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 ل بلح زا.لويشاف ا وأ 55 73 الا 2 يابابا 1

 كتاردمم عت لماتتوملا نإ اواو عرش الن لالا ىف اطيب ن اطر ت)1» ىلديتلوب ءادتلفا
 3 ةيئااتو هوو نع كل درت نيل |(: امامنا طلي ةعديع مهلا لة نيرا |

 لاغاوقؤا الوات دل هو نا رج عجن لا دلت دفة بمااةي لارج هن )نال إل خر تيس خيم نينع
 !6!لوم ناتلببز لل ةتاجو ميقلمل ول خيط . خيتو نع حاسم ا» ميزأ ةنينأل] يقف ةيخم |
 دريت اللول يم" لاؤبقما تنوين( |9380 وضمت "اطدققي المباح الدم ةاوأ مهري !انم غال ْ

 اهلي ربت هيما دعتس الو اان لفسل» بيبي اذه رف م نانا اذن ىلع أب
 دالادهع بت أو اع (اممن ةعرم هيت انو الدجل 1! يك نجوا ا هج يهم اهلسب كا اهنلاثمي

 0 © .ييلاب نراك اوراطيخإ) !نؤز ءناالصسختب .األل وليوبترل اف /لور هز ا!كمي

 دع نإ تلاكولز ةييلامعلت اطلت :ال(زجا ,ةالاو هيو اليصبت البير هفتسا# ل_دكك

 ينكلاو قدسلا لاي مسبقا !اهلر ايام احر ملم عا انتل
 ى يدك ممول ناذعل عر 0 ان

 0 ةسناس 1 ئىانهاإو د اوسنلا كلا ١4 و اك

 هب اذ 4 عع هي هلو هقي» هه 52 نايم ودم

 هل 1ع هب تبابزط مل بيفقوب « - 1 تسليك هان لق عت اللد م

 لسير سمح ديد ع جيم رحم

 1 + [1راثتوزمع د جست اة تأ ب ةنباب ارا تدبر ١ بح اله

 ربك الإ نللا يفعل ايو انرثلءاهع اهي هسيب يات عطب ْ
 3 ١

 مكب 3 0 ل بمعس 2 1-5 بو ةي -ابنح 3 ٍو . كلكم

 5 يبتودأ : 7
 وح ملاءيوبو هوندا عنان كاكاو ؛

 ما قعدنا هدول لاطما ىب دنع ىتمباو

 يلا وسلا رعاءواوبو يع ىلناثاو يس نارف
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 ١ هياقعاو هناهماو هنابا ىلا نسحاو م هتاسانا نع هبزواحو هدوجو بنذ رفغو * قرتلاو |

 ١ تابلجتلا  للاعاب احس دللا هفرش قس ليصاتا ميدلا- دس دق كذلك

 مسملاعملا اذهوهو + هيبنلا ريطخلا مالا اذه ترشابام نيح مهصا تنكدق « هتايدذؤ |

 ىل ةطورسملا رادلاف * هسورحلا ةسوربب ةاهسملا ثالثلا دالملا ىدحاىف .كلذو * راثآلا

 ةيوتلا ةروج مك 014 3-

| 

 ا «* نيداح وادا < ىف هبوطانا * (نا رقلاريسفتىف نالا حور )) #هق كشال ىذلا ماهل الاب

 اريك ةفرعملا نونف نم هاوحامب هنم ضعب هللادء< ءاج املف + نيحلا ىلا نيحلا ىبدعاشزا

 ١ ةالحطاةبوتلا ةروس ماه دنع لوالا رتفدلا تمتخف انالثا هلعجانا تار ءرانشلاو مجحلا

 رشاعلا رشعلاوهو دحالاموب د هسو أملا سردملا ىزبس لع دسلا رادب ةروهشملا

 وشعلانمىباثلا رسشعلا نملوالا .فصللا نم ىاثلا .سدسلان م. كوالا ثلثلا نم

 هّلف ةيوسلا ةرحهلا نم ىناثلا نلالانم ىناثلا دقعلا نم لوالا

 مالبسلاو ةالصلا لضفا هلوسرلو مامتالا ةمعأ ىلع دخلا

 مارك الاو تابحلا لك ١ هباكصاو هلآلو *

 مق عراف نالا ودنا رتفد نتس# نوح د رص هأه م كعك زور هلل لج

 مده لابلا عراف لوا دلجزا ايلاح * ىرهوج فرخ ماركا ىو حررت اح

 «ناسلا حور ه ؛ ىمسملا نآرقلا ريسفت نم ىلاعت هللا قيفوتب ثلاثلا دلجلا مت
 سنوب ةروس ريسفت هلوا هللاءاشنا عبارلا داحلا هلو



 ه6 هع رفع ىداحلا ءزجلا

 دوم فصلا تيدا نإب لع نو دحلا قفتا دقف ديتابنتالاةفيعض تناك ناو: اهنف'
 نيدلا ناهربنىلعل نويعلا ناسناو ىوونلل راك ذالا ىف ظقف بهرتلاو سغرتلاىف هبلمعلا |

 ياا از ةذيفب ةغاوضروم تناك نا وراغ ا يخوا يجو ىلا نيل اوف التي نار بفلاو علب ظ

 تلعفف هلليقف هدوسو نآرقلا لضفىف ثيداحالا عضوىف بدتنا داهزلا نم الجرنا هريغو |

 هللا ىلص ىبللانا هللبقف هيف مهبغرانا تيبحاف نارقلاىف اوذهز سانلا تيأر :ٌلاَقف اذه |

 اهذختا رادلا أوين لاقيذختلف ىا (رانلانمهدعقم أويتلف ادمعتم لع بذكنم) لاق مسو هيلع

 اهنمهدوعق عضوم ىا هدعقم هأوب هللاناف ىنعي ربخ هانعمو سما هلظفلو الزنمو انكسم ىا ةءام
 دارا بيرقلا حّتف ىمسملا بيهرتلاو بيغرتلا حرش فام هلتب ذك امنا هلع تبذك امانا لاقف
 كلذك سيلو ماكحالاو ةعيرشلا داسفاو مالسالا دعاوق مده ىلا ىدؤي هلع. بذكلانا

 دبع نب نيدلا نع خيشلا لاق * هتّقيرطىف هرثا ءافتقاو هتعيرش عابتا ىلعثحلل هناف هلبذكلا

 بذكلاو قدصلاب هللا لصوتلا نكي دوم دوصقم لكف دصاقملا ىلا ةلسو مالكلا مالسلا

 ناكنا .حابم هيف بذكلاف قدصلا نود بذكلاب هيلا لصوتلا نكماناف مارح بذكلاف اعمج

 لاق : ىهتنا هطباض اذهف امجاو دوصقملا كلذ ناكنا بجاوو احابم دوصقملا كلذ ليصحن

 ئدعس خبشلا

 زيكناهتف تسارزاهبزرما تحلصم « غورد دناهتنك نادئمدرخ

 قيطللا لاقو :

 دنكح شوشم ناك ىتسارزا هبا دنك شوخ تلدوناح هك ىغورد

 رباك الاب نظلا نسح ىلع ءانب ثيداحالا كلتب لمع ءاشناف بالا اذهىف ريخم ءرملا ةلخابو

 | دعبالا افرخ نوعضيال مهنا رهاظو ةليلجلا ريسافتلا فحص ىف اصوصخ مهيتكف اهوتيثا ثيح

 نوندحلا قفتيامبرو هعم ةجاحمالو ةمح عفانمنم مرحو اهب لمعلا كرت ءاشناو ريثكلا حفصتلا

 | نايسنلاو وهسلا نم يكس ناسنالاناف ىمالا سفن ىف هلدحالو ثيداحالا ضعب ةك ىلع

 | دق رهطالا هريس سدق ربك الا خيشلا ةرضح لاق اذلو نانملا كلملا هللا دنع معلا ةقيقحو

 داهتجالانم هنا ليختيف مكحلاىفام اثيدح فلاختام هللانم مكحلا ذخآلا ةفيلخلانم رهظي

 | هللاىلس ىلا نع ريخلا كلذ فشكلا ةهجنم هدنع تشيل مامالا اذهامتاو كلذك سيلو

 ا موصعمي سيل لدعلاف لدعلا نع لدعلا دانسالا قيرط ناكناو هبمكملا تيثواو لسوهيلع

 تاليواتلا اديموه ىذلا ىنعملا ىلع :لقنلا نمالو ناسنلاو وهسلا ادم وه ىذلا مهولا نم

 نادابع ءارو سيلو هيرصالب قح مالك اذهف ىهتنا مودل ةفيلخلا نم عقب اذه لثف تافزرحتلاو

 دنع ىمتي لوألا ثلثااف اثالثا نا رقلا لعج نيمدقتملا ضعبزا وهو ”ىش انهه تب + هيرق

 توبكسلاةروسفف هلوقدنعىناثلاتلثلاو (هلوسرو هللااوبذكنيذلادعقو) ةبوتلا ةدوسففهلوق |

 مهف مهب وق ىلع هللا غبطو) .ىلاعتهل وكن دنع .ىهتني ل والا ثلثلاةماعلا دنعو (نسحا ىهىتاابالا)
 *باوصلاب ملعاهللاو ىبرقت ىناثلاو ٍويقحت لوقلوالا ل علو رشاعلاءزخلا ىهتنموهو (نوملعبال

 (لوه )



 ةبوتاا ةروس 58 ميك ه4 رجع

 | هللاقو مارجالانم هتحنام يهاظو توكلملا هللاقي ىذلا طرملا شرعلاوه مظعلا شرعلا
 | هتطابو ريغتلاو لدبتلا ىلع داسفلاو نوكلا ملاع.هنوكل شرعلا ىهاظف داسفلاو نوكلا ملا
 هرمحلوانم همهاظناف ناسنالاوه ىذلا ميركلا شرعلا فالخم هلاح ىلع هسفن شرعلاوهو

 بر ىلاعتللاو تابلقتلاو راكفالا نع ولخمال هبلقنال ريغتلا ىلع هنطابو تالا ىلع هرخآ ىلا

 رك ذدقو اذه رخآلاو لوالاو نطالاو رهاظلاىف ماكل شرعلا برو مظعلا شرعلا

 -ىور ةيآلا (| ولوننافإ ىرخالاوةيآلا «؟ءاجدقل) اههادحا نتتللا نيتب الا نيتاه لئاضف ىف

 هبل اماقف هدجسسم ىفهيلع لخ دف هرسسدق ىلشل اركب وب اهلا ىتا هللا همحر ىرقملادهاحت نب ركرابانا

 اقف قيدلا كوعو وطول داو طق مهن تنا اولاقو امهثيدحم دهاج نبأ باخا ثدحتف

 مونلاىف هسوهيلع هللا ىلص هللا لوس تير ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر همظعينمل موقاالا |
 نبالاقهمرك اف لخد اذاف ةنلا لهانم لجر كللع لخدسسف دغىف ناك اذا ركباباي ىللاقف

 تسرك ١ منا كمزك ركاز انجل الاقف مالسلاهيلعىنلا تيار نيتايلب كلذدعب ناك املق دهاح
 ىلصي لجر اذه لاقف كنم اذه ىلشلا قحتسام هللالوسراي تلق ةنملا لهانم الج

 كاذوةروشلا ٌلخداهَلا «مكسفنا نملوسر كءاجدقلإ) أ أنقناو التم لك ثا ققذك ذب 55

 ضعب نع كح اضيادفو هىل اللاو رردلا دقعىف انك نع لعف نم منركشا الأ هس نينا كه

 متفتال نالفاي هللاقف مانملاف مسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىأرف ديدش قيض هلل صح هنا نيحلاصلا

 كلا ةمالعب هللقو مالسلا ىنم هثرقاف ريزولا ىسعنب ىلع ىلع لخدا دغلا ناك اذا نزحنالو ٠

 صقو هيلا بهذ حبضااملف انيع رانيد ةئام كل مفدي ةسم ينال[ ةعبرا.ىربق دبع ىلع تيلص |
 تنا تقدصو هلوسرو هللا قدص لاقو عومدلاب ىسع نب ىلع اننع تقرو سغاف ايؤرلا هيلع |

 جرخاف هيدي نيب هرضحاف سيكلا تاد مالغاي هلوسرو هللاالا هبراع ن ناكام ”ىش اذه لحراي ١

 ىرخالا ةئاملا هذهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىتلا ةئاملا هذه لاقو رانيد ةناذلا هل |

 لاز دقو راند ةئامثال هعمو هدنعزم لجرلا جرخف كلةيده ىرخالا ةثاملا هذهو ةراشب |

 ةمظعو ةنطلسلا ٍلظو ةسايرلا ولعو ةرازولا كرتف روك ذملا ريزولا ىلع هللا نمو هحتو همه ظ

 لاسراب هصيصخت و ميسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رك ذ ةكربب اهيف رواجو ةكم ىلا بهذو ةرباجلا |
 ةمتاخلا نسحو ريخلا نم هللا هسما لو ونامب ىلاعتةللا لعف هل قسامل لجرلا كلذ

 همتاخ ملك ناميا لوقرب هك * همطاف ىن قحب ايادخ
 نأ رقلا لزنام) سو هيلع هللا ىلص بنل نعو «(ناتي آلا ناتاه ل زئام رخآ نا)هنعهللاىضر ىبا نمو
 ىلع اًنلَزَتا امهناف ذحا' هللاوه لق روسو ةءازب ةزاوس الخام افرخ افرك هبا "هبا الا ىلع
 فاشكلا ؛نحاسص اهّرك دئتلا تيداعالان ا معاو * ( ةكالملا نم تنص فلانؤوعس'امهعمو

 1 نيرسفملا ةلجا نم هللامهمحر دوعلاوبأ ىلوملاو قىواضنلا ىضاقلا هعس و ةروسلا رخاواىف ْ

 | هريغو ىناغصلا ماهالاك اهعضو معز ىلع ءانب فاننمو تبْمنف اهنف لوقلا ءاملعلا رثك ا ذك

 | :ناوكتت' نااها ولالا تيداحألا “كلمن أ (زادقلا بسلا ةعاعت هكعفلا ؟ةنلاز/ اذهل حئاللاو

 ا 0 هد كت تناك ٠ ناف ةغ و هيو ككاو ةفيعش لل ا ةحص



 هذه ريدقلا هللا هحلصا ريقفلا لوقي * هلبقام ىلع لثتلدلاك ه؟ وهالا هلاال 9و اوضرعا ناو |

 لأسن ةقلطملا ةيوهلا ىلا الا. وهب ىا هبراشي الف ىلكلا ىقرتلا قرت اذاف ةسغلا لاحىف وكل ْ
 فاخاالو وجرا الف تقثو ىأ 6 ت تلكوت هلع ه8 قيقحتلا بتارم ىلا لوصولل قيفوتلا هللا |

 بر وهو #4 ىلاعت هللاب هقلعتل هبارطضا مدعو هنوكسو هللا ىلع بلقلا داّعا لكوتلاو هنمالا

 قاطمو اعد ”هلبق هكشىعاي تسا مظع كلم دارم كرزب شرعراكدرورب ] 6 مظعلا شرعلا |

 مه ه5 >- رشع ىداحلا ءرجلا

 نوكو ةلالجلا طفل نم روكذملا ىلا دئاع ريمضلا نال هللا الا هلال مكح ىف ةبطلا ةملكلا

 نيكلاببلا ةيفاوصلا نيب رهتشا اف ةامسإلا كف نم دتانعصملا نال: |تااكرك فاس الر اوكش وه
 امولعم اققح' قحلا دوجوو اموهوم نوكلا يروحو ناكايور اعلم" ةنازك, ل عيواند رك اذلا رم

 قدتشلا4 ليلا نكذلاو ةقيقطاف محازملا مدعل قاطا امس ىلاعت هللا ىلا هبرغشي نا حص

 117 وس سس سس سسسس هسسسس سسس سسس سس سس ا ساسجم»

 نادبار شرع هكىنادخ 0 ىنعي :تسار ىلاعت ق> ظفحوتردق ابك تل اهات كا

 دصس هدعاقانهدعاق زاو هدعاق نرازه دصس ىتاوزبو دراد نكر رازه تشه هكتمظع همه

 زازينارص هكتسرذداقدرادبم هاكن هلماك تردقب تافاصوتافاخزا ولمم نآهمهو هار لاس رازه

 [ تسوا ناكدنكفا رس رصانو ناكدنب ظفاح هكدرا هانيرد ناقفانم رش

 تتسوزا *اهن.1 4 نك احنا ودرس ةتتنواءاكىزار لك عارإإ ما ركلاوزا
 ءاود هن ةبق "لا زاد ةنحع 2 ءاتي ارد“ ديوا واتا علك

 تاومسلا نم مظعا وه ىذلا مظعلا ريرسلا قلاخ ىا مظعلا شرعلا بر ىدادحلا لاق *

 | هثودامبر ناكهتمظع عم مظعلا شرعلا بر ناكاذا هنال كلذي شرعلا صخ اماو ضزالاو
 كالفالاورصانعلا نا معاو * هناشل اماذعتو شرعلل اش رشت شرعلا صخ اما لئقو . مظعلا ىف

 كلف مث ةرهزلا كلف مثةراطع كلف مث رمقلا كلف مث رانلا مث ءاوهلا مث ءاملا مث ضرالاف ةبناسمع

 ىمسلاو كالفالا كلف مث.ت تياوثلا كلف مث لحز كلف مث ىرتشملا كلف مث معرملا كلف مث سمشلا

 ءالخال ”ىش هءارو سيل رصانعلاو تايكافلا نم ماسجالا عيمجم طيحموهو مظعالا كلفلا

 ةلاحتسالر وك ذملا بيترتلا ىف هلي ىذلا طاحا سامب رصانعلاو كالفالا نم طمحم لكو ءالمالو

 لهاصعبلاق * ملاعلا مسا اهيلع قلطي اهيفامو رصانعلاوكالفالا نمءارجالا هذه ةامحو ءالخلا

 كثعبينا ىسع هلو وهو ملسو هيلغ هللا ىلص دم فرت نايا شرعلا هللا قلخ ٍقيقحتلا
 هلوقل رلرب الا بات ندعم. شرعلا نالو شرعلا تحن ماقم وهو 0 اماقم كير

 ) نيمدآلا نوري ةكئالملا. ة[ىم شرعلا اضياؤن ( نييلع ىنل رازب الا باتك نا ال ىلاعت
 | سلطالاك نثرعلا ىف لاثعلاو لاثملا ملاع ناف ةمانقلا موب مهيلع ونهب 3ك مهلاوحاو

 | نينامثو عسن ةئسىف اهفنص ىتلا ةينافرعلا ةلاسرلا ىف هرسسسدق انخ.ثةرضح لاق + ىسركلاىف

 | ىلظف ريغصلا ناسنالاوه ميركلا شرعلاو ريبكلا ناسنالاوه ميظعلا شرعلا فلالا دعب
 | نطابو تابثلاو ماودلا ىلع امهنطابو ريغتلاو لدبتلا ىلع ريبكلا ناسنالاو مظعلا شرعل

 ا | ىيتت تابثلاو ملودلا ىلع اهرهاظو ريغتلاو لدبتلا ىلع ريغصلا ناسنالاو ميركلا شرعلا
 ١ نطابناهنع هللاىضر هدأ سمع لعل ريطخلا ديسلا كلذولا باسقالاب ىهانملا نيقفلا ل وشب 5 الاجا

 ( شرملا )

 أ
 ا

 ا

| 



 + مالسلا هيلع دواد هكديدنو> مال اهياع نامقل نور رد نايرد موسركفد لطلساوارد [؟]

 ةبودلا ةروس موك 85© م

 تلاثو لاطوبا تامامل هنا  ىور ةمالا هذه ىلاهلسرا تافصلا هذهبهلك ١ املو ابذع راصف
 بوركم وهو فئاطلا ىلا جرخ هتابح ىف هنم. هتلان نكت ملام مالسلا هيلع ىلا نه شيرق

 ما هتجوزو بهل ىبا همع نم اصوصخ هترتعو هتبارق نم شيرق نم ىتل امه رطاخلا شوشم
 اهلا ةهل آلا تلعج ىذلا تنا هلزولوقي بيذكتلاو بسلاو وجهلا نم بطحلا ةلامح ليج

 ناكو هللا ىبر لوقي نا الجر نواتقتأ لوقو اذه عفديو اذه برضي ركبوبا لع ادحاو |
 هنع هللا ىضر ةثراح نب ديز هالوم هعم لشقو هدحو ةوسلا نم رشع هنس لاش هحورخ

 نم ىلع همم مايقلاو مالسالا ىلع هورصاني ناو اوملسي نا ءاجر مالسالا فيقث نم سمتلب
 فارشا ىلا دمع فئاطلا ىلا ىهتنا املف مالسلا هيلع هلاوخا فيقث ناكو هموق نم هفلاخ |

 ةيمكلا بايت عطقيوه مهدحا لاقف هب مهءاج ايف مهلكو مهيلا سلخ ةثالث ةوخا اوناكو فيقث
 نيل ادبا كلك ١ ال هللاو ثلاثلا هللاقو كريغ هلسكري ادحا هللا دجو امرخا لاقو اهقرسبالو |

 نئلومالكلاكيلع درا نا نم اردق ىا ارطخ مظعا تنال لوقتاك هللادنع نم الوسر تنك |
 مهل لاقو اسويأم مهدنع نم مالسلا هيلع ماقف كلكانزا :نلا عشان هللا له حضكي تنكر
 نم جرخا مالسلاهيلع هل اولقو هيلع مهما دتشيف كلذ هموق غلبي نا تق ولع استكر

 نيفص هل اودعقو سانلا هيلع عمتجا ىتح هبنوح صلو هنوسلا مهءاهفس هيلع اوطلسو اندلب

 سأراوحشو اهومدا ىتح ةراجملاب هيلجر اوقد نيفصلا نيب مالسلاهلع ىماملف هّقيرط ىلع
 مهللا ) هلوقباعدو مرك ةرج ىف لظتساف ناتسيىلا دمع امد ناليسي هالجرو صاخ اعلف ديز
 نيفعضتسملا برتنا نيمحارلا محرايسانلا ىلع ىناوهو ىتلمح ةلقوىنوق فءذ كيلاوكشاىنا
 وهو مالسلاهيلع قلطتا مث ( ىلابا الف ىلع بضغ كل نكتار نأ يك نه ىلا قدي
 ةليلو موي ةكم نيبو هنييو ندعلا وا دجت لها تاقيم وهو بلاعثلا نرقب ىلا ىتح مومهم
 نيلمملا نيذه فيقث ىلع تقبطا تش نا لاقف لابجلا كلم هعمو ليربج ىلاعت هللا لسراف

 ( أش هب كرشبال ىلاعت هللادبعي نم مهبالصا نمهللا جرخم نا وجرا لب ) مالسلا هيلع لاقف
 ىونثملافو : محر فؤر كبر كامساك تنا ةلابجلا كلم مالسلاهلع هللاق كلذ دنعو

 ]١[ راك حالصا رددنراد قح ىوخ # رابد ربو محر .قح ناكدكن

 نارك زور ردو تخس ماقمرد * نارك ىراي ناتوشر ىب نابرهم

 [8] زاسب ناغرص ةمهاب وش قح جاف زابو غاذ نابمرد ناماس ىا
 نو.دلعيال مهنا ىموق نهاادك ا نويزارتملح سيقلب دصودىا

 [هنز ليد مدا نبدلس: وعيش قاذك#لا دينا ”قح اقتكاناؤاوف وي
 ناف 8 مشلاو قالخالا ءوس نم انكريو مركلاو محلا لها انقحلب نا هناحبس هللا لأسن
 كحعصت لوقو كبناعالا نع اوضرعانا ىا ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيلسن ه6 اولوت

 نم كقحلت ىتلا ةءاسملا ىا مهترعم كيف كي هاف ىنفاك 6 هللا ىسح لقف وه كوعبتي ملو
 انجوم ناك مالسلا هيلع ىنلا نم ةلاسرلا غلبت نا ىلا ةراشا هيفو . مهيلع كنعيو مهلبق
 اوابق نا هتبرقو هللا نم لوبقلا ىلع لصح دقف هتلاسر غلب املف هايا هلوبقو هللا ىلا هبرقل

 < كل مه  نايبلا حور 03

 ىقتشكىص الخ رد قوقد تقفشواعد نابرد موسرتفد طساوارد[1]

 ا ىبرهزا ندرك لمحت ماسردمراهجرتفد لئاورد[؟]
 5 22 ا



 ميت 655 »جم رشع ىداخلا ءزجلا

 لفا ءام ناكولو جارعملا ةلل مالسلا هيلع هردص هنم لسغ هنال مزمز ءام لضفالا هدعب مث
 مسوهيلع للا ىلصعنا ىلا ةراشا 6 مءاج دقل )) هلوقىف نا مث .مالسلاهيلع هردص هبلسغي هنم ظ

 نورفاكلا الا ىلاعت هللا ةيده نع ضرعدالو ةميسج ةفحنو ىلاعت هللا نم ةميظع ةيده

 هرس سدق راطعلا خ.شلا ةرضح لاق :نوق'انملاو

 تفك ةادهم ةحرانا امنأ * تفكتاص عةجاوخارنتشيوخ
 قاش سما ىف عوقولا تملاو ةيردصمام ةلكو ديدشلا بلاغلا زيزعلا  متثعام هلع ريع 9
 قاشىنملاو :لوشر ةفصرخؤملا ًادتملاو مدقملا ربخلا نم ةلمجاو رانا لوخد رومالا قشاو
 ةبقاعلا ءوس مكملع ىاخي وهف ناميالا كرتب ملالاو ةقشملا م مكقحتللام ىا مكتنع هيلع ديدش
 ظفلرب ىضعبو ] ىنشاكلا لاق * ةسناملا نم فلسام من اتن نم اذهو باذعلا ىف عوقولاو

 تنقار دو دنرأ !دورك نيرب منعام هيلع ىنعمو دنناد لوسر ةفط اأو ”لباود 5 ١ تيفو نع

 دهاوخ نا كاراد تعافستلا تماق نور رد تسلوار 0 ا ا هاتوا دينك هلا

 [ دنا ةنقك وعن نيردو دوم

 ورش ىديس نادح درا وركرد كول ا

 تسينكابدوب تهاوخرذعواوج * تسين كاب هلك زا ترتفد ركا

 سيل ماللاهيلع هنا نييلا نمذا مكلاوحا حالصو مكتاميا ىلع ىا ه6 مكلع صيرح ©
 هك نينم وملاب الف ىدادحلا ريسفتىفاكهنف دامتجا عم ”ىثلل بلطلا ةدش صرحلاو مهتاوذ ىلع اصيرح
 عم ةمحرلا ةدش اولا لال ووو غلبالا مدق ه6 محر فؤر © هلوّشب قلعتم

 نينمؤملاب مدقو لصاوفلا ىلع ةظفاحم لضفالا ىلا لضافلا نم ىقرتلا ىضَتَمِ حدملا ماقم نا

 رافكلا امو نئمؤملاب آلا ةمحرالو ةفآزال نا صاصتخالا دفل فؤر وهو هقلعتم لع

 مهتييرتل (محر فؤر نينمؤملاب) ةيءجللا تاليوأتلا ىف لاق © ةمحرالو ةفأر مهيلع هلسيلف
 ةمحرلابو قفرلاب هبف اولغواف نيتم نيدلا اذه نا ) ماللا هيلع لاق اك قفرلاب نيتملا نيدلاف
 نينمؤملاب ) هلوقىفو © حفصاو مهنع فعاف ) هلوّقب ىلاعت هللا هيما ام ( مهت آس مهنع وفعي

 ( محر فو رلسساتلابهللا نا  ىلاعت هسفنل هلوق ىفو مالسلا هيلع هس قحىف 6 محد فؤر

 ةقواخم هتحروهتفار تناكاقولخم ناك امل ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نإ ىو ةفيرش ةفيطل ةققد

 يو تحارألا تار كنا افلاخ 36 0ث سلا ناو ةفلخلا فمتمل ناموا ةصوصخت تراَصَف
 ةمحّرلاو ةفازلا هتكرادت نه ( ىشلك تعسوىت>رو ) لاقاك هتقلاخ ةوقل سال ةماع تناكف
 ةيقلاخلاةمحرلاوةفأرلا جهات نم تناك اهنال ةيوبنلا ةمحرلاو ةفأرلل الياق ناك سانلا نم ةيقلاخلا

 ىلاعت هللا نا ءامكحلا ضعب لا * تاليوأتلا مالك ىهتنا © مهل تنل هللانم ةمحر اهف )ل لاق اك
 9/176 أر لمح اناللا] هنيه ةساحور ةرؤص هل لثحو ةح ور قا ادع قلُخ

 ىضرلا نمههجوو حيبستلا نم هششفشو ركذلا نم هناسلو ةربعلا نم هينذاو ءابحلا نم هنبعو
 نم هرعشو ةواخسلا نم هيفكوةقفشلا نم هداؤفو ةمحرلا نم هبلقو صالخالا نم هردصو

 اناكز اهوا ناكو ةليثملا ف ةمور نب ىف لغ هلا ىرتالا هللا لسع نم: ةقلرو ةنخلا تاي ا

 راصف



 ةبوتلا ةدوس مج ه 48 دج
 , دعس ج2 2 نص وكمصاو اج وص مدع حت

 لكلادارم نا لعو الثم [ىهاوخسم هج] ىمجعالو ديزت شيا ىبرعلل لاقف ةئسلالا هوي وع نمد 1

 فالخلا مران اع ل رشاد ما اع ءدلا فراعلا ذخاف اضع مهردلا كادي ودخلت نأ |

 | ةسرافلابو ةسافنلا نم مكلضفاو مكة رشا نمىا ءافلا حتشب 1 ىرقكو ٠ مهني نم |

 ١ ديعنب هللادبعنيا ملسو هيلع هللا ىلص ادمج نال كلذو ريطخ ىا نسف ؟ىشو-[ انش وؤوتع | |

 0 نا سل مسخ دبا نق لفات ع كوب عماش دتادللأا

 :نليعايساىلا لئاقلا لما مشاه اونبو بالك ن ,ة رهز نب ىانم دنع نب بهو تشب ةعافمما |

 اق نب يل ب ىؤل نب بكا ةرم نب بالكف ةدقلا لاصخلا ةهج نم مالسلا هيلع |

 امنرف رهف ىمس اعاو شيرق عامج وهف رهف نع تم رف اعا اشنزق ن نا ىلع نوباسنلا عمجاو |

 ا مسوملا لها نوشرقي هوني ناكو هلام اهدسيف جاتحلا ةجاح نع شف ىا شرف ناك هنال
 ْ ا مايا جالا ماعط ةدافرلاو اشي رق كلذب اومسف مهنودفريف مهنا وح نع.

 | هب علصبف ىص# هللا ةيقالتق انش مم هم اهلاوما نم جرم ىصق َنْمَز ىل 2 12 تراك اشرف ناذ

 ا الو ةعس هلن رك نم هنم لك احب ماعلا ١

 رمكسأ 2 ماعلا هدلو لبقو بلاط وبا هدلو مث للطملادبع هدلو مثاه دعب مث مئاه هذلو

 أ تضرقتا نا ىلا ءافلخلا ف تا هدعب ءافلحلا نمزو ِلسو هيلع هللا لصهنمز ىلا كلذ
 ا

 | مهضغب و نام نئثنيرق بح )هنع هللا ىضر كلام نبسنا نعو رصم نم مت دادغب نم ةفالخلا |

 ملاعلا | اذه هللادمخ ردم ا مامالانعو ( املعر صر رالاقابط داع سشررف ملاع) قد كدا ىو (رفك 2

 مهريغو ةباحصلا نم شرق ءاملع مع نم ضرالا قابط ىف رشتنم ل هيا ىفاشلا وه ْ

 و هيلع هللا لص هللا ا عمت #2 و ىيفاشلا مامالا 0 رشكا ام

 ارهصو ابسن مك كفا انا ) ثيدحلا ىفو هللا ههمحر ىفاشلل عساتلا دحلا وهو فام دك

 ىلو قزلا :نم جي ال هنال كلذو ( حاكت اهلك حافس مدا ندل نم ىقابآ ىف سل ابسحو |

 هقلخ رهوج لوا هال ةقلخلا لصا ىف هرهوج ةسمافت ىلا هف ةراشالاو ى فيكف ْ

 | م ليربج اي) لاقف مالاسلا هيلع ليربج 0 مالسلا هيلع هنأ ةريره ىبا نعو ىلاعت هللا

 امجت عبارلا باجحلا ىف نا ربغ معا تسل هللا لوسر اي لاقف ( ن زايسلا نداكر مح

 ليربج اي) السلا هللعلاقف ةيم فلا نيعبسو ن نينا ةاز ارم سلا العيس لك ىف علطي

 ناكف هرهظ ىف هدح رون لعج مدأ هللا قلخ املو ( بكحوكلا كلذ انا ىنر ةزعو
 دلت ءاوح 5 هدلو نه تاكو ةيصو وه ىذلا ثيش هدلو ىلا لقتسا مث هنيبج ىف علب |

 دحاودعب دحاوىلا لقتنا مث رونلا اذهل ةمارك ثيش الا ادرفنم ادلو دل:ملو اعم تاو اركذ
 / مالسلا هيلع ناكو ةنمآ ىلا مث * ةلادبع هنبا ىلا مث بلطملادبع ىلا لصو نا ىلا هدالوا نم

 كلارك ادوجوللا لضفا فيطلاا يرون دوس تو 5 لك دوجول ةئاغ ةلع |

 هءاتكو ةنسلالا ريخ هناسلو ل انقلإ لف هنايوونةضقلا جايدإلا لثفا نيلعلا ةخرورو

 أ نامزالا ريخ هتدالو نامزو بامصالا نيعتوا لالا ريح ةياضاوونل [ىنةيعل الاريعكلا بخ
 | اقلطمداملا لضفاةفرششلا هعباصا نم عين ىذلا ٠ ءاملاو اقلطم نأ نك امالا ( ىلعا ةدونملا هتضودو |

 2 3 ل دل داش



 مم 0247 2 رشع ىداحلا ءزجلا
 دج عجم جس - - 1 جو ووج يرسم تحتم سستم د عج جام ١

 ةلفغلا همونوركذلا هتظّبو ةقالعلا هتلعو ءافصلا هتحصو ةلالضلا همونو ىدهلا هتاهخل مونو |

 ئىونملا قو

 ارك زيمر عفو مان فك قف *# وردنا ىديد هتسر شايك ون

 تسكح رب تعفو هك نايزوت * تسادح تمانهحو واود هحوك

 مامح ارنياو متاج ارثآ نم هك * مانو لعف ضءويككره ىتفكب سب

 [8؟]ةشوخ نوجمح هتسر اكون + ةثوك ردنا ديد ناملس سب

 ناهجح هاش ىا تسبورخ تفك # ناهدىبوكري تسيج تمان تفك

 دوش ناريو ناكم متسر نم تموت ب داو تاما هجوت ردنا تفك

 كد تار نادال مداه # ملزم بارخ مورح هك نم

 دومت دهاوخ رفس دما لجا هك * دوزتسناد نامز نأ ناملس سب

 نيمز تافاز دبات للخ رد * نيش دحسم نيا مسه نمات 26

 نادت ام كوم © كاتلالا ” داود د نائكم ام دجتسم ٌبارخ سب

 تاس دححسم احره بورخ ديراب » تا ا هو عا عنا

 وكو تفك نك ؟ وزيركبوزا نيم 8 وارهم ونرد تحس نوح ديراي

 دكر, از «تدحسو* ازرار.“ دنيز يفك زا نكرب
 [د] كرا” ؟ويذ»عل عاق برسوم بموسم تم مسببل جابك تحسم 4
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 نم الو ةكئالملا نمال مكلثم ىىدآ مكسنج نم ىا هي مكسفنا نم  ماكحالا غيلتت
 انسنِح نم سيل هنالهتعباتم انل ةقاطال اولوّشو هتعباتم نم اوعمو هنعاورفنتي الثا كلذو مهريغ

 مهبف ثعبذا نينمؤملا ىلعهللانم دقل ) ىلاعتهلوقو © مكلشم رشب انا اما لق ىلاعتهلوق هديؤي

 ملفنا نمىنعم نوكف فاصلك نم نمؤم لكل ماع نينمؤملا ظفل ذا 6 مهسفنا نمالوسر
 سما ساوحلاب كردم ريغ هنوكلو هتيسنج مدعل نجلا اذكو كلملا نال مهسنج نم ىا
 تناح نم ةضاقتسالا نكمل درحتلا ةهج نيتهج ىذ ةيسنج ةطساو ىلا جاتحاف هب عفشيال

 هنمو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا وهو قلخلا بناج ىلا ةضافالا نك كم قاغتلا ةهجو سدقلا |
 اذلو ةيفطل اماسجا مهنوكل اضيا نجلا هنم ضيفتسي نا نكمي هتفاطل لامكل هنا رهظب

 رشلا ةوعد مهاعد |

 ناك الفا. ثةذون اركب رس عمس * نايك اخ بش زورفا هلعشم

 مكلثم ىف علوسربرعلا اهتيا مكءاجدق هللاب ىنملاف . ةصاخ برعلل باطخلا نوكي نا لءحبو
 داشرالا ناذ ةجحلا مهف ىلا عرساو ةجاجتللا نم دعباو ةفلالا ىلا برقا كلذو مكتفا ىلعو ظ

 ىف اودجو مورو ىكرتو ىلرعو ىمجت رفن ةءيرا نا  ىكح  ناسللا ةفرعم 7 لصح ال

 لجز مهنم لأسف رخآلا دارم مهنم دحاو مهفي لو فرعي ملو هنف اوفلتخاف اهرد قيرط

 ( خا )

 مك

 00 « نأ 'ءوع + مل معقب مع ىسج رم ج يمحو حبي سل ويحك“

 | اهيا مءاحدق هللاب ىنعملاف ٠ اعيمح مجعلاو برعلل باطخلا نوكي نا لمتحي 6 ؟اج دقل © |
 ١١ قلخلا ىلا ىلاعت هللا ةّمعب ناسنا لوسرلاو ناشلا مظع لوسر ىا لرد زيف |



 ةبوتلا ةرو- مه 61١

 راكنالل ةزمهلا 6 نوري الوأ © ةرخاآلاو ايندلا ىف هللا هلذخ هنأش مظعي ملوا هب لمعي
 لك لف نوم مهلا # نوريالو نوقفانملا رظنيال ىا ردقم ىلع فطعلل واولاو خيسوتلاو

 ريثكتلا درجم دارملاو * نيترم وا ةرم © [ ىلاس ره رد ] ةيسرافلاب ماوعالا نم 06 ماع
 ريغو ةدشلاو ضرملا نم تايلبلا فانصاب نولتيي ىا روبزملا ددعلا بسح عوقولا نايسال

 | مث »> ىلاعت هب ناميالا ىلا ىدؤيف ةزعلا بر ىدي نيب فوقولاو بونذلا ركذي امم كلذ
 |  نوركذي مهالو 8 خيوتلاو راكنالا تحن لخاد نوربال ىلع فطع * نوبوتبال
 | مالو قافلا نم هيلع مهام نوبوتيال مث مهناعال بجوملا مهناتقا نوريالوا ىنعملاو

 | ةجومةثفلاءذه ةيمجنا!تاليوأتلا ىف لاق © ةبوتلاوركذتلل ةبجوملا نآفلا كلتب نورك ذنب
 ( نيوكانلا حصن هيف رثؤيالو هللا ىلا عجريال تبملا بلقلاو .ةتبم مهبولقو ىلا باقلا هاشال

 ىونثملا ىفو : 6 ايح ناك نم رذنل ) لاقو 6 ىتوملا عمستال كنا ) لاق

 1 | اردوخ لغدزاو شاع زآ مج قرابا دوخت بيع قوكتزو

 ناحتما ئايكرس) هزرد تيبه 2 ناهدوءاشكم قاوكدقا ف كأ

 نيترم مع لكح نوني * نيحبات تدالوزا نادزإ تفك
 وع ارب يدوخ ناحيتما مكب نيه ع نسب ىا تسياماو نايختا

 [ب1 نورد زادك رك اياك انه .نودإو هراقكل# 22 الفال
 لوالان ا م ىجولا غيلبت لفحم ىف اهلوزت دنع مهلاوحال نايب ه# ةروس تلاؤااام !اذاأو ٍ

 صوصخما رظنلا رظنلاب دارملا * ضعب ىلا مهضءب رظن 3 هلع نواغ مهو مهتالاقمل ناب

 ةيرحسو اهل اراكنا نومعلاب اوينماغت ىا اهم ءازهتسالاو ةروسلا كلت ىف نءطلا ىلع لاذلا

 دجسملانم اوفرصنل نيملسملا نم دحا نم ماري له نيلئاق ىا 4 دحا نم مكيرب له
 مث » نوحضتفيف كحضلا مهلع بلغيو اهعامسا دنع نوبرطضيال مهنا نيرهظم سلخحلاو

 مدع ىلع فوتولاو ةصرفلا نادجو رابتعاب ىارتلاو مهضعب رانا ىلع فطع ه4 اوفرصنا
 ىنعملاو ٠ حاضتقالا نم افوخ ىحولا لفحم نع اعبمج اوفرصناىا نيْمؤملا نم دحا ةيؤر

 دحا مهري مل ناف مكسلج نم متف نا نينمؤملا نم دحا نم كاري له ضعبل مهضعب لوشي
 مالسلا هيلع غرفي ىتح اوتينو هف اوماقا مهارب ادحا نا اوءاع ناو دج.دملا نم اوجرخ

 نع مهفارصنا بسح ناميالا نع ىا *6 مهبولق هللا فرص © اوفرصنا مث هتطخ نم |

 |ءول « نوهقشيال موق 8 مهنا بيسب ىا 6 مهناب وقف ةيئاعد وا ةيرابخا ةلعاو سلجلا
 أ تاراما نمسلقلا هقف ناف بلقلا هقف سل ةيمحنلا تاليواتلا فو © ربدتلا مدعل وا مهفلا

 اذام ىرديالو اهدنع مَع ةملظ لهجلا نا م قحلا ىلا هب ىدتهمم رون وهو بلقلا ةاح |

 أ بولقلا باحصا ءاملعلا ضعب لاق * نيربتعملاو نررك ذتملاو نيربدتملا نم انلعجا مهللا لعفي |

 | مهداسجا فنصو .(امنوهقفيال بولق مهل ) ىلاعت هللا لاق مئاهملاكنص .فانصا ةثالثسنالانم |

 هلظالا لظال موب ىلاعتهللا لظ ىف فنصو .نيطاشلا حاورا مهحاوراو مدآ ىب داسجا

 | ةظقيو مقسو ةحصو توموةابح ءايشا ةتس بلقلل لاق هنا هللا همحر قارولا ركب ىبا نعو *
 ص ل - سس سوم

 خا اردوخ تابسوباىفالد مند ركب رج نايبردموس مفد لئاوارد [1]

 ثاجانمو زامردمالغ سناودو»هرابزام هكش مالغو ريما تياكح نايبردموسرتفدرخاوارد [؟]



 م ه٠ جيم ع ىداٌلا ءرحلإ

 -» هس

 ديس نان ىف ىدربور 00 دس دنئام هوه ىرادت ناز

 امارح ناكاذا فيكف الالح توقلا ناك اذا اذه لالخلاب *ىلم نطب نه رش ءاعو *ىل
 اوعوج نييراوحلا رشعماي مالسلا هيلع ىسعنعو * قيرطلا نع عطاق هنم راثك الاو 7

 ىذأت- ات انكم مالكلا اذكو ىلاعت هللا ىرت مكبولق !لعل الا اوشطعو مكتوطب |

 لب هقحىف نيا '”ىسملاهدنع ىوتسف دحومه بال نيذؤم مىدج ال ناو ريصلاب# هلعق عانالا ا

 تكوكر اصلا ختلثل نيفيز نهسانرم ءاعلللا"لطغب لاق *مانملا اذك و ءانسحم ؛ىسملا ئزيانا قش

 ةلك 6 اماذاو »© ةوعدلا بيجمدلا ةلفغلا ةدقر نم كاياو هللا اظَعيا تاومسلا توكلمب
 نا اع نارقلا روسنم 6# ةروس تلزنا # طرشلاب ءازجلا طايترال ةدكؤم ةلص ام

 ناقفانملا ىا * مهنف ع ىلاعت همالك نم ةفئاط ةروسلاو عاج الاب ةرششع عبراو

 هي هذههتداز 9 هريخ هدعبامو أدتبم ه6 مكيا ف ازهتساو اراكنا ناوخال 6 لوقيزم لف |

 داقتعا رابتعاب الصا مهبف ناماال هنا عم ا دارياو هتداز لوعفم 7 اناعا # #8 ةروسلا

  ىلاعتهللاباجاث راكنالا تاراماوقافذلا تامالعنم ءازهتسالانا ىلا ةراشا هبفو .نينمؤملا

 ١ لاقت هب ريالا ولا! قاصاألا معلا ةوايزن“ناعألاب دايز ادعت وم مهئازهتساو ,هراكنا نع

 قلعتملا بسحب اذه © انام 5 #8 هدنع نم ءاجاعيو ىلاعتهللاب اونما نيذلااماف

 ريكو تياربالا تاع الا ىلع بهذملاف نآلا اماو مالسلاهيلع ى لا نامزب صوصخم وهو

 نمذأ الين هقرتل نك الاجا ةزوعلا) قودي نم نيلدتاف و نان تواعتاواو ظ
 ايصفتوالااىبلقلا قيدصتلاوه ناميالا ةروصف بيرقنم ه هارت قل د وعلا

 ناسحالا ةقيقحؤكاريهناف هارت نكت ناف هارتا كن أك هللا دعتناوه ىذلا ناسحالا هتقمق>و |

 هني ىوف ديعبنماها راذا ةيعكلادقتعانمنا لصاحلاو . هدمح نمل هللاعمس هلوَقب هيلاراشملا
 مهو 8# داقتعالا لصاىف توافت الو لامكلا دادزا لخد اذا مث 100 برقااذا مث |

 ه«ضرم مهبولقىف نيذلا اماوؤ» ةيويثدلاو ةينيدلا عفانلانم هيفامي و اهلوزنب * نورشيتسي
 بلقلا ض سم ىلقلا ىف ةريلانالاض م قافنلا*هللاىمس ىدادحلالاق * ةدمقع ءوسورفك ىا

 رهاظلا ضرملااما . كالهلاىلا دؤم امهنملك ريقفلا لوي * ندنلا ضيم ندبلا ىف مجولا ناك

 قرابام بسحب امهنملك ةملاعم نم دبالف حورلاكالهىلاف نطابلاضرملااماو . مسجلا كالهوملاف
 اقالخاو ةلطاب ئاقعو رفكلاىلا امومضم اهب ارفكىا #4 مهسجرولا اجر مهتدازف » هب |

 القعرذقتسي اهف لمعتسام رثكا نجح رار ناب نيجتاو .نيجرلا نتنقرفلاو:كلذك ةمنمذ

 كلذ مكحتساو ىا 5 نورفاك مهو اونامو اعبط رذقتسي ايف للهعتسرام زك ١ نخلاو

 دايز ناارمإ نيتيؤملل. نين صحت ءاينلا نفزةووسرلوزتي نإ يلاثت هلا نيعنلع اوتؤغ نا ىلا
 رفكلا ىلع توملاو سجرلا ةدايز امهل نالباقم نارما نيقفانتلل لصحو راشبتسالاو نامالا

 نا رقلاب نما نم ناىنعي (نيرخآ هب عضيواماوقا باتكلا اذه. عفري هللازا ) ثيدحلا ىفو
 ملواهبنمؤي مل نمو افرشو ةزمع هفزريو دادرألا و ترد هللا عفري هب لمعو ا مظعو

 )( لمعي)

 ( ضئارعلا برق ةبترم اهقوفو لفاونلا برق ىه ىلا هرصبو هعمس تنك ةبترم

. 



 ةبوتلا ةروس مك همي جس

 نات هنن رجس نات رق زم نا فلز اكو ةركاوا دلك
 مانغالا ةرثك هلوهنال باصقلانا لاقف لتاقم فلا فلا اراد ركسعىف ردنكسالل لبق *

 لته نمت ثك ا اربدم لتش نم ناب اوريتعاف ةلتقم نيحلاو ةياقو ةعاحشلا لوقت نرغااو

 هرسس دق ىدعسلا لاق : النقم |

 ئىركل نو دربك ككاو نادصزور #* ددكم ىزابشيوخ نوح درا كنخ نا

 لقام ع

 0 رب ناراب ريتزا ىو ريه نادصمرو »* شابهناخ رد نانز نوح ىرادن نادر هرمز

 امكفءاضعالا ىلا ةيسنلا,بلقلاك ركسعلا ىلا ةسنلاب ءالكولاو ءارزؤلاو نيطالسلانا ٍلعاو* |
| 

 | هلك شيجلا تبن ةعاجشلا رهظاو تيئاذا سيئيرلا اذكف هلك دسجلا حاص حلصاذا .بلقلانا

 هاهو اكو دكت 1 مسا كد هكذيإب دراد لاخي تفك ناي 1

 ةسارحلاب # نيقتملا عم هللازا اوملعاو © [ دزابرد تسه هجرهو رسو لام هك نيم كلم

 مهنوكل عوبتملاب هصاصتخا عم نيقتملا ىلع عم لخداو ةمئادلا ةيالولا ةيعملاب دارملاو ةناعالاو

 ىوقتلا ىهو ةرصنلا ةلع ىلا ةراشا مكعم ىا رمضملا عضوم رهظملا عضوو لاتقلل نيرشايملا |

 ةعاطلاو ناميالاو مالسالاو ديحوتلاب م اوقت بيسب مكعم للاةرصننا اوملعاو لبق هنآك
 هللا ىوسام عيمج نع هللابو ةعيرشلا ةيترمىف نابصعلاو قافنلاو رفكلاو كارشالا نع

 اركم لاتقلا مزاول مهاطعاناو نيصاعلا نيقفانملا نيكرسشملا رافكلا عمال ةقيقحلا ةيترصىف

 قلخلامكل هللارخسي قلخلا نع قحلاب ؟ اوقت ردّقبو اناسحاو امرك اهوك اطعام اجاردتساو
 ةيناحورلا ك اوق هللكريخست ردقبو رافكلا مكل هللا رخل ةيناسفنلا 5 اوق لل ؟ريخست ردو

 ىد ةءادعا هنم ب ف ةلعلا تاماقملا كا ىصوصخلا هديع 0 رينا ذا راامل 2 ل اح هللانا

 يي ل و و لبق الؤا مهشيراحمم لغتشيو مهل هداهج م أخءلإ

 بجاو لك نع هبلدعتو هوركمو روظحم لك ىلع هلمحت ىتلا ءوسلاب ةرامالا هسفن ىلا اهنف

 اهلتقو اهدهاجاذاف هلا ءادعالاو رافكلا برقا ىهو اهيلع هللااهلمج ىتلا ةفلاخملل بودنمو

 سفللاةهتلزتم هيطعتو هماقم هيضتّقيام بسح ىلع رابعالا ف رظنينا هلحصي ذئنحف اهرساوا

 ىؤنثملا ىف و : هللاةعاط ىلع اهلمحو اهتافص ليدمو

 نوردئارد رتب وز مصخ دنام + نورب مصخام متشن < ناهشىا

 ميربك الا داهحع ردنا ودعا مر غصالا داهج نه 5 دق

 ديكس ةود5 | تسلا ريك . دكان

 رطلا 1 وه اهو مهلامظعو كاحر لا دي دانص باقر , امهب عطق ةفلقاب كاف بقنأو

 ْ ىبايعا موجنلاعقاوفىف رهطالاهرسسسدقربك الا خيشلا ةرضح لاق + نينمؤملا مك هللارخسي |

 ١ رظني ناهي . الاد ذه نم قفوملكو قوصلال ايكو دل نذل اولتاق اونمآ نيذلا اهياايزت ا

 | اهاوه ةفلاخم داهملا ىنممو ربك الا داهحلاوه اهداهشل ةميزنع مهاوقاو ةميكش ءادعالا دشا

 | 2 لاو وهشناطلسن الاذن اه | 2 2 رفلاة ا رطب || ةوهذو جرفلاو

 سس هس - د دع ب هج سس



 ا ا ال لل وو ةروسلا اما ىتلاو ةروجلا ١
 | لاح ناك امكف ىنعملا ةلحراماو مالسلاامهيلع رضحلا .بلطىف ةلحرلا ىموم بدناك نيلصوملا '

 | هيافصو بلقلا ىلا هتافصو بلاقلانم ريسلاوهف ىر ىلا بهاذ ىنا لاق مالسلاهللع مهاربا |

 ريسلاوهو هفاصوا ءاذف مدشلإ هللا قالخاب قلختلاىلا حورلانمو هيافصو حورلاولا بلقلانمو ٍ
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 مدي قاب تعم رفع ىداحلا ءرجلا

 | هتننان|نمو للاب يسلاوهو هللا تافص لح هتاذ ءانق مده هللا تاذ ىلا هللاقالخا نمو هللا ىلا |

 | سدقتو ىلاعت هللا ىلا هللا نم هللاب ريدلاوهو داب آلا دبا ىلا هتبهولا ىلا هتيوهنمو هتيوه ىلا

 | ةلاسرلابحاص ةرضحاوقدصو هتينادحوبو للاب اورقا 6# اونمآ نيذلااهيااي ع راصتخابىهتنا |
 | سدلاو برقلا ىلولا ه6 مكنولي 8 [ هكنانا دينك رازراك] 6 نيذلا اولتاق  هتيناقحو |

 | اوعدتالوبرقالاف برقالا اودهاجوودعلا نم مكبرقبو كوحن نم اولتاقىا #* رافكلانم ف |

 | برقالااوسا اذا مهنا هيفو كدالواو مكلاهاو ؟دالب برقالادصقفف دعبالا اودصقتو برقالا |
 | نكلو مهديعبو مهبيرق ةرفكلا ةفاك عم بجاو لاتقلانا ٍلعاو « دعبالا ةيراحم مهلنإك

 برعلا رئاس ونغ ىلا لقتنا مث الوا هموق مالسلاهيلع براح اذاو بجوا برقالاف برقالا |

 | اولخد ماشلا.سمانم اوغرفامل مهنع هللا ىضر ةباحصلا ادكو ماشلا ونغ ىلا ةهف لحام ْ

 ىرخا ةحان لها مهبرضيملام مهيلو نم اولتاقينا ةيحانلك ل ها ىلع ضورفملا اذكهو قارعلا |

 هتريشع راذناب الوا سما مالسلاهيلع هناف بيترتلا اذه ىلع اضيا ةوعدلا سما عقو دقو
 ضئارفلا دعي لامعالا لضفاىف اوفلتخاو ةهقحب كتل حالصتسالاو ةقفشلاب حا برقالاناف

 دمح|لاقو . عوطتلا لضفا اهعوطتو ندبلا لامعا لضفا ةالمدلاهنع هللا ىذر ىجفاشلا لاقتف .

 ةفسحوبا لاقو : مالسلاهيلع ىلا ةفرح ناكهنال داهملا نم لضفا ضئارفلا دعب أش معاال !

