةرضحم
 كلذ لمعتمل وا مويلا كلذرضحنملو برغملاو قرشملانبب ك ةعساو ةفاسمىا 6 اديعب ادما

 بوحي و ىلغخيس نم |ورذحا ىنعي ىسفنو مايا هللا لوس ىا 26 هسفن هللا رذح واي طق ٠ ادا

 ه0( يهههههههههجسسسط سس ل سلصسسل سس لالا

 و ردَجو ةفرعملا قح هوفىع اذ ١ مهنال داصلاب ةمظعلا ةفارلانم ةردقلاو علا نم اسهلاح

 | موي قم تلابذانعلاو هللا ىلا مهتيست حصي فيكف ىرون نود ىران .مهو ىلاعت هللامسا بلجو

 | اهدنع # ارضحريخ نم تلمح موزه ةفلكملا سوفنلا نم ىا 6 سفن لك دج لو دوتب بوصنم

 | صخشا الا اضيا هيفربتعمراضحالاو تلمحام ىلع فطع ه# ءوسنم تلمعام و 8 ىلاعت هللا ساب

 | ةمكملا تاضةقمنم ربشلا زاضحا نوكو .تاذلاب ادارم ريخلا نوكي ناعشالل ريس قي لأب

 | اهتيزجاوا رشلاو ريْخانم اهلامعا فئادجم موب ىنتتو بحب ىا هي دوت قع ةيعيرشتلا

 أ ةهر مت وهسقن هريذحن أ ىعلي © دابعلاب فؤر هللاو قههنعن رافتيال مهنم كلاب ىلع بوكيل قيس

 | هيون ام هدلو قفشل ادلب ريذحم درج ب هاضر بلط ىلا كلذ ماعد
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 ْ ٍتسشن مه دوب تناتنشةاي كك تسد: تسود نازأ دمرت قل ىوشب

 | لاح انطابو ارهاظ ءايلوا مهوذختال ليقدنكلاوحالا متانم هاننتسا 6 اوقتتنلالا 5
 | بلغتنإب ءاقتا ىا هي ةاقت ف مهتيج نم ىا 6 مهنم 5 مكئاقتا لاحالا لاوحالا نم
 .ةوادعلاب سفنلا نانئمطا عم ذئنيح ةالاوملا راهظا ناف مهني, نمؤملا نوكيوا رافكلا
 ا مالسلاهيلع ىسع لاق م ريمضلاىفام راهظاو اصعلا قشنم عاملا لاوز راظتناو ءاضغبلاو

 للا ؟رذحيو ةطاظع هرجاناكلتق ىتحربصولف ةصخر اذهو [ مهتريسيرسسيتنالو ءادوالا ةطلاخم يللا فتالو] ةريس مهنع انتجت دوص متي ايف نكمل [نايتاي شاف اعسو نك] |
 ىتوقعو ىطخس نم ىأ (نوشخاو . نوقتافإل ىلاعتهلوقك ةسدقملاهناذ هللا مكفوخي ىا هن
 هللا ءازج ىلا ىنا هي ريصملا هللاىلاو قه ديدشدبعو اذهو هتادعا ةالاومع هطخسل اوضرعتنالف
 ةيالواهتامح نمىتلارئامشلا نم ه6 كرودصىفام اوفخن نا لق قفهيمعبالك ىزجبف قلخا عجرم
 معيو وهلا كريصمدنع كلذب ؟ذخاؤيف 46 للاملعي ف مكنيباوف 86 هوديتوا ةرفكلا
 وحو مكنلعو كرس هيلع قخالف طق ”ىث هنم هيلع خال * ضرالافامو تاوءسلا فام
 ىلع ردقبف 86 ريدق ”ىش لكىلع هللاو # اريرقتو هل ادك أت صاخلادعب ماعلا داريا باب نم
 (هسفن للا رذحب و ىلاعتهلوقل نايب اذهو هنع متيهنامح اوهتنت نا هيلع ديزمال اع مكسب وقع
 ىهف مولعملا نود .مولعم صتخبال ىباذ ملعب ةفصتم تاوذلارئاسنم ةزيمتملاهاذىهو هسفننال

 تارودقملا ىلع ةرداق ىهف رودقم نود رودقمبي صتخم ال ةيناذ ةردشو اهلك تامولعملاب هقلعتم *
 علطم كلذزاف بجاو نع رصقبالو حبق ىلع دحا سحب الف قتتو رذحت نا اهقح ناكف اهلك
 هلاوحا ىلع عالطالا دارا هلا ناطلسلا دسع ضعب مع وأو ناذعلا هب قحالو ةلاحمال هلع ظ
 ظقيتو هرذح خال هروما نطاوب نع سسك _ نم ثب و انوع هلع بصنو ردصنو دروب ْ

 ليل ىنخاورسلا معي ىذلاهللانا لع نم لاب اه هب ةيارتسالا هبف عقوتيام لك قناو هصاىف

 ظ

 ظ

 للا نم فاخم لقاعلاف * ىفاشكلا ىف اذك كرتسي انرارتغا نم كيذوعن انا مهللا نماوهو هلع ظ

 ظ 0

[ 

 يسوهىلغ هللا ىلص هللا لوسر لاق نب رفاكلا ىداعي و نينمؤملا ىلاوب هلل هضغبو هح نو
 ءانغالا مذو مهلعف كرتو نيملاصلا ةبحم ءاعداو ايندلا بلطل فوضصلاس بل رئابكلا نم ةعبرا )
 ( ساثلا سكن م لكأي و بسكلا ىريال .لجرو مهنم ذخالاو

 ىم دوت اسراب تريس وكن + ىلا وتل طك يدينا

 ةقداصلاة حلاو ىنس قلخو ناميالا لوصانم لصاو ميظع باب هللاف ضغبلاو هللاف بحلاو ظ
 بسانت,' بولقلان ال ةهجولاو ةديقعلا قافنا ىلع ةينبم ىههو نطابلاىف ةافاصملادنعالا ن وكت ظ
 ةلئامملا سحب ةسناؤملاو ةملاصملا اهبابرا نيب قفتاو ىونعملا قفاوتلا اهنيب نكي مناف ىفاصتتف ظ
 سفنلا قار غتساب لئاضفلا ,حاص لئاذرلا تدعا ةيروصلا ةيسنخلاو ةيسفنلا هفلالاو ةعونلا |
 : لق مث قلاخمو هباشتف |

 ىدتقب نرانقملاب نيرق لكف « .هنيرق رصباو لأستال ءرملانع ظ
 هنع هللاىضر ىلع لاقو

ٍ 
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 | ذعاو ةذفقملا اهاندا ةجاح ناعنس ةلةدضقو 3سم نيعبس موي لك ىنيب هيلا ترظنو سدقلا |

 مهيصاونو كولملابولقكولملا كلم هّللاانا ] بتكل | ضعب ىفو (مهيلعهنرصنو دساحو ودع لكنم .
 اولغتشتالف ةبوقعمهبلع مهتلعج ىوصع دابلازاو ةمحر مهل مهتلعج قوعاطا دايعلان اف ىذيب

 ىلو: نونوك وك اك السلاهلع هلوق ىنعموهو [ مك مكيلع مهفطعا ىلا اوبون نكلو كولملا سسب

 لونةضعملا لها نم متنك ناو ةمحرل لا لها هك ةعاطلا لهانم منكن ا هانعم ( مكبلع |

 نحو: املا تنابراي] هتاجانمىفلاق مالسلاهي هيلعىسومزا ريا ىف ءاجو * ةبوتعلا لها مكيلع ظ

 وهف مهراخ سانلا ىلع هيام هيلا هللا حج واف كاضر نم كطخس ةمالعاش نر

 نيح فسوب نب جاححلالاق + [ مهيلعىطخس ةمالعوهف مهرارش تلمعتسا اذاوىاضر ةمالع

 لاقت هحالصو هلدعرت إفأ هتفالخ تكردا دق تناو هنع هللاىضر رمع لثم لدعتال+ هلق
 رمع ةلماعم مكلماءا ىوقتلاو دهزلا ف رذىب أك اونوك ىا مكلرمعتأ اوروذبت مهباوجيف
 | مهلاوحاو يا شلسلَح نوو .كيامتا ةالول انا ىلا ةراشا هو + فاضتالاو لدعلاىف ؤ

 أ رافغتسالاو ةبوتلاب هللا ةبانالاو ىلاعتهلل عرضتلا نيملسملانم دحاو لك ىلعف اداسفو احالص

 راجشالاو عرزلاو عرضلا ىف هلدعو ىلاولا روج رهظيو رولا لومشو ْظلا انك كغ ظ

 راجشالار امك صقنتو عرزلا ةكرب عزنتو عرضلا نبل لقي ىنعي فرحلاو بساكملاو ناقل

 ١ هملظمؤشب ر ”احلا كلملا كلذ اهف كلم اوال 6 نيرا لهاو زاحتلا ةلمافم دكت |

 / هلا ىتكةفالخلا زيزعلادبع نب رمع ىلواملو لدعاذا سكعلا ىلع الا نوكيو هلعف ءوسو .

 | 2١ ةظعوم اهب ىتك لاقف ريا لها لمعتساف هلك اريخ كلمع نوكينا تدرا نا سوواط |
 50 ااا ظ

 تشد دنمدزخ راكل مج هجرك + لمح امرفم دنئمدرحم . رح

 ىلع مهئاملعو روحلا ىلع مع وا سما قرع لدا نامذ: قانا مسوهيلع هللا لص ىلا 5

 زال 3 (ايندلا ةنيز ىلع معؤاسنو ابرلا لك ا ىلع مهراجتو ءايرلا ىلع مهدابعو عمطلا

 اهوحتو راوجوا ةيلهاج ةقادصوا ةبارقل مهتالاومنع اوهن # ءايلوا نيرفاكلا نونمؤملا

 مهب هناعتسالا نعوا ىلاعت هللآلا مهضغبالو مهبح نوبل ىَح ةرشامملاو هقداصملا باسا نم

 | نينمؤملان زواجتمىا لاخلا عضومىف # نينمؤملا نودنم وم ةينيدلا رومالا راسو وزغلاىف ظ
 ظ ةحودنم مهتالاوم ىف ناو ةالاوملاب ءاقحالا مهنا ىلا ةراشا هنفو . اكارتشاوا الالقتسا مهبلا |
 ىا # كلذ لعفي نمو ف ةيالولا ف مهيلع مسهور ٌؤنالف ء ءاغسلا" ا نيرفاكلا ةالاوم نع ْ

 | هيلع قلطينا حصي ”ىشىف 88 ىلاعت هتسالو ن نم ىا * هللانم سيلف ف م ءاملوا مهذاختا ظ

 | ةالاومو ىلولا ةالاومزاف لوقعم سما ادهو اسأر هللاةي الو نم خلسنم هنا ىنعل ةييالولا مسا

 لَقَ نافانتم هودع ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 بزاعي كنع كوللا سيل كّيدص * ىلا معزت مث ىودع دوب

 55 ءادعالاو . كودع ضغسو كدوب نموه قيدصلاىنعملاو دععبلا بزاعلاو . قا كونلا |

 كودع قيريِصَو كّشدص ددعب كودع ةثالث
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 ياي فداك مذلكملا نال لاب خا يصحو كتيشم جيم مدح العدم اسف فق

 ظ فرصت كربغ نم دحاأ ةردشال هلك ريخلا كيردش ىا صيصختتلا ربخلا مدقتو ميمعتلل ظ

 ىلع كءانلوا هيبؤت, نيخلام كدس-لاقف ةرفكنلا هتركنا”ىذلاوهو نينم ملا: ىلا هفسس .ىذلا“|

 ريخ وهفةحلصملاو ةمكحلا نع رداص راضو عفان نم ىلاعتهللا لاعفا لكيلا كي ادعا نم مر |

 اهيف لمعت+ ميظعلا ليقلاك ةرخص قدنخلا نطي نم جرخ هنورفحي اوذخاو فالآ ةريثع |

 برض مث (مورلا ضراىف رم ار وصقل ااهنم ىلتءاضا ) لاقف ةيناثلابرض مث (بالكلا باينا |

 مثالا ىلع ةرهاظ ىتما نا مالسل هيلع ليزبج ىنزبخاو ءاعنص روصق ىلتءاضا) لاقف ةثلاثلا .

 روصق ب ثينم صرنا مربخيو لطابلا ىدعيو مكمي نوبجعتالأ نوقفانملالاقف (او رمشيافاهاك

 1 ىلا وم تملا جر و 8ه ةسبايلا ضرالا نم تاسنلاوا رفاكلانم نمؤملاوا لهاجلا نم |

 ظفل درو ىرقملا سايعلاوبا لاق # باسح ريغب ءاشتنم قزرتو 6# لوالا سكع اذهو ظ

 ىنععيو (باسحريغب ءاشت نم قزرتو ىلاعتلاق بعتلاىنعم, هجوا ةئالثىلع نا رقلاىف باسحلا |

 | بدأ كرت كدنيو .كّم رشلاناب .باطخلا ف ناف.بدالآ ةاعارملوا.هعزنو_كلملا ءاتب اكلك

 لئابقلا نم قدنلاىفاو نم عيمجو اعارذ نيعبرا ةنيدملا لها نم ةرمثدع لكل عطقو بازحالا

 لوعملاذخاو مالاسل |هملع ف هريخ اموعبلع هللا ىلص هللال وسر كا تليلم اوهجوف لواعملا

 هناك اهل نيبام ءاضا قرب اهنم قريو اهثلث رادقم اهتعدص ةبرض اهبرضف ناملس نم

 انا ساروص ينعم لتءانعا) لاقو نوما وين »6 بكف مظم تب, فوجىف حابصم

 نوعطتسنال قرفلا نم قدنخلا نورفحت امنا مناو- مكل حتفت اهناورهع تك نيا ماو هلل

 لخدتى ا * جون قه لالذالاو زازعالانم 46 ريدق ”ىش لك ىلع كنا 8 تلزنف اوزربتنا
 ليللاو ةعاس ةرمشع سمح راهنلا ريصي ىتح ىناثلا ةدايزو لوالا صقن ه# راهألاىف ليللا

 ١ عت راهنلاو ةعاس ةرمشثع سمح ليللا نوكي ىتح 6 ليلا ف راهنلا وتو 8: تاءاس عست
 ظ ملاعلا وا ةضيبلا نم ريطلاوا ةفطنلا نم ناوملا رهظت ىا 14 كيل نم ىو جرو 0 تائاس

 ١ كسماوا ننماف)ىلاعتلاق ةيلاطملا ىنمبو («باسحريغب مهرجان ورباصلا ىفويامت)ىلاعتلاق ددعلا .
 ظ ىلع ةلالد هيفو هلوعفم نموا قزرت لعافنم الا عتو فوذحمب ةقلعتم ءابلاو « باسح ريغب
 ١ مجعلا نم كلملا عزنينا ىلع هتردقف لوقعلل ةريحلاءاظعلا ليعافالا كيناه لاثما ىلع ردق نمنا
 ظ هللا لوسرلاق لاق هنا هنعهللاىضرىلءنع * نيه لك نم نوها مهزءيو برعلا هينؤيو لذيو

 / وهالادلاال هنا هللادهش نارمعلا نم نيتيا و ىمركلاة يآ وباتكلا ةحئافزا) مسوهيلغاللا ىلد
 نهنيبام تاقلعم باسح ريغب ىلاعتهلوق ىلا مهللالقو مالسالا هّللادنع نيدلانا ىلاعتهلوق ىلا
 هنا تفلحى نا لجو نع هللالاق كصعب نم ىلاو كضراىلا انطبهتأ براي نلق باج هللانيبو
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 نارمعلآ ةدو- هك /١١ ا

 ' نم نوكيف رانلاىلا ىدبعب اوبهذا هللالوقيف براي مل لوقبف اذكواذك ةسىف اذكو اذك
 لعاوهو كنتافتلا ناكام ىدبع هلل وقس هللا دربف 2 ىدبع اودر هللأ لوقف تافتلا دنعلا

 | رانلا ىتلخداو كنم ىناجر ا مو ىتتساحو ِكْنَم ىناحر عطفا مو تينذا براي لوقف '

 | عطقاملو اهيلا ىددر مث كنم ىناحر عطئاغو كلا اهنم ىنتجرخاو كنم ىناحر عطقا و

 / دنع ناوك أل ىناكم ولع ىف ىعافتراو ىلالجو ىتزعو ىلاعتو كرابت هللا لوقبف كنم ىناجد |
 ْ ةنجلا ىلا ىدبب اويهذا ىف هءاجر نققحألو ىب ىدبع نظ

 ظ نكحم مراسرش هزب لذب + كم مداوخ ةك تزعب ايادخ ظ
 مهروبقىف الو توملادنع ةشحو هللاالا هلال لها ىلع سيل ) مسوهيلع هللاىلص هللالوسر لاق |
 ١ بهذاىذلاَه دلل انواوقي مهو مهسؤر نع بارتلانوضفنم هللاالاهلا ال لهابىن أك مح رسشنمىفالو ١
 | هلعجو هادهام ىلع هللادمحمنا عدبلالهانم سيلو انمؤم ناك نم ىلع بجاولاف ( نزحلا انع ظ

 هبىدهام ىلع دمعلاركشي النا هقاعلاءوس تامالعنِم لش اذلو . ةفبرسشلا ةمالا نم املسم |

 هينامحر هيانعمهل سلق ةرخ الاف مهي عودحم امادلاف رورغلال هاو . دمحوتلاو ناميالانم

 نوفاخم اولازام سفنلا ةكزتىف اوغلابزا دعب نولماكلاو لمعلا هنراقاذا دبعلا ءاجر لّضامتاو

 الو انةبونال رازوالا رابا ىف نوطروتم نحن و ان تتوق هللاةمحر نوجريو ةقاعلا ءوسنم

 نيدباعلا جاهنمىف هللاهمحر ىلازغلا دم مامهلا مامالا لاق + راربصالاو دانعلا ريغ رافغتسا

 هطخس لاو ىلاعتهللاةبوقع ةياغركذ ةيناثلاو . بودذلا حبق ةياغ ركذاها دحا . ثالثةبوتلا تامدقم

 ةمطل و سمشلارحلمتحال نمناف كتلحةلقو كفعض ركذ ةثلاثلاو . هب كلةقاطال ىذلا هضغو

 قانعأك تابح عسلو ةيثابزلا عم عماقم برضو مناهج ران رح لمتحب فك ةلث صرقو ىط رش

 هياذعو هطخسنم هللاب ذ وعن راوملاو يضغلار هادو رانلا نم تقلخ لاغبلاك براقعو تخبنلا |

 تسيز ةنالفطز ناهانك مرشز + تسرك نالفطوح ديان ىتارم ا

 نقترح ا اتيلاسرا د2 نكسزان ةكدناجتل سك ركع

 ا هبامرمسسودوسزأهب + تسب ةيلك 0 دادمايزا ص

 ١ صئاصخ نم اذهو ناعمتجيال كلذلو ءادنلا فرح نع ضوع مملاف للاي هلصا 4 مهللالق ف
 ففخف هباثدصقا ىا ريخم انما هللا هلصا لبقو . نيفرح ماقم اهماسقل تددشو ليلجا مس الا

 | ىلع كلملا سنج كلام ىا © كلملا كلام 9 هتزمعو لعفلا تاقلعتمو ءادنلا فد
 | ماو يول عار عاف جو ؛ءاعرا "تك تقر د اها ينس » جاب مقتل

 ةفصولا عنمت هدنع مملاناف هيودس دنع نان ءادنوهو عقاممالو كراشم ريغنم ةباناو اميذعتو ظ

 | فرصتلاهوجو ضعبل ناب # كلملا ىنؤت © مهللادح ىلع ”ىش ةفوصوملا ءامسالا ف سيل هنال ظ

 زاجلا قيرطب ريغلا ةيكلام نوكو ىلاعت هباهصاصتخال قيقحتو .كلملا ةيكلام هبعدتسي ىذلا
 ةقيقح ةيكلاملا تويشب ندؤملا كيلقلا ىلع ءاطعالا درجبوه ىذلا ءاتيالا راثيا هنع 'ىنياك

 | ماع قيقح لوالا كلملاف هنم هعزت 4 ءاشت نمت كلملا عزنتو ف هايا هءاتيا # ءاشت نم وف
 © ءاشتنمزعتو ولف ةيزاجم امهبحاصولا امهتبستوناصاخ نايزاخنارخأآلاَو ةيقيقح هتكولممو |

 (ىن-؟-_نابلاحود



 مهي ٠١ ثلاثلا ءزجلا

 ةنصحلاو نصحلاناب دوهملا ىلعو سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ارق مث اهنعهعبصا عفرف مالس

 صاو اهنطي ىفام عضت ىتح صبرت ىلح ةأرملا تناكناو امجر ةنييلا امهيلع تماقو اينذ اذا
 هللا لزئاف ارافك اوعجرو كلذل دوهلا بضغف امحر ف نييدوهبلاب لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر

 هيلا عوجرلا بوجوب مهملعدعب مهيلوتل داعبتاسا # مهنم قيرف ىلوتي مث ه ةيآلا هذه
 نودبةماإ) ىلاعت لاقو 6 ةمئاق ةماباتكل !لها نمل ةروسلاهذهىف لاق هنال لكلا هب فصي مو

 نولوتي ىا ةفصلاب هصصختل قيرف نم لاح اما # نوضرعم مهو © 6 نولدعي هب و قحلاب
 قحلا نع ضارعالا مهنديد موق مهو ىا ضارتعاوا مهبواقب نوضرعم مهو سلجملا نم
 مهنا بيسي لصاحىا 4 مهناب 9» ضارعالاو ىلوتلاىا 46 كلذ 48 لطابلا ىلع رارصالاو

 نيعبرا © تادودعم امايا الا ف» ىصاعملا بوكرو بونذلا فارتقاي 6# رانلا انسمتنل اولاق
 مهيلع اونوهو كلذ ىلع مهداقتعا خسرو لحعلا اهنف اودبع ولا مايالا ةدم ىهو امون

 انئابا نا مهلوق نم ههبشاامو كلذ مهلوق نم 6 نورتفي اوناكام مهنيدىف مهىغو إلف بوطخلا
 مسقلا ةلحنالا هدالوا بذعيال نا مالسلاهيلع بوقعي دعو ىلاعت هللازاوا انل نوعفشي ءايننالا

 :مهلا دوهيلا تمعز امهنع هللاىضر سابع نبا لاق * حئابقلانم اوبكتراام اويكترا كلذاو
 بذعناعاو موقزلا ةرجشىلا اوهتتيناىلا ةس نوعبرا مْهِج فرط نيبامزا ةاروتلاىف اودحو

 موقزلا ةرجش اهيفو رقس محلا لصاو كلهتو منهج بهذتف موقزلا ةرجشولا ينأن ىتح
 اوأالمو موقزلا ةرجش ىلا اوهتنا ىتح باذعلاىف اوردابتو مهج باب نم اومحتقا اذاف

 ةنسزوعبراتلخدق تادودعم امايا الا مكسمتنل رانلانا متتعز رقس نزاخمهل لاق نوطبلا
 مهلدعاامماظعتساوهو مهلاحنوكي فيكو نوعئنصي فيكف ىا  فيكف © دبالاف متاو
 هواهسو مهسفنا هباوثدحامناو هْمصلخلاو هعفدف ةلبحال ايف نوعقي مهناو مهل ليوهتو

 هيف بيرالو» موي ءاز,طىا © مويل مهانمججاذا ف نوكيأل ام, عمطتو لطابب للعت اهيلع
 ةيار ةرفكلاتايارنم ةمايقلاءوب مفرت ةيار لوا نا  ىور  هبفامعوقوو هعوقو ىف ىا
 © تبسك أم سفن لك تيفوو © رانلا ىلا مهب ىمأي مث داهشالا سؤر ىلع للا مهحضفبف دوهيلا
 ناو طبحال .ةداسعلانا ىلع ةلالد هنفو « نومحزياك الصا صقن ريغنم تبسكام ءازجىا
 اذاف اهلوخد لئقالو رانلاىف نوكيأل هلمعو هناميا ءازج ةيفو نال رانلاىف دلخيال نمؤملا

 © نوملظيال 98 سفنلكب مهيلع لولدملا سانلا لكى ا 4 مهو © اهنم صالخلادعب ى
 مظعلاهنأش نم سيل ىلاعتهللاف هبسكأم رادقم مهنمالك بيصيلب باون' صقنب وا باذع ةدايزب
 لقاعلا ىلعف + مهرفكب نيرفاكلاو مهنامياب نينمؤملا ىزاجبف ةرذ لاقثمولو هدابع ظي نا
 نطظنسح دنع ىلامعت' هللاف رحبلا ديز لثم هبونذ ثمان ناو لا هللا نم هءاحر عطش النا

 توصباذا رانا رالا ل هاو ةنلا ةنْلالهانكسو ةفايقلاموي ناكاذا هنا  ىور هب دعلا
 ليزبج اي ىلاعت هللا لوقف ماركألاو لالجلا اذاي نانماي نانحاي رانلا لخاد نه ىداني نيزح |

 همسج باذو هن رئانتدق مالا خرفك دوسا هجرخبف لات راثلاىف ىذلادبعلا اذه جرخا

 بنذ رك ذأ ىدبع هل لوقبف هللاىلا هب ىتؤيف عزفاف هللا ىدي نوي ىنفقوتال ليربجاي ىدانيف
 (انك)

 ظ



 لارمع لآ ةروس مه 16 >>

  نعولمتام ىلا مهلامعا تلطب نيذلا * ةرخ لاو ايندلاىف مهلامعا تطبح نيذلا 8 ةحيبقلا |
 | ملالا باذعلاو اين :دلاىف ىزخلاو ةنعللا مهل ىتب لب نيرادلا ىف رثا اهل قي ملو تانسحلاو ربلا

 | نيرادلا ىدحا ىف هباذعو هللا. نسأي ن م مهنور صني 86 نيرصان نم مهلامؤ 8 ةرخآلا ىف

 | ىلاعت هلوقىف اك مهنم دحاو لك نم دانا دلو ال هتباقمىف عقوام ةياعرل عمنا ةفيصو

 ركتملانع نيهانلاو فورعملاب نيمآلا لتق نمل مذ ةيآلا ىف © راصنا نم نيملاظلل امو ) |
 موق موقلا_نسئب و نكتملا نع نيهانلاو فورعملاب نوئمأي:نينلا نواتقن موق موقلاشئبف
 ساسلانم طسقلاب نوسمأي نيذلا نواستقي موق موقلا سني و سانلا نينا طسقلاب نوموقنال
 هيهاونو قحلا صاواب عدصاف فاستعالاو ملظلاو رولا كاياو ىفاصتالاو لدعلاب كلعف

 ١ غالبلا كيلع امناو هنف تنا اهف هللاريغ فخن الو

 دني و تحيصت زا ادى هجره * ىوكب دنونشن هكىناد هجرك
 دن ردنا هداتقوا ىأاب ودب * ىنب رس هريخ كت ديفشا دوز

 دنمكاد, !ثيدح  مدنش * غيرد ريكو اعل تسول وكل

 غانو رجزلاو ظعولا عفن ال اهيكلو ادبا اوكسللا نع ىهنللاو فورعملاب ىمالا طقسالو

 ايدوهي نا  ىور  اسدلا .تاذإب هعل وم سفنالا ناككمو ةواسق بولقلا ددشت نيح نامزلا

 هسرف نع لزن ىدوهيلا لوق نواه عمساملف هللاقتا هركسععم هريس ديشرلانوراهل لاق
 هللاقتاهمخال لجرلال وق نا. بونذلا ربك ١ نمو ٠ ميظعلا هللامس ال اهظعت اولزن ركسعلا اذكو

 قيرطلا اوديو قوتلاو ةلحلا هللا نمو اذهب 0 تناأ.كسفت كبنلع هباوجى لوقش

 لها لاح نم ةيؤرلا هنم قياتن رم لكلوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ببحعت رثملا

 #باتكلا نم ارفاو اظح ه6 اميصت اونوا نيذلاىلا هرظنت ااا ىاةيينظ وسو باتل

 هوملعام اهتلمح نم ىتلا ماكحالاو مولعلا نم اهيف مهل نيبام اهنم هونوا ام دارملا و ةاروتلاى ا

 هنماسصن اونوا ىذلا هللا باتك ىلا نوعدب 0 مالسالا هيقحو مالسلا هملع ىلا توعن نم

 ةامحجاو هللا باتك ىلا نوعدي ليقف مهيلا رظنب ىتح نوعنصي اذ ام. لق هنأك ةازوتلاوهو
 ' هلا فضاف مكحلا نايب باتكلا ىفو ه6 مهنيب ف باتكلا كلذ * مكحيل 8 فاستسا
 هللا لوسر نا كلذو راذئالاو ريشبتلا نايب هيف نال اريذنو اريشب نا رقلا ةفصىف اك مكحلا

 ورمع نب معن مهسيير هل لاقف ناعالاىلا مهاعدف دوهيلا سرادم لخد ٍلسو هيلع للاى
 لاق ايدوهلا ن ناك مهاربا نا لاق (مهاربا ةلم ىلع) سو هيب هيلع هللا ىلص لاق تنا نيد ىأ ىلع

 ةيآلا تلزن ىلكلا لاقو ( اوباف اهوناهف ةاروتلا كنا انسب . نا ) مسو هيلع للاى 9

 اونأف مجرلا مهباتكىف ناكو مهنم فرش ىف اناك و رببخ لها نم ةأرصاو لجرر محرلاىف

 سبل انيلع ترج اولاقذ مجرلاب مهيلع مكش هدنع ةصخر ءاجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 / مكملعا نف)لاق انتفصتادق اولق (ةاروتلا مكتب ىنبب ) لسو هيلع هللاىلص لاقف مجرلا امهيلع ظ
 | هف ةاروتلا نم ”ىشب مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا امدف هللا اواسرأف ايروص نبا اولاق (ةاروتلاب

 نبا ماقو( اهيلع هفك عضو مجرلا ةيا ىلع ىتااملف ًارقا) هل لاقف مالسنبا كلذ ىلع هلد مجرلا ظ



 مه ١5 خم كباس دش

 4 باسملاعيرس هللاناف ف اهاًضتقمب لمعي لو: مالسالا هللا دنع نيدلا نا نم رك ذاع |

 تيرق نع ةنقاعتو :هيزاخي هناف  ىلاعت هنأي ب: رفنكي "نمو ىا هل ةلغ طرشلا باوج ماقم مثاق

 | مهيساح هنالقئالخلا عم ةبساحم ىف عيرسوا بيرقنع هباسح ىتأي ىا باسملاعدرس .هناف |
 / #8 كوجاح ناف قه طقف هسفن بساحم هللا ىا هنا مهنم دحا لك نظب ثيح ةخل نم لقافف |

 ىلقو ىسفن تصلخا ىا #2 ىهجو تملسا لقف # مالسالا هللادنع نيدلا نوك ىف ىا

 ا وم ا يو ووو ناب اك * هريغل اهف لعجامل هدحو هي هلل ## ىتلمحو

 | نمو# هفف ىنولداجم عوج مق ”ىشب تتجامو ىادنع تنرث6 هنن دنع تنين ىذلاميدقلا وهو ْ

 لّضفنملا بدك أتلا رح ىراخلا ل صفلا ناكل كلذ نسحو تملسا ىف لصتملا لع فطع 6# نعبتا

 ىزاصتلاو دوهيلا نمىا باتكلا اوتاوا نيذلل لقو ف اضيا ْمههوجو ىنعبنا نم انا
 ظ )

 | نونم ْوملا لعف كى نيعبتم * متملسا أ ب رعلا كرم نم مهل باتكال نيذلا # نيسالاو ف

 نمد تلال تشو م ءلمعو مملسا لهف ةلاح ال هيضتقيو هبجوبام تانيلآنم 5 انا دق هناف ْ

 قرطنم قبتالو حارا هادا نم كلوقك اذهو اوملساىارمالا ىنعم .ماهفتساؤهو ؟رفك |

 متصاخاو متملسا م ىا  اوملسا ناف 8 اهتمهف لهف هتكلسالا اًعبرط فشكلاو ناقلا |

 اوضرعاىا ا واونناوؤو لالشلأ ىواهم نم اوجنو رفوالا ظحلاب اوزاف ىا ني 6 اودتهادقف هو '

 امذا أيش كورضي مىا باوجلا ماقم مئاق 6 غالبلا كيلعامتاف إلف مالسالا لوبقو عابتالا نع |
 نا  ىور  هجو غلبا ىلع تلعفدقو ةيادهلا نود ةلاسرلاب غيلبتلا ىا غالبلا الا كنلع
 هللا ىلص لاقف انملسا اولاق باتكَلا لها ىلع ب. الاه ذه ارق امل سو هيلع هلا ىلص هللال وسر

 هبلع هللا يصلاقو هللاذاعم اولاقف (هلوسرو هدسعو هللا ةكىبسع نان ودهشتأ ) دوهيلل سو هيلع

 كلذو ادبع ىسع كوك هللاذاعم اولاَقف (هلوسرو هللادنع ىسع نأ دوق ا آ

 دمعوو دعو وهو مهلاوحا عيمج ملاع © داعلاب ريصب هللاو اولوءناو لجو نع هلوق ظ

 ةقطاناا تاياآلاب نورفاكلا مهبف لخدف تاغ ةاداولا 1 هللا تاي اب نورفكي نيذلا نا

 مهيلع ءاسالا مهولوا لتق ناتكلال ها مه هك قح ريغب نييبنلا نواتقي و مالسالا ةقحب

 نينمؤملاو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لتق اذار ا اولعفام نوضارمهو مهعابتا اولتقو مالسلا

 دحلاريغب ىا (قحلاريغبإ) ةرقبلاةروسىف لاق لابقتسالا ةغصب هبلا ريشادقو هللا مهمصعالول

 نولتي هانعف قلانم هوجوب نوكي لتقلانا ىنعمىلع انهه ةركتلاو هنف نذاَو هللا هدحىذلا ظ

 «6 سانلانم له لدعلاب ىا ني طسقلاب نورمأي نيذلا نواتقي و # قوقحلا كلئنم قحريفب
 لاق ةمايقلاموي اباذع دشا سانلاىأ هللا لوسراي تلق هنع هللاىضر حارجلا نب ةدسغ ىلا نع ١

 تلتق ةديبع ابا اي) لاقمث اهأرقمث ( ركتم نع ىهنوا فورعمب سما الجروا ابن لق كجر )
 الجر رشع انثاو ةئام ماقف ةدحاو ةعاسىف راهن لوا نم اسن نيعب راو ةثالث لمشارسا اون

 (راهنلا رخآ نماعيمج اولتقف ركنملا نع مهوهنو فورعملاب مهتلتق اورماف ليئارسا ىنب دابعنم ١
 رابخالا راسلارابخالاوهو ةراشبلا لدب مهل لعج ماد عبجو ىا 5 ملا باذعب مهرشيف 3»#

 تافصلا | كلتب نوفصتملا ة«كئلواؤإ# .عيجو بزض مهني ةبم ةحن م لئاقلا اقلا لوقك وهو رانلاب :

 ع مدع نك
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 ا .نيدلانا) >> لالا ل 5 لاق اك مالسالا مالسلاو ةالصلا امهيلع انضم ىلا مذا نمز نم واو نندللو

 نارمعلا ةروس مهي 1 ججح

 ا اهو طورشلا ه ىلا عئارشلا هيروصو دحوتلا مالسالا نيد 4 هقيقح و «(مالسالا هللادنع

 ١ نرسم فلتخمو لكلا نيب ءاوسو ةقيقلا بسحب دحاو ةماقلاموب ىلا نامزلا تكانذنم نيدلا

 | ةقيقملا ةدحولاو ىلصالا داحتالا ىفانيال ىروصلا فالتخالا اذهو طورشلاو ةروصلا
 | نعو * هللا دنع نم ءاح ام رارقالاو هللاالا هلاال نا ةداهش مالسالان ا ةداتق نعو * ىهتنا

 هللا فلتخا تنكف شمالا نم ابيرق تلزتف“ ةراحنىف ةقوكلا تدتا لاق ناطقلا بلاغ
 ةيآلا هذهب رف اذجهتم لدلانم ماق ةرضبلا ىلا ردحا .نا تدرا ةلل تاذ مك ل

 ' 6 مكحلا زيزعلاوه الا هلال طسقلاب امئاق ملعلا اولواو ةكئالملاو وهالا هلاال هنا هللادهش ١)
 | ةعيدو هللادنقا ىل هو ةداهشلا هذه هللا عدوتساو هيهللادهش امي دهشا اناو شمعالا لاق

 ظ مْ هتعدوو هعم تلصف أش اهنف عمس دق تلق ارارم اهلاق مالنالا هللادنع نيدلا نا

 ْ هنأب ىلع تثيلف هنس ىلاهب كيدحاال هللاو لاق اهنف كغلب اش اهددر' كلمت ةبآا تلق

 ِْ لئاووبا ىتدح لاق ةنتسلا'تضئفدق دابا اي تلق هدا :تصعاملف ةنس تقاف مونلا كلذ نم

 | هللا لوقيف ةمايقلاموي اهبحاصب ءاجي ) ملسو هيلع .هللاىلص هللالوسر لاق لاق هللا دبع نع
 اذه بسانيو ( ةنجلا ىدبع اولخدا دهعلاب ىو نم قحا اناو ادهع ىدنع اذه ىدعل نا

 / هباحصال لاق ٍلسو هيلع هللاىلص ىتلانا هنع لأ ىضر دوعسم ىبا نع * هللاندهع لاقيام
 | فكو اولق ( ادهع هللا دنع ايام حابس ليون نا كدحا زجسيأ ) موب تاذ

 أ :ةداهشلاو بغلا ماع ضرالاو تاومسلا رطاف مهللا ء ءاسمو حابص نلكةلوشأ) لاق كلذ

 | كلوسرو كدبع ادم ناو كل كيرشالكدحو تناالا هلاال نا دهشا ىناب كبلا دهعا ىتا

 | كتمحرب الا قثاال ىلاو ريخلا نم ىندعايتو ريشلا نم ىترقت ىسفن ىلا ىنلكت نا كناو
 ا ( عباطب هيلع عبط كلذ لاق اذاف داعمملا فلخن ال كنا ةمايقلاموب هنفولا ادهع ىلل عجاف

 مهل ىذلا نيا دانم ىدان ةمايقلا موب ناكاذاف شرعلا تحن عضوو ) متاخم هب هلع مخ ىا

 ضرالاق لاش وه ىذلاهلل ءاسملاو حبصلا ىف ءاعدلا نم ديالف ( ةنلا نولخدنف دهع هللادنع

 هلمعو ءرملا ةعاط ىف هلك ىمالا كالم وه ىذلا صالخالا نمو ءامسلاو

 تتسوق وغم ىبز دبآ هج هئاركو :*« .تسوكت :كين: :ضاللخلب تدل
 ىذلا مالسالا اوكرت نيح ىراصنلاو دوهيلا ف تلزن 6 باتكلا اونوا نيذلا فلتخاامو
 معانم غررفم ءانتتسا ه6 ملعلا مهءاجام دعب نمالا له هتوبن اوركتاو مالسلاهيلع ىنلا هبءاج
 لاخبف مالسلا هيلع دمم ةوضو مالسالا هللا نيدو اوفلتخا امو ىا تاقوالا معاوا لاوحالا

 دميوا هنع دحمال ىذلا قحلا هناب اوملع نا دعبالا تاقوالانم تقو ىفوا لاوحالا نم
 | ىلع ةلالدلا نم هبفو * ةرهابلا تايآلاو ججحلاب اهب علا نم اونكمتو مالا ةقيقح اوملعنا
 | ردسيإل ام ةيترما كلت لوضتس دبي فالتخالا ناف هيلع ديرمالام ةلالضلا ف مهلاح ىارت
 | ةساررلل ابلطو مهني, انناكادسح ىا فلتخا هلوقل هللوعفم 6 مهني اغب 8 لقاعلا نع

 اة 4 لا تايآب رفك نمو ف عينشت رلا عينشت د سال راع ءافخو ةهبشال



 مج ١؟ + عب ثلاثلا ءزجلا

 اذاف مويقلا حلا هللاالا.هلاال لاعتملا ريبكلا ) لاق وا ( نركلا ناحبس سودقلا كلملا ناحبس
 ضرالاةكيد تنكس كيدلا كلذ نكساذافاهتحنجابتقفخو اهلكض رالاةكيد تحبس كلذ لمف |

 حرص مث امهب قفخنو:برقملاو قرسشملا امني زواف هيجانج ريشن. ليللا ضعي ناكاذا مثاهلك |
 ظ عيفرلا شرعلابر هللا ناحبس راهقلا زيزعلان احبس مظعلا ىلعلا هللاناحبس لوشي هللحسيستلاب |

 | اذاو خارصلايف تذخاو اهتحنجاب تقفخو هلوق لثم ضرالاةكيد تحبس كلذ لغف اذاف

 ضرالاىف ةكيدلا تجاه ءامسلا ف هلمفوحت. جاهاذا مث ضرالاةكيد تنكس كيدلا كلذ نك
 لها لمف نم ناكاذا حببستلا نا اذه نم دوصقملاو ( هلوق وحب ىلامت هللاحببست هنوبواجيي
 حبسيالا ”ىش نم ناو ) ىلاعت لاق م تانابنلا لب مجعلا تاناوحلا اصوصخ ضرالاو ءامسلا
 راحسالات اقواو تاولخلا ىف اصوصخ حيبستلاو ءاعدلاب لغتشي ناب ىلوا ناسنالاناف < هدمحب

 نيتناقلاو هللا اودهاع ايف نيقداصلاو للامام ىلع نيرباصلا هللاهمحر ىريشقلا مامالا لاق ©
 مهريصقت ةيؤرل اولعفام عيمح نم نيرفغتمملاو هللا ل يسف نيقفنملاو هللا ةبح ىف ةماقتسالاب
 ىنلل الاقف ماشلا رابحا نم نالجر ءاجنيح تلزن 46 وحالا هلاال لف هناب 6 هنا هللادهش وف
 ةداهشلامظعانع انربخاالاق (دمحاو دمحانا) لاقدمحا تنا الاقف(من) لاق دمت تنامالسلا هيلع
 دحاو هنا هديحوتىلع ةلادلا هتاعونصمب ملعاو ةيعطقلا ةححلاب هللا تيثا ىا اهربخاف هللا باتك ىف