 داهحلا مث هيلعىتنن لامعالا نال معلا نم لضفا .ربلا لامعا نم ناعالا ضورفدعب ”ىثال كلامو

 كبلطا نيا ليقام دعب ةفنحىا لع دنعانا مانملا ف عمسنا ىلا هللا ترس ةفينحىبا ملعنم غلبو

 معلا لهااما ( داهحلا لهأو علا لها ةونلا ةجردنم سانلا برقا ) ثيدحلاىفو هللالوسراي

 هنال ةرخ آلا ىف ةمئادلا ةامحلا هبفو مهلتقو ودعلا مهباغل سانلا هكرتولذا ءاقبلا ببس داهجلاو

 ىونملا فو : تاوما ريغ ءاحا ءادهشلاو اما كلت ثرو# ىتلا ةداهشلا بيس

 ]١[ تسانف ردنا تامح ارئاديهش م +, تسايصع» نقود" ءاهنداد سب

 | دض هثلثم ةظلغلا سوماقلا ىف لاق * لاتقلا ىلع اريصو ةدبثغن ىا ه ةظلغ مكف اودجيلو ©

 هسفن ماكتملا ىهني نا ةروص ىلع ناكناو هناف انهه كنيراال باب نم مالكلا اذهو ةقرلا
 ةروص ىلعاهنافةي الا اذكف انهه رضحينانع بطاخلا ىهت دارملاناالا انهه بطاخلا ةيؤر نع

 رافكلا اولماعيناب نينمؤملا يما ىلع ىنعملا نكل ةظلغ نينمؤملانم اودجنناب رافكلا سما

 ىونثملاىفو : موزلملا ديراو مزاللا رك ذ ث.حةيانكلا قيرط. ىلع ةنوشخلاو ةظلغلاب

 (؟] ناهش شلج رب فك بولوك 0 ناهجرد. دبور تخعيس نمد نه

 ةللعت عرب نقولا يقرع نتعب كلاب ىمتو سرتزا دتامركمت ور

 ( نادئفسوك )
 د سس مع همس جب ' ا لالا دع

 | لسرلا هبت ءاجام ىلع مهفاساب اودهاخل داهجلا لهااماو لسرلا هيتءاحام ىلع سانلا اولدف



 هل اروفغم. حابصصلو ىشعو هل نفغتست ضرالاو ضزالا لع ىثعيو ةنحلا ىف ةئيدم مدق لكب أ

 رلعوهو اهالعاو بترلا لك ١نم نيدلاىف هقنلا راصف نيدلاىف هئققلا ةيتر ءاحالاو معلاناجي
 هللا لصدللالوسر ملعلاو ىدهلادروش هءلعب راذنالا ةيتر غلس ىذلا ىتتملا ايندلاىف دهازلا ملاعلا |

 | هئلق نم لقتناو انطابو !سهاظ كلذب ىوتراف ىلاعتهللا نم ملعلاو ىدهلا هيلع دروالوا هسوهلع |

 | ىرتالا بلطلاو دجعاب لب ىغلاب علا اذه ءرملا كرديالو سوفنلا ىلا هسفن نمو بؤاقلا ىلا |

 | هرادفةجردوىلا راشاو ةنسنيئالث ةجردلا كلت: تحن سواح لاقف تلئام تلت مب هل لبق دشملاىلا |

 هبوشأ ةزوس م م87

 نا اضياو ردعلا عيضي نا ءيجو نوكي نا دعبي الو قطنملا يرجح لوقلا انبات 0
 قطنمللاف سيلف الاو عئارذلا دس لبق نم هنم عنملاناكف ابلاغ ةفسلفلا ىلا ليمي هب لغتشا نم

 | ةنلع ع تكامل -لقيتتسيالا ىوشالل "تانئوملاف كو ىناتللولا »علاق قينلا+ عالعلا عقارك |
 ١ "رضع لاق * ىهتناقطنملا لثم تايمكحلا نم هريغ نع مرتحلاب زرتحاو وحنلاك مرتحم لع |
 ريثكتلا ناف هيلا جاتحم ال ام زثكبالو موجنلا عقاوم ىف رهطالا هريس سدق ريكالا خيشلا |
 قتلي نا ىلع لوعي مل نه نا كلذو مها وه ام ىلع تقوأا عيبضت ىف بيس هف ةجاحال امت |

 ماكحالابلط هيلع نيعتبال كلذ ىف هنع بوني نم دلبلا ىف نال نيدلاىف افلا ةجرد ىف هسفن

 ١ لغتعيوةجاخلا ردق معتي نا لقاعلا ىلعف + ىهتنا معلا لوضف ل ط ريغلاقح ىف وه ذا اهلك

 ىذلاوف نيملعتملا ىلا رظنلف رانلا نمهللا ءاقتع ىلا رظني نا' بحا"نم) ثيدحلاىفو لمعلاب

 | هل ىتو ةنس ةدابع مدق لكب هل هللا بتكالا ملاعلا باب ىلا فلتخي ملعتم نم ام هديب ىسفت

 لاق اضيا لئاضف هبداشرالاو معلا رششن ىفو ( رانا! نم هللا ءاقتع نم هناب ةكئالملا هل ثدهشو

 كل ريخ الجركب هللاىدهي نال ) نءلاىلا هثعب نيح هنعهللاىوضرلبج نب ذاعمل مالسلاهللع

 | كلذك داشرالاو غالبالاب اولغتشا مهنا امكف ءاسالا ةثرؤ ءاملغلاو ( شسئمشلا هنلَع علطت ام

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاج ةماقا هضرغ نوكينا ىنبني ةثرولانم دشرم لكم مهتنرو
 ١ نم اظح اوذخأ ةفوصلا ىفراوعلاىف لاق ( مثالا مكب رثاكمىنا) لاق دقوهعابتا ريثكتب هعيظعتو |
 | مهف ةثارولا مع لمعلا مدافا اوملع امب اوامع املف ملعلاب ىل.ءلا ةساردلا ملع مهدافاف ةساردلا لع |

 | هقفلا وه ةثارولا معو ةثارولا مولع ىه ةدئاز مولعب مهنع اوزمو مهمولع ىف ءاملعلا رئاس عم

 رذنملاءاحاراذنالاو هقفلانم ادافتسم راذنالا راصف ةياالا «رفنالوان) ىلاعتهلالاق نيدلا ف

 دوب ىرحسدرووبش ىاعدنميزا * ظفاحم دادادخ هكتداعس جنكره
 ' ةنيدملا نمرباج لحرو عفانلا هلا بلطل ناطوالا نم جور ىلع نينمؤملل ضيرحت ةي.آلاىفو *

 ليقوهنرحم دعب الاء دصقم لصوالو هتلحر دعب الاالاماك دحا دعبل اذلو دحاو ثيدحل رصم ىلا

 لثصنلا ف هدحلاكاينتكر ا نافهسطتااو .« هقراغ * جرم هاضارخ/ 62 ( الطن

 بصي سوقلا قارفالوا مهسلاو * تسرفام سيلا قارءالوا دسالاف

 هرمس س دق ىاددهس لاق -

 تسرتش وح ىوباكشب لدماكل يصح * رأي ند خلف هح هدرب افج

 ةلحر ىلا هدانغ صاوخ بدني ىلاعت هللازا ةي'الاف ةزاشالا: ةنمجتلا تاليزوأتلاىف لاق ©



 دق همس ”جم رسع ىداحلا ءزجلا

 ٠ ةهس 311:1 نأأ 0 نط :عاكا رنا نالماكلا ةلاجرلا تاوعوو  نلاصل ا ةذتاسإلا.نرساقا
 والو كف نالزيلا واو ولا 2و: بلال نا قب لملا يدولاقلا ىديعا اناث
 رحت ناك ىحا هع هللا ىشر : ىلع نم. تردص»ةوعذ ةك رب ى انا. لوه: تيان ناكو.ةكربلاب |

  هنسحا لعلكم راتخي نا هيلمف لماعلا ملعلا ذاتسالابلاطلا دجو اذاف كلذب ءاملعلا هدالوا |
 ناو أ زها هلت ,”و لعفو داقتعا نم بحب ام مع وهو ن علا" ضّرف ًادسف 2 الا هعقناو !

 ' ضرف وهىذلا معلا مالسلادبع نب زعلالاق *« لاما ف هبلا جاتحلا للا ىالاحلا رع هل لاقيو
 ْ نيدلالوصا هءفرعت ام رادقم هنمكيلع نيعتب ىذلاف دوت لوالا . عاونا ةثالث مزال |

 | هتاذ تافصو هلامساب هفرعت ال نم دبعت فيكو هدبعت مث دوبعملا فرعت نا الوا كيلع بح |

 | كتكانع قوكتفا حزن ار اقص ىف انهي دقمتا اعرق فس ىف تح تبن امو.هل. تح اهو |

 نم ّْوملا ىلع ضرتففهيعاسمو بلقلابقلعس ام وهو رسلا م اع ىاثلا عونلاو . اروثنم ءاه |

 ا 024 لاوحالا عيمج ْق عقاو هناف ىضرلاو ةشخلاو ةبانالاو لكوتلا نم ىلقلا لاوحا

 | مالسلاهللع هلوَش دارملاوهو كلذ ريغو ءايرلاو بجعلاو دسملاو ريكلاو 0 ضرطا |

 | هب ديرا ولو لصاح وهف دي>وتلاهنف معلا ديرا ولذا ( ةملسمو مسلك ىلعةضيرف ملا بلط) |

 نمدافتسملامو.ءلا مسي الفرهلظلالبةتوعو يحضلاتقو صخش اهلهأتي نازوجمؤ ةالصلا |

 ع 5 ناكمو لامر ةققحتماه.طعةيضرف ذاةسلقلا ةلماعملاالا قس لذ رهظي الفاهريغ اهأ لك طنا
 ا بحق ةيعرشلا تابجاوأ ا نم هلعف كيلع بحب 5 وهوةعيرشلا معتم !املا عونااو ٠ ٠ صخش. اكو

 528 5 ا لك يع اذكو ا هيدؤتل ه اع كلع

 9 ءالرمملاو عييلاب ل رمف:تالماعملاو تاداتعلل لماش..كلذو. كرت ةيعربفلا

 م ان فر هبسنكي امفو 4 ىف مارحلان ءَز 0 ةلع بجعف ةفرالاب

 ريسفتلاو مالكلا هسمح ةيعربشلا م ولعلاو . ةيام ا لشسس ىل ضرفف نيياحالا ضن ول ىف عشب

 ارجل مع «نيدلاف اوهقفتل) هلوشدارمل 00 0 او ةقولاو كيسناو
 ةلماعملا لع اما ةيقاكألا )غو ةلماعلا 12 لممد هرزخ الا. لغو هل ردعاو:ازاديالا ةصاصتخال |

 ملعاماو بولقلا لامعاو جراوجلا لامعا هيف لخديو هنع دعبملاو ىللاعت هيلا برقملا معلا وهف |

 لله علل عبت هريغ ذا ( ىتما ىلع ىضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف ) درو امث دارملا وهف ةفشاكملا |

 رابخالاو ريسفتلاك ةيافكلا ضورف ىف عرش نا غاس المعو املع غرف اذاف هل اطرش هتوبش |

 زوجتيو لمعلا وتود واققملا نع ليشمل و لئانتملا رداون ىلا نوت ريغ ىواتالاو |

 ا 0 + ملتيو ةالصلا تاقواو ةلبقلا هب فرعي ام ردق موجنلا لع نم ملعتي نا
 ام ردّشوهو نيع ضرف 0ك ا ِك ها.شالا ىف لاق + ضارمالا 2 هلق رعع نكي |

 هقفلاىف رحشاا وهو ايودئمو هريغ عفنل هلع داز ام وهو ةناكنك لمرنو هنيدل هيلا جاتحم |

 رحسلاو نييعئابطلامولعو لمرلاو مجنتلاو ةذبمثلاو ةقسملالا لع وهو امارحو بلقلاماعو |

 رامشا وهو اهوركمو قيسوملاو فورملا لع مسقلا اذه نمو قاعنلا ةفسلفلا ف 55 ظ

 ىفرا مل ىوانخلا ىلع لاق * اهبف فخسال ىتتلا مهراعشاك احابمو ةلاط اطيلاو لزغلا نم نيدلوملا



 ةبوتلا ةروس مي( ن*6 زجه

| 

 ٠ كنك هننادعتنا ناتتحالان الة دعاتعملا 0 هودعبل هللا مهيقسف 2 نينافلا 2 بر دن

 ةريكلاو تافصل ادوجو لذبةريغصل (ةريك الوةريغصإلدوجولا لذي نم (ةقفننوقفنيالو) هارت |
 ةرخاألاو ايندلا ةيدوانم ( ايداوزوعط الوإل هتاذو ىلاعتهللا تافص ىف تاذلا دوجو لذب
 ةبرق ةيدوالا هذه نم دحاو لك عطقب © مهل بتكالا» حورلاو ثلقلاو ىوهلاو سفنلاو

 نع ءانفلاو ءاقلاب هللا مهيزحل) (اعارذهللا تب رقت اريش ىلا برش نم) لاق مك ةجردو ةلزتمو |

 مهيلط نال هبلط ىف ةيدومعلا نولمعل اوناك ماقم نسح ا ىا4نولمعي اوناكام نسحا]) مهسقفن | أ

 تدعأ رب لق م مهيوهتو عفلوةعقاطأ هنع قبض هؤازجو مهر ظن حمطمو مهتف رعم ر دق ىل لع

 ماللا # ةفاكاورفلنومؤملا ناكامو ةيمحتلا تاليوأتلا فاك ثيدحلا (نيلاصلا ىداعل

 بلط وأ وزخ وحنل اميج اوجر خي ىل اورفتي نا مهل ماقتسا امو صام ىا ىنلا ديك
 ارج سب ] 46 رفن الولف 8# شاعملا ىماب لخم كلذ ناف اعيمح اوطبشي نا , مهل مقتسيال اك مع
 دش ىضاملا ىلع لخد اذا صيصخحتلا فرحو اله لثم ةيضيضحت ال هلق 1 م

 بجاو لعفلان ا هنم لعق بجاولا كرت ىلع نوكي امنا خيتوتلاو هاتلال ىلع خسوتلا
 ةءامح لكنم ىا © ةفااط مهنمةقرف لكنم ا ناو
 ةقرفلاناب ةغن اطل !او ةقرفلا نيب قرفلاىل اع ةبالا ت 0 ةعامج ةدلب لهارف ةليقك عرشك هك

 هقوف اه دحاولا لوا ةفئاطلاو ريثكلانم ليلقلا عزتي نا سايقلانال ةفاطلان 70
 ف رعم هقفلاو اهاصحن قاشم اومشحو نيدلاق ةهاقفلا اوفلكتيل 3 نيدل دلاى اوهقفتل 0 أ

0 

 مهض مظعمو م مهعسةناغ اواعجيلو  مهبلا اوعجر اذا مهموق اد نيدلا ماكح

 ةمحعملاب ةلختلاو مها هنال ريشدتلا نود راذنالاركذو ا ةهاقفلا نم

 | ىفو + هم نورد امج مهم وق ردح نا ةدارا « نورذحي مهلعل ةلمهملاب ةيلحتلا نم م مدقأ

 مال نوكي نأ ىتش هناو ةءافكلا ضورف نم ريل ربك ذتلاو هقفتلا نا ىلغ لبلد ةندألا |

 ف ارملاوسبالملاب دالبلاف طسبتلاو سالو ردصتلاب سانلا ىلع عفرتلا ال ةماقالاو ةماقتسالا

 ىصر ساطل ل1 ىف لاند روه ا ةادلا ودا ىضر لمملا بلطيزا شنق جزاهم اهللاو نامزلا دان ندند قه ةءاع الا دا ولا

 مالسالا,اه اف مالسالا ءاقباو نيدلا ءايحاو لاهجلا رئاسنعو هسفن نع لهجلا ةلازاو ةرخآلا أ

 اهلاب.ىوقتلاو دهرا حصي الو معلا لهجلاب ىوقتلاو دهزلا !ءلاي
 ىاركو صقن ناهرب لهج « اك .١ لبلد دما ١
 ناصف نا مام نيا دوب 5 ناقرعو شناد ىابرا شي

 المع ساوحلا ةمالسو ندءلا ةحصو لقعلا ةمع ىل اع ركشلا هب ىوني نا علا بلاطل ىتشو

 راصبالاو عمسلا مكل لعجو اشر ن ويلنقلا ىكئاهما نوطب نم "هو هلك مل !اعغتهلوش |

 دعب نسالاو عدوالاو | لعإلا ذاتسالاراتخن نا معلا | بلاطل ىنبنيو (نوركشتب م ككل ةدقاالاوأا

 لاتك| كلن نأ تزتف ةرصبلا تلخد لاق هد 0. هنع هللاىضر ةفشح وبا راتخ اك مالا امأتلا

 ال نأ نىيشيزع تفاح اهباوج ىدنع نكي مل ءانشا.نع فوااسف هنع هتحلوالاو ئثرع

 | ىنف ىدلاو عم دامح ضدشل توعد دو.الارطق طق تيلصامو هيتس نب يشع هتحصف ادامح قرافا |

 لقا 212 دل _ دست - بن فلا دا 10115 11 ا نا 3 تكتل عع هاا



 مفك ه6 زل 00

 نانا فاضل" تدل هلاعإ مرت *ءاريت هزجل نا" ةيردتتاتو "ةيبركل» نان كوشن

 . ىيودشاي .تعاط رازه ارىزاغالثم ركا هكءدومرف عسب انيود ] ءازج نوكيال لمعلا سفن

 ليفطب ارركيد هتودونودصهتو دهد مظع ىناوث ارنا ىلاعتوهناحبس قح دوب رتوكس همهزا

 سكدهمهرب نادهاجم تيسنب وامرك ان درادىازراىناوث نآ ربارب ار كيرهو دنكل وبق نا |

 ىبا نعو *ماللا هيلع ىنلا ةفرح وهو هريغىف دجوتال لئاضف داهجلا ىنف [ ددركر هاظ

 6 بعشب و هللا ىلص هللا كش باحا نم لد رىم لاق هنع هللا ىضر ةراره

 نذاتسا ىتح لعفا ناو بعشلا اذه ىف تقاف سانلا تلزتءاول لاقف هتاف بذع ءام نم

 لبس ىف كدحا ماقم ناف لعفتال ) لاقف هللا لوسرل كلذ ركذف سو هيلع هللا ىص هللا لوسر

 ليبسف اونغا ةنحلا مكلخديو مكل هللا رفغي نا نوحنالا 0 نيعبس هنالص نه لضفأ هللا |

 نعكدي عفر نيبام وهوةقان قاوف هلوق ( ةنْلا ه|تبجو ةقان قاوف هللا لمبس ىف لتاق نم هللا

 داهتان كفل ذل5 لا قاواع قعلتلا قوايرزتلا فو اهعهلخاوؤا لدا تفاوت ١

 ماقمموش نم ىرعش تل اذهاي بيرقلا حتف ىلاقو * ةدامعلل ةازعلا نم لضفا 0 |

 2( لعفتال) مالسلا هيلع ىنلا لاق اذه عم ءمو همعطم ببطو هتدايعو هل نع ىف ىناحصلا اذ ١

 نعال اياطختو اهتلقعم اهب قثويال لامعا عم هكرتي نا ام دحاؤل فنك داهتلا' ىلا هدشراو |'

 تاينو هنع تيهنامعالا ةحماح سوفنو هنم تعنم اهف ةقلطم م لازال حراوجو اهترثكل اهعم

 ظفاحلا لاق : اهصالخ ةيانعلا ريغب ىجريال تاعبتو اهصالخا ققحتال |

 مشكر كد ناهجناح تخ راكي زور * دروارب تلاحم هنرو منك ىراك ْ

 هنا ورا ناوتلاو”رجالا ىف "نهال "ةلزاميةضلاخ هتنن”تناكاذا رذعب فلختملا نا رعاو «

 مهوالاايداو ال وابعش انكلسامةنيدملاب ههانفلخ اماوقا نا ) لاق كوبت ةو غنم عجرامل مالسلاهيلع .

 رذعللانع اوفلخت امتاوةين انعم مهنوكل باوثلاقاقحتساىف اننوكراشي ىنعي (رذعلاممسيحانعم |

 لضفإب لاق هللازال باوثلافىواستلا هنمنظيالو كلملانا لاق * اناوذ انعم اوناكل هالولو

 ةياآلا هذه زيدقلا هللاهحتلصا ريقفلا وق *« ىهتنا (اهظَع ارجا نيدعاقلا ىلع نيدهاح ا هلا
 دارا ناو كورولا نات لف طدفق دقو كدخو "لذعلا ناني: نلل ةنكافل ةقلطنم ١
 دهاوش اذهلو لثعنماريخ ةين' برو دشا ةمهلارتثأت لب :تاوثلاف:رذعل تلختملاو دعاحجلا |

 ىوهلاو سفنلا اهلهاو بلقلاةنيدم 6 ةنيدملا لهال ناكامإ ةراشالاو #بابلالاىلوا ىلعنتال |
 نع (َللال وسر نعاوفلخ نا ةيئاقلاوةينانفنلا تافضلا بارعا (تارعالانممهلوحنموإلا ١
 لذب نعىا 6 هسفننع مهسفناب اوبغري الو ) هيلا رئاسو هللاىلا عجاز وهذا حورلالوسر |

 ْ 550 تاوهشلا ءامنم ( امظ مهبيصيال مهناب كلذر هللا ىف انفلابهدوجو لذدبدنع هدوجو

 نؤطيالو) هللابلط ىف(هللا ليبسفإ ايندلا ءاطحو تاذئلارتب (ةصخت الوإل تادهاجما عاونا نم
 ( ودع نمنولاسالو ) قر لقا راك تانك عنو ءانفلاتاماقم نماماقم ( اًتطوم

 | كلذريغو انزحواهفو اذهجوةقافو ارقفوةنحمو ءالبىا (الينإل سفتلاوايندلاو ناطشلاودغ |
 , عيضيال هانا )) هللايف ءانفلا ردق هللاب ءاقبلا نم 6 اص لمح هبمهل ب لك الار ءافنلا "كاعد
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 هيوتلا ه ةروس 4-3 جاع م

 اوراتخنا ىننيال هناف 41 د اوداكي 0 كور اع اهنوس ألو اهلاوهاو

 ىشال ىدادخلا لاق * ةقشملاو 02 هللالوسرو شعلا دغرو ةعدلاو ضفخلا مهسفنال

 اولعجب نا مهيلع لب سو هيلع هللا لص دم سفن نع قفشاو ا مهسقناب اونوكي نا

 ىتح ناميالا ىلا مهل هلاعدب مهيلع قوقللا نم هل بجو ال مالسلاهيلع ينال ةياقو مهسقنا
 هدضب حا فمل+هلا نع ىهنلا ناف ةعباتملا بوجو ىا #* كلذ ب رانلا نم اوجنو هباودتها
 مالسلا هنلع هعم اونا اذا مهلا بيسي 'ىا 5 مهاب قف ةعباشملاو هعباتملاب مالا وه ىذلا

 | و ةصخخالو قم مهئادبا ف امسعتالو او صصخالو رن قم رع نكْطَع ىا 3 م مهبيصيال ©

 رفاوحو 0 نوسوديالو 4 نول ظ0+2طظ0 داعاو 4 نا لبس ىف 8 ام ةعاجم 3

 نوكي نا ىلع اناكم وا دعوملكردصم وهك اسود ه؟ 0 4 مهلحاؤر "قافخاو مهلويخ

 داقتكلا حيضانرا نم اهضاوم نوتلع ل ئازإ نا رفا ميج 5057 ءافكلا ظرشي 8 الوعفم
 هريغ هدا أطيب نا. هظش نانسنالا ناف عضوملا كلذ و مهيولق ظيغي لبجوالهس نم

 [دنبارتو] ة6نولانيالوو# ماقتنالا بلطةوق بضغلاو هءوسام ةيؤرب عبطلا ضابقنا ظيغلاو

 نيد ع 1 الامن 8 م مهلمق ن نم 6 ودع نم 8© [ نتفاي ] يللا ليلا ناف |

 كب ىا هب مهل بتك الا 8 فوخلاو ةميز هلاو رسإلاَو ل تقلاك هني ةفرا- عا ارانب الوم

 ا م هنا ىلع بصللا لحبىف بتكالا هلوق . ةدودعملا رومالا نم دخاو

 مهل ابوتكم هنوك لاحىف الا لاوحالا نم لاحىف اذكالو اذكالو أملظ مطل

 ىفشاكلا لاقو * ليزحلا باوثلا هباوبجوتسا ىا ةلوبقم ةنسخو هي اص لمع # كلذب

 زا 5 رمل ديوك سابع نبا دئ.وش تاروث دسم دسر اهعدب ا كبيرهم 7 علا

 نءاالاقو * ب ةماع هيلع لدي اماذه |[ دنمدوت ىع هجرد داتفه دسر ناشنا لدب نمشد

 نهواشكلا ىذات ا ىف لبا حرصو هصقنو هارزا اذا هنم لان لاَغ «ثاوح ىف خرشلا

 مهناسحا ىلع 6 نينسحملا رجا عيضيال هللا نا © ىنخيالاك لوالا ىنعملا ريغ ىنعملا اذهو هلين

 مهليمك:ىف ىمس هنالف رافكلا قح ىفاما ناسحا داهجلا نا ىلع هيبنتو بتكل ليلعت وهو

 نوعا يواطملا قوتك 2

 عفادتسب وج تبرش ارئونج * عفان 6 دوب ارئاهيفس

 ىف 6 نوقفنيالو # مهئاليتساو رافكلا ةوطس نم مهل ةنايص هنالف نينمؤملا قح ىف اماو

 # ةريكألو 9 سرف لعنواطوسةفالعوا ةرمتواو [ كدنا قت ] # ةريغص ةقفن 8: داهجلا

 ةرسعلا شجرى امهنعهللا ىضر فوع نبنمحرلا دتعوناْنع قفناام لثم:[ كرب ةقفنهنو:]

 « نوعطشالو 9 ةروسلا هذهىف ةيآآلا « نيعوطملانوزلل نيذلا ) ىلاعت هلوق دنعقبسدقو
 وهو ةيدوالا نم هت ايداو 8 نيربدمو نيلبقم راذكلا ضرا ىلا مهريسمىف نوزاتجمال ىا

 لاس اذا ىدي ىدو نم لعاف مسا لسا هيف دقني ماك "لاو لابخلا نم جرفنم لكلا
 ىذلا كلذ مهفئا 03 مهل تيا ىا # مهل تكرإلا 0 قالطالا ىلع ضرالاىف عاش مث ا

 وا ياواكا- نحاو تك قلش كاذب لا ميزجنإ) تاو قالا نم را
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 لكف ةطاحا رثك او اكلف -عسوا ىناثلاو ةيريغلا ٍبئاوش نم اضيا ضلختلا وهو دحاو

 نمضتي اليوط امالك ليذ مث سكع ريغ نم رسكلاب صلخمو قداص حتفلاب صلخمو قيدص |

 نودشرملا مه نوقداصلا مث .هماقمىف هبانتلاوهمالك قوذ هللا انقزر حارسشنالا ةروس ليوأت

 دقث مهباب ؟بتع ىف مادخلا ةيمز نمو مهبابحا ةلحىف كلاسلا ناك اذاف لوصولا قيرط ىلا |

 رضح لاق * هاوسام كرتو هللا ىلا ريسلا ٌّق بتاع ىلا مهتبالو هوقو مهب رو مهتبحتكي غلب

 نع لاقتلا كلحصي مل كريغ دارم ىلع كلاعفا رحل نا رهطالا هرسسدق ربكالا خبشلا |

 ا هتمرح كتيش قو ل صح نم تدحو اذث كرمخ كت تدع واو كاوه

 هيدا أام لاثمإلا ار داس ادعس نكعتةعم كسفنق كلريب دنالءاشي فيك كفرصي هيدي نيباتسم |

 تدعق دوعقلاب كريما ناو كاوه نعال هما نع فرتحاف ةفرلاب كرصا ناف هنع كاهنيو

 | مصعلو كدشرب خش بلطف ىناي عساف كم كحللاصمب فرعاوهف كاوه نعال هيما نع

 ىااصتعالا ىنشكلا دوجولاب كسفن ربدت ذئئيحو ىهلالادوجولاب كئاذ لمكت ىتحلرطاوخ

 ىوتثملافو : موجلا ا

 [1] شابم لكو نا وح .هديزرو تس.س * شايم لد كزان ريب قدرك نوح

 ودرضخ مكح ريز ىسوم وجم“ * وش ماس نهريب ىتقرك ن وج
 م كتيارد وأ ىزك_ناحتما ؟ىفدرض زك تكسريغو,ؤواوم دس هكارخسش

 لهال ناكام  داشرلا يلغا قيرظر ف اتييرو ذاتغالا نيدو زم الخام نإ لاك كان

 تقلطا ذا 14 مجنلاك ةرجهلا رادإةيلغلاب م مع ةنيدملاو مهل ماقتساامو حصامىا 6 ةنيدملا

 امهنيي قرفلل ردم ندملا نم هللا ا ل ف اهيا ارنا ار لا ىهف

 فوت كي دق انك ءامسا رثك | دالبلا ىف فرعيالىوونلا مامالا لاق *نوعلا ناسنا ىف امك

 رادو ةمالسلا رادو ةّسلا رادو راربالا رادو رابخالا راد اهنم مسا ةئام وح اهل مهضعب مالك

 اهريغىف دجوتال ةحئنار اهب بطلا ر ,رطعل نالو اهب شبيعلا بطل ةيبطو ةباطو ةرانلاو حتفلا

 صخ دقو مسلا نم ءافش اهتوجتو ءاد لك نمو لب صربلا نمو 00

 ضرالا هللا ث رب ناىلا نيدلاو لضفلاو ملعلا لها نم نا ولخيال امهناب ةئيدملاو ةكم ىلاعت هللا

 توميو اءاع نيعبراب ةمايقلا موي لبق برخم ةنيدملا ىا ىهو نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو

 عطا هد ب ا ا نا رد بارعالا نم مهلوح نمو آف عوجلا نم اياها

 تفقرعم وهدوب برق تهجم ىلاوحو ة هنيدم ىلاها صيصختو] قشاكلا لاق *مهبارضاو رافغو

 دنع # هللا لوسر نع اوفلخت. نا إف [ كويت فرطب مالساهيلع ترضح نآ جورخب ناشيا

 درو ىهن اذهو خبشلا نبا ىثاوح ىفاك مهضهتتساو مهرفتسا اذاو وزغلا ىلا ههجوت"

 تبغر كلوقف ةيدعتلل ءابلا :6 هسفن نع مهسفناب اوبغري 9ف نا :6 الو © دكأتلل ىنللا ظفلب
 ىبسفقت تلعج تلق كن اك هنع ىسفن تبغر تلق اذاف ءابلاب ىدعف هنع.تاضنعا ءاعمر هنع

 مالسلاهيلع هسفن نع ةضرعمو ةيغار مهسفنا اولعجيالو ةينآلاىف ىوغللا ىنعملاف . هنع ةمئار

 وزغلا دئادش نم هسفن هيف ىتلا امع ىا ةميركلا هسفن نع مهسفنا اوفرصيال ىنعملا لصاحو
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 | هل لصخ ملو اهوحتو افلا شيعي مهنم دحاولا ناك اذا لمارسا ىبب رامعاك هدادما تلقو ْ
 ا رمهك هدادما درك“ هقاما هللا رخم برو اهزاما ةراك عم ةمالا هذهل لضم اع خللا

 ' يس سصس ووو وح ب تس تلج تت 77 در جس تئاو هاس2727ح بدم تسود

 اوفلخي ملاودعو اذاو اونوخنمل اونمتلا اذاو اوبذكي مل اوثدح اذا نيذلا راجتلاببكبسكلا

 هزرخ اللا اثذلا ف دوم هيحاصو حودمن لاوحالا 0 قدصلاف |

 ىراوحلا نب دمحا لاق «ةسوبرلا قوقحم مايقلاوةيدوبعلا ف قدصلا ىف نيفراعلا لطملا مث |

 كلف قت أ لاو لمار ع تسع مف أ امرك نتي نارادلا ننس ق1 تلف
 دقوالا تننظام لاق راتوالاكو ايانْلاكو ةيلابلا نانشلاك اوريصي ىتح رمعلا نم ةنس ةئاممامم |

 ىونثملا ىو : مسجلا نع تذاكر ا

 باب نم رسكلاب صلخلاو قداصلاو اقح قيدصلا وهف عبملاىف اقداص ناك ناف ضعب نود

 مو ماو ”يهرد ةلاع اذهأ تيرتشا شما لَوَه نانلك ”جواكلا فناطإ كلتااؤنأب رق
 بيطانا ) ثيدحلاىفو نُءلانم ةكربلاهللا قحمب بذاكلا فلحلابو اهنم لقا لب اهب هرتشي

 كك

 ( اورسعيمل مهل ناك اذاو اولطم مل مهيلعزاك اذاو اوحدممل اوعاب اذاو اومذي مل اورتشا اذاو

 تسربس رس ناتسوبب ارج هتسويب « تسزبس رس نا و رورس ورهجز ىنأد
 تس زيبس رسناز هشدمخ نع فرط رب د تقوهممردىتسار تس 9أ بهذم نوح

 هدنعامف ةينلا قدصال | نم ديريالو اتماظع ىلع اندواج سبي نا 8 ديربام هللاو را تمَح

 هدامآ تعشلا رمح ترق هسا ليوطلا هرم ىف كا د هلانام لان مايآ ةريشعيف ىدص ذا اذه

 | هرسس سدق ىلا زفلا مامالا لاق ا هحلب هللا ةيانع ىلا لصوف ةمالا هذه نم هيلع حتف نم

 نيرشعق اهعطشي نم مهنمو ةئس نيعبس ىف تابقعلا هذه عطقب نم مهنم نيدباعلا جاهنم ىف
 اهعطش نم مهنمو ةنس ىف هل لضحت نم مهنمو نينس رشع ىف اهعطقب نم مهنمو ةنس

 تناك ةيرصبلا ةعبار نا  ىكح - ىسوم ةرحسك ةعاس ىف لب ةعمج ىف لب رهش ىف
 | راختلا نطعي اهمحزف هناك ريكل دخا 'اهتف "تغتر الا حصل "قاوم "انه "فاطن ةرإك ما
 ةنس اهل تمي اق ةدانعلا ىلع تلبقاف قيرطلا اذه تراتخاف اهقتعاف مهرد ةئاموح, اهارتشاف

 6نيقداصلا عم اونوكو ال ةسمحتللا تاليوأتلا ىفو جب اهتلزتم مظعل اهؤارقوةرصبلااءاملعاهراز ىت>

 هللا اوقدصو ىلبب اولق مكبرب تلا باطخ دنع هللا اوباجا اهف قاثيملا موي اوقدص نيذلا
 اودرح وةرخ ًالاواثدلا دصاقم نم أش ةباوكرشبالو هللا الا اودنعيال نأ“ هنلع هودهاعام لع

 غود مط ردنا نحول مط جم #2 و05 22 ت0

 دوب قابر ناح نا تّتسار *« دوب ىنف نت نبا تغؤورد نا

 ةفشرشلا هيتاكم ضعب ىفه رس سدق خدشلا ةرصحت ىلا قيكبرذفلا هللا هحلصا ريقفلا لوش *

 دبعلا نوكيال ناب ادج صالخالا ىلا عجري وهو المعو ةين اقلطم قدصلاب مكيلع لاقو
 لطب سفنلا ظوظح نم بوش هجزام ناف ىلاعت هللا الا تانكسلاو تاكرخلا ىف ثعاب الصا

 رومالا ضعبيف قدص دبعلا نوكي دقو اهل ةياهنال هتاجردو ابذاك ىمي نا زوجيو قدصلا

 | نم حتفلاب صلخلاو قيدصلاو اقلطم ةياسفنلا تافضلا بئاوش نم صلختلا وُعو دَحاَو

 5-0 ١ ناب رد مراهج رثفد رخاوا رد

 ملا لايخو مهوو ىوزج لقعو قاويح حور هكن
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 كيس دكا ترص يدل انتا تاكزتي ضعت 7

 اذا مالسلا هيلع ناكو رورسلا نم ههجو قربي وهو سوا

 ةيناهعلا نيطالسلا نم لوالا لس ناطلسلا لاق :

 كلام ضعب كملع كسما ) لاق هلوسر ىلاو هللا ىلا ةقدص ىللام نم علخما نا ىتون' نم نا |

 بئاتلا ىلع قيضتنا لاقف حوصنلاةبوتلا نع لئسهنا قارولا ركب ىلا نعو * ( كلريخ وهف |

 هيحاصو كلام نب قلك ةيوعك هسفن هيلع قرختو تحر امي ضرالا |

 نيدلحالصهبف ناك اذا نيملسملا نيب نارجهلا نا ىلاةراشا ةثالثلا ءالؤه ةصق ىف نا معاو *

 | لاخامومذم روجهملا ناك اذا اذكو هتبون رهظتو كلذ لوز ىتح هرب مرحبال روجهملا |

 رومالا نم مهنيب ناك اهف ةئالثلا نع ةدايزلا زوجي الو مايا ةثالث قوف زوجبف نيدلا بفناح |

 ١ عراسي نالقاعلا ىلعف * ضراعلا كلذ بهذيل ةثالثلاف رجهلا نعىنعف كلذ وحنو قلحلا |

 ةبآلا ىو * مهضعبل وا مهل نييحاصمو نيقداصلا ةلامحىف اونوك ىا ةثالثلا ىتاعملا لع مهف | |

 | ضرفلادؤي مل نم ةفرعملا لها ضعب لاق * * هيلع ثحو هتجرد ولعوقدصلا لضف عقلا |

 و ىهانملا |

 مد ه٠ م رقع ىداخلا ٌءزطنإ

 د راسا رس

 تسافطصم ىارالد ىور هام فيرعت * ىحذلاو سمشلاو ىتعمز نيك“ ارك

 تسافطصم ىالاو رهوك غورف اهنأك * موجت ركشل ةكوكو خرب ركب
 كيدلوذنم كنلع صمام مولا ريح كيك اتفاق مللسو هيلع هللا ىلص هيدي ناب تسلج املف

 هللا لوسرايتلقف (نيقداصلا عماون وكو)) هلوقرىلا (هّللاب باتدقل) هو ةبآلا انيلع الم مث ( كما

 : مقحع مدررلا هيون ادعا نتزا أن دش#الانقا مكتشل ادا ركنات تاقلودأو اف كا و

 | ىف ناكامل هللا قحل هنال ةبوتلا روهظ ىلا نارجهلا مرحبال هناف اهوحن وا قسف وا ةعدل

 ءوسو بضغلا ىلع لوبجم ىدآلا نال ةئالثلا ىف هنع ىنع امتاو سفنلا ظوظحو ةيويئدلا

 ريبادتلاو ضغامتلاو دساحتلا نع بنتجيو هللا ىف ةوخالا لصحت ىلا

 مني ىرسب ادردب هن قوش جيه * دراد رداربب ردارب هن ىمحر جبه

 مدي ىم ردي هاوخدب همه ارئارسب * ةقامابالدج و تسكنها ونا رتخلم

 | عم اونوكو ظ هاضربال ايف 6 للا اوَهأ ف ايدصتو الوق 4 اوتمآ نيذلا اهيا اب

 ىنعم ىف نيقداصلا عمو هب نيلماعلا قحلاب نيلئاق ىا نؤشلا نم نأش لكىف 6 نيتداصلا

 مهتهج ىف اوناك اذاف ضيعبتلل نمو ءاعولل ىفو ةبحاصملل عم نال نيقداضلا فوا نيقداصلا نم

 قدصلا لاق مئادلا ضرفلا ام لبق تقوملا ضرفلا هثم لش متادلا

 ا "0 ةيقطزاخا ناكر كس ىف انكم الا
0 

 رجاف عم 0-0 ( قدصوربو ىقنا نم الا اراك ةماسقلام وبنو رشح داحتلا ( ثيدحلا ىفو |

 نيغلاو ةيذاكلا ناميالا نم ءازنعلاو عببلا ىف الن ارا مهامس مراحلاو ىتاغملا ىف ثعبنملا وهو |

 بذكلا ىا ىتتا نم الا ثيدحلا مامن ىف لاق اذاو مهدحا هاشاحتال ىذلا ابرلاو سيلدتلاو
 لعشالو هيماوا كتي الف هللا فاخ نم الا لشو . !ةفالجج ف "قدصو قداعأ ىا' نع 85

 عاتملا نمت ىف قدصو دحا ىلا اررض لوي الو ادحا ىذؤي الف نسحا ىا ر

00 0 ) 



 ةبوتلا ةروس مج 079, زج

 تممدق ءاللانم اضيا اذهو هتأرق امل تلقف كساون انب قحلافلذ ةعبضب الو نا وه رادب هللا |
 نيقارعلانيب مئاطبلا نوئكسي موق طاينالاو هيف هتيقلأ ىا هبهترجسف رونتلا هب تدصق ىا |
 نا لاقف سو هلع هللا فص هللا لوسر نم لوسر ىنءاج ةلل نوعبرا تضم اذا ىتح لاق .|

 لبال لاق اذام ما اهقلطأ تلقف كنارما لزتعت نا كرمأي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا لوسر لاله ةأرما تءافل ىمالا اذه ىف هللا ىضَعي ىتح مهدنع وكف كلهاب
 هلع لاقف همدخا نا هركت لهف مداخ هلسيل عئاض خيش الاله نا هللا لوسراي تلاقف سو

 نمناك ذنم ىَبي لازام هللاو ”ىش ىلا ةكرح هبامهنا هللاوتلاقو ( كبرقنالنكلوال.) السلا.
 ىهنللانيح نم ةليل نوسمح تلك جي لال رششع كلذ دعب ىضت اذه هموي ىلا ناكام ها

 لبج ةورذ نم اتوص تعمس ةليلا كلت حبص رجلا ةالص ناكاملف بسك لاق :مالكلا نع

 رشبا كلام نب بعك اي هتوص ىلعاب وش علس

 جرحلا لاز دق موقاي اوحرفا * جرفلا ءاجذا موقاي اورشبا

 نيك لاسقا هر ريدم ىأ زيخ #* ين وكت اطول: شوك رددمد قع

 شم سوو رداوشت نك انك نيه * سشاشودنك نيردو سيح نيردىا

 نز لبطب دما رب ومره نيزك * نمرايىانونك شئاخ ىنكنوج
 كالا كو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تةرعو ادجاس تررخف ا

 0 ىتنوالا ومع .نيةزخ وهو ىرشنب هتوص تغمس ىذلا لخرلا

 ذئموب اهريغ كلماام هللاو هأر يشم

 دمأ بيرق نع هك تلود:تراش» نيرا دج اتش مدرج ناقته كك كا لكب

 | دعس دعس ةنمأ 0 لالهل رثمتملا ناكو . امهتسلف نيبو ةداتق ىناىمع نبانم ترءتساو ا

 كابل, مق نيح هس ىلغ انتبوت هللا كرا كدأيلاو ةمالتس نب ناكلس عر نب ةدازلو..

 ةملس ما تناكواهنع هللاىضر ةملس مأ دنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ليللا نم ريخالا
 لسراالفا تلاق ( بعت ىلعبس ةملسمااي ) مالسلا هلع لاقف ىرماىف ةنعمى أش. ىف ةنسحم

 هللا ىلصهللا لو ءرىلد اذإ ىتح ( هللا افي موقلا ؟يومتيت سانلا مطحي اذا لاق) هرسثباف هيلا ١

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تقلطناف لاق اندلع هللا ة هيوشس اعا رحفلا ةالص ملسو ةيلغ

 ١ 5 2 : عميس رمل هت ل
 سملا تلخد ىتح كللع هللا ةبو» كئنهلل نولوَس ةبوتلاب ىوئنهي احوف اجوف سانلا ىناقلتف

 لورهي هللادبع نب ةحلط ىلا ماقف سانلا هلوحو سلاج سو هيلع هللإ ىلصص هللا لوسر اذاف

 هنال كلذو ةحلطل اهاسنا الو هريغ نيرجاهملا نم لجر ىلا ماقام هللاو ىب انهو ىناص ىتح

 ملعدللا لص هالو ىل رعي سلم انلفدالاب تيبلاروف نيح امهنيب تا ناك.مالسلا:هيلغأ |
| 

 | هكنوريشي سانلا لمج ىا قفطف كلام نب بمك ىلع ىلدي نم“ لوش' ةتياثملاب هس ماقطلاب ظ
 | ٍباتكلا ناكو رمش ىنا نب ثراخلا وهو ىلا ناسغ كلم نم اياتك ىلا عفد ىءافباذاز نح '

 | كلمجم ملو كافج دق كبحاص نا ىنغلب دق هناف دعب اما هبف اذاف ريرخلانم ةعطق ىف افوفلم

 | قتلا ىنأرمال تلقف كلذ لثمي ةدارمو لاله اهو ىحاص ىلا لسراو اهبرقنالو اهلزتعا |

 خا قيدصاب ملس و هلع هللا ىلص لوسر ترضح ندرأ هيئاعم ناسرد مشكس رافد لئاوارد
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 ىل عم 7 ل اك هما مي ه2 لا

 انكف نولخرالا اناف دنعل الو بيرق نه دحا مهملكي#و ن ,ءانلا مهدتجاف مهمالك نع ىهلو ا

 | الف قاوسالا ىف فوطيو نيملسملا عم ةالصلا رضحب ناكف بمك اماو نانكي امهتوس ىف

 _ مدقنمم مأشلا طابنا نم م ىلعبت اقر ةايرنلا قوسب ىثما انا اننيو بك لا مهنم دحا هملكي |

 مد 0 )ل, جم مع ىدالا ء نجلا

 ظ ربدروخ كا هباسزا جبه *« رمسإىأ ت ةتاردبش يكف دراذط ةح كا

 | ١ بيس زا نكرذك ور ببسمرد * بلط نك ى ارصخش هباسز نيه
 | انههنا معاو * ةيصعملا نع اوعجريل ه اوبوتيل 9 ةبوتلل مهقفو ىا  مهيلع بات مث

 هلوقدلع لداهوهوهبوتلا سفنو . «بانإ) مْ هلوق هيلع لداموهو ةبوتلل قفوتلا .ةثالثار وما

 | لوالارمالا فطعامتاو 6ةثلثلا ىلعوإ هلوق هيلع لداموهو اهايا ىلاعت هللالومقو .«اوبوتلل
 | مث ةلك نوكتف نيتبترمب ثلاثلا ىمالا ىلع امدقم عبملا لصا هنوكل مث ةملكب ثلاثلا ىلع

 اوريصيل ىا اوبوتيل مهتبون' لوبقلزنا ىا يلعب ف للا ن كجنا 0 لا ىخارتلل

 ىلعع رفتم لوبقلا لازنا نال اهانعم لصا ىلع مث ةمكن وكف مهنم اودعيو نيباوتلاةلمح نم

 لوبق ىف غلاملا ىا ه6 محرلا ٍباوتلاوه هللانا © ةثالثلا ىلعو هلوقب روكذملا لوبقلا سفن
 نينافالمهقاقحتسا عم ءآل الا نونفب مهيلع ىلضفتملا ةرم ةئام مويلاىف داع ناو بات نمل ةبوتلا

 كاقعلا
 تسس ناءيمهو تساةيكش هبون مه ه1 تكبح ديامت' ىرايوت فطل سو

 تسرد هبون دوشن ىريذبن وتان * تسن نافريذب دماب هبوت نوح

 ١ هتاكتمركودلادب نم مهنم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعاوفلخت نينمؤملا نماسان نا - ىود
 لاقف مهرد فل اةئام نما ريخ ناكط ئاح مهدحاالناكهنا ىنغلي لاقت ا نسحلا نع*مالسل اهملعهب قحاف

 | هلعا الاب رخ آل نكي لو هللا ليبس,ىف تناف بهذا :كرامت داظتناو كلظآلا ىنةلخامداطئاحاي
 يقلل زو افلا نانياك الون اساو عرج الف كب نضلا الاىفلخ الور ىف أطباممالها ري لاقف

 ىقفلخام ىمفناي لاقفلامالو لهاالهسفنالا رخ آل نكي و قو بكر ةلسوهناعهللا لص ةللا كوس

 طبات سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب قطا, ىح كادشلا ناك 37 او كل ةاحلا بحالا

| 
 بت ل هعاتم لق هانا هريعب ناىرافغلارذ ىبا نعو * مالس / هيلع هب قخو هدا

 ايشام لسو هيلع هللأ ىلص هللا لوحر

 سرس ع اوجد متثك ريس * :نيد تخس مدن اهو كيد زن هار

 محر)ءالسلا هيلع لاقف كاذ وه سانلا لاقف (رذ ابا نك )هداوس ىأر امل سو هيلعهللا ىل#لافف
 | هيلع هب قحلي و ىقب نم مهنمو ( هدحو ثعسو هدحو توميو هدذحو,ئسع ةزذايا هللا

 لفقامل بعك لاق ارذي ادهش ٍةراسعو لالهو ةبقعلا ةعيب دهش بعك ناكو ةئالثلا مهو مالسلا

 تلاووقو نا طق: هش للا ىلعدرف هيلع تملسو هتلح ملسو هيلع هلأ لص هللا لوسر

 الضفالا ملعاام ) لاق هيفطع ىف رظنلاوهيدرب نسحالا هفلخام هلل لقت ) انك فلخام قي

 تناخم ا ورذع كنعىنفلخام تلقف (كرهظ تعتبادق نكت ملا ىنع كفلخام)لاقو (امالساو

 بحاصا لاق اذكو (كيفهللاىضش.ىت> ىنع ّم) مالسلا هيلع لاقف ماتهالا ةلقو لسكلا درجت
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 ك1 سس سسسسسس

 | هطسبق عطتب امدق 5 مالسلاهيلعلاقف كلذ اهلعجي نا هنلالملةكربلاب اهيف مهل هللا عداو ا
 ١ رعنم كك يفبألا“ ىجيو ةرذ نم فكب أي لجرلا لد مهداوزا ا

 / ريغ دبعاهب هللا قتليال. هللالوسر ىتاو لالا هلاالزا دهشا ) سو هيلع هللا ىلص لاقف ةلضف
 هرمس سس دع ىرغملا خيشلالاق 3 ( رانلا هللا هاقوالا ءلاك

 39 تسا نيكوايروريكودسحو كرش راخ « اورد هكىنمزز ديورل دبحو لك

 قئاقحقحلا ماهلاب ذأ ىتلا ةلزنع حورلا ى ىا (ىنلا ىلعهللاباتدقل)ةي آلا ىفةراشالاو ©

 اهلها اول يختل الما آوهو ذاقالا ءاماو» وكتاب دوك هس عم

 | ىن ىلع هللا ضافا ىنعملاف .ءاضعالاو حراوجلاو سفنلاو بلقلا نم هتما ىلا اهغلبيو نيدلا |

 (اراوفالاو ةيناذ ىلا ةنيدملا ىلا نهود اا فطور جاه نذلاهنافص ىرجاهمو حورلا ْ

 | والا وق :انيذلا) ةحرلا تاضوبفدسجلا ةئيدم اونكاس وهو اهتافصو سفنلاو بلقلا نم ١
 ا
 | ماع ىلا ازيشلا مهيلع ع لمعلا ملاعق ااوأشن مهذا ةرسعلاب ولعلا ملا ىلا هعوجر ةعاس |

 | ملاع ىلا اعبط اهلم ناف اهاوهو اهتافصو سفللا نه قيرف بولاق غيب داكام دعب نم واعلا

 مهلعجيل م حر فود مهب هنأ مهعبط ن ,ع مهيلعتل نابرلا ضيفلا ةضافاب مهيلع بان مث لف لا

 ةثاثلا ىلعو © ةيمجلا تاليوألاف اذكةققحلا ماع ىلا عوجرلل نيلباق ةعيرسشلا ريسكأب |

 ىراصنالا ةيمأ ن' لالهو ىريغلا عيبرلانإ ةدارهو نعاشلا كلام نب بنك مهو ىجولا مهبف
 8 20 00 م 6-0 د ] ٍ
 | ةياغ 0 م مهلأبا اع 6-0 فورد مهعمجل ا

 ىلصي الق اوتومينا نوفاخي اوناكو هدرو مالسلاب ولو مهعم ةملاكملا نع ىتح سانلا ضارعال |

 قس وس حث ثيحب غلاو ةشحولا طرفب مهبواق تاالتما ىا د مهسفنا مهلع تقاضو © راد 00 |

 عم الا نوكيال اذو ءاثلاو حدملا ضرعمف فصولا اذه ر 5 كانا لير فج ( كنف ْ

 هيلع ت رهاظت نم نيم دقتملا ضعب لاق فلا الا دا لا هللا طخعس نه ءاحتتلا ال ناكل نأ اوملعو

 لاحلك ىلع هيلاالا سيل رارفلاف هللاىلاالا ”جتلي مل هللاالا دوجولا ف ىربال ثيحي ديحوتلا
 ئوتتملا فو :اباتشا الا تشلف اف لاحاوا صهاظملا اماو |

 اهتعسو اهمححرت ئ )0 | # تيحرامي 86 ضرالا مهبل هلع تقال ىلإ | مه أ رخآ ىا فيفخالل

 ٍْ لامن ةكباب مالسلا هيلعامدق ني قناة كلد نمل ملل خول جه رع ودقال ن5

 ْ لنا خلا“ قش مهنأشف عطش لو مه سما رخا نيذلاةثالثلا لع هللا بانو ىا 3 اوفلخ نيذلا

 | الو رارق هير رجل ايد للا دق لك وهو مهتزانج ىلع نونمؤملا الو مالسلاهلع ى لا

 ا اس يلع ممضب رورسلاو ةحارلا نع دعاس و ارصلاو قدنالاو ةحا رلانم ا ث عسدام اهيف ١

 | النا اونظو 8+ مهتاوذ ءافتنا ةلزنع رورسلاو ةحارلا ءافتنا نا ىلع اهسنت مهلع تقاض لق |

 | هنافدتتلا كباآلا ىلاعت هطخس نم صالخالو ذالمالنا اواو اوملع ىا 2 4 هيلاالا هللا نم ل ْ

 أ ناريبخ اه زب> ىفام عمالو ردقم نع ريمض اهمساو ةلمقثلا نم هغفحم نا هلوقو ٠ كلذب مهءاع

 | ئا قانا ماعلا نم ءاشتساالاو اونط ىلوعفم دسم داس اهزيح ىام عم ناوالريخ هللا نمو |

 | رحب ىف لغون نم نا ملعاو * رافغتسالا رثكلف همومه ترثك نمو هللدملا رثكلف منا

 د 07 1 ا ا ا ا ا تست تت حته

 ظ



 رمع نع شركلاءام وهو ظفلا اوبرش ىتح ءاملاةلقنمو ريغتملا ءاملا اهلع اويرسشيل ةعامللا |

 _ىور  هتازجعم راهظاو هبيبح لاسرا هتمحر لاك نمو قحاولل رخآآلاو قباوسلا اهدحا ١

 هنادي مالسلا هيلع عفرف هذ لاق ( كلذ بمنأ ( لاق انل هللا عداف اريخ ءاعدلاف كدوع ىلاعت هللا نا |

 د21 12521252552525925925215221 1559  ىييبيبيففطططححتُتُهململللا

 ةرششعلا تناك ىتح بكرملاةلقو رخلا هدش نم ةميظع ةقشم اهنف مهتباصا دق هناف كوب

 اهصم اميرو ةرمث نامستشي اناك نيلجرلانا لبق ىتح دازلا ةلق نمو دحاو ربعي ىلع بقتعت

 رصعبفهريعب رحل لجرلان| ىتح ديدش شطعهيف 'انياصاوديدش ظيقىف انجرخهنع هللاىضر
 [ دنتخاسيمرتار شيوخ نهدنا ىاغماو فاوجا تابوطربو ] قشاكلا لاق * هبرشنف هئرف

 باحال حدم ةفص هذهو ةرسعلا شحن اهبف دهال نم ىمسو ةرسعلا ةونغ تمس كلذلو

 اف ةبوتلا ىلا نيجاتحم اوناك دقف كلذ عمو ةدشلا تقوهف هايا مهعايناب مالسلاهيلع ىنلا

 لبمي ىا.# مهنم قيرف بولق غيزي داك امدعب نم © هوساقام ساقي مل نمم مهريغب كنظ

 ريغىف اوفرصنمنا اومه ناب سو هيلع هللاىلص هللا لوسر عم تابثلانع مهنم ةفئاط بولق

 اوربص مهنكل ةوزغلا كلتىف مهتباصا دئادشل كلذفف مهلنذؤينا ريغنم فارصنالا تقو

 غيزي ةلجو نأشلاريمض داكفو مهيلع هللا باتف مهبواق ىلع رهظام ىلع اومدنو اوستحاو

 ىلع دوعي ريمض هيف نوكيزا دبال ةلمح ناك اذا داكربخو داكربخ اهنا ىلع كيضنلا لغو

 اههتنسا ىلا دوغي ةريمض هنف٠ نوكينا تحال ذئئغ ناشلاريمض اهتشا ناكاذا الا اهنا

 هيبناو ديك انلل ريركت وهو مهنم طرف ىذلإ مهبتذ نع زواج ىا 6 مهيلع بات مث إل
 ظفاحلا لاق : ةرسعلانم اودباكام لجا نم مهيلع باتب هنا

 ديشكت ىتحز هكنآ ديسرت ىتحارب * بلط قيرط ردكت ياكش هصغز نكم
 ىعاودنم ةمحرلاو ةفرلا ةفصناف ليلعتفانثتسا « محرفؤرمهب »© ىلاعتلا ىا هيهنا»

 د ةعفنملا لاصيانع قاثلاو ررضلاةلازا 0 0 امر

 ىلع

 هللا كوتسزنايأ ةتعاةللا ىضارأ ركب ويا" لاقف كونت ةؤ_نغىفتماملا ةزقع مالسلاهيلعىنلل اوكس مهنا

 هلا نوجاتحام اولمتحاو سانلا ىوتارا ىتح ترطف ةباحس هللالسراىتح امهعج رن مف

 ةالفب ءامريغىلعكوبت ةوىنغىف اموب اولزن مهنا ىورو_ ركسعلا زواحت' مل ةباحسلا كلو

 بحاص نيا ) لاقو مالسلاه.لع اعدف اشطع عقت باكرلاو ليخلا قاّتع تداكدقو ضرالان م

 هعباصا عسوفءامنم  ”ىش اهيفو اهب ءاخ ( كتاضم ىننج) لاقهللالوسراي اذوهلق (ةاضيملا

 أوور ىتح ءاملا ضافو اوقتساو سانلا لبقاو رشعلا هعباصا نبب ءاملاعبنف اهيلع ةفيرمشلا

 ةنثخ قل رالا موا مارد كفل انام اننا ناقل ا نم انكدشملا ىف + تاكو مهباكرو مهلبخ اوورو

 نيقاوخحلانم برالا ملس ناطلسلا لاق :نوعبس ةياور ىفو افلا نوثالثسانلاوريعب فلا رسشع

 ةينامعلا
 تسافطصم ماجزا ٌهرطق تايح بأ + شتمحر ناسحا ةمشحز ىمن رثوك

 انحضاون انرحن انل تنذاول هللالوسراي اولاق ةعاجم كوست ةونغىف مهباصا امل مهلا - ىور

 مهداو زا لضفب مهعدا نكلو رهظلا ىف تلعف نا هللالوسراي هنع هللاىضر رمع لاقف انه داو

 ( عداد )



 ةيرنلا ةروس مده ه7 ”جم-

 ا اف ضلعدإول ناذا :ىتحن نوقلطنق راثلا.اولخدانا. مهلا لسسريف مهقيتاوم كلذ ىلع
 مالسلاهلعىنلالاقف (نيرخاد اهواخدا لوقف اهلخدننا يسنالو اهم اقرف انيدراواقف

 ١ ّدإ الم هل اب نطلاة خر نبا كشف ,لاقرك انذاسم درا مهيلع تناك ةعلوا اهولخدول )

 مايزاةلعمستل امارك ١ ناحتمالا دنع نوعي مهنا ةثعبلا لبق اونام نيذلا ىنعي جسودهيلع ْ

 كرداهناف بلاطاباالا اعئاط اهلخ دب نم ةعاج ىفةنلا بلطملادبع :كجدينا 1 قل 7

 اذلو ءاحالا دلاشم ىلا بهذي هلعلو همالك ىهتنا ناميالا هنه بلطنادعب هبنمؤيملو ةثعبلا |

 بلاطىبنا قحىف لاقام لاق

 تشزهكو تسب وخسكه درب سمك ى ادهجو» .* .لزا فطل :ةقاس زا :نكم مدنا ان
 | نيقفانءلل هنذانع وفعلا وه امهنع هللا ىغر سابع نبا لاق 5 ىبلا ىلع هللا باتدقل

 ١ لعفنال لكتاوىلا دسار هن أذل هدح و مالسا اهلعنع ر د:دط نافءندألل - هع ةتلحتلل ف

 || ليبقنم بنذلا اذهو اديز اولتق نالف اونب لاقبأك مهشامف هعوقول لكلا ىلا دنس ضعبلا

 طقسا كوالا يزكي نالالاي دع _رئادملا 3 ناكل ارسل نو يونس كاستل نا كاد

 مهنا ةلزلا ىنعم سيلف هريغو ماذجلاك ةرفملا ضارمالا نم اودصع اذلو نيرقوم |

 | لضانتلا ىلا .كيضفالا نع, اولز#,مهنا ,اهانتعم : نكلو !لظالا ىلا .قللا نع اواز

 | هريس سدق زارخلا ديعسوبا لاق ام ىلاعت هللانم مهتناكمو مهردق لالخ هب نويناعي مهناو |
 | ةمدقم نوكتل مالسلاهلعىبلا ةبون ركذ ىملسلا لاقو * نييرقملا تاس راربالا تانسح |
 | ةبوتلا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاقو © ةمدقملاب حيحصتلا لبقت امنا عباتلاةبوناو ةمالا ةبوتل |

 ىلا هللاهلصوم لضفو ةمعن لكف هدابع ىلع كلذ منيل هب ةصوصخم ةمحرو هللازنم لضف

 | ةمالا عيمجو راصتالاو نيرجاهملا ىلع ضيفي اهنف.ةوبنلا ةيالؤ. ىلع. هرويع نوكي هدابع

 ١ مالسلاهلعهلوقهيلع لدي يي راصنالاو نيرجاهملاو 8 0 ( ىنلا ىلع هللاب ان دقل ) لاق اذهلف ١

 هين ع ا ريصتن عمح راصنالاو ( هنعهلاىضر 95 ردص ىث هنصو الا كي ىردصوف هللا ضاق
 اووا نيذلاةباحصلا نع ةرابع مهو بامضا و هاك ىعا عمجوا فار .كاويه شكلا

 سوالا هب ىلاعتهللا ىمس ىمالسأ مس اوهو ةنيدملا لهانم 3 هيلع هللا ىلص 0 وسر |

 0 مم هلع هللا ىلد هللالوسر نديم مهترصن ل لبق راصتالاب نوعدي اون 0-5 جد

 نِمؤملا نا ) ثيدحلا ىنو ناعالا ةمالع وع تجحازو مهبحو كلذب نب نقلا لوز 2

 ْ برقلاحتفىف اذك اذك ( راصنالاض غب قافنلا:ةيا و .. ناميالا ةبآ .راصتالا .بحو.. راصتالا بح
 |١١ نما رضا تدكل ةرجملاالوا ):مالسلا هيلع /_ ةهيلع لدناك ,ناصتالا نم لضفا نور ايلات ْ

 نيدلاةربصت نم ىلعا ةرجهلادس ةيترال هاف راضنالا ماركا هتمدارملا كلملانبالاق (راصنالا |

 | |( داصنالاو نرجاجهملا نم نولوألا نوشاسلاو رث ىل لاعت هلوق دنع قبس مالكلاق ابو ىهتنا |

 أ هتعا وفل قرا و هيلع هللاىلص ىنلا ىا هوعسا نيذلا 8+ اهريسه ىلا عم يكراف اهي. الال

 ةوزيغ دق مقدما ذلا نامزااوهو ىا # ةرمسلاةعاسف وف ءيماوانم سمأب اولخي و



 مك ن7 ؛ رثع ىداحلا ءزخلا

 ب2 رح و سس مح

 | نافو تارلاو هزل ميرحنو ةدوءوملا لتق نع ىهنللاو قراسلا دي عطقو متاحا, اكن نم

 لكتشم#ف راكفالا راكبا ىف لاقو * ىز وحلا نبا طبس مالك اذكا,نايززع تبلاب فوطيال

 السلا هيلع ميهاربا ةعيرسشإ. هلاؤحا نم ريثك ىف دبعتي ناكدق ٍتلطملا دبع نا دابخالا
 هماياىف ثعبذَف نكي ملذا مالسلاهلع دمحم ةوين ركشي+لو مالسلاهيلع ليعامسا ننسب كسمتو

 دهشنيذلا نكرشملا رافكلا مكح همكح نكي ملف ةرتفلا نمزىف تام نم رفكي عطقالو
 ماللاهيلعةمال نافعا عنم هب 55 ّ 7 * ىهتنا مهجىف محف مهنابمالاسلا هيلع ىبلا

 فيض لوقوهو بذعم ةرتفل ا لهأ نممانصالا ديعواهريغوا هنيد ل لدبي نمنابلوقلاىل اع ًايامبا

 ١ بجيالناةعامجاو ةئسلالها رثك ١ هيلع ىذلاو .لقعلاب ديحوتلاو ناعالا بوجو ىلع ىنيم

 مالسلا هلع ليعامسا دعي لوسر مهيلا لسري+مل برعلا نا ررقملا نمو لسرلا لاسرابالا كلذ

 طئاضخي نم؟توملامدعبةلاسورلا تيئانال,لسزلا:ةيقلك هتوعغهتلاسر:تيهتنا ”ليعامنان او

 اودبعوا اولديوا اوريغناو مهيلع بيذعتال برعلا نم ةرتالا لهاناو مسوهيلع هللا ىلص انس 5

 تجرخوا ةلوؤممانصالا ديعواريغوا لدين موا رك ذنم بيذعتب ةدراولا ثيداحالاو مانصالا
 هللاب ناميالا بوجوب فيلكتلانا حجر مهضعب تيا مث . مالسالا ىلع محلل رجزلا جرخم
 | نكيملناو كلذ ىلا اعد لوسر دوجو هيف ىنكي مانصالا ةدابع مدعب ىا هديحوبو ىلاعت

 ع هنكماوا كلذ ىلا اعد هنا . هغلب ثمح هئمز كردي+ناب صخشلا كلذل السرم لوسرلا

 كلذل السرم لوسرلا كلذ نوكينانم هبف دبال عورفلا نم كلذ ريغب فيلكتلاناو كلذ
 هلبق نم نمزالو عسوهيلع هللا ىلص انس نمز كردي ف اذه ىلعو هتوعد هتغلب دفو صخشلا

 دحا ةوعد هغليتالذا ضرف ىلع هنال مانصالا هتدايعب هللا كارشالا ىلع بذعم لسرلا نم

 بيذعت وهف كلذ ملءنم انكمتم ناك هنكلو هديحوبو هللاب ناميالا ىلا نيقباسلا لسرلا نه
 "نبات نءحصت دنسب طسوالاىف قاربطلا هجرخاام لكسنال دئحو هلبقال لسرلا ثعب دعب

 موقىلا ايبن هللاثعبام ) لوقي لسوهيلعهللا ىلص للا لوسر تعمس لاق امهنع هللا ىضر سابع

 دقفالاوةثكلا ىف ةغلابملا دارملالعلو 0 ةرتفلا كلت نم الم ةرتف هدعب لعجالا هضبقم“
 اهمف ىتلب , مهجلازتال ) لاقدنا مالسلاهملع ىنلانع هنع هللا ىخر سنانع ناخشلا جرخا

 ( طق طق لوقتوضمبملا اهضعب دتريفهمدق اهيف ةزعلابر عضي ىتح ديزمنم له لوقتو
 ىلع ب.ذعتالف عورفلا نم ديحوتلاو ناميالا ريغل؛ ةيسنلاباماو كمركو كتزعب ىسح ىا
 اوكرشا مهنا الا هللاب نيرقم اوناك ناو ةرتغلا لهاف مهلا لوسر ةئعب مدعل عورفلا كلت

 | نيب ةقرفلا هجوو 6 ىنلز للاى انوبرقلالا مهدسنام ) مهنع هللا ىكح دقف مانصالا ةدابعب

 | ةدحاولا ةعيرششلاك ديحوتلاو هللاب ناميالل ةيسنلاب عئارشلانا كلذ ريغو ديحوتلاو ناممالا

 دقف ةمايقلاموي نونحتمي ةرتفلا لها ىا مهنا ءاج دقو . اذه هيلع عئارششلا عيجج قافتال

 | نول ةيلهاجلا لها ءاج ةمايقلاموب. ناك اذا ) لاق تاكا نقلنا ةاطتم ع سس جرخا

 0 انيلا تلسراول هما كلانمأ,م والوسرانيلا لسرتملانيد نولوقبف مهبد مهل !ًاسيف مهروهظ ىلع مهتاثوا

 ا ذخأيف مةنولوقيف ىنوعيطتنا سمي مكت مانا متيأدأ مهبر يل زي ءاسو ول اةكل لوس

 ىل 9 دو 0 100 صو د 7 0-2



 ةلؤتلا ةرود م نال خيم

 زوجمال لاقنمنا الا ةشيألا ةغلب رقوملا هام لبقو هآ لاق رانلا هدنع'ترك ذ اذا ىذلاوه
 ةيانك هنا متالملاو ةشيحلا ةغلب ةيبرعلل قفاوم اذه لاق ىنمع ريغ ”ىش نارقلاىف نوكيذا

 هنا لومملاو 5 كردعلا!هيمال ةراقتشسال نر دختلا رض زلم ك0: كافل ةقازؤا فا ! ناك
 ةيدألا ىلع دوبص 6 ملح 8 رفاكلا هيبال فطعتي ناك هتفأرو هتمحر طرفلو فطعتم محرتم

 كنجرالهلوقو هبلق ظلغو هقلخ ةبوعص عم هلرفغتسيو هاذا لمحو هيبا ىلع ناك كلذلو

 هيبالمالسلاهيلع مهاربا رفغتسااك ك ارشموهو همعل رفغتسالل ملسوديلع هللا اا

 ناكرمشملاهفالسال رفغتسا نم ردع ناسل ةب "لايم رفاكلل رافغتسالا نعىهن مث كرسشملا

 لالضل اب مهفصينأ هتداعنم سيل ىأ 2 اموق لضنل هللأن اك امو 0 ىلاعت هلوقوهو هنع عنملا لبق

 مهل نيب ىتح 9 مالسالل 6 مهيدهذا دعب 8 هماكحا مهللع ىرجيو قحلا قيرط نع
 امع اورجزنيالف نيدلا تاروظحم نم ءؤاقتا بج هىا ه5 نوقتيام © ةلالدوا احيرص ىجولاب

 لقاعلا نا ىلع ليلد همثو .ه«نوذخاؤبالو الالض مهنع ردصام ىمسيالف كلذ لشامإو هنع اوهن |

 عيمجم ملع ىلاعت هنا ىا *# ملع ”ىش لكب هللازا © لقعلا هتفرعمب ديتسيالاه فلكم ريغ

 انهه لمفاككلذمهل نيف هتفرعم لقعلا لقتسيالامحبق نايب ىلا مهتجاح اهتلمح نمىتلا ءايشالا
 هرمس س دق ىع ورلا نيدلا لالج لاق : هنق هل كيرش ريغ نم 6# ضرالاو تاومسلا كلمدهل هللا ناو#

 تدالاققتوا رج ارشناكدنب 5 مدا ارواو كلم ردنا دحاو

 يلاجزجيدتك ىوعد نمتكرشا هب رئلاهليكاركللاز غن كيال

 | ضرالاىف توملاو ةاملا دجوي ىأ ءابحالا تميو تاومالا ىم ىا د تميو ىحي ف |

 ١ هترصتوهتبالو نيزواجتم مكتوك لاح ىا 6 ةللانود نم مكلامو مالا بولو داتجتلا و
 كلذ نمضو ىبر ,ق ىلوا اوناكن او كح رافغتسالا نم مهعتمامل 8 © ريصنالو ىلونم 0

 مهل ىأتيالو اهب هيلع للاغلاو هن كومو دوجوم كك كلام هللانا مهل ناب ان مهنم ىرتلا |

 مهل سال ىت -- هادعامم اوأربتيو مهر ,ثارشب هللا اوهجوتل ىلاعت هنمالا عل ةيالو

 مالسل هيلع ىنلاناىلا اوبهذ ءاءلعلا نمريفغلا مانا اًنهه ىتب « هاوس نورذيونوتأيامف دوصقم
 ىلاعت هللا اهدرو هب تنم 1 اهامحاف هما ىحننا هللالأ ف عادولا ةجحىف نوحطملا ة ةيقع ىلع سم

 دحاو ريغ اهب حرص ىتلا هتحصو ربخلا اذه تويثىلع لاقال نوبعلا ناسناىف لاق +اهحور ىا

 | اذه لوقت انال ضرتعيالو توملادعب ناميالا عقني فيك هيف نعطنم ىلا اوتفتلو ظافحلا نم
 ةعامج هدي ىلع ىاعتهللا ىحادق ىطرقلا مالك ىفو * سو هيلع هللا ىلص هتاصوصخ ةلمح نم

 هتلمضفو هعئاوكك قاعد ايو تارك امهتاحا دعب هيونأ نامعا عياش كلذ تيئاذاف ا

 ءاَش ىف اعفان ع نكيملول نكتعلا كنان ج اسحالا امهشهدصتو انلهقاعال اعفان هيونأ ءامحا نكيمولو ا

 مالسلا هيلع ىلا ىوبا .ناعاىف مالكلا انعشا دق ريقفلا لوش »ع ىهتنا معاهللاو درت تقولا ا

 الو) ىلاعت هلوقدنع ةىقبلاةروش ىفءاحمالا عي بلطملا دبع هدجو بلاطىنا همع ناميا اذكو

 مانصالا ةدايع هرمبرخا ىف ضفر بلطللادبع قا ءاجو .هبلا عج راف (محجلا باحصانع لأست
 | جتا يذق ءافولا اهنم اهب ةنسلا تءاحو اهزكدأي نآرقلا ءاحن نيلي هله زثؤتو' هادو

 ممم سس سب ١ د و ا م ب سس يمس هه سس مس

 ا دوب ىلقتع بحاص هكىموم تابوا نابرد مراهج رتفد طساوارد



 مص ه9 يح رعشع ىداألا ءزجلا

 نظن تاور ىايمز نم كيسا ىن ىلعو كياع راعلا ةفاخم الولىخا نا اي هللاو لاف (للادنع اهم | 0

 لازا ال)ءالسل هيلع لاق انج ويلا قلك نعت ارامل ةابتل .اةدوملا روم افوخ اهتلق امنا ىلا شيرق

 هرصنيو مالسلاهيلع هظفحي ناك نال هترفغم ىلع هتمه ةلغل كلذو (هنع هنا ملام كل رفغتسا |

 ىتح بلاط ىبا ةابحىف هيف عمطت نكت ملام ىذالا نم هللالوسر نم شير قدك كامارو

 هسأر ىلع تارتلاو هتيم لخدف بارتلا مالسلاهلع ىبلاسأر ىلع رثن شيرق ءاهفسر ضعب نا

 ناف ةينباي ىكسنال) اهل لوي هللا لوسرو ىكبتو هسأر نع هليزت تلعجو هتانب ضعب هيلا ماقف

 يااا هذ ولهم تقواىلا] أك تقولا كلذ نم بلاط ىبأال رفغتسي مالسلاهيلع بف (كابا عتام هللا

 برقا امهيا هينا نع لاك ال هيلع هللا ىلص هللالوسرنا اًبِهتَع هللاىضر سا.عنإ! لاقو

 .مهاربا ناف اهل نفغتساف هلت | ىلعل اهيربقعضنوم نوملعت له) لاف ةماعلا كهل ليقف ادهع هب

 انيلهاو اناب آل هللا رفغتسن اضيا نحنو نوملسملا لاقف ( هولال لفت (مالثبملا هلع

 ةكم نيب. لزنم ءاوب“ ىف هما ريق ىلا ىهتناف حتفلا ةنس ىف كلذو هللا لوسر قلطناف |

 دق هنا امل ةنيدملاب نفدو هللا دبع هوبا ىفوت نا دعب دلو ماللسسلا هم هلع هنا كلذو هنيدلاوأ

 تس غلب املف ةئمآ 012 (ماكينلا ايد ناكو كانه كيلا كرف ةجاحل اهبلا جرخ

 تناك املف ةكحم ىلا هب .تعجر مث مهروزت ةنيدملاب اهلاوخا ىلا هناي تار ناقلسأا

 ءاوبالاب الوا تنفد اهناب امه عملا نكميو نوجحلاب تنتقد ليقو كانه تفوت ءاوبالاب ا

 انجاب همارزبقن دلع مالئسل هيلع لونج اههلق) ةيلطلا .ةزيقتلا فاك ةكم .ىلاذنانملا كذا تلقتمأ

 ةرايزىفىبد تنذأتسا) لاق كاكيا ىذلاام هلال وراي انلقفهثاكل انك اديدش ءاكب ىبمث اليوط .

 مدر ةيآ (نيتي آلا ىلعلزناو ىلنذأي ف اهل رافغتسا اى هتنذأتساف ىلنذافىا ىف
 ل كزتن ا زوجسف لوزألا بيس ارك نو عئامأل مهضب لاق مها ربا رافغتسا ناك 0

 دك ع وع هجر  همعل رفغتسااملو همالر غغتسا

 بر ةفزكلا ةرفل انةذعو ا” تزن اهقرون,ه علا ففقتلا ىلع مالسلاهيلع ىبلا 0 فكشف هما

 | ناك امو #9 نابلا هلعف نيرافغتسالا نيي قرفلا ىعدا نمو سكعلا اذكو الوزت نآرقلا

 | هليلعتب واياك هيلا هيدهتو ناميالل هقفون ناب ىا «ىبأل رفغاوإ هلوقب هبال مهارب اذ امددسأ

 هرافغتسا نكي ىا للعلا معا نم غرفم ءانثتسا هةدحتوم نعالا قه (نيلاضلا نم ناك هناإ هلوَش

 هابا ىا :6 هايا وف مهاربا 6 اهدعو #8 ةدعوم نعالا ءايشالا نم ”ىش نع اثشان رزآ هيب :

 هيما ةقيقح نيس مدعل هناعا ءاحر ىلع ا علا وع هلوه

 تامناب لقو ادبا نمؤم ريغ رفكلا ىلع ودطمابا علا نحو ناي: مها وزال ىا د“ هل نيستاملف ف

 توملا ةلاح هايأبامم 5 ةوادعلاب هفصوناف 2 هل هلل ودعدهنأ 0 هلوشإ بسن الاوه لوالاو دك ىلع

 نينيكل 3 هاوال مهاربا نا + بئاجتلا لك بناجو هلرافغتسالا نع هزنت ىا. هك هنم ًاربت

 ٍليدشتلا وكما مالها وهوا لا ذك ماما عجوتلاو رحضتلا دنع نجوا لوط فاغفر 1|

 اياك لبقو عرضتملا عشاخلا ااا وت ةيكجلاب تتوبطلا كياوطتل ءاهلا نوكسوواولا حتفو

 هاوالا شكا لاقك اهات اقافخا فاح 306 ةاردح لا دئادش رم 1 هلز 5 ذوأا ا

 نست تحتك

 (وه)



 ةبوتلا ةروس ب و

 ا اتكرتول هل ل اقف ناتنسلا هل تم دق لاقو لدل ل !لجلك ف هدلو عاضرانع كدا نا رع ١

 | ىنعب #3 نإ :ءنم وم لارمشي وو 6 هللادودخ نوظفاحلاو) ىلاعت هلوق نياف لاق ةلدلا هذه 701

 ا 9 مهنامبا نا ىلع هسنتلل مث ريعض عضوم نينمْؤَملاعضوو .ل اناضفلا كلس نيفوصولل ا ءالؤه

 الجامع عر شي وكلف 0 مظعتلا هب رسشبملا فذحو نتكلم اك لماكلا نمؤملاناو. كلذ ىلا

 انف كح اكذإا معاو #3 مالا دىف ىلاعت هللا ةيؤر كلذ ىلعاو مالكلا ريبعتو ماهفالا ةطاحا نع

 | اويرشاو اولك ) ىلاعت لاق: ةبوشلاو لكلا ةؤازجبالثن موصلاك هبسانن صوصخم ءازج

 لاحلا نسح ليصح ىف دهتجاو لامجالا ىقاب اذه ىلع 17 و ©ةيلاخلا مايالا ىف متفلسا اب اًئينه
 | حص ام ىا هدحو للاب < اونما نيذلاو ىنلل ناكام له هتاضرم باينبا ىلا كاياو هتلاانقفو

 6 نيكر يش ءلل## ةرفغملااوبلطي ىا ه« اورفغتسيزا 8 هتءكحو ىلاعتةللاءكح ىف ماقتساامو مهل |
 ام دعب نم 8: مهلةبارق ىوذ ىا 6 ىبرق ىلواءو نوكرمشملا ىا نك اوناكولو هه ةناحيبس هن:

 ظ دك محلا باعصا له نيكولا ا 6 مهنا # نينمؤملاو مالسلاهلعىنلل رهظ ىا :« مهل نيبت

 امل هنا  ىور ب كلذ ىلع نوتومم مهناب جول كك ضافا فلكل اعرف اوتام' ناب زانلا لها: ئا

 , اشف دقو اماسا دق رمعو ةزمح نا ضعبل مهضعب لاق هضرم دادتشا اشيرق غلو مالسلا

 ١ هطعلو هبخا نبا ىلع انل.ذخألف .بلاط-ىبا:ىلا ان. اوقلطناف اهلك ثيزق.ةلئابق ف“ دمع لما
 انه نوكف خيشلااذه توم نا : دا ان ةلؤن قو انما اوملس. نا نم ام.هللاو: اناف“انم

 وهذ .ولرواشت دمعت تامراذلا دخل ءاوكرت ا ناول وقلاو جضارعلا+ اقالبستوا كن ذك تفر أما !ةيقث

 ةلبل مسا هناف نايئس واو فلخ نب ةماو لهج وباو ةعسر انبا هيث ثو ةبتع مهله مهفارشا

 00 كموق فارشا ءالؤه لاَتف بلاط ىنا ىلع مهل ا0نا 2 تانج اولسراف حفلا

 ىزت ام كرضح دقو انريكو اندسس تنا بلاطابا اي اول اقف هيلع اولخدف مهلخدا لاق كيلع

 انعدل هم اذذخو ام هلذذف هعداف كبخا نبا نيبو انني ىذلا تءلع دقو كلاع انفو و

 ا خا ىلع ماللسلا هيلع: لد املو ءافس هيبلاط. ونا. مؤللللاهيلض د ةئلإ: كسيفزمتلارو عمت وباثاكو
 ىلا سلجم نا لهج وبا ىئخف سلاجلا عست ةجرف موقلانيبو بلاط ىبا نيب ناكو:بلاط

 اساجم مالسلاهيلع دج مذ ابف سلخ هللادنعل بثو هنم قرا نوكف ةجرفلاكلتىف مالك اهنلع
 ىخا نبا اي مالسل !اهنلع هللا لوسرل كلاط وبا لاقف بايلادنع سلخ .ىلاط ىلا ىلا:ابيرق

 كوعديو مهتهل | متشنع فكت نا اولأس كوفصنا دقف كولأسام مهطعا كموق ع اوتشإة دلاليه

 نوكلم ةدحاو را لهف ملأس ام مكتشطعا نامكتيأرأ) مالسلاهيلع لاقف كهلاو

 اهعم اريثعو اهكيطعن لهج وبا لاقف عضخمبو عبطي ىا ( معلا اهم مك] نيديو ترعلا اهم |
 | انلس اولاق 4 مهيدبأب اوقفصف (هنودنم نودعت ام نوعلحو هللا الا هلا ال نولوش) لاق هاف

 (اهريغمك كي اسزام: ىدن .ىف ,اهومضت دج سمسلابء ىو وللا كتف م الكلاهانظتاغاقنعإاي

 ْ مكنابا نيد لع اوضمافن نقديرتاف رات مكيطعت « لجرلا اذهام هللاو ع مهضعب لاق مث

 ظ كادبشا اهلقف تناف مسىا) مالسلاهيلع 0 كلذ دنعو اوقرفتمث هنيو مكب هللامكح ىتح

 ٠ هيلع هتنعب نم نينس رشع ىضم دعبو نينسس ثالثب ةرجهلالبق كلذو بلاط وبا ضرم



 : همت 0# ٠ ززومم رشه ىداحلا ءزجلا

 نم هلاق امناف ةضايرلاو ةولخلاب لالا حالصاو ركذلا عطانا دانلاو ناقد ينو اهريغو .ةيمورلا دالبلاىف قئاوخلا هذه اف ةاقئاخ ةنيدملاو ةكم ىف سبل هنا لاق نف همولعم
 لب ركملا نع هانالو قورعملاب ماب سبل وهف هتواقشو هتلالض نع ىهنو هتقامحو هلهج |
 الو مهل ةحهال مهنا عم نامزلااذهىف نعاطلا ركمدملا اذه. ناتمأ رتكدقلو ىحتال 6 سكعلاب |

 هللا ىلا قلخلا نوعدي نيذلا مه نوهانلاو نورمآلا ىريش لا لاقو * ناعسملا هللاو ناهرب

 اما هنا 3 هللاريغي لاغتشالا كرتو هللا ىلع لاقالاب نوصاوتب هللا: ريغ نع مهنورذحو ىلاعت

 نيبال ةدحاو ةاصخ مكح ىف امهنا ىلع ةلالدلل نوهانلاو نورم آلا نبب ةعماجلا واولا تلات

 واو هواوو ©« نوظفاحملاو ١ هلوق وه تاتشخو الا نماثف اذه ىلعو ا نودب اهدحا

 اذا برعلانا كلذو ةيناملا واو هواوو ©« نودانلاو ) هلوق ىع ةئماثلا ةفصلا لئقو ةيناغلا

 مث ةعيسس ةتس ةسمخ ةعبرا ةثالث نانثا دحاو نولودي دادعتلا ليبس ىلع ددعلاءامسا اوركذ |
 عباسلاب 0 دق دادعالان اب ناذيالل ةرشع هاك ةيناكو نولوشو ةيناعلا ىلع واولا نولخدي

 ةحيصفةغا ىه ىطرقلا لاق «رخآ دادعت ءادتبا نماثلاناو ماتلا ددعلاوه ةعبسلانا ثمح نم
 نال«اهباوبا تحتقوز) هلوق و ( مهبلكم هنماث وز هلوقو(اراكباو تاسثإل هلوقاهيلعو برعلاضعبل |

 ىقسنلا لاقو * ءاملعلا نم هريغو صاوغلا ةرد ىف ىريرلا بهذ هبلاو ةينامأ ةنْلا باوبا
 كلذ بجوبام ددعلا اذهىف سلف نيققحلادنعلوقلا اذهل لصا ال ريستلاب ىمسملا هريسفتى ف

 زيزعلانممهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلألا ) ىلاعت هللالاق كلذك دارطالا ىلع نامعتسالاو

 ةماتلاىق#“ؤاؤ_ رغب ةيالا +( :نيهم قالاخت لك عطت الو ) ىلاعت لاقو واو ريغب «ربكتملا رابجلا
 سانلل المحو المع عئارشلاو قئاقحلانم هنيعو هنيب ام ىا 6 هللا دود نوظفاحلاو ©

 نونكسيو مهكرح اذا نوكرحت_ نيذلا هللا مهفقو ثيح نوفقاولا مه ىريشقلا لاقو *هيلع |
 ةرصحنم ريغ ةيعرشلا فيلاكتلا تناكاملا هنا مث + مهسافنا هللاعم نوظفحبو مهنكس اذا |

 . ىلاعت هللارك ذ *تادلحتىف الا اهشستو اهلصفت نكميال ةريثكماسقاو فاصا اهل لب ركذ اهف

 ١ اونظ ءاهقفلاو © هللا دودط :نوظفاحلاو ) لوس لامحالا لبس ىلغ فلاكتلا ماسقا رئاس

 لاعفا ناهبق :نيفلكملا لاضفالا»نال. كلذك سلو فاو::كلاكتلا ناتنتىف هوركذ ىذلانا |

 حراوجلا لاماب ةقلعتملا فيلاكتلا ماسقا حرش ىلع ةلهتشم هقفلا بتكو بولقل!لاعفاو حراوجلا

 نودءاهثحابم ضعبو ردانليلق الا اهنم مهتكىف سلف بولقلالا<1ب ةقلعتملا فيلاكتلا اماو ٠
 اهعومجو قالخالا اعىف هلاثماو ىلازغلامامالا هلصق اهنم نجل الا شعلملاواةيداكلا فشعلاو

 دمع ماما شرداربب .ىلازرغ دمحا خيش ] © هللادودل نوظفاحلاو .١ ىلاعت هلوق ىف جردنم

 | لاق * [ لاق اخ ىلع ةقفشلاو هللارمال مظعتلا ماءدروا هلك وديارت مع لج تفك ىلا نغ

 هاواي مانقلاو هللاةعاطب دايعلا فصوىف ةغلابملا نم نوكيام متانم ةفصلا هذهو ىدادحلا

 هللا بغرف هبلا بدن امفو ىهنلاو مالا ىف هدودح نيب ىلاعت هللازال هرجاوز نع ءاهتنالاو

 ىلانبهت للا نيكل رشة دملا:ماق اذاف 1ىلابت الا ةقفاؤم رجع ىف 'ىلوالا وهام "نيبو هنف زتخوا
 | سعأ هلا بويا نب فاخ نع ىور امك هللادودحل نيظفاخلا نم ناك هنم هللادارا ام ىلا ىهتناو

 (هتأرما )



 ا فشكيو عابنالا ةلسلسب هلصي ذاتسا هل نكي مل نم لك اولاق و هترمغ دعب الا هدوصقم ْ

 لمام ءاثيتسا ف عسوتيال مابلاك تاوهشلا نعي قاع هلال ةحاسلاب موصلا:هبشوناكاضيكأ |
 نا م توكلملاو كاملا ايانخ ىلع روثعلاىلا اهب لسوتي ةيناسفن ةضاير موصلانال هعبط هيلا |

 ضرالاىف حيسي حابسلانا ةتكتلا ءافرعلا ضغب لاقو * هريملو هفرعيملام ىلا لصي حئأسلا |
 لخد اذا مئاصلا اذكف رخآدلب ىلا هنم جرخ بطتسي ملاذاو ماقا هيفماقملا باطتسا دإب ىاق |

 | روصقىف حيسبف اهلزتاف اهتطتسا رصقو ةفرغ ىأو تئش باب ىأ نم لخدا هل لاعب ةنجلا
 لالا نع اوناصنيذلا (نوحئاسلا»ن حلا لاقو *ضرالا ىف حايسلاك ءاشامنيا !هلزانمو ةنجلا

 | مارا نع نوكسمالو لالخلا نع نوموصي مانيأو ماوقإ ساو انهدو:ةازعا نعياوكتساو
 ا هللاب هللا نم .نوفتكملا هللا ريغ دوبش نع نوُئاصلا مه ىريشقلا, لاقو:# مهيلع طخاس هللاو

 | لاقو + هنع مهلغشام كرتب هللا ىلا نورئاسلا 6 نوحاسلا ) ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاقو © |

 | :رنكلا رايدىلا اواصي نا ىلا لحارملاو لزاملا نوعطه هللا لبس ىف ةاّزغلا ةارملا ءاطع

 هنع هللاىضر راج لحرو .دلب ىلا داب نم نواقتني معلا بالط مه ةمركع لاقو * مهو دهاجسف

 | ىلا ليصالو هلجر دعب.الا واماك دار دعتال اان فردحلاو تروس ]اعصق ىلإ هكا ب نم

 نودكحارلا ه هل بسنال ىعد هل باال.طيس.نأشلا اذه ىف وهف ,عاشقلا هلق نع |
 | ةدايعلا ةهجب نوكل.ةال اصلا نع دروع لام ريك راع تك انعام ةاللغلا! ىف 1 59

 قفو ىل لع اءهب قو ِ دق دوعقلاو م ماقلا ىته نأف ةاللصلا ناكرا قاب ىلا ةيسنلاب امهد رهطظا

 ىو الف ةداعلل ةقفاوملا ةعبطلا تاهل قمءابستلا امهنافن دوجسلا وع وكلا فال ةذلعلا
 | 340 وكرات ) ىريشقلا,لاقو « ةالصلاب صاصتخا ديم امهل ناأكف ةداصلا ليسولعالا امهل

 | *ىثل ىلحت اذا هللازا) ربخلا فو ىلحتلا ناطلس تحن مهدومخم لاوحالا ميج ىف هلل نوعضاخلا

 | دوهش دنع نطابلا ىفمهبواشبو ةيدوبعلا طاسل ىلع 00 عمم رثو (هل عضخ

 ىلا مهدوجوب مايقلا ماقم نع نوعجارإ / نومك 5 ارلاإ ة ةيمجحتلا تالايو هأتل ف و 5 هيب وب رلا

 ماليعدجوا ةبتعر العم نيكفوطقاللا زوجا »,ج مهدوجوم مايقلا
 ملك ارثداح فصو دزوسب سي * ميدق فاصوا دوك لج ووح

 كرشلا نع ىا 5 ركاملانع نوهانلاو © ةعاطلاو ناجالاب ىا نك فورعملاب نو سم الا +

 هلوق كَدَع كلم نإ لاق 3 هعدبلاوه - ةئشلا وه فورعملل | مادا لاقو 2 ئداعملاو

 ١ ةلالض مالسلا هيلع ىلا أهلعشي و اهبى ةديدج ةأاصخ اك (ةلالض ة 6 0 هاللسل هيلع

 ا اذه نه ن مَ ةعلإ نسل مقتس لل قب رطلاو 3 ريغمىلا ٍباهذلاو م قتسملا ىق كر ةلالضلانال

 عدلا ءاملعلا لق * هعدنلا ءن م وارت لاىف هنع .هللا ضر 01د ةنسحلا ةعدبل مكحلا ا ءلأ : 2 5-5 || 11-0 يع 4| - ||

 ءانتو بتاكل: بفلصتكةب اظدانم وزن, مهن يغ واتت الملا ةيش د قارن ةالاللا دتثك ةجاو هرامج

 نارهاط امشو ما رح ؤو.هخ وركمو وءاهرمشوت يلح الأ ناولاىف طا ةعياال .اهوحنو سرادملا

 ءانس ناك اذاف نذ اضلإ اعو العتلا انإو رهانظلا رعلا سردل ما ءانلا نيقفلا لوش 3 ىهتنا

 فررسشل ىفارشإ) هاقناختا ءانب "ملي اضنا/اهتم, ءاقتاخلا ماتا قكلفوةنصسطلاةعدتلا: ارب نازادللا

 ةبوتلا ةروس مي هاو -

 5-5 ١ نايبرد موسرتفد

 هارد
0 

 لدا

 ظفاح هيا نامرد هكذ
 ( هه آ

 ىد

 د اة



 مه ه1 رفع ىداحلا هزجلا

 نيملاصلاب لصتيو .نيقسافلا نع عطقتي نا .ءايشا ةعبرا اهلوبق ةمالعو ٍبنذ هنا هنععوجرملا
 نم حضصاذا عوجرلاذا تاعاطلا عي ىلع لبق ناو . اوناكاميا ةفيرسشلا مهسلاجمىلا ددرتلاب |

 هنع بهذي ناو اهعرف رما اهلصا حلص اذا ةرجشلاك هل تقلخ امل داقنت ءاضعالا ىرت بلقلا |

 متاد نازحالا لصاوتم مالسلاهيلع ناكو هاوسامم ”ىشب حرشإال هللا ىلع لبقملا ذا ايندلا حرف

 لاق للآاق“ كامن هنا شماغ القتقتم قررا عي هل هللا نمضامت اعرف هسفن ىري ناو .ركفلا' |

 هقوسا فيغر ىنيعفأ مدعلانم كقلخ ىنيعي ملو ةفطن نم مث بارت نم كتقلخ مدا نباي ) |
 همحادق هللاناف هوبحن نا سانلا ىلع بجو تامالعلا هذه تدجو اذاف (كدوجو نيحىف كل

 لك تان ادخلو واو كيو هوطلا كو هيوندب و ريمرالو هيوثلا لع هللا هتش نأ هل اوعسو |
 تسرتحيبق هبوت زا دعب هانك كي تفك ذاعم نب ىح ] ةيصعملاىلا عوجرلاو دهغلا ضن
 نءعجري عجار نف فانصا نوبناتلا هرسسدق ىريشقلا لاق +[ هبوتذا شيب هانكداتفهزا |

 نع عجري عجار نمو هفطل دوبش الا ةئاش هورس نع عجري عجار نمو هتعاط ىلا هتلز ْ

 هللا اودبع نيذلا 46 نودباعلا © هبر قئاقحب قارغتسالا ىلا هسنج ءانباو هسفنب ناسحالا |

 هل نيصلخم ىلاعت |
 تسوب زغم ىب ز دبآ هج هنرك و * تسوكت تين صالخاب تدابع ظ

 رسو تشادن باو>هما>و داهنت نيمزرب ولهم زكرهو درازك زور زامب بش ءوضوب لاس

 (غرافلا حيحصلا هللاىلاقلخلا ضغبا نا ) ثيدحلا ىفو [ دركت زارد ىابو تسشن هنهرب

 بئاصملاو ,ادشلا ىلع اذكو ةيويندلاو .ةنيدلا منلا ىلع هبجواف دجلا مهضعب محو هلامساو

 ىتحةليزج تابوثمل دبعلاضرعت اهنا ليلدب ةقيقحلاب مذ اهنال لاموا سفنوا لها ىف ايندلا ف

 مالسالا اذكو نيدلا سفن نا لاقنم لوق كنرغبالف اذه تفىعاذاف دمحوتلاىلع نيركاشلاب
 ضارتعاال نيذلا مه «نودماخلا ١ ىريشقلا لاقو * هيلع دمحب فيكؤ ةمعنب سبل ناميالاو ظ
 سابع نبانع # نوحئاسلا 0 هتعاط نم بجامت مهل ضانقناالو هتردّقب لصحام ىلع ل

 (موصلا ىتما ةحابس) ثيدحلاىفو مايصلاوهف ةحاسلا نه نا رقلا ىف رك ذام لك امهنع هللا ىضد
 سعاشلا لاق

 ان و لوب اجي فرن ابارم قلي متسم اد ْ

 | نا حصدقو رباصلا ىلولاىلا هثدئاف عجرت ديدشلا بركلانم توملادنع لافطالا هساقيام

 | ىتيئيامو .نيدباعلا جاهنم ىف اك( رسو ءاسام ىلع هللدملا ) لاق سو هيلع هللاىلص هللالوسر
 | نيدىلع هلدمحا امئاد نمؤملا لقيلف ىلاعت هللانم ةميظع ةمعن ديحوتلل قيفوتلاا معينا
 | ىني ( نيركاشلاب معا هللا سدلأ ) ىلاعت هلوق ريسفتىف دهاجم لاق * ناميالا قيفوتو مالسالا |

 | تسيب, هللاهمحر ماظعا ماما دني وك ] ىلاعت هللا مظعتب رعشي لعفب نايثالا نع ةرابع ةدابعلاو

 | متارك مهقرتسيال نيذلا هجو لكب هلل نوعضاخلا 6 نودباعلا هرسسدق ىريشقلا لاقو * |

 : لك نع هاذا كاع الإ ةققحلا ىلع هللا دبع ديعلا نوكيالف ىقعلا مكاظع مه دبعت سل ال و اسدلا

 | هتافصب هل نوحداملا هلامعن ىلع هل نوركاشلا هءال اب هلع نونثملا ىا 6 نودماحلا قف ثداح



 هبوتلا ُةروس مي ةاال عع

 ىلا هللا دهشا زححأ مث ةنجلاب هللا عبابا دحاولادبعاي لاقف كلذ نع زجعيوا ريصتالنا كيلع صتالثا كيلع

 | نحنو لقعي ىص انلقو انسفنا انا ل دحياولا هع لاو .هنع هللا ى جر. لاق اكو!هشيايافق |

 ا | تاك جورخلا مولا ناك املف هتقفنو هحالسو هسرفالا هب قدصتو هلك هلام نم جرخف ل لاقعتال | ا

 ١ ١ تاءاكنا عملا خد مالا كيلعو تلقف دحاولا دبعاي كيلع مالسلا | لاقف.انلع علط نه قا 0

 | ىتحانم اذا انسرحبو انياود مدخمو انمدخمو لبللا موه. و راهلاموصي انعموهو انريسم“ | ْ

 ءابصلا ىلا ءاقوشاو ىداشي وهو ليقادق ةباذا كلذك نحت اميبف مورلا رادولا انهما اذا. |
 ' ءانعلا هذهامو ىببح تلقف هلقع طاتخاو مالغلا اذه سوسو هلعل ىناحسا لاف ةيضرملا |

 | ةضرملا ءاصلا ىلا بهذا ىل لاقف تا ىناتاذق هنأك تيأرق ةوفغ توذغدق لاقف ةضرملا |

 | لللانم نهيع داوج رهنلا 'ىطاشىلع اذاؤ نسآ ريغ ءامنمرحي اهيف ةضور ىلع ىب مجهف ظ
 مالسلا تلقف ةيضرملا ءانعلا جوز اذه نلفو َّق نرمشتسا ىتيأن >املف هفصأ.نأ 0 ا

 ١ انا اذاف ىاماتيدق كماما ضما اهوامآو اهتذح حم الحلف :ةضوملاءاعلا (نكتفا ني
 نيسحم تنتقا نينار ال تاوجاهف ةنيز لك نمله ةضاووف ا 5

 | نكلع ماللا تلقف يجرم املا يك 8 هللاو نلقو نرشيتسا ىتنيأر املف نهلامحو

 | تمدقتفكماما مدقتق اهؤاماواهمدخ نحن هللاىلواي مالسلا كلعو نلقف ةيضرملا ءانعلا نكفأ

 نكفأ نكلع ماللا تلقف تفلخ نم ىتتسنا راوج ىداولا.طشىلعو رمحنم رهن انا اذاف
 لج عارم 0 رهنت انا اذاف تيضُف كماما ضما اهؤاماو اهمدخ: نحتال ناق ةيضرملا ءانبعلا

 للحلاوىللانم اهيلع ةيراج ةميلا باب ىلعو ءاضسب ةردنم ةميخىلا. تاصوف ىاما نصه

 الة ةيضرلا مان دلا اهنا ةهساأ نو تدلون تزشتما مدار اناقه نأ دن اجل

 ااودلا للكم بهذنم ريرس ىلع ةدعاق ىقاذاف تلخدو ةميخلا نم توندف لاق مدقدق :كلعب

 ا انلع موذقلا كل انددق هللا ىلواي كب احم لوغ ىعو اهب تنفا اهتياراملف توقالأو..
 ةلللا رطش تناو ةأملا ع كيف نال ىندناعتزا كل تا هناف الهم تلاقف اهقناعال تهدف

 | امالك مطقنا اف دحاولادبع لاق اهنع ىلربصالو 0 تهشاف ىلاعت ههلاءاشنا اندنع

 | رشاعلا وه ناكو مهاتق ودعلا نم ةعسن تددعف مالغلا. لمح ودعلانم ةيرس انل تعفنراىتح

 - صصش 1

 لئاقلا رد هللو امدلا قراف ىتح هن :"ىلم كحذضي وهو همدوؤ طحشتي وهو هب ترّرش

 ارارغو ارورغم حبصي وىسمي * اهل ءاشال ايثد قناع نمي 0
 ازاكبا: سودرفلا ىف قئاعت ىح © ةفانعم امادلا نم تكرت اله
 اناثملأ نمأن ال. نأ كل ىتف * اكس دا هاج و نسا نإ

 لهن م ةي الارخا ىلا نوساتلا قعلاو ..رمضم هربخ ادموه جاجزلا لاق ه# نوباتلا
 نيْمؤملا نم مهربغو نيدهاج ءالالصاحةنجلاب دعولان وكف ةيآلا هذه لبق ايف نيدهاجلاك ةنخلا

 كرشلا نع نوماتلا دارملاو داهجلا كرتل نيدصاقالو نيدناعمريغ اوناك اذا اودهاجي ل ناو |
 داري دعلا اهب مفصو اذاف عوجر رلا ةيوتلالصاو .5 ريك وأ تناك ةريخد ةيصعم لكوقافنلاو ا

 1 ا دا و روفلاىل اع ةيجاو ىو. 2 رلاو ةنفنملا ىلا ةيزوتملا نم عوجرإإ اهب 0



 مص ها ردع ىداحخلا ءزخلا

 داهطاىف مثانلا ماطلا ناو . لّتقلا ماب سحمال هلاو . رشحلا لوه الو توملا برك دعال ا
 ١ طبارمااناو . هانمع راثلا ريضسال هللا لمس ىف سرح نمو . ه اوس ماعلا ماسلا نم لدعفا |

 هقزرناو . همايانم امو. ىواستال مون فلاناو . هماقموبإ ىلا 1 هلت رجا هلىرخم |

 ةنتف نم نمايذناو . اهيقامو اسدلا نم ريخ موه طابرناو .٠ عطشرال 5 ديهشلاك هلع ىرح ْ

 سعالا ناكاذاو كلذ ريغ ىلا . هبام نسحب ةماقلاىف همركي هللا ناو . هباذعو ىبقلا |
 . داهجلاريمشتلاو اهيلطىف هرمع ىرصو ةيترلا هذهل ضرعتلا لقاع لك ىلع نيعتف . كلذك |

 . ايارسلاو شونلا زيهجو .. داعلا لك نم... داتعلا. ىقذ. ىلا سدلاو . داهتحالا قاسنع | ا

 سوفنلا علس عقدو . اهكزيو اهفعاضي نمل لاومالا ضارقاو . اياطحلاو تالصلا لذبو | |

 ْ هللا 10 داهح ىلا هجوسو . الاقتو افافخ هللا لبسؤف رفسن او ٠ اهيرتشمل ةلطاغ 3

 . مهلاعإب ةرغص ةيزحلا اوطعيوا . مهنايدآ نم مالسالا ىلا اوجر#م ىتح .٠ الاحرو اناكر ١

 | داحلالا ىوذ عوم . مهنا2 نم مهسؤر بذتجنو . مهنادبا نم مهسوفن بلتستوأ |
 ' مهلوقعي تناكناو . ةرمدم ةربدم دانعلا ىلوا شوبجو . راكم نأ دعت تن اك نال نة روبكمم

 ا ةرك ذهمهتاوذ . تناكناو . ةردصم ةثكنؤم٠ لالضلا :لاحر تامئعو . ةريدم ةمدّقم

 لم كفنلا نم نك نللؤا,: نام مهبم بلغت رسم لك لتس لال هنا نأ ودل إءركم

 دهجنو . اناسرفو الاجر مهلع ريغنو مهيلا ريطن نا انيلع بجوف . نيثنالا ظح |

 | ةامحخ دالخلا ىدياب دس . بوبحمو ريطخ لك مانتغاو . بوركمو ريسا صالخىف

 ةيلمتنو . ةراتمإ كيلا رفكلا لغو لع دادحلا لوصلا لوعنو ٠مرات اه كربلا

 ١ تحيف#"ةاانه' :رارواآلا ساحتاو بونذلا ساحرا نم 5 تاقكلاو تكرمتم امد

 اهب مع نيعلار وخلا ترا و 06 1 تعضوو اهشرذ تعشراو . اهباونا ةنحلا نم ١

 . قانعالا قوف ةفرشملا ضس اوبرضف . اهباطخ داهتجالا مدق ىلع دالجال ماقو ٠ !هبارتاو |

 درومنم اودروف . قابلا 2 ةيافلا ةالا اوعاب و . قاذملا ىم ةنملانم اوبذعتساو

 كئلوأ . دعتتلا دعلا اوئاكف مهتداجم تحيرو . اذبا ءدعب اوأمظي مل ادروم“ةداهشلا |
 دمع مهللاكيلا . نورششيتسي و هلضفنم هللا مهانا اب نيحرف . نوحارلا مه مهعس ةقفصوف

 نم انقزرت ناو . مهنع ةعاسلا ماق دنع انب ديحال ناو . مهنم انام نا ةعارضلا كا

 انكناومنل ال واقل < ىعو رهظلا ضّشا ىذلا بنذلل ادعو ٠ انع كبذرت ةداهش كلضف

 . انمآو ءانوجو ام ةسلاب بوأت نأ كمرك ىثاحو ."انمو الضفتو كنم ةمحر اهانضرغذا |
 | موب تاذ نخ امي لاق هرس سدق ديز نب دحاولادبع خيشلا نعو.* نيمحارلا محرا تناو

 ١ انسلجىفلجر أرقف نينا ةءارقب ىناحصا ترمادقوزغلا ىلا جورخلل انأيبهتدق اذهانسلجيفف |
 | سمح رادقمىف مالغ ماقذا ( ةنجلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملانم ىرتشا هللا نا ) |

 ١ بانا ) 0 دحاولا ديعاي لاقف اريثك الام هثروو هوبا تامدقو كلذوحوا ةنس ةريشع

 ىنا كدهشاىبأ لاق ىبيبح جف تلقذ © ةنجلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملانم ىرتشا |
 فا د تناو كلذنم دشا فسلادح نا هلتاقف ف ةملاىل ناب ىلامو بقت . تعبذق |



 ةبوتلا ةرو- مص هأ6 ع

 | نالاكألا ليفاتو#ةلفشتلا قيرطنالزركالا داهحلاوه اذهو ةنحلا بردلف هللا بلط ىف هحورو

 سفئلاوهو نطانلا وؤدعلالتقاماو رهاظلاودعلا لتقامالتقااذ ةرهاظلا ءادعالا ةلتاقم نم بعصأ

 اينذلا ىف اهدوجو ليحتسية ملاذا الجؤم نعل نوكهيلع لديامل دكٌؤم ردصم ادعو #باهاوهو
 داهجلا ىلع هللا مهدعو ةنخلا مهل ناب ىرتشا ىنعم نال ىتفملا ىدعسلاق * هاب صان ةشباسل اةامجانومضُف
 الاحبصتنا هيلعمدقتاملف هلدفص ناكل هنعرخأتول هنال هياقح# هلوق نم لاح هيهيلع#هلبس ىف
 فالخ هك قابو تباث اقح ] ىنشاكلا لاق * ىلاعت هيلع ارقتسم انباث ىا امح ادعو هلصاو

 ىا ادعول ةفص عقو فوذحمب قلعتم 3 نا رقلاو لجتالاو ةيروتلاىف ه# [ تسي نارد

 ةنلعاب دعولانا ىنيأ .نارقلاف دوكذم ثثتموهاك َلَجحالاَو ةأروتلا :اروك ذم انثم ادعو

 ىلعلدبف ىرتشاب هقلعت زوجو ةلزتملا هللابتك ىف روك ذم ةمالا هذهنم هللا لبسىف نيلتاقملل

 هللا نم هدهعبىفوا نمو## ةنحلاب نودوعوم لاتقلاب نورومأماضيا لجن الاو ةاروتلا لهانا
 دعولاب ايفاو دحا نوكيالىا هتلص هللا نم هلوقو ليضفت لعفاىفواو راكنالا ىنعمب ماهفتسا نم

 هايا هقفوتبالا هنع زجاع هريغو ءافولا ىلع رداق ىلاعت هنال هدعوو هدهعب هللا ءاقو دهعلاو

 بلطلل سيل هيف نيسلاو رورسلا راهظا راشبتسالا 6# اورشبتساف # ةيمجتلا تاليوأتلا فاك ١
 رورع.لاةياهن اورسف كلذك ناك اذاف ىا هلبقام ىلع راشتتسالا بيترتل ءافلاو دقواو دقوتساك
 هنادا رابتعاب هبجاهتبالاا عم هيي مكعس #8 لقامتاو ةنْلا نم هبمتزفامب حرفلا ةياغ اوحرفاو

 ءارمثلا ناوتعب دقعلا رك ذيملامتاو عببلاب هنع ربع ىذلا داهجلا ىف مهسغرت دارملا نال ةنملا ىلا ظ

 مكعس ىدادحلا لاق:* مهلبق نم متاهف نوكيامتا بيغرتلاو مهلبق نمال هللا لبقنم كلذنال |
 6# هب معيب ىذلا 8 ىلاعتهلوقو ةنلا نم ىلعا نمثالو هللا نم عفرا ىرتشمالهناف هللا نم مكسفنا

 عيب هناف تاءاينلا رئاسل ارياغم هنوكب راعشاللو مهعيب. ريرقت ةدايزل [ نآب ديدركةعباص كن 1]
 ةلباقع انه تلعج ىتلا ةنْلا ىا # كلذو 8 ىلاعتو هناحبس هلنيادبلا لكن الو قابلاب ىتاغال

 ىا ىدادحخلا لاق# هنم مظعا ز وفال ىذلا هي مظعلا زوفلا اوما ةيضفا هوا |

 كلذ نوكينا زوجيو 0 0 3 0 ا
 اذوف لعجيوا مظعل ازوفلا سفن هن أك كلذ لعجيو هيراشتسالاب او سما ىذلا عسبلا ىلا ةراشا |
 لأسيال . ديريام هدبعو كلم ىف لعفي هللاناو . هديبعو هللا كلم مهلكقلخلانا لعاو « هسفنف |

 مهسفنا نينمؤملا نم ىرتشا دقف اذهعمو . نوكيالمو دريمل ل لاقيالو .نولأسي مهو لعفبامع
 أطخانمناو.مولعموموسقمقزرلانا و.موتحمو موكحلجالانا ملعامث «هنماناسحا هيد ايهاقن

 الزا ردقام ناو . توملا ةقاذ سفن لك ناو . بيصم دحا لكل ةينملا مهسناو . بيصيال

 سوؤك برشىف مظعالا ىرلا ناو . فويسلا لالظ تحن ةنملا ناو . توفلا نم ىشخال |

 كسكارانيد فنا "نمو*”ةانلا لف" هنلاةنارحلاهل | لشتوف هامدق ترعا نانا قوتك

 ناو .ءاحالانم هللادنع امح ءادهشلا ناو . رانيد فلا ةثامعبسب ةياود ىفو رانيد ةئامعسب

 هبونذعيمج هلرفش ديهشلا ناو . ءاشت ثحح ةنخلا نم أوت رضخ وويط فوجىف مهحاورا
 هناو.ربك الاعزفلا نم ةمايقلاموينمآ هناو .هدالواو هتبب لها نم نيعبسىفعفشي هناو .هاياطخو

 أ



 314 00 و ميسيصأ معضم م هوانا 5 تاه م مك خ 6| يس هبي

 م 8١5 سفع ىئذاخلا ءزجلا

 ديرخ 5 ميرك نأ تقالخ نأ 4و د ركن مقال ريع 5ث عي

 6 زرع * تسل دودرم قح شيب ىلق 5 جره

 ؛ .تنكت وز عزك ءاكودزا:كتادسا انادام“ٍبوَسْيَو هثيرخت اذام“ ىلاعتو ةناحس وحي ز

 1 ديك لق ىناجز وبا زا تسروكذم سنالا تاخفنزدو

 ىديرخ بع تا ىديد * ىديد اع لزا عبو
 ىديدنسدوخ هنا نكمدر * ناه ببعب نمو نا عبو

 ليك كروت دا امال علك ىذلا عيبلا ناببل فاثتسا 4 هللا ليبسيف نولتاق
 بلطو ادخ هادرد] ىنعب : هللا لسسف نولتاغب لئقف ةتابرلاولاو مهسفنا نوعدي 2

 لاقو * كالهلل امهل ضيرعتو ىلاعتهللا ةهجىلا مهلاوماو مهسفنال مهنم لذيوهو [وا ىاضر

 لح لوقا *ىهتنا هللاةعاطف ودعلا اولتاقناوهو مهئارتشا لجال ضرغلا نايب هبف ىدادحلا

 رثك اهتيثاو ةرعاشالا هركتاف ءاملعلا نيب فالتخا هنففالوا ضاسغالاب ةللعم ةنهلالا لامفالا

 هلوقدنع ريسافتلا ىف همامتو لاح مكحلا نم ثبعلاو ثبع ضرغلا نع ىلاخلا لعفلان ال ءاهقفلا
 دنشك ىع اكسب ] *# نولتقبف 98 © نودعبل الا سنالاو نملا وي

 [ ناشيا تسدرد دنوشيم هتثك ىهاكو ] * نولتشو 8: ةنملا مهلف ةازغلا مهف [ ارئاشد

 لتاقملاناو سفنلا الذب هللا لبسىف لتقلانوكل ناس وه داشرالا لاق * ل ءادهشلامهف

 امهني عملا طارتشا قيرطب سيل نيلعفلا ىف دانسالاناذ ةمئاض ةملاس تناكناو اهل لذاب هلسسفف

 لاتقلا ققح هناف ضعبلا لاحب لكلا فصو قيرطب لب ةّتبلا اهدحاب فاصتالا طارتشاالو

 0 ردصي+ ناو كلذ ققح لب مهضعب نموا مهنم اهدحاوا نالعفلا دجو ءاوس لكلان

 ١ اك ةيراضملا دجوتملوا نيالا دحانم لتقلا دجوبملو ةيراضملا تدجواذاا اضي ع ١

 ةيلوتقملاةلاخ ىلع ةيلتاقلا ةلاح ميدقتو داوسلا .ريثكتو ريفنلاو ةعزعلا درجمب داهجلا قش هناذ