 ىلاعت ُهللاَق اخ سامع نبا لاق * اهنم أش ”ىشني نا دحا ردّ الذا ءاشالا هقلخ ىف هل كيرشال

 دهشف ةس ىفال ةعبداب حاورالا لبق قازرالا قلخو ةنس ىاالا ةعبراب داسجالا لبق حاورالا
 ةبالا.(هللا دهش 7 لاقفرحمالو ربالو ضراالو ءامس:نكي ملو ناك نيح قلخلا قلخ لبق هسفنل

 رارقالل لماش ىزاحجم ىنعم ىلع ةداهشلا لمحمب ليلجلا مسالا ىلع فطع  ةكئالملاو ف
 «(عل ااولواوؤإج هتردق مظع نم تنياءامل كلذب ةكئئالملا ترقا ىا زاجْلا مومسقيرطب ناعالاو
 اوملع نيذلا نونمؤملاو ءايبنالا معو ةيعيرمشتلاو ةينيوكتلا ةلدالاب هيلع اوجتحاو هباوش| ىا
 اهيلع ردّشبال ىتلا ةصاخلا هلاعفاب هتينادحو ىلع هتلالد هبشف احص اداقتعا هباورقاو هديحوت
 عاق 9 فشكلاو نابلاىف دهاشلا ةداهشب كلذب معلا ىلواو ةكئالملا دارقاو ىلاعت هريغ ظ

 مايقلا ذا سبللا نم ال هعم رك ذ نم نود وهنم ةدكؤملا لاخلا ىلع بصن 6 طسقلاب
 تلق واو ريك ذتلالجال زاج انكار دنهو ديز ءاج هلثمو ىلاعت هيةصاخلا تافصلانم طسقلاب
 ةباثالاو لاح آلاو قازرالا ةمسقىف لدعلاب امقم ىا سبلل زجب ملاك ار ورمعو ديز ءاج
 مهنع لظلا عفدو مهنيب ايف ةيوستلاو لدعلا نم هنع .مهاهنيو هدابع هب يمأيامو ةقاعملاو
 هب اوكرشيالو هودحوبل ديحوتلا دك هبدوهشملا نرك مكحلا زرعلاوهالا هلاال ل

 هقلخ عيمح ىلع دي ريام مكحيو مقتنم هلثم ىلع ردّشال اب هدحوب ال نمم مقتني هنال أش
 ىلوالل ةدكؤم ةفئأتسم ةلمح 46 مالسالا هللا دنع نيدلا نا * مهيلع هتبلغل همكحل بقعمال
 ةفرشلا ةعيرشلاب عرشتلاو ديحوتلا وه ىذلا مالسالا ىوس ىلاعت هلل ايضرص نيدال ىا
 لاق * ةلطاب اهلكف نايدالا نم هاوسامو مالسسلا هيلع مدا هللاثعي ذنم قحلا نيدلا وهو

 قمل نيداولا وعملا قلطم مالكلا لاا نم دوستللا تايرحت شيف, ةاللا اشيش
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 ا



 نارمعلا ةروس مده 1١١ خيل

 نيذلا مه لقف ةنلا تاماركلا نوزتافلا نوقتملا كلوا نم لق هناك # نيذلا © |

 انارفغاف إف مهلوش ءاعدلا بيتر فو كيبنبو كب انقدص ىا 46 انمآ اننا انبر نولوقبإ#
 ةياقولاوةرفغملا قاقحتساىف هتبافك ىلع ةلالد نامالا درحم ىلع  رانلا باذع انقو انبونذ

 تاعاطل ا قاشم ىلع ريصلا وه ربصلاب دارملاو ىنعا رامضاب حدملا ىلع بصن هه نيرباصلا#ج رانلا نم
 مهعازعو مهتامو مهلاوقا ىف # نيقداصلاو ساسلا نيحو ءارضلاو ءاسالا ىلعو | .رع - دروس ه١ تيك هع ديفا 8 7

| 

 .يلاوما## نيقفنملاو 0 تادامعلا ىلع نيظاوملا تاعاطلا ىلع نيموادملا ىا 2 نتناقلاو 0 0

 اك ناب نذؤم ةروك ذملا تافصلانبب واولا طسودو ة«راحسالاب نيرفغتسملاو# هللا ليس ىف
0 

 اهتاوهش نع سفنلا سيح ربصلا# + قداص مهنمو رباص مهنم ناب نذؤمو حدملاب ةلقتسم ةفص |

 ىلعربصلاو .ةكامعملا ىنعربصلاو .ةعاطلا ىلعربصلا .ةثالث ربصلاسانجا عي و .عرسشلا ىفةروظحما 0

 نيب 5 نيتجردلا نيب وةجردةئامثالث هلف ةببصم ىلعريص نم) ملسو هيلع هللا نصىنلا لاق هوركملا
 نمو ضرالاو ءامسلانبب م نيتجردلا نيبامةجردةئاّمس هلفةعاطلا ىلعريض َنموضرالاوءامسلا

 ىرحم قدصلاو + (ىسركلاو شرعلانبب م نيتجرذلانبب ةجرد ةئاءعسن هلف ةضعملا ىلع ريض |

 | ةلاىو هما لقةنع قارشنالا كرتو هنانا وهؤ لعفلا فو بذكلا ةنناحاوهو كوقلاف ظ

 | همحر ةلصو هيراقاو هلهاو هفقن ىلع قاقنالا لوا قافنالاو + لعفب ىتح هيلع مزءلاوهو

 رافءتسالابراحسالا صيصخمو هللا نم ةرفغملا لاوس رافغتسالاو# ربلا هوجو 20 داهحلاىفو ظ

 امسال عمحا حورلاو نصا سفالاو قشا ذئنيح ةداسلاذا ةباحالاىلا برقا اهنف ءاعدلانال ا

 رحلات قو 115 رخا قانا رفشمأس) مالسل هلع بوقعي لوق ىف دهاج لاق * نيدهتحملل ظ

 | توعد رحسلا ىف اءدلا نكل توص نعتوص هلغشيال ىلاعت هللانا لاقو باجتسم هيفءاعدلاناف
 أ هيلع هللا ىلص هللالوسرلاق ةباحالاىلا برقا تناكف ةعمسلاو ءايرلا نم دعنا و ةولخعاف ظ

 ىذلااذ نم كلملا انا لوقف لئلا ثلث قس ىتح ةلل لك ايندلا ءامسلا ىلا ىلاعت للالزني ) سو

 لزم ىنعمو ( هلرفغاف ىنرفغتسي ىذلا اذ نم هطعاف ىنلأسي ىذلااذ نم هل سحتساف ىنوعدن
 | اذهلو ةباحالاو فطللاب نيعادلا ىلع لاقالا ءانعف ةراعتسالا ىلعوا كلم لوزن ىلع لوم

 || لاؤسلاو ءاعدلاف مهتلفغ ىلع مهل خيبوت مالكلا اذهىفو * ىبرقلا ى ايندلا ءامسلا ىلا كاق ظ
 تناوراحي الاب توصي كيذلا اذنه نم زححا ننوكتال ىئاي هال نامل لاق.« رافغتسالاو هَ ظ

 كشارف ىلع منان

 تسوس سا وذك د راد نكن 'تبدانس' + تتنراكل هز هن تنغاط#ك رك غاظو زر اال

 تساراشه ةكدناد ىك ىنادىع ىتسمزاوت # لفاغلا اهيا اي ف هكدنيوكر حسرد ناسورخ

 تاما نع تاخ تيار كاررشللا ىلا ىب ىرسا امل ) ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف

 ضايس دشاك هشير ضابو ضيا شيدو رضخا بغز هل اكيد ايندلا ءامسلا ىف نا كلذ نث ىلاعت
 ىلفسلا ةعباسلا ضرالا موحنىف هالجر اذاف ايتيآز درضخح هاما اةئييوز كلف هو لاذع

 | زواج اهرنن اذا هبكنتمىف ناحانج هلشرعلا تحن هقنع ىناث ندحرلا شرع دنع هسأر اذاو ظ

 ' لوي لل حيبستلاب خرصو امهي قفخو هبحانج رشن لالا ضع ناكاذاف برغملاو قرتشملا |



 مص هد تا

| 

 لالحلا دمي ينس بوبس ميو 1

 اونام ناو ان ون اوشاع نا ةنتف اندالوا لبق .هللادودح ةظفاحم نع هنوعنم مهنالو مارحلاو

 ' راطنق عمج 6 ةرطنقملا ريطانقلاو #8 نهبح ىف دارطالا مدعل تانلل ضرعتلا مدعو انون ز>ا

 رون كسم *لموا راند فلا ةئام وه وا ةعمتجلا ةريثكلا لاؤمالا ىا ريثكلا لاملا وهو

 وأ "اقتل اكاناإا اعمل( و١١ قطز ةفاماؤا١اغلا انوتامتتوا+كاقتتف فلا نوعي ذا ىازافلا قوفتساوا
 فاشكلاىفو * سفنلا ةيدوا مهرد ةئامو لاقثم ةئامؤ لطر ةئامو نم ةئام وا زانيد فلا
 بهذلانم © ةردبم ردبو ةفلؤم نولا مهلوقك دك و تلل راطنقلا ظفا نم ةينبم ةرطنقملا
 قالو بهذي هنال اهذ بهذلا ىمس امئاو نيسنحلا نيذه نم ,ئا تيل ناب 6 ةضفلاو
 هل دحاوال عمج لبخلاو .ريطانقلا ىلع فطع 6 ليخلاو هه قرفتت ىا ضفنن :”«اهنال ةضفلاو

 مل اهناف لختلا نم وا اهيشم ىف اهلاتتخال ءالبخلا نم قتشم وهو سرف هدحاو هظفل نم
 هو ةملعملا ىا ه5 ةموسملا 8 هلق نم اهنكمل اهنم مظعا اهيحاص نيع ىف ليخت
 تعر ىا ةمئاسلا تماس نم ةعرملا وا لاب وا نوللاو ةمسسلاب ةمالعلا اهيف تلعج ىتلا

 كك لك لبق * عرزلا ىا ه6 ثرحلاو مذ عمج مغلاو رقبلاو لبالا ىا هي ماعنالاو

 .كواملل ةنتف لبخلاو .راجتلل ةتفةضفلاو بهذلاو .ع.يمجلا ةنتففنونلاو ءاسنلا امأ .سانللهنتف |

 ءاشالا نمرك ذام ىا كلذ قيئاسرلا ل هال ةنقف ثرحلاو ..ىداوبلا لهال ةنتف ماعنالاو
 اعيرس ىنفيف لئالق امايا ايندلا ةاحلاىف هب عتميام ىا  اَيندلا ةويحلا عاتم ف ةدوهعملا
 امف سيل نا ىلع ةلالد هفو * ةنخلاوهو عجرملا نسج ىا ه6 باملا نسح هدنع هللاو #

 مقملا معللا نم هللادنع امف بيغرتو ةينافلا ايندلا لاس سوبا وع ةدصمح ةبقاع ددع

 ىف هحاص طرو» ىذلا راثكتسالاب ثكتيسالو ةغلنلا ردق ايندلا نم ذخأي نا لقاعلا ىلعف

 أ دولا .ةزمهلا مكلذ نم ريخب مكشبن ُؤ ا © دم اي هي لق 8 روذحملا هيو فو رز وظيحلا
 ْ اينما <«تننماط كلا ةنبزمل عع شم نشا كلت نم لصفامم ريخ وه ا ؟كنيخا ىا

 م ءاوس امع ضارعالاو ىلاعت هللا ىلا لّبتلا وه ىوقتلاب دارملاو 4 اوقتا 8 تانج هلوق

 نم ىرجن تانج » هلوق نم ةيلاخلا ىلع بصن ه6 مهبر دنع ف ةينآلا توعنلا هنع "نب
 بوعلام ةأربم تاجوز ىا 6 ةرهطم ياوزاو © ةردقم لاح © اهيف نئدلاخراهنالااهتح
 : ىلا رظنلاو بضغلاو دسحلاك ةنطانلان مو ءالخلا نايتاو طاختمالاو ضحلاك ةرهاظلا

 «ناوضروإ (اهفاموايندلا نمريخ ةنحلا نمربشإ مالسلا هيلع ىتلانع  ىور  نهجوازا

 اهنف امي تانجلا ءامكحلا لاق ه“ هللانم 8ع ناك هردق رداَغبال ناوضر ىأو ناوضر ىا
 ةيناحورلا ةنْلا تاماقملا ىلعاو ةيناحورلا ةثلاىلا ةراشا ناوضرلاو مة ا! جراف

 0 مث هللا ةفرعم ىف :دبعلا قارغتساو دبعلا حور ىف ىلاغتةللا لالج رون ىلجت نع ةدابع ىمو
 خلا هبلاو ىلاعت ةدنعاّشض رم اهرخا ىو هللا نع ايضار ل ىف ريصلإ

 اهب قبلي امسح بقاعيو بشق مهلا ايو ه# « دابعلاب ريصي هللاو وه (ةيضرم ةيضارو) هلوقب |
 اتت تت ا

 ( نيذلا)



 قلاش ةدوس مد ها ع

 سفنلاو ىوهلا ب بولغم مث ةواقشلاب ىلذالا 0 لادم خلاب و كسلا فأي ملعاو لعاو * ظملغ

 3 اهيف شعبف هعطلا نيلفاس لفسا ىف | ويح ىوهلا تايلخت ايندلا ط5 ناطشلاو

 هشاعم ىف هذهه هناف داهملا نيو مهج رعق ىف هيلع تامام ىلع ريثحمو هف شاعام ىلع توم

 بولو بدعي اهف هللا نع هعبطقلا ةرمسح فان نيف هللاران اماف محجارانو هللاران ناران راناو

 ىهفمحجلا راث اماو 6 ةدئفالاىبع علطت ىتلا ةدقوملا هللاران ) ىلاعت هلوقك هللانع نيبوجحلا
 ىلاعت لاق 5 دولحلا روشق قرحن ىف تافلاخلا نم تالفغلا ىلع تالماعملاو تاوهشلار ان

 صلختيالو (نولمعي اوناك اب باذعلا اوقوذيل اهريغ ادواج مهانلدب مهدواج تحضن امك )

 مسنكب واقلا ةقرح باذع ىلا ةسنلاب دلحلا ةقرح باذع ناو بولقلا لالا رانلاهذه نه

 لبق + ةقرفلا ٍتاذع نم صالخلل ببس اهناذ سفنلا ةكزت نم.دي الفي تاغمملا مومسو ةايحلا

 الخلا داوم ةيع 0 اهيهذاف رون اهل ماق ةيلظ هءرتغاب ايلكف راوالا وصخ مدمأ .ةلبف

 تافصلاو ةدعالا [ ايه نم داعتتسا اه ىقااقح رونلاب ىلا ىملاو ينذيلا دج ةيللخلا د م ىلقلا

 هيرق اولخد اذا كولملا نأ ز ىجاعل ١ لاق هاكر لا اوعلاو ئوبهلا نه دافتسام قاعم:ةملظلابو ا

 بولقل ىلع هياايرلا تادراوإ تدرو اذا كزذكو هلع ىه ام اهلاح اوريغ ىا ع اهودسفا
 هيبتا يي ا سوا تي دلل اع 0---- م

 امدلا كرب لانمي ام! ةلودلا هدهف ةكز قلخ لك اهتسك و ةئردر هفص لك اهنم تحتخا هئلتمملا
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 نمي فحم ملو.دالوالاو :لاملا بحاو راغالا للاخن نم تلق, زاوبالاب ”ىلته#«بنيكف ىقعلاو : د للاع '! "كلا. 0 ةكلر نا : يا 0ع

 هل لاقف ةوسنلقو حسم هيلعو سَمف هللا همحر قاقدلا ىلع ىبا دايس لع مدقو * داغلا بر

 ةرخ آلابىم بلطف ايندلابهتيرتشا لاقف ةبباطملا هجو ىلع حملا اذه تيرتشاعكب هباحصا ضب

 تايبلعإ وج الاف را[ الو جارخلا ايندلا ىف هنم ناطلسلا بلطبإل

 شودز ديايئرب عمط ربرس * شوه درم ىا دزارفا رس تعانق
 سك سوب نيمز ىلام رهب نكم * سبو بسخ نيمزرب هدازآ ركح

 هلوقل هللاوه نيزملاو مهل نسح ىا ه# سانل نيز ف ديحوتلا قئاقحب 5 اياو هللا انققح
 مهل نيو ) ىلاعت هلوقل ناطيشلا وه وا ناحتمالا ةهج ىلع كلذو «مهلامامهلانيذإب للاعتا

 سوفنلا تادارم ةحم ىا ه6 تاوهشلا بح قب ةسوسولا ةهج ىلع كلذو «مهلامجاناطيشلا

 ناععالا نال تاهتشملا ىا 00 سل ددس ىهو هديرتام ىلا سفنلا عوز ةوهشلاو |

 اهيف ابوغرم ةاهتشم اهنوك ىف ةغلام ردصملاب اهنع ربع امتاو تايهتشم اهلكاهركاذ ىلا

 ةلذرتسم ةوهشلا نال تاوهش اهيمسيف اهلسسح دصش نا هجولاو تاوهشلا 5( اهنأكا

 لضفاوهف هتوهش هلقع بلغ نش ناسئالا ىف امهلعجو لقع الب تاوهش :تاذ متاهبلاو ةدش

 تاوهشلانم كح ةوءاسنلا نمو ماهبلا نم لذرا وهف هب وه هيلع هالَخ نمو ةكئالملا نم

 | بلط 5 ىلع هدبع رصنم ل نا هيادارا اذاذ ىيتا هيو لاق ةسفقن نم دعلا صلخ_ مب مهضعبل

| 
 | دنح روملاف ل 3١ 8لاب عم هممذلا قالخ لاو >:هيشلل الو لاج ىوهلل قش مف راغالاو

 | لااقفهنع هولا: ةرخ الاوز اندلا ف :ءارقفا ىبوط هللا همحر قارولا يا ظ

 | الب الوقع ةكئالملا هللاقلخ اولاق . ةيمدهبلاب هسفن ىلع دهاش اهعبتا نم مومذم ءامكحلا دنع .
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 مه م 2- كلاعلا ءزجلا

 | 6 منهج ىلا 8 ةرخ آلاىف ىا « نورشحتو 8 ةوبنلا هدهاوش حضوا نم وهو مهادع |
 | سئبوإ# منهجا نيعومم ةرخ آلاف نوقاسيو ايندلا ف نوبلغي ىا عملاو قوسلا رسشملاو |
  نموعد فوذحم مسق باوج 6 مكل ناكدق ف مثهج رقملاو شارفلا سني ىا 6 داهملا |

 ا مهددعو مهددي نورتغملا دوهيلا اهيا مكل ناكدق هللاو ىا هبرومألا لوقلا مامن
 ا اوت 12د 2 َ 3 5 - تت تكف اح
 0 ىأ هك نيتفىف نولغتس مكنا مكل لوقاام قدص ىلع ةلاد هميظع 0 ةنأ 98

 | اهيقلام اهيقل دقو اهتزعب ةبحنم اهترثكي ةلدم- تناك امهنم ةيولغملا ناف نيتعامج |
 ظ فوذح ادتبم ربخ 4 ةثف ردب موب لاتقلاب ابقالت ىا ه اتقتلا ف مكبيصيإم مكيصيسف ظ

0 
 ْ مهو ةكوشالو مهيف داك مهو 6 هللا لسسفف ف دهاج  لتاقت ةئف اهادحا ىا

 ظ هلوسرو هللاب 6 ةرفاك# ىرخا ةئفو ىا * ىرخاو وف سو هيلع هللا ىلص دم باها
 ةريخالا ةئفلل ةفص ةلمخجاو ةنمؤملا ىلوالا ةئفلا.ةرفاكلا ةريخالا ةئفلا ىرتىا ه6 مهنوري ظ

 ١ مهسار التاقم نيسمحو ةئامعست اوناك فلا نم ابرق نيئارلا ددع ىلثم ىا ه6 مهيلثم ف |
 | ليالاو ليلا نم مهيف ناكو لهجواو نافس وبا مهشو سمش دبع نب ةعسر نم ةبتع ظ

 | لاق هلا سوا نبدعس نعو + ىصحمال ددع ةحلسالا قانصا نمو ريعب ةئامعبسو سرف ةئام |
 مكارن انكام اولاق رسشع ةعضبو ةئامتالث لاق متنك م هولأسف نيملسملانم الجرنوكرسشملا رسا ظ
 ةثالثو ةئاعالث اوناكا كح 'نرصَعَو فينو ةئاتنس ئا نيسرملا دَّدَع قلثمؤا انلع نوفعضتالا |

 لانو ناشنالا لن كوفالكو ةندلو ناحاثو» نجلها نتن ىاجازا لوقت لون هع البلا وراس
 ىلاعتهللاىضر بلاط ىنا نب ىلع نيرجاهملاو مس وهيلع هللا ىلص ىنلا ةيار بحاص ناكو مهنع

 نوعست ركسعلاىف ناكو هنع هللاىضر ىجرزخلا ةدابع نبدعس راصنالا ةيار بحاصو هنع
 | ةدامتو عردا ةتبنمال لب سم ىف نب كيلر حلاو وو رو ةداواعملا امدحا ناسرفو اريعب

 | ةيلامو نيرجاهملا نم ةتس الجر رشع ةعبرا نيملسملانم ذئمون دهشتسا نم عيمجو فويس
 / مهل اددم مهلاتق نع اوبنجتيو مهوباهيل مهتلق عم كلذك لجو نع هللا مهارا راصنالان م

 | لافنالاةروسىف هلوقل ضقانم اذهف تلق ناف * مالسلا مهيلع ةكئالملاب مهدما اك هناحبس هنم ظ
 | ىف اورثكمهوقال املف هيلع اوأرتجا ىتح مهنبعا ىف الوا مهللق كلق + (مهتعاؤ كللقو) |

 ظ مهريثكتو ةراث مهللقتو نيفلتخم نيلاح ىف ريثكتلاو ليلقتلا ناكف اوبلغ ىتخ مهنيعا |
 | ةرهاظ ةيؤر ىنعي ردصملاىلع بصت 6 نيعلا ىأر 9 ةيآلا راهظاو ةردقلاىف غلبا ىرخلا |

 ظ هكءاشينم هرصس» ىوش ىا ه6 ديؤي هللاو © 0 ا ا ا

 ارتسلا منطل لم دنا داونسل نو ناناجملا هعفلا قنا امدةيداقل !:انيايشألا| طقسولا ربع نفل دخلت عا
 | اريثك ليلقلا ةيؤد نم ركذام ىلا ةراشا 4 كلذىف نا » هب رومأملا لوقلا ماك نم وهو ظ
 ظ روبعلا نم 6# ةربعل 99 حالسلا كاشلا ريثكلا ىلع ةدعلا ميدعلا ليلقلا ةبلغل ةعبتتسملا |

 ظ ةنياك ةميظع ةريعل ىا رولا نم عوب هناف ظاصتالا اهب دارملاو سواخلا نم ةسلخلاك

 ظ ةرثكي رتغبالو تايآلاب ربتعي نأ لقاعلا لمف + رئاصلاو لوقعا!ىوذل  راصنالا ىلوال ف
 | باذع ىلا هرطضي مث اليلق هعتج هللاناف هداعم ءداهتجا مدعو دالوالاو لاومالانم دادعالا |



 نارمع لآ ةدوس 4

 (ضرألال] اولاق (ةملا تن: نبا ) هباحالمالسلاهب لل وز انعَنَم 0 ا
 مراىف دوجولاو داؤفلا ةح نفدف ( ضرالا لثم بلق ىف تنت امنا ةءكحلا كلذ كف )لاق

 ىذلاك هجاتناو هرون رهظ ناو هجاتن مثل نفدي ملام تدناف ادج هجاتن ماو جناب امم لوما |

 | ىلا لبقتو دوهشلا رون كرد كك دوجولاحالصاو سفنلا ةكزتب كللعف + لمسلا لصحىف ثمن |

 ميقتسم ةروص وهوهبلق عئاز ذم لابالا عمجيف لالضلاو غبزلا نم صلختو ةماقتسالا
 لقاك : ميقةلسم ريغ رهاظلا ىف وهو هداؤف مقتسم نم و ظ

 دشاب ان دزو» اهنا رب داب نوح * دشاب احرب هك كاشاخ تماق سب

 ىلا لب ؟روض ىلا رظنيال هللا نا ) مالشلا هيلع لاق اك ةزوضلا ال: رظنلا لحن وه تاقلاو

 ىتغتنل اورفك ذلانا## هنم تلابذوعنف قا نع عئازلا بلقلا ىف ةدئافىأو (مكلامعاو مكبولق

 مدق راضملا عفدو عفانملا بلجفف اهنولذبي ىتلا  مهلاؤما 9 مهعفنت نل ىا #* مهنع
 #ث مهدالوا الو © بوطخلا لوزن دنع اهللا عزف ةدع لوا اهنال دالوالا ىلع لاومالا |!

 فورح طولا هماملا بوطخلاىف نولوعي مهيلعو ةمهملا رومالاف نورصانتي مهب نيذلا |

 اش ىنا اهم 5 ىلاعت هيادع ىا هللا نم #8 بوركلا فشكىف دالوالا ةقارعل ىنلا '

 اوناكو ا ”صانلاو .دالؤالاو . لاؤمالا ةرثك مهنع نرتضيال ءاثتماوراتغالا# نت

 ؟دالواالومكلاوما اموإل مهدريف ىلاعتلاق نيبذعمب نحتامو ادالواوالاوما رثك !نحتنولوقب

 نوفصتملا كئلوا ىا هي كئاواو ف 6 اخلاص لمعو نما نمالا ىنلز اندنع مكبرقت ىتلاب
 «نوعرف لآ بدك ف هبرعست ىذلا اهبصحو رانلا بطح  رانلادوقو مه # رفكلاب

 لاحلاو ناشلا ىنعم ىف هلاممتسا بلغ بعتو هفف حدك اذا لمعلاف بأد ردصم بأدلا

 متِعَو ! 5 )|قلئالوع ناو ىا قوذح أدتم ني هلا لع عفرلا فاكلا لحو ةداعلاو

 نوعرفلا ىا :#مهلمق نم نيذلا و نوعرف لآ بأدك هباذعو ىلاعت هللاذخا نم ةاجنلا
 ناس اننتاي ب ايينك طواقم اع فطعوهو طول موقو دوكو حوت موقك ةرفاكلا مالا نم

 اوبذكل يقف مهبأد ناكب نبك لقهن اك لاؤسلا ىلع ىنملا فانئتسالا ىلعاولعف ىذلا مهبأدل ا

 | مهدخ اف ىامهي لمف ىذلا مهب دل ريسفت # مهبون ذب هللا معذخأ ول انيسيودايتكي را ل

 مهبادك اضيا ةويكلا ءالؤه بأدق اصح ىلاعت هللايرنا» ضع اودحم مو مهيقاعو ىلاعت هللا |

 2 اهباقع و تايلفتب اهنال- اسذ ةمررللا توست لو عباتلاو ولتلا لصالا ىف بنذلاو

 مهي دارملا ه# اورفك نيذلل لق »8 لسرااو تايآلاب رفك نمل 46 باقعلا ديدش هللاو
 | هيلغ انيستا ال ةنيدملا دوه نا امهنع ىلاعت هللاىوضر سابع نبا نع ىور امل دوهبلا

 ظ انرمشب ىذلا ىآلا ىنلا هنأ هللاو اولا ردبموبإ نك شما لع سو هيلع هللا ىلص هللال وسر ظ

 هل ةعقو ىلا رظنت ىتح اولجعتال مهضعب لاقف هعايتاب اومهو هّتعن ةاروتلاىفو ىسوم هب
 ىلادهع سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نيبو مهني ناكدقو اوك دحا موي نك املأ ىرخا

 ىلع مهرما اوعمحاف ةكم لها ىلا امكار نيتس يف تفرشالا ني ارق قاداو موشن دك

 | دقو انذلاف بيرق نع ةتبلا #8 نوبلغتس 0 0 مسو هلع هللاىلد هللالوسر لاتق

 | نم ىلع ةيزملا هيصعو نح. حقو ريضنلا ىت

١ 

 ةشسمبب_ للسسسلسس هبربربسلسلسا 2س سس سس

  ءالجاو ةظلرف ى لتس هدعو هللا قدصص :



 م خ٠ ثااثلا ءزجلا

 ايندلاءاق ةدمو(رشع ةعست اهيلعإ هلوقىف ةينابزلا دعك هنايا نم هف ةمكملا ةفرعجو هملعب |
 هللاناف هجولا وه لوالاو سلا. تاواصلاىف تاعكرلا ددعو موصلاو ةعاسلا ماق تقوو ؤ

 هباشتملا ناكولف هدارا ىنعم ىلع هب ديو هدابع هبعفتنمل الا نا رقلا نم ًايسش لزنيمل ىلاعت |
 نكي سو هيلعىلس هللا لوسر نا لاقي نا ذوجع لهو لاقم.نعاطلل انمزال هريغ هملعبال |

 | نوينابرلا هفرعي نا زاج6 هللاالا هلنوأت ملعيام ورث ى اعدل وق عم هفرعينا زاج اذاؤ هباشتملا فرعي

 | هملع اولاقو نوخسارلا ءاملعلاو ةتباحصو. لسو هيلع هللا ىبلا هفرعي ملناو .هتبا نم

 ظ ىلا نورسفملا لزيلو اولاق كلذ نولوقي اعيم- مهنال لاهطا ىلع لضف مهل نكيل انير دنع
 اذه اولاقف نا رقلا نم ”ىش نع اوفقو مهر ملو ةيا لك نولوؤيو نورسفب اذه انموب
 ' ىا هي هب 77 نولوقي ه8 اهريغو ىجهتلا قورج وحن اورسف لب هللا الا هءاعيال هباشتم

 نوخسارلاو هلوقل ربخىناثلا ىلءو نيخسارلا لاطحضوم فاّشتسا لوالا ىلع ةلماو هباشتملاب .

 / ىلاعت هدنع نم لزنم 6 انبر دنع نم # هباشتملاو مكحملا نم دحاو لك ىا #“ لك

 ' ةصلاخلا لوقعلا ىا 6 بابلالا اولوا الا قه رك ذتلا قح هي رك ذيامو قي امهنيبب ةفلاخمال

 ١ ةراشاو رظنلا نسحو نهذلا ةدوحب نيخسارلل حدم وهو ةغئازلا ءاوهالا ىلا نوكرلا نع

 غزتال انيز 8 سحلا ىشاوغ نع لقعلا درت نم هليوأت ىلا ءادتهالل اودعتسا هبام ىلا

 هيضترتال ليوأتب هباشتملا عابتا ىلا قطا جهن نع انبواق لمتال نولوقي ىا  انسولق |
 ظ 6 كندل نم انل بهو ناميالا ىلا وا حبحصلا ليوأتلاو قحلا ىلا ه# انتيده ذا دعب لف ٠

 | ه# باهولا تنا كنا 8« كدنع اهب زوفنو كيلا انفلزت ةعاساو # ةمحر #8 كدنع نه ىا

 هناو هلبق نم لالضلاو ىدهلا نا ىلع ةلالد هففو . بوهوم لك لوانتيل باهولا قالطاو

 ا

 دعب ا سانلا عماج كلا انير ف ”ىش هيلع بحي نا ريغنم هدابع ىلع هبهنب امب لصضفتم
 هعوقو ىف ىا :6 هيف بيرال 9 ةمايقلاموي وهو هباسحو موب ءاز ىا # مويا 8 توملا
 مهراقتفا لك ضرع اذهب. مهدوصقمو ءازجلاو باسحلاو. رشحلا نم هفام عوقوو

 ةهولالا ئنعي دعولا © داعبملا فلخبال هللازا ه8 مهدنع ىنسالا دصقجلا اهناو ةحرلاولا

 تفك رظناف ءاعدلاف نيخسارلا لاح اذهو ءاعدلا ةباجتساو ثعبلا ىف دعولا فلخ ىنانت

 مقتسملاطارصلا نع غيزلاو كاياف ءاجرلا ىلا ةيشخلاو ىوخلا مهاداو ةمئاخلا ءوس نفل
 نيعبصا نيب وهوالا بلق نمام ) سو هيلع هللا ىلصهللا لوسز لاق تاوهشلاو ىوهلا عابنأب
 هقيفوت نيب نمؤملا بلق ىنعي ( هغازا ءاش اذاو هماقا هميق نا ءاش اذا نمحرلا عياصا نم
 قلل كيما ومحل اةثاربا ناهد عا ها عباصا نم لقي ملو نمحرلا عباصا نم لاق ااو هنالذخو |

 ا الضفو هنم ةمحر هتكئالم نم دحا ىلا اهلكي ملو ءابشي فيك اهبف ىفرصتملاو دابعلا بولق |

 بلقماي مهللا ) لوقب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو هريغ مهرئارس ىلع علطن الث
 ىلا نيرخا عضيو اموق عفري نمحرلاديب نازيملاو 6 كنيد ىلع انبولق تبن راصبالاو بولقلا
 | «نطبلارهظحايرلا اهبلقت ةالف ضراب ةشيرك بلقلا لثم )) ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ةمايقلاموي
 ظ اذه ناف سانلا لزتعءلف هبلقو هندب عرتسيو هند هلهسي نا دارانم هللا همحر دشحلا لاق »

 0 (نانن)



 لارمجلآ ةزروس مه 4 ةتح

 ١ نم حاورالاطبها ةميسجلاةمعنلاو ةميظعلا ةدئافلاهذهلو (هنم حور مهدياو نامي الا مهب ولق ىف |

 عيتنف ىدهىنم مكتينأيامأف اعيجاهنماوطبها ) لاقاك دعبلا نيلفاس لفسا ىلا ب رقل ا نييلع ىلعا '
 ةفالخلاب هلدجسف هتقومد[نوكي حورلاهفخفن اذاف (نونزحمب مهالو مهيلع فوخالف ىاده |
 . نيدلاممم لماكلا .خيشلا تاليوأتىف اذك ىلاعت هللاءاشزا مهفت هظفحافنوعمح ا مهلك ةكئالملا /
 كيلع لزنا ىذلاوه ا نيما هفئاطلو هقاقحو هفراعم لاجسنم انيلع هللا ضافا نياكتلل ظ |
 ةلالدلا ةيعطق ىا ه6 تامكحم تايآ إف باتكلا نم ىا 4 هنم 99 نآرقلا ا ب باتكلا |

 ىا #* باتكلا ما نه © هابتشالاو لاّمحالا نم ةظوفحم ةرابعلا ةمكحم دارملا ىنعملا ىلع |
 يرخاو» ىف ىنعمي ةفاضالاو رج لانكا ذاك اوؤل يدها ليشمل اق قو فايس

 ىف ضعب نم اًهلطعِب زاتعال ةهماشتم ناعمل تالمتحم ىا ه تاهباشتم ف رخا تايا هنمو ىا
 ةقيقحلا ىف هباثتلاف قينالا لمأتلاو قبقدلا رظنلاب الإ سمالا خضتيالو اهب ةدارالا قاقحتسا

 ظفالازا ٍلعاو * لولدملا فصوب لادلا فصو ةقيرط ىلع تايآلا هه فصو قاعملل فصو
 .(دحاودلا مكهلاو) ىلاعت هلوقك صلاوه لوالاو .لمتحي وا دحاو ىندمزيغلمتحمالنا اما |

 هلوقك لمجملاوه لوالاو الوا ةيواستم هتالولدم وا هلولدم ىلع هتلالد نوكت نا اما ىتاثلاو
 اوحكنتالو ) ىلاعت هلوقك ىهاظ حجارلاىلا ةبسنلاب وهف ىناثلا اماو . (ءورق هثالث )ب ىلاعت |
 (مهيديا قوف هللادي ) ىلاعت هلوقك لوؤم حوجرملا ىلا ةيسنلابو 6 ءاسنلا نمك وابا حكنام ١

 ىلاعت هلوقك وهو هباشتم لوؤملاو لمجملاو مكحت االك ىهاظلاو صنلاو ١ مثف اولوت اهناف |
 ىلاعت هللا نا مث 6 هرطش مكهوجو اولوف متنك اّْيحو ) ىلاعت هلوق ىلا در دق (هللاهجو

 | نقتمو هيف بيرالقح هلكنا هانعمو(هتايا تمكحا باتكرلا) هلوقىف امكح هلكنا رقلالعج |

 اياتك ) هلوق ىف اهباشتم هلك هلعجو . خسنلانم وا للخلا ءارتعا نم ظوفحو يل

 | لعجو لولدملا ةققحو مظنلا ةلازجو ىنعملا ةحصىف اضعب هضعب هبشي هانعمو ( ىناثم اهباشتم

 | مل امكحم هلك نار قلا هللا لعجممل امتاو قيسدقو ةيأآلا هذهىف اهباشتم هضعبو امكحت هضعب

 رهاب ليشا رسا ىتب ءالتباك هيف لزازمملاو قحلا ىلع تباثلانيب زيبعلاو ءالبالا نم هباشتملا ف

 ليثورجالا ظع بجو» قحلا فشكل لالدتسالاو هباشتملاىف رظنلا نالو مهين عابتا ىف |
 ةلطابلا ءاوهالا ىلا قحلا نع ليم ىا  غيز مهبولق ىف نيذلا امأف 8 هللادنع تاجردلا |

 باتكلانم هباشتملا ىهاظب نوقلعس ىا تامكحملا نع نيضرعم ه6 هنم هباشتام نوعبتش
 ىا 46 ةنتفلا ءاغتبا 9 لب ىلاعت هللادنع نم هنوكب ناميالادعب قحلل ايرحنال لطاب ليوأتيوا

 ءاغتباو 9 هباشتملاب مكحلا ةضقانمو سيبلتلاو كيكشتلاب مهنيد نع سانلا اونتفي نا بلط
 نم لزعم مهنا لاملا و ةقئازلا تاليوأتلا نم هتوهتشي امسح هولوؤي نا بلط ىا 6 هللوأت |

 نوخسارلاو هللاالا هباشتملا ليات ىا هكهليوأت معياموو» لجو نع هلوق كلذو ةمترلا كلت

 نيذلا هدابعو هللا الا هيلع لمحي نا بحب ىذلا قلل .هليوأت نا ىدتهبال ىا ه6 معلا ىف

 هلوق ىلع فش نم مهنمو عطاق صنل هبف اوضوفوا اونكمبو هيف اوتينا.ىا معلا ىف وخسر

 هللا رئأتس سأ اهدياشتملا نورسفو (هبانمآ نواوق معلا ف نوخسارلاو)هلوَهب اهو شلالو



 هي 4 يس ثلاعلا هرجلا

 | كردم ىا © ءامسلا الو ضرالا ”ىث هيلع قنعالا هللا ف مفتنم هلئملع ردقب ل مظع ]
 مهيزاجيف مهلاما عيمج ىلعو هبنما نم نامياو هبرفكنم رفك ىلع علطم وهىنعي اهلك ءاشالا |
 ةصوصخم ةئيه ىلع مكلعجي ىا 4 ءاشي فيك ماحرالاف كدوصي ىذلاوه ف ةمايقلاموي |
 حنيقو نسحو رهصقو ليوطو صقانو ماتو ضِسأو دوساو ىثئاو ركذ نم مكاهما ماحداىف |

 هللادلو واهلا نوكينا عنتمي محرلافروص نم زال هللانباوا هللاىسعع اولاق نيذلاىلعدروهو

 نوكي نا هسفنمزن 46 وهالاهلاال #8 لاوزلاو ءانفلا ضرعىفو بكرملاىفالا-و اكسم هنوكل

 عيدبلا طغلا ىلع مكفلخي مكب رف ةمكحلاو ةردقلاف انما 3 مكحلا زيزعلا 8 هلانبا ىسع

 لئثمةقلع نوكي مئاموي نيعبراهمانطب ىف عمجي كدخاقلخنا ) ملسو هيلعّللاىلص هللالوسرلاق |

 هلجاو هلمعو هقزر بتكبف تالك عبراب كلملا هيلا هللا ثعسمث كلذ لثم ةغضم نوكيمت كلذ ظ

 قبسيف عارذ ريغ اهنيو هني, نوكيام تح ةنخلا لهالمعب لمعيل دحاناو) لاق(ديعسو ا قشو ظ

ٍْ 

| 

 نوكيام ىتحرانلا لها لمعي لمعيل مدحاناو اهلخديف رانلا لها لمعي للمعيف باتكلاهيلع
 مالسل اهيلع لاقو ( اهلخدنف ةنملا لها لمعي لمعبف باتكلاهيلع قبسيف عارذريغ اهنيو هنيب
 براي لوقبف ةليل نيعبراو سمخبوا نيعبراب محرلاىف رقتستام دعب ةفطنلا ىلع كلملالخدي )

 هقزرو هلجاو هرثاو هلع بتكيو نابتكف ىلا مأركذأبرىا لوقف نابتكفديعس ماقتشأ
 لوقيف باتكلا اذهب عئصاامبراي كلملال وق مث صقنيالو اهيف دازيالف فحصلا ىوطتمث
 ريخ نمهلمعىا ( هقنعىفهرئاط هانمزاأناسنالكو ىلاعتهلوق كلذف هلع ىئاضقولا هقنعوف هقلع

 ىضاقلالاق * ردقلاو . بيغلاركو نم هيلاراط هنأكهلردقامسح هرايتخاب هنع رداصلارشو
 هلقلخاملل رسم لكو كلذ ىلع قباس ىلاعت هؤاضقفالاو كلمللاهراهظاءاشالاهذه هتكبدارملا
 لابللاو ةصرفلا مايا توفيالو لاوحالا عيمج ىف لامعالا نع لساكتيالنا لقاعلا ىلعف

 سفن شمان تسيغ مون ناجاك * سفق ىتاوختسا ىا ىرادربخ ظ
 ديص ونا تسب ددركت هر ركد *دبق تسسكبو تفر سفقزا غرم وج
 تسيملاع زا هب اناد شم. د *-تسيمد ملط .هك تصرف زادت