 ىلا مذقتت “رف. نسفنلل الذب لاتفلا نوكل انادَصم امهتْوكى امهني قرفلا مدع نادّيالل |
 لب هللاليبسوف توملاب مهتالابم مدعب اناذياو بابلاىف ةقيرع ةداهشلا نوكل ةياعر لومء:.لل ]|

 ملست ناك اذكه ”ىرقاذا هنال ةءارقلا هذه نسحلا راتخاو ةمالسلا نم مهيلا بحا هنوكي

 ىبمصالا دشناو عببملا ملستب هيلا نعلا ملست عئابلا قحتسامتاو برقا ءارسا ىلا سفنلا

 هنع هللا ىضر رفعت

 ف ومهلك قلخلا ف اًفلّنَسسِلَو *« اهبر ةسقنلا سفنلاب نمانا

 ناغؤتكللد' نامءاتما وس “وو 2 اهشنأتا نأ تاتشللا فموي

 نْغلا بهذ دقو ايندلا بهذدقف * هبيصا ”ىثب ىف تهذ اذا

 ىوكلا ىلعوبا دعناو

 اهيئام تاعفر ىنوط لظىف « ةيلاع ندعفف ةق ىرتشي نم ٍْ

 اهبردانم ليريجو دارا نمي * اهعئاب هللاو قطص هلا اهلالد ا

 هبلق لذي نفَو ا داههلاوه ان الا ةنلا بلظف هلامو هسفن لدي نمنأ لعاو# |
|| 

 دا سو هو جم ل ل عدس هم لج 4 797ت>

622 



 | كلذ ىلع ضيرحتل ضرقلا ظفلب ةقدصلا ركذف 6 انسح اضرق هللاضرقي ىذلا اذنم ) |

 ةبوتلا ةرو- مه ه١ ٠>

 ضرالا .هجو ىلعام هللاو نمؤمل كا هللا عيإب هحر ةعس ىلا اوعمسا نسحلا لاق * ةعيانملا ١

 فل لاق *« ةيلاملاةضوا وباعم ماي اهيشن ةعلابم مينا يلفت كيفك 2 ْ

 وع اال دير 0 3 اشيا ىاهسفن اوم هتعاط مازتل
 | «مهلاوماو# ىناسنالادرجلا حورلل تالامكلا باستكاىف هل آلاو بكرملاوه ىذلا ندبلا

 بكرملا اذه ملاصم ةباعرلا ةليسووه ىذلا لاملاف [دننك هقفن هاردد هك ارئاشبا ىاهلامو ]

 وهو اهتلباقمىف ةنملا مهقاقحتساب ىا 1 تشهب دشاب ارئاشيارم هكنا اب ] 6 ةنجلامهل ناب #© |

 لثو ضوملاو ةيباقملا ءان قدلصالا وهام ىلع كورتملا ىلع انه ءابلا تلخدو ىرتشاب قلعتم ا

 مهب ةصتخلا مهل ةتباثلا ةنجلاب لبق هنأك مهب هصاصتخاو مهلا نْولا لوصو ررقت ةغلابم ةنجلاب

 ا + كلم دحا ىرتشي فكل يقناف *

 | [كاوز ىن تشهب نداد اطعنمزاو لامو سفن 00 ونزا هده ىامإ: ىعن يف رالاق

 ىلاعت لاق م ءازحلل دححأتو ةيلاملاو ةيئدبلا ةعاطلا ىلا ءاعدلاف نينمؤملل فطلت هيف

 0 . هدانع لماع ىلاعت هللا أكو ةلاحمال لثلا در بجو» ضرقلاذا هبف سغرتلاو '

 ا اهواذب ّ | مهلاو نمأ و مهسقفنأ نيئمؤملا نم لاك هللا ل وق نع ةراعتما ءارتشالاذ كلامر ع

 هندعو مئانلا ةلزع نه 5 ريشملا هل ريس ىاتكتا هللاف ةنحلا اهتلاقم مهايا هتاناو هاني ف
 أ .٠ م ا ا . .٠ ٠6 . .٠ ف

 لعج ملاعاو ةامس ولا وه ىذلا ندا ةلزيمم ةنْلاو دقتعلاو ةدمعلاوه ىذلا عسببملا ةلزنم هلاوماو |

 | نا ىلع لديل مهلاوماو مهسفناب نينمؤملا نم ةنجلا عاب هللا نا لاقي ناب سكعلا ىلع ىمالا

 اهيلا ةلسو لاومالاو سفنالانم اهتباقم ىف نوؤملا هلذب امو ةنْلا وه دقعلاىف دصقملا
 لوقي ناك هنا هنع للاى ضر قداصلا رفعج نعو * مهلاوماو مهسفناب ةيانعلا لاك قلعتب اناذيا
 ىونثملافو : ةنلا ريغنمت كلنوكينا ضريمل كردق كلف ىعهللاناف كسفن ردق ىفىع مدا نبااي

 ند نكشف ار دمأا قوزف زا * ذآ نيكسم تخانشن ناشيوخ

0 
 هد قلدرب ار شيوخ سلطادوب د تخورف نازرا د ارنتاشيوخ

 اربوبعم صقانود نيا روسغو نايغفط بيس لامو تسروشو رس ةيامرسس نفت ] قشاكلا لاق

 |[ كاتس وعض "أ تدشهبو ,نك ادخ هاآررد ْ

 نات نع نوو هدى نير اةلاغت ىف نات نيكو زاد كب

 59 ىلاب هزيكحاإب تمعن + ريقحو داو ناني وعرد

 رتفلاةلاسملا حتحم و هب .ًالامذهب هبر مصاخم ناطيشلانا ربخلا ىف كح ريكلاريسفتلاىفو *

 507 مهسوفت تيرتشا تنابراي لوشإ عئالاىلا هدر ايويعم اعاتم ىرتشملا ىرتشا اذا عيلاىف

 قالو نركلا دمال روك اهابعو كعرش داع 1 نا وسلا املا قا كر

 0 0 ؟وهلضشب هنإ سبع لكب اعاتم ىرتشملاىرت مشا اذا ىلضف و لدعم عوبشلالا اهاحتنا لا

 را 3 طا ناطيشلا سخيف بهاذملانم بهذمىف ىىرشف هدد

 عر مم  نايبلاحود )

 امتءاكح نايود موس رتفد لئاوا رد
 ا

 رب ر
 ا هكر

2 

 ىص ارهدر.فا ىاهعد

 4 هد ١



 ؟6 6< وم يب تم منكر حمص هناك داوع مميقإو ركوب ني

 مهي هاأ رسشع ىداطا ءزولا

 كر د رك و وحتي
 الب ردنا رنورز: كادر ىيفت اج ساق وزوكم [تلدرد كرات

 اظيغو الالضالا هبىلاعت هللا هالتبا اب دادزبال وهف ةيلزا ةيلصا هتواقش تناكنمنا اهنمو +

 ةرخآلا حوضف نم نوها هنال ايئدلا حوضف راتخم لقاعلاو ازاكناو

 تاحنو صالخ بجومدوب كاله نيا هك * هنادرم شاب و شيدنم كاله نيزا
 اذاو اهيف عوقولانعو رانلانع سانلا بذي لزي مل سو هيلع هللاىبص للا لوسر نا اهنمو *

 ىنعم ران هو ةيلبلا لوزني ةماعلا ىلع ررضلا داعل هلا ىلع هكرتول ذا رارضلا مدحسم مده

 ىلع نورّشبال رشلاو داسفلا ل هاف ةقيقح راثلل بيس ةشردلا ةنتفلاو سانلا ضعب ه نكفالو

 ةجاحلا تسمنا مهنك اسم نم مهجارخاو مهضا عا كتيب راكتالادشا مهيلعر كس لب هيلع مهام

 نيلسملل اطابر ىبلجر ثدللا ىلا ىواتفىفف ركذ# مهلزانمو مهتويب مده اذكو جارخالا ىلا

 بجوتسي سعا هنمرهظيجل ام هدي نم هجرخنا دحال سلف انح مادام هدي ىف نوكي نا ىلع

 نال هللاىضر هيف سيل ىذلا قسفلا نم كلذ هبشا امو هبف رمحا برشك هدي نم جارخالا
 ناكاذافباستحالا باصت ىفلاقو * ةرورضلا الا اهكرتزوجمالو اهراشعا بح فقولا طورش
 نيذلا ةيديدحلا لثم . عدتبمواقساف هاهاخلا ىف كرتي فيكف هقسفل هيناب دي نم جرخم هاقناخلا
 ىنوا نذالا ىفوا ديلا ىف ةقلحوا اماخ ذخنا ءاوس رانلا لها ةيلح ديدحلان ال ديدحلا رسل

 ةيحالانوقلحيو ظيلغلا ءاسكلاو قلاوحلا نوسبلب نيذلا ةيقلاوجلالثمو . كلذ ريغوا قْلا

 جر فالا لعف نم هنالف ىتاثلا اماو . هنع ىهندقو ةرهش سابل هنالف لوالا اماف . ركتم اهالكو

 بجاحلا تح روعشلازوصقي نيذلا ةيردنلقلا لثمو . ءاسنلاب هيشتلاوىلاعت هللا قل ريمغت هبفو

 ظفاحلا لو مهيفو بادهالاو

 تسومب ىومهكتادب ردنلق هارباسح * .وربا اي ىومو :تسشير رب هنا ىردنلق
 كنور لدق#ر دك رص و اكن ةظفاد جبع ,تيبله ئارقتق 13| ومرت ذا !نعذذك
 نظناو نمانلاب لصي الجر سما نا: تممعدقل ) تيد انو ةعدنلا لهآ قرف نئاس مهللع قو

 نعفلخت ىذلا تي, قارحازاوج ىلعلدي اذهو ( مهتوبقرحاف ةعاملا نع نوفاك ماوقاىلا
 تيبلاقارحا زاوج ملعاذاف ةيصعمهنال مالسلاهيلعلوسرلا نمز وجال ةيصعملا ىلعمهلا نالةعالا
 م اباو هللا انمضع ضرفلاو بجاولا كرتىلع تببلا قارحاىف كنظاف ةدكّؤاا ةنسلا كرتوبع

 هللا لوسر اوعيإب امل راصنالا]ا :ىور  *ىرتشا هللا نا #9 ةركتملا لاعفالاو لاوقالا نم
 لاق ةنيدملا لها نم نوعبسو ةعبرا وا اسفن نوعبس مهو ةكم ةيقعلا ةليل ملسو هيلع هللاىلص
 هودبعتنا ىبرل تطرتشا)لاقف تئشام كسفنلو كبرا طرتشا هللالوسراي ةحاور نب هللادبع

 انلمف اذافلاق (مكلاوماو مكسفنا هنم نوعنمامىنوعنمت نا ىسفنل تطرتشاو أيش هب اوكرشتالو

 هضقنن الو هخسفنال ىا ليقتسنالو لبقنال عيبلا حبر اولق ( ةنملا ) لاق انلاف كلذ

 دوريمب هلاقا ثيدح نارد الصا * مياددركوناب لزا زوردكا ادعي نا

 هذهل .نيدعتسمريغمهئاف نيرفاكلاو نيقفانلانمال 6# نيثم وملانم ف (ىرتشا ّللانا) تلزنف

 [ةميابملا ) اا



 و لالا اي ا

 مقل زال ان يا ماع انس هللا ذأ : يع ا صر

 ناذيالل هلءذ هتلص ىذلا لوصوملاب هفصوو لوعفملا هب ديرا ردصم نامل

 لازتال ىا م كا ةلعب راعشاللو ا واو ةدعاق ٠ نهوا ىلع 4 "3 مهلانب ةفكي

 ٠ كيرارو فنيا هبعا 4# معولق ىف ةبير © امودهمو ابنبم كلذ مث دلوعه

 | هلاح ىلع عمميف مهعامجا و7 نانه 0 مهلازتعا نا امل ىهاظف هناتن لايام ."ةشارلا ولطف

 كلذى .نورواششو مهر رومأ ف نوربدبو قافنلاو دل ديما 21 مواقف دام هف نؤرهظي

 لاحاماو . نيدلاك 5“ مهدي زب امم نئمّوملا رارسان م اوعمسام نضعإ ىلا مهضعل ىابو

 ةفاكتاو 57 تقعاضتناو داكتملا| و كعفلا] رقم مهبوأق ىف ناكام هب خسر هنأ املق ةمده

 اعطق 6 مهبولق 0 عطقتنا الا ىا نيئاستلا ىدحا فذحب لعفتلا نم © عطقت نا الا 0

 ْ مجاواتاقوالا معا نع ءانئتساوهو اعطق رامضاو كاردأ هيلاق اهل ىِسال ثنح ءازجا قرفشو

 | لا- لكوا تاقوالا نم كقول قدح مهلاش لازيالى ا ةبقرظاا ىلع بصتااهلحم لاوحالا ا

 اهم ةقاي ةسرلاف هلاك :تفاداق[ اها: اه نولس دش مهلوأق عطق تقوالا لاوحالا نم |

 ا اهعطقت ةقيق- دارملا نوكينا زوجيو توملاىلا مهبواق نع ةبيرلا لاوز عانتمال ريوصتوهف |

 | لدار تساناد علاق ىادخو ] 6 ملع هللاو لي رانلا ىفوا ىلبلاب روبقلا ىفوا مهلتق دنع
 0 مهئاغنرإهظاو مهدت دعو صاو تس تيارا و كندا 4

 اسالك ا داقتعالا:مسحلو ةيوطلا ءافصن |: تهتم تاراغلا نت رك ذملا نتي آلاف ن 00 و

 اماو . ىلاعتهللانودنم قلخلا ىلا برقتلاوهو قافنلا هدضو هتوغد ةباجاو هما مظعتو ىلاعت |

 | ايندلا عفن ةداراوهو ءايرلا هدضو ريخلا لعب ة رخآلا عفن ةداراوهف رجالا بلط صالخا
 ىلعف 9 رملابال دارملاب ءايرلا ىف دانتغالان ال رنات وا هللا نم هدارا ءاوس ةرخ الإ لمعي

 ردك قيكيايوص ىوقتلاو صالخالاو حيحصل اا داقتعالا ىلع هيد ساسا لعج ل 2 ١ لقاعلا ْ

 | اوئبامتا مهف ةدوص ةالصال ادجسم اونب نيقفاثملا نا اهنمو * ءامسلا ف اهعرفو تباث اهلصا |

 | دعب هبق فيلا ءاقلاب ايرح ناك اذلو مهلاعفاو مهلاوقا تاروذاقل الحو ةقبقح مهلاثدحتم |

 نيرفاكلاو نقفانملا عماج هللازا ) ىلاعتلاق م اعيج رانلا ىف اوعقو مث العلق اوعتمتتف مدهلا |

 سلاج نم كلذك ةيقيقح ةواقشىث ةرذعلا ةرذقلامهسلاج ىف مهسلاج نمنا امكف 6 ماهجىف |
 ةراهظرهطتو ةيدبا ةداعس فءس ةسدقملا مهتيدناو ةرهطملا مهسلاجيىف نيفراعلاو نيقيدصلا

 نالسلاجلاوا عماسلا دارملاف ( مهسيلج مهب ىتشيال موقلا مهنا ) مالسلاهيلع لاقدقو ةباصأ ظ

 دان ل رت ”رسانهو (بحل نم عم ء رلا) ماسلا هلعلات بلا نعزاجستيغااوةسلاجلا

 برقلاو ةنياعملاب ةرخ ”الاىفو ىعرشلابدالاو ةغاطلاب امندلاىف ةرخ ”آلاو ايندلاىف سو هيلع

 اوحضتفا اذلو مهب ىلاعت هللا ركم نع اولفغوهعيدخو اركممهئاشب اودارامهنا اهنمو « ىدهشملا
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 ؟6 يك < وع سنكيل مع تا ب6 كل م00 موكذ هم مسمي ل ١

 مهي نأ ٠ جم رشع ىداحلا ءزملا

 ظفاحلا لاق : مهل هللا

 ناك تنس تسرد نتا تشع ىف الوهن قشام. دك نكح نروح ترا تراهط

 ىوشملا فو :
 روهطلاب الا تفك ةدالصال * روح ىور دنس هتسشان:ىور

 برغملاىف اذك هبرهطتيامل مساو (روهطلاةالصلا حاتفم) هنمو ريهطتل ا ىنمع مردصم حتفلابوهو .
 رارضلا دجسم لهانم نيروك ذملا لاجرلا ةيريخل ةنيبم ةفنأتسم ةلمج 6 هناينب سسانفأ

 هلصاوهو ءانبلا سا ماكحا سيسأتلاو . ردقم ىلع فطعلل ءافلاو راكنالل ماهفتسالا ةزمهو
 ناش سسا نق مهلاح ملعام دعبا ىنعملاو .ىنملا ىا لوعفملاهيديرا نارفغلاك ردصم ناننبلاو

 ناسا هك نك نه ايآ ] ىنشاكلا لاقو * ىوقتلا ىلع سسا هديؤنو هيف مالكلاذا- هدجسم

 ىنلا ةيناثلا اهتجرد ىوقتلاب دارملا * هللا نم ىوقت ىلع © [ اددوخ نيد ىانب دنكفا

 ”ىرقو . ًاذاهيفنيونتالف ىلبك فرصنم ريغ نوكف كرتوا لعف نم مثؤيام لكنع ىوقتلا ىه
 لاغتشالاب هتاضرم:بلطو ه6 ناوضرو 98 ىطرا فلاك قاحلالل هفلا نوكينا ىلع نيونتلاب |

 كارتشالا داقتعا نم رارضلا دجسم باعصا دقتعم ىلع ريخ قالطا 6 ريخ © ةعاطلاب

 مهم ةالصلاو ةبحاصملاب قحاو ريخ نيقيرفلا ىأ ىنملاو 6# هناي سسا نممأ  ةيريخلا ىف
 هدجتسم نا سسأ نم ما ابق دجسم لها مهو هتعاطو هللا ىوقت هب أدي يصد دحسسم ءانب سسانم

 نيدلا ما نيهوتو نيملسملا ديك هنأش رفاك داصراو نينمؤملا قيرفتو رفكلاو قافاا ىلع
 فرج افشىلع # ةفاضاو افصو امهفالتخاو اتاذ نيناينبلا فالتخاب ناذيالل رامضالا كرتو

 اهو ناكسالاو مضلاب فرجلاو ناوفش هتينو هريفشو هفرط رصقلاب ؛ىثلا افش # راه
 فقّرشملا عدصتملا ىراهلاو هتلك او هترفح ىا اهلصا لوسلا تفوح ىتلا» نضال .ناتغل

 هناكم دعب تباث وهو هفلخ نم قشنا اذا ريهي وا روهي فرحلا راه لاَ طوقسلا ىلع

 كياش هلصا كاشىف لعفاك نيعلا ناكم ىلا همال تان رباه بولقم ىراهف راه وهف

 تراصف ةملكلانيع ترخامث رياهوا رواه هلصا ءاقبلاوبا لاق * ىضاقك لعاف ىراهراصف

 دعب هتزوف نيونتلا نوكسو اهنوكسل تفذح مث اهبقام راسكتال ءآي واولا تبلقو ءارلا دعب
 راثىف هبراهتاف 3 ريهتو ءانلاروهت لاش ءايوا واو ةملكلا نيعو لاف فملادعبو علاف باقلا

 راهنالعافو رداصملا جان فاك [ ندش هديهير ] رايهنالاو راهنالافهمده ءانيلاراهلاقي ه6 ماهج

 ةداتقلاق *رانلاىفهبحاصي ىا هبرئانثو هناذب طقاستىا ىنابلا سسؤ.ال هبريمخو نانلاريمض

 هللادبعني رباج لاقو * اهنمجرخم ناخدلا ىؤرف رارضلادجسم نم عقب ترفحدلا انلركذ
 هتفص رهن بناج ىلع ىتب نم نا ا" ىدادحلالاق * رارضلا دجسم نم جرخي ناخدلا تيأر

 مهِج فرج ىلع ءانك قاقشلا دحسم. قافنلا.لها ءانب كلذكف .ءاملاىف هوانب راهنأ انركذام

 ريغىف ءايشالل نيعضاولاوا مهسفنال ىا 4 نيملاظلا موقلا ىدهبالهللاو قه اهف هلهاب روهي

 ىلع ةلالدلا اماو ةلاحمال الصوم اداشرا مهحالدو مهتاج هفامىلا مدشريال ىا اهعضوم

 (ام)



 ةيومتلا ةروس موي ةهمو بج

 (- مصالا ثدحلا عقر ىوني ن 1 لو ال2 ليف ماسلا دازاو ةالصلل هءوضو اما اذاو .رقفلا |

 | ماسر و ككل لوالا#ساظلا_ةلوسفملا ءاضغنلا نم. هباضااموإ'ةباَنلا عفدوإ دويلة .يوتيوا
 ْ ةلعوإ فلتخا اضيا هشو ٠ بيرقلا حتف ىف اذك نيثدحلا دحا كا ثدحلتا ةففخموا ةلقتسم |!

 هموتىف تومنا ةشخ نيتراهطلا ىدحا ىلع ٍتيببل ليقو ثدحلا ففخمهنال ليقف ءوضولا |
 كلامو ىفاشلا يهذمو ءوضولاب ا كلذ لوزيف تنجح نق انين لخدتال ةكمالملا نال كلذ 0

 ةنكلاملا :ضغب :نعو .. كلذ. لعق ناك مالسلا هيلع هلال, مونلا لبق, كيشجنل ءوضؤولا .نانحتتسا |
 ىملاب اورهطتينا نوحي ةيآلاف مهضعبلاقو #« هيف ءاملعلا فالتخال هكرتب ةلادعلا ظقستال |
 هللا لوسر ىلع ىلا تنذأتسا لاق ارباجنا ىئور ب مهرخنا نع امك مهبونذل هرفكملا |

 ١ هللاالاهملعيالام اهنف اوقلف ابق لهاىلا مالسلا هلع اهب صاف مدام ما لق (هذه نم )لاقف سوهِنلغ

 | (اروهط مكل نوكتمتشناو مكنع ل هللا توعد متتشنا) لاقف مالسلاهيلع هيلا 1 |
 ا مح نمو ايهرافت 40 ررج قا هج حرقت اهعدف اولق (عن) لاق كلذ الو أ اولاَم |

 | ةنيدملاتمدق امل اهنع هللاىضر ةشئاع نعو (هما هتدلو مويك هبونذ نم جرخو رانلا نم ةءارب |
 أ ظاكك لع اًهيققيزإ نكتلوا توززمأتل اهناذ اههليبتالز مالنا هله لاق اهم يط اايجذكلا ١

 | قيقدلا ىمظعو قبقرلاىداج محرا مهللا ىلوق)لاق ىنملعتلاق (كنعىلاعتهّللا اهنهذا نهتلقاذا

 ىلك أتالو مفلا ىتتالو سأرلا ىعدصتالف مبظعلا هللابتنمآ تنك نا مدلممااي قيرخلا ةدشنم
 | اهنع تبهذف اهتلاقف ( رخآ اهلا هللا عم ذخلا نم ىلا ىنع ىلوحنو.مدلا ىبرشتالو محللا |

 | اوقوشت اوفعضو مهنم ريثك ضرف مهتجزما قفاوبملو ةئيدملا ءاوه نورجاهملا محوتساالو |
 ايلا ببح مهللا) لاقو ءاعدلا ةلبق اهنال ءامسلا ىلا اموب مالسلاهيلع رظن اذاو ةموركملا ل ةكم لا

 ىا (ةعبهمىلا اهءابو لقتامث انلاهحدو اهعاصو اهدمىف انلكرابو ةكم ايلا تيمحام ةئيدملا
 | اهناكس ناكو اجاح رصم ةهج نم ”ىيحينم مارحا لح غبار نم ةبيزق ةيرق هو هج

 بح نم سوفنلا هيلع تلبجامل وهامنا ةئيدملا مهيلا بيحينا مالسلاهيلع هؤاعدو ادوهي كاذذا ا

 | ىتاروضحب الجر تلأس اهنا اهنعدللا ىضرةشئاع ثيدحف ءاح مث نمو هللا نينْلاو نطولا |

 | ةشلطا اهفاكضإوا ماهل 5ةلانف كش 8-2 هلت لاقف ةكم نم هنيدملا مدق مالسلاهللع

 «نالفاي اهقوشتال) لاقو مالسلاهلع هللا لوسر اًسع هنم تمغىغام |

 تَساؤد ىاوأمو قكسفدباروطاخ رداص نوح * نمزوسزا دوش اديب نءحنارد اهنتف

 (نيرهطملا بحي لاو) ىلاعتلاقاك ةيهلالا ةنحلاب جوي هنالرهطتلل ناتخلاناءمكحلا ةلئسافو.» ١
 | ىلا ءاملالاصياهلعٍبجب فقالا ءاهقفلا لاق * ناتحلاِب لوبلانم رهطتلاو زارتحالا لصحبف

 | هي سساحتاملواهنافقل وبلا نمربقلا باذع ةماعناف لوبلا اوقتا ) ثيدحلاىفو هيف جرحالذا ةفاقلا |

 سس ٌوملادجسملاو سفنل الب شع ىلا ةراشأ نيقفانملادحسمنا معا « سغرتلا فاك ( ربقلا فدعلا |

 ةنادحولاب رارقالاو ةعاطلاو ةيدونعلا ىلع سسا دقوهو بلقلا دحسمىىلا ةراشا سلا

 | تافصلا نع نورهطتم هلهاو ىلب اولاق باوجو خكباذي كلا نم اط كيت قاثملا موب لوا نم

 نينافلا نب رهطملا بحب مهللاو ثودحلا ثولو دوجولا سند نع لب ةمشللا قالخالاو ةءيمذلا |



1 

 ا

 كدا ةءرا ل ردع ىداؤلاء طا

 ىثع تلا ةييالا ف هر مست طورر كب هفيع يدع كارما ءاندا هرافي نم م يارتديو نيزنهطتللا |

 راصنالا اذاف اق دحسم باب ىلع بفقو ىتح نورجاهملا ةعمو مسودهيلع هللا ىلص هللالوسر ١

 | مهئاشاكوسدإ هنع هللاىضر رمي لاقف اهداعا مث موقلاتكسف (مثنا نوئمؤمأ) لاقف سولج |

 | اولاق (ءالبلا لغز وربصتأ) لاقت اولاق (ءاضقلاب نوضرتأ ) مالسلاهيلعلاةف مهعماناو نوُسّؤل
 رشعماي) لاق سلخ (ةبعكل ابرونونم ؤم ) مالسلاهيلع لاق من اولاق (ءاخرلا فن وركشتأ) لاقت ٠

 طئاغلا عبتن اولاقف (طئاغلادنعو ءوضولا دنع نوعنصت ىذإلااف مكيلغ ئادق هللازا راصتالا

 لوامهضعب مالكفو «او رهطشينا نوبحب لاجرإ هنف التف ءاملا راحجالا عبتنمن ةثالثلا راعالا

 نطبلا نم جرخام ىا وجنلا عضوم حسم ءاحنتسالاو مالسلاهءلع مهاربا ءاملاب نتسا نم

 دحيم ناف دادما ةثالثب وجنلا عضوم رهطيف برغملا فاك هلسغ نمو هنم معا لصالاف وهو

 ةيقشلا دوصقملاو رقفلا ثروب هنال ةثالثلا ىوساع ىتسإالو كف دحن ل ناف راحالاف

 سلو ةعدب هناف خرلاو مونلانم جنتساالو داز ةثالثلاب لصحملو ةافك دخولا لصختنواف

 كلذو بدا ةفشنملا لامعتساو لزاونلا ىف طئافو لوبالب ةالص لكل ءاجنتسا ةضاحتسملا ىلع

 رثا ءاملا نوعبت, راصنالا ناكو ةيلكلاب لمعتسملا ءاملا رثا لوزيا لسغلا دعبو موهنا لق

 ةثالث ) ثيدحلا ىفو اهلع نوماني الث ةبانملا نم رهطتلا داراانا مهضءب نعو اضيا لوبلا

 | مهناف ةظفط نود ةكربلاو ةمحرلاب نولزني نيذلا مه انه ةكئالملاب دارملا ( هكنالملا مهبرقتال

 نعوم فن عاونخ كك أر اياك ريل دءانيلاطلا ضمني هلا جالا وجلال نان ركام قأز زك هتوشراغنالا |
 امو امح هتاذ اميدارملا ( رفاكلا ةفج ) ريخم ةكئالملا هريضحتال دارا لبقو توملا ةكئالم

 نيتمحعملاءاخلاو داضلاب ( خمضتملاو ) توملا دءعبو ةاحلاىف ةمحرلا نم دعب سجن رفاكلا نال ظ

 نارفعزلا رش ان !تكاش كفووفم /تلط اةلجيسملا ءاخلا ع قواخلاب نهدتملا حطاتملا ىا ْ

 نارفءزلاوهيرعلا دنع ةدسعوبا لاقو * ةرفصلاو ةرهاهلع بلغتو بطااع عاونان مورنعو |

 صتخم قولخلانع ىهنلاو ءاسنلاب همشتلاو ةنوعرلا نم هامل قواطا غ ىهنلا هجوو هدحو |

 ىهنهنال منج ناسنالا ىمسو دعبلا ةغل ةباتملا ( بنحلاو ) حيتاةملاىفاك ءاسنلا نود لاحرلاب

 اذهو ( أضوتيناالا ) لستغي ىتح سانلاهتبناغ لبقو رهطتيمل ام ةالصلا عضاوم برن ا

 نيلان هزيل لبقو « ًاضوشيإف ءوضولا هنكما اذا رذعلوا رذعريغل لسغلا رخانم لك قحىف ٠

 ىنلا نال ةدام كرت ذخ و لسغلاب نواهتيىذلا ىنحلاةتكلو لاستغالار خاف ةبانحهتباصانم |

 مانيو ةعرششلافو * دحاو لسغب هناسن ىلع فوطبو بنج وهو ماني ناك م سو هيلع هللأىلص |

 ماني ءالصللاوءوضاقرولو اع وتن[ هيف ةنيلا نكي: اون هنآ ميوارأ مناف ةيفيفخ ةمود .راطيلا لعب

 ةياورفو فالخالب ىعرشلا ءوضولاب دارملا بيرقلا حتفىف لاق * ىلع دسسلا نبا حرش فاك |

 كوط ولا # 5 ذلا ليسفيا يسال أ يمشى د لا ذه ( دق راوي اس وو ردا: 0 نابع )١ : ةعشب
 و 6 6 ل ع 5 - 5 و .

 فاظنتلل ىا ًاضوتلف مون ريغنه ىا دوعلا داراولو ىلاعت هللا رفغتسلو ًاضوتملو مان نمو

 | حرش فاك ةيكلاملا هيلا بهذا روهشملا ىعرسشلا ءوضولاب دارملا سياف نيدبأاو رك ذلا لسغب

 5 ماعطل ل اق ٍءوضاولا) مدع -!!هيلع ع هلوق اك نيل لشغ ىلع نحو ءو هولاو ..قراشملا

 ) قفا 7 ودعم



 اوعدو نياذكلا بلطلا ىعدم فضو

 ةبوتلا ةروست ماج هما/ جعح

 اًهرشو رز بلطلاو قدصلا بابرا ىزب نيمشنملا مه

 هللاىف ناوخالا نيب نوقرش ىا ىتعملاريغنم ىوعدلا راهظاب نيقداصلا نيبلاطلا «نينم ملا نيب

 ةرثكونادلل ارك ذب ةراتو رافسالاىف مهتقفارمو مهعم ةبح بلطي ةراث للا عاونا بلطف
 خعاشملا ةمدخ نع مهوجزيل ةفئاطلا هذهل مهتداراو اهلها مركو اهئاوه بيطو اهبف عنلا
 ةحابالا ةح ءالب ىف مهوعقوبل لبق نم هلوسرو هللا ب راح نمل اداصراو) ناوخالا ةحو

 ءاحاو هتعباتم كرتب هلوسرو هتعيرشو هنيد كرثب هللانوبراحي مهو ةفرعملاو رقفلا ىىدمنم
 نوعديايف(نويذاكل مهنا دهشيهللاوإ) هيلا ك انوعدامف «ىنسحلاالا اندرانا مهل نفلحيل وإ)هتنس
 ءالؤه دج ىفىا 6 هف ف ةالصلل دمعاي د6 مقتال 98 ةمجللا تاليوأتلاف اذكن وفلخيو ١

 مهلوقىفاك ةالصلا نع مايقلاب ربع هيف لصتال ىا ىتفملا ىدعس لاق +  ادبا © نيقفانملا
 (هينذنم مدقتام هلرفغاباستحاو اناعا ناضمرماق نم حبحصلا ثيدحلا هنمو لبللا موق نالف |

 ءانبلا سا ماكحا سيسأتلا # سسا ف مسقلاوا ءادتبالل ماللاو ابق دجسم # دجسمل ©
 6 ىوقتلا ىلع 8 ابَش هماقم مايا هبف ىلصو لسوهيلع هللاىلص هللالوسر هسسا ىنعي هلصاوهو

 ىلعو هللاهجول ىدادحلاىفو + هللاةعاطىلع هدعاوق تعفرو هدودح تشب ىا نابنتلاىف لاق # |

 ىتفملا ىدعس ىشاوح ىفاك (هبح ىلع لاملا ىف و ) ىلاعت هلوقىفاك عمه ىنعمي ةبحاصملل انهه |
 ءادتبالل تناك اذا ةرالانم ةلكو سّساب قلعتم هسسأتو هدوجو مايانم هي موب لوانم ف |
 كده قا نق دفؤكلا دعخاضنإ "نامزلا هر انقر ةوفصلا عمت جلو 6 اوتك 7

 اقاو”+ يهد ةع اان لوقت جاقزلا ]و ةبانل "ماك الضمان ال اول اوان ملا هل
 ساكون تكس حملا لازاةلاقو ةةؤزاشلا هك كلذ اودع هب الأ نم قعر

 ىلوا امهس ةنزاوملاف اه دحسسملاذا هصقلل قفواو زهشا لوالاو ةنيدملاب 0 هللا ىلص

 نسا ىذلا دجسملاب دارملا نوكينا عنتمال ىدادحلا لاق * ةنيدملابامو ابقبام نيب:ةنزاوملا نم

 6 هف موقتنا قحا © ابق دجسمو مالسلاهيلع ىلا دجسم نيدجسملا الك ىوقتلا ىلع
 عبرالا دسافملانا عم هنق موش نأ قحا ىلاعت هللا لاق ١ لش ناف * هيف ىلصتنا لاو كا

 باوجلاو * رخ آلاف همايق زاوج معنمت اداصراو اًتيرفتو ارفكو ادارض هلوقب ةدوك ذملا .
 ماسقلا ناكل رارضلا دحسمىف مايقلا زاوج انضرفول ىنعملاو لوزتلا ىلع ىنبم مالكلانا

 هنوكل لطاب هف ماقلاو فكف ةمكحم ةذعاق ىلع ةناوكلا 3و1 ؟ قا "وقنا دعس
 ىلوملا لاقاك قيقح ىنعي لب ليضفتلل نسل قحا لاق نا زوجمبو ةدساف ضارغال انبم

 ريعاماو اك زاَرضلا دخسم ف قاقحتسا الذا هباقسشح اكوا 1 دارملاو دوعسلاوبا ا

 معزراشعابنوكيام لوانتملا قاقحتسالاف ةيلضفالاوا ةسفنىف هلاكو هلضفل ليضفتلا ةغيصر هنع
 ىلع سسؤملا ٠ دحسملا ف ىا 0 هف 3 ماك سسنالا وهو داقتعالاىف هعباتب نمو قالا

 ةهجنم هيث .مالسلاهيلع همايقل هتبقحأال ةنيبم ةفئأتسسم ةلمح راصنالا ىعي * لاجر #9 ىوقتلا |
 ةلعم ثابخنالاو ساه الا نم 45 ارهطتبنا نوبحي لف لحلا ثيحنم هلهتيقحا نايب دعب لاخلا |

 نع ىضر. .ىا نيرهطلملا بحي هللاو 00 ةممدلا الاضتفااو ىضاعملاك ةيل فا ا ةيندب



 مرورك ويععل تم صب وم مسضم بع دعط صم

 مه( "8٠١ ججح ركع ىداحلا ءزْجلا

 زورف ناج باتقآ تلامح ىا * زوروجمه تلامحزا بش دوشات
 ىف لطاذل وش ثا داصان 4 ىدب لدزا نس ناك اغيرد ىا

 ىنلا لاقف هبنوث زهتسيو مالسلا هيلع ىلا نوسعيو هيف نوعمتجم اوناك ةيلملا ةريسلاىف لاق

 عجراملف (هيفم كلانيلسف ماننال انمدقولو لفش لاحو رفس حانجىلعفأ ) لسوديلع هللا لص

 هذه هللا ل زئاف مهيتأيو هسيلمل هصيمخقلا ماسلا هيلع اعدف مه دج سم نايثا ل هونأ كو قم

 لاق * نيئمؤملل ةراضم ىا هللوعفم 3 اا 3: (ادجسم اوذختا نيذلاو )) لاقف هب آلا

 ٌىذلا رفكلل ةيوقتو 6 ارفكو 9 هس "ناقل ةزتسو نام ومد رضووعار |. قماكلا

 | اراظتناو ابقرت ىا 6 اداصراو 8 نينمؤملا ةلك قيرفتو هيلا ةعاملا ضعب فرص دجسملا

 | ىا بهارلا يماعوباوهو دجسملا اذه ذا لبق نم ىا “ لبقنم هلوسرو هللا ب راح نمل 9

 قلعتم نئاهلكعئاقولا ف هدوضح قبس دقو هللا لوسر ىلع رهظيو هيف ىلصيف “يجي ىتح هلجال
 6 نفلحيلو 88 فلختلاب قافنلا ءالؤه رهظينا لبق نه'ادحسم اوذخنا ىا اوذخت ابواب راح

 مهئاثب اودارا مناف ابق دجيسموف نوعمتجم اوناك نيذلا < نيتمؤملا نيب اقيرفتو وف هنورمشي

 نوج دنروخيم دنكوس هنيبآ هو ] ىنشاكلا لاق +. ردقم مسق باوجوهف نفلحي هللاو

 نيلصملا ىلع ةعسوتلاو هللارك ذو ةالصلا هو ىنسحلا ةاصخلاالا # ىنسحلاالا هه دجسملا

 مهربخب هللا هملعاو ةينآلا هذه تلزئاملو كلذ مهفلحىف هي نويذاكل مهنا دهشي هللاو 9»

 دجسملااذهىلا اوقلطنا) مهل لاقف هعم ةعامحو ةزمح ل تاق ىشحولا هللا لوسرىنا اعد هباومهامو

 رانلاهيف اولعشاو لخنلانم افعس اوذخاو اعارسس اوجرخف.(هوق_ر>او هومدهاف هلها ملاظلا

 قلي ةسانك ذح نا مالسلاهيلع ىنلا ىماو ضرالا ىلا هومدهو.ءاشعلاو برغملا نيب كلذو
 . دلويرف انيب هلعجي قران تباثل مسوهيلع هللالص هاطعا نامز.دعبمث فيجلاو ةمامقلا اهبف
 اديحو ماشلاب ماعونا تامو ناخدلا اهنم جرخف ةعّب هف رفحو طق دولوم تببلا كلذىف

 لاق هبتتج ىذلا اذهام لاقف صماعوبا هللا لبقا ةئيدملا مدقامل مالسلاهيلع هلا كلذو اسرغ
 ىلبلاق (اهيلعتسل كلنا) مالسل ا هيلعلاقف اهيلعاناو صاعوب١ لاق (مهاربانيد ةفيشملاب تْنج)
 ءاضيب اهب تتج نكلو كلذ تلعفام) مالسل اهيلع:لاقف.اهنف سيلا ةيفنخلا ىف تلخدا كنكلو

 هامسف(نيما )مالسلاهيلع لاقف اييرغ اديحو اديزط انم بذكلا هللا تاما صاعوبا لاقف (ةيقن

 اذه ءانس اندراام ىا د« اندرا #؟ ةيفان ه5 نا © [ ديتخاس دجسم نبيا ارج ا

 أ ةحوتفملانونلا ديدشتو ىاقلا رسكب ىهو نيرسنَم ارفاك تاف بهارلا ناكم قسافلا ىصاعابا
 دهشتسا ةلظنحوبا هللا, اص دلو هلزاك ةثابخلا هذه مهو ماشلاىف ةدلب مسا ةر وفكملاوا

 هرس سدق ىدعسلا لاق : مالدسلامهيلع ةكئالملا هتلسغف دحا موي

 دز زا مهارباو تسزاخرزا لك 3 رهبزك كن ئىراد 25 ىاغب رنه

 ةقيقملا بايرال 0 ا زم ((اوةذأ) م ةعيبطلا لها نارا ةراشا ةي آلا ىفو *

 تت تس بسسس سس سرع سج



 ةبوتلا ةروس مد ه٠ زجم

 ءانينم ,رفاكلا,نكع كور اهتدامسو دجانملا.ءانتنار لع نانا الجو اعربفت نآل قلاب ١
 نيدلا اذه ديؤي هللازا ) مالسلاهيلع هلوقل هزاوج حبحصلانا ىلا مهضعب بهذف دجنملا |

 اورمعينا نيكرشمال ناك امإ) ىلاعتهلوقدنع ىدحاولا لاق +ىوغملاريسفتىفاك(رجافلا لجرلاب |

 لبق + ىصواولو نيملسمادجسم ةرامعنم نوعونم:رافكلان ا نعبةيآلا تلد( هللادجاسم
 ىهتنا ةيفنلا انباهصا نيب هيلع عم هتيصو لوبق مدع ىتفملا لج ىدعس لاق* ىهتنا هتيصو |

 نااذاإ تلا ولحم نيدايعلا تاب ىتح همظعناو اممل.م دجسملا ءانيب رفاكلا رتصنالو

 ظفلتلابالا لصحيال مالسالاو ةنلا درجمبلصحم رفكلانال رفكيهناف اهميظعت دقتعاو ةسينك
 رايدلا ىف طبقلا ضعبنا هنم ملع ريدقلا هللا هحاس ريقفلا لوَش *.بيرقلا يتق ىفاك نيتداهشلاب

 مهنا مث مهمايصو نيصلخلا ةالصك نوموصيو نولصي مهانيار مالسالا .رهظا نم ةسورلا

 مهانوم ىل اع ةالصلا حصتالو كلذدب نودنص مهف مهمس اومىف ىراصلا ناك

 مهلاعفاف ىراصتلا مهتقفاومو سئانكلا مهمظعتىف كشال هنال ةلاخلا كلت ىلع اونامنا
 ةداعلا تف : 2 وهف دداهشل /|ب مهظفلتاماو , مظن ر مك ق تح ةووتنالاق ه هد وهعملا مهيلابلو مهماياف

 الهح مهر فك ىف نوقفوت ءاملعلا نم نيرصاعملا صفاد مهداقتعا ىف ف كلذ مهدع ىن نعال

 مهتوخا ميناس هلا كلذ اوسامل فوعنب ورمى نا لوشو 0 كلاغت هللابذاعلا

 طبر هنآ سمعا تناك هنال كلذو ورمع ة مال رامح طب رص ىف ىلضنا اولاقو فوع نب و

 ع هللا ىضر مده نب موثلكل رغلا هف ففجمن الح انق دحتسم ناكم ناك لقو اهرام هيف ا

 صماعوبا هف مهمؤيناو نينمؤملا ةعامح قيرفتو داسفلا دصق ىلع ابقىف رخآ ادسم اونف
 فئلاخي اذه لوقا ماللاهملع ىنلا نذاي هونب مهنا ىدادحلاىفو * ماشلا نم مدق اذا بهارلا

 بهارلا صاع ىنا ةصقو .كلذَف هللاةراشا لق هللال وسر دكا دنعيو قخالاك ةصقلا قوس

 ملعيف اىهام ناكو حوسملا سبلو بهرتو ةيلهاجلا ىف راها جارالا ةللاق فارشانم ناكذدنا

 لهارب ٍلسو هيلعفللا ا و تعن هتسومبو ] ىنشاكلا لاق * لحالاو ةاروتلا

 لاك !ةراانخ لضم ه..هطخ نا ها ادد« نوع دع :تاضابوا كوك ةماؤهتلةسأ
 [ةياووككلا قاد ديدنمرإ ضاعوبا| تضخ زاو هدش:ىو

 لزب مف كتلتاقالا كنولتاقي 0 هللاقو هتساير 0 ة:كلازدةنال ربكم

 كن هدرك زاسركشل مورزا تساوخممو تفرب دوب مور كلم كلر دزنب 9
 دجسم“ةلباقم رداهش هكوالاثماو بطاح نب هللعث نوح ناقفانم تشو همان. دنا, ناناملسم |

 ماع لاغشإ لع ةدافاباجلا معآ هنيدي ن رم نوح 1 اسر ىدجسم نم .ىارب شيوخ ”احرداق

 هدما دحسمناسناب دش كورت 2 ا نا تاور طويت اع فا ناش ||

 ماهتذ اس ىدحتشم كة انور امرمستةو رد ناكراعو نافدعض ىاربام هللا لوسراي دكت

 تثرضتخ نا انام ةظساوبا هكدؤيإنا ناعنا:نضلغوء ئزازكزا# ا رد براد ساّقلاو | ظ
 ردد

 | تيس يىوشمإ| ىوشر رده انج ديهد ماكحتسار :دار ديوك مهم منو هيلعدللا ىلضإ ْ



 مي ه٠ عع رفع ىداحلا ءزجلا

 فيك بج ار ك8 كا كاران امد. .دانأ ديا ا صةفررعل نأ < 5 يسع

 هريس سس دق ىدعسلا كاقو :

 كاقليبدنكا لان قتشز مانو نقلي هك ة» لاني ادا .«قوكتت لاب

 نيخاتو' توغنلا ىلع سوفنلا ضعب .مادقا تضتقا ةيهلالا ةمكحلان ا ىلا ةزاشا ةب آلاىفو *

 فوخلا حان اوريطيل ةيبرت كلذ نيب اهف مهلو ءاحرلاو فوخلا نيب نوددرتم محو مهبول

 مث ةيبهلاو سنالا تاقدارس اوغلس نا ىلا طسلاو ضبقلا ماقمىلا اولصي نا ىلا ءاجرلاو

 ةيبرتب ( ملعهللاورإ ةدحولا ىنداوا ىلحتلاو ريسلاىسوق ٍباقىلا ةسهلاو سنالا جان | وريطبل

 ةيمحتلا تاليواتلاىف اذكدرلاو دعبلال حاصل ني و لويقلاو ِتْرَد ةلل حلصي نء(مكحلهدا ع

 اودخما نذلا نوقفانملا كوش ةونغ نع نيفلختملا نمو ىا 1 ادحعسم اوذختا نيذلاو 0

 | م اهنم خسرف فصن ىلع ةئيدملا برق ةيرق رصقيو ركاذيو فاقلا مشب وهو ابق دجسم

 000 ىب ف لزت انق مدقو ةكم نم رج نجاعام لس سو هلع هللا ىلص هللالوسر نا 0 2 نادت

 اكلهو فوعنب ورمى, خش ناكو مدهلانب موثلك ىلع سوالانم نطب مهو فوع نبا
 ا كلذو لا اكللف فالتخاهفف هدعب وا انقىلا سو هيلع هللا ىلص هلوصو لق سا

 هللا لوسرلام هنعدللا ىذر ىساي نب رام لاق * لوالا عيبر رهش نم ل ةلل ةرضع د

 ادجسم هللا لوسر سساف ةراخم عمشل هيف ىبصيو ظقيتسا اذاهب لظتسي ناكم هل لعب نانم دب
 دجسملوا ابق دحسم ناكو نيءاسملا مومعل ادجسمىنب نم لوا رامعف رام هناينب ممتتساو

 مالاسل | هيلع هلوحدعيو نينه ىا نيرهاظ ةعامج هءاككاب مس وهبلع هللا ىلص هللا ل وسر هنف ىلص

 ءاعيرالامونو ء ءابالاثلا مولو ننالا مول هن هش اقىف ثسلنا دعل ةعمجا مولا ىف كلذو هتيدملا ىلا

 نع كوقناوغو امويرشع ةعبيراوا ىئراكفلا وع لوقتملاوهو ةلبل ةرمشع عضإ وا سيم امويو

 غبساو أ ضوتنم )3 ثيدحخلاىفو فرص مْ هبق ىلصتو اكارو انشام تدن !اموب هينا ناك مل طدتم

 هعضو دجسملا اذهف ةيبلخلا ةريسلاىف م( ةرمعرجا هل هيف ىلصف ابق دجسم ءاحمت داي

 نورثك الا هيلعاك ىلاعتهلل اصلاخ فوعنبو رمح ىنب ةنواعمب راو ملسوهيلع هللا ىلص هللالوسر

 ةلاسملاهذه ىطرقلا لاق (ةنحلاىف ادب, هلهللا ىئتةعمسالو ءاير هردي 4 ادحسم ىن نم )ثيدحلاىفو

 لامحالاروجانال عف راو مظعاو ف رشا ءانبهباوشب هل ىنب هانعمامت اود وج ولا لكن ماه رهاظ ىلع تسيل

 ليلا :نثف قوكت ىتخ .دازاهنا"هوقلا ف لاق كك اذعنو اسهل انما رعي ل "ناو ”ةفط أ ضان

 صالخالا ريغ ىلع ىبناف صالخالا نم لعفلاب نرتقبام بسحب و هاما فسضتاا اذه نكلو
 دجاسملا مكح هلعرنشلا هاظىف ناكناو هبهللا أعيالو هاباونالف ىضرم ريغ هجو ىلعوا

 وهف ءانب لكو ىهاطملاو رطانقلاو قناوخلاو طبرلا اذكو كلذ ريغو مظعتلاو مارتحالانم

 دقتعاول مك ةنحلا ىف تدب مهنم لكل لصحم لهف دحسم داع ةعامج كرتشا اذاو مداهتسا

 كارداامو) ىلاعت هلوقل ةيقعلا نوزوحلو دانلا نم نوقتعي مهنا مهل اك هلياعم ادنع ةعامج

 ”؟هقر كف ةيقعل ام دجاسملا قالا سايقلاو ضعبلا قب ةيقرلا كف مال.لا هيلع ىناارسف دقو

 ( قلاب )



 ةبوتلا ةروص مه ةمه رجع

 ءاقلاوبالاقو < هاحترلاو ف وخلا نيب كدنع مه سما نكيل ىنعملاو . دابعلا ىلا عجاو ديدرتلا تلق
 اهدعب لعفلاعقو ريختلل تناك ناف لعفلا اهيل نا زاجو مسالا اهيليءزا زاج كشال اما تناكاذا

 ءاجرالا نم مهبل عفيف 6 مكح قف مهلاوحاب هي ملع هللاو ل ىتلثنااما هلوقك نا هعم تناكو

 ىرمعلا عسرلانب ةرارمو كلامز بعكم هو نيفلختملا نم رفن ةثالثف تازن ةي.آلاو * هريغو
 مسوهبلع هللاىلص هللالوسر نع اوفلخت كلذعمو ريسامو ردب لهانم اوناك ةيما نب لالهو
 اماناز دبات ركسملا تقلا تكشيرت الاخ ةنيدقملا ليحا"6 نفقا“ انارتللام نت نيتك اوركيد وز وتخاف
 ةبابلوباهلعفام اواعفي مل نكلو هابحاص كلذكو هعنصام ىلع مدنق مهب قوحللا نم اهدعب 1

 سو هيلع هللا ىلص هللال وسر مهفق وف عزجلاو غلاراهظاو ىراوسلا ىلع مهسفنا دش نوه هباصاو

 لازتءاب مهسماو مهويزاشي وا مهولك اوي وا مهوسلاجمب نإ سانلاىهنو ةيآآلا هذه لوزتدعب
 ريك خيش هلاف هماعطب هينأت نا لأست لاله ةأرما تءاخ نهيلها ىلا نهلاسراو مهئاسن

 غلب شك لاقف مهب قاحالا ىف ةبغرب 22 ماشلا نم لوسر ءاجو ةصاخ كلذىف اهل نذاف |

 نولوقي نورخاو ارذع مهل هللالزني منا اوكده نولوقي سان لعشل هرصب ىلع فيخ ىتح

 تلز' ىتح مهمح ري اماو مهبدعل اما هللا مال نيج سم مهدنع اوراصف مهل رفغي نا هللا ىسع

 ةثالثلا ىلعو رث هلوقىلا 6 ىنلا ىلع هللا باتدقل ) هلوقب اموي نوسمح ىضمام دعب مهتبوت

 نرق ثيح هوجولا لمح | ىلع مهتبول نيب مْ ةدم مه عا ىلاعت هللارخا ةيالا © اوفلخ نيذلا

 | نارجهلا نا هنم ٍلعو راصتالاو نيرجاهملاو مسوهيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ىل ادق مكن وتب 5 1

 | كئاوانممهمالكو مهمالس اوعطق بفك باحصالا ىلا: ىرت الأ مايا ةثالث قوفولو زئاح ةيسرتلل |

 ببس ىلاعت هللا ىلا رومالا ضيوفتو ةينلا صالخا ناو هلجا باتكلا غلب نا ىلا ةثالثلا |

 ءاكللا و رافغتسالا نمديالف لاخلا صالخاو ةبوتلا لومقل رادم اضيا ءاكملا ناو ىلاعت هللا ةمحرل

 حتف ىلع اموي تلخد لاق هرمس سدق ىلصوملا حاف باحصا ضعب نع - ىكح  رازوالا ىلع

 هللاو لاف مدلا تبكب له ىدساي كيلع هللاب هل تلقف ةرفص هعومد تطلاخدقو يكب هتدجوف

 مدلاتيكب مالع تلقف مدلاتيكبو عمدلا تبكب كتربخا ام لجو نع هللاب ىلع تمسقا كنا الول
 املف لاقىنم لبقتالنا ىل حصتالنا عومدلا ىلع لاق مدلا تبكي مالعف ىلاعت هللا نعل ىلعلاق |

 ءاكيلا اذهلكتيكي حتق اي لاقو ىر ىبرقو ىلرفغ لاق كب هللا لعفامتلقف مانملا ىف هتيأآرىفوت

 ىلحصتالنا عومدلا ىلع برايتلق هتركب مل مدلاو لاق كقح نع ىنل ىلع ب راي تلقف اذام ىلع

 اهيفامو كتفيحصبةئس نيعب دا كاظفاح ىلا دعصدقل ىلالجو ىب نعوهلك اذهب تدرا اق حتفاي لاق
 اوملعناو هللا فنودهتجيو مهسفناب نظلا نوئيسي ىلاعت هللا ءالوا رباكا لاح هذهف ةئطخ

 لاق نسشلا تبىع املق 7 قطني لو هباحح ضعل ىف ليضفلا فتوو*ةرفغملاو وفعلا

 ةحاضفلا نمو ناصعلا ةحاضةلانم ناف قحمالك اذهو ريقفلا لوش * توفعناو هاناوساو

 اواخدناو هما.ةلاموب نوح رسال مهج ءاقتعنا ئرتالا نارفغل ادعب ىوخدلا هر ءاه اضيا

 هريس سدق ظفاحلا لاق : رئالا نم مهابج ىلع بتك ام ىلاعت هللا وحي نام ةنلا



 امد ق٠ عج مشع ىذداحلا ءوطأ

 دعصت ) ثيدحلاىفو نيْمْؤملا حاوراو هلوسر حورو اهارب ىلاعت هللاف هسفن ةثاخو هتلفغ ةوق

 هللا درخو ابَتَمَص و: نسخ قلتو .ةرككو حجحو موصو ةاك زو ةالصنم دسلا لمعب ةظفحلا

 نوفقيف ىلاعت هللا ىلا اهلك بجحلا هب نوعطب ىتح عبسلا تاومسلا ةكئالم هعيشتو ىلاعت
 ةظفحلا مثا' مهل هللا لوقف هلل صلخلا اصلا لمعلاب نودهشيو هلالج لج برلا ىدب نبب

 معا اناو ىل هصلخاالو لمعلا اذهب ىندري مل هنا هسفنىف ام ىلع ببقرلا اناو ىديع لمح ىلع

 ىلع خت ال يولقل اىفام ىلع علطملا بويل مالع اناو ىرغي ملو كسغو نييمد الا غ هملعب داداامب

 ىملعو قيامي ىملعك ىضمامب ىملعو نكيمل امب ىملعك ناكامب ىملع ةبزاعىنع بزعتالو ةبفاخ
 نيتولحخلا رغب امناو هلمعب ىدبع ىل رغب فيك ةىخاو رسلا ملغا نب رج الاب :ئيلتك نيل وألا

 فال الا هوا وا. ةعيسبلا ةكدالا ل وديو: قمل ,ةللع 2000 ناو نوملعيال نيذلا
 ىدعسلالاق : (نينعاللا ةنعلو هللاةنعل هيلع ءامملا لهالومتفانتنعلو كتل هملع انبراي نوعشملا

 سانسشان رب ندرك جرخ ناون * ساحن دشاب هدودنا مس ركو
 زيجب دريكن اناد فارص هك * زيشي رب نم ناج رز با هم

 حاولالا تملس مث ىهاوظلاو رئارسلا نم اهلك ملاعلالاوحا حاولالا ىلع تبتك مالقالا نا يلعا * |

 *ىثشنم ناو ) ىلاعت لاق م 'ىلاوكو ظفاوح..اهيلع تلكوو نئازخ *”ىش لكل لعجو ةنزخلا |
 نزاخم اهلاك لامجاللف ةرفسلانم ةظفخلاو ةنزخلانم ةرفسلا خسنتستف 6 هنتازخ اندنع الا

 ةظفحملانا اذه نم ملعف ىهتملا ةردس ةحلاصلا لامعالا نئازخ ةياغو اهملا ىهتنتو اهن: مدقت

 لويقملاريغو اهنم لوبقملا ىلع نيعلطمي اوسلو ةسلاقو' تناك ةبلق دابعلا لامعا ىلع نوعلطم

 ىلع ردّقبال قلخلا نع دعلا هافخا ناف هب ىزجي طودضم لمت لكف عفرلاو ضرعلاد«بألا

 هريس سس دق ىدعنللا لات“ : :ةكئالملا نع ىاقّا نع هءافخا

 ارام دنراسكحن بع اان # مدر دوخ ىورز هتب رد

 ار ا ناهن . ىاناد * بنغلا ماع دوس هج هتسإ رد

 اهلوح نمو ةئيدملا لهانم نيفلختملانمو ىا هلق نورخآ ىلع فطع 6 نورخاو #
 ىئاسكلاو ةزمحو عفان أرق «نوج سو نيروكذملا نيفرتعملاريغنورخآ موق بارعالانم
 لاقي ةزمهلاب نوأج م نوقابلاو ءانلاب نويجم هلصا نوكي ناىلع واولاب نوج نم صفحو
 ل مالا ئجئركا جم نومها ىلا :ةيلسدلاو' هترشلا اذا ةرئنهلاو ءابلاب ةتأجرابو هتيجوا
 ةففخم ءايلاب ةيجرملاو ةزمهلاب ةئجرملا مهو مهلا بيقع ةددشم ءايب جرم ريغ ىلاو طعم
 نوئجريلب ةبوقعوا وفعنم ”ىثب رئاكلا ل هاىلع نوعطشبال موق ةئجرملاو سوماقلا ىف اك
 6 هللارمال 24 نورخؤم ىنملاو برغملاىف ةمايقلا موي ىلا هنورخؤي ىا كلذىف مكلا

 وهو لاخلا نم هيلع مهام ىلع اوقب نا هي مهبذعي اما ف. ديريام مهبف هللا لزني ىتحىا مهنأشىف
 | # مهيلع بوتياماو 3 نيصلخم ريغ اوناك مهناف قافنلا نود راذتعالاوةبوتلا ىلا ةعراسملا مدع

 | نييذعم اما ءالؤه. مهنم ىا ةيلاخلا ىلع بصنلا لح ىف ةلماو مهتب وت تحصو مهتين تصلخنا |

 مم ما هيلا ريصن اع ملاءوه ذا هنع هزيم ىلاعت هللاو كلشلل اما تلق ناف“# مهيلع ابوّماماو |

 ( تلف )



 د م 7 01 اا ا هيي

 ارمشخ كناششت تعد د ارمشج ةيامك ككياتغ زج

 داشرلاب يلعا هللاو ناهجرد * دام ارسكدوخقيفوتىبدهج
 ررضلا عنمو مهيلع ماعنالا ةدارا دابعلا ىلع هللا ةمحرو ةبوتلا ىلع تام نم ه# مي>رلا ©

 ةاصعلل بيغرت اذا ةي الاف نينمؤملا نم نيشاتلا ريغم لا 6 اوماعي ملأ )ريمض عجرينا زوجمو . مهنع
 لامعالا نم متئْشام هكاولمعا ه ةبوتلا ناش مهل ناب امدعب مهل د لقو 2 ةقالتمل أوي وتلا "ف

 هيلع حمال هلاف د مكللمع هللا ف بصهرلو تيغرت 1 يو صيخر : .رهاظف |

 وياك 0 دكأتل نيسلاو بهرتلاو بيغرتلل دك أتو هلبق امل ليلعت ارشوا ناك اريخ
 اانا الهرب جرش 2 اهل بابال ا ل تلال ناول ) ريخلاىف آي نونمؤملاو

 ذارملا ناك نا مث مكل نيستو 2 اراك مهلح هنلع قخحنال ىلاعت هنا ىتعملاو ( ناكام 6

 هملع ةبسن نا ىقحتل ذئلح مدقتلاف «نونلعي امو نورمدام عر ىلاثت ةلؤقك“ ناو[ هل غنام |

 مدقا نورسيامب ىلاعت هملع نا ماهاال هدك آو هجو غلبا ىلع ةدحاو نلعلاو رسلاب طبخلا

 ةروضلا لوس ينط وك انوع ا ملم نايا ةهذال اخخلح لاو الا فنك نونلعي ام 37

 ني لالا ةناتسإل ىنعملا اذه ىفو ىلاعت هللا ةسنلاب لع هس .ه ىف هققحنو د انا ||

 0 مكأامعا مادقاب «نودرتسو) ةيمجلا|تاليرو د ١١ىف لاق ي ةنماكلاو ةزرالارومالا

 اهؤازجو رشلاو ا مكلامعا مئاتنوهف باغ ام اماف هنع متبغو و مكع هلاك 5 |

 ةمكحلاو ىلزالاريدقتلا وهف هنع متغام اماو ارش متلمعامو ريخا ىف دز مكتع بغت نا اهناف
1 0 5 

 توكلملاو كلملا ىف بولقلاو نوبعلا هدهاشت اهب ملاعو رشلاو ريخلا لامعا نم ملقلا هبىرج اهف

 4 نولمعت منك اوه ةمايقلا موي ىلا دّتمملا مالا نع ةرابعوه ىذلا درلا سبقع د مكش اف و

 مهنا ىل اعاهسأل يال امهن ا قةس الملا نم امهنيبامل راهظالا هئينتلاب دا راو امندلا ىف كلذل بق اق

 ىامهملعيو يال سل ىلع مهل رهظي ىاهتقاع « ءوس نع نيلفاغ اوكا لاحنن ::لهاح اوناك |

 لقاعل | ىلعف *: ىهتنا ءازلا نمهب قيطامه.اع سو اارختشال هلع ايندلا قةنولمقياوناكميتشا ا

 دنعوهللادنع حضتفباليك ةأافلا لاعفالا باكترا نع بنتجوةهطاصلا لامعالا قيرطىفىعسينا |

 ىلا .دعضن اوت هصواخ و: قسحل المعلا نإ ةكحتلا تالااؤأتلا[51لا31ه01تاؤزلا :ةفاكو نوال

 مالسلا هلع لوسرلا دو هتهولارونس هارب ىلاعَت هللاؤ هصالخاو هقالص دوق ردش تااؤدلعلا ا

 ور ردق ىلع نزكش وشاف هءاهصي كلذ ءالعتساف مهنا ا رون هنو ري نيئمؤملا حاوراو هنوسرونب هآرب - .٠ 2 3 6 ءءء: 57 5 0 ا ق 5 : |

 دن صحب مع جمس

 | صاخ وهف ا اريخ ءازجلانم اهل ام اهيديزا ناو ىهاظ سالاف ققحلا اهانعم ةيؤرلاب |

 | اهدادضاوةيزجالا نم كلذ وحن و زانعالاو ليم اركذلاو ءانثلاو حدالا راهظا نم ىويندلاب

 ١ ةنمل ةفايشلا ىلع بنغلا مدق 6 ةداهشلاو تنغلا ملاعىللا 0 تروملا دعرب لأ اك نآو دش ع

 ْ ةداهشلاو لامع الا نم هنورتسلام بنغلا انعع هللا ىخكر سارع نءانعو * هرطخ ةدايزو هملاع

 | رده كت -ءاوحسلا ىلادحصت ة 4 210 ىلا لاعلان راو . هتبوط ءافحو هي ص لا 0 ةميعوللا 4 2

 ار نيمزب قدها تور

 لئاوا رد

 ركذد

 امو توراه ندرك انمت نايب رد موس

- 



 مده © ٠ + ”جمس سف ىداحخلا ءز لإ

 11 رع نارنلا نا ل ةلردملل زنرلخ هند لقا دع زن ان امرا نأ 0
 نع رخآلاو هسفنل اهدحا نيحلما نيشيكب ىحن مالسلا هبلع هنا انلو اهكملم ىلع ناسنالل
 | ا

 ةياسلاف ةالاضلا ةضحخ ة ةينادب عاوتا ةداععلا ذا لطاب عراشلا ىل اع كا ادم و ء[| هعمأ |

 ةضحم ةيلام اهم عونو لصح ال ةرامالا سفنلا باعتا وهو اهنم ضرغلا نال اهف زوحنال |

 | ذخؤتال نكل ةبانلاب لصحي ريقفلا ءانغا وهو 2 ١! نال زوجت اهبف ةبانلاف ةاكزلاك |

 زوجنال نديلاب قلعتم هلا ثنح 0 جاك امهنم ةك يم اهنم عونو ةب ةلصصو ريد هحاك نب نم

 زجيععلاوهو رارطضالا دنع ةياننلا هفزاج لاملاب قلعتم هنا ثىصح نمو راشخالا دنع ةبانلا هبق ْ

 لفبلا قف نإآل ل ا لفنلا ىف اماو ضرفلا جلا ىف و اذه هنادا نع مادلا 0

 اهالص ناو غولبلا دعب هرمح ةالص طاقساب ىصوبنا ىلوالا ىواتفلا اوف ىف لاق *

 ل مس نا لجر ىصوا اذاو ىهتنا اهناكرا ىف ناصقتلاوا داسفلا لامحال كرت ريغب ||
 ةيوتكم لك نع رطعب هلام ثلث نم اهذيفنت تحتوو هز اح ةيصولاف هتاوم دعب ة اما ا

 زوحنال 3 ىلولا هنع موصل نا زوحالو كاذكيذيلا عوض ىفو ةطنخلا نه غا عاتجص كنمأ

 هنأ ساقلاو ناكسيفلا لاق + ( دحا نع دحا ىلبصيالو موصلال ) مالسلاهيلع هلق هلهتالص

 ءانقلا زو نإ نايحتسالاو ناع فاتر اك ىتليلاو هذ هلاو ةالقلا نع ءادتلا نوال اذ
 نااهب يرحب هنا دمت لاق !ذاو لضفلا مومسلف ةالصلايف اماو صنلا دورولف موصل .اما امهنع |

 ةيدفلا دارا اذا هايشالاىف لاقو * هدعب زاح ناو نفدلال اق ىدش نا ىتْشو ىللاعت هللاءاسش

 ظ اذكهو هيطعيمل هيهوتسي مث اريقف ةطنخأ نم نيونم ىطعي ريقف وهو هنالصوا هيبأ موص نع ٍْ

 لجرلا غولب ةدملقا نال ةع.ت اهرمح نمطقسيو ةنس ةرشعىتنارمتنم طقسينادعب كلذو |
 ىتيياممو *رجحلا باتكر خل ىف ةياقولا ف هركذ كنينس عست ةأرملا غواب ةدموةنس ةرمثعاتتلا |

 ادحاو انركسم ىطعاوا ىتح ناك املا ددع نود ماعطلا* دق ةالصلل ماعطلا ىف ريتعملانا معي نا (١

 نال راهظلاو موصلا ةرافك ىف كلذ زوجالو زوج ربلانم عاص فص1نمرثك ١ داو ادي ا

 نوي دم ريغريقف ىلا كك لادأ باصن عفد 0 ةياقنلا حرشىف اذك نيكسملا ددع امهيفربت

 بحاصواانويدم ناكولف لك ناكل رقفلا لاح فداصولو ىنغلا لاح فداص هب عافتنالا 7 !

 نوّمانلا كئلوا لعب مأىا ريرقتلل ماها © < اوملعي ملأ 8 اينغ هبنوكيال.هنال 0
 زواحو اهنف ها مدع ل 2 ةملاخلا ةحيحصلا :4 ةبوتلا لبق وه هللا نا#

 ذخأيو إب اهيلعباوتلا باجما ةبوتلا لوبق ىدادحلا لاق * نع ة 0 حصفب اك مهت ١ اتي نع

 ]| مالسلا هيلع ىلا ذخا هبدارا مهريغ تاقدصو مهتاقدص تاقدصلا سنج ىا ه# تاقدصلا
 . اهلش ىواضبلا لاق * دخ ”الاوه هللا ناكو هللا ىمابالا ةوكإل مهذخا نال هدعل ةمعالاو

 ْ مالسلاهيلع لوسر لا وه هققحذخ لإ نال ةيعب ا ءتسأ هفق هلدب فدل اش دك نحلوق

 هاوفا ىلع سنلغو عوطتلاو بجاولا ىلع قلطت ة هقدص عمج تاقدصلاو . اهذخال هع نهال

 محتف ىف م ةاكز دوقنلا نمو ارشع تابنلا نمو ةقدص ةيشاملا نم بجاولا ةيمست ةماعلا

 ىلع ماغن الاب عجن ىذلا دو بأن نم, اذواجملا ىا 4 باوتلا وه هللا !ناو وه بررقلا |

 (لك)



 عمت وأو .ريكيو عرش لب مامالا نيبكت رظتنيال وهف حاتتفالل مامآلا عم ربكيلو ةعرختلا
 ةياا در مي هو >>

 ىلع ةالصلا نم لضفا ريبكلا ىلع ةالصلاو . طبحملاف اذك ةدحاو ةعفد مهيلع ىلصي زئانجلا

 ةزانملاةالصىف دوجسلاو عوكرلا ضرف مدع ةمكحلاام كلاثلاو * تارمضملا ف م ريغصلا

 هللدنعتلاب صاخ دوحلاو عوكرلاو تسلل عافشتساو هءاش او ءاعاذ ةزانجلا ةالص نال لق

 ةلملاىف قواخملا مظعتل زوجم تناك ةدحسلا نال :ةيدمحملا ةلملا هب صتخلا ةطساو ريغ نم ىلاعت |

 ىلصملانيب ضرتعا تيملانال ليقو . ىلاعت هللاريغل دوجسلاو عوكرلا نع انهن نحنو ةفلاسلا

 ناطيشلا مهوتاك تمملل هلا ةلهجلاو ءادعالا مهوتل دوحسسلاو عوكرلاب سما ولف ىلاعتهللا نيبو
 ادبعتم ادجاس ناكناو الهج ىصعو ادسح ىبنأف مالسلا هيلع مدآل هنا ةكئالملا دوجس نم
 بلاقو قحلا وه ةققحلاف هلدوحسملا نوك نع هباجتحاب هدسحو هلهجم نئتفاذ كلذ لق

 ئماجللا: لاق ؟ بارحلا ةلزنع مدآ

 از كسو دش نا ارح رع 2: از تسوزل ناد هكا عا

 ايدك تم دك 6 1 نا
 : هريغ لاقو

 تانارخردرو ىدحسم ردرك ١2 ناددكم رز زربأ تارخ ناذا

 تومي يسم نمام) ثيدحلاىفو ةثالث تملا ىلع ةالصلا ف فوفصلا لعج بحتسي هنا عبارلاو «
 نوعبرا ةمالا همحعم ىف ىتاربطلا لاق ( هل هللا رفغالا قوفص ةئالث نوغلس ةها هلع ىلصف
 اوعفشالا نوعبرا هلع ىلصي سم نم ام) وهو ملسم ثيدح ىف ددعلاب حررصتلا ءاحو ةئاملا ىلا

 | ةثالثبك انج نولوقي مهن أك ءاجرلا ىف عسوتلا باب نم كلذ نالف فوفصلا ثيلثت رساما (هيف
 ريصع تحبس هاف دخاتملا ىلا ىطخلا ريثكت ليم اذهو نيا اندر الف نفاس ف و
 ةجرد هل عفديو ةئيسأ ةنع ظحمو ةئدح ولن لكب هلت تكي هنال دكتسللا كاتم 0
 ةليضفلا ىف مهنا رهاظلاف ةثالث فوفصلا:لعج بحتسا اذاو ءاجرلاىف عسوتلا باب نم وهف |
 | قوفص لضفا ىلحلا لاقو * رخاتلاب نورومام مهتال مدقملا ترتطلل ل ةيمالو ا

 هتعباتم نوكتف مامالا لاحب م العا لوالا فصلا ناف تاولمملا رئاس فالخم اهرخآ ةزانملا

 لاق هنا مالسلا هيلع ىنلا نع هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىلا نعو * رفوا هباوثو كك

 ىفاك ( دجسملا ىحاونىف اواص ناو لوالا فصلا لها مه دحسملا لخدت ةسمز لوا) |

 ىف م حلاص دبع مهفوالا نوعبرا طق عمتجمل هنالف نيعبرالا رس اماو * قئاقحلا ةصلاخ

 بيرقلا تقف كنيعبرالاو فوفصلا ةئالثلا نم نيرمالا لقاب ةعافشلا لصحنو مكحلا ترا

 ناوث لصيو تملل اعفن رافغتسالاو ءاعدلا ىف نا سماخلاو * قبس م لوالا وه بحتسملاو |

 عمجاوةءارقلاو جحلاو ماصلاو ةالصلاو قتعلاو ةقدصلاك انلاموا ناك ايندب هنلا برقلا عبمج

 ىنجا نمناكول ىتح كلذ هعفتيو ةعبتلا تملا ةمذ نع طقس نيدلا ءاضق نا ىلع نوملسملا

 هقفتيهثم هلحاذ قوقحلا نم قح ثلا ىلع هل ناكاذا ىلا نا ىلع اوعمءاو هتكرت ريغ نموا

 ةالصدريغل هلمت باوث ناسنالا لعجنا ملعا كلملا نبا لاق * ىحلا ةمذنم طقسي اك هنم ا



 مدي ئه >جم رقع ا نجلا

 | كؤانن 1 لاقت كاذبا كداتتو كدمحنو 3 نأ نك اوفا متؤملاو و مامآلا

 | | سأبالو ضرفلا ىلصم هبت ةروهشملا هلاك 8و < ذيل كاتم لحو هلوق كريغ هلاالو

 كوالا ىلا لق«ضرفلا فذ زوج ال ام ههف زوجبف عيسوتلا ىلعىنم لفتلانال هبهنايتاب ىلفتتملل |

 هب صيام وا ىنالخلا ىفاك ه ا مالسلاهيلعىنلا ىلع ىلصيو ربكي مث ةزانجلا ةالصفالاهكرت |

 ىلعو ميهاربا ىلع تيلصاك دم لآ ىلعو دم ىلع لص مهللا لوقيف قمت لان 2 ْ
 لا ىلعو مهاربا ىلع تلاواب باع ىلعو دمت“ ىلع كرابو دمحم ديم. كنا ميهاربإ ل | ١١

 هلوقو .قالطالا هلع لداك ةلماك ةالص دمحم لع لص مهللا ىتعملاو. ديجم ديم كنا مهاربإ |

 لكشيالف هلآ و مهاربا ىلع ةالصلا لثم هلآ ىلع لصوىا ةلا فطعنم دمم لآ ىلعو
 سم ركل ل ع دنو ريكي قاتلا "مرهق ا وهاك ئوفأةهةسللا 'نؤكك فوحكو "|

 انركذوان ريكو انريغصو اناغو اندهاشو انتيمو انْ رفغا مهللا فورعملاءاعدلا نسيو احولو |

 اذه صخو ناعالا ىلع هفوتف ام هتياون نمو مالسالا ىلع هنحاف انم هتلحا نم مهللا اناثتاو |

 ناك ناو هناسحاىف دزف انسحم ناكنا مهللا ناوضرلاو ةضورلاو نارفغلاو ةمحرلاب تملا

 نونمللاو ىص!اىفو + قئاقملا نويعىفاك نيمحارلا محرااي كتمحرب هنع زواجتق ائيسم |
 انلهلعحاو ارخذو ارحا انلهلعحاو اطر انلهلعجا مهللا لوش لب امهسذ مدعل املهل لة

 قولي عيخشجو ىدلاولو ىلرفغا مهللا لاق نسحب نمو ةعافشلا لوبقم ىا اعةشم اعفاش |

 خردل للسو هيلع هللا ىلصانا 2 عفاف ك نيه ارلا محراايوكتمح رب تام ؤملاو نينم ؤملاو تانيلشملاو

 هيلع لخد ءاثالثلا موي كلذو رولملا هربق ريفش ىلع عضومث هريرس ىلع عضوو هنافك اىف |

 هلعيوبام دعب كلذو تيبلا عسيام ردّ راصنالاو نيرجاهملانم رفن عم هنع هللاىضر ركبوبا

 مهلل 1 6 0 ك2 كج ا وهو ءاعدلا اذه هلئالص نمضو تاريبكت مدراب مالسلاهملع ىلا ىلع ىلصو ةفالحلاب |

 ىح هللا لسس ىف دهاجو هتمال حصلو هب هيلع هللالزئاام غلب دق لسوهيلع هلل !ىلص هلا دهشنانا |

 ا عجاو هعم لزنا ىذلا لوقلا عبتنمم انهلا انلعجاف هتلك تعو هنيد هللا نعا

 انمث هبىرتشنالو الدب هبناعالاب ىبَسال امحر انور نينمؤملاب ناك هناف انف رعتو انب هرعت

 اوراشتسا ةمئنمو ملسوهيلع هللا ىلص هبقيلي ىذلاهنال رك دلاب ءاعدلا اذه اوصخامتاو ادبا |
 عفارريغتسملاالا ةمئنمةيثب لامشو ناين 10 نيتميلست سو ريكي مث »كلذ لثمب زيشاف هلذ وعدي فك ١

 نك ذاهدعي سيلهنال هيدي ةعبارلا دعب لسريو ةيناثلا ضفخ نو تاَواّضل اًرئاش لَم هنوص

 هيدي عفريالو ىنالجلا ىف ننسف مالسلاو ءاعدلاو ةالصلاو ءانثلا اماو عبرالا تاريكتلا وه

 ءاج هنا لع هلم غرف اذاف ردنقم رك ذ نيتريبكت لك نبي ع رش هنال لوالا نيكألا ىفالا |
 هركيملءاعدلا وءانثلا دصق نا ةزانملا ىلع هتالصفف ةحتافلا ًارقول هابشالا ىف لاق + رخآآلا ناوا

 زظنتي اهتاريبكت ضعب"“ قدس دقو ةالصلاوف مامالا كردا اذاو . ىهتنا ملكا لعل دصق ناو

 فسوب ىبا دنعو ايلاوتم مامالا مالس دعب هبقبسامب ىنأي من اهيف مامالا عباتبف ىرخا ةريكت
 تاوفل اهدنع. ربكيال ةعبارلا دعب كردا اذا اماو هعم عرشيو ربكي لب رظتنال ىفاشلاو

 تقو ارضاحناكواو تاريبكت ثالث ىضق مامالا لس اذاف فسوب ىبا دنع ربكيو هيلع ةالصلا |

 ( ةعرحتلا )



 ةبوتلا ةروس ميك ع4 قج>

 ناالامهللا تملاىف دجوي ملو ةفشملا دنع ةوهشب ناك اذا ىملاب لاستغالا بجي امنا هنال رظن

 المح لتحول ىتح لاستغالا بجو» ناك امفنك هدنع ىلا نافذ ىفاشلا بهذم ىلع لمح

 ىفو بوكءاوا ندنلا لش غل لوما قوكشتا ىنشيو هدنع بج ىلا هنم جرخف القث |

 هل لحي لسافلا نوكي ناو سأر الب فصتلاو رفاكلا لسغي الف سأرلاعم فصنلا همكح
 فل دجوي مل ناو اهنم مرحب محروذ اهممي رفسلاىف ةأرما تنام واف لوسفملا ىلا رظنلا |
 لجر تامول اذكو بوث ربغب ىنجا اهم ةما تتام ناو اهممي مث ةقرخ هدي ىلع ىنجا |

 هلسغ ةاهتشملاوا ىهتشملاربيغ تامولو بون ريغب هتمواوا هنم مرحم محر تاذ هتمم ءاسنل | ناب

 هتييوز لدسبالو رهريغمرك ود جولا هدر اهي عطول لا تحتوي قوة لإ نكارإ]
 تنملاىلا برقا لساغلا نوكيزنا بحتسو * هجو» ةجوزلا تعفترا اذا الا اهجوز لسغتو |

 روتسم سانلا نم لاخ عضومب لسغلادنع تيملاعضوب. ناو ةنامالاو عرولا لها ملعب مل ناف |
 نيملسملا ىتوم طلتخا ولو ةيلخلا ةريسلاف امك هليعي نمو لسافلاالا هلخديال مهنع |
 كرت رافكلا ةمالع هلع تناكنمو هيلع ىلص نيملسملا ةمالع هيلع تناك نش رانكلا فكما

 ةالسملاب نوونيو مهيلع ىلصو اونفكو اواسغ رثك ١ نوملسملاو ةمالع هيلع نكي ملانمو ظ
 تناكوا ءاوس ناّهررفلا ناك ناو نيملسملا رباقم ىف نونفديو رافكلا نود نيملسملل ءاعدلاو |
 لهتسا نمو ناكدريغلاا راقمف نونقديو نومك نواسغلو مهيلع لصي مل رثك ا رافكلا ا
 هيلع ىلصيالو ةقرخىف جرداو راتخلاىف لسغالاو هيلع ىلدو ىمسو لسغ ةدالولا دعب |
 لغاز ىلا :هعفدؤ' ةنفج'قائاقلاو :ةترتخ ىف هفلؤةساحتلا# لسع, هلشغا لقاك توق هس نايف

 ٍلسم ىلو هليبرح ريغ رفاك لسغ حابيامتاو الصا رفاك لسغ بجبال ىتاتسهقلا لاق + هنيد 0

 ضبا عطقنا اذاو:اهسهلافإلخ دنع: سنا: دنهعلا لسعيو# لثئعتال ديهشلاوا# ىبالخلا ىف اك '

 حصاللا ىلع لسغت عاطقنالا لبق تدهشتسا اذاو فالخلا اذه ىلعف تدهشتساف سافنلاو

 طوقسوا عبس سارتفاوأ ريزعتوا صاصقوا محرب لتقولو لسغ ةكرعملاىفواو لتقريغب تامولو |

 ةياورىف لسغ قيرط عطقوا ىتبل لتقول مفالخ الب لسغ اهوحموا قلطوا قرغوا ءانب |

 هسفن لتقولو ناتياور بولصلا ىلع ةالصلاىف ةفيشحىا دنعو ةياورلا ىهاظىف هيلع ىلصنالو
 قاثلاو + ةعافش ةالضلاو هلقيوتال هنال, هيلع صيالبصالاو انتوا ةفالجالب هيلع سباب
 ةنس ىلع تمدق اذلو هروضح تقو اهتقوو ةماعلا دنع ةيافك ضرف تملا ىلع ةالصلانا

 الاغ مهتاف اذهنع ةلفغف ةكم لهاو ( ةزانلاب اوعرسا ) ثيدحلاىفو ةنازخلا فاك برغملا
 نينكب تقاولا اذعرالبق كام نوكي دقو رحسلا ىف حستلا تقووا رهظلا ديعب تنملاب نوئبجم

 لوب « ةئسللا دصاقملا فاك هيلع صمم حبصلاوا رضعلا ىلصي ىتنح ةبعكلا بابدنع هنوعضفف |

 ترضخ ناو تاقوالا هذهىف ترضحنا ةهارك الب اهبو غو اهئاوتساو سمشلا عولط نيح

 6( كل مب - نايلاحود )

 | ةزانللا ةالصزوجو . ىلاعتللا مهحا نامزلا اذهىف اذه نع ةلفغىف ةدإب لك لهاو ٍريقفلا

 لوي ىا ىننيو ربكيو ناميالا رونو معلا لحم هنال ردصلا ءاذح مامالا موو ترخا اهلبق

 د1 212 0 جا و و 7 مز ات تح سدو مم ا ت2

 هيفريقفلا لوقي *« مكحلا ةلئساىف 5 هلسغ ءايحالاىلع بجوف لزنا عزنلا ةدش نم حانداو



 مد 245 زج رشع ىداحلا ءزجلا

 ١ مل ناو هيلع ءاسشغالانم ةاكزلا ذخا باج ال لزت أدم مالك اذه لبقو *اذكه ذخؤتال
 8 دخ .ىنعملاو كلذ ىلع لاخلا ةلالدا ( ردقلاةلءل ىف هانلزتا انا» ىلاعت هلوقكمهلر 5 مدقتب

 ةيدوبعلاف دبعلا قدص ىلع اهتلالدإ اهب تيمس و ةاكز ىا ةقدص نيماملا ءانغا لاوما

 | اهرك مامالا اهذخا ةاكزلا ءادا نع عنتما نم رابتخالا ىف لاق * ءاهقفلا رثكا بهذ هلاو

 مدع بهذملا ىف دمتعملا هايشالاىفو 6 ةقدص مهلاومانم ذخال ىلاعت هلوةل اهعضوم اهعضوو

 دعنا قلو: اهزكب هنم نشأ الا ىعاسلاف ةاكزلا ءادا نم عنتمانمو طبحلاىف لاق + اهرك ثخالا

 طوسبملا ىف لاق *ىهتنا هسفني ىدؤيل سيملاب هربجي نكلو رايتخا الب اهنوكل ةاكزلانع عقبال
 تارداصملاو تايابجلاو جارخلاو ةيزجلاو روشعلاو تاقدصلانم اننامز ةملظ ذخأي امو
 لبقو مهيلع قدصتلا عفدلادنع اوون اذا لاومالا بابرا نع كلذ عيمح طقسي نا حصالاف

 ىلا مهل عدا ىا «مهيلع لصو## داعي نا طوحالاف طرش خا 6 كاب نم ع

 ظ وهف مهبولق اهب نئمطت و مهسوفن اهيلا نكست 46 مهل نكس كتولص نا # مهل رفذتساو
 مهتمادنب  ملع# مهفارتعاب *# عيمس هللاو ف ضوقنملا ىنعي ضقنلاكلوعفم ىنعب لعف

 نكس كتولص نا مهيلع لصو )) ىلاعت ِهلومب ةعورسشم تمملا ىلع ةالصعلا ىفاكلاىف لاق *
 ىتا ىفوتامل مالسلاهيلع مدا نا - ىور  (رجافورب لكىلع اواص) مالسلاهيلع هلوقو مهل

 مدقتو هوطنحو بابشلانم رتو ىف هتنفكو هتلسفف ةكئالملا تلزنو ةنملانم نفكو طوذحم
 مالسلاهيلع ليربط ثيش هدلو لاق ةياور ىفو * هفلخ ةكنالملا تلصو هيلع بصف مهنم كلم

 هوربقامث ةريبكت نيثالث ريكو هيلعىبصف كيباىلع لصف تنا مدقت ليربجدل لاقف هيلع ىلص
 اذكه هل اولق اوغرف املف مهعم هيصو وه ىذلا ثيش هنباو هيلع نيالا اويصنو هودحلامث

 دحالاو نفدلاو ةالصلاو نيفكتلاو لسغلا نا ملعب هنمو 207 كتوخاو كدلوب عمنصاف |

 هنال ةافانمالو ةمالا هذه صئاصخ نم ةزانملا ةالص مهضعب لاقو * ةميدقلا عئارشلانم

 اواعفل كلذك تناكواذا شيرقل ةفورعم نوكت نا ةميدقلا عئارشلانم اهنوك نم مزليال

 مهيلع نواصيرو مهنونف كب اوناكو مهاتوم نولسغي ةيلهاجلا ىف اوناك مهضعب مالكىفو كلذ
 كنلع لوي مث ىثيو اهلك هتساحم ركذيف هريرس ىلع عضوي نا دعب تملا ىلو موقينا وهو
 رورعم نب ءاربلا دجو ةنيدملا مدق امل مالسلاهيلع ىنلانا - ىور ب نفدي مث هللاةمحر

 ةالصف اعبرا هلالصىف ريكو هربق ىلع ىلصف هباحصاو هللالوسر بهذت تامدق هنع هللاىضر
 ةرانطا ةديعست ا طرود رككأ ىعو ًازيلاقام لع ةرجييلان م كوالا ةتلجلا تصرف ةزاذملا
 طرتشتال ةللاو ةيضام ةعيرش تملا لسغ نا لوالا * ثاحنا انههو * ةنقلا ىف كرفك

 نيفاكملا ةمذ نع ضرفلا طاقسال طرش ىه امناو هتراهط ليصحنو هلع ةالصلا ةحصل أ

 نع ضرفلا طقسي لسفلا ةينش اوما اوكرت اذاف ةيافع ضرف تملا لسغ ناف هلسغب ىا '

 راشك تالا يحين هال تلا حسي راك و كاست لاسفل نوت كوَمَف!ريعو 'نساغلا ةفذ

 نال ردك شبحاف ال1 قا تيم جكو لوا ةقازك لبعلاب علب هناالا ةيؤمدلا "تاناوملا/ |
 حورلا هتقداف اذا تيملا نا لبقو * لمعف مهم دجوبملو مدا ىنل هجون لسفلاب باطخلا |

 (حاداو )
 ظ



 8 ل < اسد

 قاقاشألاَو عمطلان ذز ناشالا وكل ودع طفلا ةااعا) ةغما لاق باكو هايتس

 لاهالاو لاكتالا نم دعبا نوكف .
 ىنامشي بناح تدشك « قاد اولادك يفد نوح

 تسدبا تواقش ناشن ل * تسد هكارهانك ىنادنرو

 نم ةيناودلا ةفصلاكاهنمقفانملاف نمؤم اهضعبو رفاك اهضعبو قفانه سوفنلا ضعبنا معا *

 ةشرطلا ة هيبرتو ةعارمشلا ةسامسإ سفنلا ىلع ىلقلا ءالتسا دنع ةفعلاب لَدَيَم اهناف نك

 رفاكلاو ةبولغم نوكت لب ةوبشلا اهنع عزت ثدح ةيلكلاب لدشال اهنال ةقبقحال ارهاظ

 انش لالش اهناف# تو رطخملاو لوك اا انلط نما دتعالا تلظ أف ستيلا فضلا
 نمّؤملاو دسملا نم للحم لدب ءاذغلا ىلا دسملا ةجاحل برشلاو لكاالا نع ءانغتسالا وهو ظ

 دشن أ لتحت اهناف'ةناطاو وادتلاو ركلاو كشنلا رد هنن كلقلا و 'ةقلو ةناقل اانا

 مالسالا روني سفنلا ةراتتسا دنع ةنامالاو قدصلاو ةحماو عضاوتلاو إك١ نم اهدادضاب

 نم اهريغو تافصلا هذهو اهبر رونب ردصلا حارشناو بلقلا ىل 90 رون حشرتو |

 3 ضعب اهفف بلقلا تافص راوناب ةيولغم نكت مل وا ةكلاب لد مل اذا سفنلا تافص

 عبرا ) لاقف قافللان م زدجلا 9: دعاولا ةملخلاو ةناملاو ةذكلا مالسلا هيلع ىنلا لمح مك ا

 اذاو ناخ نما نا اذا سم هنأ مو ىلصو ماص ناو قفانم وهف هف ن كل

 ىتح قافنلا نم ةلصخ هف كنك ام ةدحاو هبف تناك نمو ردغ دهاع اذاو فلخ ا دعو

 نم صالخلا لصحننا ىلا ةقرطلا باداو ةعيرشلا ماكحاب دهتجم نا لقاعلاىلعف * ( اهعدي |

 هنا  ىور  مالسلاهبلع مدا هينانم نمؤملل ثاريم ةئيطخلاب فارتعالا نا مث ةيلكلاب قافنلا |
 ءاكبلارتكي نا بئانلل.ىئش اولاق اذلو هذ رفغو هتبوت هللا لبق ىتح ةنس ىتام هبنذ ىلع ىيب |

 ه.لسوت اذاو ىلوو ىبن لكل عيفش هناف مالسلا هيلع ىلا ىلع ىلديو ةبوتلا دنع للذتلاو

 تانمؤملاو نينمؤملا عيمم رفغتسيو ىلرفغت نا دمم .قحب ىهلا لاق ثيحوملاعت هللاىملا مدا |
 اهرتسي نا هدانع بونذل هترفثم ىنعمو هبونذ هلرفغي نا هبر دنعلا لاؤس رافغتسالا ىنعمو .|

 امنذدمعتسال نا ةبوتلا طرش نمو مهرس كتهالف ةناط مهرومأ ةنفكلو هلضف مهيلع |

 لظفاألا لاق : ىلاعت هللا لضفب هنع وفعم وهف أطخ وا وهسب هنم عقو هلا

 ىهانك ىف ”ىوعد دز هنوكح ارام * دز ىص مدارب ناصع قرب هك ىلا

 مهبونذب نيفرتعملا نيفلختملا ءالؤه لاوما نم ىا  مهلاوما نم ا دمحاي « ذخ هه

 فلختلا راضوا نم هباوخطلت امع ىا:#* مهرهطت 8 كنوك لاح * ةقدص
 نس لا مهعفرتو مهتانسح اهذخاو ةقدصلا كلتب ىمنت ىا ه6 اهب مهكزتو

 مهلزانم ىلا اوحار مهيلع هللا باتو مهقاثو نم مالسلاهيلع ىبلا مهلح امل هنا - ىور

 انع اهب قدصتف اهذخ كنع انتفلخ انلاوما هذه هللا لوسراي اولافو اهلك مهلاوماب اًواحو

 هب لمكتل مهلاوما ثلث هللا لوسر ذخاف ةيآلا هذه تلزتف كلذ ماللاهيلع ىلا هركق

-_ 

 1407 ا

 ظ

 اهناف ةضورفملا ةقدصلا تسيل ةقدصلا هذهف مهفلختل ةرافكلا ئرجم ايراج نوكيو مهتنوت



 قو لاو جوج © جتك 7 : 2606ج هويام عقم حمر ج بمذوجم مطاع رج [1] 0 ب وصخ ىضوو ضخ رعبرمل عم نوص

 11 رج ويضم

 ةموهفلا مهتبوت ليغيذا مهيلع بوسي ناهللاىسع دبا ميلا ىلائنيللا ور ءاملاباظلشتو ١"

 م5495 زعح رقع ىداحلا ءزملا

 ضعب ىفو * ربقلا باذع ىناثلا باذعلاو لوالا باذعلا وه انهن مهحضفو امن سنا

 نيترملاب دارملا نوكي نأ زوجمو باوجلا ىلع ردي الف اموب نيعبرا لأسي قفاخلانا راثآلا |

 6 نودري مث 9» ىرخا دعب ةرك ىا (نيتركرصبلا عجراف ) ىلاعت هلوقىف اكريثكنلا درح
 تيك اكثنلإ| دعب مظع باذع تققحو ) رانلا باذع وه 1 مظع بادع ىلا 0 ةمانقلا مولا

 تقف ناطارع تيكناا ىبانع جيهوتيؤرو اقل رون زا ناشبا تيبوجحموءت نعداكردزا

 [ تسي رتكرزب نارجم
 [١]نكمنا نكيلو نكىاوخ هجره * نحس وكم خلت قارف زا
 [0]تسيب : جيب اجي ريغ تهاني ىب * تست جيه وب تقرف زا رت خلت
 [س]وتىور قارف :دنام تس «سسلا خلت كرم نارازه دص

 [54 !تسلفغ و قحدعيزا ليسا #3 د نا رهو نارود روج

 دا اج ةاع 5 نا تليد دع درذكت ناو درذكب اهنبا كك

 [ةتادوؤا مرسال ومدنكلا دز اي قون :طوش اهيكذاخ - نب[ سوا نقحزا

 تساودب نازرل نانح تقرفزا ديب * تساهدشنزازوسنانج تقرفزاخزود

 ا ازارسماوت هل, تيا ات ع دارش نوج قارف ذا موكبركح

 # مهبونذب- 8: اورقا © اوفرتعا © ملف نخل موق ةنيدملا لها نمو ىا 7 نورخاو 0

 كلذىلع اومدو نيقفاملا راوج.ءوسب ىضرلاو هلع ةعدلا راثياو وزغلا نع هناك لكيلا

 دجسملا ىراوس ىلع مهسفنا اوقناوا نيفلختملا نم ةشاط مهو ةبذاكلا ريذاعملاب اورذتعي ملو

 ؛ يه2 صصص

 دحسملا لخدف هزفس نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقف نيفلختملا ىف لزئام مهغلب امدنع |

 ءالؤه .اولاقف مهنأش نغلأشف'كلذك- مهارواةعيركلاهتداع بنسبح نيتعكر ىلصف الوا ظ

 ذلا وكلا )لد ةنوكيسب حن مهسفنا اوقلطيال نا اومسقاو هللا اودهاعف كذع اوفلخت |

 مهرذعاو مهقلطاف تلو )0 مهيف صوأ ىتح مهلحاال نامسقا اناو) مالسلا هيلع لاقف مهقلطي ا

 ةقباسلا ىزاغملاىلا جورخلاو.ةحلاصلا لامعالا نم مهنم قيسام ونه ه6 احلاص المع اوالخ 000

 كلذ ىلع مهتمادنو مهمنذت و ةرملا هذه نعاتلختلا'ىف مهبونذي فارتعالا ن 1 ام مطاللو

 فاختلا هيف لخدف ارخآو الوا ةئيسلا لامعالا ن نم مهنع ردص ام وه: 6 ائيس رخآو ف |

 هب اطواخم امهنم لك ناكل ذو العا القنا :كيوتاجالاب واولا ىلدتو كوس ةونغ نع

 كلوقؤ :نيكعلا نود نيللا ىلع ءاملا دارنا ىضتش نيللاب ءاملا :تطلخ كلوق ناف غلبا وهو

 وكب اهدحا صاصتخا ىلع ةلالد ريغ نم امهنيب لحام عاهبا هانم نحالاو ءاملا؟ةللحلا|

 اوفلختو ةرم داهجلا ىلا اوجرخ لاَ ىدادحلا لاق * هب اطولخم هنوكب رخ آلاو اطواخم

 امهعمجىا مهاردلاو ريناندلا طلخ لاش املواوسلا لمعلاو اصلا لمعلا نيب اوعمجل ةرم

 هيلع لضفتو انتايلا-تانلتل قعازواجت * ميحر روفغ هللا نا هه مهبونذي مهفارتعا نم

 أ نيمركألا زكا نم وه ىذلاعامطالل اهناف لوبقلا بوجونم ى هع ةلك هدفي ال !لياعت وهو

 [د] ؟ 0 بوينس عتج مسمر بججمذوجم امج رج [1]3 كككرحج هويكجستع عت جهكرخ هىعوجت سك كعك عمر كمر ب ويس ل عقرب (باحنا )
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 ةبوتلا ةروس مدي عة جح

 2 هللا لود ةلضفلاب ا (ةماقلا رن واوالا وز «باتكلا اطعاو هؤيكلاوأ]
 ا وه ىباثلاو ممهلاب اماو مدقلاب اما قيسلاف ىهتنا مثالا رئاس لبق ةنحلا ةمالا هذه لخدتف ؤ

 دق عمساف عماجلا ركبا تنك لاق هرس سدق دينجلا مساقلا ىلا نع  ىكحي  مدقملا حجرملا |
 | كلذك لزا رف مداقلا ابا اي تقبس دق عمساف ةيلاثلا ةعملا ىف تقولا مدقاذ مساقلا ابا اي تقبس

 أ

 | ىنقيسي نم ىقرعي نا هللا تلأسف مساقلا ابا تقبس دق تعمسف عماملا ىف حّبصلا لصا ىتح
 | سالا رخآ جرخم ىذلاوه كقبس ىذلا بارحما ةيواز نم فتاه ىب فتهف ىروكب عم

 مهرخآ ىفو سانلا جرخ نا ىلاتسلج مث ةعامس تيلصف رصعلاىلا تسلج مث ةعملا تيلصف
 ”ىشىأبف تلق لاوزلا تقو لاق ةعامما رضحم ىتم خسشاي هلت اقف هبت قلعتف ريك ىا مهخيبش
 | موي ىلا تبقب نا تبون عمالانم تجرخ اذا انا مساقلا ابااي لاقف كيلع تللد دقف ىنقبست

 ىونثملا ىف لاق : مدقلابال ممهلاب قيعلا نا تفرعق لاق عماجلا ترضح هلثم

 لذا تقصو ةويوك "ىدركف ةطاخ *. لاتتع اور لا تالا ككف 4ل وا

 نااقتما زر دكا لذ ةيينط دج *+ اذامزأ ئه رده وربع همكم لو
5 . - | . 0 

 تلادخف هكاحما هتوكوزارد هج * تسار مسج م ىهتوكوذادد نبيا

 | درك -البمج ىلإو ؟كفسرفن نيف »« درك ل يدبتار مسج صادخ نوح
 1 كم 7 0 5 6 5 ا

 | 6 باعالا نمإلب ةنيدملا ىنعيمكتدإب لوح ىا نوقفانم هلوقل مدقم ربخ 6 مكل وح نمو وف |
 أ !ةنيزتعو ”ةنهج معو نوقفانم © برعلا نيبو هْنب قرفلا قبس دقو ىداوللا لها"نم ْ

 ظ ه6 قافنلا ىلع اودرم 3+ موق ه6 ةنيدملا لها نمو #8 اهلوح نازل :اوناكيإن خد عينا ؤيزساو

 هيلع نرعلا ملا علَع دورااو| دنا هدش رهام قفانم رداي قاشرب هدوك تماقاو كيأ ةدازكيوجك]

 | ىلص هللا لوسر تيد اهفىتلا ةرجهلا راد اهيديرا تقلطا اذا * ةنيدملاو هدايتعاب هيف ةداهملاو
 | مظيندم عملو . ةيلصامملا نوكتف هب ماقا اذا ناكملاب ندم نم هربقو هربنمو سو هيلع هللا ْ

 طا مملا نوكتف ةعاطلا نيدلاو عاطا اذا ناد نم وا ةزمهلاب نئادمو اهناكساو لادلا

 أ ءالانوكسو ءاطلا حيتفب ةببطو ةباط اهنم ةزيثكءامسا اهلو . ءابلاب شياعكز مهالب نيادم عمللاو

 | اهنوكل وا ايف اهشيع بيطل وا مهتعدو مهنمال اهيثك اب اهببطل وا كرمشلا نم اهولخ
 ثيخريكلا قي ك) مهرارش ىا ( سانلا ىفنت ) ثيدحلا ىتو * قافنلا نم وا ةبرتلا ةرهاط

 الب :لخدت اهرحتج ىلا .ةنملاءزوأت اك ةنيذملا:ىلابزذأبل .ناعالا نار كيدي .قونم كاملا |
 اذه ىلعف اهفرشل رك ذلاب ةنيدملا صخ مأشلا نم اهناف مأثلا عيمج ةئيدملاب دارملاو ( جوع

 ةيزاح ىه لب ةيناعالو ةماش تسيل ىوودالاق * كلمنبا هنلا بهذ اكةيماش ةنيدملا نوكت
 اوغلب ىا قافنلا ىلع اودرم هلوقل نايب :# مهملعتال قه ناتيناع ةنيدملاو ةكم ىبفاشلالاقو * |

 ال دارملاف كتسارف ةوقو كتطف لاك عم كيلع مهقافن فخ ثيح ىلا قافنلا ىف ةراهملا نم
 اودلبنا اوردق نا مهرارسا ىلع علطنو نيقفانم © مهملعن نحن هي مهقافنو مهلا> فرعت

 هنا - ىور *  نيترم ف دك أتلل نيسلا # مهبذعنس 9 انيلع اوسبلب نا اوردقي مل كيلع
 | (قفانم كلناف نالفاي ج رخا قفانم كاف نالفاي

 وك امكَح هكن 5 ناب رد مراهج رئاد لئاوارد

 4 ا ربهم ملاع ىدا دب

| 

 جرخا)ر لاقف ةعمجاموب اهطخ ماق مالسلاهيلع |



 م 157 2 رقع ىداحلا ءزجلا

 اوضرو  مهلامعا ءاضتراو مهتعاط لوب, مهنع ىضد ىا ًادتبملل ربخ * مهنع للاوضد
 سم ىلاعت ىادخ درك هداماو ] #* مهلدعاو © ةيؤيندلاو ةيذيدلا همعن نم اولانام 4ك هنع

 [ اهيوجنا ناتخرد ريزرد دوريم هك اهناتسب ] 86 راهنالا اهتحن ىرجن تانج © [ ارئاشيإ
 رئاسفؤهاك اهتحن نمر قيهناف ريثك نبا الا نمريغب عضوملا اذهىفراهنالا اهتحتن نوأرَه .ارقلا
 وهف ءاهتنا ريغ نم 6 ادبا 8 تانجلا كلتىف مهدواخ اردقم 6 اهبف نيدللخ له عضاوملا

 طقد ازنيح نيناهنلاا كيوط قاانيلانعمالو مىضاللا قارغش الو لزألا ناك: لتعمل" قارغتسال

 ه« كلذ# عراضملاو ىذاملاقارغتسالف دمر سل اما و لاز الا لزاوداب الادب لاقبف امهعمح ىلا نافاضي
 زوفلا ف ىمظعلا ةماركلا ليننم ةروك ذملا تانملا مهلهناحبس هتلادادعانم مهفامىلا ةراشا |

 ةكمىف ةنس نيعبرا نباوهو هبلا جوا مالسلاهلعهتا معاو * هءارو زوفال ىذلا ه6 مظعلا

 مهيماق هيلعاوناك ام ىلا مهودريل مهوملظف شيرق رافك مهيلع ادعف سانلانم ةعامح هعيابف

 الجر نينام' نماوحناوجر خف ىثاجنلاوهو اهكلمو ةشدحلا ضراىملا ةرجهلاب مالسلاهيلعىبلا
 ١ ةدحاو لكىف هعباب مث ىلوالا ةرجهلا ىه هذهو ةوبنلا نم ةسماخلا ةنسلا نم بجر نم

 ةعسو ةوسشلاانم ةريششع ىدحا ةنسىف ىلوالا ةيقعلا ةعسب تناكو راصنالا نم عمج نيتقعا ا نم

 مهعم مالسلاهيلع ثعب ةنيدملاىلا ةيناثلاةبقعلا لها ف رصنااملو ةرشعةيناثلاةنسا!ىف ةيناثلاةبقعلا

 اراصتا ةنيدملا لها ىمسو مهنمريثكقلخ ملساف نا رقلا مهملعيو اهلها هقفا ريم نبا بعصم
 نيذلاو مالسلاه لع هورصن مهنال سو هبلع هللاىلص هللالوسر اورصن اضيا نيرجاهملانا عم

 هللا لص هترصن ىلع اعضمج اوعمتجامث مهورصنو مهووا مه ٌؤاحامل نينم ْوملا نم مهلا اورجاه

 : : 0 ىو ةوشلانم ةرشع ةعبارلا ةئسلاىف ةنيدملا ىلا مالسل اهيلع رجاه مث تاوزغلاىف رنسوةلدع
 نابعشنم ءانالثلا موب عقو وهف ةيعكل ىلا سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحناماو:.ةنئاثا ةزخهلا

 رهشف ىتريكلاردب ةونغتمقو ةنسلاهذهىفو ةنيدملاب هماقم نم ارهشرسشع ةينامك سار ىلع

 ناوضرلاة عيب تعقؤ اهيفو ةرحهلا نم تسةنسىف ةييدحلاةونغ تناكو ةرشءعساتىف ناضمر
 . ةرششعل امام ىلانوقابلا ةتسلاث . ةعبرالا ءافلخلا ةمالا هذه لّضفانا ىلع انباحصسا عمجا ىلق *

 رخا هوجو نوشاسلافو * ةسدحلاب ناوضرلا ةعس لها مث 2 دحتا باح مث : نوبردلا م

 ©( ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلانا ) ىلاعت لاق اةيلزالا ةيانعلا مهل تقبس نيذلا ىا نوقباسلا
 لها مهو جور ادنعنولوالا مدعلا نم جورخلاف نوهباسلا اضياو .مهل ةيانعلا قبسىف نولوالا

 ىف نوباسلا اضياو . ةدنجلادوناكافوفص حاورالا تناكذا حاورالا ملاع ىف لوالا فصلا

 مهبر باطخ عامسا دنع نولوالا مهبلص نم هتايرذتارذ ذا دنع مدا بلص نم جورحلا

 َ ةردقلاديب مهتارذ ةسامع احابص نيعبرا هدر مدا ةنطريمخ 2-3 نولوالانوّسباسلا اضياو 5:

 كواسلامدقب مهعوجر دنع نوقباسلا اضياو . نيعبرالا لاكىف ةردقلا فرصت لامكتتلابو

 قبسلااذه نا لعاو* لالجلا تاقدارس ىلا لوصولاب نولوالا مهذارقاىلع ةيبوبرلا ةرضح ىلا

 نورخآلا ىا ( نوقبالا نورخآآلا نحن )هلوقب ربخا ام هتماو مالسلا هيلع ىلا, صوصخم
 نامزلايف نورخ الا نحن بيرقلا حتف ىف لاق * ىنعملا ىف الوخد نوقباسلا ةروصلا ىف اجورخ
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 لاقو + ىننلا ىف نأ ةازتعإ تالاف اهنال دعولا ق. قحتل نيسلاو .:ب رقاريسفتو ءهبةعساولا هتمح ر ١

 كادت لوزن لع كرت كطمكيبرذ !ئاشب الاف .قادخ قرا وذ كده كاوزا] وهاكلا

 رك ماب ىلا مولا اهلاوزب بقوع مك دقيت ا كاتو نمزا ةباكملا ىف# ٍ

 هزات لك أيت نانلطسلاناذ' تدالا: قالخ ئئتسلاب لك الان او.مزتتك هللابجلا كزتوأ*لعف# |

 ١ ةطاح اب مهلدعو 0 هتحريىف هللا هاندا ) 2 مهلا 1 قدمو تابرق تيس هللا لدسىف ا

 ١ 5 5 4 هى 3 ؟ رو نسا ل حا
 رب تسابرهم ] 7 محر 8 [ ارئاقدصتم سم تسا هدنز صا ] هك روفغ هللانأ م

 ىبيىفطحقلا عقودبأ 02 - دحا ىلع قحال قافنالاو ةقدصلا لضفنا ملعاو * | نابرقم

 هللا لحال ل وقدصت لاقف ىنغ تيب اهف ن ناكور ككسلا +: نم 36 ريقف لخدف نياق

 | ةنبا لاقف زيخلا اذه كيلا عفد نم لاقف ىنغلا هلبقتساف اراح ازبخ ىنغلا تذب هيا تجرخاف

 ١ انغ اناشذا م اريقف تامو رقتفاف هلاح هللا 0 بلا هتنبا دب عطقو لخدف تيللا اذه نم

 0 50 كيلا ىذلا برلاف ىب 57 ىحر 9 فئاع د تثيبلاب#ىتيف نا نونا ئزصتلا

 ؛املغلا*ةحضورأ زك تلك لاقت هللا ةثعاب ةينعلا | اهجبي# تمرح اذز ىنعلا؟ كدر ةككلع#طو

 لكىف ىلاعتهَّللا ىضر ىلط نمناف نيدباعلا جاهنمىفاك رفكلا ةلم ىلع هللاهضبقف مالسالا ةمعن

 لال : م وا ع

 اعد ريسفت نأب رد 55 رتفد طساوارد ]١[

 ود نا ى

 ىتونمملا 3و": "قاتسالا نم كيبشلا اًرودعَم نوكيناالا

 [١]دننكم ىداس شوخ هتشرفود *« دنب رهب مثتاد هك ربمغيب تفك
 رازهاذص هدضوعءارناممردّه < رادرتتس ارئاقفتم ايادخ ”ىاك

 كايز» ؛وذنايدانانازالا هن دك وةن» نانناطترد" !اووباع قمم وابا ذك لعا

 0: كلئااوتناع قاف دوه زك راطواتل اقتل اببتترذ ويقف قناطر
 دنهد تناحّقح رهبزا هد ناج * دنهد تنان قح رهبزا ىهد نان

 يب كيلم هلق قءادركلا“ دكا خلدا مق ب ا: قول 11
 دوؤخ ش[هئداوخأو نئومو'نيدتلا" «.ززك-هف ٌرتَط وانام طابنا”زاددكتتاأو

 ءاتتعالا وما 00 هّنع اللا تا ىلع لاق هفاعضا؟لطابى:قهذالا قح نم لام عنمام لبق

 ١ لويق ديماب برع نارورمس ندرك قابرق نا

 نولوالا نوشاسلاو 3 تان مهلئاس هللاو ىنَغ عنم اعالا ريقف عاحاش ءارقفلا تاوقا

 نتليقلا ىلا اولحو ناك الا كلا اوقس نيذلا مهو ةباحعصلا ءام دق دارملاو 5 + نب رجاهملا نم

 لهأ 2 راصنالاو 0 راوهنلا هلعو اهنع هللا ىضر ةحدخ اد لوا ناكو اردباودهشو

 مدق نيح اوك انذلاَو نيعبس اوناكو ةيناثلا ةيقعلا لهاو رفن ةعبس اوناكو ىلوالا ةنقعلا ةعس

 نافل" قاتل فانا“ قنات نال "نكس انما "طق ١او ىأ :اكلوع 0 *اككطت» راؤول مهيلع
 ١ ١م ه2 - .٠ . . . > ١

 7 كا جس . 0101 ا 8 3
 ا مو ةيييوع ةادخ ص هيدارملاو هب ناس كم نا 2 ناكخا مهوعبتا نيذلا و ص مدقخملل

 .يئافراصتالاو نب رجاوهملانم ةباح تأا عمم مهبدارملا كفو .نش رفلا نم نشاسلاب قوقحاللا

 1 ل 7 7 ٠- _ -. ءلأ 1 20
 35 ايقلام 00 ل 0 03 ا لها 1 من وديا اأو هيسأس ن# نشكل الا رئاك لا ةسنلاب مالسالا ىلا نواس

 مك رتفد طساواود [؟]

 ا 9 ع 5-57 -

 تا ترضحا لمالا نجاملف ه5 اهلخداو اهح ورق ءااد اًينزكلا ةننالا نسحتسا

 | هع
 ا 2 1

 مرد

١ 

 ندا:



| 
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 مه و١٠5 زعم رشثع ىداخلا ءزخلا

 هن اقصاو رمدل اىتل (نادج اول هنمّؤم تيرس ع وص نا 0 تيس

 حاورالا ىلعةلزانلا تادراولا نم يا (هلوسر ىلعهللا ل زنا ام دودح اًوملعبالنا) بلقلا نمىل وا |

 ةرفاكلا سفبلا ضعب لعج نا في مكح ملع هللاو) ةروصلا ملاعىف لوسرلا باث جورلان داف |
. 31 1 7 7 - : 1 25 0 

 تعي ىذلا ,بارعالا سنج نمو. ىا © بارعالانمو © ,ارفاك نمؤملا بلقلا ضعبو هنمؤم |
 هبفدصتو هللا لبيس هفرصنام دعب ىأ لاملا نم 534 قفنام ذح نم 3 هدأر واع ضعب بع

 | ريغل, ررضنم هلامىف ناسنالا بوساموهو مزرغلاو ,ةمارغلا ىنعم ردصم, 8 امرغم © ةروص

 بئاضملا نم ناكنرإلا لاوتحا كر و كرام نقاو ةداد عج رئاودلاو .راظتنالا صيرتلاو  رئاودلا مكب

 هللا ىلص لوسرا !١توع نيملسملا ةلود باق اق ناي بئاصملا نالت سساودلا صلرت ىنعمؤ تاف آلاو

 | دوجوم قافلا اذهو ريقفلا لوقي * قافنالانم اوصلختف مهيلع رافكلا ةلغو مسوهبلع

 قافنالا نم صلخيتل رافكلا روهظ ىني فك مالسالا ةمسب نيمستملا ضعب ىلا ى رتالأنآلا

 / ىلع اخ الو اباون هللا ليسو هقافنا ىلع وجربالو رخ آلا" مويلاو هللاب نمٌؤِيال نمو ةيانجآ|

 صبرتيو * ةضتوا ءاير قفنيامتاو ةدئافالب لام عايضو ةماسغ هقفناام دعي مرجالف اباقع هكرت ١

 ١ ناطيشلاو سفنلا ديك نم اناياو هللا هصلخ اهرك الا قدصتي اذلو ةيناطاسلا فلاكتلاو
 شدرك داب ناشيارب ] 6 ءوسلا ةرئاد مهدلع 8 ناميالا ةقيق< نيققحتلانم اناياو هللالعجو |

 ردصم حتتفا اب ءوسلاو .نينم ّوملاب اودارااموح مهيلع ءاعد وهف 1 دوش بلقنم ناشيادب راكزور

 | نال ءوس لحجر لاف6 اناذ .ةريادلا هيلا تفيضاؤ رشو ررض نك ىلع قلظامم رس ضيق ءاسنإ
 ] ةثل ايفر اضملاب لصالا قفص وف هتفصلا ف وصولا ةفاجا ةياورم عا اهفذي هيلع ةتازادوم

2. 