 تانيعبرالاريبدتب محرلا ف تطقس ةفطن ىلعةيناسنالاةروصب نينار وصي كىلاعت للا ناةراشالا و
 قداص ديرم بلق محر ىف ةدارا ةفطن هلاجر نم لجر ةيالو بلص نم :تطقساذا كلذكف

 هنطابومىهاظ لاوحا طبضيو ماحرالاكلمةباثم ىو خيشلا ةيالو تافرصتل لستسي ديرملاو
 ةييرغ ةحبار دحيوا ةفيثع ةكرح هنم ردصي اليك ةلزعلاو ةولخلاراتخيو خيشلاماقفو ىلع
 خيشلاةي الو فرص ىىلاعت هللاف هرسدتو خبشلا ماب دعهو اهداسفو ةفطنلاطوقس اهنممزلب

 ماقم نم اهلقتيو لاحىلا لاح نماهلوحم اهطئارشب هنلع هداك داع وانام وأ
 تانيعبرالا مدَهب سنالاملاعىلا ردص اهنمىنلا سئالا ضايرو سدقلارئاظح ىلا مج رينا ىلا ماقم ىلا

 لعجي وهو بلقلا حر ىفنينللا قلخ متءاجاك تانيعبرالامدقباضيا لوالاهماقم ىلالصواملفىلوالا ١
 سدقلا حوروهو هلايلوا ءانبابصوصخلا حورلاهيف خفتينأ نآلا قحتسيفهضراىللا ةفيلخ |
 بتك ) لاقو(ءدابعنم ءاشينم ىلع هما نم حورلا ىتليإل ىلاعت هلوقك اقلا ىلوتموه ىذلا |
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 ناربمع لآ ةروس مه 3 جم

 | يال وسر عم ةنالثلا كئلوا ملكت مث قرسشملا ىل 1| ىلا اولضق اولضف ( مهوعد) مال مالسلاهنع لاف انين |

 قلحب و بوغلابربحو ماقسالا ' ىربيو ىنوملا ىحيناك هنالةللاوه ىسع ةران اولاقف مالاسل اهملع

 ىرخا ةراتوهلعي باهل نكيمذا للان باوه ىرخا ةراثو ريطبف هيف خفنيف ريطلاةئيهك نيطلا نم
 هللال وسر مهل لاقف تلقو تلعف لاقل ادحاو ناكولو انلقو انلعف ىلاعت هلوقل هثالث ثلاث هنا

 مالسالانم مكمن مت ذك ) مالسلاهيلع لاق كلبق انملسا اولاق ( اوملسا) مسوهيلعهللاىلص ١
 هنا نوملعت متسلأ ببني لاقف هوبا نف هلل ادلو نكيملنا اولاق ( ادلو ىلاعت للك قاعدا

 توهميالىح انيرنا نوملعت متسلأ ) سو هيلعهللاىلص لاقرلباولاقف ( هاباهبشيوالا دلو نوكيأل
 ىثلكىلع موق انيرزا نوملعت متل ) مالسلا هيلع لاقولب اولاق ( ءانفلا هلع ىنأي ىسعناو

 لاقفال اولق ©#ش كلذ نم ىسع كلع ل لهف )متاعب هلع هللا لص لاق ىلب اولاق ( هقزربو هظفحم

 ظ لاق ىلب اولاق (ءامسلا ىف الو ضرالاىف ”ىثهيلع ىنخال ىلاعت هللانا نوملعت متسل 1 ) مالسلاهيلع

 نوملعتمتسلأ) ملسوهملع هللا بصل اقال اولاق ( ملعامالا كلذ نم أي 15 ىسيع معي لهف ) مالسلاهيلع |

 لاقىلب اولاق ( ثدحنالو برشالو لك أيال انيرناو ءاش فنك محرلاف ىسيع روض هد

 اهدلوةأرملاعضتاكهتعضوو ةأرملا لمحت هما هتلمح ىبسع نا نوملعت تسلا ) م اسوهلع هللالص |

 لاقولب اولاق ( ثدحلا ثدحيو بارشلا برشو ماعطلا معطي ناك مث ىصلا 1 ىذغمث

 ىلاعت هللالزتاف ادوحجالا اونأف اوتكسف ( متعز اماذه نوكي فيكف ) سو هلعهللا ىلد

 مههبشنع هبباحاو مهيلع مالسلاهيلع هبجتحاامل اريرقت ةيآ نيناكو فيولا ةدوسلالوانم

 اناذياسنحلا مساب هنعربع نا رقلاىا 6 باتكل !كيلعلزن 9 نورتمي هبف ىذلا قحللاقيقحتو
 | مسا هيلع قلطي ناب قيقحاوه هنأك سنجلا تالا ةزامح ىف دارفالا ةقب ىلع هقوفت لانك ١

 | نآرقلاو ريثكتلل ليزغتلانالتلق *لجت الاوةاروتلا لزناو باتكلالزن لبق + تلقناف«باتكلا
 ىلا ظوفحللا حوللانم هبداراو لازتالا ةي الارخا ىف ركذو ةلمح ناباتكلالزنو امجنملزت

 اتوح نا رقلا ىفف ضرالاىلا هليزنتوه انهدارملاو ناضمر ربهشىف ردقلا ةاءل ىف ةلمح ايثدلاءامس

 | هرابخاىف قدصلابوا هماكحا ىف لدعلاب ٍباتكلا كلذ اسبتلم 6 قحاب قه ليزنتلاو لازئالا |

 | لاحىف ىا 6 دودو دو هديعوو هدعو ىقوا هللبامو ديحوتلاربخ اهتلمح نمىتلا

 | ةيدوتلالزتا وؤإم هلبق عئارششلا ضعبو رابخالاوتاوبنلاو ديحوتلا ىف هلبق بتكلل اقدصم هنوك |

 | ةلمج امهلزتا ىا 5 لبق نم ف ىنايرس ىناثلاو ىربع لوالا نايمجتا نامسا هي لبجالاو |

 | ةفلابملل مالا رووظ عمدب حرصتلاو باتكلا ليزنت لبقنم مالسلاامهيلع ىسيعو ىسومىلع |
 | مدعلرشنلا نودب فل هيفو سانلا ةيادهل امهلزناىا لازئاللةلع 6 سانلل ىده 7 ناببلا ىف
 | ىسع نامزفف مهل ىده لجنالا نوكو ىسوم نامزو سانللىده ةراوتلا نوكّنال سللا

 أ قرفي ناقرف اهلكن ال ةيواهسلا بتكلا سنج ىا هي ؛ ناقرفلالزناو و كلذل رصتخاف مولعم |

 ] اورفك نيذلانا ٍ' هلضفل ايلا هنأشل امظعت ءزئ د روكي رتل وهلا لطانلاو قحلانيب |

 | باذع وع اهبمهرفك ببسي 4 مهل # مالسلاهلع 5 تاج نا رقلابىا هللات اياب ١

 4 زيزعللاو ولف هردق .ةداقمالب 5 ديدش ْ ْ | # ماقتناوذؤإم ديريام مك كلو انا طا نم كثبلاغبال #



 ادم 46 هللا  دبجلا ىلإ مملاو فيطللا ىلا ماللاو هللاىلا ةداشا فلالا ملا ٠
 ىا د 3 موقلا ىحلا 3 ريغال هيدوعملل قحتسملا وهىا هربخ 3 وهالاهلاال 0 آ

 هللا لصنع  ىور  هظفحو قلخلاريبدتب مايقلا متادلاو ءانفلاو توملل هيلع لببسال ىذلا ىقابلا

 نس اوناكو مسوهيلع للا نص هللا لوسر ىلع اومدق نارحدفو نا ىور ل نراك مالا 0

 أ

 ا

 ايوا عدلا . مهمالوؤي مهيلارباك امهنم ةثالث ٠ . مهفارشا نمالجررشع هعب رامهق ٠ ك1
 مهيبالاهمساو ديسلا مهريشمو مهريزو مهيناثو ٠ حسملادبع همساو لورق يل رت حاسد ظ

 ١ سئانك هل اونبو مهنيدىف هداهتجاو هملعنم اودهاشا ل هومرك او هولومو 0
 ا ةلغب انيفف هئنج ىلا ةمقلع نب زرك هوخا ناكو هتلغب هثراحوبا ف 17 نار نه اوجر 5 ظ
 ةئراح وبا هللاقف مالسلاهيلع هللالوسر هبديري دعبالل اسعت زركلاقف ترثعذاريسق ةثراحىا ١

 هنع كعنماف زرك هللاقفرظتن ةنانكىذلا ىنلا لاو هنا لاق ىخا ايملو ز ركلاقف كما تست
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 ا ا اتاكد نييمرجسألا ادهن مهس نس ترأسه ش هكا 7| ههنا تبر د 0 0 0 عب 0 5 ظ 6-50 ا هك كرفت اح
 ا ا نايسرابلا ىلا ل 5 لتعا هيا لسلان ع وخيم
 نود : "ى ربو جلامب نا بش :قَح نهرا ةقيلدس ءايطالا نه ساوابلوإ نآ سلق نأخ 0 فال

 انا دارا ةيررب يف لعب اههلاب لالا رنه انمي 1 عنز له. متابع نأ
 ١ 41 القاع هبا ع
 : راب انآ دهغلو انما ءاولاق لوس ىاؤشل ١# يىلابتو هتاسيس ةلوق ريض
 ءامللآ م ةدئام انطعلزتي نا كير + لع متيم نإا ىننغ اي.نوبراوملا لاو ذا
 نا 0 قمطتو ابينم لك أن نا دير اوله م نينيؤم منك ناا ّفاآوما .لاق
 :# انبرا مفللا ميس نإ ىسبع لاذ + نردعاتلانم.اهيلع نوكنوو اتقدص دق
 ةرقبلالخ مث لسوإ هلع ةياس تالوسرىلا .بحا ضرالا وه مامالا عمو :ةعرسلا ف لف
 ةلرعتم اندال اديع ا0ن وكيت اعلا نم هدا الع لزاا ط ىلامتوهاحسءاوق دبع
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 0 0 . 1 سل هديب دا وصابر تامو ,

 او كيما مسا ريالا

 _-ك ااا



 ههعحوجسم بو ملدا ١ حج ومما

1 44 

 هاك

5 

44 

: 
ِ * بونغلا مالع تنأ كلنا كيه قام لعغأ الو ىبه قام لمعت .هتملع دقف هتلق 2

 

 مده ةه6ه يح

 د هسلأ تنبلا 0 هاو. | تافص قب ادج ْن 6 ةيناسنالا هروب هد حاس ىلاعت هللانا ةقاتشالاو

 35 ةديأملا هيف وصلا صع نع 4 مه لخ بغتلا : 3 ىضذاقلا لاق ا الزاخ أوخسفا مهن - افص قئاقح
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 5ك 5 5 3 - مذ .٠ 35 . |١ 4 ٠

 52 رك اسم بلاك اسا5 <" م نءا ىسعأب هللا لاك ذاو ا ىلاعت و هن احم س هلوف ريش

 3 هللانود نه نيبملا ىماو

 هيلع هللا ىلصةنأ ةئع امم سنا. ىور'ت 'غا مايالا تملس ةعملا تملس اذا ىور دقو
 اامدع نلزا امر ْ ةممحماا ت ,الأإ وأ -|| ق لاق "عا أ.هش نوسعلي نامو مهلو ةْسدملامدق ماسو

 "ا قئاقحلاو رارسالا ةديام ىا 14 ءاتسلا نم د

 نا قحم ىلىييبلام لوقا نا ىلز وكي ام كناح.سس لاق قف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 3 )ا
 يف تفدام ادهش يلع ثنكو لير ىنر هللا اودنعانأ هب ىنرماام الا مهل تلق ام

  كدابع مهناف م ذعتنا * دهش ”ىشلكىلع تناو مهيلع بنقرلاتنا: تنك ئتيفوت املف
 هلي 10-1 تاما 0 اهةتسالا لعن ىفدلا ُْن 3 ىقن ماهفتسالا كعب تايثالا ةنمحنلا تاليوأتلا ىف لاق

 ما 4 مكب رب تملأ )

 اذه هللالاق + مكحلا ريزعلا تنا كناف مهل رفغت ناو 0 ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت
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 دنأ امك 3 دل اح رابمالا 5 3 كر تانح مهل مهف دص نقداصلا عسي مول

 رمقأمو صر الو ثا ومسل اكلم هلل »ع مظعل ازوفلا وه كلذ 2 اوضرو منع هللا ىضر

 6 ريدق "”ىش لك ىلع وهو
 ملا هوجولانه هجوب ءايرلاو بذكلا عفني الف ةمارقلا موب قدصلا عفنب تقطن ةب الانا ملعاو

 هركاذب ملو ادحا معي مل ارفس دارا اذا ناك هنا هريس س دق صاوحلا ميهاربا نع - ىح 5

 جا ىتع و هئوكاد دحام اعاو

 0000 لشن نس قانا ربما تيوتا تل
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 | ىبرق اذ ناكولو ان هبىرتشن ال متبترا نا للاب نامسقيف 9غ ىلاعتو هناحبس هلوق :ريسفت 465
 ناموقنارخ اف امثأ اقحتسا امهنا ىلع رثعناف * نيم الا نمل اذا انا هللا ةداهش متكت الو
  اءهتداهشنم قحأ انتداهشل هللاب نامسقيف نايلوالا مهلع قحتسان يذلا نم امهماقم

 اونأي نا ىتدا كلذ « نيملاظلا نمل اذا انا انيدتعا امو ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسقت هال |

 ال لاو اوعمساو هللا اوَمتاو مهئاميا دعب ناميا درت نا اوفاخي وا اههجو ىلع ةداهشلاب

 : © نيقسافلا موقلا ىدهيي ظ
 نيعلا نا ملعا مث لا هودهاشو دوهشلا ةريضح ما نع رابخالا عرشلا ىف ةداهشلا نا ملعاو
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 لا مقالب رايدلا تبت ةرجافلا

 كلا انل ٍلغال اولاق متبجا اذ ام لوقبف لسرلا هللا عمج موي إف ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت 8
 6 بولا مالع تنا

 'لا نيقسافلا موقلا هترضح ىلا ىدهبال ّشلاو ةيلزالا ماك>الا عاسو ىوقتلانم دبالف

 ىلعو كيلع ىتمعت ركذا يم نبا ىسع اي هللا لاق ذا # ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت ه9
 ه الهكو دهملاىف سانلا ملكت سدقلا حورب كتديا ذا كتدلاو
 ثيدحلا ( لاجر ىنود نعطقيل هللاو مكنم ىلع درب نم رظنا ضومحلا ىلع ىلا ) ثيدحلا ىفو

 ظ دحاولا هَل مويلا كلملا نمل ر) ىلاعت لاق ةيراهقلا ةفصلاب هيف قحلا ىلحت موب ةمايقلا نا ملعاو
 ”لا قنا .بيترت اذه .ةمالسلاب سلا هاقبا ةمالعلا انخيش ةرضح لاق © راهقلا

 ذاو لح الاو هيروتلاو هيك اف كايكلا كتملعذاو 0 : اهو هناحتتس هلوق ريسهل

 ظ هكالا ”ىربتو ىنذاب اريط نوكف اهف خفنتف ىتقاب ريطلا ةئيهك نيطلانم قلخم

 ظ # ىنذاب صربالاو
 ١ مهتما كتعنمازساى :تقفكذ )وى ذاببف وما بر ذاو #9 ىلاعتو هناح.سهلوق ريسفت

 نا نييراو+لاىلاتيحوا ذاو * نيمرحسالا اذهنا مهنم اورفكن ذلالاقف تانبلاب

 ى' ةقياثلا لا ستولا ىلع هنن لع نك نايس زابنلا ىلإ سقس لعا هنا" لدملا نعبد ىتشيم
 نود *ىربيو حلاعي نا بيبطلا نأش نمو ةقيقح ءابطالا مه هللا ءايلوا نا .تلق ناف لا كلذ

 باسينا دارا ةيرب ىف لجر ىنيعىلا .هيعبصاب راشا ضاوحلا ميهاربا نأش اف ضرعو كلبي نا
 ش :لا اتطقسق' هباسش هنم
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 ا ةرفسلا ىلع مث ملسو هيلع هللاِلص هللالوسرىلا بحا ضرالا ىلع ماعطلا عضو ةعربشلا ف لاق
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 ؟ نوحلفت مكلعل بابل الا ىلو اايهللااوقتاف ك ثيبحلا ةرثك كج اولو ف ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت

 م ملعب ّللانا اوملعتل كالذ ىالقلاو 8 5 ىلاعتو هناحح سس "مب ريسفلا

 < مدعو روفغ هللاناو باقعل اديدش هللانأ اوملعا * ملع ' ىشل مي هللاناو ضرالاىف

 ْ 1 نودبتام ملعب هللاو غالبلاالا ؛لوسرلا ىلع ام

 ةي الاف ةراشالاو 'حلا مارحلا دجسملا ىلا ىنم ْنِم باهذلا كسانم نابرقلا ديع مون جاجحللو
 ! 'لا هب نوذولي صاوخلاو ماوعلل امادق ىهاظااىف ةبعكلا لءج امك ىلاعت لانا

 دبالف هنم ثيبحلاب كنظ اذ اباع ب.طلا لاملا اودع دق ها لاما تحث نشبلا قالا سو

 ثيبحلا اجلا تاليرأنلاو لاق“ "لا ىلاعت ُسا:ئىوسام بح نع هنيلختو نطالا ةيفصتنم

 ا هنافود ليسق .ىولولا ةزتضخ اياصو نمو لا هللاىلا كالصوب ام بدطلاو هللان ,ع' كلغش ام

 ْ ا [ مالكلا ةلقو مانل | ةلقو ماعطلا ةلقبو ةينالعلاو لا هللاىوقتب مكيصوا ]

 مكلدبت نا ءلشا نع.اولابتألا اوما نيذلا اهيا اي و ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفنت 8

 # ملح روفغ هللاو اهنع هللا افع مكل دنت نانرقل لد نيح اهنع اولأست ناو م وست

 6 نيرفاك اهب اوحبصا مث مكلبق نم موق اهلأس دق
 ضرعاف ماع لك أ كلام نب ةقارس لاق © تيبلا جح ساغلاىلع هلو )) تلزن امل هنا - ىور -

 لا تيما اثينرل من تلق ولو ال ) لاقف اال داعا ىح- ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر هنع

 حا اهودتعتالف ادودحدحو اهوكبشالف ءايشا نعىهنو اهوعيضتالف ضئارقضرف سانا ةبلعثوا

 حاةلأسنعلأستالو ملكتتال كالامامونهل لاقف توكسلا ليطيو اريثكف سو» ىبا سلب ر ضحي لج رناكو

 ءايشالا قئاقحو ةيئدللا مولعلا اوملعتي نا ناغالا لها ىهن ىلاعت سانا نيت الاىف ةراشالاو ؛ة٠

 لا لاقلا ديك تسل ابل لاؤسلا قيرطب
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 ىلا اولاعت مهل ل او اذاو * نواقعيال مرتو بذكلا هللا. ىلع نورتشب انرنك كذا

 ٠ 3 هلع اندجو ام انسح اولا. لوسرلاى لاو هللا لزا ام

 6 نودتهيالو أ اشش نوملعنال مهّؤابا ناكولوأ ىلاعتو هناحس هلوق ريسفل 7
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 اهروهظو ةلجاحدلا قح ىف ا درو ام اما مكحلا ةلئسا ىف هدد ىلع ا لاق

 | "حلا مهماسجا ماعناف فرصتلاىلع مهارعاموقىلع طلس الكناطيشلانا ةراشالاو لا ةمالانيب

 اذا لضنم ؟رضبال 53 مكللع اونما ىلا اهيا اي ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت عه

 46 نولمعت متلك امب مكتبنيف اعيمج مكعج رم هللا ىلا متردتها

 | عطتسيإناف هنا بق مطتسي مل ناف هدي هريغيلف هريغيناعاطتسانأ ١ 1 مكدم ىأرنم) ثيدحلا فو

 | خابلطلافنادجولاناب نينقوملانيبلاطلاناعاىا 4« اونمآنءذلا اهيا اي ف ةراشالاو "للا (هبلقبف

 هك اونما نيذلا اهيا اي قف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 5

 ظ ذثنيح اناكو ةرامرتلل ماشلا ىلا 5 ديز نب ىدعو قرادلا سوا نب ميت نا - ىور -

 4 اءلسم ناكو صاعلا نبورمع ىلوه يره ىلا .نب ليدب امهعمو نييئارصن

 نانثا ةيصولا نيح توملا ؟دحا رضح اذا مكن ةداهش ىلاعتو هناحبس هلوق ريسغت هو
 توما همدم مكسياصاف 0 ىف مث رض مجانا 3 نم ناقخا لأ م كل لدعاوذ

 7 ةولصلا دعب نم امهتوسحي

 لا نقاتملاو قالطلاو ءامدلا ف .ظلغت ناعالا ىفاعلا لاق



 0 يبجي

 يذلا يسم « نييلا غالبلا انلوسد ى ع 5 اوملعاف 3 ىلاعتو هناحتس هلوق ريسفتا ة80/

 تاحلاصلا اولهيو اونماو اوقتاام اذا اومعط اف حانج تاحلاصلا اولمعو اونما

 ظ 6 نينسحلا بحب هللاو اوئسحاو اوقتا مث اونماو اونا مث
 'لا مه.ولق ىف ةيانعل) مق قحلاةباتكن م ادافتسم ايقيقح اناعا ©« اونمآ نيذلا اما اي ف ةراشالاو
 خلا هللا نودنم دبعت ىهف باصنالا اماو لا ةيمذلا تافصلا راكبا سبب هيف ناف نيج ارالفأاو

 خلا تالضملانم ىلاعت هللان ود نه رضلاو مفنلاو رشلاو 1 دلع هيلا تفتلي اه 00 '

 0 لاَ دصصلا ند ”ىشب هللا ىتاواببل اونما نيذلا اهيا اي قه ىلاعتو هن احس هلوق راسل عار

 قدصت اأكف نيكسم ىلع ةقدصب مايالا هذهىف قدصتن منا ) ةححلا ىذ مشع ]باطن ىف دزونو |

 خا ككسلا نم ةكسريةف لخدف ليا رساىبىفطحقلا مقوهنا  ىكح 2 ثيدحلا (هنايناو سلا لس رىلع ظ

 د ملا باذعهلف كلذدعب ىدتعا نف بيغلاب هان م هللا لعبل 92 ىلاعتوهناحبسهلوق ريسفت 404 ١
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 « اونمآ نيذلا ابما اي ).لاقف بهذلل بهللاك ءالوال ءالبلا لعج :ىلاعت لانا .ةي" الاىف ةراشالاو |
 ىزاريثلا تادبع وا هتق وىف حياشملا دحوا لاق ا ايندلا ذالم نع اد ب ىذلا نيحملا 5 اغا

 04 مانملاىف محد هيلع هللا ىلص هالو تيار هرس سدق

 هلق نمو مرح 0 نيذلا اهيا اي ب ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفن 44٠
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 ظ "1 حم نو جلا -تاونهقلاننع هسفن 11 تاضايرلا قاشم لمع نا قدادلا بلاطلل ىنذيف

 0 3 1| ةؤئضح لكسو “ملا انانمو تنا نم لاقف ةديدش تاضاير دعب هسفن بطاخ اكلاس
 ا "لا ال لاق ىفوصلا ىدصعل له

 ظ كلذ لدعوا نيك اس« ماعط ةرافكوا ةبعكلا غلاب ايده ة# ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 نك ماقتنا وذ زين عهللاو هنمهللا مقتنف داعنمو فلسامح هللا افع همالابو .قوذيل امارص

 نوح مح معمح

 الا سلو ىوقلا' للاىصني فاك فيعملا. ناسنالا نا بجعلاو

 | حابا هنا ؛', مرح متو ديصلا اولنقال اونا ندلا ايا ان 5 ىلاتتهإوق ىف .ةتكنلاو  ىلاعت هللاَنَع

 'غا ماوعلانم ولسلا لها ,ممو الالح ناك نا ديصلا
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 اععمدلا نهد طفت مهنيعا 50119 لاىلالز :اساوشتش ا ناو قامة اديتالؤق وقت

 قل ا نمنع احامو هللاب نم ونالانلامو + نيدهاشلا عمان ةكافانما انبرنولوقي قمل ن ماوفىع

 ا .ىر تانج اولاقامي هللامهاناف * 006-0 انلخ دينا عمطنو

 ا كئلوا انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو * نينسحللا ءازج كلذو اهف نيدلاخ
 ىلا هللا لحا ام تاسط اومرحتن ال اونما نيذلااهسا اي * مححلا ف ىلاعتو هناحسهلوق ريسفت
 6 اودّعت الو

 ديزي ىلا باححا ضعب نه هلاح نع لايعف مايو رشا ديزب ىبا ريق راز اناطلس,نا 5-2

 قيفوتلا كلذىلع ىرخ قفونم قفو ىماعلا ملاعلايف هنا ملعاو 'لا رانلالخدي مل هآرنم لاقف
 1 ىداهشلا ىنيعلا ملاعلا اذه ىف

 الالح هللا مكقزر امم اولكو + نيدتعملا بحال هللازا 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 3 نونم وم 4 منا ىذلا هللااوقتاو اب اسط

 خا دحا 00 لفكي دق ىلاعت هناىلع لدب ا كفوو اع اول ل لات هلوق مامالالاق
 راذنالاف غلابو ةمايقلا فصوو رانلا اموب مالسلاهيلع ىنلا ر 2 ذ ريسفتلا لها لاق

 ىمفن نا الوسر لاقف مس و هيلع هللا ىلص هللا ]وسر ىلا ءاح نوعظم نب 1 ا رادو

 لصاحلاو خلا ده 1 محالاو ىراوحلانم تابيطلا كرتنءليضف لثسو لا ىتثدحت
 ا رلا ١ ءاضعءالاىف فحضلا عقول مع تابيطلاو تاذللا نع ماتلا زارنحالاو ةينايهرلاىف طارفالانا

 'ّلا غامدلاو بلقلا ىه قتلا

 8 نكلو مكناعا ىف وغللاب هللا ؟ ذخاؤيال قه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 وا مكلها نومعطت ام طسوا نم نيك اسم ةرشع ماعطا اوك نانولا
 #* ةبقر ريرخ وا 0

 'لا لسنلاو ثرحلا عاطقناو ايندلا رع بجوت ةماتلا ةيئامهرلا اضياو

 مةلح اذا مكناعيا واقعك كلذ مايأ هُلث ا دحن 5 ْن 5 3 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

  نوركشت مكلعل هناي مكل هللا نيس كلذك مكتاعيا اوظفحاو
 "لا نيك ام ةرشع هماعطا هترافكف ىلاعت 43 نارجهلاىلع نيعلا دقعزم نا ةراشالاو

 مالزالاو باصتالاو رسملاو را امنا اونما نيذلا اها اي ## ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 مين عقوب نأ ناطشلا ديرب اما * نوحلش مكلعل هوينتجااف ناطيشلا لمع نم سحر

 # رسيملاو را ىف ءاضغبلاو ةوادعلا

 هقزرينا هلالجو هلا هيلع مسقب قوذلا نادجوو قوشلا تابلغ دنع قداصلا بلاطلانا ملعا

 واارفغس مهدحا هدارا اذا ةيلعاجلا لها ناك نورسفملا لاق 'لا هلاصوو هلابقا نم ةيظش
 . كلذ ريغ وا ةراجم وا اورزغ
 «< نوهنم ما لهف ةولصلا نعو للارك ذ نع كدصيو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 7 متلوت ناف 0 لوسرلا اوعطاو هللااوعطاو

 نا ملعا 9-5 امزح قح - لاملاو لهالا ىلع صاشإ ناك لجرلانا ىهف رسشلاق 3": وادعلا مآ

 ظ 4 امهلا 0 م هيفق ف ماضالال ا رسيملاو را نرق ىلاعت .ه شا



 لاقو ميسم نبا حبسملا وه هللانا اولاق نيذلا رفك دقل 3و ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 2007
 | هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنا مكبدو ىبر هللا اودبعا ليئارسا ىتب اي حبسملا
 ه6 راصنا نم نيملاظلل امو رانلا هيوأمو ةنلا

 منعم لاق هنا ليضفلانع 00 خذا هللا نيبو اه دهعلا نأيست سفنلا ىضتقم نم نا ملعاو

 خلا ناولا ةعبرا هسفن ىف لعجيلف ةرخآألا قيرط ىلع

 | الا هلا نم امو ةثالث ثلاث هللا نا اولاق نيذلا رفك دقل 4 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ناو لدين الاف« ملاباذعمهنم اورفكن يذلا نسعل نولوش امع اوهتني مل ناو دحاو هلا

 كلخا دقات ودنشؤ:اللا ا حسملا ام « محر روفغ هللاو هنو رفغتسو هللا ىلا

 رظنا مث تايآلا مهل نين فنك رظنا ماعطلا نالك أي اناك ةّعّدص ةماو لسرلاةلق نم

 * ملعلا عيمسلاوههللاو اعفنالو ارضمكل كلميالامهللان و دن منودسعتأ لق *نوكف وي ىنأ
 لبقنم اولضدق موق ءاوها اوعبشتالو قحلاريغ مكتيدىف اولغتال باتكلا لها اي لق

 86 لدسلا ءاوس نع اولضو اريثك اولضاو

 | 4 لعفلا مشب قد قيرط يك نأ 4١ و دارا "ل4 عراصتلا نأ ةنالنوأت 6 نيدلا م ٍٍش خريشأا لاق

 خا ةيبيلا ةعباتملا قفوىلع ةيهولالا تابذج مادقاب هد قرط 023-2 امل دمع ةما لأ معا 37

 "لا اهدلج نم ةيحلا خاست م” ىسفننم تخلسنا ديزبىبا لوقىف ىلازغلا مامالا لاق

 ىواد ةادلشلا قلع اقغيبا لإ" ليج مرط اورفك نيذلا نعل © 0 ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت

 هولعف ركن نع نوهاشال اونك * نودتعي اوناكو اوضع ام كلذ مص نبا ىسعو

 مهل تمدق ام نسل اوراقك قاذلا(نولؤَش مهْنم اراك كارم نواعم لونك م 0

 ىنلاو هللاب نوئمؤي اوناكولو * نودلاخ مه باذعلا ىو مولع هلل طخ ف سورا مهسفنا

 سي ءابلوا مهوذْحلا ام هلا لزنا امو

 4 كلاسلا دبعلل افاصوا ريصت نيعستلاو ةعستلا ءامسالانا ىتاج رحلا مساقلا ونا خيشلا لاق

 6 سائلادشا ندحتل * نوقساف مهن» اريثك ع 0 ف ىلاعتو هناحسس هلوق ريسفت

 ْ ىلاعت لانا ىناثلاو "لا قحلا فالح محاصي عدلا اكل تاسكلا ىلا الا روما تاب ”الاىفو

 0 دارا نم 6 رفاكلاو نمّؤملانا كلاثلاو خ1 اركتم قايضعلا ىعس

 ندحتلو اوكرشا نيذلاو دولا اونما نيذلل ةوادع + ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 1 ىراطت 0 | ولاق نذلا ريم نذلل هدوم مهل رفا

 خا ةميهذلا قالخالا ندعم وه ىذلامهص رح ةدشاؤف ف اعمل نيزكذملا نيكر شملاو دولا ةوادع اما

 | نيملسلملا مهلتق 3 هو نيملسملل مهمموادع ىف مهمل مراقللا مجدتجا هلا درع ىوغبلا لاق

 | الف لا مهيد نعي انيس اونتشا نا نشيارق ترغشا_ريتغتلا لها: لاقؤ 1 تعالو

 ١ خلاعلاب لم جاف رالو ىثاجنلاىلا ايادهلابهبحاصو صاعلا نب ورمع اوهج و كلذب. شيرق تدلع

 ْ 7 نضام مماو ااهرو نيسيسق مهلو ناب كلذ 00 ىلاعت و هباحيس ةلوق ريسفلا

 | 'ىمجت مودق دعب , ىئاتحالاةضبو" ( زفعج مودقب مارعه| رييخ حتفب اناىردا ال ) مالا هيلع لاق مث

 | هللالوسو"اي هيلا _بتكو ةّئبحلانم الجو .نشساى راللا .ن ته نتا سنا ةةلباإراشا لؤشز الا

 1 حا ايد الفحم الوعر كنا دهشا



 "[ولاق امم !ونملاو مهيدي هلع .ةأ لغم هللادب دوهلا تلاقو | الامل طلاع هلوق. زيسشن 2415 |

 كبر نه كيلا لزنا ام مهنم اريثك نديزنلو ءاسثي تفك قفني ناتطوتسنم هاديب لب
 « مهني, انيقلاو ارفكو انايغط

 | برحلل اران اودقوا الك ةمنقلاءون ىلا ءاضغنلاو ةوادعلا ب ىلاعتو :هناحيس هل وقريسفت ©

 « نيدسفملا بحنال هللاو اداسف ضرالاىف:نوعسيو هللا اهأفطا

 خلا نايقطلا الا دسحلا مديزبال نكلو هلضفنم هللا مات 7 ام ىلع سانلا نودسحب دسحلا لهاو
 اودصق ىتح انلاودسح ىراخبلا ديسلا ةعامج نا هريس سدق ىدنفا ةهداتفاي ريهشلا خيشلا لاق

 ةقرافملا دعب هوكرش نيدلا حالضا دنع لغتسشا ندلا لالج انالوه.نا. ىحو ب. .لثقلا
 ْ ٠ جا ىزيربتلا نيدلا سمشنم
 اي انرفكل اوقتاو اونما باتكلا لها نا ولو 2 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفنتتا

 | مهر نم مهلا لزنا امو لبجن الاو ةيدوتلا اولا 0 * معنلا تانج مهانلخد الو

 | 6 نولمعيام ءاس مهنم ريثكو ةدصتقم ةما مهنم مهلجرا تحن نمو مهقوفنم اولكأل
 أ ,ةنيغسلال ها لغتشاف ةديدش عير ,تدبف. ىرافسآ ضْلَيَف ةئيقش ثبكر ىقالفلا سادنع لاق
 خلا رذنلاو ءاعدلاب

 لعفت مل ناو كبر ن. كيلا لز'ا ام غلب لوسرلا اهيا اي قه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 7

 ظ © سانلانم كمصحب :هللاو هتلاسر تغلب مث

 | لا ىناجرلابهولاب لصحامىلا ةراشا  مهلجراتحن نمو مهقوفئنم اولكال ب ىلاعتهلوقنا ملعاو

 | ٍباتكلا لها أي لق * نيرفاكلا موقلا ىدهيال هللانا © ىلاعتو ةناجيسس هلوق ريس 414

 | 0 4 مكبر نم مكلا لزتا امو ليجتالاو ةيدوتلا اوميقت ىتح 'ىش.ىلع متسل
 ...٠ قل 4 قولخلا دسم َّنِم ةهطلي قلاخلا صال لثغمانمينآ .ىلا ةراشإ:اًضيا ةيدالافو

 | رباج نعو .. لا رساو مورلاضراب شبجلا أطخا مسو هيلع هللاىلص هلال وبر, ىلوم ةئيفس نا
 جلا د 0 هموقعم لزنف تاوزغلا ضعب ىف ملسو هيلع هسلاىلص ىنلا"ناك لاق هنع هلا ىضر

 سأت الف كبد نم كيلا لزنا ام مهنم اريثك نديزيلو » ىلاَتو هناحبسس هلوق ريسفت غ9
 # ىراصتلاو نوئباصلاو اوداع نيذلاو اونمآ نيذلانا * نيرفاكلا موقلا ىلع

 | اذيط نا  ىكح خلا ةنطابو ةرهاظ ماكحا ىه اما نيدلا ةقيقح نا ىلا.ةراشا ةيالافو
 لا سي ةروس أرقو هسأر دنع سلجو ليضفلاهيلع لدف ةافولا هثريضح ضايع نب . ليضفلل

 قثوخالف اخلاص لمتو رخآلا مويلاو للاب نمآ نم ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ٠
 ©« نونزحي مالو مهيلع |

 صاظلاب المع نآرفلا نوميقن مهنال ”ىش ىلع نوكيال اهف مهيلغ فوخال للا ءايلوا نا ملعاو
 وه ةقيقللاف حلصملا لوقن نحنو هرسس دق ىئادهلاب ريهشلا ميشلا ةرضح لاق . خلا نطابلاو
 لا هسفنىف لماكوهف ملع نمو هتانسحمنف هاوسامو هتلاب ملعلاىع مولعلا ةديز نا ملعاو لا هللا

 امك السر مهيلا انلسراو ليئاربسا ىنب قاثم انذخا دقل ب ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ظ ّنوكلتالَن زا اوسحو +« نولتش اًهرفو اون ذك أَهرف ف ىوبهنال اع لوسر مه ءاح

 ئ عم ماس ريصب هللاو مهم ريثك اومصو اوك مويلع هللا بان 3 ودي أومعف هنف
 جاسم ستيم اسلم

 ©( ىاثلا دلخلا تسرهغا
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 ةئلاثلا ةقرفلاو لا باذكلا ةمليسم مهسيئرو ةمايلاب ةفينح اوي نيدتراانه ةيلاثلا ةقرفلاو ك٠

 ا

 عال ا
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 ءاذاأ
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 ىنام لاتق ةياجصلا تهرك كلام ني سنا لاق خلا دكيوخ نب ةحبلط مهسئرو دسا اون
 خلا ءاهتنالا ىف هاندمح مث ءادتبالاف كلذ ائهرك هنع لاىضر دوعسم نبا لاقو خلا ةاكرلا

 نينمؤملا ىلع ةلذا هنوبحنو مهحم موب هللا ىلاي فوسف 2 ىلاعتو هناحنس هلوق سسفت

 هرثؤل هللا لضف كلذمال ةمولنوفاخالو هللا لسس ف نودهاجحم * نبرفاكلا ىلع ةنعا

 7 ملع عساو هللاو ءاشلإ نم

 قرحيو باقعلامطقب نم نيكلاسملان منا لعاو خلا ( ةيناع ةمكحلاو نامالا ) مالسلاهيلع لاق
 جلا ايئدلا عا نم هيلعناك امىلع ناك مهدا نب ميهاربازا - ىكحو - لا ةنسئيعبس ىف بححلا

 نوتؤيوةواصلان ومش نيذلااونها نيذلاوهلوسرو هللا مكمل وامت اه ىلاعتوهن احبس هلوق ريسفت

 6 نوبلاغلا مههللا ب زحزاف اونما نيذلاو هلوسرو هللالوّتينمو * نوعك ار معو ةوكزلا
 خا ايتشزيكيل دحا اهبف بغربال ةرصبلا قوسىف ارم فاطي ةريبك ةما تناك ةيرصلا ةعبار ناو

 سا ءادعا ىلع ةيلغلانا لكاو 4 هللا ووسام ةاداعمىف هللا ةالاوف ةيمحنلا تاليوأتلا ىف لاق

 نا ىور لا ىلاعت هلا ةرصنب لصحن اما ناطيشلاو سفنلاو ىوهلاك ةنطابلاو ةرهاظلا
 خلا مهفلكا ل ىتا ىلوالا . تاياكش جارعملا ةليل ةمالاهذه نم اكش ىلاعت هللا

 ١ اوزه قسد اوذَحما نيذلا اوذخ ال اونما نيذلا اهما ٍ 0 ىلابتو هنا هلوك نيت

 ١ اذاو * نينمؤم متتكنا هللااوقتاو ءايلوا رافكلاو مكابق نمباتكلااوتوا نيذلا نمابعلو
 6 نولقعي ال موق مهناب كلذ ابعلو اوزه اهوذخا ةولصلاىلا متدان
 ا هسفن ع نأ ىلا تادابعلا هوجوو ةالصأاو مودلاب دهتجم نا نم ٌؤملاىلعف

 | نيذأتلا ف درو خلا ةيآآلا هذه صنب تباثوهلب هدحتو مانلابسيل ناذالا توبث ءاملعلالاق

 خلا ةبعكلا ىتذؤمعم ( لالب مث ءادهشلا مث ءايبنالا ةنجلا الوخد سانلالوا ) ثيدحلا فو لئاضف
 3 باتكلا لها اي لق 3 ىلاعتو هناحيبس هلوق ريسفت

 أ ةراشا ناذآآلاو 'لا ةبحتسم ىوونلا لاقو خلا هعمس نم لك ىلع ةبجاو نذؤملا ةباجاو
 'لا ةقيقح للاىلا ةوعدلاىلا

 | لق نم لزئا امو انلالزنا امو هللاب انما نا الا انم نومقنت له قي ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت
 هيلعبضغو هللاهنعل نم هللا دنع ةب وثم كلذ نم رشب مكسبنا له لق * نوقساف:رثكا ناو
 ْ هي ليبسل اءاوس نع لضاو اناكمرتتن كئلوا توغاطلادبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو

 'للا هيلع وه ام رخ“الاضغبيو هندل ام ح رشي سانلازم فنص لك نا ملعاو

 اوجرخدق مهو رفكلاب اولخد دقو انمآاولاق ؟ٌواجاذاو ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 #« مثالا نوعراس مهنم اريثك ىرتو * نومتكي اوناك اك معا هللاو هب
 لاق خلا ةيتولخلا نيبو نييماريبلا نيب ءاضغبلا لازنال ىدنفا هداتفاب ريهشلا خسيشلا ةرعضحلاق
 دقف ةثالثرش تيقو نا باش اي لاقف ناشىلا باطخلا نب رمع رظن خلا ةئالث بولقلا مهضعب
 جلا ناطيشلارش. تيقو

 « نوامعي اوناكام سْنيل تحسلا مهلكاو ناودعلاو لي ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت
 ١ 6 نوعتصياون اكام سيل تحسلا مهلكاو مثالا مهل وق نعرابحالاو نوينابرلا مهيهني الول
 نولماعلا ءاملعلاو ةقيقحلالهاو لا ةصاخلا لمعب ةماعلا بذعيال للازا زيزعلادبع نب رمح لاق

 خلا مكحلا نب ناورم ىعالم رك نيعباتلانم
 تب بس ل ل ل ت#ذآ#آ#ثثآآ -سسلل



 اجب ةاريح

 كئلو نم اامع 2 ديوك 1 ىاانلا وش الف» ا |

 ينذالاو فتالاببتالاو نيعلابنيعلاو سفنل اب سفنل انا اههف مهنلعاستكو * نو رفاكلا مه |
 - م 5 ا

 هب قدصت نمث صاصق حورخلاو نسلاب نسلاو نذالاب قه ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت ”4

 مه رأت | ىلع انقفو 2 نوملاظلا مح كل واف هللأ كرت امي مكحب : ندو هل ةراغك نقف

 رونو ىده هيف لجن الا هانيناو ةيروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم برم نبا ىسعب

 53 لحم الا لها مكحبلو * نامثملل هظعومو ىدهو هيروتلا نم هبال نيب امل اقدصمو

 6 نوقسافلا مه كئلواف هللالزنا ام مكحب ملنمو هف هللالزنأ
 باتكلا نم هباقي نيبامل اقدصم قحلاب باتكلا كلا انلزناو 8 ىلاعتو هناحس هلوقريسفتا موك

 انلعج لكل قحلانم كءاحامع مهءاوها عبتت الو هللالزنا اب مهني مكحاف هلع امهم

 ١ دي يحك او
 ليئارسا ىب نا  ىكح خلا ةنجلا ف ضاقو رانلاىف نايضاق ةثالث ةاضقلا ) ثيدحلا ىفو

 ش 'لا ةثالث اماكح مهنيب ماكحالا ءارجال نوبصني اوناك
 مكين ايف كولببل نكلو ةدحاو ةما مكلعمل هللاءاشولو #9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 مكحا ناو * نوقلتخم هيف متكامب مكسنيف اعيمج مكعج م هللاىلا تاريخلا اوقبتساف

 ه6 كلا هللال زنا ام ضعب نع كونتشبنا مهرذحاو مهءاوهاعبتنالو هللالزتا ام مهيب

 للاىفص هيلا اويهذف هنيدنع هتتفن انلعلف دمح ىلا اني اويهذا اولاق دوهيلا رابحا نا - ىور

 ظ

 ناو مهونذ ضعبس مهيصينا هللاديري اما ملعاف اولوت ناف ة ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ه6 نونقونموقل امكح للا نم نسحا نمو نيل * نوقسافل ساثلا نم اريثك
 "لو عوزفلا ةهجانمافلتغ لوصالاث يح نم ذحاو نيدلانا لع تآي الات اد دقق

 ءالوا ىراصتلاو دوهللا اوذخ ال اونما نيذلا اها اي #» ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت 9

 ىرتكف + نيملاظلا موقلاىدهيال هللانا مهنه هناف 2 مهلوني نهو ضعب ءاملوا مهضعل

 # مهف نوعراس ضرم مهبولق ىف نيذلا
 هيفو دوعسااونا ىلوملا لاق جا قىسس ىريي هب . ىسهناوجم . ىراوستتما ميكحلا لاق

 "لا مهل ةالاوملا ةروص راهظانع نينمؤمال ديدش رجز
 تفلاب ىنأينا هللاىسعف ةرئاد انيصت نا ىمحن نولوقب 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 4 .س

 اونمآ نذدلالوهو #* نيهدأت مهسسقنا ف اورسا ام ىلع اوحبعف هدنع نم صاوا

 :ي نيرساخ اوحبصاف مهلامتا تطبح مكعمل مهنا مهناميا دهج للاب اومسقا نيذلا ءالؤهأ

 | 6 هنيد نع مكنم دترينم اونمآ نيذلا اهيا اي 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 بناج ىلا ليء.الزا نءملا ىلعف . روغي مث روفب لطابلاو.ةلوص لطابللو ةلود قحالنا |
 قدضد ةكدحانج رهطالا رن لنال# زرككاالا جتيعلا لاف“ لبنا نوت ئ ع الل "لو قازرلا 0
 هيلعلاق خا ململانم عنما ”ىش لك دمت لاق خا ىراصتلا نولاوب اوناك ءاسنااو لاجرلانا د

 ةرشع ىدحا مالسالان ع ديرا هنا - ىور 04 ( ةسيئنك الو مالسالا ىف ءاصخال ) مالسلا ظ

 ا ملسو هيلع ٌتاىبص هللالوسر دهعىف ثالث ةقرف |
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 نييطاونا .خيفلا لاق  ..خلا ءايشا ةعبرا ىف قيقحلا حالفلا لعج ىلاعت سلانا.ةي الاف ةراشالاو <44
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 ىأعان

 م1 |

 ةبحصو 2 'لا اهيف انقاو هشلاىلا لوخدلا بلطل ةراغم ىلا: انيوآ دق ىلبحاصو انا تنك ىلذاشلا
 ىاطسبلا ديزي ىلا خيشلا مداخ نا _ىكحو -ىمظع ةداعسو مظع فرش ءاحلصلاو راخالا

 ٠ خا ايرغم الجر ناك

 ليقتام ةميقلاموي باذعنم هب اودتفل هعم هلثمو اعبمج 4# ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 :# مقم باذع مهل واهنم نيجراخي مهام ورانلا نه اوجرخينانوديرب * ملا باذعمهلو مهنم

 حلا دانلاوةنجلا نيب عيذيف شبك ةروصوف توملاب قؤينا دعب نانوكي نيلوقلانبدهنا - ىور
 ايسك امي ءازج امهمديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو # ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 و هيلع بوش هللا ناف حلصاو هملظ دعب نم بان نش د مكح رب نع هللاو هللا نم الاكن

 مناي ىتؤي) ثيدحلافو خلا منهج رطانق ىلع فقاو ىن“اك ىانمىف تيأر ءاحلصلاٍضعب لاق

 "حا ماخلاىلا ةعفارملا لبق لامادر اذا هدي عطقتال ىدادحلالا خلا ( ايئدلا لها

 تاومسلا كلم هل هللا نا لءعتملا * محر روفغ هللانا 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 46 ريدق 'ىش لك ىلع هللاو ءاشي نمل رفغيو ءاشي نم بذعي ضرالاو
 ظ قي 151 ىروشلا لاق“ ١ جلا ةيورسضم مهارد ةرسمع ردق ةيفخ فلكم ذخا ىه ةقرسلانا ملعاو
 جا هل سراحال طئاحاف 0 ريغ نم اش

 تلاق ابنع للاىشو ةحشتاع نعو " لا ( اروي رظني هناف نموا ةسارف: اوها) تيدحلا فو
 اما ىلاعت سانا مث خلا اهدي عطقين ملسو هيلع للادص ىنلا داراف ةيموزخم ارا تا
 حلا ةيئازلاب ادب ينزلا ةيآ ىفو :ةقراسلالبق ةيألا هذهىف قراسلاب أدب

 ككل نقز ن وعوإ لس نينلا دكار كالا لاوسورلا اهنا اي 2 ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت

 بذكلل نوعامس اوداه نيذلا نمو مهبواق نهؤت ملو مههاوفاب انما اولق نيذلا نم

 © كونآي + .نيرخا موقل نوعامس
 نوكت اك ةقرسلانامث خلا ىنغلاديوه ىدلا لاملاتذخا اهنال قراسلادب تنطق ىروب اسينلا لاق
 'لا تادابعلانم نوكت كلذك لاملانم

 اذه متينوا نا نولوقي هعضاوم دعب نم ماكلا نوفرحب © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 7 اورذحاف هون'ؤت ناو هودخف

 "لا نيتسلع ”اناكو>ةفروق) قو احم اهي رمق ! ناد يرو

 نءذلا كئلاوا امش هللا نم هل كلم ناك هتلتف هللادرب نمو 0 ىلاعتو هناحعس هلوق ريسفلا

 نوعامس 0 مظعباذع ةرد الاى مهلو ىزد نذل مهل مهبواق رهطينأ هللا درب ل

 !| مهنع ضرعت ناو مهنع ضرعا وا مهْ مكحاف كؤاح ناف تحسلل نولكا بذكال

 | فيلكو * نيطسقملابحب هللانا طسقلاب مهني مكحاف تمكحناو أيش كورضي ناف
 ظ  نينمؤملاب كلوا امو كلذدعب نم نولوتيمث هللا مكح اهفةيدوتلا مهدنعو كنومكحي
 خلا هجواةعبراىلعةوشرلا فاصخلل ىضافلابداىف ركذ خلا لدعلل حدمو ملظللءذ تاي آلاىفو

 ْ نوسللا اهم محن رونو ىده أف ةيروتلا انلزنا انا هي ىلاغتو هتاحبيس هلوق ريسفت

 نا موق لاق خا ىدبنا ملعي نم هيلا ىدها اذا ىضاقلاوا تسنح نأ بناستحالا باصن ىفو

 لا نيد لج رىلع كلناك اذا ندحلا تعمس ناسيكنبا لاق 'لا ريقفلاو ىنغال لحم نيطالسلاتالص
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 | كذب ءاقحا ميماف مهيلع نز#الو مدنتال ليقف مهيلع هن اعد ىلع مدن مالسا|ةيلع هنا  ىور  *عالاب

 ظ "لا ةنس نيعبرا دعب هيتلا نم ج رخ مالسلاهيلعىسو٠ نا - ىوز لا مهقسفل
 04 همظعاو تاولا ةرك "نق ىسوم هللا ئص 0 قحسا نبا لاق مالسلا هيلع ىسوم ةافو اماو “6

 000 2 و د سا 00 نمي قوما زل تل دال كو ا

 5 كناقال د رخآ الام لقت مو نلود# نم

 6 كد" 2ظآآظ05058 نكل « 5686 هللا ليقت امنا لاق © 00 ا مرو

 ا
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 ضرالاىف ثم ابارمغ هللا ثعبق * نيرساخلان م حسصاف 88 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنا مرا

 ضواوأف ازعل لفه دع لوكا نإ تدحا .انلتو" لاذ عاج يابا فيشير
 13 نيمدانلا نم حسصاف ىحا ةاوبس

 4 مايا ةعيس ابملع اع ضرالا تفجر هاخا مدا نبا لتق و رع ىف

 لاقق ءانالثلا مون نع ملسو هيلع هللاىلص .ىناا لثئس لاق هنا هنع هللا وضر سنا نع  ىور .*49 |

 لياق بهذ الل خرا اوتلا ىو ل( ماجاك انا لتق هيفو ءاوح كدا هيف مدلا مو» )

 14 لات يتيم م حل عم نورا اوقفطو اوفلخو اورثك نملا ت.سولا

 ةراشالاو 0 مسفنلا لسباق دلو باقلا اي م هحاودز اب 8 ورلا مدآ نا تاي ”الاىف ةراشالاو

 ا سلا ليبق سفن ىأ « هسفن هلثتعوطف ) هلوق ىف

 لكل نم هنا لع رصأ يآ لع انلتت ” كلذ لحل نم 38 ىلاعتو هناحبس و ريسفلا 5

 ىحا اب اكف اهاحانمو اعيمح سانلا لتق امب اكف ضرالاىف داسف وا سفن ريغب اسفن

 06 كلذ دعب مهنم اريثك نا مث تانيبلاب السر مهتءاج دقلو اعيمح سانلا

 هللا نونراحم نيذلا ءازج امما * لوف ورا 9 ىلاعتو هتاحمس هلوق ريسفت "مو

 | ه6 اولتش نا اداسف ضرالا تن نوعسو هلوسرو |

 ظ لا كيلاهلانملوسرةقيقخلاف وهف ىلاعت هللاَنم ةيآ هيأ ىرت ”ىث لكنا ملعا ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 / وا فالخ نم مهلجراو مهيديا عطقت وا اوبلصي وا و ىلاعتو هناح.س هلوق ريسغت مرح |
 نيذلاالا + مظع باذع ةرخ الاف مهلو ايندلا ف. ىزخ مهل كلذ ضرالان ف اوفني
 هي محر روفغ هللازا اوملعاف مهلع اوردَقت نا لبق نم اونات
 اماو ا اهدعبو ةردقلال بق ةبوقعلا هنع اردن نيكرمشملا ةبوت نال نيممل | عاطقىف ةيالاو

 ةردقلا لبق اان ءاج اذا مهضعب لاقو خلا هيلع ةردقلا لبق مهنم بات نق نونا
 حا ت'ايسلا عبقا نه  نيرفاسملا ةفاخاو قيرطلا عطق نا ملعا خلا هيلع ٌْ

 ةأمس / هيلا اوغَساو هللاا وقنا | اونمإ ندلا اهءا 2 ل ىلاغتو هنادءنس هلوق ريسفلا 7م/

 | للازع ةياكح ميحصلا ربخلا ف ناف هللا ءايلوا ةاداعم هو ادب راحم نا ةب الاف ةراشالاو

 | ىرانفلا ىلوملالاق خلا ةنجلا تاجرد لضفا ةليسولا ءاطعلاقو ثيدحلا ( ايلوىلىداعزم ) ىلاعت

 | جلا ندع ةنج ىف ةجرد ىلعا ىهف ةليسولااماو ةحنافلا ريسفن ىف ْ

 اورفك نيذلانا « نوحلفت .مكلعل هلسس ىف اودهاحو #8 ىلاعتو هناحبس 1 ريسفلا "لير ظ

 ْ #5 ضرالاىفام مه نا 5



 :...:.:.4 بلا

 16 قال مسعلملا كلن ندمان 3 يسب قاوم ب ند لق مب الان

 7 اعمح ضرالاف نمو هماؤ

 لا ىلاعت هللانم ناسنالا ظح ةقيقح نيب ارون' ملسو هيلع شاص ىنلا .ثعب ىلاعت هشلانآ ملعاو

 مدآ فرتعا امل ) ماسو هيلع هشادص هلال وسر لاق لاق هنا هنع هشناىذرز باطحلا نب رمت نعو

 تي لل تونا ل و كلأسا براي لاق ةكيطخلاب

 ءاشيام قلخ امهيب امو ضرالاو تاومسااكلم هللو ىلاعتو هناحعسس هلوق ريس ”ا/1

 2 ريدق 'ىش لك ىلع هللاو

 هدحو هللاالا هلاالذا دهش نم لاق مالكا هيلع ىنلانع هنع لا ىضكر تماصلا نب .ةدابغ نعو

 هللال وسرنا هنعهللاىضر ىرعشالاث راخلا نءو ثيدحلا ( هلوسرو هدبع ادمم ناو هلك.يرشال ْ

 2110111 1 و
: 

 خلا ( مالا امهيلع ايرك ذا نب محي ىلا ىحوا ىلاعت هللازا ) لاق ملسو هيلع هشناٍدص

 ملف لق هؤابحاو هللا ءانبا نحن ىراصنلاو دوهلا تلاقو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنا مث”

 كلم هللو ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي قلخ نم رمشب متا لب مكبونذب مكيذعي
 . #8 ريصملا هيلاو امهم امو ضرالاو تاومسلا

 نم ةرتف ىلع مكل نيب اقولك كراج دق باتكلا لها اب ب ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت مارس

 6 اولوقت نا لسرلا
 اهلالحو اهضورفو اهئنس نم مالسلا هيلع ىنلا ةعيرش نم أيش فلاخ نم بحال ىلاعت ناو
 هل بهذ ضاضر نزيل نازيملا هنم لأسي غئاص ىلا ءاج الجر نا  ىكحو - "لا اهمارحو

 ىأرو لا مهتاقبطو مهتاجردفالتخاىلع هلا ءايلوا مه هللا ءايحانا ملعاو 'حلا خت :ءاصلالاقف

 لا براي ملعا تنا اولاقف اذه نم هتكئالمل ىلاعت هللالاق 00
 هللاو ريذنو ريشب ؟ءاج دقف ريذت الو ريشل نه انءاحام ف كافكا هن اديس هلوق ريسفن ماب ع

 26١ ريدق "”ىش لك ىلع

 ىف هنو رهظا امو توملا دعب ىذلا خزربلا نع ءاينالا هاوعدب رهظا ناف نانس نب دلاخ اماو

 “لا َنَدَع دالث 0 هموق عم ناك هنا هتصقو ايندلا

 ذا مكملع هللاةمعت اوركذا موق اي هموقل هوز نافارا كات هناحمس 00 ساو
 ا ادحا تؤيملام مكشاو اكولم مكلعجو 0
 6 مكل هللا بتك ىلا ةسدقملا ضرالا

 'لا ديعولاو دعولاىف ركفتيو ملسو هيلع هللالص رج رع ل ْنِمّوملا ىلعف ا

 ىسوم اي اولاق * نيرساخ اوبلقنتف مكرابدا ىلع اودئرت الو لِ ىلاعتوهناحبس هلوق ريسفنأ 0
 * نولخاد اناف اهنم اوجرخناف اهنم اوج رح ىتح- اهلخدن نل؟ اناو نيرابج اموك اهفنا

 مكناف هومتلخد اذاف بابلا مهلع اولخدا امهملع هللا عنا نيوفاخم نيذلا نم نالجرلاق

 اومادام ادبا اهلخدننل انا ىسوه اي اولق * نينمؤم مكن افاولكوتف هللاىلعو نوبلاف
 05 انهه انا الئاقف :كيرو تنا بهذاف اهمف

 قرفاف ىخاو ىسفن الا كلما ال ىلا برلاق * نودعاق 8ع ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنا مالا/
 الف ضرالاىف نوهت ةنس نيعبدا مهلع ةمرحم اهناف لاق ه9 نيقسافلا موقلا نيبو انني

 ه5 نيقسافلا موقلا ىلع ني



 مه 48 رون

 موق مه ذا مكيلع للاذمعت اوركذا اوما نيذلا ذلا اهيا اي 3 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنا يل
 4 هللا | ىشاو مك.نع مهيديا كو مهيديأ مكبلا اوطسب نا

 ةلالدلا نه هيفو ا ركب ىنال قدضلا ءاول بص ةمايقلا موو ناك اذا ضايرلا ةرهز ىف لاق

 4 فوحخلا ررضب ةبوشم نكت م ش | ثبح نم ةمعنأا ١ لاك ىلع

 ىن قاثم هللاذخا دقلو * نونمؤملا لكوتلف هللا ىلعو 0 ىلاعتو هناحبس هلوق نيسفن 1

 35 أمه رمشع 5ك مهمه انثعبو قلما ربها

 لجر ىلع .مبل كح لخدو "جا و عيج َّق 5 للاب ماصتعالا ع ةرا.ع لكوتلانا معلا

 ريتخم هللا قا ىلاعت للا ءاضشن ”ىث لكنا معا م 'ه | ةطوسب٠ اثرفو ةددحتم اراد ىآرف

 و سلبا هاناف لج رض ىلع 3 1 1ع ناك لاق نام ىنانعو لا ةهدايع

 ةوكزلا متنا ةولصلا مقا نتا مكعم ىلا هللا لاقو لف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ©! |

 مكنلخدالو تاس يي ير امم اتعرف هللا مضرقاو مهومم د نعو ىلس رب مثنمأ و

 © لان ل 12ونت لم“ دنف كلذ تسب زنك نق زاينالا اتخ نم قى رك تاع

 ةفارعلا ) ثيدحلا ىفو لا موتلا ديس وهو لوعقم ىنمع ليعف فيرعلا ةعرشلا حرب ىف لاق

 "هلا (٠ رانل[قق فاق ثلا نكل و ءافرغ نم .سانلل ديآلو ف
 ْ نم احمرا ىلاريسملاب ىلاعت هللأ من سمعا نوعرف كلهم دعب رصع اورةتسا 1 لجارساى نازح ىدي فر

 جا رفع ىبا منور تلادتع

 خا بطقلاوه دحاولاو ةثالث ةمالان م ءافلخلاو ةعيسع :أنمالاو نوعبرا ءالدبلا ىبرغملا ناثع وبا لاق 854 |

 سلاح اهذه ءماج ريقفلالوقبو خلا ركراا ظفحم ا ربك الا خيشلا لاقو
 1 دوجولا بطق نا يدسجق ىح ور هلع ىذلا ىدنفو ىح- تكي رك رصضح ند تعوس فئااظالا

 "عا اهسادا ىف ةالّصلا ةماقا نا مدس م 0 ع 2 لإعل هلوق قيقحن مْ

 لوف رحخ ه.سأق مهب ولف انلعحو رهانعل مهفاشم مهل مف 0 0 هن أ حدس هأوقرم مسهل م0568 1

 | اليلقالا مهنم ةشاخ ىلع علطت لازت الو هب اورك ذامت اظ> اوسنو هعضاوم نع ملكلا

 حفدأو مهنع فعاف مهذم

 ١  نينسحملا بحب هللانا م ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ا تاياكج نمو .: : اهنع نيفصاولا ناب قاطن قيضي قالخا كداكك دل 122 مالسلا هيلع ناكو

 ا 4 م مخ 1 ا / دن دش ريمغس نامههنا رفاك ىروبثمللا قف هرب هللاس دق ىوأوملا

 ظ اظح اوسنق مهقاثم اًنَدْحلا ئراصت انا اولق يذلا مو 2 ىلاعتو ُةئاحيبس ةلْوُق رشف بحال |

 ظ هك نوعنصيا وناكامب هللا مهئبن ف وسو ةميقلا مون ىلا ءاضغبلا و ةوادعل ا مهن اني سغافهبا و ركذام'
 ْ 4 لاتق ىراصنلا نس و هني ناكو سلو هل لاق لج  ىراصنلانيب ةوادعلا قلا ىذلا ليق

 | هفنب لغتشي ناو © نوعنصي اوناك امب سلا مهب فوسو ) ىلاعت هلوق ظحالي نا نمؤملا ىلعف ؟4 |

 ظ ملا هريغ نع"
 | امم ا ريتك بكل“ نيس انلوسر ؟ءاج دق باتكلا له أ اب ىلاعتو هتاحبس هلوق ريسفت بسباق ١

 ىدهل د "نيمار رون هللا نم ؟ ءاح دق ليثكك نع 57 باتكلا نم 0 6

 6 هنذاب رونلا ىلا تامللذلا نم مهجرحو ماللسل ا للمس هباوضر 5 انم 9

 | لقانا مويةمالاءاذه نمش اكدوا لع ىراصتلاودوبيلان مقاثملادخا ىلاعت سانا ةي الاىفةراشالاو



 م ا

 ؟ةن

 6-7 و

1 

 ؟*ةود

 مم

 موال ا

 مهر

 موو

 ورع سم يؤمر اردضاو انس ل "لا هتكلمم عيج ق هتوباتي فاطي ناك

 ىدادحلا لاق 4 نم ارا [رم 0 ندبلا نا لوالا ةيولوا هجو هداتفا خيشلا ةرضح لاقف

 دهاجمنعو 'لا حسلانعلضفا نيلجرلا لسغ هابشالاف لاق لا ةنس وهف نينذالا حسم اماو
 مالسلا هيلع ىنلاهل لاقف هانا مث للسو هيلع للاىلص ىنلاىلع مالسلاهيلع هيلع ليريج أطبا لاق
 خا [ اروهطءاملالعج ىذلا هلل دما ] ةيمستلادعب ىضوتملالوقيو خلا ( ليريج اي كسبحام )
 لسغ دنعو : "لا [ ىمرحنال مهللا ] قافنتسالادنعو 'لا [ ىنقسا مهللا ] ةضمضملا دنعو

 دنعو " خلا [ ىباتك ىنطعا مهللا ] ىنيلا ديلا لسغ دنعو لا [ ىبجو ٌضِيب مهللا ] هجولا

 دنعو لا ( ىنلمجا مهللا ] نينذالا حسم دنعو لا [ ىرعش مرح مهللا ] سأرلا حسم
 لا [ ىللمجا مهللا ] قرسلا لجرلا لسع دعو [٠17 ىدق تب“ مهللا] ىنلاؤيلخرلا لسع

 ةمالا ءاضعالا هذه لسغب صخ ليقو لا ءوضولا ىف ةعبرالا ءاضعالا صيصخت ىف ةمكحلاو
 | لا سفنلا ةبلغ روهظا بضغلاو بذكلاو ةبيفلادنع أضوتي هللالها ضعب ناكو خلا ةيدمحملا
 ا باطخلا نا ةيتآلاىف ةراشالاو لا اهبورغو اهلاوزو سمشلا عولطك ةمرحما تاقوالا امو
 | لا مكبرب تساأ باطخ ايقيقح اناعإ اونمآ نيذلاعم باطخوه « اونمآ نيذلااهيا اين ىلاعت هلوقىف
 ظ او رهطاف انج منكن او #8 ىلاعتو هناحبس هلوق 9

 | هنا الاةالضالدءوض وءوضولاو .٠ 'لاهيدي لسغهتنسو .ندباارئاسوفنالاو مفلا لسغ ل غلا ضرفف
 "لا هكرتي ةرتسدجي ملاذاءاجنتسالا فو "م |اهتريفض ضن ةأ رملاىلع سيلو 2.'حاهيلجر لسغرخؤي

 هذه ريسفتىف ىلعثلا لاق "لا رسثع ةراهطلا دئاوف فئاطللا باتكىف ىرواسيلا .خيشلا لاق
 ماكحاىف عئانصلا عئادب ف لاق لا دوهيلارابحانم ةرسشع لبقا هنع هللاىضر ىلع لاق ةيآلا

 "لا ةيضام ةعيرشف تيملا لسغاماو لا ىنلاج ورب ندبلا عيج لسغ بجو اما عئارعتلا
 نم مكنم دحا ءاج وا رفس ىلعوا ىضرم متنك ناو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 مكهوجو: اوحسماف اببط اديعص اومميتق ءام اودجت لف ءاسنلا متسمالوا طئافلا
 « كريطيل ديري نكلو جرحنم مكيلع لعجيل للاديريام هنم مكيدباو
 انريغىلا تافتلالاب 6 ابنج متكناو ل ةي"آلاىف ةراشالاو خلا ىملاو تيملا لسغ نيب قرفلاو
 *لا ىصاعملا نع سوفنلاب «, اورهطاف رث

 ه6 مكيلع هللاةمعت اوركذاو * نو ركشت مكلعل مكيلعهتمعت متياو 3+ ىلاعتو هناحبسهل وق ريسفت
 متتك ناو ])) ةيالاىف ةراشالاو "لا جراخلا رشقلا وه بوثلا ةراهط نم دوصفللا نا ملعاو
 أ هرئاوخلااةنب اهميو كايت ]2 زيا زاقيتنلاوسج هير ع دك قل
 ' هللااوقتاو انعطاو انعمس ملق ذا هب مكقناو ىذلا هقاثيمو ف ىملاعتو هناحبس هل ,ةريسفت
 الو طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اونوك اونما نيذلااهيا اي + رودصلاةتاذب ميلع هللانا

 | ريخ للانا للاوقتاو ىوقتلل برقا وه اولدعا اولدعتالنا ىلع موق ن انش مك رجم
  رجاو ةرفغم مهل تاحلاصلااولمجو اونمآ نيذلا ةللادعو * نولمعت امب
 ل دوجولا رون ىلا مدعلا ةملظ نم مهجازخا نينمؤملا ىلع اهب هلا منا ' ىلا منلا لوا نا ملعاو

 ةعست مل-و هيلع ّللادص ٌتالوسر دنع انك لاق ىجسالا كلام نب فوعبنب نمحرلادبع نعو
 ْ '*لا ةعبسوا ةيناعأوا

 د محملا بادصا كثاوا انئاياب اوبذكو اورفكنيذلاو * مظع وف ىلاعتإو هناحبسهلوق ريسفت
 تاحوتفلا ايصوةجرتىفو خلاىوفتلانم ناك هنا نيبو لدعلاب نينمؤلل حرم .ىلاعت نانا ملعاو

 | نيعىفو حلا [دوب تقو لاو هكهدرب نب لالبرب ىزور تسازيبدرباك#ا .زاؤ]ىعساو نب دمحل

 تام امل ناوريشون نا  ىكحو .  'حلا ءاقبلاب مهل ءاعدلانع ايماحت ةملظلا عل خدبال ماعلا ىناعملا



 قسف : كلذ مالزالاب رس دع ناو نصنلا ىلع عذامد 9 0 و هناحعس هلو 0 222

 و دو نم 0 ور يع مولا
 | تدهاو مكتيد مكل تلك | مويلا نوشخاو مهوشختالف 9ه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت مو

 | ناف مثال فئاحتم ريغ ةصخم ىف رطضا نف انيد مالسالا مكل تيضرو ىتمعن مكلع

1 

 5 م>ر روفغ هللا

 ماللاهلع ليرح ) لاق لوش ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوشر تعمس هللا دبع 3 رباح لاق

 تلزعالل هنآ - ىور - |( ءاخسلاالا هحلصي ناو ىسفنل هتيضترا نيد :اذه لجو نع هللا لاق

 'لا ( رمعاي كيك ام ) مالسلاهيلع ىبنلا لاقف هنع' للاىضر رمع ىب ةي الا هذه
 ا نالهال باتع 4 طابو ةرخ لاو ايندلال هال باطخ اه رهاظ نا تاب لاى ةراشالاو 1-7

 مهلعامو تابطل امكل لحالق مهل لحا اذام كنولأسي ىلاغتو .هناحمس هلوق ريسفت 46 |

 © حراوخلا نم
 مكلذع نكسما ام اولكف هللامكعلع ام نهئوملعت نيبلكم # ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت' ”4+ |

 7 2 مس هللازا هللااوقتاو هيلع هللامسا اوركذاو

 لا املعذخأي ام لكناىلع هيبنت هيف < للاكملع امم نهنوملعت )) ىلاعتهلوق 0 لاق

 11 بطلا نم قيام لكؤي الو بطلا حراوج نم قب امي لك وب ةقينح ولأ مهئمو مهضعل لاقو

 9 ةفقرح وا ىباتللالا حابم ديصلا هايشالا ىف لاق

 9 6 ناتكلا اوت وا نبذلا ماعطو تاببطلا مكل لحا مويلا © ىلاعتو هن احعبس هلوذ ريسفت .”5/

 ترئاق دمدلا 1 كك ا ىبا ناك لاق هنا مثيلدات ليش هنا. نع ا

 ةمون ءطولا دعب مانيو لعديسلانبال اهحرشو ةعرشلا ىف لاق لنا قزم و جيتا اطترأ

 1 مهل لحا اذام تكتلات | ُْ كولا باحاو لواصتلا نا 35 ”الاىف ةراشالاو "مل ةفيفخ

 | 417 او ايئدلانم مهيلع مرح وا

 تانم ٌوملا نم تانصحلاو مهل لح مكماعطو كل ع #2 ىلاعتو هناحبسس هلوق ريسفت "4م

 | ريغ نينصحم نهروجا نهومتيت | اذا مكلبق نم باتكلا اوتوا نيذلانم تاندحماو

 | ةرخ الا ىف وهو هلمع طمح دقف نامالاب رفكي نمو نادخا ىذختمالو نيا

 | ضعب لدتساو ىدادحلا لاق 'خا تاريغ مسا ركذف قارصتلاو ا ا اذا 00

 | نابرض ىزلا ىعشلا لاق لا ةياتكلا 9 حاكن ملسملل زوجمال هنا ىلع ةي ”الارهاظي ءاهقفلا

 ِْ حلا نين وبفمانمقرخ "الا قوهو هل باوث لطب د ة:ىدادحلالاق خان العالا ليبسىل !ءىزلاوهو حا افسلا

 | عاجالادقعنا ضايع ىضاقلالاق ل احنا نسحا ناغالا نا م5 حئابقلاحبقا رفكلا نا ملعاو *عف

 | بجو فالخالب ارفك نوكيام باستحالا باصن ىف لاق لا مهلامعا مهعفنتال رافكلاناىلع
 | ىف ةقيةملا بابرا اي < مكل لحا ال ةي "الاف ةراشالاو 'لا جحلا ةداعا همزليو لمعلا طابحا

 ْ "للا نيدلا ةيلاك ردق ىذلا مويلا

 | مكهوجو اولسغاف ةولصلاولا متف اذا اونمآ نيذلااهيا اب لع ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت سو.

 ظ # مكسؤرب اوحسماو قفارملا ىلا ,كيدياو
 | ىف فالتخالا هحو لمت كنأل ى دنقأآ هداتفاب فأر أ خيشلا ترضح لاق ةثدومحلا 0

 خا ةيصانلا سم رادقم
 مسلسل معسل لل ب ببي ب ببيت ها ممم

 00 ةةةييعجا مستعدا ١

 دن د  امنلللا 11111||أ''>إ#إ++ط!+ههههص1



 ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق "لا مالسلا مهيلع ءايبنالاىلع ةكئئالللا لضف معز نم ةيسكلات داو رع
 | فاكنتسالا مظعا نا ملعاو .'ا ىسيعىبع ةليضفلل مهركذ ام «نولرقللا ةكئالماالو زن ىلاعت هلوقدنع

 يس

 معو

 سنع

 ففي

 منا

 مسمي ١

 امي خ٠ -

 | "لا كرنعلا ىلاعت هللا ةدابع نع
 , مكلا انلزناو مكبر نم ناهرب ؟ةاح دق سانلا اهلا اي © ىلاعتو هناحبس هلوق. ريسفت
 | مهيدهيو لضفو هلمةجرىف مهاخدسف هب اومصتعاو هللا اونما نيذلااماف * انيبم ارون
 1 اممَتسم اطارص هللا

 1١ هفرعت ام هفرعت نحت لاتقق امون. هللادجر ىاطسبلا ديزني ىلا ىلا ءاج ا
 :لا اناهربو ةيآك ىن لكل ىطعا ىلاغت للاذا ةباآلاىف ةراشالاو
 | « كله وانا ةلالكلا ف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي © ىللاعتو هناحبش هلوق 00
 | '21ني_سوق باق زواج ىتح ءاهدلاىلا هب ج سع هنا اهمظعا نف ةريثك نيهاربلا هذه لاثماؤ
 ثيدحلاف (ةشحوّساالاهلاال لها لع سيل ) ثيدحلا فو لاهل به ذمال نمد رملا رابكلاضعب لاقدقو
 منا اهثري وهو كرتام بفض اهلف تخا هلو دلو هل سيل .قه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ركذللف ءاسنو الاحر ةوخا اوناكناو كرت امم ناثلثلا امهلف نيتنلا اتناك ناف دلو اهل نكي
  ملع 'ىث لكب هللاو اولضتنا مكل هللانيي نييثنالا ظح لثم
 جلا ىلاعتدنا عم ماسوهيلع تلا ىلص ىنالاملا تاكرتلاةمسق نايب لكي مل ىلاعت هللانا ةياالاىف ةراشالاو

 ع: ةدياملا ةروس ريسفل 6

 « دوقعلاب اوفوا اونمآ نيذلا اهيا اي © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ىلحم ريغ مكيلع ىلتي ام.الا ماعنالا ةميهب مكل تلحا © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 5 ديرب ام مكحب هّللاَنا مرح متاو دبصلا
 'لا قائيملا مون. انني, ترج ىتاا «دوقعلاب اوفوا رق ةيالاىف ةراشالاو
 مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اولحتال اونمآ نيذلا اهيا اي وه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسش
 اذاو اناوضرو مهلر ند اضف نوغشس ما ,لا تيبلانيما الو ديالقلاالو ىدهلاالو
 3 اوداطصاف مالح

 ظ ةئيدملا جراخ هليخ فلخو ةماعلا نم ةشدملا ىلا ئزكيلا ةعببض نب حررش همساو مطخلا ىف تل
 ىلاعت هلوقب ةذوسلم ا:ههىلا ةيأ آلا هذهو 046 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع ةهدح و لخدو

 'لا / مضهومدجو ثيح نيك رسدملا اولتقاف

 ظ هللازا هللااوشتاو ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ريلا ىلع اونواعتو اودتعننا
 5 ناقعلا ديدش

! 
 ا هن هللا ريغل لها امو ريزتلا م ومدلاو هتملا مكيلع تمرح 0 ىلاعتو هناح..سهل وق ريسفت ؤ "لا ناوخالاو ناكلملاو نامزلانم هللا همظعام ميظعت ىلا ةراشا ةي آلا | ىفو لا ةعيرشلاو نبدلا ملاعم ىعو هللاىلا لوصولاكسانم ىف دما و. فارم امش نايبلعاو
 لا ىذتغلا هوج نم أزج ريصي ءاذغلا ءاملعلا لاق نيعلا نست. بلكلاسيلو .ريونتلا ىف لاق
 عبسلالكا امو ةحبطتلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقحنملاو 0 ىلاعتو هن احس هلوق ريسفلا
 3 مكَذ انيذلا

 ١

5 
 ا



 هدي موي زجل

 ْضس كيلع مهانصصق دق السرو * ارز دواد انناو ى  اعتو هن احس هل وق نيسفت اي

 ه6 الكت ىسوم هللا كو كنلع مهصصقت مل السرو لبق
 نامع ىبا نعل 4 ماكحالا نم ني ابمف سيل ةروس نودمحو 0 ةمق قا ىطرقلا لاق

 "ا ىسموم ىلا توص نم نسخا ادوغالو ارامهضالو اظنرت طق تق.سام لاق

 ه6 لسرلادعب ةحح هللا ىلع سانللن وكيالثل نيرذنمو نيرسشبم السر وه ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفن 005 |
 'لا خسارف عبس ىلع ةملظلا هللالزنا ءانيس روط ىلا مايل لع ١ لا 0

 'لا ةرورض سانلاىلا ءايببالا ةثعب نا ىلع هيبنت هيفف
 كنا لرا ام ديك هللا نكل 5 كح از نع هللاناكو 0 ىلاعتو هناحم- هلوق ريسفلا معو

 نع اودصو اورفك نيذلانا *« ادهش هللاب ىتكو ن5 تس ةكنالملاو هملعي هلزتا

 الو مهل رفغلا#للانكي مل اوماظو اورفك نيذلانا + ادمب الالض اولض دق هللالببس

 سي اريسي هللا ىلع كلذ ناكو ادا ابمف ندلاخ منهج قيرط الا + اشرط مهلدهيل ظ

 "عا رانلانم هب جرخم اهقلخ مون حاورالاىلع شوشرملا رونلانم ةرذ هيف ناكنم نا ملعاو ظ

 ظ اونم اف مكبر م قحلا ٌلوسز ا[ 0 ءانن دق سانلا اا 2 ىلاعتو هناحبس هلوق اينلقت دف
 0 كح املع هللاناكو ضرالاو تاومسلاى ام هلل ناف فكيت ناو مكل اريخ ا

 نا ىلع عاسشللا قفتاو 4 فانصا ةثالث ىلع ىسلحم نم نوموقب سانلا هللاهمحر قيقش لاق ظ

 1١" هعبط مكحم هددرت نوكيال قح.الثم باكدي ىف همامز ىقاأ 0

 ظ  مكنيد ىف اولغتال باتكلا لها اي 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 00 ظ
 ملعاو ١ نيلفالا لفسا ىلا ثددر تالأ ماقم ىف مدآ باصنم هللا كجرخا:امل كنا ملعاو

 ٌْ 'غا ىضص ريغ هدح زواج ىح بهذملاو نيدلاىف ةغلابملاو ولغلانا '

 مص نبا ىسع حملا اا قحلاالا هللاىلع اولوقت الو #8 ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفنا ى04 ظ
 ْ ه# هنم حورو م.م ىلا اهنقلا هتلكو هللالوسر ظ

 | "خا بدالا لماكن اكو ادج هجولانسح> امالغناكو ىقارصن بيبط ديشرلانوراهل ناكدنا: - ىور -

 | *لا ميياع قاثملا ذخال مدآ رهظ نم حاورالا ج رخا ال ىلاعت هانا لاق هنا تسل قولا نعول

 أ ملعاو "لا نكمماب نوكت ىسيعك اضيا هناب ءايشالا ىلع حورلافرشنا ةيمجتلا تاليؤأتلافو
 'لا هلا ةلكنم وه ىذلا ىناحورلا دادعتسالا اذه نا

 مكل اريخ اوهتنا ةثلث اولوقت الو هلسرو هللاب اونم اف 9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن معد
 # ضرالاىفامو تاومسلاىفام هل دلو هل نوكينا هناحبس دحاو هلا هلاامتا
 | ةروص ىلع ىسيع رهظي نا بجاولا ناك هيبرس دلولاو ليئاربج خفانلا ناك امل هنا ملعا مث

 | لا دلولانع هسفن هزنأ عذوم لكفف ىلاعتهلا هيشاوح ىف خيشلازبا لاق لا نييناحورلا

 | نوكي نا حملا فكتتسي نل * الكو هللاب ىكو ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت مما
 ا 7 هللا مهر شحف بو هن دانع نع 6 نمو نوم رقما كيال الو هللا دمع

 | ايلو نا  ىح - يسن هلداعيال مهقوذو تانجلا ءارو وهو ٍبلاظملالعا ديخوتلال ها :تلطمو
 ظ ريهشلا خيشلا ةرضح لاق لا امايا قارغتسا تاقوالا ضعب ىف هل نوكي ايات ىركس هل لاقي
 'لا قوفلاف سيل توكلملا ىدنفا هداتفاب

 ' مهيفوق تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلااماف * اعبمح 8 ىلاعتو هناحبسس هلوق ريسفت سسب |
 ١ اهلا اباذع مهبذعف اوريكتساو اوفكت سا نيذلااماو هلضف نم مهديزيو مهروجا ْ

 ظ # اريصنالو الو هللازود نم مهل نودحمالو |



 مد ل
 1 كك كك هوس صمسسو

 ةرهج هللانرا اولاقف كلذنم ربكأ ىسوم اولأس دقف 88 ىلاعتو هلاحس هلوق رنسفت ساو |
 ظ ظ  مهملظب ةقعاصلا بتذخاف |
 ' عا نايدابدالاهرسسدق دينجلاةفئاطلاديسلاق خلا لوصالالصاوهديحوتلاو ناغالانا ملعاو :

 خلا مظعتلابجوم ىلع ةيؤرلا اورلطامو ©« ةرهج هلللانرا اولاقف )) ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 ا