 ةيولغ هدو تالاف فاعلا منع نولوشامل  عيمس هنلاو 0 اهندص للا تفيضا مث

 3 بارىعالانمو 0 راودلا مكباوصيرتينا اهتلمح نم نقلا ا رومالانم هنؤر مضلع

 ناستلا فاك ملاذ رافغو ةلهجو دا نم دابتزالاقك قالطالا ىلع مهسلج نم ىا

 | ارفكدشا بارعالا) ىلاعتهلوقىبارعا عمس ةضورلاىف لاق هيرخآلا مويلاو هللابنمؤينمو#
 هللا انابعربك ١ هللالاقف «رخ الامولاو هللابنءؤينم بارعالا نمو عمسم ضيقناف (اقافنو

 عئادذو تابرق بيس ىا 13 تابرق 0 هللا لدسىف هققنس ىا 34 قفسأم دحو 0 انحدم مخ

 داهجلاىف هتقفن ذخح ىا ىدادحلا لاق + اهتفص ه5 هللادنع فِ د2 ىلوءفم ىناث ىهو اهبلا

 هفو * اهدارفاوا تابرقلا عاونا راتعاب عمجاو باوثلاو هدنع ةلزتلا ىلطىف ىلاعتهللاىلا ابرق

 6 لوسرلاتاواصو 8 ( اعارذ هيلا تبرقت اربش ىلا برقتنم ) ىسدقلا ثيدحلاىلا ةراشا

 مهل رفغتسإو ةكربلاو ريخاب نيقدصتملل وعدب ناك مالاسلا هيلع هناف اهسسو اهللا لئاسو ىا

 كغ ةقدصلا ىطعم نأ قددتملل وعدبنا ةقدضلا ذدئاي نموعو هماع قدصتءلل نس كلذلو

 (ىفواىنا لا ىلع لص مهللا) لاق نيح مالسل اهيلع هلعفأك هءلع يصينا هل سل نكل هتقدص ذخا |

 لولدملا ةقفنلاىا 46 اهنا 3 هنت ةلك هك الأ 2 ءاشينم ىلع هبلضفتينا هلف هبصنم كلذذاف |
 ادع رك ورقي ىا 3 و 0 ةملظع 0 ةبرق 0 9 راشعاب ثيناتلاو 0 اهدإذ



| 

 ةبوتقا تروس مك ؟م6

 ىرقلاو ندملا اونطوتسا نيذلامه برعلا لبقو . معا برعلاف ىداوبلا نكسي نم ىلع الا

 لهانم # اقافنو ارفك دشا 9 ودبلا باصاىا نينياشم نانوكف ودبلا لها بارععالاو
 دايقنالاوةعاطلا نع عانتمالا ىلع نولوبجمهنا ثبحنم شوحولا هبشت ودبلا لها نال رضحلا

 رخفأاو ربكتلا ع.تتست ىهو مهبولقل ةواسق مهديزي مهيلع سبايلا راخلا ءاوهلا ءاليتسانال
 عمتسي+لو ةفرعملاو لعلا لها طلاخ لو بدؤم بدأت تحن لخدي+ نم نالو قحلا نع شطلاو

 ةمكحلاوهعلا لها ةيحىف ىنماو حبصا نمل ايواسم نوكي فنك هلوسر ظعاومو هللا باتك

 دوفكلا (روشلاّلَعأ زوفكلال ها) تيدحلاف درو اذلو ةنسلاو: تاتكلا ظْعاَوْمل اًكَمْسْسَم

 راصم الان ودهاشبال ىتوملاةلزت ىرقلا ناكس نا ىنعملاو .سانلا اهرتسل ةيرقلاىهو رفك عمج

 نوكل ملعلا لها عمتجمو راصمالا نع ةديعبلا ىرقلا اهب ديرب ىلعالا سودرفلاىفو *عمملاو

 ىوتثملايف لاق : عرسا عدبلاىلا مهو بلغا مهيلع لهجلا

 نك قزوز لو رون ىل ار لقمع #* دنكق محا ار درمم هد ورم هد

 اتسوررد نطو دما لقع روك * ىتحي ىاوثئش ربمغشس لوق

 ةاتسسلا هلاوفلاب ةلملا 5 اونلا .لباَتق ةيدالاو رض الها ناب قرفلا قرعت تنثلاو

 ناكو ) ىلاعت هلوقىف مك هدارفا ضعب فصوب سنجلا فصو باب نم اذه داشرالا ىف لاق *

 دارمم ] ىنشاكلا لاق + اربخ هبطبحتسام ىلعرك ذ 6 ٍبارعالالك سيلذا < اروفك ناسنالا
 عمج نيا هكأب هيداب لها مامت هن دنا هنيدم 'ىلاوح بارعاو نافطغو دسا ونب و مبمونب
 ىلع هللالزنا ام دود> 8 او.لعيالنا ىلواو قحا ىا ه# اوملعبال ناردجاو لف [ صوصخم

 اهنتسو اهضئارف هلوسر ىلع ىلاعت هللانم ةلزنملا عئارسشلاو تادايعلا دودح ىآ * هلوسر

 ةالصلا ىف ىبارعالا ةماما هركن كلذلو نإسلاو نارقلا عاّمسانع دعبا مهنوكل كلذو
 ىنشو هب ءادتقالا هرك ةالصلا ىف تاهوركملا بكت ريمامالاناكاذا ءاملعلا لاق :ىدادحلا ىفاك

 ردملاوربولا لهانم لك لاوحاب 4 ملع#للاو 8 بيرقلا حتتف ىفاك هل نع سمالا ىلوو رظانلل

 ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © باوثلاو باقعلا نم مهتسحمو مهئيسم هيبيصيابف :6ميكح»
 ارضحو اودب ةروصلا ملء ىفنااك هلق وهو ارضحو هسضشن وهو اودب ناكل ملاعىفنا ا

 ىناذ بلقلل نامالان ام ىناذاهل قافنلاو رفكلا وهو اهاوهو سفالا ىلا ةراشا بارعالاو

 هللا سفنلا ةفص ةيارسب ارفاك بلقلا ريصي نا لمتحف اهيلع سانلا رطف ىلا للاةرطن نم

 ىونثملاىفو : سفنلا نولب نواف
 امثزا قمحا مهددزد نينج نيو * اوه ددزد اربآ كدنا كدنا

 دهن ىكتس دوخ ريزوك نانجم» « دهد ىدرسو ددزد ارتيهرك
 بلقلا نولب نولتف باقلا ةفص ةيارسل ةئمؤم سفنلا ريصتنا لمتحماك

 تسبوخو ىئثأسم هجشدود نيب « تسبوج دوع لصا راهئز وكم
 ناكناو . ملقلانم اقافنو ارفك دشا نوكت سئللاو روهشم كلذو بالك ةرواخم بسب ىنب

 قلطبالف نا رعالا امو: ئرقلاما "ىداوبلا "نكس داون لذا ل اره ضاع ف تملا

 ىلامهمب هدىوسب هجارح ندش ناور نايبرد مو-رتفد لث.وارد

 حلا ماللاهيلع ىسبع نتحرك نايبرد موسرتفد طساوارد



 ا
 ا
 ا
 ا

 مج عمر جم رع ىداحلا ءزخلا

 مهنوكناف ليلعتلامام نم 4 منهج فِ مهريصمىا * مهيوأمو ف عيرقتلاب نورهطتيال حبق
 ىا 5 ءازج باتعلاوموللاب مهحالصتسا كرت تابجومو*بانّتج الاىعاود نم رانلا لها نم

 ىلاعت هب 6 نوفلحم » تاايسلا نونفنم ايندلا ىف 6 نوبسكي اوناك امب لف ءازج نورجي

 متنك ام مهدلع اومدتستلو ةبذاكلا مهتفلحم 46 مهنع اوضرتا هه [ امث ىارب ] « مكل ف |

 رفكأاىف نيدرمتملا 6 نيقسافلا موقلانع ىضربال هللا ناف مهنع اوضرتناف 8 مهب نولعفت |
 هباقعددصيو هللا طخسوف اوناكاذا مهعقتيال كدحو ؟اذدو هللاىضر مزلتسيال ك اضر ناف

 غلبا ىلع ةبذاكلا مهريذاعمب رارتغالاو مهنع ىضرلا نع نيبطاخلا ىهن ةيآلانم دوصقملاو« |
 داغر اق امك نمؤملا نع ردصب داكي الام اعل هللاهنعىىضربال ن< ىضرلا ْناف 20 هجو

 ةراشا هؤو (مهوملكتالو مهوسلاجت ال ) لاق ةنيدملا مدقنيح مالسلاهيلع ىنلانا - ىود -

 نيز ىلا ىناصوا هنع هللا ىضر رقابلا دمحم لاق * بوتي ناىلا هينذ ىلع رصملاو قفانملا رغما

 نيحصتال .قيرطلاىف مهقفارتالو مهب داحمالو ةسمح نيحصتال لاقف هنع هللاىضر نيدباعلا

 نيحصتالو .اهلانيالمث اهيفعمطي لاق اهنودامو تبا اي تلق . اهنوداش ةلكاب كعبي هناف اقساف

 كنع دعبي بارسلا ةلزنم هناف اباذك نيحصتالو .هيلا نوكتام جوحا كب عطقي هناف لبخبلا
 لقاعودع لبقدقو كرضوف كعفني نا ديري هنافقمح|نيحصتالو .ديعبلا كنم برَشو بيرقلا

 | ةثالثىف ىلاعت هللا باتك ىف انوعلم هتدجو ىناف محر عطاق نيحصتالو .قمحا قيدصنم ريخ
 نم رذعلالوبق ناك ناو هبحاص ىلع دودرم لطابلا راذتعالانا نايب تايآلاىف مث *عضاوم

 ىوتملافو : ىمالا سفنىف ماركلا:قالخا
 دوب شنادره يهز نادان نشا ع دو» شمرجح زا اردب قمحا رذع

 رساجت.ال ةقداص نيم بر لب ةمومذمو ةلطاب هضرغو .هرذع حيورتل ةبذاكلا نيمعلانا نايبو *

 ثيدحلا فو ناسللا طبضنم دبالفولاعت هللامسا لاذتبا نم ارذح ىوقتلا ددصب وهنم اهيلع

 نيقفانملانا ناب و *( سأب هبامم ارذح هب سأبالام عدي ىتح نيقثملانم نوكيا دبعلا اسال )

 افاصواو ةثيبخالامعا ةنيطلا كلت ةئابخب اوبسك اذلو ةبيطريغ ةثيبخ ةنيط ىلع اولعج ىا سجد
 ا ةعطقلا ران و ةيونعمو مهجرات ىو ةيرودىا اقلطم رانل نيقحتسم اوراص اهبو ةممذ

 هك ار ىنز ديد ىلبش] نيعمجا نينمؤملاو مالسلا هيلع لوسرلانمو. ىلاعت هللانم نارجهلاو

 نادخالا قارفنم هاليواب تفكو تسيرك ىلبش ىدلو قارفنم هاليواي ديوكمو ديرك ى
 دهاوخ ىناف هنيبأ ىه هك قولخمرب ىنكم هيركوت تفك ىلبش ىبوكيم نينج ارج تفك نز
 1 هك قلاخ قارفرب منكن هنرك ارج نم دش

 توءعالىحزجحم دننم لد تسودىا *« تيقاع دئريمب دوج رايو دنزرف

 ليزي ىلاعتهللا لعل قايتشالاو دجولاىف غلاب, و قارفلا ملأن م ىكي نا روجهملا قشاعلا ىلعف
 نيبرقملاو راربالانع ىضر اك هنع ىضريو نيعلا ريرق همو همخدمب هلعجيو نيبلانم نييلا
 سوجملاو ىبرععج برعلانا ام ىبارعاعمج # بارعالا » نيدب ًالادبا ىلا هيلع طخسيالو

 بارعالاو برملانيب قرفلاو عمجا ىف ةيسنلا ءاي فذحب ىدوهي عمج دوهيلاو ىموجم عمج

 نا

 خا ريشب شوكرخ نفك رذع نادرد مكي رتفد لئاوا رو



 ةبوتلا ةروس مد 4 ما يع

 ظ انكر لا ةنطلاب اوزشناو اون ودتالو؛ اوفاخضال نا ةكتالملا مهيلع ؛لز ولا قابذلا نوكشنا

 مكسفنا اوجرخا مهيدلبا اوطشاب مهوإ) ةكئالملا هل لوقت" نيذلا 'نم.-نوكينا'املاو :( ودعوت
 تنم لك ىدهت هللاو:ثييرققلا ”يتقنفب اذك (”ناوهلا -تاذع 'نولزجم مويلا

 ٌىادحلا ةنس روهش كاس قف لظنتلا ةخحلا تود قمن ىلاثلا مولا” ف زتشافلا “قولا ع
 نا داو هللا اهامح ة هسورب ةدإس ةعقاولا ناد ”كلذو-تقلاتو ةئانمأو

 الجر نينامثو ةعضب اوناكو فلختلاىف 1 0 نوقفانملا رذتعي ىا 13 نورذتعي 0 ا

 ١ لاق اذلو راذتعالا عوقو لبق تلزت هب د هاكاودعوزدب هيلع هللا ىلص هللالوسر را ناطخلاو |

 كوبت ةوزنغنم ه# متءجراذا له [ امش ىوسب ناقفانم د كيد راذتعا ءاقلا ! ىشاكلا '

 وجرلا الملا عوجرلاوه رادتعالارادم ناب اناذيإ ةنيدملا ىلا لل امباو هك مهيلا 84 ناهتنم

 نا اء صيصختلاو دممتاي 6 لق © اهلا عوجرلالبق ة راذتعالاب رداب نم مهنم لعلف ةنيدملاىلا

 2 مكل نمؤن نا# هنال راذتعالا اولعفتالىا د اورذتعتال 8 مالسلاهلع هتفيظو نم باوحلا

 ْ ا ضعب ىجولاب انملعا ىا 6 كرابخانم هللا انأيندق ب هنال كراذتعاىف مكقدصتنل ١
 ىوتملا فو : داسفلاو رشثلانم كرئامضف ام وهو قيدصتلل ةفانملا |

 َّح [؟7 تؤلف نا دوب تلارد“ كاز # بوخ هن دما ةوازدع- قوفاطماازا

 [؟] ناهنزكره ناهدرد 0-50 د /ناهووتكذوقأ 1501

 هيلع نوتشما قافلاو رفكلا نع نوبوتتأ ه6 هلوسرو## ىايساهف 4 « مكلم هللاىريسو

 نع باغام وهو 6 برغل لاء ىلا 0 ةمايقلا مون 13 نودرت مث 5و ةنوتلل لاهماو ةياتتسا هن 0 |

 هنادي ناب مكفوتوو هيلا كدر كتع 3 مكن 0 دابعلا هملعاموهو 6-0 دابعلا ا

 ةقاسلا ينل ناعالا نيش لك :دلا ىف هن'وامعت 6 ىا ه# نولمعت مك امع |

 انندلاىف نينا اونا هتأب ناذبآلا اهيلع اهْزاَكاَو <تءاؤاملا كلذ شتاجب داما ةعحولا وع
 هي مكل للاب نوفلحسوإ# ةقيقحلا اهرود ىلع اهنوري نيح ذئموب اهنوماعيامتاو مهلامعا ةقيقحي

 هي ميلقن اذا قهانفلحامل هلع انردقولو جورخلا ىلعان ردقامهّللاو نيلئاقلا ةبذاكلا مهريذاعملادكأت

 اوضرعتل © امهباحصاو فق لتعم و ؟زملكا نتي مهو ا مولا © وزغلانم رسال

 د 57 مهمول او و بنذلا نع ضار عالاوهو حفد ضا عا 34 4 مهنع

 ْ ىا 14 سجر مهنا #3 ريقحم و تقمو بائتجا ضاسعا لب مهتبلط وهاك ىضر ض اسعاال نك 5

 | مهلمعو سجن ىا نايبتلاف لاقو * ىاحور سجر مهيفؤ هلع بانتجالا بجي ىذلا نتنلاك

 ظ اماف كلذ ةنياعم نم بيرق ”ىرما لكو املع اهتنفكف 'ركفلا-لابتا :اندشالوااهب ناعالا

 د رب رد هلك

 ايبرد مج, رفد طساوارد ]1١[
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 | ولعلاف مهاقتا للا دنع مههركأو بارت نم مهلك سانلا لاقو امهحرطو امهعجج مث .فرشا
 ىو رورسلاو.حرفلا ىلع ءاكملاو نزحلاو ةحارلا ىلع ةدهاجلا راشخاو ىوقتلاىف ىرشلاو

 ايندلا مكح لاقو + (هعوجو هشطعو هنزح لاط نم ةمايقلا موي هللا ىلا سانلابرقا) ثيدحلا

 ةيدتم نول لا فكس .ىزوهلاو ايكتلا ءادان-داملاو) ريف :ديا#“ لقتل وزة رج آلا قون

 بئاصلا لاق : رورسلا

 تخوس ملكنابذوجقحنايزمهدش * دوب ىتحار ةمدقم ىتمع ه

 ىداو ءاكبلاو نزحلاب صالخالا لها حدمو ءازهتسالاو حرفلاب قافنلا لها ىلاعت هللا مذ دقو

 كوشلا وو اهوا :كنفطل او ىلإ 1 ءاكبو ريثكلا ءاكلا ىلا كلوا. كحض

 (1١نألإ ةشوح كيلتظ الك 0 نجح ددنخ قرا كات

 [فة يله كيلارواؤو فلما اكرطلا 21 2و ةاؤلت ناوازلملا اكرم
 رضخ ديوررب تناح نكح زان * رمشجن الاب الودنو> شاب

 1 مالسلاهيلع ىنلا ىلا ىرتالأ هقوش دادزيلو هلدعتسيل هدام نع ءرملا عدم امنا ىلاعت هللا نا مث
 | 0 لافتا لاق الال3أو ءانغتساو اعف رتاو* ة نع «هيلع مكلحاام دجاال) لاق فك

 ىسوم قوش رزعتلاو عنملا اذهب ديزيل «ىنارت نل لاق كيلا رظنا ىنرا بر هلوقب هلاؤس دنع
 وزغلا ىلع صرحلاو قوشلامهدازف لليقلا اذهنم م02 مدان هلع ىنلا عم ناكف مالسلاهيلع

 اهلع سقوةروصا |لاحهذهو قبساكمهل وس بيجاو مهاومأم اوطعا بلطل ادازو قوشلا بلغ.« لف
 نم وهو حانجلا تان لبق ناريطلا ىلع ردّقبال ةروصلا ملاءىف حرفلا نا امكف ىنعملا لاح
 لمعلاو ملعلانم وهو حانلادوجو لبق ىنعملاملاءىف ناريطلا ىلع ردّقبال قشاعلا اذكفرعشلا

 هللالوسرلاقلاق امهنعهللاىضر سابع نبانعو اعلا ةرضحلا ىلا ه--وتلاو ىلوملاىلا قوشلاو

 ءاشث يح امهبريطي نيحانجاذ ةنلا ىفريطي اكلم بلاطىلا نب رفعج تيأد) سوهيلعللا اس
 | هلومموي هللال بسيف هادي تبهذدق رفعج ناكو ىرذنلا مامالا لاق ( ءامدلأب همداوت ةبوضخم

 هلع فوقولا ىنْسشام ىلهسلا لاق * راطلا رفعج ىمس اذ لجا نش نيحانج امهب هللا هلدباف

 ةروصلا نال هشيرو رئاطلا ىحانج لثم ىلع مهولا ىلا قبساك اسيل امهنا نيحانملا ىنعمفف
 تفيرشت (ةروص ىلع مدا قلخ لأنا ) مالسلاهيلعهلوق ىفو اهلك او روصلا "فرش ةمداالا
 ةساحور ةوقو ةكذم ةروص نع ةراع اهنك]و لشعلاو هيشتلان م هلل شاحو_ مظعااهل |

 ىلا كدي ممضاو ) مالسلاهيلع ىسومل ىلاعت هللالات دقو ةكئالملا اهيطعا ةدركلل اهطعالا
 | نازيطلا ىلع ةوقلا ىظعاّن ع فيكف ناريطةمئ نسل و اعس وب حانحلاب دضعلا نع ربعف كحانج |

 ةيرمشبلا حراوجلا مامتو ةيمد آلا ةدودلا لاك عم حانخلا فصوب نذا هب قلخا ةكئالملا عم

 ةيكلم تافص اه:كلو ريطلا ةحنجانم مهوتياك تسيل ةكئالملا ةحنجاىف معلا لها ل
 نك عشك عابرو ثالثو ىتثم ةحج اىلوا ) ىلاعت:هلوقب اوحتحاو ةتياعملاب الا مهفتال

 بت

 انلع بحبف ريخ اهئاس ىف اضيا دروالو ركفا ا انين فك طب ضنتال تافض اهنا ىلع لدف ليربج

 ( ناعالا (

 ت6 5 0 0-7 دس در عار 7 ١ اكلنأ 5
 |( ههصق فاك كن ةنإا[حدلل هدو ”ءلر راال وزهحع حا هنالاث هلزاط 2 مو اذه اع رصأأ هةدهجحات
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  دمحسل تسمم متم

 ةوشملا ىلا ةجفاعل. عيبتنا كاع 4في روفغ هللاو 9 هل فصولا ةللعي رعشل تسانملا ١

 ةيوتلا ةزود مج عمم *-

 ىوتملافو : وفعلا الا هعسيالف زجعلاو ريصقتلا لحم ناسنالا ناف رذعب مهفلخم ناك ناو
 دزوخم ازاي د قاب نيتمازانات ف دك زكر نقل 1
 تءانعتلا هل الا وحجم ازصحومو د تابنىوزا تسرو تش هك تح

 تشكر اخو ا أ صم لوح لك نرخ 3 تدل ريل ملاصخو تشر ىم دك ىا

 اررام نا ٠ هدسواط تدز * ارراخ ها نسح اراهوت

 نينسحلا نإ عتاخنا# وش“ دنلر ىلا نونا هلع فظع ه4 مهلمحتل كوتا ام ا

 ١ © مهلمحتل ) هند 1 كلف ارو ردو ون ىوسب ديدمارب نوح ] كونا ام اذا نيذلا ىلعالو

 داش لقعم راصنالا نم ةعس نؤاكبلا مهو [ىرب برخحن دوخايو صد ىروتسد 0 ا

 لفغم نب هللادبعو ةمنغ نب ةبلعثو ةريمع نب ملاسو بمك نب هللادبعو ءاسنخلا نب رخصو

 فافخلا ىلع انلحاف جورخلا انرذن اولاقف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر اونا ديز نب ةلعو

 لبقو نوكسي مهو اولوتف (دجاال) مالسلاهيلع لاقف كعم وزغنف ةفوصخلا لاعنلاو ةعوقرملا

 ةباحصلا ىف سيلو مالسلا هلع ىنلا اوبح مهلك ةوخا ةعبس اوناكو ثدحكن رقم اونب مه
 فاكلانم لاح هيلع مكلمحا ام دجاال تلق# ىطرقلا ريسفتىف اذك مهريغ ةوخا ةعبس
 | لمحامت هريغو مالسلاهلع هولأس امل ةماعامو دجاال الئاق كوتا:ام اذا ىا دق رامضاب كوتا ىف

 ا بيطتو مالكلا فيطل نم مد رس ىلع دجاال راابا ىفو رهظلاو ةقفنلا نم ةداع هيلع أ

 | «اولوتههدحالفرارمتسالا ىلع هنولاسيام بلطي مالسلا هيلع هن اك ىنالام نيلئاسلا بولق
 36 8 5 دم د د نا ا

 # عمدلا نم # ةدقب ليست ىا # ضيفت مهلبعاو © [ ون شيبزا دتتشك ] اذا باوج
 لاك ىزاح نيلا,ىلا ضفلا داتساو | تحريم ناشنا ىاعدي نإ كشا ينيتاشا زان
 ناك عمدلا ناضفف ىف ةغلاملا ىلع ةلالدلل روصلا هذه ىلا لدع اهعمد ضي لصالاو بازملا

 رياغم ضيفلا لعاف لاَغبال ضيفت لماعلاو ةيلعلا ىلع بصن 6# انزح 8 ضان عمد اهلكنيعلا

 ةنيزح نيعلاقفازاجم نيعلا ىلا هدانسا زوم نزحلا نا لوقنانال بصن فيكق نزحلا لعافل
 اودحم "لثل ئا انزحب هقلعتم مال ردقت ةنادنضصم نأ » اودحنال نا 0 ةرورسم نيعو

 نامعو سابعو رمح ] ىنشاكلالاق + كدنع هودج ملذا هيلا نوجاتحام ءارشىف #نوقفنسام#
 هكديامر ف٠ ىلاعت قحا سإ دندرب هاو 65 يلو هشونو داز ارئاشيإ مهنع هللاىضر

 ةساعملاب 0 لطسلا"اعا 0 ا تنس واقع ىج رح 0ك ا لل مد سمح عون نيدب

 | عم وزفلا ةبهال نودجاو 6 ءانغا مهو  فلختلا ف 6 كنونذأتسي نيذلا ىلع »»
 | اوضر ليقف ءابنغا مهو اونذأتسا مهلابام لبق هناك قيسامل ليلعت فاشتسا «اوضر# مهتمالس
 ىلع هللا عبطو 8 ةعدلل اراثياو ةءاندلاب ىضر ءاسنلا ىا فلاوخلا عم اونوكي ناب ©

 ةماخو نع اولفغ ىت- [ ناشيا ىاهلد رب نالذخزا ىلاعت ىادخ داهن رهمو ] 1 مهبوأق

 ملك الحا هعبتتسيامو هباوضرام ةلئاغادبا # نوملعبال 98 كلذ ببسب # مهف © ةققاعلا
 6 اندلا ىلا طاطحإلاو تهد ددؤسلا ىلا ءاهر الا اواسرا لاو + الج هنا ةساس# او.لعل

 نيذه ىأ لاق مث بارتنم نيتضبق ضبقف فرشا سانلا ىأ مالسلاهيلع ىسيع لئسو *لهس

 خا هبال رد شو» نورك هغلابم ناسرد مشش رتفد طساوارد



 مه 2/4 3- رشاعلا ءزجلا

 ناسناىف لاق * ةعاطلاو نامالا ءامداىف هلوسرو هللا اوبذكمهنا رهظف دوعقلاىف اونذأتسيملو |
 مهل نذاف فلختلاىف مهل نذؤيل بارعالا نم نواقملاو ءافعضلا مهو نورذعملا ءاحو نويعلا

 ىلع ةءارجو ةلع راهظاو رذع ريغب نيقفامملا نم نورخآ دعقو الجر نينامو نننا اوناكو
 نيذلا بيصس## ىهتنا (هلوسرو هللا اوبذنيذلا دعقوإل هلوَش, هللامهانعدقو هلوسرو هللا
 سيلذاةينايبالةيضيعبت نف ريدقت لك ىلعو نيرذعملا نموا بارععالا نم ىا * مهنم اورفك
 هلسكل رذتعي نيرذعملا ضعب ناو نمؤيس بارعالا ضعب نا ىلاعت هللا لع دقو ةرفك مهلك

 تاليوأتلا ف لاق © ةرخ آلاف رانلاو ايندلا ف رسالاو لتقلاب 6 ميلا باذع »© هرفكلال
 مهبولذو مهريصقتب نوفرتعملا نو رصقملا مهو نورذعملا ىلوالا . تاقبط ثالثقلخلا ةيء>للا

 لها مهبف نكلو نوحانلا نوقداصلا نوصلخ ا نونئؤملا ةثلاثلاو .ُهب آلا (نيذلا دعقو) لاق

 [ نازجاعو ناناونانرب تسي ] # ءافعضلا ىلع سيل ة ىلاعت هلوقب ةراشالا هلاو رذعلا
 ىلعالو دعقملا وهو نمز عمجو نيل قك وقف ءارلا ريكي مره عمج ىنمزلاو ىمرهلاك

 6 نوقفنيام نودجيال نيذلا ىلعالو 8 ضيرم عمح [ لولعمو نارامبرب هنو ] 4 ىضرملا
 هنا مث وزغلا نع رخأتلاو فلختلا ف مثا 6 جرح © ةرذع ىنو ةنبهجو هني را فرقا
 ءاقبلاوبالاق ه«هلوسرو هلل اوحصن اذاوإ# لاقف انعم اطرش مهنع جرحلا ءافتناىف طرش ىلاعت

 لاش شغلا نم لمعلا صالخا حصنلاو . ذئتنح نوجر# ال ىا مالكلا ىنعم هيف لماعلا

 ىفو صلاخلا حصانلاو هلضحم ريخ وه امب هلك اذا لوقلاىف هلحصنو صلخ اذا 'ىثثلا حصن ظ

 اذه لبق تارم ثالث اهركذ ( ةحصنلا نيدلا ةحيصنلا نيدلا ةحيصنلا نيدلا ) ثيدحلا

 جملا لاقباك ةح.صتلا نيدلا دامع هانعم ريخلا ةدارا ىه ةحيصنلا نال مالسالا رادم مالكلا

 صالخاو هببنامالا ىلاعت هتحيصن ىنعم ( هلل لاق هللا لوسراي نمل اولاق ) هدا ىا ةفرع

 (هباتكلو) هقيرط ءابحاو هنهئيجم لعام لكب هقيدصت هتحيصن ( هلوسرلو ) هبرما ايف لمعلا

 حئاصتلا هذه ةقيئطا فو هيمان ملستلاو .ه.كحمب لمعلا و هللا مالك هناب داقتعالا هتحبصن

 ةلقعلا, دنع مههيشو فورعملايف مهتعاطا مهتحبصن ( نيملسملا عالق ) دملا ىلا ةعجار

 انك عسولا ردقب مهلا عفانملا بلجو مهنع راضملا | عفد نيملسملا ةماع ةحيصن ( مهتماعو )

 ْق 0 ملال راذعالا باكا نم نيفلختملا نا هب آلا 0 كلم نبال قراشملا حرشف

 اوشفبال نا اهءظعمو رومالا عبمج ىف امىما اواثتماو هلوسرلو هلل نامالا اوصلخا اذأ مهفلخت

 ىلا ريخلا لاصياىف اوعسإ ناو نئفلا اوريثيالزاو ةازغلا قح ىف فيجارالا نم هوعمسام

 مهتويب نم ةراسلا رابخالا لاصيا ىف اوعسيو مهتوب تامهم حالصاب اوموَشو نيدهاجلا
 حانج مهيلع سيل ىا قيسام نومضمل ررقم فاستسا * ليبس نم نيندسحلا ىلعام 8 مهيلا

 ىلع ةلالدلل ريمضلا عضوم نينسحملا عضوو ىنللا مومعل ةدئاز نمو لبس مهتبناعم ىلا الو

 فصولا ىلع مكحلا قيلعت قلعت نا رهتشا دقو ناسحأ كلسىف هلوسرو هلل مهحصنب مهماظتنا

 ( بسانملا

 / نوباذكلا نوبذاكلامهو نودعاقلاةيناثلاو . ةرفغملاو ةمحرلاب نوكرادتملامهبونذ نع نوئاتلا
 ملالا باذعلاو نالذحلاب نوكرادتملا نيقفاملاو نيرفاكلا نم هلوسرو هللاب اوْسْوِيل نيذلا
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 امد زا رورغماب باطخ نامرد مراهح رتفدطساوا رد [؟1

 هراما سفن زا راتفركو

 ةبوتلا .ةودوس مي )م زهح

 0 ةسا نأ تحسم ودنا رك * تساهسفل ثبخ حرش نا رق هلمح

 1 راو دز دارو ككاو عسا لن مرش نال
 [* ]ناد هدرص اروا تساسد شا هلبق * نادددرخو © رقتم هناا يق

 اهذعا ) ةاقرملا ةجردلابو' ةزكلا انه ةئاملاب دارملا ( ةخرد ةئام هاف نأ ) كيتا و

 مهبر ةاضرمل مهسفنا اودهاج نيذلاوا جاجحلاوا ةازغلا مهو ( هليسيف نيدهاجملل هللا

 | نأو ايروص- نوكي نأ زوج توافتلا اذهو( ضالاو ءابسلا نيب 6 امهناث ناجرد لك)

 نمم ةجرد عفرا نوكي ىلاعت هللا ىلا برقالاف ةيترملا ةجردلا نم دارملا نوكق ايونعم نوكي
 طسوا هناف ) رثلا عاونال عماج ةنملا ىف ناتسيوهو (سودرفلاهولأ اف هلل ملأس ناف ) هنود

 | نوكيال طسوالا ناف ةيرك تاومسلاناىلع ةلالد هيف لبق ( ةنلاىلعاو) اهفرشاىنعي ( ةنجلا
 عمجاىف ةتكنلا ىبطلا مامالا لاق * شرعلات حم تاومسلاق وف ةنجلا ناوايرك ناك اذا الاىلعا |

 انوكي نا لمتحم لوقاو « ىونملا رخ آلابو ىسملا اهدحاب دارا هلا لعالاو طيسوالا ناب

 قوف هنا ىلع لدي اذه ( نمحرلا شرع هقوفو )سحامم نيزاو نسحا امهنوك نال نيسح
 ىهو ( ةنطلاراهنا ) نيءاتلا ىدحا ىذك رحفتت هلصا ( رحفت هنمو ) نانحلا عيج

 ةيعط نيتي ل نيل نم راهتاو. نسا نيغ ءام نع زاهنإ اهنا ىلاعت هلؤف ف 1 د علال
 حرش ىفاذك.ةنملاراهنا لوصااهنم دارملا (ىئنصم لسعنم راهناو نيراشلل ةذل رمح نم راهناو

 ءاجو#ىنسالاهلامحو ىهبالاهجوىملا رظنلاو ىلعالا قيفرلاهناحبس هللا لأست كلم نبال قراشملا
 | هتقيتحاودجملو ىتاوتو هيف رصقاذا سمالاىف رذع نم ه«مهل نذؤيل بارعالا نم نورذعملا

 رذتعا نموا ليعفتلا باب نم لعاف مسا رذعملاف . هلرذعالو لعفي اهف ارذع هلا مهوب نا

 باب نم لعاف مسا نوكيف نيعلا ىلا اهتكرح لقنو لاذلاف ءاثلا ماغداب رذعلا دهم اذا

 نع ةرابع راذتعالا نال كلذو قدصلاب نوكي دقو بذكلاب نوكيدق رادتعالاو لاعتفالا

 | ناكس بارعالاو .نكيملوا ةقيقح رذع رذتعملل ناكءاوس زذعلا ةدوضىف وه امب نايثالا

 ةبرعلاو ماعوا راصمالا ناكس مهو مجعلا فالخ برعلاو هلدحاوال برغلا نم ىداوبلا

 راد ةحابو برعلا ةحاب هو اهلا.برعلا تيسسنف“ةبرعب شيرق تماقاو ةئيدملا برق ةيحاب
 | اونذأتساو نافطغو دسا .نيرذعملاب دارملاو .سوماقلاف 6 مالشلا هلع لانا ةحاضفلا ا

 لاعلا ةرثكو شبعلا قيض ىا دهحلاب نيرذتعم كويت ةوزغ ىلا جورخلا نيح فلختلا ىف |

 ادشاومو اًسلاها ىلع ىل بارعا تراغا كعم انونغ نا اولاق ليفطلا نب يماع طهروا

 ةحصلابوا عنصتااب نيرذتعم اوناك مهنا ىف اوفاتخاو 0 هللا ىننخ.س ) مالسلا هيلع لاقف

 ١ لاذلاديدشتب «نورذعملا ءاحور) ىلاعت هلوق لاق ثيح سوماقلامالك هياعلديو ىبالا يهاظلاو

 | ريغب نورصقملا ىنملاف قحم ريغ رذعملا نوكيدقو رذع مهل نيذلا نورذتعملا مه ةروسكملا
 | لكلاو_"نوتفلا ردتعملا وهو نضقملا ذإ قاقنلا تلم ال كاك لع كارل 11

 ذخاو ىنملا طبضب كدلعف كانه نيرسفملا مالك برطضا دقو امومذم ناك ناو ارفاك نوكيال
 اورذتعيمو اوبل نيذلا بارععالا اوقفانم مهو ههلوسرو هللا اوءذك نيذلا دعقو#9 ىنعملا

 عوجر نامرد مثش رتفد رخاوأ رد ]١[

 '" 4؛صيد ع -

 ردورع ىلاعت ق> ندروربب

 3 اا 1

 ١ غارزا ليا ىنك دو هشاب نشخومأ نامرد مراه> رئثد طساوارد [؟]
 ١ أ ٍّ



 مم 87 رش اعلا ءزخا

 | لقتل ءاتلاف هبف ريخال ىذلا ةفلاخلا لاقي دقو ثينأتلل ءاتلاف ةفلاخ عم نهجاوزا دعب ىملاو ٍْ
 هينوككةفلاخ لاجرلا نهدف زيخال, نمرةشياقىف هخولا .لعلو:ثنيأتللال ةسمنالا ىلآ ةيفصولا. نم
 ىاهلدرب هدش هداه رهمو ] مهبولق ىلع عمبطو ف تامهملا نم هيلا ىعدام. ىلا بيج ريغ

 مهردلاو رانيدلل عبط وحن عباطلاك 'ىثلا لعج ةغللاف عبطلا ىنعم ىدادحلا لاق * [ ناشنا

 اذه ىلع ساقبو اهدنع متخم ىتح 'ىثلا اهيلا ىهتني ةياهذ ىلع لدي بيكرتلاو دداصملا ف لاق
 مهفلا لحم هنال ماب بلقلا صخو هيلع لبجىىتلا هتيجس ىا هعابطو هتعيبطو ناسنالا عبط

 لوسرلا ةقفاومو ههاونو ءيماواىف هتعاطو هللاب نامرالا ىفام * نوهقشيال مهف # لاق اذاو |

 هي هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا نكأ 8 ةواقشلانم كلذ دادضاىف امو ةداعسلا نم داهجلاو
 نينمؤملاناعا نامز نا كشالذا .مالسلاهيلغ وه نما أك اونمأ ىا ىلاعت هدنع نم.ءاجامبو هللاب |

 | ناولس مالسا ىا «ناملس عم تملساو )ل ىلاعت هلوقك وهف لوسرلا ناميا نامزل انراقم ناكام
 داهجلا ما لتخي مل نكل هي مهسفناو مهلاوماب اودهاج 8 نايلس مسا اك تملسا ىا

 : [ هورك نأ و ] # كئلوا و ادقتعمو ةين صاخاو مهنم ريخ وهنم دهاج دق هنال مهنا ا

 ةميثلا و رصنلا نيرادلا عفانم ىا  تاريخلا 9 ةروكذملا مهتوعن ةطساوب 5 مهل © |

 مرهيو ةنلعا فد ناسبلتا تاو ناار ماعم نووكي نا زوجي و... ىتملا] ىف ةءاوكلإو,ةنطاو اندلاف |

 ىنيدباعلا تاريخو ةريخ فيفخت ةريخ عمج ىو (ناسح تاريخ نهيفإل ىلاعت هلوقا دوحلا |
 مهلاوحاب ةقلعتم ىهف ىلاعت قا بهاوم نيفراعلا تاريخو مهلامعاب ةقلعتم ىهف تاكل |

 ةينافلا ظوظحلا نم اضعب زاح نم ال بولطللب نوزئافلا ىا 6 نوحلفملا.ه كئلواؤ # |
 ناتسبلا ىهو ةنج .عمج © تانج ا ةرخ آلا ىف مهلأه ىا ه6 مهل هللا دعا 2 بيرق ام
 نموا اهراجشاتحن نموا اهضرا لفاسا نم ىا هياهتحن نم ىرخجن هه ةرمثم راجشا هك ىذلا

 هنايضو:ةتعسلهب ىمس ءاملا ليسموفو رهذ عم هي راهن الا له ضرالا تحال فرذلا هد وضقلا تح

 ليقودعب اهنم راهنالاقتشُ مث (رما رحبو لسملارحبو ءاملارحبونيللا رحب ةنحلا ىف) ثيدحلا فو
 ىراجلامهضعب لاقو اضعب اهضعب طااختال نيللاو لسعلاو ءاملاو رْمخا هيف ىرحيو دحاو رهنلا

 تانجلا كلت ىف مهدولخ اردقم ىا © اهبف نيدلاخ 8# ةينمالا فالتخاب فلتخيو دحاو

 لين نم ةروكذملا ةانملا مهل هناحبس هللا دادءا نم مهفام ىلا ةراشا 6# كلذ ف ةفوصوملا

 نم اوجنو .اهمينو ةنجلاب اوزاف هءارو زوفال ىذلا 6 مظعلا زوفلا # ىمظعلا ةماركلا |

 (رانلا هيلع هللا مرح هللالوسر ادم ناو هلاالاهلاالزا دهش نم) ثيدحلاىفو اهيمحمو رانلا
 نوكيالو صالخالا لوقلا اذهىفطرتشا دقف (ةنللالخد اصلخم هللاالا هلال لاق نم) ربخلا ىفو |
 ةمباجر ءديشتل قمل كل در وك نإ كف اكد ملحم | نسيلفالاو رون وم هسعالا'صالخالا ١
 دعب ىه امنا ةدملا فاسوالاب هتلحتو بلقلا تافص نم صالخالاو هنمدرتست ةيراعلاو |

 اهتافص و سفنلا بحح نم ضالخلا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق © لئاذرلانع سفنلا ةيكزت |

 سفنلا باح نم مظعا باجحالو بجحلامظع ردق ىلع زوفلا مظع نال مظعلا زوفلاوه
 ىونملافو : ىهتنا اهظع ازوف نوكي اهنم زوفلاو |



 يشعل قو ميه م١

 | دالوالاو تاهمالاو ءاب آلا نم دحا لكل هنمدتالام اهناف تاقوالاو دارفالا يستحتو تاذلا
 اًماو للك قبض ىف هدالواو وهف هلامالو هدالوا هلنم نا ىتح نيحو تقؤ لك ىف

 ءاقل دالوالاو سفنلا ءاقبل طانم لاملانالاماو ةوبالا غلبم غلب نم مهيف بغرب اماف دالوالا ْ

 ةيذغالا نم لصحت امتا ةيونملا ءازجالا نال دالوالا نم دوجولا ىف مدقا اهنالاماو عوللا

 ببسي 6 ايندلاىف اهب مهيذعي نا © دالوالاو لاومالانم هب مهعتم امي # هللاديري امنا © |
 ناشيا باسسأ ةيهتو دالوا ل لاوحا قذو ر ىاربو دنشاب ررد هتسوِس نأ نانهالو قابالج

 َج ر ىا [ناح ندا ب ] قوعّدلا 6# مهسفنا قهزتو 8 | سنك ؟كعففاوا كت .ةواوقخ

 رظنلا نع ءاهلالاو اهب عتملاب مهلاغتشا بيسي نورفاك ىا # نورفاك مهو 8 اونوميو
 عازتإ ذاتك دع اير" لاماذت بضفلا قاب امعا”تفاكم نيوز ”يفاؤنلاة باذتاو

 [ ترسح رازه دصيب دئرادكم و تقةشمو كلب فانصاب دنرادم داعناو ترو قاع

 تيماك دنا 7 نةنوصح رب حر ىبب * لام عمج را لوا رد

 تشاد. سا .تدام رورو كتحشس + ىاح دام ا نأ ره زا“ نك

 تفرح دراي توف ردا كش سي رلكمد» لاك 0[

 ريركذلاف ظافلالا ضعب ىف رياغتلاعم ةعركلا ةروسلا هذهىف ترم ةيآلا هذه نا ملءاو#

 لهذي نا ىتْشال امث ةحصنلا هذه نا ىلع اهيشا اهنأشي ءانتعالاو اهب ةحصنلا دكا ْ

 دحأ دعا اذا امسالو امتاد همالك ءانثا ىف اهلا عجري نا هلدبال حصانلا ناو اهنع عماسلا

 دالوالاو لاومالا ىلا ةرظان ةعفتسم ىا ةحاط يلا نا جل مقر[ طي نيمالكلا ْ

 قحوف ةمعل تناكناو دالوالاو لاومالاو امهيلع ةصيرح امهل ةشمتم ىا ةطشغم سوفنلا ناو |

 بولقلاباذع دشاو هبلطو هللانع مهيواقل ةلغاش اهنوكل نيقفانما قف ةمقت اهئاف نينءؤملا
 2 كمهو مهسفنا قهزتوإل ىلاعت لاق اك ناعيالا نم مرحدقف باجحلابيذع نمو باجحلا نم
 | ثيدحلا فو ةيمحللا تاليوأتلاىف مك دالوالاو لاومالا بح باجحت ٍنولقلا اوروتسم 7 ْ

 ايندالدئاف ةرخ آلا نع اهتاذلو ايندلا تاوهش مكيهلتالف تاوهشلاو تاذلاب ةفوذحم ايندلا)

 هل ا نمؤملاو 000 لعمل انذأل نمل ةوخا الو هلَد رجا لل ش0

 ةير ردصم نا هلئأي | ويه دا نا رقللا نم ه6 ةروس تلزتا اذاو ةيلاملا تادابعلاب

 | 0 هنيد زانعال دك هلوسر مم اودهاجو 8 هللاب اونمآ ناب ىا راجلا اهنم فذح

 الامو اندب د اهحلا ىلع ةردقلاو ةعسلاو لضفلا اووذ ىا 6 مهنم لوطلا اولو' كنذأتسا

 ءادعالا ةلواطم نم هب نكمي ىذلا لضفلاوه ةقيقحلا ىف لولتلا ىدادحلا لاق * نيقئاملانم |
 اذا هنالرصقلا فالخ وه ىذلا لوطلا نم ةملكلا هذه لصا ءاسنلا ةروسىف ىزارلا لاق *

 | الخ ١١ ىنغلا ىمس و ٠ ناصشو روصق هئف |ريصق ناك اذا هنأ ام ةدايزو لاك هفف اليوط 5

 ١ ىهتنارصقلاب لانيال ام لوطلاب لاني هنا م ند لامال ام”تادارملا نم ةبلاتن هنالل لوط

 ردع نم مهبامللو زغلا نع اودعق نيذلا ى أ دك 01

 |[ سك ل تافلختلا ءاسنلا عم ىا هده 2 ا ف نوقفانلا ىا # اوذر وه

 6 ثل »م١  نايبلاحود

 مي ع ا ع لاح ف < أ



 ميك م١٠ >> رقاعلا وللا

 هلع ايت ننجلو لا كازو يا برا دعم انك ودادكو اذك مون اذك لاقل"
 ىلعلدب اذيهنو هلع ةالصلا نع ضرعاف ادبا تام مهنه دحا ىلع ىلصتال لاقو هبوثب مالسلا |

 | ةريثكت ايا ىف هلوق قفو ىلع لزني ناك حولا ناف هنع هللا ىضر رمع بقانم نم ةمرظع ةبقنم |
 | موا ) هقح ىف مالسلاهلع لاق اذلف نيدلا ىف هلةعبفر ةجردو لاع بصنم وهو ةيآلا هذه اهنم |
 ىتما ىف ناكنا هتاف نوندحم مالا نم مكلتق ىضم اهف ناك هنا ) لآقو ( رمحاي امن تثعبل تبا .