 كلذن ع انوفعف تانبلامهتءاجام دعب نم لجعلا اوذخنا مث هه ىلاعتوهناحبس هلوق ريسفت

 ادجس بابلا اولخدا مهلانلقو مهقاثيب روطلامهقوف انعفرو * انيبم اناطاسىسوم اننا و

 مهرفكو مهقائيم مهضقن امف « اظيلغ اقاثيم مهنم انذخاو تيسلاىف اودعتال مهلانلقو

 مهرفكب اهلع هللاعبطلب فلغ انبواق مهلوقو قح ريغب ءايبنالا مهلتقو هللا تايآب

  البلقالا نوُسْؤي الف
 خلا مهيلعت ربك ةقاعلافيلاكتاانماريف اماوأر ف ةاروتلاب مهءاجامل مالسلاهيلعىسوم نا - ىور -

 انلتقانا مهلوقو * امظعاناتهب مم ىلع مهلوقو مهرفكيو ا: ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 107

 6# مهل هش نكلو هولصامو هولتقامو هللالوسر ميم نبأ ىتنع حبسملا
 اولاقناب هويس دوهيلانم اطهر نا - ىور 4 قالخلا بضفل ا.وسراص قاثنملاض قل نا ملعاو

 خا ةلع را ايلعانأاو هر>اسلازءا رحاسلاوه

 نم هب مهلام كنم كش ىنل هفاوفلتخا نيذلاناو 8 ىلاعتو هناحعسسس هلوق ريسف ”4

 هي هيلا هللاهعفر لب انش هواتقامو نظلا عابتاالا
 "لا اننحاص نديندبلاو ىديع هحو هحولا مهضعب لاقو

 3 مكح از نع هللاناكو هي ىلاعتو هناحس هلوقريسفت ظ

 ١ ةروس ىف روثنملاردلاريسفن ىف الاسطل عما 3 "دس نيث الث سأأر ىلع ىسيع ثعب هينمب بهو لاق

 | لقعلانم يلا ةميهملا حاودالاذا ملعاو "ملا ءابحا ءايبسالان ٠ ةعبرا نيهاش نبانع كليككلا

 اولاق اموقنا ملعا مث 'لا ضعب ةطساوب اهضعب سيا هللا نم 2 دحاا!و فص !انهلك لوآلا

 'لا ىنزلاب اهومرف ميص ىلع
 ةيسقلامونو هنوم ليقدي نئنمؤنلالا تاتكلال ها نمذاو 0 ىلاعتو هن احبس هلوق ريسفلا خا

 © مهل تلحا تاببط مهيلع انمرح اوداه نيذلانم مغبف * اديهش مهلع نوكي ظ
 ةيمحنلا تاليوألاف و غلي ديا (ىسيعب نسامااىلوا انا ) لاق هنا مالسلا هيلع ىنلا نع ان عاو ريع

 "لا تابيظلا وهل لحم و قود انل لاق.( تاتيظ: يدع انمرح )مهل غلاف ةحكن
 اوهلدقو اوبرلا مهذخاو # اريثك هللا لبس نع مهدصيو ىلاعتو هناحتتس هلوق ريسفل ب١1

 نوخسارلانكل « اعلا اباذع مهنم نيرفاكال اندتعاو لطابلاب سانلا لاوما مهلكاو هنع

 ةواصلا نيمقملاو كلق نم لزئاامو كنلا لزتا ام نوئممؤي نوئمؤملاو مهنم رلعلاو

 26 امظع ارجا موتؤنس كيلوا رجكلا هلا ورشا نوم لاو كنا نونؤملاو
 ' نمو لا ىنلا ةفص ابيفأرقدقو ةاروتلاب املاع مالسلا نب للا دبعناك ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق
 3 خلا اهتماقاو سمخلا تاولصلا لامعالا لضافا

 انحواوهدعب نم نيسللاو حون ىلا اًنحوامكيلاانح اانا # ىلاعتو هناحبس هلوق ريس +

 #ناملس و نو رهو ستويؤ بو»او ىدعو طاسالاو ب وةعبو قححساو لب ساومهارباىلا
 1 ملس و هىلع ىلاعت هللا ىل اص دم ةما عاملع نه ترو دقلاو ندي اعلا ج جاهنم ىف هنباههحر ىلاز 50 َق

 05 املا ة نس دحعس كينلا لا
 تا 6 32
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 ١ م ما دع

 / نكمل اولاق هللا نمحتف مكل ناكناف مكب نوصبرتي نيذلا »© ىلاعتو هن احس هلوق ريسفن نيف

 مكن .مكح هللاف نينم ملا نم مكعنمتو مكيلع ذوحتفلال] اولا بيصن نيرفاكلا ناكذاو مكعم

 ملا 5 السس نيم ؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعج نلو ةمئقلا موب

 تاوتس اوبل ج وجأمو جوجأتنم نونمّؤلاو ميم نبا ىسيع فرضنا اذا لاق بعك نعو

 0 اوماقاذاو مهعداخوهو هللان وعداح نيقفانملانأ 00 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن /٠”

 ىلاالو ءالؤه ىلاال كلذنبب ذيذم « اللقالا هللان ورك ذيالو سانلا نؤاري ىلاسك اوماق

 6 البس هلدجم نلف هللا للضإ نمو ءالؤع
 ام اونافتسال هتيؤر نع ةنجلاف مهمحولو هدابعنمصاوخ هللزا هرسس دق ىاطسبلادبزيوبا لاق

 ظ ملا رانلانم جورحلاب رانلالها ثيغتسب
 | ( مهعداخ وهو ١ ىلاعت ٌسانال اي'دلاف ©« َسانوعداخم رب اما © نيقفانملازا ر ةراشالا»و 4

 ' 1١: نآرفلاةوالتو للارك ذو دجسملا ةثالث نمؤملازوصح لاقي خا لذالا يف

 نودنم ءايلوا نيرفاكلا اوذختال اونما نيذلااهيااي قف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 8
 | لفسالا كردلاف نيقفانملانا * انيبم اناطلس مكيلع هلل اولعجم نا نوديرتا نينمؤملا
 يك اوبات نيذلاالا + اريصت مهلد حن نلو رانلا نم
 ةمالكتءاجول زيزعلادبع نب رمعلاق لا هيف عورقم وهو نامز قافنااىلع ىنا نسحلانعو

 "لا مهانلضف جاجحلاب انئجو اهيقفانمي
 5 واف هلل مهنيد اوصلخاو هللاب اومصتعاو اوحلصاو © ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت ٠٠”

 ظ 3 امنع ارجا نينمؤملا هللاّت و فوسو نينمؤملا عم
 | "خا قافنلاز ير ه نك ليل تا 0 هحور ءافص رفكلازيرب دسفاناو رفاكلانا 3

 و املعارك اشةللاناكو منماو متركشنا مك كا ذعب كو ىلاعتوهناحبس هلوقريسفت 1

 ْ 3 سئآلا مكن ديزال برقلا مركش نمل ا 0 كن دب زال م 2 كش نبل رز ىلاعتهلوق ىف ىناجر جلا لاق

 0 ةراشالاو لا [ نال رانلا تقلخام ] مالسلاهيلع ىسومل لاق ىلاعت هللانا - ىور -
 _ 11 ةقباسلا ةفلاسلا همعننم امعن نينمؤملادابعلل رك اذ ىلاعت للازا

 اعمستل|ناكو 1 يرن ءوسلاب رهجلا هلا بحال 9 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفل |ايدست

 ظ 6 اريدق اوفع ناك هللازاف ءوسنع اوفعتوا هوفختوا اريخ اوديش نا * املع

 | تلانيباوقرغينا نوديريو هلسروهللاب نورفكي نيذلانا © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ماو
 ظ 6# رفكنو ضعس نمؤن نولوشو 2

 | ةيالاىف ةراشالاو الا ملاظ قح ىفالا _حعابقلاو ٌحاضفلا راهظا بحال ىلاعت هللازا

 : "لا صاوخلان م سفنلاعم ثدحتلاالو انباع يهل وتلا نم ءوسلاب رهجلاب حم لانا ١

 | مهكئاوا + المس كلذ نبي اوذخ_ نا نوديررو ضعس #4 ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت 8

 اوقرغي ملو هلسرو هللاب اوثما نيذلاو * انهم اباذع نيرفاكلل اندتعاو اقح نورفاكلا

 4 ام>ر اروفع هللا ناكو مهر وجا مهينّؤِل فوس كئلوا مهنم دحا نبي

 لا ذذلتلاو منتلاو برشلاو لكالاىف اوناكو بابحاهلو هجولانسح باشاك هنا - ىحم - |



 فك

 مو ٠

 سوا |

16 

 سس. ع |

 سوه

 | نيذلاانصو دقلو ضرالاىفامو تاومسلاىام لو ىلاعتو هناحبسس هلوق ريسهف 4

 | تاومسلاىفام هلل ناف اورفكت ناو هللا اوقتا نا كاياو مكلبق نم باتكلا اوتوا
 4 ادم انغ هللاناكو ضرالاى امو

 لا. ىوأملا تانجو ىلءلا تانج وىلعلاتاجردلا نم ©« تاومسلاىفامّش رب ه رمس س دق نيدلا مجم خيشلالاق
 لا هسفنل هد ديجاوه ىلاعت لاو ىنسملاءامسالا حرشف ىلازغلا لاق
 أشي نا « الككو هللاب قكو ضرالا ىفامو تاومسلاىفام هللو لف ىبلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
  اريدق كلذىلع للاناكو نيرخآب تأيو ساثا اها مكبهذي
 1 ءاطع نبا لاق خا ةلحعلا ىلع ةاصعلا ذخاؤيال ثيح هتيروبصصو هن ردك لاك ىلع 201 ةباالاو
 ١ 1 ةينلاىف صالخالا اهنطابو عرشلادودح ظفح اهرهاظف نطابو ىهاظ ىوقتلل
 ةرخآلاو امندلاباوث هللادنعف ايندلا باون' ديزي ناكن م #8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسف
 « هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلااهمااي * |ريصب اعيمس هللاناكو
 | ةعملامو» شلادبعنب لهس ىلع تلخ د مهضعب لاق خلا نيئارملا نيقفانمللديدبن ةب الاف ىدادحلالاق
 تفك ارشيوخمالغ ىذا هكدناهدرؤا 1 -_ ةباكح - 4 ةيح َتتنلاَق ظل رف ةالصلا لبق

 خ2 [ييساتمت ا روأ هكد نهد 2 هقدص ا نأ "تواخش

 اريقفوااشغ نكينا نييرقالاو نيدلاولاوا مكسفنا ىلعوأو 8 ىلاعتو هناحبس هلوقريسف
 هك ازيبخ ولمعتاع ناك هللاناف اوضرعتوأ اوواتناو اولدعتناىوهلا اوعشالفامه.ىلوا هللاف
 أ دودحلاف ةدابشلا رتسو ءاهقفلا لاق لا ناتكلا هل ٍزاج دهاش ىأ هايشالاىف لاق ثيدحلا | ( قبلا مويلا واين عؤي_ناكنم )| ةيرإلا(ه دعب كلو ززت دععب لاق هنا“ سوهيلعتشاىلص لاوس نعو
 :1ا اهئادا نم لضفا
 لزن ىذلاناتكلاو هلوسروتللاب اونمآ اونمآ نيذلاهيااي و# ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن
 #* لبقنم لزنا ىذلاباتكلاو هلوسرىلع
 لا ملسلا لتقب فسوبوبا مكخ ادمع ايمذ لتق املسمنا - كمي -

 هتكئالمو هللابرفكي نمو #8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن | رخالا مويلاو هلسرو هتكو
 ظ 6 اديعب الالض لض دقف
 | لا ىنايع ناعاوه ناعالاف صاوحلا ةيترمو 'لا هالوم ةفرعمءرملاىلع بجنام لوا اولاق
 لا ةينانالا بح مفر دعب كلذو قايع ناماوه ناعالاف ضخالا ةنيمو

 اودادزامث اورفك مث اونما مث اؤرفكمث اونمآ نيذلانا  ىلاعتو هناحبس هلوق ريسغ
 ١ نوذخت نيذلا + اهبل اباذع مهل ناب نيقفانملارشثب + اليبس مهيدهمل الو مهل رفغبل هللا نكيمل ارك

 ظ لزئدقو * اعضب هلل ةزعلاناف ةزعلا مه دنع نا نيئمّؤملا نودنم ءابلوا نيرفاكلا
 ظ متعمس اذا نا باتكلا ىف مكللع
 نآرفلاركذ ىف نوضوم اوناك ةكم ىرسشمنإ نورسفملالاق

 هللا تايا

 أ نذا مكلا هريغ ثيدحىف اوضوخ ىتح مهعم اودعقتالف 3 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ل١ مهلاجم ىف هبنوثزوتسيو
 | 06 اعبي منهج ىف نيرفاكلاو نيقفانملاعماج هللازا مهلثم
 ظ ن رج اه املف نهكحضت شي رق ءاسن ىلع لخدب ةكمب تناك احاول اهنع للاىضر همر اعل تب تر فز ع
 | بابراعع ةسااجلا نع بولقلا باحصال ىبم: ةيآآلا .ةراشاىفف *لا ةئيدملاتلخد ىلاعت هللاعسوو
 زجم مل نذا هريفشنىف ىدادحلا لاق 'لا سوفنلا
 ْ | مالل |هيلع نون نب. عشوب ىلا ىحواىلاعت تانارك ذو

 '1لا ةنسوا ضرف ةماقال مهعمنمؤملا سولج
 'للا مهرايخ نمافلا نيعبرا كموق نم كلهم 7

 5 اة



 الو هللا نوذيوم دادي اد( ةيزخ ايييطت و ال املويزولا هيفي هلي سس اوكا |
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 نولخدب كئلواذ نمهؤوم وهو ىتاوا ركذ نم تاطاضلا نم لمعي نمو + اريصنالو
 84 عاف .٠ © ١ ٠

  اريقن نوملظبالو ةنحلا

 ثعبااباتكى قيببلامامالا رك ذ دقو 'حلادبعلاسلشالثا تانسملا فيعضت ةمكح ىروباسينلا لاق
 "ملا ىلاعت هَللاَنم لضف تافيعضتلانا لاقف

 3 مهاربا ةام

 ىناماب ىنعي « مكيناماب سيل) ةراشالاو "لا ناميالا روناىف ديزي ةحلادلا لامعالا ميجا 8
 'غا نوبنذي نذلاقلحلا ماوع

 01 -هللو الاخ مهارب ,ا هللاذحتاو افس> 00 3 علو هن اححتس هلوق ريفا

 6 اطيحم ”ىش لكب هللا ناكو ضرالاو

 ىو 'جا هنم ةداعع تي ةمزاىف رصع هلل الخ ى |ثعب 0 ا لو

 ىضاقلا لاق لا كلا ره عيطق ف فالآ ةسهخدولناكو همدخو هلم ترتيل نع م | بحمل ريخلا

 نعام دل اق "لا ةوادعلااهسف نو كن ةوسلانال ةودلان ه٠ ىوقا انه ةلخلا ءانعلاىف

 تانقريلاتاحتاللا باتك ف ىدسج فىحور هون ,هو ىداسو ىخيش لاق ٠ ىليللاق كمساام
 "ما انيبنل تلجن ةيدحالا ةيبلالا ةمحناو ةلخلانا

 ٍ مكيلع ىل امو نهش , مكششل هللا لق ءاسنلا ف كيوتفت «بو ىلاعتو هناحس هلوقريسفت

 نهوحكتت ن ١ نوبعراو ني را نونو ونال قاللاءاسنلا اتت ىف باتكلافف

 3 اوموش ناو نادلولا نم نيفعضتسملاو

 ىبرريغ اليلخ اذختم كولو اليلخ ميهاربا ذختاام اليلخ ىنذتاشانا ) لاق مالسلاهيلعهنا معاد
 "ا ( اليلخ ركبأبا تذختال

 + املع هب ناك هللاناف ريد نه اولعفتامو طسقلاب ىعاتلل ص ىلاعتو هن احس هل وكر يسفن

 6 اضارعاؤا ازوشن 1 ا دو ع 6

 ةأرملاةب امم سفنلانا معاو ا تولءار كتلي ةفيشح ىنا تقال ١١ تء م12 ما 0-5 4

 كارسمو كلك هن لفاعلاابسأا انف“ _ حا قوقل نم لاجل الع - امكف حورلا جوزت
 'لا كاوه ةقئاومىلا نكست نا رذحاو

 ريخحلصلاو احلص امهنب احلصننا امهلع حانجالف 82 ىلاعتو هتاح,س هلوق ريسفت

 6 ارييخ نولمعتا ناك هللاناف اوقتتو اونسحن ناو حشلا سفنال ترضحاو

 نعو ا لادبالا نم ريصت نا تئشنا ةرهاتلاو صم لاوحاىف ريشا نس ىىط وسلا لاق

 مالسلاامييلع ل ز تع قل "21 احون قل سلبا نا ىنغلب لاق ثيللانع بهو هللادبع

 لا هنروص ىف سيلا

 اولمالف متدرحولو ءامسدل | ناب اولدعت ل اوعط ناو ىلاعتو هن احعبس هلوق ريسشتا

 ةرفتي ناو + امحر اروفغ ناك هللاناف اومَتو اوحلصت ناو ةقلعملاك اهورذتف لئملالك

 كي امكح اعساو هللاناكو هتعس نمالك هللا نغي

 ا ١ نيرخآلاو نيلوالا سور ىلع ب بصئشيق ةمالاوا ديعلادس دن هنع هللا ىضر دوعسهن لاق
 احح اورو دس
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 قح تاشاىف هربغأ مصاخمب نا دحإل زوج ال 1 ةلالد تاي 1 1و دوم يا ”يدادلا لاق

 ىلع دوعي َشلا لابو نا نايب ينم ةريثك لئاضفل ةعماج هب < رات جا هيشوأ

 2 <24 عم 0 تا ل ل ننانأ حا هبحاص

 مظعانم ةمكحلاو معلا نا اهتمإوا و خا ةعرّسح ىلا تيهذ مث لئاس ىف ةمقل تعضو ةأ عا نا

 عاعش هاشنع ب ىكح ب حا هش نم تاريخلاو لئاضفلا ديعلاىربالنا اهنمو ٠ 4 لئاضفاا

 قحلابهاومنمةبهوم هللا ضفناةي الا ىفةراشالاو خلا ريقفماقف دجسمىفاسلاجناكدنا ىتامركلا

 خا ءاشينم هيتؤي
 فورعموا ةقدصب مانمالا مهيوجن نم ريثكىف ريخال 9 ىلاعتو هناحيس هلوق ريسفت

 * امهظع ارجا هيتْون فوسف هللاتاضرم ءاغّسا كلذ لعفي نمو ساتلانبب حالصاوا

 ه6 ىدهلاهلنيبتام دعب نم لوسرلا ققاشننمو
 تناَسو مهج هلصنو ىلونامهلوت نيم ْوملا ليبس ريغ عبش و 0 ىلاعتو هن احس هلوق .ريسفل

 دقف هللأب كرمشي نمو ءاشن, نمل كلذ نودام رفغيو هبكرشي نا رفغبال هللا نا * اريصم

 7 ادب الالض لض

 جا ىوهلاو ناطيشلاو سفنلا نه نوجانت.نيذلا ىا © مهيوجننم ريثك ىف ريخال رف هنا ةراشالاو

 خا بونذلا ىف تلك عام خيش قاءلاقو لسا هيلع هللا ىلص تابلوسرلا خيش ءاج لاَ

 أ أدب ص ناطشالا نوعديناو اناناالا هن ود نم نوعدينأ 0 ىلاعنو هن احس هل وق ريسفت

 7 اضورفم اسصن كدامع نم نذخال لاقو هللاهنعل

 ىا ( ىلاعت سالوقن ) قراثملا ثيدحىف م نوعستو ةعستو ةئامعست فلا لك ن٠ نسحلالاق

 ثيدحلا ( كيد. ىفريخلاو كيدعسو كيبالوقيف مدا اي ) فقوملا مونىف
 كك ماعنالا ناذا نكتبلف مهن سم الو مهنينمالو مهناضالو وي ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 4 مغلاو رقبلاو لبالا ماعنالاو بئاوسلاو رئاخبلا ناذآ مطق انهه هبدارملازاىلع نورسفملاعمجاو

 هي هللا قلخ نريغللف مهم الو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 باستحالا باصن ىف لاق 3 ديبعلاءاضح اهنمو . لا ىاحلانيع ثقف اهنم . روماديف جردنيو

 لاق خلا مثولااهنمو ٠ خا 0 هعمو ءاشنلا ع. لخذ. ةيواغمنا :بتكلاا|ضعب ىف :تأرق

 ةطاوللا اهنمو خلا صمتلا اهنمو . خلا رشولااهنمو . خلا هتلازا تبجو . ىفاشلا بادكا نضعب

 جلا بكاوكلاو رمقلاو سيشلاةدابع اهنمو .خلا تالضفلاعفدل قلخام ةماقان.ه اهيفال

 انارسخ رسخ دقف هللازود نم الو ناط.شلا ذب نمو ىلاعتو هناحس هلوق ريسفن

 نودحنالو مهج مهيوأم كئلوا*ارومغالا ناطيشلا مهدعل امو مهلك و | مه دعب + اشم

 ا 1 اصيخم اهنع

 ْ اهل قلخو ةنجلاقلخ للان ا ةراشالاو ا امندلا ف راخحز نيزينا ناطيشلاءاوغاىف ا ملعاو

 جلا ءايقشالا مهوالها اهل قلخو رانلا قلخو ءادعسلا .ثوالها

 قاخم تانج مهلخ دنس تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلاو ع ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن

 مكيناماب سيل + + الق هللا ٠ نم قدصا نمو اَقح هللادعو ادبا اف نيدلاخ راهنالااهتحن نم

 2 باتكلال ها قاماالو

 نكلو ىىعلاب ناعالا نمل نايا ى ءو خلا هقلخ نا ىلق هلرفغ دفق ةئجللالها ٌاهتاخ نماماو
 جلا لمح هنراقام ءاجرلامهضعب لاق لا لمعلا هقدصو باقلاىفرقوام



 مو ما“ عمم

 وأ اورفك نيذلا دو مهتحلس و ممرذح اوذخألو » ناي وو ها 8

 | ناكنا مكيلع حانجالو ةدحاو ةليم مكلاع نوايميف مكتعتماو يتسلل نع نولفغت
 2 دهردح اودخو مكتحاسا اوعضت نا قطر ميكو رطم نم ىذا مكب ٌْ

 لمجم نال ةالصلاىففئاخا ةصخر ؛ مهرذح اوذخأيلو ) ىلاغت هلوق ىف ىدحاوأ ١ مامالا لاق |

 ا ةالصلا ريغىف 0 نفق ا

 ةولعلا مدن اذاف * امهم ابادع نرفاكلل دعا هللانا 0 7 هناحم_س هآوق ريسفتب 5 0

 ةواصلا نا ةولضلا اومقاف متن أمطا اذاف مكبونج د ادوعقو امابق هللااوركذاف |
 4ك انوقوماابانك جانو لعأ تناك ظ
 ءطاغلا للملا ىلا ئذ ولا هريلا دوج و. نم دابا! ام. ىلاعت هللالع املو ةيئاطعلاوكملا حرش ىف لاق |
ٌ 
| 

 ان 1 : /

 42 لمعلا غولب نع

 نوملاب مهئاف نوملات اون 53 موقلاءاغتسا"ىف اونمالو 0 ىلاعتو هباحتتس هلوق ريسفت 707

 ٠ امكح املع هللاناكو حا هللا نم نوجرتو نوملات *
 ا تأك ءالاع ج قاحاو ىنعي مويومالاك نينا مك واما 0 ةيمحنلاتاليوأتلاىفو ا

 - قحاب نانكل كلا انلز :اانا 8 2 !ثَو هناحيس هلوك ريسفت

 ا هبونذ رس رفاككلا ةيراحم دنع نه ٌّوملا لق بر ,طضخا 0 هنع هللا ىضر ىسرافلا ناملس ل
 نا

 ئك تِقََدَح ريقغلال وش ا تكل 1-1 قام رطخ ناأف ايز زاغ تحرخ اذا سيق ةيطع ل !

 رك اسعلا ىلا ةسنلاب رزولاو ناطلساا:ل دنا ىدسج ن محور ةلزمع كتاعدوو ىخحاش ةرضح |

 ةءاباط ىف ىا 4 موقلاءاغتبايف اونبنالو ف ةي الاف ةراشالاو . خلا بلفلاك ةيمالسسالا ظ

 ١ ايصخ نيساخلا نكنالو هللا كيرا امب سانلا نيب ( 126 00 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ؟الو *
 ا
 بحال ه هلل الامم نوناتح نيذلانع لدا ال ود امحر اروفع ناك هللانا هللا رفغتساو ا

 36 هللا نم نوفختسالو ن مالا. نم نوفحتس 23 اما اناوح ناك نم ظ

 هللا ناكو لوقلانم 1 ا نوتدذا مهعموهو 00 ىلاعتو هن حمس هلوق ريسفلا ريق"

 ةميقلاموب مهمنع هللا لدا نفث ايندلا ةوشأ ىف منع ملل داج ءال وه متنا اه * اطيح نولمعتامب

 د اللكو مىلع نكي قم مأ

 ىلعف 2 هلل دعما ّضالاَو أَ َسفنل نسف كلعال موب ءوملاكول ملكتيالدكو ةيمحتلات الب وأتلاىفو

 ا هلئا ضئا قى هريصق ن . ِك رغام كرادتو 0 احوصأ ب 5 ةيصعم 2 تولالبق بوّينا ديعلا

 ثيدحلا ( اهئماوند اذاّقح ةتجلاىلاذ زال مير شلل نمر عي بسو 3 ١ لسو ياس قس شا لوس لاق

 *امحرارو وَمَعهللادحن هللارغ ةتسن مم هسفن رظنوا ايم امعب نمو #8 ىلاعت وهناحع سهل وق ريسفن
 أ

 امتاوا ة هضخ 2 لم 58 ه0 ا ىلع بسك اق م قا

 | ك ٍولضبْنأ مهتم هج الم كاموا هاج رك كلم 2 لضفالواوإل ل ناحيس فلوق ريس مرا

 كملعوةمكحلاو باتكلا كِيلَعَللالزتاو “ ىثنم كنورضيامو مهسفناالا نواضيامو

 ملا ظ : ور ةيذ و خا بافلاك ةي
 خا اهعم داهجلاو اهتافصو

 4 مع كيلع هللا ةلضق" ناكو منع نكي

 كح 8 هئاذلا ةيوهلاىلا ةسانالا نمو قل احلا ىلا قلخلا نم ديعلا رارف راح نيف لعاو

 نم مرد ءفلا نونا هيلا ىدها في ربغلا هعماج م رح ق4 ةيتطتطسق نوفدملا افو حيشلانا

 4  حاكتلادقع دقعيل قاثلاديزبإب ناطلسلا لبق
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 درج اوقنوو ©« اونُمآ نيبنلا اهيااي )) هللا ىلا ريسلاب نيلصاولا نيذلابلاناىلا ةي“الاىف ةراشالاو
 هللاىلص هللال وسر بنج ىلا تنك لاق هن هنع للا ىضر تبان نب دز نع 4 بسغلاب ناعالا

 4 ةنيكسأا هتيشغف ملسو هباع

 هللالضف مهسقناو مهلاوماب هللا ليس ىف نودهاجلاو 0 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 هللا لضفو ىتسحلا هللا دعو الكو ةجرد نيدعاقلا ىلغ مهسفناو مهلاوماب نيدعاجلا

 ن# ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد * اهيظع ارجا نيدعاقلا ىلع نيدهاجلا
 6 اميحر اروفغ هللا ناكو #8 ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت

 خا تاجردلاىف مهنيبب رياغ هيكل تاما ركبلا قا فولوا عمج هناحبس هللازا هللاهمحر ىريشقلا لاق

 "لا ٍتاوثلاو رجالاف نيدهاحملل نوواسم ررضلاىلوانا ىلع ةيآلا تلدو

  اولاق مهسفنا ىملاظ ةكئالملا مهنقون' نيذلانا © ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت

 ملعاو "لا ناءالاىوني نمؤملانا ( هلمعنمريخ نمؤملا ةين ) مالسلاهيلع هلوق ريسفتىف اولاقو
 لا مدقلابال ممهلاب قبسلا رابكلا ضعب لاق ''ملا-بساكملا لضافانم داهجلانا

 | هّللاضرا نكت ملأ ضرالاف نيفغضتسم انك اولاق متكمف 9 ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت

 لاجرلا نم نيفعضتسلاالا * اريصم تئاسو منهج مهيوأم كئلواف اف اورجاهتف ةعساو
 وفعي نا هللاىوسع كئلواف * المس نودتهيالو ةلمخح نوعطتسال نادلولاو ءاسنلاو
 © اروفغ اوفع هللا ناكو مهنع

 4 اريثك امتا رم ضرالاىف دج هللا ليبس ىف رجاهت نمو لَه ىلاعتو هناحيبس هلوق ريسفت
 | هنا ليلد « اهيف اورجابتف ةعساو هللاضرا نكت ملأ ) ىلاعت هلوق ىف هريسفت ىف ىدادحلا لاق
 ماع نمّؤملانا ةيآلاىف ةراشالاو لا لاملا لجال هدلب ىف ةيدملاىلع ماقملاف دحال رذعال
 وهو (' دصتقم مهنمو ماعلا وهو 4 هسفنل ملاظ مهنف ]ف ىلاعت هلوقك ضصاخلا صاخو ضاخو

 11 مااخلا صاخ وهو «,تاريخلاب قياس مينمو رن ءضاخلا

 مث هلوسرو هللاىلا ارجاهم هتيب نم جرخب نمو ةعسو #8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 7 امحر اروفع هللا ناكو هللا ىلع هرجا عقو دقف توملا هكردي

 خا قولمحا ةلحارلا كرس نا عيطتسيال اريك اخيش ناكو هينبل "ثيللا تنم :ةردض ني تدنجلا لاق

 | ةرضحؤ لاوس لا ؟ءابيعلاوا جح وا ملع باط نه ىيد ضرغل ةرمث لك اولاق فاشكلا ىفو

 | اهآَو لوقا "لا هيلا وع هدارغف لا.كلا لبق تامه هرحس س ل3 ئدنما هداتفاب ريهشأا خيشأا

 خلا القعو اعرش قنتملانم داواقلا نمر خ الا كلغلا فءهزنسس دق ىاونقلا نيالا دص ريبكلا خيشلالاق ام

 لا توملادعب .قرتلا مدعىلعلدي اف ةيمكجلا ص وصفلانه ةيبيعشلا ةملكلاح رسشثىف ىئاجلاىلوملا لاق

 لا ناطيشلاءاوبتساوةيناويحلاهتايح و ناسنالا فعض ةياغنمةي الاف :راشالانا ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 ١ اورصقتنا حاج مكلع سيلف ضرالاىف مترض اذاو إف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 6 اورفك نيذلا مك دش نا متفخ نا ةولصا نم
 خا رهظلاىلصاذا رفاسملا ىدادحلاريسفت ىف لاق خا ماع الا و رصقلانيب ريرختلا ةعركلا ةي الاهاظو

 مهيف تنك اذاو * انيبم اودع مكل اوناكنيرفاكللانا إم ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 | اونوكيلف اودجس اذاف مهتحلسا اوذخألو كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةولصلامهل تقف

 . نااار وك 4 5--
 © كعم اولصيلف اولصي مل ىرخا ةشاط تاتو مكئادو نم

 خلا هيموقةي ناك امم ما وةرصع لكى ف ملسو هيلع ىل اع هلا لص هللا لوس ر نع باو ةمئالانا فاعكلاىف لاق
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 مهي م١ م

 موقىلا نولصي نيذلا الا + اريصن الو الو مهنم اوذخع الو هه ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت

 ءاش ولو مهموق اولتاه وا ؟رئاش نا مهرودص ترصح ؟ؤاحوا قاثم مهس و من

 هللا لعج اه الا مكلا اوقلاو كولتاش ملف | ؟ولزتعا ناف ؟ولتاقلف مكيلع مهطلسلا هللا

 5# ؟ونمأي نا نوديري نيرخاآ نودحتس *« اليس مهلع مكب

 +1 ءابحا امندلا لها ذاخحتانع اوبم ميئاف ىلاعت هشاىلا نيرئاسإا بلطلا بابراىلا ةي"آلاىف :راشالاو
 ملا ةيزج ريغ نه رفكلاىلع مهنه دحا كرتو رافكلا ةن داهم زوجمال هريسفت ىف ىدادحلا لاق

 ؛ ملناف ايف ١ دكا ١ هذتفلا ىلا اودر الك مهموق اونمأيو ىلاعتو هنأ دعس هل وق ريسفت

 1 هومتف# ثح مه ولتتاو مهوذخف مهيدبا 0 اوقليو ؟وازتسب

 ١ هي انيم اناطلس مهلع كك المج
 نا ملعاو "جا نيقئانملا نالذخ نا ىف مالا نيد مقاو فالتخالان ا ىلوالا ةب الاف ةراشالاو

 'خا رايتخا الو الصا دبعلل لعفال هنا ىلا تبهذ ةيربجلا

 انمؤم لتقن..و اطخالا انهؤم لتس نا نمؤمل ناكامو 88. ىلاعتو هناحيس هلوق ريسشفت

 1 اوقدصب نأ الا هاها 9 ةملنم هيدو هنم وم هقر ربرحتف ا

 نم افوخ ةْسدملاىلا رجاهو ماسا همال لهج ىنا اخا ناكو ةعسر ىلا نب عتانع مان تىود د

 ا سفنلالدب وه ىذلا لالا هملو ىطعا اذا لوتفملا لتاقلاى دونم ردصم ةيدلانا ملعاو 'عاواعا

 نف ةنمؤ٠ ةبقر ريرحتو هلها ىلا ةماسم ةيدف قاثيم مهنيو مكس موق نم ناكناو

 3 ايكح املع هللان اكو هللا نم ةيولا ناعب أدم نءرهش مايصف دحب مل

 ملا اهتيكزتو سفنلا ةيبرت نا © نيعباتتم نيروش مايصف دجم مل نك زن ىلاعت هلوق ىف ةراشالاو

 هلل يقدلو هلدلو اءلف ةنطمللاو ايندلاف نوبغربال اداهز اوناك دشرلان وراه دالوانا ىكح

 ا هيف شيعي جاحز نم تبب ىف هلخدا

 بضغو اهف ادلاخ هج هؤازخ ادمعتم انمؤم لت نمو ف ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت

 أ املظع .اباذع هل دعاو هثلل و ةلغأ دا

 ىف اليتق هاخا دجوف ماشه .هوخاوإ وه ماسا دق ناك ىنانكلا ةباسص نب سيقم نا: - ىئؤز-د
 خلا بيسلا صوصخ نود ظفالا مو.عب ةربعلانا ملعاو لا راجنلا ىن
 هللا ىلا اكشف مدس هنم غرف الكف ارام هانيف س دقملا تيب نايش دارا مالسلا هيلع دوادنا ىوردقو

 'لا ايندلاىف هٌوازج كلذف ىلولا هنم صنقا اذا لوتقملانا ملعا مث لا ىلاعت

 الو اودتق هللا ليسو مترض اذا اونما نيذلا اما اي قه ىلاعتو هتاحس هلوق ريسفت

 هي ايندلا ةولا ضرع نوغتيت انمؤم تسل مالسلا مكملا ىتلا نمل اولوقت
 ا ةوادعامهنييو ةقلخلالصا ىف ةرفاكس فنلاو ةرطفلالصاىفنمؤم بلقلا نا ةي اآلاىف ةراشالاو

 مكلع هللانأ ىلةنم متنك كلذك ةريثكمتاخ» هللادنف © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 م اريخ نولمعت امب ناك هللانا اوْستف
 توكلملاو كلملافىرحجيالو ةئطابلا رابخالا هثع بزعتال ىذلاوهري حلا هللادمحر ىلازغلا مامالا لاق

 حا ا رفتغم زاك دق ءءاطخ ناو ةماسا ًاطخا امك ”ىطخم دق دهتملان زاىلع هَ لا تاك ا 0

 مالسلاكت رقب كبر نا دمحاي لاقق مالسلا هيلع ىتلاىلا ءاج مالسلاهللع ليريجنا سابع نبا نع

 4 1 .نجيامووش# كارا ىلام لوقب وتضو



 م ٠ يس

 | مكف نقو ابنقظصن إل نسحل ةعافش عفش نم. ل ناجم :هلوق نيسفت ”4 6: |

 7 ا كفك ذيل ا ةملس ةعافش

 ب ما ةوشرلاو دودحلا ىف ةعافشلا ار انيس - ىرتشعزلا تاآلي

 0 ةيورخالاوا |

 7 تنقع“ وم لك لع هللان اكو 0 ىلاعتو هن احس هلوق ريسقل ؟©غبا

 لاديال ( ةنسح ةعافش عفشينم ]ل ةي“الاىف ةراشالاو لا ملسملل ءاعدلا ةنملا ةعافشلانمو ْ
 "لا ريغلاىلا تاريخلانم عون ْ

 5 اهنم نسحاي اوش ةيح مديح اذاو » ىلاعتو هن احم سهل وق ريسشا مها

 لاق هنا مالسلا هيلع هنع - ىور لا سلا كاح ىهو برعلا ةيحت ىلع ةيع مالسلا ىفو
 كيدلا (( قاتطسي بارع مل سكي مقبله مالسلا لاق نع )

 26 ابيسح ”ىش لك ىلع ناك هللازا اهودر وا هت ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنا 309 |

 مالسلا مكيلعو ) لاقت كيلع مالسلا لسو هيلع هك ا ل الحر نا ىور ا

 جا ىثاملاىلع ديس ا ةيتشلاف مالأس ىف هب ”الانإ ىلع روهمج اف كرر دخلا 14 هللا ةمحرو

 مهضعب لاقو خا مويلع مسي نررزتهسانلا أوو ماخلالخد نمو هيشاوح ىف خيشأا نا لاق

 لا مالسلا كارت ريمالاو ىلاولاو ىضاقلا عسيال

 عدتبملازا راتخلا ىيطلالاقو . "للا عونمريغ مهناسحا ةلباقع باتكلال هال ءاعدلا كلملازبا لاق ؟ 6+
 ُ_ ىدحو 3 ا واولاب مكيلعو ةمذلا لهال لاش الو فشكلاقف لاق ا مالسسلاب 0

 1 هيلع درف ملسف ىنغ هيلع لحد مب تفاحو مالسلا هيلع درف هيلع ملسف ماعىلع لخد احايس نا

 | نيمو نيكلتتلا نم راندلا لقا مالللا* ىيلع والات لعاو تالا غلب اذاف 'لا باوجلا

 ا ميل نيرخأتسملاو 0 نيمدقتسملا هللا مر

 ي وه الا هلا ال هللا 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنت
 لا روزالا هن ملع. ءاج ىتم رئازلا نا ىلع لدت راثآلاو ثيداحالا ٌادمحر ىطويسلا مامالا لاق
 ةراشالاو عا هيلع مملالعدربو هربق ىف ىلصي ثيحم ندبلاب لاصتا حورلل ةقيقحلا بابرا لاق

 خلا هنم نسح>ا ريخف ريخلا اما ” اهنمنس>اباويغ ]) علا ريخلا ع ةيعا متيحاذاو ) 35 الاى

 0 ادي دح هللا ن نمقدصا نموهبف بيرالةميقلا موي ىلا مكنعمجبل 5 ىلاعتو هناحبس هل وق رب 20 -؟ءوو

 ا ىنعي ( كلذ هلزكي ملو ) بذكلاىلا ىنيسن ىا ( مدآ نبا ىبذك ) ثيدحلا فو
 ا ىريكلاو 01 ىلسولاو ا ىرغصلا . ثالث ةمايقلانا ملعاو ا 3 اهنا

 2 ىكحو - هللا همصخف هللا نع نا هيلقو هللا لاق نمو ىتاطسبلا ديزب وبا خيشلا

 تنء هبلعو ضوملا ىلع ربارسس عضو دق هنأ ىأرف هسورب ةدلب ىف ةحيل وشب ةلل لخد ءاحلصلا

 ىا هلاال لزالاىف سلاناك ىنعي 6 وه الا هلاال سلا ) ةب الاف ةراشالاو ا نملك ناطلس

 'عا وه الا مدعلان م قاحخلا دجوب دحا هعم نكي م ا

 ادا مة نا هللاو نيتئف نيقفانملا ىف مكل اف © لات هاهم كارد ربع مذ |

 م ا بوأال واول ساما ا اودهتنا نودير |

 اولوت ناف هللا ليبسيف اورجاهي ىتح ءابلوا مهنم اود الف ءاوس نونوكتف 0 ظ

 ن مهوعدجو ثدح مهولتفاو ضودخف ْ

 إ 01 هتطاب ىف رغ هئاماب قب زفكلا تاراما < نم كلذ ناك هريغل :شكلافو نم نا ٠ ىلا ةراشا 0 ْ
 1 ا 2 0-هل ل ا



 بمد

 / 6 ةدتشم جورب كولو توملا مك 20 اوتوكم اغا 0 7+ ىلاعتو هناحبس هلوق . ريشا <

 لع مهضتيلا لق تينا انودلاط هيف نحت ام دولمل معي ول مهدا نبا ميهاربا لاق

 يبق نميف ناك ةي هلا هذهىف دهاحم ل 'جا فرعا النم دبعا ىتارب لاقو بدذؤفق هللا فرعن

 14 ريجا اهل ناكو 0

 مهمصن ناو هللادنع نم هذه اولوُسش ةنئسح موصل ناو 0 ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت 5

 نو موقلا ءالؤه لاق هلل! دنع نم لك لق كدنع نه هده اواوش ةئيس

 © كسفن نم ة هّندس نم كياصا امو هللا نش ةنسح نم كبياصاام * اثيدح

 نا ٍلعاو لا ىوهلا مكيلع بلغ نيذلا ةبلطلا ىز ىف هلاطبلا لها اي نا ةي' الاف ةراشالاو