0 

 | هسفنىف ىتلي ىذلاوه ةددشملالالدلا حتفب ثدحملاو . هنع هللاىضر (باطخلا نب رم هناف هذه

 دعوا لمالا يالملا هدح هتلاكو لاق ننوكيو رلظلا ىف ةياضالا نعو ةسارف هبريتسف ىلا |
 كلذف ددرتلا ىتمأ ىف ناك نا هلوقب مالسلا هيلع ىنلا دري ملو ءابلوالا لزانم نم ةليلج ةلزنم

 نايضفل دك ألا هب دارا لب ىلوا اهيفف نوندحم اهريغ ىادجو اذاو ا لخضفا هتما نال |

 أ ءاقدصالارئاس ىننال ةقادصلا لامكبهصاصتخا ه.داري نالفوهف قيدص ىلنكي نا لاقي اك رمع |
 هنع هللاىضر سمع ةلضف ىف لبق دقو

 ارمقلا فرعءيال دحا ىلع الا * دحا ىلع ىنخمال لئاضف هل

 مالسلا هيلع هنا لاش نا زومم فيك لبق ناف * كلم نبال قراشملا حرش ىف اذنك

 ١ ةرفغملابهلءاعد هيلع هتالص ناو نفتكلا ىلع تام رفاك هنا ع نا دعب هياع ىلصي نا ىف بغر

 نام ا اضنإو ناينكلل رفشألا هنا هملعاو .نيكريشملل رفح نا نم هنا هعم دقو

 أ ثيبحلا نا. باوحلا) « راقكلا .ةناهاب رومأم وهو هزازعا بجو هللا هصيق مفدو هيلع |
 هنأ هنط ىلع بلغ هفإ نفدبل. .فيرشلا .هدلج سع ىذلا هصيش هلا لسري نا 0 بلط املا

 هنم ىأز :املق.رفاكلا ناعاو..رجافلا: ةيوت 'تقو تقولا كلذ نآل. نما و هقافن نع باتدق |
 السم راص هنا, هنلظظ لع بلغ همالسا_ ىلع.ةلادلا_تارامالا هذه هم دهاشو مالسالا راهظا |

 نم عنتما هقافثو هرفك ىلع تام هناب هربخاو ليربج ىنأ املف هيلع ىلصي نا ىف بغرف
 ا ماقالو قفاثم ىلع كلذ دعب ىلص 8 انيس ثلو ىلص امدعب ةباآلا تل لقو . هلع ةالصلا

 مالسلاهيلع ىبنلا مع سابعلانا اهنم * اهوجو هيف اورك ذف هيلا صيمقلاعفد اماو * هربق لع
 | للادبع,هانك اليؤط, الجر ناكو:هدق ىواسي اصيق هل اودحم ملو ردي موي اريسا ذخأ ام
 هلا اهنمو * هلازازنعاال كلذ هناسحال ةافاكم هصيق هبلا عقد اما مالتسلا هيلع وهف هصرف
 هلاسرا مدعو صيمقلاب ةنضلاف (رهنت الف لئابلااماوإ .لاقثرح الئا..٠ دربال نا ءسما ىلاعت

 كصنق هيلا تعفد نا كنا هللا ىحوا هلعل هنا اهنمو * مركلاب لخم هيف لثس دقو اهس

 معا هللاو هيلع ءاشب كلذ لعفف مالسالا ف نيقفانلا نم رفث فلا لوخدل الماح كلذ راص

 6 كبجمتالو 98 قيقحتلاقيرط ىلا ىداهلاوهو لاقملا ىطو لوبقلا الاانيلعامو لاخلا ةَقةحب

 نش كلا تفادا ينو جت شخ نانا تطخ ندما سوح و. نووف ىتنكش ] ,بامحالا

 ىاهلام ] ىئشاكلالاق * نيقفانملل ريمضلا 4 مهدالواو مهلاوما 3 [ اراش درإد تحرد

 لاثمايف لاومالا ميدقتو [ دنرادتقا ابو ىو هككناشيا نادنزرفو تسرابسب هجرك ١ ناقفانم
 بسحي اهيلا ةجاحلا ساسم مومعل اما اسهنم عا مهنوك عم دالدالا ىلع عقاوملا هذه

 ( تاذلا ) 5-5

 دع جسد س مص



 ةبودلا ةرودم مو ؛ا/ذ عم

 اا هاو دك 22 51 نا ا و |
 هرمس ل سلق ىدعسلا لاقو 0

 هنن[ تفسر نا نكلو 2 همنا تنزل "ندرك كلانا ظ
 نا نع ىور  هدودح نع نوجراخ رقكلاو نودومتم' ئا  نوقساف يع ها

 ىف مالسلا هيلع هللا ىل اص هللا لوسر اعد لولس نب ىلا نب هللا دبع نقفانلا 8 نا ن مابع |

 لسرا هنا مث هربق ىلع موشو تام اذ اذا هيلع موو دز تست نإ هلا هلل ملة |

 ىذلاىلطف هدرف ىتاقوفلا صيمقلا هللا لسراف هيف نفكيل هضيف هنم بلطي مالسلا هيلع هيلا |
 ا لاقف 2 2 0 0 نات

 هعفس 0 هب كرس ا 31 5 املف ىنا نإ نوقر 97 0

 ا مالسلاهيلع لاق اماو جورخلا ن . تلا جار هلضفاو هتف: تلجتو هللا تاذع فدل ٍصْمَقلا
 نا

 ماسلا هيلع هيب ننب عضوو ىكدهلا دلاخ ن نارفس لتق امل هنع هللا ىضر نسا 0 هللا دمع

 هنل 1 ا سف لبو سراج عون دمي 01

 احنل صاع ر 3 ىلع هطوسوا هاصعوا هللا لوسر رعش عضوول هدم ناومالا ف لاق اذلو |

 سال ةدلب وا ناسنا راد ىف ناك ناو باذعلا نم ةريخذلا كلت تاكربب ىصاعلا كلذ

 هاربتي امث أش ناع لا ةنا زخ ىف ادوضخ نيطالسلا ةنازخىف نا تيئثدق تلق نا لوقا *
 هللع هناول نم *”ىش مهعمو نورصنيال دق مهانيأرو اهريغو مالسلا هيلع ىبلا.ةقرخ نم هب

 قلطناىنا نبا تام املف روفغلاهللاو امهلخد امهتمرح ناكسلا كته املق نوعاط اههلخ دال

 (كمساام) ماللاهيلع هللاقف هبا ةزانج ىلا ةاعدو مالسلا هيلع ىنلا ىلا اًخاص انمؤم ناكو هنبا

 هلع ىلدبال هللال وسراي هيلع لصت مل نا لاقث ( هنفداو هلع لص) لاق مث سوماقلاىف مكتادلا ا

 ىلصلل ماقف هيناحل ةاعارمو هللست مالسلا هنلع. هباحاف :ءادعالا ىب تمشتال نا هللا كدغنتأ 0-6

 ودع ىلع ىلصتأ لاقو هيلع ىلدي  الثل هل : اقلانيبو هللا ل وسر نبب ماقف هنع هللا ىضر رمح ءاحف هيلع
 حت ع

 هيلع لدبو لحملا حا دانص نعت رز امنا هلثمو ناعالا وه ىذلا ساسالا مدعل اال 0

 | ىذأتب م ءوسلا راجم ىذأتي تملاناف نيللاص موق طسو مكتاوماونةدا) مالسلا هيلع هلوق
 أ نا تيثدقو هلت ءرملا سده اما ادحإ سدقتال ةسدقملاضرالا ىؤري امو ( ءوسلا راك ى 5

 أ هدنع اصعلا كلت تناكف اهيلع ًاكوت ىأ ةنحلا ف هذهب رصخم لاقو هدس تناكاصع هيلا عفد
 1 0 تنثإو اولعفف هتفكو هداج ناب اهولمحم نا هلها ىحوا ةافولا هترضح املق

 ا 7 نالماح اومادا» نورصنيو اهب 00 اوناكف ناثرعشو ةرعش ناحالا ناب 0 لا

 أ ةناطبو هب لولملا نفكلاو مز ءام لسقلااذه نمو هب اورعشي مل.ناو هتكربب ءالب اهناكس
 | ىهتنا ىتوملا ىديا ىف عضولاو سيطارقلا ىلع نا رقلا ةباتكو اهب نفكتلاو ةبعكلا راتسا

 | ناك ةنيدملاو ةكم نا ىرتالأ ةمرحلا مكتبا كلذل تلق ةريثك تافاآ مهتدلب بنصيو مالسلا

 أ ىا (ناط.كلاوه باملانا هللادبع نب للادبع تَنأ) مالسلاهيلع لاقف للادبع نب بابحلا لاق ١



 م 07م يح رشاعلا ءرجلا
 ج17 1: ل هس هس م سسسسسد د

 | ةثراحنب ديز نا -ىور- نيدلاموب ىلا نيدلا لها ةحضو نيدلاة ص ىلاعت هللا لأسن نملخلا

 | لاقف هنم هءارش ديرب هوبا ءاحف هللا لوسرل هتهوف ظاكع قوسب اهل. ىرتشا ةحن دل ناك

 ىلا قلخلا بحا ةحض عم ةبقرلا لذ لاقف ديز لئسف (تلعف كلذب ىضد نا) مالسلا هلع

 هحوزو ةامتعَأَ ا انراتخا اذا) مالسسلاهلع لاذ هتقرافم عم هير ا نما بحا قا

 ظفاحلا لاق . شحجح تدب تشيز اهدعبو# نع ما

 دور. كاتتفايأت وو ىلا: هيئات قدك زب 8 نق وارفع 7" تنطلتتا ناناح رد ا

 رفسلا ىف مالسلا هنلع هوقراف ةفيرشلا ةبحصلا هذهل د دادعتسا مهل نكي ملال نوققانملاو |

 58 ىلا اتمدق اولقو ةكم ىلا" سان مدقو نسل احيان م. ىلا ويدل ”ىتزعا لك نال رضحلاو |

 / مرارشب اندارشو مدايخم انرابخ قحل اولاق ار نيمو. ىف «دارش نم كرا اقرعف |

 لش : ةكش لك فلق

 دم لالا ىح ىتليسوف * ةلسوب اولسوت لاحرلا اذاو

 راك نيا ا 3 ره 50 تأ دريت نادبم نازواص ودل ناد ص راك داهج ] ىنشاكلا لاق د ٌ

 |[ دباشن ارت دهاج ”دكرعم تزرابم درد ىل درعانو دياين |

 كف نادضرد' ىوكو ا ردنا اد سمن وجاي ركزت ىبوب وىكر نائز نوح# وربي 0

 هريس سدق ىدعسلا لاق |

 ريطخ ىاهراك هبامورش * قار نشور دنمشوه دهدن

 'ررخ "اءاك "راكب .٠ شدني *+«تتسدتفاب" هجرك قاب ايو

 ىلعالا رودتال ءاحرالاو بابلالا ىلؤاي الا زومالا حاصت اال ىرشخم لا تاغالب نمو |

 نم ىا 6 مهنم دحا ىلع ف دمعاي ه# لصت الو 8 ىحرلادتو وهو بطق عمج باطقالا |

 ريمضلا نم .الاح مهنم نوكي نا زوجحمو ىرخا ةفص د تام # دحال ةفص وهو نيقفانلا

 وادبا مهلرفغتست الو عدتال ىا ىهنلل ىفرظ ه6 ادبا © ءاقبلا ىلا ريسفت ىف اذك تام ىف |

 ناب ادبا تام تيم مهنم دحاىلع لصتال ىنملا نوكي نا ىلع تاب بوصنم لقو . رهظالا

 ُهناكف عتعلا نود بيذعتلل هءاحا ناو ادبا تمم هيكل "احا نين نا كوكا عت ام |

 ىلا اموب ) هللاق سو هياع هللا ىلص هللالوسر رس بحاص هنع هللا ىضر ةفيذح ناكو ىحمل

 نيقفانملا نم ةعامح دعو (نالفو نالف ىلع ىلصا نا تدهن ىتا هنركذت الف ارس تكيلانيكتت"

 نظينم لجرلا تام اذا هتفالخ ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ناك هللا لوسر ىفوت املو

 رمح هيلع ىلص ةفيذح ةعم ىثم ناق هيلع ةالصلا ىلا هادانق ةشذح دس ذخا. كئلوا نم هنأ

 نفدللدربو دنع فش الو ىا هيه ربق ىلع مشالو #8 هيلع ةالصلا كرت هدي نم هدي عزتنا ناو

 0 مهنا 3 هلاعدو هربق لع كففأو تتلا نفد, ااذا مالسلا هن هيلع ىلا ناكو ءاعدلاو ةرايزللوا

 | نوكياما هريق ىلع فوقولاو ت..ءال رافغتسالا ْنا ىلع ىهنلل لال 6 هلوسرو للاب اورفك |

 | م ةدم هلوسربو هللاب امهندثكلا لغااؤرمتسا مهنال مهقح ىف لىحتسم كلذو هحالصتسال

 هرمس سدق ظفاخلا لاق
 كل ا 5 1 تت

 «با)



 ةبوتلا ةدوس م6 477 >0

 | !ءاكبو .(ينلكلا نتلاك مدنتورفالبواو لوكتل اهو لك اه دز ععض و ترج هز ردو ةنل نخ !

 | عزجلا ءاكبو :قوشلاو ةبحلا ءاكبو .ببسلاب هملع مدععم ىتبف نوكبي ةعاج ىريناب ةقفاوم
 ساق بلقلاو : نيعلا عمد ناوهو قاذنلا ءاكو :كعنضلاو زوخلا» كيو .ليتحالالا لوصح نم

 | ةقر بالجحتسال وكي لوالاو .مومذمهو دوم ناعونوهو ءاكلا فلكت وهف ىكايتااماو +

 ْ ةرح .آلاملاط نا كيانياو * نوملا نائلللا ّق قام ةفمسلا او ءايرلا لجال نوكيام ىاثلاو .٠ بلقلا

 | هناكو كحاض 5 هناف ءازجلا ءاقلو توملانع لفغيالو ءاكبلا ريثكتو كحضلا ليلقت هلىنبن

 ظفاحلا كاقء:.ناصقلا دتع |

 دون لفاذ اضق نيهاش هن رسز 5 *« ظفاح نامار> كك ُههمهَق نآ ديد |

 ا اعوجر عجر لوش مزاللا عوجرلا نود ىدعتلا عجرلا نم هك هللا كلر نافذ 0

 هللا كدر ناف ىنعملاو . هعجراك هدرو هفرص ىا ”ىشلا نع ؛يثلا عجدو فررتصتلا يا ْ

 ىلا مهنم ريمضو هنم ةعطقلا ”ىثلانم ةفئاطلا # مهنم ةغااط ىلا © كوت ةوزغ نم |

 ظ مهمل فلخم ناف اصلخموا ناك اقفانم اةلطم نيفلختملا نود ةنيدملاف نيفلختملا نيقثانملا |

 | رشع 5-5 اوناك مهنا ةداتق نعو كذا + نم ميلمو بانا نم مهنمو دإبلا نع باغ نم ظ

 | كنوزغ دعب ىرخا ةونغ ىلا كعم “© ح ورذعلل كونذأتساف © لبقام مهيف لبق الجر |

 ىنمىف رابخا وهو لاحب مهل نذأتال ىا هي ادبا ىتم اوجرخت نل لقف 98 كوبن ىو هذه |
 ليلعت 6 مكنا # ءادعالا نم # اودع ىبم اولتاقت ناو © هلوق اذكو ةغلامملل ىتلا

 ىه 6 ةرم لوا ع كلذب محر فو وزغلا نع ىا ضد دوعقلاب يضرب مكي اللائيإ:بلكوإا

 ىلع ىلادلا رثك الا وه ثنؤملا ىلا ىفاصملا ليضفتلا مما ريك ذنو كوبت ةوزمغ ىلا ةجرلا |

 | دعب نم 4 اودعقاف هله ةرم ىلوا وا ةأرمعا ىربكىه لوي الئاق عمست داكتال كناف ةنسلالا .
 ْ داهحلل مهقايل مدعل اتاد فلختتلاَو دوعقلا مهلديد نيذلا نيغلختملا ىا 0 نيفلاخلا عم 0

 نم نيقفانملا لاما تناك لبق ناف * ثانالا ىلع روك ذلا بيلغت نيفلاخلا ىتف نايبصلاو ءاسنلاك |

 نكت+مل ناو مالسلا هيلع ىنلا دنع ةلوبقم داهجلاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةداهشلا |

 رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب مكحم ن< لوقب مالسلا هيلع ىنلا .ناكف ىلاعت هللادنع ةلوبقم

 | جورخلا نم مهلامعا نيفلختملا نم لبقبال ناب مالسلا هيلع ىلا سما ىلاعت هللا نا ىف ةمكمللا اف

 اوناك امل نيقفانملا نا ملعا هللاو كلذوف ةمكلا نا انلق * كلذ ريغو ودعلا عه لاتقلاو هعم

 قافلاو رفكلانم نورمضي اوناك عم مالسلا هلع ىنلا سماواب رام الاو مالسالا نو رهظي |

 مهتباناىف اعمط ىلاعت هللا ىلا ةلوكوم مهرئارسو مالسلا هيلع ىنلا دنع ةلوبقم مهلامتا تناك |

 مكحلاناكف مهلامعا مهيلا تدر اورمضا ام اورهظا املف قافولا ىلا قافنلا نم مهعوجرو

 رافد نم مهيماسأ احمو ةازغلا ناويد نم نكاعتا هللا مهج رخآ ء ءاملعلا لاق * مهفاف اضيا رهاظلاب

 امل مهفلخم ىلع مهل ةبوقع مدد هللا ىلص ىنلا ةبحص لفحم نم مهلحم دعباو نيدهاجما

 نينم ؤملاكمالسالا ز رععو نيدلا هب ىوقتي :نمم اوبل ١ مهنا نايبو مهقافت داهطاو ةناغالا نه دق
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 ىلع امالسو ادرب رانلا تناكو رعش هنم قرتحيملو ريثالا ةرك نع زواج فيك جارعملا ةليل

 رمعلا ةدم ىلا ةراشا وهو ايندلاف 4 البق ولف اك هي اوكحضياف  مالسلاهيلع ميهاربا
 6 اريثك ف ءاكب ه6 اوكسلو © ليلقلا نم لقا هناف ايندلاىف نم رمع فيكف ليلق ايئدلار معو
 46 نوبسكي اوناكامي #9 ءازج اوكبل ىا ىتاثلا لعذال هللوعذم 46 ءازج © رانلاىفةرخآلاىف

 جرخاامناو امتاد نوكبيو اليلق نوكحضيىا ربخ هانعمو سما لفل اذهو ىصاعملا ٍنونَف نم

 ع كنا تاكيرال امم عاطملا سهلا صاناف هب ربخلا عوقد محن ىلع ةلالدلل ىمالا ةروصوف

 نواحتكيالو عمد مهل ام ريال راياللا رعفاتا ىف نوكم قافتا لعهازإ بد ىورت ب هدومألا

 مدلا نوكبي مث عومدلا عطقنت ىتح نوكسف راثلا لها ىلع ءاكبلا هللا ل سري ) ثيدخلا ىفو مونب

 غلا نعءاكبلاو حرفلان ع رانك فاحت كي نابووخو (هودحالا ةئهك مههوجو ىرت ىتح

 حرف ىب دشاب ىمت ارئاشيا ادرف] ىنعي : ماودلا نع ةرثكلاو مدعلا نع ةرابع ةلقلانوكتناو

 انانلا ف ابفتظزو قاوكيتا زوو. :.ةرجالاف ءاكلاو كحضلاتقونوكف [دورسىضودناو

 البلق مهكحض نوكينا ىئش ثسحح لاخلا ءوسو هللالوسر عم رطخلانم هيلع مهامل مه ىا

 | اريثك متيكبل لعام نودلعتوا )هتمال مالسلاهيلع هلوق وحن اريثك كلذ لجا نم مؤاكبو
 اذافءويتاذ مسوهيلع هللاىلص هللالوسر جرخ امهنع هللاىضر رم نب! لق (البلق متكحضو

 اهامو انلق ( تاذللا مذ اهركذ اورثك١) لاقفمهيلع ملسو فقوف نوكحذيو نوندحت موق

 بئاصلا لاق : ( توملا ) لاق تاذللا مذ
 حيبص ىامندناد ةدنخزوشم لفاف « دئزيم هدنخ نالد هابس تلفغرب

 لاقفال لاقف طارضلا ىلع ترسم لهىاي هللاقف كحضيوهو باشب ىرصبلا نسحا و

 دعب ىتالا ىؤراف كحضلا اذه ميفف لاقفال لاقف رانلا ىلا ما ريصت ةنللا ىلا ىردت له |
 نكتالو ةجاجالاو كايا لاق مالسلا امهيلع رضخلا ىموم قراف امل ىللق  كحضي كلذ
 نب دمحم لاق * نارمتنإإ اي كتئيطخ ىلع كباو ناك بحت ريغ نم اكاحنالو ةجاحلالا ءاشم
 ايندلا ف كحضي ىذلاف لاقىلب لاق هناكب نم بجعتت تملأ ىبي ةنملا ف الجر تيأراذا عساو
 هنبا دقف مالسلاهللع ايركزنا لاقهنا هيمن بهونعو * هنمبجحاوه ريصي مىلا ىرديالو
 | ىعا ىربخا لاق ءاكلا اذهام ىراي لاقف يكس ربق ىلع اعحاطضم هدجوف مالسلاهلع ىحب
 | ارك زلاقف:ممدلاالا اهرح ”قطنال بهل تاذ ةزافم رانلاو.ةنلا نييزا كربخا ليربجنا
 ا حسمبف اكلم هيلا هللا ثعسب ىتح سال ديعلان ا لاق هنا راحالا مك نعو * كيا ىتاي كبا

 | هللاليبسوف تئقفنيع رانلا اهسمتال نيعا ةثالث لاق سنا نعو هب كلذ لمفاذاف هحانم هديك
 ةعمد عمدا نال ) ثيدحلا فو « هللاهيشُخ نم تعمد نيعو. هللا ليبسيف سرح تناب نيعو

 نتحكم

 كانيع تعمداذا مدا نبااي ةاروتلا فو ( رانيد. فلاب .قدصتنا نم ىلا بحا هللا ةشخ نم

 ةرشثع ىلع ءاكلا ءاملعلا لاق * ةمحر اهناذ كفك اهحساب نكلو كيوشب عومدلا حسمتالف

 / ةحأنلا ءاككب ذك ءاكبو .لصح ام فوخ ءاكبو .ةمحر ءاكو ..لنزح ءاكبو .حرف ءاكب .عاولا

 بابلج اهيلع ءاربغ ءاثعش ةمايقلاموب اهربق نم.ةحنأنلا جبر خت ).ءاجو اهريغ وجشل بت اهنال

 تا



 ةبونلا ةروم مدي غال :جم
 دجال دسم صصص جا

لا هأيا مهتفلاخم لحال 15 1 قا خ رفل ةلعلا ىلع هياصتنا لوك |
 داهحلل وه ىضمناب م

 نفط وةعدلل اراثبأ #2 هللا ليجسيف مهسفتاو مهلاوماب العنا اوه 0 8 هلع اوفلتشو | ا

 هها كلا قافنلاو رفكلاَن م 5 مهب وأق ىف وام 0 هللاةعاط ىلع شعلا ة ةعسو 6 رلاىا ا

 ةحلا تارمث نم حرفلا نال حرف عم هيونعم ةلباقم اوهرك هلاوقىفو ف قلك ةانخإر 0

 ريسلاب مه ايف ايصاونو دوعقلاو فلختلا ىلع ع !انشأ ضعبل مهضعب لاق ىا 3 اولاقو 0
 لاصخ ثالث اوعح َدَقف فورعملا نع مهلايهنو داهملانع مهلاطس' نينمؤملل اولقوا داسفلاو

 م ولا لدسف مهسفناو مهلاوما اولد( نيذلا ( ني شرعت اهيلع لادلا ح حرفلا دعت ٍ

 « اور ةنتال < كلذ نع ياسو ليلك ةهاركو دوعقلابجر فلا لالضلاو رفكلا لاضخ : نم ظ

|| 

 | خطب تفوز ةلوتط ةوازغ لآ اوعد اوناكو هتدش عاطتستالهناف 4 رحلاىف © اوجر ,ال ىا ا

 3 07-0 ايل حيو را موب ىف ةاها ىلع ةمثخوإ لخد امايا

 لاف اًتعلصامو هس رع ىلا رظن لم نر ع ا ا اك

 | هلالوسر بلطف جرخ مث هحمرو هفيس ذخاو اهلحن راف ةحضان مدقمث اتلعفف اداز ىلاثيهف هللا

 ظفاحلا لاق : هكردا يد

 ىلاننا ةدهع دانن' لائم *نعارا وكول ردك حا ظلمت واو راكؤبازلط نو ةاهاتعزأأ كان

 لاقو |

 تسلامكح دناهتسيالاب مح لب حر ىبدوشي# رسم شيع ماقم ظ

 لأقو |

 مثاب ناسردوخ نازيزعب انمنهم * بيرت رايدزاهن مديح رايدزانم

 ثيدعاىف و اوفل ااخام كلذك اهنا نوملعي ىا 34 ةيدسم 2 اهنورذحم ال م لاق ةفلاخملا ْ

 هلك دك واف امدلا رطح عمجولهنا هناس و (مهجر ا ا ر>ا نمار 5 نااعس نم ءرد ها 0

 مد ال هر مح هلم دخاو كلامىلا لماربج ىصم مالسل اهءلع مدا رباع راىفو * امندلا 5

 2 ةرم نيعس اهتاسع مهج نم ةرمح لاق لقاح هانهام لاَعَذ ذك كت رحا اهلوانت املف

 اهرح ىلع قدالوا ى موش ) فكلاقو مدا ى 56 3 0 زيخاو 0 بطخلا اهيلعقلاف كنلا اهتم 1

 | ناك كول مالسلاهللع هجورحنا ريبزلا نب ةوئعع لوقو 000 نوكيام دشا وهو بطرلا ]

 ْ ًاهمماعطو دراي ءاب و طق ةمدخولاو راف ا هللا ىلص هللا لوسر كام

 نم قلاع كيل دا ا ان ءازحا نم دحاو 9 : ل

 | نوكي نآزاملا“ وهو تيرفلا لئاوا نال نمدلا كلذ دعا دوو قاتل لك لدعا امو

 | مالسلاه يلع راساملو ةمثخوبا مسوهيلع هللا ىلص هعم هريسم نع فلخم نم ناكو * رخلاهنف

 ١ لي د ىح امكَم ةدحاو ةَقئّررع لخداال هللاو لاقمث فصللاب اًذهام ءانسح ةارصاو

 | نمؤس هج لوقت ثيدحلا ف درواك لبيس نم ناعياعم !؟كدالوا ىلع ايل سبل لك ء> هللاقف

 هذهب اهوممرثا دقو را اذه نم ه6 ارح دشا مهجران 8 اليهجتو مهيلع ادر و لق + 0
 أ 27 أ

 0 لاحرىلا ىرتالأ ا ,ىال هللا عم اكنمو (ىهل كروت ذلك دف نم ؤماي زج



 مه 1/6 زلخح ريكاعلا رشا

 لصوبام ىلع ةلالدلاىنعمب ةيادهلا اماو . عيرشتلاو نيوكتلاكلف رودي اهيلع ىتلا ةمكحلل |
 ةراشا هبفو * اوعقو ايف اوعقوف اهوابشيمل مهرايتخا ءوسب مهنكلو ةلاحمال ةققحتم ىهف هيلا |

 ةرفغملا نم سانلاف هعفنيال هسفال هرافغتسا ريغ نم دحال مالسلا هيلع ىلا رافغتسا نا ىلا
 مدعل لب مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلاف روصقلالو هّللانم لخببل سيل هرافعتسا لوبق مدعو |
 لالا لكابهلا حرش ىف نيدلا لالج ىلوملا ناتك اهني فّواَسلا فكل بسين يهل
 ثدح لاحملا ىف صقنلا لب رداقلا ىف صقنلا كلذ نم مزلبالو رداق ةردق كم لح ويالا |
 ىزاريشلا ىفرعلا لو3 ىنعم فرعلإ هنمو ىهّدن اًدردقلا قلعت حلصيال |

 ةناكي ونت نوح نديرف اب الا * لاحم ره داجياب تسرداق وت تاذ
 صا ىف مهتيرخس مهقسفو مهرفك نم نا معاو * قحب ال 6 بدا ءوس هتراع ىفو

 نيصلخلاك لذبلا ىف اودجو قافنالا ىف اوغلابل حالصاو ناميا مهل ناك ولو تاقدصلا |
 قحلاف ىلاعت قحلا ىلا هجوتم هحورو ناميالاب روم نمؤملا بلق ةيمجللا تالبو وأتلا ىفو © |
 قا رونيديؤم ناعوو رون حورلا نم عطسف ةيدوعلاقيفوتو ةيانعلا رظن دات جور ديؤت ا

 لفاونلاو ضئارفلا نم ةبرقلل ةيجوم لامعاب ىلاعتةللاىلا ةيعادلا ةينامحرلا رطاوخلا هنم ثعبنتف |
 ةقدصلاوةاك زلاة لام لامعالا كإاتنوكت ةراتو ةالصلاو موصلاك ةيندب لامجالا نوكت هزات

 | ؟دحا نسحبلف هبرىلا نمؤملا ةيده ةلفانلانا ) ثيدحلاىفو ةاكزلا نع الضف ةقدصلاب عوطتبف |
 ةجوتم هحورو ناعالارون مدعل سفنلا تافص تاءاظب مظم قفانملا لقو ( اهبطيلو هتيده |

 ' ريئأتبف ناطيشلا هنيرقنال نالذخلاب دوزطم ءوسلاب ةرامالا سفنلا ةيعبتب اهفراخزو ايندلا ىلا |
 | ةباجاوةوعدلا وبق نم بلقلا عنمت ةيناسفن ةملظ سفنلا نم دعصي ناطيشلا ةنراقمو نالذخلا |

 كلذيوةيناسفنلةيناملظل ارطاولا هنم حشو قدصلاب ىهاونلا بانتجاو سما والا عايتاو لسرلا
 هيلع دوادنزا _-ىور_ كلذ ل عش اعش نع ازهبو تاعوطتااو لفاونلا نع اضف ضنا 4

 ىهلا لاق قافا اماف هلع ىشغ هتمظع ا املف ماملا ىف هأيا هاراف نازملاب , ربنا هبر لاس لاس مالسلا |

 ةرمث اه الما ئدمع نع تيضر اذاىلا دواداي لاقف تانسلا نم هلك اعز دق/ ىلا نم
 ا نيمهردوا مهردباهنم نفط نات لاف ةامح ةيراحهعم و ساخن هن نس نسحلانا كنع وفود

 هرسسدق ىدحسلالاق : نيسلفلاو سلفلاب نيعلا رولا ىف ىضرب هللاذاف بهذاف لاق ال لاق |

 ىروخ ترسح هنرونمهناح رحب * ىرخ ىقع 5 قاون ايدب |
 | حرف »8 ىوهلا لها تامالع نم ىهفالاو ضئارفلا ءادا دعب ةلوبقم لفاونلانا ملعاو |

 نوقفانملا دارملاو هسفنب رخأت ىذلا فلختملاو هفلخ ناسنالا هكرتيام فلخلا 5 نوذلخلا
 دنعدوعقلا ىف مهلنذالاب كوس ةونغ ىلا جور حا نيح ةنيدملاب مالسلا هيلع ى 3 او ةاخ نيذلا

 مهناخمو مهدوعَس ىا حرشب قلعتم دوعقلا ىنعم . | دصم 4: محدنتع» 0 0

 جر ثيح هجورخ دعبو هفلخ ىا ا طي ارت فالخ # و غلا نب
 ( ديز ماقا لاقي (اليلقالا كفالخ نوثبليالاذاو) ىلاءتهلوق فاك فاخ ىنعمب فالخلا ا ا |

 ١ ةفلاخلا ني نوكينا زوجبو نمظيملوا نعظ مهباغذ دعب مهنع فلخم ىا موقلا. فالخ
 سل تسسلم ع رسم يس سم يو م نو يي وب مبسم يحسسسم

 ( نوكف )
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 نمو تهذ نم ةقوا نيعبراب ءاح هباور ىفو افلا نر ىلإ ةئاع الث نم ثكا هلام ْ

 قسو ةئامب ىدع نب مصاع قدصتو ةحلط اذكو ريثك لآ نساعلا ءاحَو ىلاعت هللا ةعاطهف |

 مظلاب دهحلاو ةقعملا عينا نها لاش لالقالاب لقملاو ءايرلاب رثاكملا اوناع كالا لاق« |

 | اذا هنا ديربال اهضقامل ةرم نيعبس كتجاح ىتلأسوللئاقلا لودي اك اذهو نيعبسلاو عبسلاب |

 ]| 6# مهنابو# لب كراقغتساب دادتعالا مدعل سيل رافغتسالاف ةغلاملا دعبولو مهل ةرفغملا عانتما

 | مهفصو 6 م دحلا نع ازواحتم ارفك ىا 5 هلوسرو هللا او رفك © مهنا تبسي ىا ا

 ةبوتلا ةدوس متل 4078 وح

 | - ضرالا ىف هللا قازخ ند نتازخ اناك فوع كر نمحرلا دعو نافغ 34 ناّمع لق

 | ثلثو لظر دملكو دادما ةغبرا ا ةيلع ىنلا عاصب اعاص نوتس قسولاو رم نم

 | لك ةفينح ىبا دنعو اهرد نوثالثو ةئام ل اطرل ىفاشلاو فسوب ىنا دنع ىدادغلاب لطر

 عاصي ىراصنالا ليقع وبا ءاحو نهيلح نم هلع نوردشام لكب ءاسنلا تثعبو الطرز دم

 ىلاثمل3 هتكتتماف اهداء اها ناغام يه يارب رجا اهلك ال كو ه1 لوتسراي؛لاقو رمت قف
 اولاقو نوقفانملامهيف نعطف تاقدصلاىف هرثدي نا هللالوسر هرماف ىبر هتضرقاف رخآلا افاو
 ةقدضلا نم نطعيو هسفنب ركذتل ماج ليقعابا ناو ةعمسو ءةيرالا متصاغو نقرلا دبع طعام
 | نودجال نيذلاو © ةيآآلا هذه هللا لزتاف ليقع ىلا عاص نع ىنغل هللا ناو هيءاجامت رثكأب

 | ةقدصلا نم مهتقاط الا نودجال نيذلا نوزلو ىا نيعوطملا ىلع فطع © مهدهجالا

 3 نؤرل لع تفطع 56 20 نورخسف 8+ ةوقلاىف دهجلاو لمعلا ىف دهجلالبقو ةقاطلا

 دع مهاز راج ىا هي مهم هللا رس 2 ليقع ىناك ريخالا قب !رفلا مهل دارملاو مهب نويزهتش

 1 ىف هعوقول ةلكاشملا لسق نم ةيرخس ةيرخسلا ءازج ةسمست نوكف مهي رخس

 مهقافنو مهرفك ىلع 6 ملا باذع © مهل تباث ىا 6 مهلو 8 مهنم نورخسف

 قفل ولا ةذيلخل تا راكم ”كةترذبا فاطم: زادك
 قلخو قلاخدزْبددرك راوخ * شيوخ كي قافن دزاس هكره

 الر فغتسا هللالوسراي اولاقو هللا وسرىلا نوقفانملا ىف د1“ يالا ده كلان الو "عما لكلا”

 اذا ناكو مهقافنب هئنم لع ريغ نه مالسالا رهاظ ىلع مهنم موقل راسل لالا هيلع ناكف

 نوملسم مهنا ىلع مهل رفغتسيإ ناكف مهتم زافغتسالاو ءاعدلاهلا لوسر نولاس مهذم ذَحا تام

 مهل رفغتسا 4 ىلاعت هلوق كلذف مهعفنيال هرافغتسا نا ريخاو نوقفانم مهنا هللا هملعاف

 مهلرفغتسا تأش نا ىا طرشلا هانعمو ىمالا جرخم مالكلا جرخ ه# مهل رفغتست الوا

 رفغتستنا © ةمحرلاو ةرفغملا وه ىلا عفنلا مدعف نايواستم نارمالاف رفغتسنال تش ةكش ناو

 ىا فرظلا ىلعوا ةرافغتسا نيعبس ىا ردصملا ىلع بصتنا ةرمح هلوق 4 ةلم نيعبس مهل

 دكا هفصوفف غلوب اذا "*ىثلا نال ةرفغملان ديكأتل رك ذلاب نيعبسلا صيصختو اتقو نيعبس

 ىا 6 كلذ مهل هللارفغي نلق #© ديدحتلاال ريثكتلا دارملاف هتجاح ىضق نيعبسلا ىلع داز

 ند داع لك قسفلا ناف © نيسافلا موقلا ىدهبال هللاو 2 ىلاعت هلوق ىف قسفلاب

 | كلذ ةفلاخل ةتلا دصقملا ىلا ةلصوم ةياده مهيدهيال ىا هدودح نع زواجتلاو درعلا



 مه 40/90 عم رشاعلا ءزخلأ
 يي بيات ا تا ا م

 نا ىلا مالا ءدبىف هورمسمو مالسالا اونلعم فلصو سقئتلا ىف اهتوقو قافنلا تاف< ةيلغل
 ىف اًهفعضل , كلذو ةوقلاب ناك ".لعفلاب رهظف سفنلا ىف ةكتسلا تانملار وز اولععتا
 قافنلا نم عوللا اذه نع معو مهبواقىف ةعقاولا كوكشلاب دبالا ىلا قافنلا مهبقعف نسفنلا
 لك تءاجول زي.نعلا دبع نب رمي لاق * نوملسم مهنا نو< ريو نولصيو نوموصي. مهو نولفاغ
 ةيسنلاب مالكلا اده ريدقلا هللأ يا ريقفلا لوم * معاطف 0 انحو اهيقفادم همأ - ف : - | ١ 55 6-0 ل آب 2

 نم حجرا مهدجول نامزلا اذهىف مهءالكوو نامع لا ءارزو ىار هناولو تقولا كلذ ىلا
 مهتلئاقم ىف مهوحماسبل رافكلا نم ةوشرلا اوذخا ثيح ىلا مهقافن غلب هنال قفانم ل

 (لوكالاو ريكتملاو ليختيلانيعمحا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعاىف مهو هلوسرو هللا مهبحمال
 تضرف ىتلا انقوق> انوملظ انمر نولوَس ةمايقلاءوب ءارقفلا نم ءاينعالل لبو ) ثيدّلا ىفو
 ظفاحلا لاق : مكبرق ألو مهئدعب أل ىلالجو ىتزعب ىلاعآ هللا لوقيف مهيلع ان
 تسئاشيورد تريغزامه هكىثاب هدناوخ * زونه رهق زا دوريمورف :5نوداق 5-7
 فكنا ىرتالأ ىلاعت هللاوه داوجالا دوجاو ( ءاخيسلا ىلع الا هلل ىلو لبجام) ثيدحلا ىفو
 ىا ةنطايلاو ةرهاظلا علا عاونا مهيلع عئاو اناجم تانئاكلا ةماع ىلع دوجولا ةخ علخ

 مفر نيذلاؤي ةيقابلا تاذللا ىلا اقوش لب الخال تاوهشلاك كلاهملا نع قلخلا عنم ثرح ْ
 نيعلاب ةراشالاو بيعلازمللا سوماقلا ىف لاق # نوزلل ف نيذلا مه نوقفانملا ىا مذلا ىلع

 :( نيشؤملا نم ف نيلفنملا نيعوطتملا ىا 6 نيعوطملا وف نوباتغيو نوبيعي ىا اهوحتو
 هياع هللا لص ىلا نا  ىور نوزمليب قلعتم # تاقدصلاىف # نيعوطملا نم لاح |

 ةناعالاو قافنالا ىلع سانلا ثحب كويت ةوزغ ىلا جور! دارا نيح موي تاذ بطخ سو

 (اشكلهال تيقبا له ) مالسلاهيلع هللاقف هلام فصنب هنع هللا ىضر تاطخلانب رمح ءاجو
 ىضر رمح ىلع ركب ىلا لضف فرعي هنمو (امكيمالك نيبام امكنيام) لاقف ىناثلا فدتلا لاق |

 ةرشع زهج هناف اهلثم دحا قفتيمل ةمظع ةقفن هنع هللا ىضر نافع.نب نامع قفناو هنع

 ضرا مهللا) سو هيلع هللا ىلص لاق كلذ دنعو اسرف نيسمحو اهباتقاو اهسالحاب ريعب ةئامثالث |
 (ىرهاصوا هترهاص نم رانلا لخيديال.نا ب تلأسإ ثيدحلا فو (ضار هنع ىتاف نامع نع |

 عجراملف ردي ىلا هللا لوسر جرخام دعب تناق نابع نم ةقر هني جوذ مالسلا هلع ناكدقو
 مالسلا هيلع لاق موثلك ما تتام املو نيروللا -ىذي نامع ىمس اذلو موثلك ما هجوز ردب نم
 مهرد فال ١ ةعبراب هنع هللا وضر فوع نب نمحر لادبع ءاحو ( اهكتجوزا 'ةثلاث ىدنع ناكول) |

 ( هلام

 | ىطعاو رانيد فلا مالسلا هيلع ىنلا رف بصو رائيد الا :رشع اهيلع قفنا فالا

 | تام نيح هلام غلب ىتح هلةلاكلرابف (تيطعا ايفو تكسما ايف كل لا كراب ) مالسلاهيلع لاقف
 | نك ناكف فينو مهرد فلا نينامت ىلع اهنمك عبد نع عيرالا كاسل ىدجا ت

 | ةثالث) ثيدحلاىفو ايندلا ىلع صرحلاو لخلا مذاهنمو * مهمدو هللا مهلذخ مهتيراحتو

 عيمجم ءاج هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىإ ةقدصلاب اح نمررلدا نكف ركنملا ريف
 ١ هلوسروللا مهل تيقألاق ( اشك لهالتيَق!له ) للا لوسر هللاقف مهرد فال !ةعبرا هلام

 للم جدد حل ل-لك-يي2ُي41--:-::77732732393959595959914



 ةيوتلا روسي مك 57 دع
 سس هس

 0 رار ركيدكياب ] ىحاتلاو .هنق ريخ |

 مهام ىلع نوئرتحم 0 ءابشالا نم ”ىث هيلع ىنخي الف  بونغلا مالع هللا ناو © 5

 فالاخالا ىلع مزعلاو قافنلا نم هلع :

 بلا ىوجلاو كانط ام وزع ها 1[

 ا ظ
 ؤ دنبى كى اديموح نأ و نبأ ىؤذ رد نيم * دادي هك قادم وح :نايضع ةقيالا نكم
 ظ هللا ىقزر نا:لودف نا وحن ةيرق هف ارذن رذن نم نا اهنه + تاراشا تايآلا ىو 8

 ةيصعم وا ةيبرذب سلام رذن نمو هب ءافولا همزل ةئاسمخ قد_صت نا ىلعق مهرد فلا

 ةرافكلا همزاي ثنحف مولا انالف لتقا نا ىلع هلل لاق وا رادلا لخدا نا ترذن هلوقك
 ةثالثلا هذه نم دحاو بجاولاف مهتوسك وا نيك اسم ةرئشع ماعطا وا ةبقد قتع ىهو

 ا رذنلا قلع ناو تاعباتتم مايا ةثالث ماص ةثالثلا ءايشالا هذهدحا نع زخيناف هيف ريخم دبعلاو

 ىنُش نا وا ىرفس نم تمدق نا وا نالف مدق نا لوش نا وحن هدوجو ديرب طرش

 ىلعف ديعلا اذهوا ادبع تكلم نا وا ةقدصوا مايص ىلع هللف ىبد ىذقوا ىضيرم نم هلل

 ديرب الطرسشب هقلع ن راو نيعلا ىنعم هيف سبلو ةغصب رذن هلال رذنامب ءافولا همزاي هقتعا نا

 اذا روذنملاو نيم ةرافك هيزحي ةنس موص ىلعف رآدلا تلخد وا انالف كك لزق
 فاك :ءالاوةقد.عل اوةالصلاوموصلاكرذانلا مزل هسنج نه بجاو ىاضورفلا ىف لصاهاذاك

 دج ملا لوخدو ةزانملا عيبثتو ضيرملا ةدايعك رذانلا مزايالف ضورفلا ىف هلداال امو ظ

 دنعلا بالا نا هف لصالاو اهوحنو نازقلا ةارقو ةباقسلاو طابرلاو ةرطنقلا ءانتو |

 نامزب ضتخال قاع ريغلا رذنلاو رذنلاب ةقلعملا ةحلصملل السصحت ىللاعت هللا باج اب ربتعم

 مهردلااذهب مويلا اذهىف قدصتا نا ىلع رذانلا لاقولف قلعملا فالخب ريقفو مهردو ناكمو

 معاو « رفزدنع هثزجيالو اندنع هأزجا هريغ ىلع رخآ مهردب ادغ قدصتف ريقفلا اذه ىلع
 ءاشالا ةيأبا اهتوكأ ىصقالا دجسملاو لوسرلا دجتسسمو مارخلا دجيملا ةثالثلا دجاسملا نا
 نيعت ةثالثلا هذه دحاىف ىلصي نا رذنول ءاهقفلا لاق اذهلو ةمان ةليضف اهل مالسلا مهيلع

 قافللا نااهنمو *رخ آلاف ىلصي نادل اهدحاىف ىلصي نا رذن نم ناف دجاسملا رئاس فال

 قدعلا نع ةرابع نامبالا نا كن ملا ام ىلآ ةنايخلاو دعولا فلخو بذكلا نع ةدابع
 0 د قلخو نامالا هلظ نم رهظف قدصلا قاخ ىلاعت هللا نال ةءاطلا ةمزالمو

 زو ىلصو ماص ناو قفانم وهف هف نك نم ثالث ) ثيدحلافو قافنلاو رفكلا هلظ ن

 3 116 تدم نم ع ( نع نفعا اذاو فلخا دعو اذاو بدك :تخااذأ مم هنا
 ا نم قح ىف نوكي اذه لعلو ةنابخال ةنامالا رظنتيو ءافولا مدع ىلع امز 1-0 | 1

 روهجلاهذمو املعلا ضعبو ىراخللا بهذم وهاك هنم تردننم قح عقد لاصخلا ةداهل ||

 لييس ىلع هلع قفانملا مساق ةاللطاؤ مهل هيبش اهيحاصو نقفاثلا لاصدل اطل هده نأ لع

 بحاصلاق * هحبق لامكل جحنمل نمو ناكم رفك نءو لاق ىلاعت هللا نا م اظيلغت زوجتلا
 ١ وهف رهظاام ف لاح نطبا نم لس ت ااثلاىف ةروصخح قفانملا 1 نا ضرغلا نشل ةقححلا|

 ا كلذو 'صمالا ءديوق هورسمو-مالثتالا اؤئلعم فنص نافنص نتقفاملا نا ملعاو + نيقفانملا نم
 | 3 6 - 0 - 3-4 ١ .٠



/ 
| 

 إذ هتفالخ ىف ةنع هللا ىضر رمح ىلا اهبءاح مث اهلَش لف هنع هللا ىخر ركب ىلا ىلا اهبءاحف |[

 مك .47٠ ع مف نزلا

 مهللا 0 اسلاهلعلاقف ع قع ىدذ لكل لاق ىفزرب نأ لا توعد يرن 5 05 ا

 ةنسدملاةقزا اهب تقاضىتح دودلا ون 5 توف امغ دن اف تارع ثالث 6( الام ةلعثقزرا |

 .ديعباناكم ىجنتف تركو تمن مثرصعلاو رهظلاالا ةعامايىلصيال ةعاجلا هتتاذىتح ايداولزنف |

 ىا. رداو هعسيال ىتح هلام رثك ليقف هللا لوسر هنع لأسف ةعملاو ةعاملا نع عطقنا ىت
 لزئاملف ( ةيلخت حداي) مالسل اهبلعلاقف أدع ج رخف ىراكو ةيدوا هعسلاليدحاو داو |

 الخر تاقدصلا ىلعنيلجر مالسلا هيلع ىلا لمعتسا ( ةقدص,مهلاومانم ذخإل دعما
 نه اهاذخأي نا امصاو اهناتساو دل امهل بتكو ميلس ىب نم الجرو راصنالا ن

 هيا لروما بانك ملا ل151 ةحدشلا ىلا دف بلوت انو 10 نيالا انيافعلا 0

 اعجرا لاقو ةيزحلا تْحاالا هذهام ةيزجالا هذه ام لاقف ضئارفلا هنف سو هيلع هللا ىلص
 همركو 26 هلذف نم ## لاملا ىلاعت هللا 6 مهين املفج ىلاعت هلوق كلذو ىنأر ىرأ ىتح |
 هعمدهعلاو هللا ةعاط نع اوذىعا ىا 6 اول ناوي طراق | نوح ارق نايك اواي ١

 نا لبق هللا لوسر امهل لاق اعجر املف ضا سعالا مهتداع موق وهو 5 نوضرعم مهو ©

 لاقو ةيلعت ىلا ودمو هتلجا5 ةنعاللا قضوربع كرف“ كلو نيم ( ةبلعث حواي ) هاملكي

 نا )مالسلاهيلعلاةف ةقدصلاب ةيلعث ءاخغ اذكو اذك كنف هللا لزنا دق تكله ةيلعثاي كحنو |

 راعلاقوحلل ل اب قافالان ءعبات هبال ال هغانأ] اع نتارتلاوجم لعجيف لاك ليقا نا ىعنم هللا

 (كلمح) تكتفدص لوبق مدع ْىا (اذه) مالابلا هيلع لاو نيهاسملا عم هناكز لوق مدع نم

 سو هيلع هللا ىلصتّللا لوسر ضبقف .ىنعطت ملف كترشا) ةيزج وده لوقا دازار تلمع ءازدعا

 ان
 ىهشا هتقدص نام هنم لش م ىدادحلا لاق * هنع هللاىضر نامع ةئالخ ىف كلهو اهلَشإ

 مهاعف بقعا ىا ىاضملا ريدَش ىلع ىنعملاف كلذ مهلعف ةبقاع هللا لعج ىا 5 مهبقعاف »

 هسا ةبقاع ريص ىا اريخ هللا هبقعا لام داقتعا ءوسو ه# مهبولق ىف له اخيسار ه6 اقافن |

 ةقامن ةكمسللا وا ةلكالا كلت تربص ىا امقش ىتتقعاو ةكمتس ثاكا َلاَشو ازيخ كلذ

 دست" ّىل لع "كد:ةالتغ هللا نوقلي ىذلا مهتوم موي ىلا ىا 5 هنوقلي موي ىلا # امقس ىرما

 الو 10 وهو تو“ نا ىلا ىدؤي هايا هاطعا امث ىلاعت هللا قح عنمو لخبلا ناو مهقافت

 ههجو برضو هبإب نع هدرطف ادحاو !ما هل كرت سيلباك هللابذ وعن ادبأ مالسالا مكح هلتبشي

 ظفاحلا لاق : نيدب ًالادبأ اعلا اباذع هلدعاو نيدلا موي ىلا هنعلو ةّس فلا نينام هتدابعب
 تدين همها ناتئازتات ةلمؤظذا ةرثكأ + ناهتز تريغ "يابا وهم نعا دهاز

 اميو 8 حالصلاو قدصتلا نم هودعوام مهفالخا بيسب 6 هؤدعوام هللا اوفلخا امب ©

 | اهتلمح نم ىلا تاالاقملا عع ْق تانكللا ىلع ليرمكسم مهتوكل ىئا 3 نويذك اوناك

 اوهذع دق ىا ربرقتلل ماهفتسالاو هللا اودهاع نه ىا 3 اوءاعل ملأ 0 روك ذملا مهدعو

 || رساباو كش و فالخالا ىلع مزعلا نم مهسفنا ف هورسا ام ا 7 مث ريس مل هللا نا 2 ا

 اللا كلذ ايامنا نسا راواشم ف 1 رس نوح امو ١ 2 #: ارهج الو

 0 بسسس سس سس



 ةبوتلا ةروس مهي ئةؤ

 1 ضارتعالاو راكتالا ةلك ىا كلا ةلك مهقح ىف اولوسو مهحاشم لع اوركتي |

 ةدارالا للخو مهرئامض لاوحا ىلع خياشملا فقو اذاف مالستسالاو ةدارالا دعب مهب ولقب مهنع |

 نا مهضعب مهو ىنعي 6 اولانيملاع اوموالاوركنا امو6اواقامإإ مهنا (هللابزوفلحإ) مهرئارسفف ظ
 اومن امو اهلي نأو هسفن ىل ١ ةوعدلا رهظيو اهناوا لبق ةخوخيشلا هينرص هسفنلا تشر ظ

 الا هما نم اوجرخو خبشلا ىلع اوركتا امو ىا < هلضف نم هلوسرو هللا مهينغا نااالا |

 اولمت< مفمهسفنا ىلع 207 !وريل ةيالولا ةملح نع هللا لضف نانلب ىنغ خسشلا نوك |

 ناف ) مهراصبا ىمعاو كلذب مهمصاف مهلامتا ءوس ناطيشلا مهل نيزف ةمهلا ةلصوح قبضل

 ةيالولا ةريغنم اوصلخت ناب «مهلاريخ كير) ءاجتلالا قيرطب خسشلاةيالو ىلا اوعجرب ماوبوسي

 ةيالو نع اوضرعي ىا 6 اولوّب ناوزل ةبحنم اهناف ةدارالا لحب اوكسعو ةكاهماهناف اهدرو

 مظعا ةقرطلادترم ناف ةيالولادر دعب 6 ةرخآلاو ايندلاىف اعلا اباذعللا مهبذعي ) خيشلا

 ةظحل هنع ضرعا مث ةنس فلا هللا ىلع قيدص لبقا وإ دينحلا لاق« ةعيرسشلا دنس نم اينذ

 ءاخراو بلطلا باب نع درلاو قدصلا بلسف ايندلا ىف هباذع اماف هلان امم رثك ا هتافام ناف

 ةعفرلا ىلطو ايندلا ىلع صرحلاو ءايرلاب صالخالا ليدسو ىوهلا ةيوشو هلذو ناجحلا |

 ةعطقلا راني بذعملا هلق ىلع ةمادنلاو ةرسحلا نارين لاعتشابف ةرخخألا ىا'هباذغا اماتءاكلاو :|

 نىلاريشتا( نيصت الو 4و نه نضر مهلامو ) ةدئفالا ىلع عل ءلطت ىتلا ةدقوملا هللا ران مو

 | كمت وهو ةيالو'ا بابراو خياشملاب ضرالا ت ًالتماولو لماك خش ةيالودرب ىلتبا ا ا

 | ءاشامالا درلا ةطرو نم هجارخاو هتناعا مهدحال نكميال هدر هحبش نا ريغ مهتدارا ليذب |

 | ةدهاعملا هللا دها نم إذ نيقفانملا نم ىا هك مهنمو » ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اك هللا
 0 دوخ لضف زا] 6# هلضف نم # ىلاعت هللا ىا ** انينا نّل © نيعاو ةدقاحملا |

 اصلا ىف ءاتلا تمدا نّدصتنلل هلصاو تاقدصلانم اهريغو ةاكزلا نيتؤنل ىا 3 نقدصنل 0

 نعد 0 كا دنعلا قدص ىلع اهتلالدل ةقدص تيمسو ةقدصلا ىطعم قدصتملاو

 ىراصتالا بطاح نب ةيلعثىف تلزت جالا ديري امهنع هللاىضر سابع نبا لاق # نيحلاصلانم |

 هتهبج تناكو دحسلملا ةمامح كلذل بقلب ناكو اراهنو البل هللا لوسر دحسمل امزالم ا

 ج رخي لعج مث سمسشلاب ةامحملا ةراجحلاو ضرالا ىلع دوجسلا :ةكمؤم ديلا كال
 لاغتشاو ثبل ريغ نم ةعانجلاب رجنفلا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لود: غاغا ةهحأ

 أ لاقف ( جورخلا لبجعتب نيقفانملا لم لمعت ترص كلام) اموي مالسلا هيلع هل لاق داكدلابا

 هيف ىلصا اناو ىلع ىذذلا وهو دخاو تون قأرعالو ىلكيحم ًارقفلا ةياذ فقالا :لوسراي
 هو صعج» هج ةةعصص
 الام ىقزري نا هللا عداف هنف ىل لصتق هبل ىهو هعزت :نافاهبلا دوعا مث تببلا ىف ةنايرع ىهو |

 | نمريخهر كش حو لبلق ) ةقفشةلك ل وادع ىهو ( ةلمثاي كحبو ) مالسلاهيلع لاقف

 | ىفن ىذلاوف هللا ىن لثم نوكت نا ىضر ” اما) مالسلا هيلع لاقف هعجارف (هقطنال ريثك ٠
 فرعا نكلو) ا مع ىلا راشاو (تراسلهضفو اهذل ااا ىعم ريست نا تئشول هدب د

 ما كلل هللالوسراي لاَقَو هعجارف: (هل لقع ال نم ري اهبو هلظحال نم ظح ايندلا نا |



 مج 144 2- رشاعلا ءزجلا
 سس جو

 ىلععقمي راثنم باهش ظقل ىفو .مهرودص نم م2 ىتح مهفاتكأ نيب رهظي ران نم جارس
 | اوهركامو ىا ههرك مالا مقن سوماقلا ىف لاق ه6 اومقنامو له هكلهبف مهدحا بلق طاين |

 كلذو ىلاعتو هناحبس :6 هلضف نمهلوسرو هللا مهينغا ناآلا #3 ءاشالا نهايش اودكتاامو اوناعامو

 كيكو ليدل نسم نوكيام هيا ةنيدملايسو هيلع هللاىلص هللا لوسر مدق نيحاوناكمهنا

 صمافىلوم سالجلل لتقو مهلاوماترثكواونغتسا ىا مئانغلاب اورث اف ةمشغلانوزوح الو لبخلا
 | اقنش نيفلالاةدايزن وكي ناز ومي ىلاج ىدعس لاق * ىنغتساف مهرد فل ارسشعىتاهتيدب هللا لوسر

 مالكلا اذهو ىهتنااقنش اهتومسيو اهيلع ةدايزب نورك و ةيدلا نولععي اوناكمهنالامركتىا

 ١ خيبوتو مهب مكهتوه اذهف بنذةمث ناكنا ىاكيلا ىناس>االا بنذ كدنع ىلام مهلوق لببق نم
 مالسلا دبع نبا لاق اذك نينمؤملل هؤانغا مهظاغ ىا نينمؤملل مهانغا ىف ريمضلا لبقو |

 ه6 مهل اريخ 9 بوتلا كلذ * كي 9 قافنلاو ةرفكلا نم هيلع مهامع هيي اوبوتي ناف 9 |

 ضع دقل هللا لوسر,ي سالح لاق محو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهالتامل لش نيرادلا ىف

 ناو © هتبوت تنسحو سالج ٍباتف سق نب ىماع قدصو تلبق دقل هللاو ةبوتلا ىلع هلا

 هللا مهبذعي قف نيدلا نع ضارعالاو ىلوتلا نم هيلع اوناكام ىلع اورمتسا ىا ه اولوتي |

 «ةرخ الاوؤ# تابوقعلا نونف نم كلذ ريغو بهنلاو رسالاو لتقلاب هك ايندلا ىف اعلا اباذع

 ةرتكو اهراطقا دعامتو اهتعس عم #8 ضرالا ىف مهلامو © باقعلا نينافا نم اهريغو رانلاب

 | الو ف [دريك تسد هكىتسود ] 6 ىلو نم © ىلاعت هلوّش ىننام نادجول ةححصملا اهلها |
 ةعفادملاو ةعافشلاب باذعلا نم مهذقني ىا [ دراد زاب ناشيا باذع هكىراي هنو ] *6 ريصن |

 صالخاو بونذلا نم رافغتسالاب الا ةعنماذ اناطلس ناكناو باذعلا نم وحن ال ىصاعلاف

 | ةفخلا عم تنك لاق هنا رفعج نب دمحم نع  ىكح  بوذلا مالع ىلا هجوتلاو ديحوتلا
 تلقام تلق ول نينموملاريما:اي,تكسا هل تلقف دحاو ترو دحاو انا ةفيلخلا لاقف.قدوز ىف

 نم دسجلاو حورلا نانثا تنا اما دحاوب تسل كنال تلق مل لاق اعيمح قرغنل ىرخا ةرم
 زجعلاورقفلانينثالا عم بارشلاو ماعطلا نينئالابراهنلاو للا نينثالا ىفمأالاو بالا نينئالا ْ
 هاا اهينواخ يبان ةثالث ةنْلا بامصال ممكح لاقو * وه الا هلاال ىذلا هللا وه دحاولاو |

 ىف ىلاعت هللا ديمحتو اهيلع مدنلاو بونذلا نم رافغتسالاو هللا لؤسر دم هللا الا هلاال لوق |

 ىبقلاءننزح ىا نزحلا انع.بهذا ىذلا هلدمللا هنا اولخداذا نولوشام لوا ناؤ اندلا
 ثيدحلاق و ةعاطلاو ملعلا ليلقل روكش ةمصعملاو .بونذلل روفغل انير نا نارينلاو باتكلاو |

 هريس س دق ىماجلا ىلوملا لاق : هللاالاهلاال اولوَقِب ىتح سانلا لتاقا نا ترما)

 تسارح هربتول هلا ىور * 5000 ىادخ هنا لذ

 نشل دوشرتا نس اردشاب ف ندم لقيدص ناو لتس
 هللا الا ىلإ لدوره تيسر دب ناكرا ةنكرنا قنا ليش

 ىلا ةراشا 6 مهمالسا دعب اورفكو رفكلا ةلك اولق دقلو اولافام للاب نوفلحم ) هلوق ىفو

 .كياع م نئاطيغلا نيو راوارم .ةلغو سوبلا هالتساودنع نسل ضيا
 نورتي )



 ةيوتلا ةروس مهي 6551/ ج٠

 دهاجم نا كلاسلا ىلعف * . فنعلا تاليوأ 2 َّق اذك 3 ريصملا سأبو ةعيطقلا رانو

 مهءارو نيذلامث - ىف نيذلاةانغبلا براحب نإ هتلغ.مزاي ناطظلسلا " الوا هاوه عم

 0 ل ماقا | ٍلَسو هيلعفللا ىلص هللا لوسر نا - ىور ه5 اولاقام هللاب

 ساللا لاقت مالسلا هيلع هعم مهنم ناك نم هعمسف نيفاختملا نيقئانلا بعيو نأ ,ةلا هيلع |

 انفارشاو انتاداس مهو مهانفلخ نيذلاانناوخال اقح دمم لوقبام ناكنّءل مهنم ديوس نبا

 ادم نا هللاو هّللاو لجا شالحلل ىزراصتالا سق نب صاع لاقف ريا نم: رش ندنف
 هدي صاع عفرف لاقام هللاب فاش هرضحتساف هللا لوسر كلذ غلبف ريمحا نم رش تناو قداصل |

 هللا لوسر لاقف بذاكلا بيذيكتو قداصلا قيدصت كينو كدبع ىلع لزنا مهللا كاقف
 3 نيس الاوان عزا فوفو ا ”نايفن لب كود ناطق لاف ملسو هيلع هللا ىلص

 لا ةلزم اوراص هلوش مهاضرل مهتش ناب ناذيالل قالا وه: لئاقلا نا عم اولاقفف
-- 

 ا 0 و ىا ِ مهمالاس ادعي اورثكو 0 اقتنإو يحام 2 2 ذفيكلاةلك اول دقلو 0 ا

 | ةغللاىف "ىثثناب مهلا هي اولاني ملا اومعو # مالسالا مهراهظا دعب قمدكلا# ل مهبولق ىفام

 نا كلذو لوسر كال ف نم كلذ ىلا“ ماه ىلا اردت ا لعظم نود هتنر ءاقم |

 | ا اةبقعلا ىف هب ارك نا ىلع 9 وم م 206 ةعج مى كتع اوقفاوت مهنم رشع ع

 نوفاحي 6# اوناك امايا نيرفاكلا موقلا ىلع انرصنيو انيوش نا ىلاعت هللا لأسن رافكلا نم

 | هللا ريخاف ىداولا ىلا هتلحار نع هانضفد ةقعلا ىف ذخا اذا اولاقف ةنيدملاو كوش نيب يه

 ١ ناديري هللالوسرنا هللالوسر ىدانم ىدا ها ىلا شدا لصؤو املف كاذب هلوسر ىلاعت

 | ىانلا كلسف عسواو 9 لهسا هئاف ىداولا نطي اوكلساو دحا اهكلسالف ةبقعلا كالسن

 ا اومثلتو او 1 وح كلدب اوعمساملف ةيقعلا م 9 ل9 هيلع هللا ىلد هللال وسر كلسو ىداولا نطب ١

 اهدوّس ةقانلا مامزب ذخأي نا هنعهللاىضر رساي نب رامع مالسلاهلع لماو ةبقعلا اوكلسو

 ةفيذح عمسذا كلذكامه (ميبف اهفلخ نم اهقوسي نا هنع هللاىذر ناعلا نب ةفيذح سعاو
 مهلحاور دو>و ذي بارَصلا لعش نحت 0 مهمل عجرف حالسلا ةعقعش و لبالا فافخا ملون