 'غا بنذب الا هيسن مث نآرقلا لجرلا ظفح ام كاحضلا لاق 'ا بتاسم ةعبزا لام<الل ٌْ

 عطب نم * ادهش للاب قكو الوسر سانلل كالسراو © ىلاعتو هناحس هلوق م فت 54+

 5 اظيفح مهلع هلالسرا اف ىلوت نمو هللا عاطا دّقف لوسرلا 0

 2 ْ ١+" ٌتااوندق نذلا ساتلاىا (الوسرسانلإكانلسراو ىلاعت هلوش ريشي ةيمجنلاتاليوأتلاىفو |
 ولا ىلع وو كعب علا دوس جام 2 ميلا + |

 خا ردقلا ةليل تنيعتالو نأ 2 ْ

 مهد ةقناط تدب كدنع نم اوزرب اذاذ ةعاط نولوشو 2 ىلاعتو هنادع اسس هلوق ريسفت 00 ْ

 هذا هللا ىلع لكوتو مهنع ضرعاف نوتس ام ب تس كيا هللا لنوع ىذلا ريغ ْ

 1 اريثك افالتخا هف اودجول هللاربغ دنع نم ناكولو نا رقلا نوربدتي الفأ

 حا موقهزوج ناقتالاىف ىاوتبلا مامالا لاق ٠ ضعب نم غلبا هللا مالكض عب لاقي نا زوجي لهو

 نا رقلا ىهوج ىف ىلازغلا لاق خا هريغ ىف همالك نم لضفا هللا ّتاماك نيقتحلا ضب لاقو

 "غلا تايآلا ليضفتىف فقون نمو
 2١*' هظافلا دارطا اهدحا . هحوا ةثالث نم مالسأ كسلا هلع هقدص ىلع لدي نا رقلا ءاملعلا لاق ؟4 هدا

 2ك هللأ عم منام ساب اقاب سناىف اناف ءافلاب هفصول ناك لسو هيلع هللاىفص هللال وسر نا ةراشالاو

 هودر ا هب اوعاذا فوخلاوا نمالا نم صا ره ءاخأ - اذاو غ ىلاعتو هن ادء.س هل وق ريسفت معو

 28 مهم هن وطشتسي نيذلا 3 : مهنم مالا ىلوا كلو كوسرلاللا ظ

 نم ةبيتلاوا ٍروُشْخا .٠ ١] لاز) نغلالا نم .ةماب مهل ختف اذا 0 ىلا ةراغأ هب ةلا فو ْ
 جلا لاللاو لالا تافص راثآ ١

 « الااقالا ناطيشلا متعتال هتمحرو مكلع هللا ل ضف الولو #: ىلاعتو هناحبتس هلوقريسطل 587

 7 كسفن الا فلكت ال هللا ليسو لقاقف

 خا هنع ّساىضر قيدصلاى لا عجار ءانثتسالا لما هتاليوأتىف هريس سدق نيدلا مجم خيشلا لاقو د
 هينيعو ةكرتلانم هسار لمخ سو هيلع مال ادمحج :قلخ كلامي ها قا ةءاتكملا ضمالالاق

 لإ رك دلانم هلاساؤإ ةريعلا نم هينؤإو :ءاملازم ا

 اورمك كيفان >3 قف د نيمولا ضرحو + ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 744

 0 نا نس هللاو

 نام 0 دا برو دعب نايفس ابا دعاو مم-وهيلع هلنأ ىلص للاآل وسر نا قوز ا

 ملا © ك..سفن الا فلكتال هلال يبس ىف لتاقق ب ةيمحتاا ةاليوأتلا ىفو خا ةدعقلا ذ ىف |
 ىي

 جا كيفن قحلا بلط ىف دهاغ
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 #* لوسرلاو هللا عطل نمو #8 ىلاعتو هنا>يس هلوق .رسسفلا * ظ

 خلا رايدلانم ج ورحلاو اهتافص ءانفاو اهتايح ىه ىلا اهاوه عق ةقيقحلاف سفنلا لتق نا ملعاو |
 هيلا قوش نماي لوقي وهو متاق باب انا اذاف نائبل لبج تلخد لاق مهدا نب مهاربا نعو |

 دبعملاك مدحا نئوكيال ) ملسو هيلع هللابص هللالوسر لاق خا مداخ هل ىسفنو هل بحت ىلقو

 نيف دصلاو نيبنلانم مهلع هللا علا نيذلا عم كئلواف 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت <
 26 اماع هللاب ئكو هللا نم لضفلا كلذ * اقينفر كئلوا نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو
 ةمايقلا ناك ياطف َتيأرُف «تلمبقأ ةيكم ةليل تاذ ئتذخا.لاق. هنا نيحلادل!| ضعب نع حاقد

 ةنجلانواخدي ىتما لك ) ملسو هيلع هللادص لالوسر لاق خلا نوبساحي سانلاناكو تماق دق 0

 ثيدحلا ( ىبا ن٠ الا
 اورفناوا تامث اورفناف ؟رذح اوذخ اونما نيذلا اهيا اي #8 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت 5و

 | مهعم 93 مل ذإ ىلع هللا ذا دقلاق ةءاصم مكتباصاناف اطل قمل مكنم ناو + أعم

 ظ تنك ىتتيلاي ةدوم هنو مكس نكت من أك نلوقل هّللاَنم لضف مكباصانئلو * اديهش

 | © ةرخآلاب ايندلا ةويللا نورششي نيذلا هللا ليبسف لتاقيله * ايظع ازوف زوفاف مهعم

 ظ خا هيف لمعي لضف وا هندي ضرف ىف الا هارثال قداصلاوقب صاوخلا رفعج ناكو

 هي امظعا رجا هتؤن ف وسف بلغيوا لتقف هللا ل سس ىف لتاش نم و 8: ىلاعت وهناحي سهلوق ريسفت 75

 ثيدحلا ( ملظملال للا مطقك نتف ”ىم نا لبق لامعالاب اورداب ) سو هيلع هللاِدص هللال وسر لاق

 ناسنالاصلخ هبو تارك ذ امهلاتق ةلآ ىنعي ناطيشلاو نسفنلا داهجىف حالسلاو ةدعلانا ملعاو
 خلا ىتاسفنلا ىوهلا ريسا هنوك نم

 لاحرلا نم نيفعذتةسملاو هللا لسس ىف نولتاشال ل امو 0 ىلاعتو هناحح سهل وف ريسفلا ا

 انل لعجاو اهلها ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخا انير نولوش نيذلا نادلولاو ءاسنلاو

 اورفكنيذلاو هللا ل دس ف نولتاَغب اونما نيذلا * اريصت كن دل نم انل لعجاو املو كن دل نم
 ه6 افعض ناك ناطشلا دبك نا ناطيشلا ءايلوا اولتاقق توغاطلا ليس ىف نولتاَغإ

 ١ نا ملعاو 3 ىوهلاو : سفنااو . ناطسشلاو .٠ ايندلا . ةعبيرا كوادعا لوس نب دمحا لاقت <54

 ْ ناطخلاوي رمع نا - قوز ب خا نيح لك هتايلوالرصان هللاناف ةقيقحلاف فيعضناطيشلا دك

 نيماوصا هيلع هنلأسي شيرقنمه ءاسن هدنعو مالسلاهيلع ىنلا ىلع اموي نذاتسا هنع هللاىضر

 ناطيشلا دارا لّيارسا ىتىف دباع ناك.لاقدنا هبثم-نن بهو نع س.ىوزو -. لا هتوص ىلع

 جا كلذ ريغو بضغلاو ةوبمثلانه هدارا ةهج ىأنم عطتسي ملف هاضي نا

هلوق ريسفت 4
 هناحبس 

 + ىلاعتو
ق نيذلاى لا رجلا

وفك مهل لب
 مكيديا ا

صلااوميقاو
 دشا وا هللا ة.شخيك سانلا نوشخ مهنم قيرف اذا لاتقلا مهلعبتك امله ةوكزلااوتاو ةوا

 :4 ليلق ايندلا عاتم لق بيرق لحاوىلا انثرخأالول :لاتقلا انيلع تبتك مل انير اولاقو ةيشخ
 6 البف نوملظت الو قتا نم. ريخ ةرخ آلاو له ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ١

 الجرزا -ىور خلا ةريثك ةرخ الامنو ةليلق ايثدلامن نال ايئدلازم ريخةرخآآلانا ملعا
 . دقق دعب اما [ محرلا نجرلا للا مب ] بتكف ةلابقلا بتك ١ هنع هلا ذر ىلعل لاقف اراد ىرتشا

 | اهدعمي ملف اهللق خ ايندلا نم فلكم هلنادهمحر ىريشفلا لاق "ا اراد رورغمه نم رو رغم ىريشا

 | لا نيئمملا هدابع ءازجل الحم ةرخ آلا رادلا لعج اما املا ضءب لاق "لا ايش كل
 : انج تدعم يسمع هم عدم ا هد امص تدعم +7 -



 --  ةنيظ دف
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 رتكحاذاو اهلها ىلا تانامالا اودؤتنا ك سمي هللانا 98 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 بك لدعلاب اومكحت نا سانلا نيب
 ا ءايشا ةسخ ىلع موادب نا هيلمذ ةماركلا هذه لاشننا دارا نم ثيالاوبا هيقفلا لاق

 :6 اريصب اعبمس ناك هللازا هب مكظعي امعذ هللازا #3 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ةياعر نم ديالو هذ مه وا داعل | راس عم وا هر عم نوكتنا اما ناسنالا ةلماعم نا ملعاف

 4 قاحلارلا اس عه ةنامالا ةطروخو ىلاث'ا ا 2 ةثالثلا مطل هذه عمي ىف ةنامالا

 كن مالاىلواو لوسرلا|وعبطاو هللاا 57 اونما ال وقريسفلا

 3 ريخ كلذ رخ آلا مونلاو هللابن ونم ْؤ ممل نا لوسرلاو هللاىلا هودرف 0 معزا ناف

 (اياذعرانلا لها «شانم ناطللاووه 0 ناماه عمناكروجلا ىلع اناطمللد لدنم ) ماللاهيلع لاق

 خا زوجمال سايقلاو دابتجالازنا ىف ةيآآلا هذه ىهاظب ىهاوظلا باحا ىسعو ثيدحلا

 ه6 اليوأت نسحاو ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت

 للاىلص لاق مهل ةعاط الف هوفلاخ اذاف قحلا اوققاو اذا ةبجاو ءارصالا ةعاط نا ىلع ةيآ تلدو

 ىلا لسرا مورلا باكنا - ىور خلا ( قلاخلا ةيصعم ىف قولخل ةعاطال ) ملسو هيلع
 خا هوانبو ةفيلخلارادزبا لاق ةنيدملاىلا لوسرلالخ داملف ةيجلاو بايثلانم اياده هنعدّنلاىذر رمع
 ىف هةذاتكيو عيرلا ةدوجم هماعي هيلا تبن كف ةيحان ىلع لماع هلناك قاورعما ذا تا ةووود

 احالص مهلاوحاو اياعرلا لامعا ب.> 1 نون وكي امنا ةالولازا ملعاف خلا موسرلاىلع ةدايزلا

 جلا ةيبرتلا سما هديب نمو نولصاولا غياشملا ةقتيقحلا ف مالا ىلواب دارملاناب ملعا مث لا اداسفو

 امو كللا لزتا امب اونما مهما نومجزي نيذلاىلا رتمأ ىلاعتو هناحعتس هلوق ريسفل

 ' ديريو هب اورفكي نا اورما دقو توغاطلا ىلا ا نوديري كلبق نم لزنا
 لوسرلا ىلاو هلآ ل 1 ىلا اولاعت مهل لش اذاو + أدعي اللاض مهلضي نأ ناطشلا

 مهيديا تمدق امي ةبيصم مهتباصا اذا فيكف * ادودص كنع نودصي نيقفانملا تيأر
 أ مهبولقىفام هللا لع نيذلا.كثلوا * اقيفوتو اناسحا الا اندرا نا لاب نوفلحي كؤاجمث

 أ هيف تنس قام نامز .ساتلاىلع ىتأيل ) لاق٠هنا ماسو هيلع تالص هللالوسر نع - ىدر -

 ## مهسفنا ىف مهل لقو مهظعو مهنع ض عاف

 ا قحلاب ىضقي ناكهنال مالسلاهيلعىتلاىلا ىدوهيلا هاعدف ايدوهي مصاخ اقفانم نا سابع نبا نع

 هللا نذاب عاطيل الا لوسر نم انلسرا امو * اغبلب الوق 8+ ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 م لوسرل رلا مهل رفغتساو هللااو رفغتساف كواح مهسشفنأ اوءلطظ ذا مهنا ولو

 مهسفناىف اودجال مث مهني رجش اهفكومكحبىتح نوئمؤي ال كبرو الف * امحر اباوت
 7 اماست اوملسو تدضق ام اح رح

 نع جراخوهف ملسو هيلع هللا وص لوسرلا صاواو ناصاوان هش در نم ناىلع لئالد تاي“آلا هذهىفو

 ( هبت كج امل اعبات هاوه نوكي ىح مدحا نمّؤيال ) ملسو هيلع هللاىبص هلال وسر لاق خلا مالسالا

 تلي جاوب مكسسفنأ اولتقازا مهيلع انيتك انا ولو #9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 دشاو مهل اريخ ناكل هب نوظعون ام اولعف مهنا ولو مهنم لبلق الا هولعف 4 ؟دايد

 6 اهقتدم اطارص مهانندهلو # امهظع ارجا اندلنم مها آل اذاو * ايش

 تيدا !دحو 0 اسرغ راص ذئموب قاس عبتا نف ةعدبلا هيف ددحو

 1 تتوج جول وو تس 215 روع مدس هج تعد

| 
| 

 د دهس مس ع حسم جسم رع معسل مع اوعمو دمعموم ١ ميسم *



 مدح ؟١ رجح

  7١7لردسما انلزث.امجاونما باكل اوتوا: نيذلا اهيا اي 99 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسغ |
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 تبسلا بامصا انعل ام مهنعلنوا اهرابدا ىلع اهدرتف اهوجو ننلاكل لبق نم 2

 جا اضيا ةمالا هذهىف مقو دق خسملانا معا

 | ه5 ءاشينمل كلذ نودام رفغيو هب كرشينا رفغيال هللانا 3 ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت

 ا 'لا راج سار هاو لوختم ثدداحالا ة ارا م ادعو ن2

 خا سوبا ماعلا اذه فلا هتقلخ ًدبمىف ناسنالانا اف لوقلا قيقحمو ةبآلا

 4 امظع امنا ىرتفا دقف هللاب كرمشينمو 98 ىلاعتو هناحيبس هلوق ريسفت

 ظ ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا تنكر مالهلاهئلف ىنلا مم هدمت لتاقر اًننمح وناس ”ىووأ -

 ىلجلا ثالث كزفلا تتازف ٠ بتارص ةزفغمللو بتاسم كرشلل نا ملعاو "لا مليش ١ ديرا ىبا

 جا ةرفغملا با سم كلذكو .٠ ىن>الاو ىلاو

 الو ءاشنإم قرت هللا لب مهسفنا نوكزي نيذلاىلا رجلا ة. ىلاعتو:هناحس هلوق نيسفت

 6 انيس اما هب ىتكو كلا هللا ىلع نورتش فك رظنا * التف نوملظي

 '1 ىلاعت هللا نيعْنم طقس هيف سيل ام سانلل نيزننه هرسسدق ىرساالاق

 نووي باتكلا نم ابيصن اوتوا نيذلا ىلا رت ملا ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 - ىور 5 11 ءأ أي ةرهاظلا مولعلا لها نم مهسفنا| قو ندلانا نيس ”هلاىف 0

 1 دوهيلان ٠ ع ةكمىلا اجرخ نيبدوهيلا فرشالا نب بعكو بطخا نب ىح نا

 اوشن نيذلا نم ىدهأ لل 1و رك كر ا ب ىلاعتاو هناحعس هل وق ريسقلا

 نم بيصن مهل ما * اريصن هل دحم ٠ نو هللا نعل نمو هللا مهنعل نيذلا كلوا * المس

 دقف هلضف نم هللا مهيش ١ أم ىلع س الا نودسحب مأ « اريقن سانلا نوت وب ال نذاف كلملا

 مهنهو هب نمأ نم مهنف * * اميظع اكلم مهانيتاو كاملا 0 مهاربا لا انتا

 ىنم نا وه دسحلاو لا ديدشلا لهجلاب ةمدقتملا م دوهيلافصو ىلاعت هللانا معاو
 1 0 لب هريغ هللا ىطعيال نا

 1 ادولح مهانل دب مهدولج

 ىنلا جمع ابل ليقو 3 هتبقاع ةماخوو عملا ىلع هصرح ىف مدآ نب ءامكحلا ضعب هبش دقو
 للا ماسقا ةثالث ىلع كلملانا مث 'لا رانلاهسمم ال .لجر اب 1 رانلا ىلع علطا مالسا|هيلع

 3 امكح 0 ناك هللازا باذعلا اوقوذيل 88 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 | نيمدانالو نيئانريغ مه رئابكل ع اونام نيذلا اهلك ممالا ىدح وم نم تالا تاحانا -:ىئورا

 "لا نيدهازلا لوق نيلوقت سفناي هسفن بتاعي اهف٠لوقب ,كامسلا نبا ناكو "ما مهنم

 ىر# تانج مهلخ دنس تاحلاصلااولمعو اونما نيذلاو +, ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 هي اليلظ الظ مهلخدنو ةرهطم جاوزا اهيف مها ادبإ اهيف, نيدلاخراهنالا اهتحمن نم

 ف نك اذا تلق ناف خا ةعاس ةيئمع ع ومد ,دلعتيتال قا كاديئوسا 2« نب ديزي, نع غر زكيرش و

 ا لولظلا لظاابااهفصو ةدّئاف افااهزحل ىذؤت سمش. ةنجلا
 يييححييججججسسسسا سس ح7
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 3 3 مهل لا ناكمو هللا مهقزر م اوقفلاو رخ -5لا

 هيك المو قودلاىلا' جرخ لج لْثك ةعمدلاو ةايرال تاعاطلا لينه لثم ءامكحلا ض»ب لاق

 'عا ادحانا هع.سقرط اذانه لخبلا ءالب ىلبنمم انيأر دقلو فادكلابحاص لاق 'لا ىصح

 تؤبو اهفعاضي ةنح كنناو ةرذ لاقثم لظبال هللانا 9 ىلاعتو هناحبسهلوق نيسفت
 ١ 6 اهظع ارجا هندل نم
 "ما ةقدصلا هذه كيفنت ام لاقق كالذ ىلبعلا ىأرف رايد ةئاع قدصت ايسوحم نا ليق
 'لا نيرخ“آلاو.نياوالا سّؤر ىلع .دانم ىدانيو دبعلاب ةمايقلا مون ىنؤي هنا - ىور -

 ع كب انثِجو ديهشب ةما لك نم انثَج اذا فدكف 8 ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت
 ضرالا 4# ىودتو ول لوسرلااودعو او رفك نيذلا دو دموي د ادهش ءالؤه

 لاق ثيدحلا ( ةنجلا ةنلا لها لخد نيح هتكئالل لوش ىلا#ت سانا ) حيحصلا ربخلاىف درو

 "خا نييلع ىلءاو سودرفلا ةنج.نم ريخ ةيبلالا ةفرعملا ةوالح ىءاطسبلا دنزب ونا

 7 اًثيدح هللا نورت و + ىلاعتو هنا>بس هلوق ريسفت

 حا ماهبلانم» ىلاعت هللا كح امدعب نوكي اذد نا ةرخ لا وار فيلل عدا 38 دماحولا ركذو

 '-ا مهلامعاو ,هثابب مهفرعيف ةيشعو ةودغ هتما لامعا مالسلا هيلع ىنلاىلع ض ضرعي هنا ملعاو

 ىلاعت هلوق ىف يقاشبافلا بي لاق +. :ةحلا نيتبكرا واتم نابءمهل :ندؤي: نأ .نونقك قولا نا ك فور“

 "حا ةجردلا ن٠ 2 اعزفحي لك_رضخ ام دهاعلاو ديهشلا #« انثج اذا فيكف )

 ىراكس ماو ةولصاا اوبرقتال اونمآ نيذلا اهيا اي 8# ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ب ىخرص 0 اولستخت ىتح ليس ىراع الا اذجالو نولوقتاام اوملعت

 ا!ىخر ةياحصلا لضافا نم ارفث اعدقف انارثو اماعط عاص فوع نسنوهرلادنعا قا قوز

 للادمحر زوصنم ونا مامالا لاق ا ٍةالعاا نيع نع ا قبلا“ نيبال 'غا مهنع

 ل ( ةرسالا #8 ىو األ لا هلا دهعلل ةالصال ) ملسو هيلع لابد هتلالوسر لوق عض

0 
 ىي

 ا ةالدلا نع ىهنلا هيف

 ءاسنلا متسمال وا طئاغلا نم مكنم دحا ءاج وا رفسىلع وا ةيلل خ1 هلوقريسفت

 هي اروذغ اوفع ناكهللانا مكيدياو مكهوجوب اوحسمافابط اديعص اوممتيف ءام اودجإف
 04 هبر ىجان ىذلاوه ىلصلاو هتاجانم تطل نمّؤملا جارعم ةالصاانا ةراشالاو

 ةلالضل انوريشب ناتكللا نم ادصن اونوا نءذلا ىلا رت م 3 ل11 هن احبس هلوق ريسفلا

 :6 اريصت هللاب كو الو هللاب كو مكتادعاب ملعا هللاو * ليبسلا اولضت نا نوددريو

 نولوشو هعذاو٠ نع ملكلا نوفرحب اوداه نذلا نم #8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 هي انعارو عممريغ عمساو انيصعو انعمس
 ءوسلا ءاملع مهو هقئاقحو هرارسا قزري ملو !يهاظ باتكلا ملعنم اذه قول لمان ةذاشألاو

 روئس هل ناك هنا عاملا ضءب نع :ىوو لا ايندلا ىلع اصرح شا نيد ىف نوتهادللا

 لبرج ارو دابا

 اًمطاو انعمس اولاق مهئاولو امدلاىف اًنعطو ماقتل آل 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 هكاللق الا نوم وبالف 1 هللا مهنعل نكلو موقاو مهل اريخ نال انرظناو عمساو

 ح كا لاق: ثيدحلا ( .ىلاعت 'ٌسادحاو هب ىنبرال املع ملعت نم ) ملسو هيلع الص تلالوسر لاق
0“ 

 ا هللا ةعاط لع هب | ناعتس ىذلاوه عقانلا م اعلا ىلذاشلا



 ع ك0 ا

 04 امندلا ب> رع ملا ىوهلا عابتا اهلا ءايشا ةثالث 4 ةحردنم رئابكلا اةلجو 1 ١910

 'خا ريغلا ةيؤر اهئلاثو
 بيصن لاجرلل ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام. اوت الو #8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 هو املع ىش لكبناك هللانا هلضف نم هللا اولثساو نيسّتك 1 امم بيصن ءاسنللو اوستكا امن
 ا ريغلا ف راعم ىلع ةدئازلا ف راعملاو لماكلا سس دحلا و ماتلءاكنلاك ةيناسفناما تاداعسلا بتاسم نا مللعا و
 (ىنالب ىلع ريصو ىئاذفل ملستسا نم ) لاق هنا ةزعلابرنع ملسو هيلع هللادص لوسرلا ىكح -

 تالامكلانم ( ضعإ ىلع مكضعب هبدّشالضف اماونتالو ]) ىتاشاقلا نيدلا لاك خيشلا لاق ثيدحلا

 "لا ةلوالا دادعتسا بسحب ةيترثملا

 نيدلاو نوبرقالاو نادلاولا كرت ام ىلاوم انلعج لكلو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 3 ادمهش يل 2ع ناك هللانا 0-2 موت اذ مكناعإ تدقع

 34 * ضعل ىلع م يضعل 0 اع ءاسنل يلعن وماوق لاحرلا © : ىلاعتو هناحت اس هل وق ريسفت

 0 هيلا هللاىح واق ىف سمدلابن ىللاَشال نا كلأسا ىهملا لاق مالسأ|4.لع ىسوم قادم عواد د

 © مكناعا تدقع نيذلاو ري ىلاعت هلوق ىف ىربكلا نيدلا مجم خشلا لاق "خلا ىسفنل كلذ
 *لأ ,ةوخألا دقتع مهنيبو مكسب .ىرج نيذلا. ىنعي

 بنخأل تاظفاح ٌتاَمناق هاد مهلاوما نم اوقشنا اعو 0 اعتو هن احبس هل وف ركاسلا

 نهود رضضاو عجاضملا ف نهورجخاو نهوظعف نهروشن نوفاحب ىاللاو هللا طظة>امب

 46 اريك ايلع ناك هللانا البس نيلع اوغبت الف مكنعطا ناف
 درب ال ةارسعا ىل هللا لو سراي لاقف ماسو هيع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاح هيا: نيوزرإ

 "لا ( اهكسما ) لاق اهبحا لاق ( اهقلط ) لاق سمال دب

 نب را ةقيقحلا ىف لامحا 10 نم دحاو ىذا ىلع لمحتلا لوقب ءاملعلا ضعب ناكو؟ ع

 عن نهدوجو نال ءاسنلاىلع نيهاوق لاجرلالعج ىلاعت سانا ةيالاىف ةراشالاو :'خا ىذا

 4 عورفلا نهو لوصأالا مثو مهد وجول

 1 اريثخ املع ناك هللانا امهْسش هللاقفوب احالصا اديرب نا اهاهانم

 نم:لضفاب مربخاالآ)  ملسو هيلَعَساَلص ةللأل وسر لاق نيبلا تاذ_حالصا ىلع. ثح ةي الافو
 لا ( نيبلا تاذ حالصا ) لاق ىلب ا 1 مايصلاو ةالصلا ةحرد ْش

 | اناسحا نيدلاولابو ًايث. ةب اوكرششت الو 0 : ىلاعتو هتاح.س هلوق ريسقت هه
 2 110 ماو ىعاتلاو فر ,ةلاىدو

 ؟ اوسراف ر) ليساكتلا د راع لشتولا خيسعلا نيب 0 عقو اذا هنا ةي لا ف وا وع الانو

 2 ءاعحاو سعب هلك قآل لآ نا لصاحلاو لا نيط-اوتم

 بنجلاب فل بنما راخلاو ىبرقلا ىذ راحلاو 2+ ىلاعتو هن حمس هل وق راقت

 أ اروخيف الاتخم ناكنم تحال هللانا هكتامبا لكل اهو لحسلا بَ
 1 ظ !ىقعلاو انئنلات . 3 هعمدعتالو هيهاؤنو و هصادأ قار 38 هدحو شادمعتنا ةداعلانا ملعاو

 هيك

 3ك نومك لخللاب ياقة نولخ ناذلا 2 نلاعق ةيادعتس هلوق ىو مد/

 سانلا ءاثر مهلاومانوقفني نيذلاو « انهم اباذعني رفاكمل اندتعاو هلضف نم هللامهيتا

 1 ناطيشلا نكي نماو: نخ الامويلاب الو هللاب نووي الو

 جا هاوسامع شارعالاو ةيلكلان ساىلع لاتقالا ةيدو.علا ظطرحتنا ىهو ىرخا ةزاشا هيفو

 لك -

 0000 7 7 011090107 صج روس ع ا حشا ع ا دعس ع



 هج #8 زجح

 تهارع# مق مكلع انج الو هْضا رف نهرودا نهوت اف كاش هاوي هل وف ريسقلا 4/١

 3 اك املع ناك هنلانا ةضارُملا دعل نم هب

 | 2 كرار دره ل ل مرح نم .انادتع مرخا .نا
 لوصالا ص:و لا هيرق ىلع هقتع اهنم .. ماكحاب بيسنلا مرحلا ضتخلو خلا مارح
 'لا هشن نع اعفد الا ىبرحلا هلصا لتق هل زوجمال اهنم . ماكحاب

 تانمؤملا تانصحلا حكشي نا الوط مكنم عطتس مل نمو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 نشب مع تسع سلا عا هللاو تانمؤملا مكتايتف نم مكتاميا تكلم ام نف

 « تاخاسم ريغ تانضح .فورتملاب نهروجا نهوت او نهلغا نذاب نهوحكتاف
 بتلاىلع بترتي م ةدئاف 92- *لا لاملا ةءالو اهنم . ماكحاب بال دجلاو يالا ضتخاو
 "ا ةمحازملا دنع ةيصولا ةمص مدعو ءالولاو لاملا ثروت ا.كح رشع انثا

- 

 .كلريخ اوربصت ناو مكنم تنعلا شخ كلذ باذعلا نم 1 فحصت نيللعف

 1١" نيصلخلا ةعرشو نيلسرملا نأسنم نم حاكنلانا معا 0

 ظ 7 0 هللا ديرب 2 لاو هلت هلوكؤسم ا

 | 3 امدلا عاتم ريخ ةحلاصلا ةأرملا ناف 0 تاد أ راا جورتلل راتو اهحوكو ةعرشلاو لاق ّْ

 ناو كال اهفصنف دلو اهل نع ناف بئلااماف كل 06 اهلا اولاقو ل اوراتخا مهضعب نأ مْ

 هلئآو ُز لاك كلذلو 7 نا:نم عتسوأ هداعل هتهحر نا 2 ا كريغل اهلكف دلو اهل ناك

0 
 هلع 2# يلهب وسو كك نت دلال كك لع ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 19 |

 امهظع اليم اولرعنا تاوهشلا نوعبتي نيذلاديريو مكعب وتينا ديري هللاو * مكح

 26 افيعض ناسنالاقلخو مكنع ففخم نا هللاديري
 ىف ةراثالاو ا ءاسنلا| لبق م هانا الا مدا نبا نه ناطيشلا نيا ام بيسملا نيديعس لاق

 74 نيبتلا اهلوا .٠ ءايشا ةعبرا ةداراب ةمالا هذه ىلع منا ىل اع هللانا تاي كلا قيقحم

 يك لطابلاب م مكلاوما اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيا اي + ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت 5 0
 ىلامتهلوقىف 3 لا ةتسلاو باتككلا لوصاب ديقم اذه اننهذم هرسس دق ىدادغيلا ديئثح لاق

 د بيس فعضلا اذه نا معاو ا ريصيال اكس الآنأ لا ةراشا 6 افيعض ناسنالاق اخو ُُز

 ْ 'لا هتداعسو ناسنالا لامكل

 لانا مكسفنا اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراحم نوكتنا الا هىلاعتوهناحبسهلوق ريسفنت 6
 5 © اريسي هللا ىلع كلذ ناكو ارانهملكت فوسفاملظو اناودع كلذ لعش نمو * امحر مكب ناك ظ

 0 2 225 هنع نوهنث ام راك اونتجحي نال ىلاعتو هنا>بس هلوق يسن 19 ظ

| ْ 1 0 04 

 43 اع هةمذ مارح ملا ىلع ملسملال 51 مال سلاهيلع لاق همذ ةمرخ ملسملا لام تمرح كيلعلا لاك ظ

 اال ع ا> لاقو 0 الاَرَغ 4 اودلا ء ءاللع نسدلا ن 2و حيشلاىلا لسرا كولا صعب نأ ىكح 35 "خا هلامو ا

 مامهالاّنم ديالنالصاحلاو لا ىكحامالا ةفاك ءاملعلا دنع بنرالا لك الحب 0 لاق

 رابكلاف فلتخاو "خلا ةءعملاىلا ةعملاو ةالصلاىلا :ةالصلا نورسالا لاق "حلا لالحلابلط ىف

 ا هيف ٠ ديعولاب 18 رعوا دحلا هيلع _ عراشلا بتر بئذ لك“ ةريبكلانا ٍبرقالاو



 م: 57 قمح

 الو اهزك ءاسنلا:اونرتنا مكل لحيال اونمأ نيذلا اهيا اي 89 ىلاعتوهنأحبس هلوق ريسفت

 6# فورعملاب نهو رشاعو ةنيبمةشحافبنيتأي ناالا نهو.متيت ا امضعبب اوبهذتل نهولضعت
 "1 لاصخ ثالث الا ,نسح ”قش لكف_قأتلا هر ؛سدق .قطساولا ركب ىفا:لاق

 هبف هللا لمجمو :اث اوهزكتن ا يضف :نةومتهرك ناف 8# ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 187 |
 3 اريثك اريخ

 نا ىور خلا ىلاعت هنا ىضر فلاختال اهف نهيلع ريصلاو فورعملاب نهترشاعم نا ملعا |
 | .لاحرلاةلماتفب# هفصا-ءاسلا ةلفاطم قل ملعا م 'لا ماما لخد مسوهيلع هللابص هللالوسر

 ا انلخ قيضاو القع فعضاو ادرك قرا

 نهيدحا ميلا جوز اك جوز لادبتسا درا ناو 00 ىلاعتو هن احمر هل وق ريسفت ١ مع

 ىخضفا دقو 00000 ا * اشم اماو اناتهب ناوتما الام خو ناجى اراطف ظ

  اظيلغ اقاثيم مكدم نذخاو ضعب ىلا مكضعب

 ا
 ا

 فلس دق ام الا ءاسنلا نم كؤابآ حكن ام اوحكتت الو 8+ ىللاعتو هناحبس هلوق ريسفت 184 |
 2 توم دلو“ ناكشا ْ

 | ايف ةلالدال ةيتالازا ملعاو "لا جاوزالانم نهعنمو ءاسنلا قييضت نم تالماعملا هذه نا معا
 خا راطنقلاءاتيا زاوج ىلعلدبال «اراطنقنهيدحا متيآو !ىلاعت هلوقنالر هملا ف تالاغملا زاوج ىلع |

 6 البس ءاسو 9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 6
 ١ كايتو تاهمالا ورا واعلا ءاب لانا 35 الاف 2 ا 0 ف اغا سب لبق

 هرهاظ سنز نم هلياهمحر قاقدلا ىلع وا لاق 0 امهنم تادلوتملا ىلاعت للاَقا> اههجاودزابو

 خلا انما ىدابم ىف اةماكحا لجا ناك قارولا نسحلاوبا لاق لا هتريرس هللاَنسح ةدهاحجم لاب

 "لا هبيع فرعيال نم كاله عرسا ام صفح وبا لاق 0

 مكتامعو مكتاوخاو مكتاتنو# مل ؟تايما يباع تمرح 9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 5

 تاروت عازل لا يا ل الانا خالا تانيإو مكمالاخو ١
 00 28 تاهماو

 "لا نامزلا اذه ىلا مالسلا هيلع مدآ نمز نم ةتباث تناك تانبلاو تاسهمالا ةمرح نا ملعاو
 ىلع صن ىلاعت لانا ملعاو "لا ةناهاو لالذا ءاولانا ميرحتلاا ذهل 0 ءاقلاا دكؤ

 04 ناوسنلاّن م, افنص رسشع ةعبرا ميرح |

 نهب ملخد ىتاللا مكئاسننم كروجحىف ىتاللا مكئابرو #9 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت 140
 ناو مكبالصانم نيذلا مكئانبا 0-50- مكيلع حانج الف نهب متاخد اونوكتت مل ناف

 ه6 امحر اروفغ ناك هللانا فلس دق ام الا نيتخالا نيب مك

 .. ا الا دال وخ ماجا وكلا 3: 2
 ا فا باتك ك كناعا تكلمام الا ءاسنلا نم تانصحلاو ف ىلاعتوهناحبس 1 ام

 ْ منهن متم ا نشير ع نيعصخ مكنأاوماب اوغت دن نأ كلذ ءاروام مث ل - او

 ظ حلا ةئ اضحلل ةفع لاجرلا ىلع ءاسنلا نم رعت تانج مرت ىلاعت لانا: هرسس سدق ىروكلا نيل 4 لاق
 ط

 اح

 "لا ىوهلانم دحا ملس ام لاقق صاصقلا ضعب سلجع تنك لاوحالا بابرا ضعب لاق

| !ٍ 



 ١ د. ألا ل سل
 سس 00 --------<ا<ا

 اهم ىصوب ةبساو اهو ود سدسلا همالف ةوخا هل ناك ن ناف 9: ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 7

 ظ 4 امكحااملع ناك هللا نا هل هللأ نه هضنرف اعفن مكل برقا مهيأ ل ١ مرانباو كابا نيدوا

 هبارب طيرفتلاو طارفالا ىناج ىلا ليملا بناجم ناىن.ش دبعلانا ىلع اهيش' ةي الا هذهىف نا
 ظ لاق الحر .نا - ىور ا نيدلاولا قح نع مث ةالصلانع دلولا لأسي ريخلاىفو 4 «هلمعو

 ا

 ع ىدرب اهمعطاف ىدنع تمره ىئانا للالوسراي

 واش ىفو 1 نبيع ضر 3 هةجلع هن لهجلا 63 كالهلا نم ندهؤي ؟لااع لك مهضعب لاق ١ ع

 | قح اماو ل 6 رخو ملعلا بلط لجر ناخىضاق ا

 | خاشملانا تاي الا ىف ةراشالاو خا ءايبنالا ءامساك نسح مساب ةيمستل اكف دلاولا ىلع دلولا

 ظ حا ءايتآلا ةباثع نيديرملل
 | ناكناف دلو نهل نكي منا مكجاوزا كرئام فصن مكلو 8ع ىلاعت وهناحبس هلوق ريسفت

 | متكرتام عيرلانهلو نيدوا اه نيصوب ةيصو دعب نم نكرت امم عبرلا مكلف دلو نهل
 2 11 مما 5 . : 1 ا . 1 ا
 تف مك راق نعلا نيل. دلو حل ناكناف دلو مكل نكيملنا 0

 | ثرو» لجر ناكناو نيد وا اهب نوصون هيصو دعب نم لِي ىلاعتو هنا>بس هلق ريسفن | 5/١

 كاذ نم رثكأ اوناكناف سدسلا امهنم دحاو لكاف تخاوا خا هلو ةأرما وا ةلالك

 هللا و هللأ نم ةيصو راضم ريغ نيدوا اهب ىصوب ديصو دعل نم كللاّنو هاكات مهف

 اهتحم نم ىرح تانح هلح دب هلوسرو هللا عطب نمو هللا دود كلت * ملح ملع

 هاح دب هدودح دعسو هلوسرو هللا صعن نمو د مظعلا زوفلا كلذو اهف نيدلاخ راهمالا

 7 2 ناهم باذع هلو اهف ادلاع اراب

 "ا ِكلَوَم ةمدخ مزلا هريس سدق مصالا ماح لاق

 نولع اودهشتساف كلان نم ةشحافلا نيتأي ىناللاو 3 ىلاعتو هناحس هلوق ريس

 4ك ثول |نهيفوتي ىح تويلاف نمزكسا اود نذراكن ةيدادرتدرا
 ضفر لمئارساىب نم اباش نا  ىكح خلا باذكوهف ثالث ريغب انالث ىعدا نم همالكنمو ظ
 دواد ناك هيثم نب بهو نعو خجلا ناونلا ضعب ىف دبعتب لعجو سانلا لزتعاو هايّند |

 'لا هدالواو هلها ىلعو هيلع ةبون لعج مالسلاهيلع

 هك اهتاياي نادّللاَو * البس نهل هللا لمح وا 8:ىلاعتو هناحس هلوق ريسفت ١ا/0/

 5 امحر اياوت ناك هللازا امهذع اوضىعاف احالصاو ابان ناف

 نوبوتي مث ةلاهجم ءوسلا نولمعي نيذلل هللاىلع ةبوتلاام ا و ىلاعتو هناححسهلوقريسفت
 ه6 ايكح املع هللازاكو مهيلع هللابوتي كئلواف بيرقنم
 "2| ءوسلاب ةرامالا سوفنلاىه 4 مكئاسننمةثحافلانيتأي ىناللاو ف نا نيتبتالا قيقحم ىف ةراشالاو

 | هيامزىف هلوش اذه كك ىطرقلا لاق « رافغنسا ىلا جات انرافغتسا ىرصالا نسحلا لاق ا

 | ترش ةكفللا3 - ىوؤ.- | حا ملظلاىلع ابكم ناسنالا هيف ىرب ىذلااذه انامزؤ فيكف |

 1 هلاح ءدب نع 08 ْئ ميهاربإ ت دلال ى ءدقملا هللادبع نيدمحا لاق 1 د ءامسلاىلا أ

 1 احارتس هلق .ىف ا هسفنل هانطصا اريخ دبعب دارا اذا لانا

 7 مهدحا رضحاذاىتح ت ايسلانوامعي نيذال ةبوتلا تسيلو ب ىلاعتو هناحبسهلوقريسفت
 هي اعلا اباذعمهل اندتعا كلوا رافك معو نوتومي نيذلاالو نآلاتدتىتا لاق .توملا

 ىثىلق ىف قس ف تف املف همالكى لق ىف رب او ضاق, نسا ىلا تفاتحا .ىنارادلا نابلس وبا لاف ا

- 

 م

4 



 م

 | عادو ثالثو ام ءايس جسوم. نيغ همكل باط ام اوحكناف ىلاعتو هناح.س هلوق ريشا سا

 | ءاسنلااون او اولوعتالنا ىتدا م مكنااتكلمام وا ةدحاوف اولدعت ال نا متفخْناف
 1 هنم ”ىشنع مك 4 نيط ناف ةلحب رد

 ظ

| 

| 
 ا

 ارم انسه هولكف اسفن © 3 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسال 1 |

 خلا سفالا بيط ىلع طرششلا ىب ثيح طايتحالابوجو ىلع لياد ةي"آلاىفو |

 اماق مكل هللالمج ىتلا مكلاوما ءاهفسلا اوتؤتالو هه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت | 1١8
 6 افورعم الوق مهل اولوقو مهوسك او اهف مموقزداو
 لاما ظفح ىف هللابغر دقو مامالا لاق لا هعفن مظعو لاملا رطخ مظع ىلع هيبنت ةيآألا ىفو
 حا ةنيادملالآ ىف

 | ادشر مهنم مسن !ناف حاك.ااوغلب اذا ىتح ىماتيلااولتباو 8 ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت 1

 ظ «ءافارسسا اهواك أتالو مهلاوما مهلا اوعثداف
 | ىلاعت هلوقىفذا ملعاو "لا ,هايندو دابعلا نيد حلاصمل امايق لاملا هلعج ىلاعت هللازا ةراشالاو
 ْ 'غا ىرخا ةراشا ا ( ءاهفساااوتؤنالو )

 ظ ناكنمو ففعتسلف انغ ناكنمو اوربكي نا ارادبو ف ىلاعتو هناح.س-هلوق ريسفت ١50

 ظ  ايسح للاب نكو مهملع اودهشأف مهلاوما مهلا متعفد اذاف فورمعملاب لك ألف ايقف ْ
 ليضف نعو خا هل رفغي ال لحىف لجرلاكلذ لعجم ملاف جوز اهلو ةأرماب ىتز اذا ءاملعلا لاق
 ظ 151 هسا( لضلاوارتلا باق را كلارا ادن لاق' حا “شآةجتر ضاعت

 | بيصن ءاسنللو نوبرقالاو نادلا ولاكلرت امم بيصن لاجرلل 6 ىلاعتو هنا>سهلوق ريش 4

 ظ اولوا ةمسقلارضح اذاو * اضورفم اسدنرثك وا هنملق امم نودرقالاو نادلاولا كرت امم
 ظ ب هنم مهوقزراف نيك اسملاو ىءاتلاو ىنرقلا
 ْ حا مالشالا قع "ركشلا كرت" اهلوا“. ٌدَهلاَن م قاعالا عرتت ءانشا“ةثالث ميكح لا مساقلاوبا لاقو

|| 

 ننس سوا نأ( 2 .ئورااط 4 مارحلا نع الصف تاه.نشملا نع مهسفنا 7000 رابكلا نا ملعاو

 خا ةك ما هتجوز فلخ هنع هللا ضر ىراصنالا تماص

 :# افورعم الوق مهل اولوقو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 9

 "ما هءادر اهل حتفف هسا كراجا ىودعءنم ىنرجا تلاقف احلاص الخر تتا ةيح نا  ىكح

 “ما بلطلا ف مهقدص ردقب بيصن مهاذ كالدلاو ةبلطلا ءايوقا ةقيقحلاف لاجرلاا معاو

 اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخنم اوكرتول نيذلا شخبلو : ىلاعتو هناحيس هلوق ريسفت

 | امنا املظ ىئاتلا لاومإا نولكأي نيذلانا * اديدسالوق اولوقيلو هللااوقتلف مهماع

 5 اريعس نولصيسو اران مهتوطب ىف نولك اي
 هه نو فل دع '21 هربق نه جا رحم ناخذدلاو ةمايقلا مون تعرب ميلا لام 1 ير لف 11

 خلا ملدلا لاغبلاك براقعو ىتاخبلاك تايح اهيف رحبلا تلك لطم ىنعي اباج منهجل نا

 ناف نيشاالا ظح كف رك ذال ؟دالوا ف هللا مكصوبر لاعتو هنا دعاس 5 1 ل6

 ال ةيرولو بسلا ايزف ةدح اس كلا نإو كر يدلل ريل ناسا قوق ءاسن نك

 د ثلثلاهمالف هاوبا هثروو دلو هل نكي مل ناف دلو هل ناكْنا كرت امم سدسلا امهنم دحاو

 مانال نإانش ىلإ نإ ناسح ناكو . خا فائصا ةئالث دهزلا ثاهمحر مح ا ب مهارب ربا لاق

 ا أ'ممس 1 الو اعجطش مضت هه
 د ا ا ا تس رش 1 تعطم 00
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 ااةأرماوهنيعترق اهآر الك بهذلاب جوتملاكلملك اهجوزل ةحلاصلا ةأرملانا ملعاو

 هللادنعامو هللادتع نم الز اهيف نيدلاج راهنالااهتحن نه 0 ىلاعتو هنا>س هلوق ريسفت

 3 رارالل ريخ

 1١' ةمعلدحا ىلع قينال كالذالاتاكرخ رمحالا بهذلاب ابوتككم ردنكسالا نئازخ ىف دجو امو

 لاق ا اهنع ضرعاف ابم لماوجلاىعو قوالانم راشع هلع ضزع مالسلاهيلع هناز قدور

 ا رانلا نمرانلا لها ت ريم5برهل اهتني زب تانجلا ىطعاول دبع ساد ابع ىفدهرسس سدق ىاطسبلا ديزي ونا

 نورتشيال هلل نيعشاخ مهيلا لزناو مكلا لزتا امو 9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 4-3 تاسحلا عل رمس هللا نا مهلر ندع مه رجا مهل كئاوا اامأق انع هللا تاي اب

 تادراولاب نودءؤي نبذلا نيقنلا ءاملعلا نا ىلا © باسحلا ميرس هللا نا رإ هلوق ىف ةراثالاو

 'لا ىتاملآمنف ماخلا لخدبنا دارا تادجر مهدا نبمهاربازا ركذو خلا تاماهلالاو

 هللااوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اوما نيذلااهيا اي ىلاعتو هناحعسس هلوق ريسفت
-. 7 

 'عا ىرصإلا نسحلا ايف جرخو ةرصبلال ها هوجو اهتزانج ىفجرخف قدزرفلا ةأيسا تيفودو

 ةذاعم تناكو خل ةدابعلا ىف دهتجمو ةليل لك مح ناك ءاحلصلانم ادحاو نا - ىور -

 ىاط_بلاديزيونا لاق 'عا ىنومموي موياااذه لوقت راهنلا ءاج اذا تناك ةحهلاص عال دل دبل

 لاقق ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلا ىبارعا ءاجو خا اداو اه همه ناك نم فراعلا للادجر
 ا تاولص سمج مولا لك ىلصاو قاضطمر روش موصأ ىلإ

 ه5 كالننلااو رش مرتلا ل نف

 ١ ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيا اي قي ىلاعتو هناح.س هلوقريسفت

 اهانولءاست يدنا هفااوج اذ وايسإ ور ارك ضااج د اهم ثنو اهجر راو نلتيو

 3 ماحرالاو

  اببقر مكلعناك هللازا © ىلاعتوهناحبس هلوق ريسفت
 ا ا و كح ىقعلاو ايدلا ىف ىمظعلا ةماركلا ببس ىهو ةدمعلا ىه ىوغتلا نا ملعاو

 | عرشلاف رعى ىوقتلاو حلا كنملا ة<أار هئمح وفي ناك هنال ىسملاب فورعم لجر ةرصبلاب

 هنا ىرشل نوثلائذ نعد كتان اليبلا اطفال اا ووحديا ىف هزي هانع+ لسفللاةياقأو
 هنلاتيصع تنكنتل لاق ىنظع ليوطلا دم ىلع نب نابلس لاق لا ءارزولاضءب هيلا ءاج امل
 "لا كارب هنا:تنظو ايلا
 ا اولك أتالو بطلاب ثيبحلا اولدبتت الو مهلاوما ىاتيلا اون | و #4 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ْ 46 اريك ابوح ناك نا مكلاوما ىلا مهلاوما
 لا هريغىلع لبقب امم رثك ١ هيلعهلابقاب مهنم ادحاو صخم ناكو ةذمالت هل نيحلاصلا صعب ناكو
 لاملابلط ميتيلا غلب املف ميت هل خا نبال ريثكلام هعم ناك نافطع ىب نم الجر نا - ىور -
 'لا ةي الا ذه تلزنق مالسلا هيلع ىئالاىلا اعفارتف همع هعنف

 ا ل "خا ةبوو نهل سيل تاقبوم تس لاق ا.ممع ىلاعت للا ىضغر سابع نبا نعو

 جا ( كدلو برضتامم ) لاق هبرضا مث متي ىدنعلاقف ملسو هيلع هّتناىلص ىنلاىلا ءاج الجر نا

 خا اهلعبل ءووس
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 ايندلا عاتب حرفلازا ملعاو *لا ةاروتلاىف ام ”ىثنع دوبلا لأس مالسلا هيلع .هلاد ىور ت | ١4

 مج ١8 زب
 ض056567977529لىتليا3ا-لى[ىهههُفشساُُُُشظُتللل

 ظ تناو هريسفتىف مامالا لاق لا نيرورغملا ةرامالا سفنلا بابرا تافصنم سانلا حدم بحو
 ظ 'لا كلذك قلخلا رثك ١ لاوحا نا تفرع تفصنا اذا
 'راهلاو لبللا فالتخاو ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نا 89ه ىلاعتو هناحببس هلوق ريسفت
 6 بابلالا ىلوال تايآل
 وبا خيشلا لاق لا هب أزب. نك لطابلاب حدملاب ىضارلا ّللادحر ىساحملا نب ثراحلا لاق
 *1ا نيحلادلانم لجرل سانلاضعب اكش هتاهر ىثرفلا تادبع
 ظ نوركفتيو مهبونج ىلعو. ادوغقو امايق هللا نورك ذي نيذلا ق»ى اءتو هناحبسهلوق ريسفت
 ١ 6 رانلا باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقلخ ام انبر ضرالاو تاومسلا قلخ ىف
 ظ 'لا ندبلا بسحبو سفنلا بسحب ةيدوبعلا تناك ندبلاو سفنلا نم امكيص ناسنالا ناك الو
 لا اهنع هللاىضر ةشئاع ىلع رمعنب هللاديبعو رمي نبا عم تلخد لاق حابد ىلا نب ءاظع َنَعو
 ظ ىف لوقنم ىنحلا ريسفت ىفو ا بتايه ةثالث ىلا ةراشاو كلارك ذ مظع ىلا ةراشا هيفو
 ْ 'لا بتارم معبرا ديحوتلا
 و هتيزخا دقف رانلا لخدتنم كا انبر 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ' اوموقي نا سأب الو خباسملا لاق اذهلو امتاق ىلاعت للاركذ زاوج ىلع لدت ةي' الانا ملعاو
 ( 2 "لا صوصخم عضو "ل سيلف بادآلاب نرق اذا ديحوتلازا لصاحلاو لا ميبولقل احمورت
 ا ىدان ايدانم اًنعمس اننا انبر * راصتانم نيملاظللامو له ىلاعتو هناحبس هلوق ريسه
 ١ هيراربالا عم انفوتو ان [يسانعرفكو انيونذ انل رفغاف انبر انماق مكبرب اونمآ نا ناميالل
 | نمك نم هلا لعج نف هءاقل هللابحا هللا ءاقل بحانمو هللاءاقل نوبحي اوناك نما واف دشااةيقو
 | الص َتالوسر دجسمب سلاج نا اهب ظعاولا صاعوبا لاق 'لا همركا دقف ناميالا ىعادب
 "عا ةعقر قاطعاو مالغ ىنءاج ذا سو هيلع

 | ةمسقلا موي انزخم الو كلسر ىلع انتدعو ام انمثاو انبر + ىلاعتو هناحبس هلوق .ريسه
 6 داعملا فلخم ال كنا
 | "لا اهتدوارف ةًأرعا تقشع لاقق هنع لكسف هديب ىمحلا ديدحلا كسمم ناك ادادحنا - ىود -

 | ىدلاو نا  ىكح - 'لا ةعبرا ىف اهاندجوف ةعبرا انبلط تلادجر قارقلا ركب قأآ َنَعَو
 | ا ةثالث ثلاث لق فورعمل لوب ىراصتلاملعم ناكو ىراصنلا نم نان ع كلا ورم
 | وا ركذنم كيل لماع لمع عبضا ال ىتا مهب مهل باجتساف 9+ ىلاعت وهناحبسهلوق ريسفت
 اولتاقو ىلدسيىف اوذواو ممرايد نم اوجرخاو اورجاه نيدلاف ضعب نم مكضعل ىلا
 هلا فاكلا ىنمم نم لاقي نا اهنسحا هوجو هيف مامالالاق اع | «ةلادنعنم اباوث راهنالااهتحتنم ىرجت تانج مهلخدالو مهت ايس مهنع نرفك ال اولتقو
 6 باوثلا نسح هدنع هللاو 9“ ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ىرصبلا نسحلا لاق لا ميهذلا قلخلاو ”ىبلا لمعلاو سائلا نطو نم رجاهي نا كالالاىلعف
 خللا ءايشا ةسمخ ىلع موادبنا هيلعف ةنجلا لانب للا .دازا تنامي هناا 1 طا لطف لاب والاول فك ”دااؤا الب« عاؤقأل بعلي شادج ر
 | مهيوأم م لبلف عاتم «دالاملا ىف اورفكن يذلا يلَت كنرغيال قف ىلاعت وهن احتيس هل وق ريقت
 7 مر تاع مهل مهبر اوها نيذلا خكتل 03 داهملا ندنشب ه مهد

 ا انامل لا ينفلا د ىذا ليل لاعا عسا اال ناو متل دع ننال
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 ث ءاسكأ نمو ريد هللا نا اولاق نذل 15 وش هللا عمس دقل 0 ىلاعتو ةنانلهلم ةوق“ رت ريمشلا
 ع 6 .

 -ىورو,. لا عوش>و روذح عمه, ىلصي ونهو 1 رب نمع مال.لاةيلع ىسوهنا - ىور -
 04 عاقتيق ى دوبم ىلا هنع :ىلاعت هللا ىضر ركب ف ىلإ عم بتك .مالسلاو ةالصلاهبلع هنا

 اوقوذ لوغو قح ريغب ءاس الا مهلقو اولاق ام ميت 8 ىلاعتو هن احبس هل وق ريسفنا

 5 دسعلل مالظب ل هللازاو مكيرديا 6 اع كلذ * قيرحلا باذع

 ل1 ةميمذلا تافصلاهيلع تبلغ اذا دبعلانا نيتب الا قيقحت ىف ةراشالاو
 انهاي ىتح لوسرل نمؤن الا الا دهع هللانا اولاق نذلا ف ىلاعتو هن احبس 3 ريسفل ١ ها اع ثان ويكحز لس ادم نا

 يك رانلا هلك ان نابرشإ

 دقن حا هداهما 1 رمح برق مهرامحا ىف نيس ىلع دا ١ عءاشملا ضعب ل 0 تاكل كلا تدل ترق دا 5 عل هت املا * فق 2ك

 1١ ليارسا ىب تطغ دق ىلا ينارادلا نابلس ىبال تلق هسا همر ىراوملا ىلا "نب دقتا' لاق
 *جا هرم رق نم سورعلا جان ناك للاهمحر ىلذاشلا خيشلا لاق دقو

 معومتاتق إف متلق ىذلابو تانيبلاب ىلقنم لسر ؟ءاجدق لق قا ىلاعتو هناحبسهل وق ريسفت

 رزلاو تاشلاب اًواح كلف نم يكسو افك دف داون ذك ُناِف ه#* ناقداص منك نا

 هي ريملا باتكلاو

 هيلع ىتيع نا -:ىئور - مهئابا ضعءب نوبلغي مثالا ضعب نا ردق م ىلاعت هللا نا ةراشالاو
 'لا قرطلاو ةيئفالاف ىنوم اهلها اذاف ةنرقب يص مالا

 نش هميقلاموب كروجا نوفوت ع ]و تول ١ هش اذ نيه لك 6 ىلاعتو هناحسدهل وق ريسفن

 رورغلا عاتم الا ايندلا ةوحلا امو زاف دف ةنحلا لخداو راناانع حزحر

 تنالض :قتلا ةلأشفا نآوللاريغتم لل سو هيلع هللا لص .٠ ىنلا ءاج .مالي ا هيلع .ليربج.نا تاياؤزت-
 حا ىصاعملان ع تانتجالاب ةنجلالوخدو رانلادنع دنعلانا ملعاو عا هنول ريغت نع ماسو هيلع

 لا مادقا ةثالث ىلع سوفنلانا ملعا مث "حلا صالخالا ة لك .ةنجلا .لوخد بابسا,مظعا نا.مث

 انوا نيدلا نم نءعمستاو مكسفناو مكلا وماىق نولش 3 !اعتو هن أ>عيس هلوف ريسقفتلا

 كلذ نافداؤتتت وف: لورانل قنا را رشك ىذا ا وك رشا :نيذلا:نمف مكلبق نم تاجا

 * رومالا مزنع نم
 "لا 6 مظع قلخ ىلعل كلاو رث هلوقب لسو هيلع هللادص هيبب' ىلاعت هللا حدم دقو

 الو ساتل هتك باتكلااوتوا نيذلاقاثم هللاذخا ذاو 8 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت

 3 نوّرتشد/ام نسنف التلف نم هب اورتشاو د ءارو هوذش ند

 04 رغصالا داهجلاب 3 مكسفناو ئلاومأ نولبتل و ّ 3 لاق ةراشالاو

 "ا سا لإ ىذا وتس نا ءاحلفلا ىلع ذوخا 0 هنأ ىلع اللد هب زك تانك بحاص لاق

 أ لاشال ملعلثم ةداتق لاق ا كنعىنغلب :ئذلاام لاقو نسحلاىلا لسزا جاجحلا نا - ىكح ب

 جا مهْس د ىلبع اوحشو مهسفنا اوهركاا ملعلا لها نا ول هلبادهمحر ليغفلا لاق ا رغك لثك هب

 نوتاتقي مهباونا ىلع مهاتوم روبق اولعجو ايندلاا وكرت موق ىلع زاتجا نين رقلااذ نا - .ىكح ب
 "لا ضرالا تاب
 امب اودم# نا نوبحيو اونا امي نوحرشب نيذلان هلا 36 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 | ضرالاو تاومسلا كلم هللو * ملابادعمهلو باذعل 0 مهيسحت الف اولعشل

 ريدق ا لع فاول

 ( قاثلادب+لا تس رهف تا 377
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 ثيدحلا ( لتنلا ملا دجمال ديبكلا ) 1-وهيلع الص هللالوسر لاق 1
 براي نولوقيف قلاخ نم ىلريخ م اوعدا ىل اعت هللال وق ةمايقلاموب ناك اذا ةهلرد ىو ربل ف

 1 ءادرشلا لوتيف مث نم

 مهباصا ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباحتسا نيذلا © ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت

 هي مظع رجا اوقتاو مهنم اونسحا نيذلل حرقلا

 نم اوعجر امل هباحاو نايفسايل نا . ىور لا نافئص سال يبس ىف لوتقملا ىناشاقلا لاق
 1١' ءاحورلا اوفلبف دحا نم

 مهوشخاف مكل اوعجج دق سانلانا سانلامهل لاق نيذلا # ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 © ءوسمهسسع ل لضفو هللا نم ةمعنب اولقناف *لكولا معاوهللا انيسح اولاقو اناميا مهدازأ
 عموم اندعوم ليا كك هئيدملازم فرص نا ىلع مع امل نايفس ابا نا - ىور -

 3 اما * مظع لضف وذ هللاو هللازاوضر اوعبتاو هي ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 # نينمؤم تنك نا نوفاخو مهوفاخئالف هءالوا فوم ناطشلا

 ليقو 04 ىسلاةداديخا ة عسا الدعم بيزا حك لولوي هلا لاق "ا ماسقا ةثالثىلع ف وخلاو

 "لا كلاح ناك فيك هتاقو دعب ىاطسبلا ديزي ىبال

 هللااورضي نل مهنا رفكلاىف نوعراسي نيذلا كنزحالو 8غ ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 رفكلااورتغا نيذلانا * مظعباذعمهلو ةرخ الاىف اظح مهل لعجبال نا هللا ديري ايش

 مهل ىلع اما اورقك نيذلا نيسحي الو * ملا باذع مهلو أيش هللااو رضي نل ناميالاب
 3 انآ لفلم زيا مهل ىلع اما مهسفنال ريخ

 خلا نيمتاللا ةمول اوفاخم الو لال بس ىف اودهاجم نا نينمؤملا ةداعو .نيململا راعشنم نا ملعاو
 “لا ةيابنلا غلب مهرقك ناب راعشا ةدارالا ركذ ىفو

 كي ناهم باذع مهلو © ىلاعتو هناحسهلوق ريسفت

 :ا ريع سيل اندلا ىف هتادارسم ىلا هلاصباو قسافلاو رفاكلا رم ةلاطا نا ىلع ةب آلا تدك

 ( ,مهرامعا ترصق ىنا كتماىلع ىمعن نما ) جارعملا ةليل سو هيلع هللا لص هنا لوسرل هللا لاق

 ثيدلا ( سابللا نيلي نيزتتال دمحا اي ) اضيا لاقو ثيدحلا

 ثييلا زيع ىتح هيلع ملا ام ىلع نيِنمْؤملا رذيل هللاناكام #8 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت

 اونم اف ءاشي نم هلسر نم ىتتجم هللا نكلو بيغلا ىلع مكعلطيل هللاناكامو بيطلا نم
 1 مظع رجا مكلف 12 راي كن كاس هاب

 ميهاربا لاق لا اهالعاو تادابعلا لضفا ةالصلا اصوصخ حالفلا بابسا نم تاعاطلا عيجو
 ه1 ليشطا رهإ ناك اين سفلي ةرخش تحن" هلبلا كب .نهدآ نلا
 اريخ وه هلضف نم هللامهيتا امب نولخ نيذلانبح الو ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريفت
 6 ةميقلا موب هب اولخم ام نوقوطيس مهل رش وه لب مهل
 "لا 2« اهدراو الا مكنم ناو ) ىلاعت هلوق ىضتقمي رانلادرو اذا نمؤملاذا - ىود -

 “6 ريبخ نولهعتاع هللاو ضرالاو تاومسلاث اريم هللو 3 نكاعثو هناحس هلوق ريسفت

 وبا لاق لا ةداعسلا ريسكا اخسلا نا اك ةواقشلا ريسك ١ لخبلانا ىلا ةراشا ةي"الاف نا مث
 'خا ءاغر هل هلهاك ىلع اريعب لمحم لبالا ةكز عنام دماح ْ

| 

 ا



 مه + ٠١6

 لاعت انا اناوواخالا الا هسفن فن' ناستالا نحوي نا ١ لكوتلا شيلا هنآ هنا ىلع هب ةن“ألا تلك مامالا لاق

 | ىف مامالا لاق 01 اظيلغ اغف ناكول هنع نوقرفتب مالسلاو ةالصلا هيلغ ىنلا باحصا نا نيب

 | ن٠ دوصقملانا ملعاو *ا هللك[ق وقح نم قح لاهاىلا ى / ٍضشب مل اذاز وجم امنا قفرلاو نيللا هريسفت

 جا قاف هللا ف لكت لوسزلا خا اس نا ةثعبلا

 ١117 ىذلااذ نف مكلذخمي ناو مك] بلاغالف هللا ؟رصتني ناإ9» ىلامتو د هلوق ريسفت |

 «6 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هدعب نم كرصني
 | ىفو لا ضيبىلع مهضعب نينمؤملا بولقىف رهظي ني' لك ةناليوأت ىف ىربكلا نيدلامجم لاق
 | ةيدالا ىف تاك لاق مهضعب نعو لا مهكولس ناكناو ءايسالا نا:ىلع هين“ مالكلا اذه

 ا ا كسفن ىلع كريصني نا رصنلا ةقيقح ىريشقلا لاق "لا تب تيآرف ةلفاقلا تمدقتف

 همشلاموب الغ اع تاب للغي نمو لغينا ىنل ناكامو © ىلاعتو هن اححمس هل وق ريسشل ١8

 !إ

 هاناؤشر عبتا نفأ + نوملظبال مهو تينكام سفن لك ىفوت مث

 ثيدحلا ( راوخ هلرقسو ءاغز هلريعس ىلأي مدع فىعاال الا لاق ) لسو هيلع للادصهنا - ىورو

 * ريصملارساب و ماهج هيوامو هللا نم طخسب ١ ءاب نك ىلاعتو هناحس هلَّوَق ريسفلا ١6

 1 نولمعي امم ريصب هللاو هللادنع تاحرد مه

 خلا فانصا ةعبرا ةنلال ها اولاق لا رئابكلانم لؤولغلانا ملعاو ٌْ

 ١ مرسقت | نم اال اونضر مهو ٌثعل ذا ننم ٌوملا ىلع هللا نم دقل 00 ىل اعتو هن أحعيس هل وق ريسفتا ١ ا

 هك نيمم لالضؤا ىلق نه اوناكناو ةمكحلاو باتكلا مهملعي وهيك يو هنايا ميلع ب اَولعي

 سكت و عاف ان“ م لك اهم قاذف ,لسارشا: ةاتع ؛ماوقا ىلإ ادن لسرا ىلاعت هللانا ملعاو

 جا مانصالا هدلوع

 هي اذه ىنأ مئاق اهلثم متبصا دق ةببصم مكتباصا املوا »© ىللاعتو هناجيبس هلوق نسف 18|

 ا ماعىبااب مدأ قلحم نا لبق هللا ىدب لسد [وو تناك اا نأ هع هللاىذر سا.ع نا نعو ْ

 خلا ةقيزرطلا هذهىف ىئاقم فرعي ىخيش نا لاق ايعدم ادبرسع نا  ىح

 امو + ريدق ”ىشلكىلع هللازا مكسفنا دنع نم وهلق # ىلاعتو هناحبس هلوق ريس | +١١

 | اولاعت مهل لمقو اوقفان نيذلا لءلو « نينمؤملا ٍلعلو هللانذأف ناعما قتلا موب كيا

 "7 0 نع وول 2 ره  ؟ انعمتال الات باول اذ اوعفداوا 0 0 ١

 هي اناوما هللا ل دس ىف اولتق نيذلا نيسحتالو 88 ىلاعتو هئاحبس هلوق ريسفت 10# |
 مالسلاهيلعلايتاد سمع هلا تورو لا ل جالو“ مواسم نها دل ترفل كشف |

 لا هع هفانف فق لائاد اي اي دانم عمسف ةيريب

 نم هللامهم ا ا نيحرف «نوقزرب مهبر دنع ءايحا لب هي ىلاعتو هئاحسهلوق ريسفت 84 |

 0 مهيلع .فوخ ال نا مهفلخ نم مهب اوقحلب ل نيدلاب نورشتسيو هلضف ٍ

 ا ,حا عيضي ال 0 ا 2 همعشس نورشتسإ 2

 لعاو 51 مهسفنا 55 مهراشبتسا نم مهن وعن ا ضراتلقلا نا ىلع لدن هب هلا

 'لا نولوتةملا ءالؤه نا ىلع لدي .ةي “ألا هاط نا
 ربا .. سا ا سفلالا



 مه 1١4 دج

 ٠ نيملاظلا ىوثم سنو رانلا مهاوأمو اناطلس هب لزني ملام لف ىلاغتوهناحبس هلوق ريسفلا © ]
 حلادابعلابولقىف كلذ ريغو ةبهرلاو ةبغرلاو نءالاو بعرلا قلي ىدلاوه ىلاعت لانا ةراشالاو

 ىدصالانع  ىكح ا ةثالث نه ةفآألا تلخد هرسسدق ىدابذورلا ىلع وبا خيشلا لاق

 لا ضرالانم ةالف ىف مقو هل رفس ىف ج رخ اليمح ىتف نا لاق هنا ظ

 اذا ىتح هنذاب مهلو سحت ذا هدعو هللا مكقدص دقلو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ٠

 | مكنمو ايندلا ديرينم مكنمنوبحت ام مك«يدا ام دعب نم ميصعو ىمالا ىف متعزانتو متاشف

 | «نينمؤملاىلع لضفوذ هللاو مكنعافعدقاو مكلتبمل مهنع مكفرص مث ةرخآلا ديري نم

 6 ؟ وعدي لوسرلاو دحا ىلع نوولت الو نودعصت ذا

 مكنافام ىلع اونزحمت اليكل نب ام مكباناف مكيرخا يف ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريت 5

 6 نولمعت امي ريبخ هللاو مكباصا ام الو
 مزلتسم» لوسرلا ةفلاخمو اهفراخزو امدلا ليم نع ءاقالاو هللا ىلع لكوتلاو نبقبلاو ريصلانا ملعاو

 ىلاعت سانا دير لزانم.ىندأ نا زيزعلا هرسسسدق نوتلاوذ لاق "لا رفظلاو رصنلا دادمال
 هللا ىلص للالوسر ةفيلخل تلق لاق هنأ هه>و هاتماكا/لع نع يدم "لا رانلا هلخدا ول

 ميهاربا اي نا مالسلاهيلع ميهاربا ىلا هللاىحوا لا هنع ٌشاىضر قيدصلار كيىبا ملسو هيلع
 'عا كمللذدخ اناو ىلياخ تنا

 مكنم ةفئاط ىثغي اساعن ةنما غلادعب نم مكيلعل زنا مث و ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 سمالانم انل له نولوَش ةلهاجلانظ قحلاريغ هللاب نونظي مهسفنا مهتءها دق ةفئاطو

 نم انل ناك ول نولوش كل نودبي الام مهسفنا ىف نوف هلل هلك ىمالانا لق ”ىشنم

 | ىلا لتقلا مهيلع بتابؤو اشم مكتويب ىف: منك و لق انهه اناتق ام ”ىش مالا
 «# ؟رودص ىف“ام هللاىلتبلو مهعجاضم

 نا * رودصلا تاذب ملع هللأو مكب ولق ىف ام صحملو ف ىلاعتو هناحيس هلوق رنيسفت 118

 هللاافع دلو اويدك ام ضعبب ناطيشلا مهلزتسا اا ناعمجاىتتلاءوي مكنم اولوت نيذلا
 4 ماح روفغ هللانا مع

 ظ

 لاق ا هيزضال ىاصع تذخاف مانلاف سيلبا تفك لاق هرسسدق زارخلا دعس تا خفو ظ

 "لا ةباحصلا تقو ىف هدونج ثب سياءا نا - ىكح.- ءايحالاىف ىلازفلا مالسالا ةع

 اولقو اورفك نيذلاك اونوكت ال اونما نيذلااهيا اي قه ىلاعتو هناحبس هلوق ريس 5
 لعجيل اولتق امو اوتامام اندنع اوناكول انغ اوناك وا ضرالاىف اوبرض اذا مهناوخال
 ىف ملت نكاو * ريصب نولمعت امب هللاو تديو ىحي هللاو مهبولق ىف ةرسح كلذ هللا

 ه6 مللتق وا متم نّكلو * نوعمجم امم ريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمل مم وا هللاليبس ْ

 0-1-0 مهل رتل هللا نه ةمحر مف * نودتاوحم هللا ىلال هج ىلاعتو هناحعس هل وق ريسف 6

 # باتلاظيلغ اظف | ٠
 'ّلا 6 هللا ن٠ ةرفغمل )) ىلوالا ةيآألا ىف لاق - هناف قينا بينات ىلع تايآلا هذه نا ملعاو

 هريسفت ىف مامالا لاق حا لاملا لذي اولاق مدنع ءاخسلا ام ةعام تلاق ةأيما نا - ىَح
 "لا ايندلا نع هبلق ضرعا داهجلاىلا هجوت اذا ناسنالا

 مهرواشو مهل رفغتساو مهمع فعاف كلوح نم اوضفنال #2 ىلاعتو هناحسس هلوق رنيسفل 5

 1 نيلكوتملا بحب هللانا هللا ىلع لكوتف تمنع اذاف مالا ىف



 مص 18“ جم

 اوما نيذلا هللا لعلو سانلا نيب اهلوادن مايالا كلتو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ٠

 هك نيرفاكلا قحمو اونما نيذلا٠هللا صحمملو * نيملاظلا بحال هللاو ءادهش مكضذختو ْ
 لاق لا لمفلا ىلا تالامكلا نه مهتادادعتسا ىف ام جورخ ءالتبالا دئاوف نمو قتاشآقلا لاق |
 ا هيلا ريسأاىف هللاىلا نب رئاسي 3 اونبم الو ف ىربكلا نبدلا مجب ظ

 هبرشو هتراهطل ءامزم نيع دنع هلادعي دياع هيف الح. زاتحا مالشلاهيلع ىسنع نا - ىَح - ظ

 خا هتوقل ءابدنهلا هل تبني ناتسبو

 نأ لش نهم توملا لون منك دقلو »+ نيرباصلا اعبو 0 ىلاعتو هن احعبس هل وك ريسفلا 118 ظ

 نافوظت مثاو هوعار دقف هوقلت

 بحو للاي اضياو خلا ةرخآآلا ةداعس عم عمتجمال ايندلا بح نا مالكلا لصاح نا ملعاو

 ةاساقم نود مظع لحم ىلا لصي هنا نظنم هتللاهحر ىريشفلالاق لا ىوعدلاب متل ةرخآلا |
 ملا قطان هللاركذب هناسل لاقف فراعلا تعن نع ىلبشلا لثسو لا دئادشلا

 ا ىس رف نع ىنلبقاف قهوب ىرتقامرق ةلوصاننيب ناكودرتلا انيقللاق هنامصالا متاح نع - ىكح
 حا لجر ةئامعبس ىف 8 نم بنعلاىلا ج رع را ا يل ىورز -

 ىلع ملها لك اد وا تام نافأ لسرلا 0 نم تلخ دق © ىلاعتو هن احم هلوق ريسه 5

 134 ئرركاشلا هللا ىرزح.سو 52 هللا رضي نلف هسقع ىلع بلقني نمو مكباقعا

 خا دعقا نم مهنمو شهد نه مهنق نوءلسملا برطضا ممَسو هيلع هللاىلص نا لوسر ىنون الو

 نمو الجنؤم اياتك هلنانذاي الا تؤم نا سفنل ناك امو 0 ىلاعتو هناحبس هلوق ريس ٠

 - نرك اشلا ىزحنسو اهم هنن ةرخ الا باون درب نهو امم هن ون اسدلا باو دا

 خا هل هرابتعا ال ىديلقتلا' ناعالانا ةيألاىف ةراشالا ىربكلا نيدلامجن خيشلالاق

 7 ى نم نياكو اماعتم هياحتتس هلوق ريسفت 05

 مم ديش: هنا مصالا ماحب نع تا ىكحلا) حلا ردقلارسل انقوم ناكنم هتاليوأت ىف ىتاشافلا لاق
 ريخلاابا تدصق لاق هنا ىقرلا مهاربانع  ىكح - لا ناسارخ تاورغ ضغب ىخلبلا قيق

 "لا هيلع املسم ىتاسارجلا

 هللالسسىف مهباصا امل اونهو اث ريثك نور هعم لتاق #8 ىلاعتو هناحبس هلوق نيسفت 1

 ال رفعا انس د اولاقذا الا مهلوق ناكامو * نر ,ءاصلا بحب هللاو اوناكتساامو اوفعضامو

 ناوب : هللا مهم | آف دا فال اي اال انرصناو انمادقا تدنو اننا افارساو انيونذ

 ه نينسحلا بحب هللاو ةرخ الا باوث نسحو ايئدلا
 طب ودعلا لاتقب مهالتبا هقالخاب قلختلا ةمارك 57 صاوخل داز ا1 ىلاعت سانا ةراشالاو

 ىلع ودرب اورفك نيذلااوعطت نا اودع نذلااهيا اي 8 3 ىلاعتو هن احس هلوق ريسفل ١٠م

 . | : : 1 - 9 0 ف ا

 # اوكرتشا اب بعزلا اوزفك ظ

 خلا اوفرتعا ءالّوه نا ىعو ةقيقد ةفيطل هيف < ني'حلا بحب لاو )ل ىلاعت هلوق ىف مامالا لاق ْ

 , ةالصلا امهيلع دواد نب ناهل- ىتاف مايالان« امو انذ بنذا ابخرب نب فصآ نا - ىكح -
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 * نيشاخ اوبلقنف مهتبكيوا اورفك نيذلانم افرطعطقبل « مكحلازيزعلا هللادنعنم الا

 6 محر روفغ هللاو ءاشينم بذعيو ءاشي نل رفغي ضرالاىفامو
 4 ا نيقيدصلا 0 نيس دملا رشي  ءاعو ا مالساا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحوا

 ةفعاضم افاعضا اونرلا اولك ات ال اونما نيذلا انهيا اي 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 6 نوحلفت مكلعل هللاوقتاو

 مههاربا لاق لا" ومالا هلا كت وكلما يع نار ل وراك هيدا عرعر

 جا ةسمح باقلا ءاؤد هريس سدق صاوملا

 لوسرلاو هللا وعطاو * نير فاكلل تدعا ىتلاراثلا اوّقتاو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 « نورت مكلمل
 ىدؤي ابرلانا ملعاو خلا ايرلا ىلع ديدبتلا ف ةغلابلانم هيف ام نطفلا ىلع قالو ىناشاقلا لاق

 لا ايندلا بلط ىلع صرحلا ىلا
 تاومسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ظيغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيذلا * نيقتءال تدعا ضرالاو

 لا دبعلا نم بوناذلا لجال ناعالاعزئيام رثك ١ هسا هر ةفينح ىلا نع قارولا ركبوبا ىورو
 "لا ءدع ررضلا عقدبوا هيلا عفنلا لاصياب 2 نا اما ريغلا ىلا ناسحالا نا ملعاو
 "لا افع نم الا موقبالف هللا ىلع مهروجا تناك نيذلانب ةمايقلا موب دانم دان هنأ ىور -

 ىلع امنت ناك امداخ نا  ىكح لا ةأفاكم ناسحالا د»ب ناس>الا ضايع نب ليضفلا لاق

 ١ لوصولا نا هيف ةراشالاو 4 2 ىف هفايذا مه“ وهو بع هللا ىضر ىلع نب نسحلا 1

 '*1لا ضرالاو تاومسلا كلم نه روبعلا دعب اهيلا

 اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنا اوملظوا ةشحاف اولعف اذا نيذلاو #9 ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت

 مهُوازِج كئلوا *نوملعي مهو اؤلعفام ىلع اورصن ملو هللاالا بوثذلا رفغي نمو مهبونذل
 #*” نيلماعلا رجا متوابيف نيدلاخ راهئالا اهتحن نم ىرجن تانجو مهبر نه ةرفغم

 ه# ضرالا ىف اوريسف ننس مكلبق نم تلخ دق #8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 تبجواىلاف قورك شال قح ةملظلل لق] مالسلا هيلع ىسومملا هناحيس للاى حوا هللاهمحر ىريثقلالاق

 *طادي> وتلاب ل صحم امتا كلذ وناع اللا ىه ةذتل نا ملعاو 04 "ةدعللاب ةملظلل ى قكدمأو رك كن قزم ذانا

 سانلل ناس اذه « نيبذكملا هقاع 0 اورظناف 3 دج هناحتتسس هل وق ريسفتا

 1 نقتملل هظعومو ىدهو

 تكول 2 اهتاذل بلطو ايندلاىلع صرحلل لسرلاو ءاينالا اوفلاخ ةيضالملا متالانا معو

 *لا ةنجلاىلا اهنم ج رخمبمث ةنس فلا رانلاف لجرلا بذعي

 * نمٌّؤم منك نا نواعالا متاو اونزحت الو اونهت الو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن

 كي هلثم حرق موقلا سمع دقف حرق مكسميزنا

 4 ن 'هللاىلا ةرفاسملاو.ناطوالانء ةرجاهملاب هّتلاىلا نيرئاسلا صخ .هللا نا نيتب الاف ةراشالاو
 ا كنج ءانا نم ىذه نع ظعتاو كسماب ةتلبو :سقو" كسما . دؤرغتاإب ءاملعلا ضعب لاق

 ا



 ميني ١١ رك

 لنا للادحر ندحلاوبا خيدلا لاق خلا .هنم نحارأ م اباش ماملاف تيأر ىناتكلاركبوبا لاق
 يركز نبى ثعبامل ) ٍلسو هيلع تاون شاقل كو ١ ا ندلاتاريخ تلازم ديلا لأستام

 ثددحلا غل ااع> سمع مم أي قا ف لين ارسا ىب لإ مالسلا امومملت

 مهدالوا الو مهلا ومأ مومع ىنغل نل اقرقلا نيذلا نا + ىلاعتو هن احعم تس و رسل ري

 اسدلاة وحلا هذه ىف نوقفنس ام لثم * نودلاخ اهف مه راثلا بامحا كتلواو م هللا نم

 نكلو للام هملظ امو هتكلهاف مهسفنا اوملظ موق ثرح تباضا رص اهف عود لثك.
 6 نوملظي مهسفنا

 ملا ةرخآألا عفانملوا ايأدلا مفانمل نوكي نا اما رافكلا قاف نأ ملعاو

 هرم َنْغ عبرا ن 75 لأي ىتح ةمايقلا مول ديعبامدق..لوارنال) ملسو هيلع هللاىرص للا ]وسر لاق 4

 خا ىناخرو ىنش ىف ىروزيو ىتدقتمي هللا ىف خا ىلناك هللاهمحر رامعنب روصنملاق ثيدحلا (هانفا ميف

 مكنولأيال , ءكدود نم ةناطب اوذح ال اونما نيذلااهيا اي لي ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت م

 كل ان دق ربك | مهرودص ىنك امو مههاوفا نم ءاضغلا تدب دق مدعام اودو الامح

 هلك ناَنكْلاب نونمؤنو مكنوبحب الو مهنوبحم ءالوا متا اه * نولقعت م < نأ تان لا

 مكاخؤغب اوتوم لق ظفلا نم لمانالا مكلع اوضع اولخ اذاو انمأ 0 وقل نلف

 3 همس مكصت ناو , مه وسل ةتددج كلمسم نا * رودصلا تاذب ملع هللا نأ ا

 ١ ا نينم و كما ف طظفلا - 7-3 . اورهملا صعب 6 الخاذ || هنأ ىنعملاو مامن ب ظ

 2” طظدحم نولمعي امب هللازا ١

 خا ليللاب نوعمتجو مييلع قفنو رابللاب للوعي 0 هناك | نم ةعامج ىف مدا َّى مهارإ ناكو

 م لاتقلل 61 نكنم وْ 11 ىوم كلهأ نم 0 ذاو © :.ىلاعو هن احم هل وق راسم هلا رمال

 ب ابمف رظنو ةعقر هةمح م حجررخاو تدلاي فاط اريقف ثداؤف ةكع تنك :خهضعب لاق

 تيظحنا نإ ا 0 ىلاعت هللا ىضر شاع 5/0 هتديصو ىق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال و-ر لاق

 رولا ءاعبرالا م دحاي اولزن نيكرسشملانا دلل ىور 2غ ا لعفاف نيقيلا ىف ىذرلاب هلل ىلدعت نأ

 لا لولس نب ىبا نب تادبع اعدو هباححا لسْو ةيلعا سال هللالوسر
 0 هن دما لها ءامدق نه ناكو ىنا 0 ادع ىأر تلاغشالا منو هيلع نبا ىلص لوسرلان ام 44

 كلذ هيلع قش نيتذانملا

 الشغف نا. مك ناتفئاط تم ذا .* مياع عسمس هللاو 0 ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت *

 34 نونم وما لكوتلف هللا ىلعو امهيلو هللأو

 ّللادهجرضاوُْلا يهاربا ناكو 121 ديعتلانم باب ىلدا مولعلاةاج ىرتدلا هللادبع نب ليس لاق

 أ ىناسارخلا ةزمح وبا لاق خلا ضابرتمو ةوكرو طويخو ةربا هقرافبال ناكو لكوتلا يف ادري

 | ضيوفتلا ناديع ىق مقو نم مهضعب لاق خا قيرطلا يف ىنما انا اهيبف نينسلاز« ةنس تجح
 !اتف انسخ هاتاو قينجتملاىف,مالسلا هيلع ميهارباب جز الو خلا دارملا هيلا فرب
 خا الف كيلا اما لاق

 ةداح كلأ 92

 نا ىلي * نيلزتم ةكئالملا نم قالا ةئالثب مكبر كدعنا مكمفكي نلآ نينموءال لوقت ذا

 * نيموسم ةكئالملانم فالا ةسمخب 005 مكون ايو اوقتنو اوريصق ا

 ! 1 ه6 -+ هد ٌّّ د 1 / 1 دام ؟ - ص

 هلوق ريسفت ٠ ظ
 هللا عرصندقلو لي ىلاعتو هناحبس

 هللا'وقتاف ةلذا متااو ردسب
 « نوركشت مكلعل

 © هعيمصتما ذ همس معتم
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 ةاامعلا ورك ذأو اىدرطاللو اني هال اوممعأو وو قانلو احس هلوذ رق 77
 ةرفح افش ىلع متنكو اناوخا هتمعنب متحبصاف مكبولق نيب فلاف ءادعا متلك ذا مكيلع
 6 نودتهت مكلعل هيايآ كب هللا نيس كلذك اهنم مذقناف رانلا نم
 الوا نيئمؤلا سما ىلاعت هنا ملعاو للا ةرود)الها اعادحا ناتفنئاط ماصتعالال هانا ةراشالاو
 "لا ةمعنلا رك ذتب اثلاثو ماصتعالاب ايناثو ىونلاب

 فورعملاب نوضأيو ريخلا ىلا نوعدي ةما مكنم نكتلو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 3 نوحلفملا مه كئاواو ةكتلاا نع نوهنتو

 قح هللا همحر ىريشقلا لاق خلا ةعبرا قتملا ةمالع ىدايرصنلا خيشلا لوق ىنعم اذهو
 خلارو مهلا روحلا هتمهنم نيب ناتش هللا هحر نيدموبا لاق خلا ىمالا قف ىلع نوكي نا ىوتنلا

 ةباح دلاضعب نءو 141 هناوخا دنع ادومم هناريجىف ابحم لجرلا ناك اذا ىروث'ا نايفس نعو
 خا تار ةنالع هئف هر ركفم لعةاراكجإلا عطتسي مل اذا لجرلا نا

 مهءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاكاونوكت الو ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن
 3 مظع باذع مهل كئلواو تانببلا

 خلا لاوقالا نود لاعفالاب ريخلا ىلا نوعدي ىتلا ةمالا نا ةب الاف ةراشالاو

 خا ( ةنجلا ةحوحبرب مل ربش ردق ةعامل قراف نم ) ماللا هيلع لاق

 خلا ( ءاسنلاهنع لزينم رثك او ريثك طارخلاوع نولازلا ) ممسو هيلع هللاىبص هللالوسر لاق

 مههوجو تدوسأ نيذلااماف هوجو دوستو هوجو ضس مون 5 ىلاعتو هباحبس هل وق ريسشت

 مههوجو تضيبا نيذلاماو * نورفكت متكامي باذعلااوقوذف مكناعيا دعب مترفكا
 املظ ديرب هللامو قحلاب كلع اهولتن هللاتايآ كلت * نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر ىنف
 4 رومالا عجر هللاىلاو ضرالاىف امو تاومسلاىئامهللو ب نيملاعال

 نوهنتو فورعحملاب 4 سانا تجرخا ةما ريخ متلك وه ىلاعتو؛ هناح..سهل وف ريسفت

 كك للاب نونمؤتو ركنملانع

 جلا ةيعملاو ناميالارومب مويلا مهبولق تضيبا نيذلا مه ةمايقلامو. مههوجو ضرب |ثيذلانا ةراثالاو
 نونمؤملا مهنم مهل اريخ ناكل باتكآا لها نما ولو ف ىلاعتو .هناحبسس هلوق ريسفت
 + نو وسولل رابدالا كولوب مولتاقي ناو ىذا الاد مك نإ « نوقسافلا محرثك او
 هللا نم بضغب اًوابو سانلانم لمحو هللا نم لحم الا اوفس اعاو ةلذلا مهيلع تب رض

 «6 كلذ قحر يغب ءايينالا نولتقيو هللا تاي آب نو رفاكي اوناكمهناب كلذةنكسملا مهيلع تب رضو
  نودتعي اوناكو اوصع امي © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسغت
 هل حيبا ام ضعب اضيا كرتيو لب هيلا ىدؤي ام افوخ هسفنىلع ةيصءملاباب| حتشبال نا نمّؤملا ىلعف
 بلاط ونا خيسشلا لاق خلا نيفراعلا سؤر ىلع ةدابعلا شا همحر دينجلاف لاق .. خلا عرسلا ىف
 ىذاتسا تلأس هللادر نسحلاونا خيشلا لاق ملا نينءولا قالخا نه مداروالاةموادم هللادمحر
 خلا ةعبرالا» هفرعيالو ةنس ام“ نعاع الحنر. ناإؤل :خااشملا ضعي: . لاق.6# لا نينقحلا درو نع
 هللاتايا نولَس ةمئاق ةما باتكلا لها نم ءاوس اوسيل ة8مٌىلاعتو ؛هناحيس هلوق ريسغت

 نوهننو فورعملاب نورممايو رخ الا مولاو هللاب نونمؤي م نو دحمسب معو ليللاءأنا
 هو رفكي نلف ريخ نم اولعشامو 3 نيلاصلانمكئلواو تاريثسا فإن وعراسرو نك رع

 ةهمإ : |

 1 ؟«قمط نب رع دع هل 2
- -. > 
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 2 نوم ام اوقذنم ىت> 7 طيس ىلاعتو هنا>س هلوق ريسفل

 لاقق اهرد دينجلاىلا مفد ريصن نب رفعج لاق ةركفلا ةدابعلا حاتفم ىرصملا نوتلاوذ لاق
 'لا ىريزولا نيتاا هب رتشا

 # ملع هب هللا ناف ىش ند اوةفس امو © 2 ىلاعتو هن احعيس هلوف ريسفل مب

 ركلا هيمعطا عيبرلا لوقيف لأ يف هباب ىلع موقي لئاسلا ناك حلافلا هبرض عيبرلانا - ىكحم
 جلا يسال بحب عيبرلا ناف

 6 هسفن ىلع لظتا رسا مرحام الا لما رساىنلل الح ماعطلا لك دلو ىلاسنو هناح سهل وق ريسفنا 15 |
 ناف ) ىلاعت هلوقىف ىريكلا نيدلا مجت لاق حلا هبحيب ام ضعب قفنيلف ربلا دارا نه ىريشقلا لاق
 هلم هبحاص برقي لعف لك ىتاشاقلا لاق خا مكل نوكي هل نوتوكت ام ردقبف 6 مبلع هب هللا
 تيب ىناو ادلو رشع ىنا هل هللابهو نا رذن ناك مالسلاهيلع بوقعي نا - ىور - خلاب. وهف

 'لا .مهرخآ خذي نا احيتص سدقملا

 ملكنا اهولتاف ةيروتلاب اوتأف لق ةيروتلا لزنتنا لبق نم ف ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 8

 هللاقدص لق *نوملاظلا مه كئلواف كلذ دعب نم بذكلا هللاىلع ىرتفانف * نيقداص
 13 نيك نقلا نو ناكامو افضح مهاربإا ةلم اوعساف

 جافانصا ةئالث ىلع قلحخلا قلخ ىلاعت هللانا تاي الا قيقمت ىف ةراشالا تاليوأتلا ىف نبدلا مجم لاق

 ©« ةكس ىذلل سانلل عضو تيب لوا نا #© ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 جلا ُمومَسلا هتقرحا دق باش ءلغ برخ ذا نانبل لح ىف وىودإ انآ ان باجر ناسح نب دمع لاق

 نمو مهاربا ماقم تاني تايا هيف *نيملاعلل ىدهو اكرام ذه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 07
 1 50 اال رفع

 لبق هون ةكئالملازا - ىور - "لا رومعملا تيب وهو اتيب ضرعلا تحن عضو هللاذا - ىور -

 ْ 'لا ماع قلاب مدآ قلخ

 | رفكنمو اليبس هيلا عاطتسانم تيبلا جح سانلا ىلعهللو 48 ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت 4 ظ
 6 نيملاعلا نع ىنغ هللاناف

 ْ "لا راتخم بيبح الا راث الا كلت ىلا ددرتلانم راثكالا رثؤيال هنا

 | ديهش هللاو هللا تاياب نورفكت مل باتكلا لها اي لق 6 ىلاعتو 4 هلوق ريسغل 9

 1 “6 نولمعت ام ىلع
 | نيدلامجتلاق 1١ ةرخ آلا اغار ايندلاف ادهاز عجربنا روربملا جحلا ةمالع عاشملاض»ب لاق
 | لا تاراشا اهلك ٠ كسانملاو جمل. ناكراو هيلا جحلاو تيبلا لعج ىلاعت هَنلانا ةراشالاو هتاليوأت ىف ىربكلا

 | اهنوعنت نما نم هللا ليس نع نودصت مل باتكل الها اي لق غ ىلاعتو هن احس سهل وق ريسفت 7

 | نم اهرف اوعطت نا ود نيدلا اهءا اي * نولعءعت امع لفاغب هللاامو ءادهش مكاو اح وع

 1 ىلتت متاو نورفكت فيكو «نيرفاك مكناعإ دعب ؟ودري باتكلااوتوا نيذلا
 ظ # مقتسم طارصولا ىده دقف هللاب مصتعي نمو هلوسر مكضو هللا تانآ

 | «نوملسممتاو الانتومالو هتاقتقح هللااوقتااونما نيذلااما اي 87 ىلاعتوهناحبسهلوق ريسفت 1
 | خا ءاملعلا نم ةققفلانا اغلب ضايعبنب ليضفنءعو ا هعم ةيدحلا تناك ام ململاريخ غراما ضعب لاق

 امأ دعب دعس



 ملك 2 ١
 مث ةوبلاو مكاو باتكلا هّللاهينْوِب نا ريشيل ناكام وه ىلاعتو هلاحبس هلوق ريسفن ١ : . 222622225 ببيت |
 14 نيابر اوناوك نكلو هللان ود نم ىل ادابع اونوك سانلل َلوَش

 ماطخل ابلج نؤاريو داشرالا ماق» ىف 7 ةفرعملا نوعدبب نيذلانا هرعس س دق ىنصلا خيشلالاق
 | هلا ةيم نيعبس ءاسنلا ءالؤه باذعنم دشا مهباذع ايندلا ظ

 ؟كسمأيالو «نوسردت منك ايوباتكلا نوملعت متتكامب » ىلاعتو هناحبس هلوق ريت ه4
 ظ :6 نوملسم متا ذا دعب رفكلاب كمي. ايابرا نيدنلاو ةكئالملا اود نا
 نا ةراشالاو 4 هللا ةعاطب كيلا ةوق ىه ل هسا رلل ادس .العج ةساردلاو معلا نا لغاو

 11 نيديرلاو عابتالا ةيبرت ةقيقحلا لها بأد نم
 | ةمكحو باتك نم مكتبنا ال نييبنلا قائم للاذخا ذاو 96 ىلاعتو هناحبسس هلق ويسب مؤ |
 مكلذ ىلع متذخاو متررقاأ لاق هنرصنتلو هب.نفمؤتل ةكمم/ ا. ٍقيجضمل لونمد, ع اجا, 30

 كلذ دعب ىلوت نه * نيدهاشلا نم مكعم اناو اودهشاف لاق انررقا اولا ىرصا
 31 نوقسافلا مم كّتلواف

 ضرالاو تاومسلا نم مسا هلو نوغس هللا نيد ريغ أ 84 ىلاعتو هناحببس هلوق ريسفت هال |
 1 ناووعج رب هللاو اهركو اعوط

١ 

 4 ةهاط همعت كلغ غبسا دقف اهنع هب ءانفلاو ةعاطلا هللا كقزر يد ه1 قس ا خيشلالاق
 خلا ةيترم كلذ دعب قبي لهذ ظ لزانملابلاطلا مطقاذا هرس سدق ىئصلا خيشلل ليقو 4 هللا ءاضقل املستسم هناوك عم ديعلانا ىلا ظ ةراشالااذه قف. لا 1 كنم ممسن ى> دجسملاف انل تساجول هريس سدق مثدا نب ميهاربال لبق

 ظ
 لعمساو هاربا ىلع لزنا امو انلعلزئا امو للاب انما لق ة:ىلاعتو هناحبس هلوق ريض ه8

 : 2 هلا وظفو هلق نلف انيد مالسآلا ريغ غنم نمو *نوملسم هل نحنو مهتهدخأ | نيب قرفنال مهبر نم نويبلاو ىسيعو ىسوم ىتواامو طاسالاو بوقعيو قحساو
 13 مهناعا دعل اورفك اموق هللا ىدهل فنك * نير سا ا نم ْ

 نيدلاخ «نيعما سانلاو ةكئالملاو هللاةعل مهيلعنا مهؤازج 0 يلالإ ىوعلا ىدهبال هللاو تانبلا مهءاجو قح لوسرلازا اودهشو © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسف
 اوحلصاو كلذ دعب نم اونا نيذلاالا + نورظني مالو باذعلا مع فخخن ال اهف
 ## محر روفغ هللا ناف
 جلا ىفاو دق باب انا اذا ةادغلا تيلصو ةادغلا | ناك املف ايوق ىصع فيعض نم تحت اموي تلق لاق هنا هرسس دق" ىلطقسلا ىرسلان ع 0

 ريت | 0" 0-08 0 1“ 1 8 هدرا 1“ شجن كم 5 8
 و مهتس ون لبقت نأ ارفك اودادزامث مهنا ادعب اورفكنيذلانا 8 ىلاعت و هناح يسهل وف ريع 58

 ٠21 ( ليبس رباع وا بيرمغ كن*اك امدلا ىف ظ نك تلادبع اي) ملسو هيلع تاىبص َتالوسر ىل لاق لاق هنا امهنع هللاىضر رمعب نب هللادبع.نعو
 نافرافك مهو اوناامو اورفك ئذلانا * نولاضلا مهكئلوا # ىلاعتو هناحيسهلوق نيسفت ١

 ٠11 رفكلانع بوتي ىذلا اهدحا مأ.ةا ةئالث لع رفاكلازا ملعا مامألا لآ 3
 - تالا م كلا 6-2 2 ا تت رض ب
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 '”خا مديح وتااىف قاثيلاموي هن هللا مث ده أع ىذلا ؟ شادهعبنوركثي ئذلانا ُ نيتي الاف ةراشالاو

 155 012 . ةلك ىلا .اولاعت 'باتكلا لهااي لق لامن هناحبس هلوق ريبقت

 | اولوقف اولوث ناف هللا نود نم ابابرا اضعب انضعب نكح الو أش هب كرمشن الو هللا الا دعنال

 ص نوملسم اناب اودهشأ

 خلا مييلع اعد دما !نم لضفلا نب دمحم خلب لها ىن ال هرسس سدق قاقدلا ىلع وبا خيشلا لاق

 ا هيروتلا تلزئاامو مهاربا ىف نوجاحت مل باتكلا لها اي ف قاققو هنادعس هلوق ريسفت

 :« نولقعت الفأ هدعب نم الا لحالاو
 أ الو ّساالا دمنال نا ) ىلاعت لاق ام ةيدوبعلا صالخا اهلك نايدالا لوصا نا ةي”الاىف ةراشالاو
 'لا هيواغ نع ضارعالاب هَلاِباذ5 فلاخمالنا لقاعلا ىبف خلا دي ل

 | ايف نوجاحي رف مع هب مكل ايف مججاح ءالؤه متا اه هه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ناكر كلو اينأ" "تا ا ةييوملظ دال ماقام ١ هللاو مع هبمكل سيل

 | ىلا اذهو هوعسا نيدلل مهارإب سانلا ىلوا نا * نيك رم ملا نم م

 | نولضي امو , كتولطل وأن ك ثاثكلا لها نه ةشاطتدو * نيئهؤ !١ىلو هللاو اونما نيذلاو

 # نورعشي امو مهسفنا الا

 جلا ةجحلالوبق نع ضارععالاو قألا نع لودعلا با كلالها ةَش رط نم نا نيب امل ىلاعت هنا ملعا
 انما تدب ىف انعم قبس هيلع هللاىلد 0 قارف اند ا_١ ةئع 2 ىكر دوعسم نا لاق

 ا هاَسَع تعمدف انيلا رظن 3 اهنع هللأ ىضر ةعلاع

 « نودهثت ماو هللا تايب نورفكت مل باتكَلا لها اب اي لاهو هن اححم_س هلوق ريسفتا

 ةفن اط تااق انو + نوملعت ماو ا لطاللاب قحلانوسلت مل باتكلا لها اي

 | مررخلا ءفوزفك, اوا رانبتا هجو اًونمار نيل نلعب كزنا# ئذلاب اون ١ تايكلا لها

 # نوعجري مهاعل

 | هللاىده ىدهلا نا لق مكنيد عبت نملالا اوئمؤت الو قه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 ءاشينم هينؤي هللادب لضفلانا ىلا مكبر دنع كوجاحمب وا مترتوا ام لثم دحا ىنؤي نا
 3 مظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشنإ نم هتم-رب صخب * ملع عساو هللاو

 جلا ناسنالا ةلبج ىف ازوكيص ناكناو دسحلا نا تاي آلا قيقحن ىف ةراشالاو

 | كلا هدؤي راطتق هنمأت نا نم باتكَلا لها نمو وه يلاعتو هناحيس هلوق ريسفت

 سدل اولاق مهنأب كلذ امئاق هيلع تمدام الا كلا ءدونرإل نامدن همك نا نم مهنمو

 ا 43 هدهعب ىقوا نم ىلب * نوملعي مهو تك! | كلل لح نولوّشو لبيس نيالا ىف انلع

 | <« فالك هللا دهعب نورتشن ني دل !نا * نيقتملا بحب هللانافىقتاو 8: ىلاعت و هن احبس هل وق ريسفت

 دقع اباش نا  ىكح - خا اهيف ةروصحم قفانملا ةيآ نا ضرغلا سيلو ةفحتلا بحاسم لاق
 خا ايندلا تانسحتسم نم ”ىث ىلا رظني ال نا ادقع هللا عم

 هللا مهملكيالو ةرخ آلا ىف مهل قالخال كلوا اليلق انع 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 نوولي اًهسرفل مهنم ناو * مظع باذسع مهلو م عك رالو ةميقلا موي مهبلا نلتنإلو

 هللادنع نم وه نولوشو كاع كلا نم وهامو ناتكلا نم هوسسحتل باتكلاب مهتتسلأ

 3 نوملعإ منو بذكلا هللا ىلع نولوسو هللا دنع نم وهامو

007 



 الوسرو لجالاو ةيروتلاو ةنكشلو ناتلكل همم و 0 ىلاعتو ناعما[ وتد زالت هام

 ريطلا ةئيهك نيطلا نم مكل قلخا ىلا مكبد نه. يب مكتنج دق ىلا ليفسا تي ناو - ١
 6 صربالاو هكالا ”ىرباو للانذاب اريط نوكيف هيف خفتاف
 قحلالمف زيمتيل اتيم طقس مهنيعا نع باغ اذاف ةيلا نورظني سانلا مادام ريطي ناك بهو لاق
 :لا جالعلاب أريبال ىمعا دلو اذا هباحصاو سّونيلاج لاقف 'لا هللا لعف نم

 نورخدتامو نولكأت امب مكتبناو هللانذاب ىتوملا ىحاو وه ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنت 8
 ةيروتلا نم ىدي نيب ال اقدصمو * نانمؤم منك نا ا هبل كلذ ىف نا مكتوس ُّق

 3 مكلع مرح ىذلا ضعب فك لحالو

 ىبد لانا * نوعيطاو هللااوقتاف مكبر نم ةياب مكسشجو 6# ىلاعتو هناحبس هلوق ريس 9
 ِي ىلشغ نحنا املك # مقسم طارص اذه هوددعاف مكبرو

 ىرصي!نسحلا لاقو 41 رارصالاليزت ةبوتبلاقف هللاىلا عاطقنالاىلا لقييشلا فيك دينجلا لسو
 جلا رباك الا الا اهقيطيال ةماقتسالانا معاو جلا ريخلا اذه لجر بلط ام هنع ٌشاىضر
 نحت نويراوأ لاق هللاىلا ىداصنا نم لاق رفكلا مهنم © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 عم انيتكاف لوسرلا انعبتاو تازتا اهي انما انير + نودلسم اناب دهشاو هللاب انم اَهلاراصنا
  نيرك املا ريخ هللاو لا ىو (وركمو < ندعهاشلا
 لا ةنزور هيف اتيب لخدينا هما مالسلاهيلع هلتق دصق 1 نيئارنا ىنب كتالم نا. -!ىدد_-

 كرهطمو ىلا كمفارو كنفوتم ىلا ىعاي هللا لاق ذا #9 ىلاعتو هناتءيس هلوق ريسفن ١
  كوعبتا نيذلا لعاجو او انفك يراذلا برم
 ناك هنا ىلدح نبا نعو خلا ةمسن مهل انددج ةئيطخ اوندحا الك ىنعي ءاطع نب سارملا ونا لقو
 مالسلاةيلعىسيع لزتيس ليق لا لضفلا ةقر جراو لدعلا ةوطس فخرلاقف هباحأ ضعإ .ىدا
 لا ريزتحلا لتقيو بيادلار سكي الدع انكح ىلايسلا دقعرلع ىاملانم

 مكحاف مكعج ع ىلا مث ةمقلا موي ىلا اورفك نيذلا قوف  ىلاعتو هناحبس هلوق ريس 5
 ةرخ لاو ايندلاىف اديدش اباذع مهيذءاف اورفكن يذلا اماف * ن وفلتحدف مك" مف مكس
 بحنالةللاو مهروجا مهيفويف تاحلاصلا اوامعو اونم !نيذلااماو + نيرصاننم مهل امو
 4 مكحلا ركذلاو تايالا نم كلع هولتن كلذ + نيملاظلا
 لاف م ناو نم .هقاج عدرا لتحت مهادنع مبدع لثمونل لج للاعتو هناحستا هلوق يضت
 # نوكف نك هل

 ٠1١ مهفارشا نم الجر رشع ةعبرا مهو ةئيدملا اومدق 7 دع اد م
 هف كجاح نف * نيرتهملانم نكت الف كبر نم قملا ولف : ىلاعتو هناحبسس هلوق ريبش
 مس كءاسسن و اًنءاسنو ؟ ءانببا و انءانبا عدن اولاعت لقف معلا نم كءاج ام دعب نم
 د نييذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن مث مكسفناو
 جلا ىرتام حيسملادبعل اولاق ضع مهضءبالخا ملف رظننو مج رن ىت>اولاق ةلهابملا ىلا وعدام مهنا - ىود -
 ١ وهل هللازاو هللاالا هلا نهامو قحلا ص صقلا وهل اذه نا 0 ىلاعتو هناحبس هلوق ريشه
  نيدسفملاب ملع هللاناف اولوتناف * ميكا زيزعلا
 اهلظع اريثأت ءابمالا ةلهابمل نا ملعاو

 ٠ مح

 0000100111 ف ,

 || تح

 جلا هب مهايا للا ديبأتو سدقلا حورب مهسوفن لاصتا هبيس
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 » نان ربغل باو فزرري ؛ هللاا 4 وه تلاق 5 كل نأ
 خيشلالاق . كقالخانم امومذم اقلخ لدبتنا تاماركلا ربك ١ هنع شلاىضر هللادبع نب لبس لاق
 'ا نادابلان م اهريغو كم وه اذاف ضرالا هل ىوطت ند ناشلا سيل هلا ههجحر سابعلا ونا

 ا هناش وه ذا هنم بحتا توحلا لاق ءاملاىلع ىمم ايالف نا ديزب ىبال ليقو

 هط هيرذ كن دل نم ىلسه بر لاق هبر ايرك ز اعد كاانه م ىلاعتو هتاحس هلوق ريسفت

 اقدصم ىح_ كرشبي هللانا بارحلا ىف ىلصي مئاق وهو ةكئالملا هتدانف * ءاعدلا عيمس كنا
 0 و

 | دقو حول ىلع امايا ىنأمماو انا تشو ةنفلا اكرويكنا هلاك علعشإولا ناوزع نا نعيد يح ودع

 | ىبيعما ىحم ما كِيقل ىدسلا لاق خا شطعلاىنلتقب تلاقق بتحادصف ةيبص ةلاحخلا كلتىف تدلو

 ”للا ىلبحي ترعشأ ميم اي تلاقف
 / ىلنوكيىنا بر لاق * نيحلاصلانم انو اروصحو اديسو 8 ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت
 لاق ةيا ىللعجابرلاق * ءاشيام لعفب هللا كلذكل اق رقاع ىنآماو ربكلاىنغلب دقو مالغ

 هك راكبالاو ىثعلاب حبسو اريثك كبر ركذاو نمر الا مايا ةثلث سانلاملكتالنا كتبا
 هنال سيحم ىما ىلاعت هنا اعدحا ٠ نالوق هيف © اريثك كبر ركذاو ) ىلاعت هلوق ىف مامالا لاق
 04 ]سر الا اك ذلا زوما نع

 | كيفطصاو كرهطو كيفطصا هللانا مبسم اي ةكئالملاتلاق ذاو 8 ىلاعتو هناحسهل وق ريسفت

 6 كيرل ىتنقا ميم اي * نيملاعلا ءاسن ىلع

 ركذف ىريشقلا لاق لا ىلقلا ركذلاىلا ةبسنااب ىاسللا ركذلاو بتارم ىلع ركذلا نا ملعاو
 ون نه ام هنع للا ىضر هللادبع نب لبس لاق ف بلقلا رك ذ:ةفادتسا ىلا دبعلا لضي..هب .ناسللا

 | خلا ءايشا ةثالثىف ةوالحلااودقتفا نيسحلا لاقو "لا ىتفدناام ىدبع ىدانب هناحبسليلجلاو الا

 سااجن وه :اًييفا هتنتاق ةخاف ركااذ ىلدفصو .مهلطعيا لاق , ,:حلا !بلتلاْنِْم ركادلا نكمت اذا لبق
 "لا ةبرض هبرض ميظع عبس اذا

 | هحون بيغلا ءانا نم كلذ * نيعك ارلا عم ىيكراو ىدجساو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 هك نومصتخي ذا مهيدل تنك امو ميم لفكي مهب مهمالقا نوقلي ذا مكيدل تنكامو كلا

 نيملاعلا ءاسن ةديس ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لَ لاق  اههنع هللاىذر سابع نأ نعو

 4 ( ةيسا مث ةجمدخ مث ةمطاف مث ميل

 | ه6 مسملاهمسا هنمةملكب كرمشبي هللانا ميم اي ةكتالملاتلاق ذا قف ىلاعتو هناحبسهلوقري فت
 نم تناك ىلاعت هللا امهمحر فيفحخلا نب للادبع ىبا خيشلا ةدلاو دمحم مانا ىكحام اذه بسانيو

 "لا ناغمرنم ةريخالا رشعلا ىحب ٌسادبع وبا اهنا ناكو تاتناقلا تادباعلا

 * نيبرقملانهو ةرخ الاو ايندلا ىف اهبجو ميرم نباىسع يب ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت

 ىسشتي 5 دلو 3ةوكي ىنا تر تلاق * نيلاصلا نمو الهيكو دهملا ف ساناا ملكيو

 6 ءاشي ام قلخ هللا كلذك لاق رشب
 "لا سبيلا براق تبنلالهتكا نم بيشلا براقو نيعب رالاىلا نيثالثلا زوا#نم لهكلاو

  نوكف نك هل لوب امئاف !سعا ىضق اذا لي ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 هلع ىسومنا - ىورو - ا هنل نانو اةمشا ويجب الاس جاع هلع أى شيعتنا د هكون -

 ذا لا كنايلوأ ن نم .ليلو قرا مهللا لاقق ب يىجان مالسلا



 د خ -
 اج سس رس سس 100011122222 77الللا

 ' نم ةرشع ليكل مطقو بازحالا ماع ٌقدنحلا ط> ال ملسو هيلع ٌتالص للالو-ر نا - ىور - ْ ٠١4

 أ ملسو َةِيلَع هللاِلص لال وسر لاق لاق هنا هنع هللاىضر لَع نع "لا اعارذ َنيعبرا ةئيدملا لها |
 ثيدحلا ( وهلا هلا ال هنا ادب: نارمعل ا .نم نيتنآو ىمسركلا ةيآو باتكلا ةاف نا ) |

 نمو نينمؤملا نودنم ءابلوا نيرفاكلا نونمؤملا ذختال 6 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 19 |

 # ”ىش ىف هللانم سيلف كلذ لعفي
 "لا [ضرالا ىف نمنو ءامسلاف تنا:بزاي:] هتاجانم ىف لاق السلا هّنلَ :ئقسؤم نابربخلا ىف: ًءاَجَو
 | هللالص ىنلالاق لا هنع للاىضر رمع لث» لدعت الل هل ليق نيح فسو» نب جاجحلا لاق
 تدل عمطلاى لع مهًئاملعو روجلاىلع معؤارما لوك تالت قاس ) رلسو .هيلع

 ١ اوفختنا لق«ريصملا هللا ىلاوه فن هللا ؟رذحبو ةيقتمهنماوقتتنا الا فى اعتو هناحبس هل وقريسفت 7٠6
 أ هي ريدق تل الع هللاو ضرالاىفامو تااؤنلا قاب عنو هللا هملعل هودسوا ؟رودص فام ٌْ

 "لا نيرفاكلا ىداعيو نينمؤللا ىلاوب هن هضغبو هبح نوكيو هللانم فام لقاعلاف ْ

 نم تسلب اعد ا ررسج رت وم تابع زم ني لك حجي عوز #9 يملاجتو هتاحسس هلوق ريس 11
 © داعلاب فور هللاو هسفن سلا رذحبو ادعي ادما هنيبو اهني نا ول دوت ءوس

 "لا قساف خيش امهبحصف رفسفف اجرخ اةيقشو اعاح نا - ىكح

 3 هللا مكسسحب ىتوعياف هللا نوح متك نا لق 5 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 9
 هسفن كزن نا لقاعلا ىلعف . حلا ةيوامسلاسوفناا فئاخ ىف شقتن» هلوقب وا ,ناسنالا هلمعي امزا. علعاو
 0 "لا ةيويندلا قئالعلا ثول نع-هباق رهطيو ةميمذلا قالخالا نع

 | هللااوعيطا لق * محد روفغ للاو مكبونذ مكل رفغيو 9 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ع
 6 نيرفاكلا بح ال هللاناف .اولوت ناف لوسرلاو
 | ىاشاقلا لاقؤ لا هسفن نقدحأل ملسي نا لكلا عامطا هنا عطق ساهر ىريغقلا مامالا لاق
 | "ا ةديقعو ةريسو الاحو !كخوالمعو الوق هليبس كولسو هتعباتم نوكت امنا مالسااهيلع ىنلا ةبحت

 :6 مهاربا لآ و احونو مدآ قطا هللازا 8+ ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 سلجو هترايزل هرس سدق ىناقرحخلا نسحلاىبا ىنابزلا خيشلاىلع لخد. ىزاغلا دومتم نا - ىئوز -

 لا هرسسدق ىئاطسبلا ديزب ىلا قح ىف لوقت ام خيش اي لاق مث ةعاس
 ١ هي ملع عيمسهللاو ضعب نماهضعب ةيرؤ *نيملاعلا ىبعز ا رمسلا و ةىلاعت وهناحبسهلوق ريس

 "للا هتوفصو سلا ةريخ مهنال مهلك ءايبنالا لمشيف ةلأاو ةبحلان٠ معا ءافطصالازا ملعاو ْ

 (رارخ طب ام نلت ردن ىلا"”بَو ,نارمت اسرع تلاق ذا 0 ىلاعتو هتاحتيس هلوقريسفت 5 |

 # ىنم لبقتف
 اضيا ىهاظلا ىف ءاسالا ناك كلذلو .لسانتلا ف ةيروصلا عبتت اهرثك ا ةيونعلا ةدالولانا ملعا مث ظ

 0 ا ةرودكلاو ءافصااىفف حورلانا هببسو ةدحاو ةرجش ةرمن ادحاو السفن ظ

  اهتضوىلا ىرتلاق اهتعضو املف *ملعلا عيمسلا تنا كنا ف ىلاعتوهناحبس هلوقريسفت ؟0 |
 | كب اهذيعا ىلاو مير اهتيمس ىلاو ىثالاك رك ذلا سيلو تعضو اع معا تاسع ْ

 ٍْ 3 انسح اناث اهشناو نسح لوش اهبر اهملقتف * مجرلا ناطيشلا نه اهتيرذو |

 ظ ايدك ثا ههفكو لب لاسو كابل وهاي أع |
 ْ لاق جا يدم ملعأي م "ىلرغملا نامَع ىبا خيشلا باصا لأس روناسي“ ىطساولا لخد الو
 | سارلاونا خي غ'الاق "لا هصالخا ىف ريصقتلا ديمي نا هلامعاى هللا هالون نم ةمالعنم ىروجربنلا

 | لا ةعاطل ىفةيصعملا خو <ليللا فرابلالوبو رابللا ىف ىلدالا حلوب رت ىلامت هلو ةراثاىف هنع هللاىضد» |
 :زين (|تاضوس انني ا للشوي ايا تندم دع نع ل



 ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطلقملا ريطانقلاو نينلاو 99 يلاعتو هلاحبس هلوق“ريسفت
 | مكشينْؤا لق * ب املانسح هدنع هللاو ايندلا ةولا عاتمكلذ ثرحلاو ماعنالاو ةموسملا

 | جاوزاو اهيف نيدلاخ راهنالا اهتحننم ىرجت تانج مهبردنع اوقتا نيذلل مكلذنم ريخب
 ظ 3 دايعلاب ريصب هللاو هللا نم ناوضرو ةرهطم

 ظ باذع انقو انبونذ الر فغاف انما اننا ابر نولوشب نيذلا # ىلاعتو هناح.س هلوق ريسفت ١

 * راحسالاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا * رانلا

 قدصلاو لا ةثالث ريصلاسانجا عيمجو عرشلايف ةروظحلا اهتاوبث نع سفنلا سبح ريصلا مث

 وكت و عاين كانا“ + 1219 نم ةرذغلا لاؤخ اراظسالاو 0111 لولا ىف ىو
 "لا كيدلا اذه نم زحما

 / طسقلاب امئاقهعلااولواو ةكئالملاو وه الا هلا ال هنا هللادهش وب ىلاعتو هناحبس هلوقريسفت
 46 مالسالا هللادنع .نيدلانا * مكحلا زيزعلا وه الا هلا ال

 'للا قحلا نبدلاىلا ةوعدلا قلطم مالكلا لازنا نم دوصقملا هتارب رحم ضعب ىف ةمالعلا انخيش لاق

 ملا مهءاج ام دعب نم الا باتكلا اوتوا نيذلا فاتخاامو 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ١٠م

 ه4 هللاتاياب رفكي نمو مهم اغب
 ىف ةفوكلا تيتا لاق ناطقلا بلاغ نعو 04 للا آلا هلا ال نا ةداهث مال -الازا ةداتق نءو

 "013 شمعألا نم امرق تلرعت ةواجت

 ىهجو تملسا لقف كوجاح ناف * باسحلا مدرس هتلازاف لب ىلاعتو هناحبسهلوق ريسفت

 اودتها دق اوملسا ناف متملساأ نيسالاو باتكلا اونوا نيذلل لقو نعبتا نمو هلل

 نواتغيو هللاتاي اب نورفكي نيذلانا * دابعلاب ريصب هللاو غالملا كيلع اماف اولوت ناو
 هي كلوا * ملا باذعب مهرشيف سانا نم طسقلاب نورمأي نيذلانولتقيو قح ريغب نيدنلا

 نم مهل امو ةرخآلاو ايندلاىف مهلامتا تطبح نيذلا له ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ٠6

 46 مهني مكحل هللا باتك ىلا نوعدي ب اتكلا نم اميصن اونوا نيذلاىلا رتملأ « نيرصان

 "لا هللا قتا هركسع عم هريس ىف ديشرلانوراهل لاق ايدوبي نا - ىور

 اولا مهناب كلذ * نوضرعم مهو مهنم قيرف ىلوتي مث » ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفنت 5
 اذا فكف * نورتفي اوتاكام مهنيد ىف مهرغو تادودعم امايا الا رانلا اسم نأ

 : نوملظيال معو تبيسك ام سفن لك تيفوو هيفبيرال مويل مهانعج
 "لا ةنسنوعبرا هج ف رطسبامنا ةاروتلاف اودجومبما دوهيلا تمعز اهئءَّشلاىضرسابعنبا لاق

 نيزح توصب اذا رانأا رانلا لهاو ةنجلا ةنجلا لها نكسو ةمايقلا مون ناك اذا هنا - ىور
 ' 'لا رانلالخاد نم ىداني

 كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا ىنؤت كلملا كلام مهللا لق  ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت
 « ءاشت نم زعتو ءاشت نم
 ا ثالث ةبوتلا تامدقم نيدباعلا جاهنمىفف هللاهمر ىلازغلا دمحم ما.هلا مامالا لاق

 سوت * رييدق ”ىش لكىلع كنا ريخا كدب ءاشت نم لذتو ' ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 4
 | قزرتو ىحلانم تملا جرختو تنملانم ىحلا جرحت و ليللاىف راهنلا وتو راهنلا ىف لبالا



 م1 * الج

 ا د نايبلا حود ريسفل نا ناثلا ىلملا تاقرهف ص ظ

 ل يي  ج

 < نارع لآ ةروس ريسفت ف ظ

 6 موبقلا ىملاوه الا هلا ال هللا ملا 98 ىبلاعتو هناحبس هلوق ريسفن * |
 | دفو نا - ىور - "لا ( روس ثالثىف م ظعالا سلا منا لسو. هيلع هللالص هنع - قود |

 ا "1 ايار نيني 1 سي 0007 هللا] وسر ىلع اومدق نارحب

 | ةيروتلالزناو هيدن نيب امل اقدصم قحلاب باتكلاك يلع لزن وف ىلاعتو هناحبسهلوقريسف *
 باذع مهل هللات اياب اورفك نيذلا نا ناقرفلا لزتاو سانلل ىده لبق نم لجالاو- |

 كي ماقتناوذ زي نع هللاو ديدش
| 

 : ىذلاوه ءامملاى الو ضرالا ىف ”ىش هيلع قحنال هللا نا © ىلاعتو هناحبس 4 اس , ||

 ظ 001 هلا ال ءاشي فيك ماحدالا ف 5 00 ظ

 1 لا تانيبرالايدتب حلاو تطقس كنوع ةياسنالاةدوصب بلا دوا امك ىلاعت هللازا ةراشالاو

 | ما نه تامكحم تانإ هنه ناتكلا كلع لزنا ىذلاوه © ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت 6
 ١ ةتفلا ءاغتبا هنم هباشتام نوعبتف غبز مهبولق ىف نيذلااماف تاهباشتم رخاو ناتكلا >5

 7 رعئاو نوخسارلاو هللا الا هلبوأت ملعب امو هلي وأت ءاغساو

 مكهلاور) قابتلو مك صنلااوه لوالاو . لمتحم وا دحاوىنعم ريغ لمتحال نا اما ظفللانا ملعاو
 4 ا هتالولدموا هلو دم لع هتلالد وكت ١ انآ فاثلاو ©« دحاو هلا

 د اولوا الا را ا انير دنع نع لكفي 1 نولوش © 9 ىلاعتو هناحاس هلوق ريش

 أ « ىاهولاتنا كنا ةمحركندلنم ان بهو انتيده ذا دعب انبولق غزت ال انبر * بابلالا
 ظ ه داعبملا فلخبال هللانا هيف بيرال مويل سانلا عماج كلنا انبر
 أ ثيدحلا ( نجرلاعباصا ن ,ه نيعبصأ ليد وهو الآ تلق نم" ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر لاق

 هللا نم ا و مملاومأب مهنع ىقت نأ اورغب < نيذلانا وه ىلاعتو ا

 0 مهذخأف انتاي اب اوبذك مهلبق نم نيذلاو نوعرف لا بادك * راتاادوقو مهكئلواو ايش
 6 نوبلغتس اورفك نيذلل لق * باقعلا ديدش هللاو مهبونذب .
 0 مكل ناك دق * داهملاسبو منهج ىلا نورشتو 88 ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفن
 ديول هللاو نيعلاىأر مهسلثم مهلورإ ةرفاك يرخلاو هللا ليس ىف لئتاش هّئف انقتلا نينو

 6 راصبالا ىلوال ه ريعل كلذ ىف نا 0

 لا رسشعةعضب و ةمئامت الث لاق نك + ٠ رابوتلا هلارسا لاقدتا شوانب دعس نعو
 | "لا ل لاومالانم دادعالا ةرثكب رتغيالو تاي <الاب ريتعينا لقاعلا لعف

 6 ءاسنلا نم تاوهشلابح سانلل نيز 8 ىلاعتو هناحبس هلوق ريس 9
 هسفن نم دبعلا صاخت_ مب مهضعبل ليق 'هلا ةواقشلاب ىلزالا مكحلا بولغم رفكلاب ىلنبلان ذا ملعاو

 4 ةوسنلقو حسم هيلعو ريقذ كتلاهمحر قاقدلا ىلع ىبا ذات-الا ىلع مدقو ٠ 14 هب ني لاق د
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