 مهاجر ,>مالسلاهي اعدت اةبإا ورفواوبر ,يفاوعح وهللال وسر نءاوعنم ىا هللاءا دعا 8 كلا كلا لاقو

 ىداولا نطب ىلا نيع رمسمهبقعلا نم اوطخافءهر 57 ىلع علطا ماللس ا ةلدل اة لحل م دماولوف

 نيذلا بكرلا نمادحا تف ع له) مالسلاهياع لاقفةقانلا برضيةفيذح عجرف سانلاباوطلتخاو

 هيلا ءاح ملسو هيلعفللا ىبد هللا لوسر حبصأ املف ةملاغمةلدلاو نيمملم موقلاناك اللاق ( مهتددر

 | ناك دقف ىداولا كولس نم ةحرابلا كعئمام هللالوسراي لاقف هنع هللاىخر ريفح نب ديسا

 لزتدق هللا وسرايلاقف ةصقلا هلركذو (نوقفانملا داراام ا لاقف ةيقعلا كولس نم لهسا

 ىذلاو مهئامساب ني تبمحا ناف اذهب مه ىذلا لجرلا لتش نا نطب ظب'لك رذ اوعمتجاو سانلا |

 موس لتاق اذه ناحمانلا لش. اناء دلك ١ قا )'لاقف مهسؤرب كك ىتححرباال ق داب كنت“

 لاقف بامصساب اوبل ءالؤه هللالوسراي لاقف ( مهلتش مهدع لبقا مهب هللا هرهظا اذا ىتح

 نعو (ةلسدلاب مهمدا مهللا)“ هللا لوسر مم اع دو (ةداهشلا نورهظإ سيل ) مالسل هيلع



 353 أ مس رشاعلا ءزطلا

 اا 7 تا

 تمر ناحدر ريبم قىشرذزو 03 روح ناح تف مري تسلا ا

 ٍْ م 0 01 تقو لكل نالحفصلاو وفعلا نم ءوفا كتي الاطتع جحد ءاطع لاق * |

 | 13 ريصملا مل 0 هلحاع ناس رثا مه سها نكت نامل ةفاقكطم ةيلح 7 م4ج |

 0 رتل الا نيل هاو را :رتلاوأا نوعجريوةيلا نوريصي ىذلا مهعضوم عضومل

 ( هلع عز :اهتاف نبا وتتم ل و عجرملا كلذك الو ىلوالا ةلاطا/فئلاخم نا |

 نع وعر الو" ةيايلعلا نا كبكال 1 ءّرلاةناف .لاتغع رشا نم ”كفوخغأ ئعوب ةعاطلل حضانه" |
 ناجل هع ةبفازط) نايك د تقلا ف ىوعتاوركش سرعت |دافم ىرعتلابالو هيلمتلل ١!
 ةينايهرلا (ىتما' ةتتابِعو هتاف :دابهجلاب كيلعو) ؛تاينلا ناكتزا: لع مدقنالو.تاّتسحلا |

 تاببطلاو محللا لك ١ كرتو ناريغلاو عماوصلاىف ديعتلا نم نابهرلا ىلا ةبوسنملا لاصحلا |

 ةفلاسلا .مثالل .لصحب ئذلا باوثلا نا مالسلاهيلع ىلا دافا دقف باشانم ىاخلا ساو

 زيت ديا شالاك "ملك ناب ردنا“ اوله ناو ىزعلاب ةموخ وللا“ ةنبآلا قيل لامر ةلئاطإلاب
 520 ىدعسلالاق : هيف ايندلا بح تدن مئاص نم

 تسرب امد:هدلا متاص زا هن < تسدز ديالا عساك ديرو

 ةعامجا موزا نوعباتلاوهسو هلع 1 ىلص هللالوسر باحا اهيلَع ناك شح ىئعازوالا لاق« ْ

 كاحر سنار د سلا ل لاس داهمجلاو نازتقلا ةوالتو دجسملا ةرامعو ةنسلا عايتاو |

 ضالالا توببلان م نجرخسال ىاللا تما 'ءاسف لضفاو هللاليبسفف نودهاج نيذلا ىتا
 مهل بضغي ىلاعت هللا ناف هلال يس نيدهاجملا ىذا اوقتا ) ثيدحلاىفو ( هنم نهلدبال ل17
 رقبلا بائذا متذخا اذا ) ثيذحلا:ىف ؤ'( لسرلل بحس 5 مهل تيحتسنو لسؤال بني م

 لد(, كنا اوعجرلا ىتح هعزئيال الذ مكيلع هللا طلس داهجلا مكر "ور عوذلاب ميضرو 7

 | اذهب ىقكو نيدلا نم ج جورخ ايندلا للا ووك هنع ش نضارشالاو داهم د كرت نا ىلع اذه | 1 | 6
 عمداهجلاب 1 ءاسالا ماقم نم م هإ] ىذلا باقلا ىلا ةداثا 35 الاؤو »2 انام امذو اما 3

 لاق 5 مهديزم سوفنوا مهسوفن عم نودهاجم خاشملا ماقم اذهو اهتافصو سفنلا رافك |

 ىوشملا ف :لاق : ( هتماىف ىنلاك هموق ىف خيشلا ) مالسلاهلع 0

 شيوخ موق نايمدشأب ى نوح * شنب ةتفرا ئخنش ةكر بمغيلا كفك 4

2 
 اهتاوهش نع اهعنع سوفنلا داهش ةدعصلا فاسإ اهتافصو سفنلا رفاك عم داهجلاب سماق. )

 اأو دنا نافكءاهلضب» ضوفنلاو ةعنطلا كالخا لع ةنيزلفلا :لتعفااهلاسه تاو

 ةنسحلا ةظعوملاو ةءكحلاب هللا لبس ىلا ةوعدلاب اهداهش اهتيسرت ىف خاشملا اوملتس || ©

 امي اوفرعي ملو ىهاظلا ىف خاش.لل مالستسالاو ةدارالا اوعدا نيذلا مهو نوقفانم اهضعبر | 2
 صاؤا ةلثتمم اهتوناق ىلع ةكْرملاىف تاضايرلا دئادش ةاساقم اهمازلاب اهداهش هلع اودهاع |

 يلاعت لاق مك ةظلغلاو ديدشتلاالا اهعفتيالف عانتمالاو ءابالا اهلع ىريولو ههاونو خشلا

 ىلا تءاف نافةقيرطلا ماكحا ىف اهتذخاؤم و اهتفااخخىف غلابي نا بجاولاف « مهيلع ظاغاو ١)

 دعبل منهج مهعجرم ىا ( منهج مهيوأمو )هل تقلخامل تبجوتسا الاو دارملا وهف هّللاما

000 

2 

 كلل



 ةبوتلا ةروس مه 156 خح

 رود دوش خزودزا“ دع وح ب * روحو تاكو زا هاوس“

 تنلدىد وش نم ّئ تلا ِ تنجح ناو نبا ههاوخاف نكلو

 معا هللاو سلب دوصقم نيمه * ماعود رد ىدرل "1 ِِ ُ ل 1 5

 مزادرب ىركد ا ركا ون لاخاب * روصق نيع دوب هك مهاوخت روح تصح

 طعتملام اتطعادقو ىضرت ال ا ةنلالهالا كوه" لاقت "هناا ت ئوزتت ا

 | كلذ نم للضقا: يش 6 نولوقف كاذ قه لصفأ مكطعا انا لوقف كقلخ نم ادحا

 ىضرلاو معنلا نمر وكاذملا 6 كلذ له ( ادبا قييم الطوال قرف ىلع لخا!قوق
 | نع رظنلا عطق عم اهناف ايندلا ظوظح نم ازوف سانلا ءهدعيام نود ه4 مظعلا زوفلاوه ©

 | "ةياثعبالا' ةازخ آلا ركنا نفتكع :ىتذا: ىلا ةئلنلا ب" كسنل "اعاردكك وة اهظعتتو اطكتبتو اهناتن

 نفاكلا .قشسام ةضؤمب (عانج ةلادنع نوت اكرنانلا ثناكوللال لاتنلا هيلع نا نغؤتلا لاح ١
 ةرخ لاو اجمل نزلات اهنم ٍباركللَو تارركراوءابتدلا افا ن ئتع لاق( هير اينما

 | ىلا قتشي مل اهلخد نم ةنج امندلاف اضيا لاقو: * اهنلطن نم تلق اهنم رمعاو نارمع راد |

 ةوالح ىعاطسبلا ديزيوبا لاق + ةيونعملا ةنْلا ىهو ىلاعت هللا ةفرعم لاق ىهامو لبق ةنخلا

 | ىبوطعاو ىناغلا نانلا باوناىل اوحتقول نيلع ىلعاو سودرفلاةّنَح نم ربخ ةيهلالا ةفرعملا

 ةريضللا ىلا ةبيعوتلاو داسيتجتالا لقاتلا يف ركتتلا !كقاو اننا: لدم هال الاوااناألار ا

 ىلا:لوخدلا هللا لأست ىنسالا دضقللاو ىلعالا'ٍكلطملاءزوفلاو انئدلا نع ضاَنعالاو العلا“ |
 | مهئامسإب مالسلا مهيلع ءايننالا بظاخ .ىلاعت هللا نا معا 5 ىنلا اهيااي ف لوصولا مرح ْ

 | باقلالاب سو ىلاعتهللاىلح انين بطاخو ىسيعايو ىسومايو ح ونايو مدا اي لثم ةفيرشلا |

 | ةرثك نا عم مالسلا هيلع هبانج ولع ىلع لدي كلذو لوسرلا اهيا ايو ىنلا'ما لثم ةفيرشتلا

 هلق نعن رولا ةوويف رخآ و ني فرش ىلع لدي ءامسالاو باقلالا

 ْ هلع هللا لص | دمخ اوعدتال ىا اذعب مكضعل ءاعانك كفي لوسرلاءاعد اواعجمال ١ ىلاعت اع ْ

 ٍْ ةيالاقو + مساقلا ابا ايو هلناىت | ايو هللالوسراب اولوقف هومظعو ءوركو كلو همشسأي سو ا

 ١ ةقرعمهؤو .ذاتسالاّح هفرعمهفو .هميظعتو هريقوت ىللاعت هلل | حاف ريخلا رلعم سكوت نع |

 | مهحرظعت ىل اع ةلاد ظافلا دي دنعداشراالا لقا ىلع ق طب اذل ولوقا + ها لضفلا لها قح

 ١ نا ءوساةووكل ةيروضلا شاب الإ ناب عيرصتلا نع ىهنلا درو اذا هنال تناك ةغل ىأ ىلع

 | ةناكل اولع يح اص ايوأ نطو ةلازع غلتلا اهب ايىبعملاو : هيو اب الآلم ءامسا حرصت كنظ اف

 ا مهنم نيرمهاا عا 0 رافنكلادهاح 8 3 عاشرالاو ءاشالا نع 'ىنب ىلا طفل نال ىئلزلاو |

 | قطلاوولا مهداشراو ركل نع نيلطتملا فرضا دنيجلا؟ لدي قخ ةيابشاداهللاوةعمولابر

 دودحلل ةيجوملا باسالل ىطاعتلا ىريثك اوناك مهناف دودحلا ةماقاو ةحمملاب 6 نيقفانملاو 9 |

 نوزركشإفا مالسالا نورهظب معو ماظلاب دك اعل نمل نلال فسلاب مهعم هب راحلا زوجنالو

 قفراالو مهب كلو كلذىفا اعيمج نشئشرفلا ىبل اع ىأ 14 مهيلع ظلغاو © 3 2ك |

 2 115 - ناسلا حور 2



 مي 5*2 سغادلا, ءزلطا
 8 صظط11 ا 2 يبي ي7ي7ي7ب77رب7ببببطاط7الل 7 يي ل

 ٍْ دنع عضاومةسق- ىف 4 هللا مهمح ريس 0 رز[ لها ضعب نعو * ةلصولاو ةبرقلاىلا لاصيالاو |

 ' هتاملظو ربقلاىفو ناطيشلانم مهئاعا ظفحي و توملا تاركس مهيلع نوهي هتاركسو توملا
 مهباتك مهيتؤي هتارسحو باتكلا ةءارق دنعو ربقلا باذعلا نم مهظفحيو مهروبق دوني
 / لقثي هتامدنو نازيملا دنعو مهت ايس ىلع اورس اليك مهياتك" نم مهتاس وجع و مهتع
 ' مهبويعب مهذخاؤيالو مهباوج مهيلع لهسي هتالاؤسو هللاىدي نيب فوقولادنعو مهنيزاوم
 هلع ناه رهظلا ةالصىلص نمو هتصغو توملاهيلع ناه رجفلا ةالصىلصنه ) ثيدخحلاىفو
 | ةالص ىلص نمو هتبيهو ريكنو ركنم لاؤس هيلع ناه رصعلا ةالضىلص نمو ةتمضو ربقلا
 / هللازا له ( هتقدو طارصلا هيلع ناهءاشعلا ةاللص ىبصنمو هتفخو نازيملا هيلع ناه برغملا
 ' هعبطي نمي ةمعئلاوذ ءادعا رهقو هايلوا زازعا ىلع رداق ىوق ىا دعولا.ليلعت * زيزع

 ىلا ةمقتلاو ةمعنلا نم قوقللا لاضيإىلا ةيعادلا ةمكحلا ساسا ىلع هماكحا .ىنب # مكح
 مهرارقاو مهقيدصت ةلباقم ىف ةنملاب نينمؤملل مكح ةيصعملا لهاو ةعاطلا لهانم اهيقحتسم
 نبرفاكلل مكحو هاوسام مهكرتو هللا ىضر لاخلا عيمج ىف مهبلط ةلباقمىف ةاصولاب نينسحمالو

 نينمؤملاهللادعو ة#مانصالاو نائوالل مهتدابعو ءادنالا مهب ذكتو مهراكتال رانلاب نيقفانملاو

 بتاسعىف مهتاقبط فالتخا ىلع مهنم دحاو لكل الماش ادعو مهدعو ىا *# تانمؤملاو
 ةنج عج ه6تانج إف اهعوقو لبق ةعفنملا لاصيإب راخالان ع ةرامع دعولاو امو افيك لضفلا
 هيراهنالاو» اهفرغو اهراجشاىا هي« اهتحن نمىرجن هع رجشلاو لختلا تاذ ةشدخلا ىهو

 | لكف اهيف مهماودو مهدواخ اردقم ىا هي اهيف نيدلاخ 3+ نبللاو راو لسملاو ءاملاراهنا أ[
 أ صاوخلا ضعب دعو ىا 6# ةببط نكاسمو ف ةلاحمال تانلبا ديبار اف قام ولا نه ةكايو
 ٌواَوللا نم روصق اهنا ريخلا فو شيعلا اهيف بيطي وا سوفنلا اهبيطتست لزانم مهنم لمكللا
 ىنلانع *«اهانساو تانجلا نكاما ىهبا ىم ندع تانجىفإلم رمحالا توقابلاو دجربزلاو
 | نوسنلا ثالث ريغ اهتكسيال رمشب بلقىلع رطخن+و نيع اهرت+ هللا راد ندع ) مالسلاهيلع
 ريغ نم هد ندع ةنح قلخ ىلاعت هللانا  ىور  (اهلخد نمل ىنوط ءادهشلاو نوّشدصلاو

 | ماقم اهفو هناحبس قحلاىلن ماقم بيثكلا اهيف لعجو كالملل ةعلقلاك هل اهلعجو ةطساو
 ىتحاهلاطاو ندع ةنجىف هد ىبوط ةرحش سىغو و هيلع هللا ىلص قطصلملا ماقم ةلسولا

 ا لح االارم اهماك !ىف سلو اهلك تانحلا رئاس ىلع ةللظم تلز'و ندع ةنجروس اهعورف تلع

 داااهقااهنوكل لضف صاصتخا اهل ءاهبلاو نسحلاىف ةدنأز مهتايزو ةنملا لهاسابل للحلاو
 هىلع مد اك ةنْلا راجشا عيش لصا اهناف ةكرب اهمتاو ةمعن ةينانلا قئاقللا عما ىهو هديب
 | ىهو ةرحشلا كلت لضانم ىرج وهو الا رهن ةنْلاىفامو نينبلا نم هنمرهظ امل مالسلا
 | رقتل ندعملا هنمو هب ماقا اذا ناكملاب ندع لاشي مالسلاهيلع ىنلا رادلاىف ىمو مأقملا ةيدمح
 | نم مظعاو 46 ريكا 9 ىلاعت هناوضر نم ريسي ”ىثو ىا 6 هللانم ناوضرو و ىهاوجلا
 | نافراعو هار ناققحم ] تالامكلا مام ًاشنمو تاداعسلا عيمج ادبم هنال اهميعنو نانخلا
 [:تسين ىبواطم هللا ترضح ىاضر زج هاكيبو هاكرد ارداكآ
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 | ةنملا ىلا لاخدالاب رابملا كلملانم دعبلا با ذعوا رانلا باذع ناك ءاوس ملالا باذعلا نم ٍ

 ةبوتلا ةروس معك 45 هع

 لام لوزن- لبق ”زاقختسالاو '"ةباوتلابب نحالا كراك نع,ةيؤلاف بححل اوه از د لكر شو لقتل
 ناكمىف اهتسلجاف ةيشبح ةيراج ىبمو قوسلاىلا تجرخ نيحلاصلا ضعب لاق * رارشالاموقلاب |
 ىلا تفرصناف هيف اهدجارف ناكملا ىلا تدعم تيهذف كللادوءا ىتح. ىحربتال اهل .تلقو |

 ناب ىتسلجا كناف ىلع لحعتال ىالوم اي ىل تلاقو ىتءاخ اهلع بضغلا ديدش اناو ىلزنم

 عفر دق ةما هذه نا تلقف مهعم اناو فسخ مهب لزني نا تيشخف ىلاعت للان وركذيال موق ظ
 | عفر اف ناكملا فسخ اهنع عفرنا تلاقف حسو هيلع هللا ىلص دمت اهبل اغا كا وينسللا اقنع ١

 كتيمح ىلا رداب هبركو هنالب نم هتلفغىفوهو هبلقو هتفرعمب فسخ نماي بولقلا فسخ اهنع |
 هملع هللا ىلص هللالوسر لاق تلاق اهنع هللاىضر ةشئاع نعو * كئانفو .كتوم لبق كناودو
 | يال وكر اا لجلاو كاقفا ( ءابطلا قك شا نم !ذويكتتسلا ننآثل اهيا هلكت نانا و تملا لعل

 ا ظفحاو هشع ناب هلحاوالا ةلل نكسب الق اسحتسم كتم ناك نم) لاف هللا نم ىحتسأ انا |

 | ٠ىلاغت' هللا لاق ( ايندلا ةنيزا كزتيلو قبلاو -تآوملا-نكذيلو/ ىؤحتامو/ٌسأرلاو عوام نطنلا
 | هتردقم نا اهاري نيح نوعرف ملع ةنيزب امكتيزانا ءاشاولو مالسلا اههبلع نوراهو ىسومل
 ىلع مهنا وهل كلذ سيلو قالوا لمفإ تادكاوزابكتع قوزا نيكل ووك عنا ايلك رجحت

 ىتءارك نم مهظح اولمكتسيا نكلو

 تسي شيورد كلمزا رت نميا هك « تسين شي, تنطلسزا ىهاج وكم
 | نهي وا تتوع نا ىلا طتيوازبسي لقاخلاه ةروخألا قحالاجولاصتدلا لهلا لك روش دقن
 | نوقفتم ىا قاف ضعب نيدىلع مهضعب ىا ه«ضعب ءابلوا مهضعب تانمؤملاو نينمؤملاو ©
 تاجردلا ىلا ضعب لصوم مهضعبو مهايندو مهنيد سماىف ضعب نيعم مهضمبو ديحوتلا ىف
 6 فورعملاب نورمأي ةهىلاعت هللاقيرطىفنودشرملامهو سفنلا ةيكزتو ةيب رتلا ببسب ةيلاعلا
 هللا ىلط ىف اضعب مهضعب جسهلو ةعاطلاو ناميالا هنمو ريخ لكل الفاغلاءلفقاويلا عيتخت ىا

 ركنملانج ىا ه6 ركنملانعزوهنيو 8 (فرىعا ناتبمحاف ) لاق م قيقا فورعملاوهو
 نوميقي وإلب اهريغو ايندلانم هللا نع دبعلا عطقت ىتااىصاءملاو رفكلا هنمو رش لكل مظتتملا
 ثسحل هللا عم هروضحو باقلا ةققارم نومبديو ىلاعت هللا زن وركحذي نولازيالف د ةولصلا

 ةلباقمي اذهو بواقلا باحصاو ةفشاكملا بابرا مهو هللارك ذ نع عيبالو ةراج مهيهلتال

 | مهف 6 مهيديا نوضبغيو ١ ىلاعت هلوق ةلباقمب ه6 ةوكزلا نوتؤيو © هللا اوسن هلوق نه قبسام
 ا نع مهسفنا نورهطي و ىرورضلا مهفافك نع لضفام نوقفني لب ةبجاولا ةاكزلا نودؤي ظ

 | فصو ةلباقع وهو ىهنو سما لك ىنىا هك هلوسرو هللا نوعيطيو 8 قافنالاب اندلا ةبح

 | صالخالا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © ةعاطلا نع جورخلاو قسفلا لامكب نيقفانلا |
 | كلذىفف هلوسرو هللارؤعيطيال نكلو ةاكزلا نونؤيو ةالصلا نوميَش نيقفانلاناف مهتلماعمىف |

 | ىفاصوالا هذهب فوصوملا ه# كئلوا مهايند اصمل ةياعر ىوهلاو سفنلا نوعبطي اعإو

 مهب و هتنلا ةرصنلاو انساتلا نك هتمح ر "0 مهلع ضشإ ىا 2 هللا مهمح ريس 8 ةعركلا
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 مدي 257 ج٠ رشاعلا ءزجلا
 1 سس صم عن تقلا

 مذل ديه كلذي مهمذو ةينافلا غزو طتلجاب لاغتشالاب نيلوالل» مذ مهقالخ اوعتمتساف هلوقنال |

 لطابااىف ملخد ىا 4 متضخو 0 مهلاحب مهلاح هببشتو نيلوالا .ليبس مهكولسب نييطاخلا ظ

 نيذلا هلصا نوكينا زوجحيو 6 اوضاخ هه ىذلا جوفلاك ىا ىذلاك هلي هيف .متعرشو |

 نيهبشملا نم ةميمذلا لاعفالانم رك ذاب نوفوصوملا * كئلوا + افيفخت نونلا تفذح
 اوناكىتلا # مهلامعا تطبح © باطخلل حلصينم لكلوا هللالوسرملباطخلاو مهبهشملاو

 ىا كلذريغو محرلاةلصو ريخلا هوحوىف قافنالال ثم نامالا تنراقوا روجالا اهب نوقحتس

 رهاظفةرخ ًالافاما . 46 ةرخآلاو ايندلاىف © رئا اهيلع بترتي لو ةيلكلاب تلطبو تعاض
 هنع ”ىابامسح كلذريغو ةعسلاو ةحصلانم اهبف مهلامعا ىلع بترتيام نلف ايندلا ىفاماو .٠

 سيل «نوس+.الاهيفمهواهبف مهلامحامهيلافوناهتتيزو ايندلا ةويحلاديريناكن م ) ىلاعتهلوق |

 نوفوصوملا 6 كئلواو ف جاردتسالا قيرطب لب ةماركلاو ةبوثملا قيرط ىلع اهيلع هيبترت
 نوعماجلا نيرادلاىف نارسخلا ىف نولماكلا # نورساخلا مه 84 نيرادلاىف لامعالا طوحب
 تبهذ اهناولو طق مهعفتي مو مهرضامف مهلاوما سوؤر تبهذ دق هناف ارط هبابساو هيدابمل
 هرسس دق ىدعسلا لاق : انارسخ هب ىنكل مهعفتيالو مهرضيالاهف

 دنهن وكش لاتمعاب_لزانم * دنهت وم نازاب هك ثمانق

 ىلإ ىداسإ سيدفع | «لاعار قدا هنا دنع اتعاب
 اتودبك ام لاك ا تقلب يوتا تيك تادف را

 اواعفاموهو نأش هل ىذلا مهربخ ا * مهلبق نم نيذلا أبن ف نيقفانملا ىا « مهتأ,ملأ ن |
 اورذحلاف هوعمسوةفلاسلا مثالا ريخ مهانادق ىا ريدحالاو ريرقتلل ماهفتسالاو مهل لعفامو ْ

 اوكلها هداعو#9نيتلا نم لدب وهو نافوطلاب اوقسغا »6 حون موق © اوعقوامف عوقولا نم

 ةضوعس دور كلها ««مهارباموقو »© ةحصلاو ةفجرلاب اوكاها هي دوك و #9 رص رص 2 ا

 موب رانلاب اوكلها بيعش موقمهو نيدم لهاو ىا :6نيدم باحساو#مدهلاب هباخصا كلهاو |

 ىلع فطعهبارهاظلا :6تاكفتؤملاو# هيلا ةبرقلا تيسن مهاربا نإ نيدموه نيدمو ةلاخلا

 اورطماو اهلفاس اهيلاع راصف مهب تيلقتا ىا مهب تكفتتا طول موق تايرق ىهو ندم

 ججملاب ىا *6تانيبلاب مهاسر ولم نيكلهملا نممدقتنم عيمج ا 6 00 # لجسم ةرام
 ِ هباشيام هتداعنم نكي م ىا 6 ه6 'مهملظل هللازاكاف وب هللا مهكتل لهاف مهوبذكف نيهاربلاو

 ءدكملاب ئاقيلل اهوض رع ثنح 4و مهسفنا اوناك نكلو # مرجالب ةبوقعلاك سانلا

 بئاصلا لاق : بيذكتلاو
 متشيوخ ىاوه بارخ هناخ هشيمه * بابحوجمه :ك منك تياكش ريغذ ارج

 ظفاحلا لاق : لاوزلا ضرعم ىف اهلك ناف لاومالاو دالوالاو ةوقلاب رتغيالنا لقاعلا ىلعف

 تسع كلاتخت "ىو - قاما“ عفرك<اوقل قانا نعرادك ةدزا" وع زو لاج

 0 ةناراساار انيينب' حتتاإلو ةيوتنالاو'ةنئدلا .اتلتوكو كتزده يغالي
 | وهولع لك رخ اف ضرالا ىلع اع طقس هنكل انامز ءاوهل ىلع الع ناو هناف مهسلا لاحل هباشم

 (لفلا)



 ةبوتلا ةووس مي 51

 نازك :ندهوزا"انهجا؟ادكع لاه 85ر1 نيل
 هللا لص هللا لوس رتب لهاب لعفن نا انما اذكهلاقف اهلسقف هللا .اهجرخاف كدب ىترا ديز لاقف

 هريقحن و لوسرلا مظعأ هميظعتق الاحو العفو الوق هبىدتفا نم ةيونعملا هدالوانمو ادلع

 [ دندوب رقت دصيس هك قفانم نادرم ] 46 نوقفانملا © لبجتلاو مظعتلا”كيلعف هريقحت
 نوهباشتم ىا 1 ضعب نم مهضعب 0 [ دندوب داتفهودص :كهقفانم نانزو ] تاقفانملاو #

 رفكلاب ىا ه6 ركملابنو مأي 8 صخشلابدحاولا ”ىثلا ضاعباك ناعيالا نع دعبلاو قالا ف 2 3 0 0 0 . 00 ٠

 قبسام نومضم ررقم ىاّثتسا ةعاطااو نامالا نع ىا * فورعملا نع نوهنيو 8# ىضاعملاو

 هللا لسس ىف قافنالا نع ىا 2 مهلدبأ نوضشسو 0 نينم ؤملا لاح مهلاح ةداضم نع حصفمو

 اورد اكتلو ءاعدلل اهعفر نعوا حشلا نع ةياتك دبلا ضبق ناف ريخ لكنعو ةقدصلانعو

 مهدنع ىسنملاك راص ىتح هيما اوكرتو هركذ نع نيلفاغ اوراض هي هللا اوسن 8 ىنشاكلا
 ةيرابتخالا لاعفالا نم سال ناسنلا نال كرتلاوهو مزاللا ديراو ناسنلاوهو موزلملاركذ

 اضيا نايسنلارسسفو هييذعتو هرهق نمال هلضدو هفطل نم مهكرتف © مهسسنف © هملع مذي الف

 نولماكلا * نوقسافلا هنيقفاثملانا 3+ ىلاعتهقح ىف لاحهنال كرتلاوه ىذلا ىزاحملا ىنعملاب |

 نيقفانملا هللادعو ع ريخ لك نع خالسنالاو ةعاطلا نع جورخلاوه ىذلاقسفلاو درغلاىف |

 ىنعم رشلاىفو اهعوقو لبق ةعفنملا لاصياب رابخالا ىنعع ريخلافف للهعتسيدعولا 1 تاقفانملاو

 رشلاو ريخلا طقس اذاف ارش هتدعوو اريخهثدعو لاه اهعوقو لبق ةرضملا لاصياب راخالا

 باقعلادعو ىا .هدعوبو هدعوادقو دعولاو داعيالارشلا ىفو ةدعلاو دعولا ريخلا ىف اولاق

 رعقلاة دعا رثبلل برعلا لوقت رانلاءامسا نم ىهو ه# مهجران ه8 نيرهاجلاىا رافكلاو قع

 هللا لوسرنا  ىور  اهرعق دعبل ظفللا اذه نم ةذوخأم منهج نوكينا زوجبف مانهج

 ( ليئاربجاي توصلا اذهام ) ماللاهيلعلاقف ليربج هانافهلاه انوص عمس ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا بحاف اهرعق تغلب نيح اذهف اماع نيعبس ذنم متهج ريفش نم توه ةرخص هذه لاق
 ىا “ اهف نيدلاخ © هللاهضبق ىتح هبف '”ىلم اكحاض هللالوسر ىؤراق اهتوص كعمسينا

 نكميالو ةبوقعلا كل:نم غلبا 'ىثشالو ءازجو اباقع 46 مهبسح ىه #: اهيف مهدولخ اردقم

 | هئمضتام ضعبل نايبوهو مهناهاو هتمحر نم مهدعبا ىا ه6 هللا مهنعلو #9 اهيلع ةدايزلا

 | نعللا نم رخآ دئادش نمضتت ماليالاىف ةيفاكاهنوك عم اهيف دِلحْلا رانلاناف رانلا ىف دولخلا
 رانىف دولخلا وهو هودعوام هيدارملاو عطقنيال 6 مقم باذع مهلو الي اهريغو ةناهالاو
 | ملا ىا د6 مكلبق نم نيذلاك 94 دحاو ىنعمي ماودلاو دولخلانال دلادك ان هدع نك د مهج

 ىنعي ] 26 ةوق مكنم دشا اوناك 8 ةكلهملا ممالا نم مكلاق نم نيذلا لثم نوققانملا اهيا
 اوعتم ىا ه5 مهقال“ اوعتمتساف ادالواو الاوما رثك او © [ دندوبرت ىوق اشزا نتب
 لكبيصنو نب دق ىعع قلخلا نم قتشم هنال اقالخ ببصنلا ىمس ايندلا ذالم نم مهسصني

 | فاكلا # مهقالخب مكلبق نم نيذلا عتمتسااك مكقالخم متعتمةساف © هلردقملا ريخاوه دحاو
 | نازكتيك الإ ىف نسف مهعاتمتساك اعاتمتسا ىا فوذحم ردصمل تمنهنا ىلع بصنلا لحيىف
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 << كرا“ هوو امم ترج همتج تك كج هرجع كسل يسكر نيو

 تايآلاىفو © ةيهادلاب ىا ةليبدلاب هللامهانيةكيلب هباحسا لتاق برعلا لوقت نا هركا هلوقب |
 هتوبن اودقتعاو مالسلاهيلع ىلا ىلع ىحولا لوزن اودقتعاناو نيففانملانا ىلوالا *تاراشا '

 لمت سبسالب ةمحرلاو فطللا راهظانا ةيناثلاو * انمؤم نؤكيذل ةمايقلا موب ىلا هنيدلخسنال |

 دودعم عامجألاب مارح وهو كلذ وحنو هتعنص ىلعوا طلغوا هنف طبخت اذا همالك ىلع |

 مركزا هوي تهرعل ءءقج صه هي روم مو كر طوم» نىك تك حرك

 1 0 1 ١ ١ اجا ةامك# اههعل 0 مس تاتا

 هلركو همعب يجف مهله هللاقف رخآ باب هلت هنود قلغا ءاحاذاف همحو هير 9 ىحف ا

 اثره هللاقيفةنملا باوبانم بابلا هلتفيل مهدحانا ىتح كلذك لازياق هنود قلع  ءاجاذاف |

 مهعفتيملو مهلخادكش ىتداعم ناميالا تويثىفناسللاب رارقالاو داقتعالا درجم مهعقني+ نكل

 تنما لاق نم نييدهملا ةيدهىفو (دحلاكنمدجلا اذ مقال )لو قيقحمت اذهوردقلاعم رذحلا

 رلامتاخمالسلا هيلع ادم انديسنا فرعي منمورفكي ال مأ ىن مدا أ يعاالو ءاسنالا عيمج

 6نيمرجم اوناك مهناب )لاق اك نيمر جلا نم مرج ببسبالا نوكيأل قرفلاورهقلاراهظا "3

 قوشلا قو :

 سا اورو تيسخ وبان, 6 نتانم نعاني ىدزو دنكقاوخ
 ايحو ناهشي دب ناز. تديا * ان هك دناشوببوا ىماك دنج

 لدع راهظا ىنزا دريك زاب * لضف راهظا ىبدشوب اهراب
 دوش رذنم نبا ا نأ دوش هاظ 5200 كات

 نيغلا ناقجتسا ءارهتسالاو كك ةيناقلا تاي.الابو هلوسربو :هللاب ءازهتسالانا' ةثلاثلاو.*
 هس

 كحضلابو ناعالاو ةراشالاب ارد د نوكيدقو اللعف وأ الوق كحعضيهجو ىلع هبويع رياذب

 نوعيسسىهو بونذلا 3 ة”داعل اهتم وظنم ىف ىناتسكرتلا نيدلاءالعلاقك ضعبل دنع رئابكل نم

 عج هللاقبف 1 ةرخ لايف مهدحال حتفي .سانلاب نيش ناي ثتدحلا ىو

 وذو مالسالا ىف ةييشلاوذ قفانم الا مهب فختسيالا ةثالث ) تيدلسا ىو 4 نئانالا لم هينا

 ةعجار مهفاصو|نالةثالثل هذه صخامب او ىرذنملا ماماللبيهرتلاو بيغرتلا ىف (طسقم ماماو علا
 ةفصب فصنا ملاعلاو ءايربكلا هلىرابلاو نسلاريك هللصح ةبيشلاوذف ىلاعت هللا فاصوا ىلا

 ىلاعت هللالالجا نم اضنا ىلاعت هللا تافصنم اهو.لدعلا ةفصب فصتا طسقملا مامالاو ملا

 زيزع اومحرا ) ثيدحلا فو مهفافختسا هفافختتسا نمو مهما رك او ةثالثاهذهلالجا همارك او

 (هقح نوفرعبال لاهجلا ماوقالانبب املاعو رقتفا موقىنغو لذموق

 هوك هن و ديكس هنرا كانا محر هورس ا 5 كك

 دش رانيدىب هكمه ركتاوتناو « دشراوخ ىزيزعزا دعبواةكتا

 ناهلنا نابم ددرك التيم * ناهجردناك ىملاع نا موسناو

 نديزا دشاب وضع عطق وجم «* ندم ا ىراوخم تزعزا هكناز
 ديدمق اما .دسحت ةديرب كد“ ,اونتزكه ديصددرك وضع

 سامع نبا اندق هنع هللاىذر تنان نب دير 55 ا امليف ت ةدالوا ملظعت لوسرل ماغعل نم و
 اكدت

 ( ىضد )



 ةبوتلا ةروس نار مه :ةهضؤ 95
 1 ا ب ا ل ا 7223 7 1 777 7 ٠ ٠ ا 9051701717 اش دس ةهطصاات

 | مهلةمولعم اهلاعم مهايا انس مما وانيلاو غن مككلا ليوان مهنيب ايف هنورهظي أوناك امج

 اوناكام عيذت اهنا الع مهسفنا عالطاال مهرارسا ىلع نينمؤملا عالطا مهدنع روذحنلاناو

 فك ت لقناف *لاجرلا هاوفا نم اهنوع.سف سانلا نيبامف رشتنتف مهرارسا نم هنوذخي

 | مالسلاهيلع هتويل نوركتي مهنا عم مهقافن نع فشاكلا ىحولا لوزن نوقفانملا رذحي

 هسا ىف نيبددرئم نككاخ اوناك مهضعبو ادسحو ادانع ةكرشلا ل هادنغ نيكل مهنكل

 مموبالاقو 3 هحضف! هيلع لزتين ا فاخعف ىجولا لوزت راو كاشلاو ملسو هيلع ى اعت هللا ىلص

 0 ير هللال وبس اوعمماذا اوناك مهناف ءانزهتسالا .قيررطب مهنم رذحلا راهظاناك

 . هيلع هبءازهتسالا هجوىلعمهنيءاهف اولوقيناب هبنوثزهتسيو هنوبذكي ىحولا قيرطب هنا لوقيو
 | اولعفا ىا * اوثزهتسالق 8 لبق كلذلو انحصشإم هيلع لزني نا فاختو ردحتانا مالسلا

 ىارب كت ازحوت فاي دهاوخ ا زج هكدنكم اوهتعا“ ] نذير :تسنح ضانؤهو ,ءازهتسالا

 نو رذحتام# زوربلا ىلا نومكل | نموا لعفلا ىلا ةوقلانمىا ه6 جرخم هللانا 8: امثحسضفت

 ةروسلاهذه تيمساذه نمو مكيواسم نمهراهظا نورذحنامواةروسلا لازتانم هنوزذحنام ىا

 نئلو 8 نيقفاملابولق نع ترفح اهنال ةرفاخلا اضيا ىمستو نيقفانمملا تحضف اهنال ةحضافلا

 لعف اك ثدحت و مالكلا ىف # ض وكانك امانلوقل ف ءازهتسالا قيرطب اولاقامع © مهتلاس

 | مالسلاوةالصلاهيلعدنا - ىور  نايبصلا بعلياك © بعلنو إل ثيدحلاب قيرطلا عطقل بكرلا 2

 مالسلا هيلع لوسرلابو نآ رقلاب نو زهتسي نيقفانملا نم بكر هيدينييو كوبت ةونغىف ريسيناك
 تاهيع تاهيهو هروصقو ماشلا نوضح حتتتشب نا ديري لجرلا اذه ىلا اورظنا نولوقو

 لالا ىف نوقرفم ادغ ةباحصلا ىنعي مهنأكل هللاو بعللاهعم رفصالا ىتب لاتقنأ دمي بسحب ؤ 52

 هللاىناي اولاقف (اذكو اذك ملق) لاقف مهاناف (بكر رلا ىلعاوسبحا) لاقف كلذ ىلعهينن هللا علطاف

 | مهام اوركتااملف بلو ضوخم انكاما كباا ىمانمالو كىمانم ”ىشىف انكام هللاوال |
 خيبوتلا قيزط ىلع دمعاب « لق 8# لاف هلوسر ىلاءتةللا ما فيفختلاو ءازهتسالا نم هبف

 ريرقتلا فرح بقع # نوثزهتست متلك هلوسرو هتايآو ّللبأ ف مهراذتعا ىلا تفتلمزيغ
 لاشنا نينو هللاب'ىزهتست لاشين ا نيب قرفهلناف هنودو ءاجيغمالا ققحم ىلا ةوالقا هب ىزهتسملاب

 نالطبلانيب بذكلا مولعم هناف راذتعالاب اولغتشتال هم اورذتعتال 9 هللاىف ءازهتسالا عاَقبا

 ه6 ,كناميادعب # هيف نءطلاولوسرلا ىذاب رفكلا  مترفكدق 88 ةدجوملا نم هبل' ىنامتعطق

 0 - 9 7 ءرس >> 8 ] ىلإ هيه
 نيساتا ع مهو ,ارجالا ىلع لير وم 4 نيم رح اوناك هج مهنا بمس نئا 4 مهلاب ةهاط

 وهلذل مهلتقنالا لاق نمل مالسلا هيلع ىنلا رذتعاو نيدتءاربغ ع هان يرشاسوا

 دي سس ا مدمس ةهيمحسم عملا

 ١ ةوبنلا نؤملط انا نيقناتنلا 'ضئبانا"تلق دمع ةهيلخ ىحولا* لاوؤن قوزوكا *انهك

 | راكالا “ وفتس' قاتلا !ءانيدشإلا ينال رفع راما !؟دوضقشرالاو الاناث عيت هناا
 عويس 3 4 2 عسل ق7

 | ىا هللا ترذتعا لاش عطقلا راذتعالا لصا ناستلا ىف لاق «ىئذلارئاوح نع ةرايعراذتءالاو

 | وفعركا ] # فعننا 92 نيقفانم اوناك نكلونينمؤم اونوكيهل طق مهئاف هل؟راهظا دعب ىا

 | بداعت #3 ءازهتسالاو هيذالا نع مهينجتا وا مهصالخاو مهتبوتل 1 يكتم ةفاط نع 3 ا منك

 2 ردك



 م خه خ٠ رتغافلا ءرخب

 # .زمؤم اوناك نا © هلوسر ةعاطب هللاعيطا دقف هللالوسر عبطا اذاف هللالوسر ةءاط
 امهئاف ناالا صالخاو ةعاطلاب هلوسرو هللا اوضريلف نامبالا نم هورهظاامف نيقداص ىا
 هللع اومدقاام ىلع خِسوتلل ماهفتسالاو نوقفانلا كئلواىا 6 اوملعيملأ ف ءاضرالاب قحا
 ةيسزافلاب اهانعم ةيطرش 6# نم 8 ناشلاىا ه5 هنا ميتا وسو مهملع عم ةمظعلا نم

 دحزاو والوسرابو ىلاعت ىادخاب دنك فالخ ] 86 هلوسرو هللا دداح 8[ هك سك نه ]
 وهودحلا نمةلعافم .رداصملا جاتىفاك [ ندرك فالخاي برح ويك" لب ةداحلاو: دنازرتكرد

  هلزاف #9 هبحاص دح ريغ دحىف نيدناعتملاو نيفلاختملا نم دحاو لكو ةياهنلاو ىفرطلا

 باذعلا 6 كلذ اهيف ادلاخ ماهج ران ف هلزا قش ىا هربيخ فذح ًادتبم هنا ىلع حتفلاب
 تارمث ىهو ةمادنلاو ةحيضفلل نراقملا ناوهلاو لذلا ىزخلا مظعلا ىزخلا © دلاخلا |

 لغاول# مهب صاخلا باذعلا قوطو اهروهظب داهشالا سوّؤر ىلع نوحضطتش ثيح مهقاشن

 لاقك كلذىف مهدشا مالسلاهيلع ىلا ناكو نايبلا قاطن هبطبحمال امب ىذوا ىب لكنا
 لم. ىب : قيضام قمل ناك ةيفصتلا. .تينن ةنذالا, .تناكامل و.( تيذواام لثم_ىب .فذواام. )أ

 ١ اذه نم رثك اب ىذوا دقل ىسوم ىنخا ىلع هللا ةمحر هلوسرو هللا لدعيلاذا لدعي نم ) ظ

 10 ل لا ل لل يا ناو ل و
| 

/ 

 لدعلا مدعب نيقفاملا ضعب لاقف فئاطلا مئانغ مسق نيح مالسلاهيلع هلوقاماو تيفصام

 دتشاو ةك زمعلا خا: ىلا, هاذا ,دازدقو: ثقولا كلذ:ىلا: ةيسنلاب نوكيا لمتخيف:( ربصف
 | لتقلاودلبلا نم ىننلاو ةيذالاب نيلتبم مالسلا مهيلع ءاببنالا ناكاذاف لابلاب عاللاوه اذه ةبفك
 مهنطاوبو بلغا ءايبنالا سدق نال ةيفصتلا ىلا مهنم جوحا مهو ماركلا ءالوالاب كنظاش |
 نسحلاناك امناو هرمس س دق ىدنفاهداتفاب ريهشلا خ.شلا ةرضح لاق * نصا مهرئارسو رونا أ

 ملا ناكو ةداهشلاب ناك امهنيعت لام نا بس امهنع هللا ىضر احوبذم نيسحلاو امومسمه |

 احجار امه ص ىف امهلاك ىأر هنكلو ىلاعتهّللا نم ةعافشلاب امهصيلخت ىلع ارداق مالسلاهيلع |
 رفصأ اذا )لاقوةرهطملا جاوزالا نمةدحاولنيتروراق عفد مالسلاهيلع هنا ىتح صالخلا ىلع
 | ( عذاب ادهش نيسان وكي ئرخالاىفامرمح ا اذاو مسلاب اديهش نسحلا نوكي اهادحاىفام

 ىلاعت هللاناف ممل قفانم لك نه ىذالالمحنو ملستلاو ةعاطالا لقاعلا ىلعف « كلذك ناكف

 هتدهاشمل ءالتبالا هيلع ناه كلذ نع فشاكو هعم هللا ناك اذاف ناك اما ىتملا نمؤملا عم .

 ىونثملافو : حرتو حرف ىف لاح لك ىلع ىلتبملا
 طايخلا مس ةودك 1ع خيسع ع طابا راههشدشاب انك نه
 هاح رعق دشاب هجركوا تسانج #« هاموجدشاب ىضر سو اكره

 كلت ربخت ىا # مهئبنت ةروس © نينمؤملا ىلع ىا *« مهيلع لزنتنا نوقفانلا رذحم ف
 كتهمتو مهحضفتف قافنلاو كرسشلانم نيقفانملا بولقىا 6 مهبولقىفاع 8 نيذمؤملا ةدوسلا

 روهظدنع ككفتلابىلاببالو نيقفانملل ثلاثلاو . نينمؤملل نالوالا ناريمضلاف مهراتسا مهيلع
 ىا مهيلع لزنتنا نوقفانملارذحب ىنعملاف . نيقفانملل اهلك رئامغلا نوكتنا زوجبو ضالا

 مهنأشفف
 امج

 | الضف ةيفخلا رارسالانم مهبواقىفاع مهئبأت ةروس مهيلع لزان مهقح ىف لزئامناف

 تتحمل



 ةبوتلا ةروس مده جهال ٠>

 مهلاقيدصتال نأ كل مهنم هلق ثرح نوققفانملا مهو مكتم ناعالا اورهظا نيذللىا 6 مكتم

 قشاكلا لاق هب « مهراتسا كّمحالو 0 اضنفكألو مهيلع اجرثو مهباقفر لب 35

 شراك ىورزا هدرباما دئادبم ارامش بذكو قدص تسيئاناداهش لوقب هك ت سن هن] ىنعي
 راتخلا لوسر 1 ءادتقالا 1 نمؤملا ىلع لع بجاولاف ا ديامم قفر امشي ةممح ىورزاو درادصرب

 3 هللا لوسر نوذؤي نيذلاو 0 نادل | مسالاب 0 نارتسالا فشك نع لظفحتلافف

 ا <43 هناف [ هاذيأ بيسب ثوحاذذ كاندرد ىبادع ] 4 ملا ناذع مهل #3 لعفلاوا لوقلاب

 | باذعلل ابجوتسم نوكقف ةءاسالاب هناسحال ةلباقم هاذاف مهلةمحرو ريخ مالسلاهللع هنا نيب

 نودكؤيو مهلا نورذتعبف نينمؤملا نوتأي مث نعاطملاب نوملكشي نوقفانملا ناكو ديدشلا
 نونهؤملااهيا 86 مكلهللاب نوفلحم © ىلاعت لاقف مهنع اوضريو مهروذعبل ناعالاب مهريذاعم

 للاو #8 كلذب 1 ؟وضريل مالسلاهيلع ىلإ ةيذا ثرويامت مكللا لقنام اولاقام مهنا

 ١ ماظعألا لالجالا 1 ةغلابملاو بسعلاو نمطلا كرثو ةبوتلاب يك هوضرينا قحا هلوسرو

 | ريمضو ٠ اولعفامي ىتشان عال لهو يع لسوهف مهبيذكت مدعو مهرذعلوبقاماو ابيغمو ادهشم

 ْ نامزالّتماهو هناحعس 1 جردنم دنم مالسلاهيلع هاضانان ناذيالل هدأ رفاف هلل | ىلا هوضر

 هاذا ىف مالكلاناف لوسرلاىلاوا رخآلا كاكنفنا مدعل رخآآلا نع اهدحا ركذب ىنتكاف

 هلاضرا رك ذب ىنتك اف هللااضرا لوسرلا ءاضرانا ىلع هينتاو مبظعتلل هللا رك ذو هاضداو

 ةراعتسالاىلاةجاحىأ لاقيال روك ذملا ليوأتب ددعتملاودحاولا ىلا هبراشيىذلا ةراشالا مسال
 عجريام تاذلالا ضرعتبال ريمضلاناامل ليوأتلا نست,مل ةراعتسالا الول لوقنانال ليوأتلا دعب
 ةراشالا مسا اهل ضرعتملااهتاو ةيروك ذملا اهتلمحن م ىتاا هفاصوا نم فصول ضرعت ريغنم هيلا

 | ةيانكىف سماك ذو هللا مسا رك ذنيب عملا هركيمنال اهوضري لفل ىدادحخلا لاق#

 | دشردقف هلوسرو هللاعطينم لاقف ما ىنلا دنع ابطخ ماق الجرنا ىوراك ةدحاو
 | ( هلوسروهللاصعينمو تلقالهتنا بطخلا سنب) مالسلاهيلعلاقف ىوغدقف امهصعلن نمو

 | هريغمسأو هللا مس :

 ا هرسسدق ىدعسلا لاق : 5400 عون نمضتهنال ةيانكلا قارخ تح

 | نيب عملا ةهاركو قطنملاف بدالا ملعت كلذب دارااتاراكفالا راكبا ىفلاق *

 دريذب حالص شكاخس # نريكن بيع يفك ان ارماكتم

 شيوخ رادنيو نادان نيس « شيوخراتفك نسحرب هرغوشم
 ىباطخلالاق ( نالف ءاغمث هللا اشام اولوق نكلو نالف ءاشو هللاءاشام اولوقتال ) ثيدحلا فو

 ىخارتلاو بسرتلا عه فطعلال مثو كيرشتلاو عمجلل واولا نال كدالا| لاةاكشرا اذه

 هك ,للالاق اذه نمو .. هاوسنم ةئدشم ىلع هللا ةميشم ميدقت ىلا مالسلا هيلع مهدشراف

 ذك تلقفل نالف:مث هللاالول لاو كيم هللابذوعا زوجيو كبو هللاب ذوعا لجرلا لوشن ا

 | © مهنيمكحبل هلوسرو هللا ىلا اوعد اذاو )ل ىلاعتهلوق ىفاك ى لاعت هئاضزا رك ذ نع مالسلاهيلع
 | هتراعتساب لوسرلاو هللا ىلاوا هللامكح لوسرلا مكحنا ىلع هيبنتلل لوسرلا مكحرك ذب

 ا مهيلع ضرفناب دامعلا دعت هللاز ال هلورو هللا عطب نه لاشاع أو نالفو هللا الوأ لاشالو

  يصصسعت هم تن تس معو تل +



 مه غة* زو رشاعلا ءزجلا

 كملت, نوتواعم مهف اهدرب ضورقلا نع مهمذ صالختسا ىف مهناو مهضورقب هو
 ربك الاداهلا ىفنودهاجلا ةازغلا مهو (هللاليبس فو دوجولا سيح نم صالخلا تاقدصلا
 نورفاسملا مهو 6 ليبسلانباوزإ ايندلاو ناطيشلاو ىوهلاو سوفنلا رافك عم داهجلا وهو

 ةرافسب ةقيرطلاو ةعيرشلا مادقا ىلع هللا ىلا نورئاسبلا ةيرشبلاو: ةعسطلا ناطوا نع |
 قرنع ةيرخلاو ضرقلا درو داهجلاو زيسلا اذه ىا 6« هللا نم ةضيرف ) ءابلوالاو ءاسنالا
 ايلط للا ىلا راقتفالاو نكسقلاو ةعيرشلا لاما كامعتساو هللا: ىلا .بولقلا فلأتو كانوكنؤولا
 فاطلالاو ةينابرلا بهاوملا نم تاقدصلا هذهو هللا نم دابعلا ىلع بجاو سما هبءانغتسالل
 ىنيلط نمالأ ) ىلاعتلاقاك مهلهمرك ةمذىف ىلاعت هللا هبجوا ىما نيقداصلا نيبلاطلل ةيهلالا
 ىلا بر قت نم)ىلاعت لاق نا دج ولل بلطل | ىلع مهنواعب مف ممكحا) هسلاطب (ملعهللاوإ) (ىندجو
 تادوجوملا فاصوانع ءانفلا كلاسلا ىلعف *ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ( اعارذهيلاتب رقت اربش
 6 مهنمو # تاقدصلاو تاحفنلا هذه ىلا راقتفالا ضرعو تان اكلا قر نع ةيرحلاو
 هقحىف اولوقيناب 6 ىنلا نوذؤي نيذلا 8: هبازحاو ديوس نب سالجلاك نيقفانملا نم ىا
 فاخئاناف لعفلا اذه اولعفتال مهضعب لبق نم مهل لبقاذا # نولوقيو ف ناسنالا هب ىذأتيام
 هلليقام لك عمس ه6 نذا 8 مالسلاهيلع ىلا ىا 6 وه 2 اوحضفتف نولوقتام هغلبينا

 ىا ةعماس نذا دمحاملا لوقنام انقدصف فلحتو انلقام ركننف هينأن مث انئشام لوقنانا ىنعي |
 هنأك كلذيراص ىتحدايا هقيدصتو لاقبام لك هعامساب هفصوف ةغلابم انذا ةومسامتاو اهبحاص |
 عيرسب اقلا ملسوه لب روغ دعبالو ءاكأذ هل سيل هنا كلذب نوديرب ةعماسلا نذالا 1

 تلملاوا راكتالا عقو اذا مث هنم ىذأتيف الوا غلملا مالك عمسيف عمسيام لكب رارتغالا |
 ءوسب مههجاوبال ناك مالسلاهيلع هنال ه ولاقاماو ايذكوا ناكاقدص اضيا هِلبَس راذتعالاو
 روصقو هتنطف ةلقل هلعفبامتا مالسلاهيلعهنا كئلوا نظف امركو املح مهلع حفصيو اوعندام |
 قدص لجرك هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا نم #* ملريْخ نذا 8 وه 4 لق ف هتماهش |

 ًاشنيامتا هنال هلبقيال نم ريخ هلبقيو رذعلا عمسين مناف نذالا من .هنكل نذاهنا من ىنملاو
 لمح هنا الا نذاهنا مالسلاهلع هقحىف نيقفانلا لوق ىلاعت هللا هس قلخلا نسحو مركلا نم
 ريسفت 46 هللابنمؤي © ةمذملا هباودصق اوناك ناو هيلع ءانثو هلجدموهام ىلع لوقلا كلذ

 هدنعنم ءاجام عيمج عمسيف هلةبجوملا ةلدالانم هدنع ماقال هبرش ىا مهلريخ نذا هنوكل |
 ىا ه نينمؤمللنمؤيو 96 ىنخيالام نيملاعلل ريخهنا ك نيبطاخسملل اريخ كلذ نوكو هلَشو

 هبريخا امنا كشالو مهقدصو مهصولخ نم معامل هباوربخا اهف مهقدصيو مهلوق مهلوس |
 نبب ةقرفتلل ةديزم ماللاو . ريخنذا نوكي هلبقو هعمتسا نه اقح نوكي صلخلا نونمؤملا
 ىدسب هناف للاب رفكلا ضقنوه ىذلا رانلاىف دولخلانم نامالا ناعاوهو روهشملا ناعالا

 قيدصتلا ىنمي ناميالا نييؤ بيغلاب نونمؤيو للاب نمآ لاقبف ضيقنلا ىلع ضرقنلل المح ءابلاب |
 فطع ه6 ةمحرو 98 قدصمب ىا انلنمؤمي تناامو لثم ماللاب ىدعبوناف لوبقلاو ملستلاو |

 اونمآ نيذلل 8: ةفلابملل لعافلا ىلع ردصملا قالطا قيرطب ةمحر وهو ىا. ريخي؛نذا<نلع

 مكس



 والا ةدوس مك ه3 زخح 0-0

 أ مامب دعب اينغ ريصب امباو ريقف هيلا عوفدملا كيلعلا ةلاحو كيلعلاب مث امنا ةاكزلا نال رقفلا |
 لاح فداص هب عافتنالا نالف ةهاركلا اماو زوج ةرورض كيلمغا نع ىنغلا رخأتف كللعلا
 هيلع هلوقل هموي لاؤسلا نع ىنغيام عفد بدنو لك ١ ناكل رقفلا لاح فداصولو ىنغللا
 لأسيالو هبف عوقولا نع ململا ةنايص هيف ناكف لذ لاؤسلاو ( ةلأسملا نع مهونغا) مالسلا
 ردكت جاشحالا ريغبو هسفن لذي نا مسسملا لحيالو الذ لاؤسلاىف نال هموب توق هلنم |

 تناك ناو ةروكذملا فاصوالا نع اهبربع ىتلا فاصوالا نا معا مث * مارح ىدكتلاو
 نم ىلا فرصبال صفح وبا لاقو * مهنم لسا اهتصخ ثيداحالا نا الا رفاكلاو ملسملا ع

 اهفرص زوج عوطتلا ةقدصو.لهاجلا نملضفا ملاعلا ريقفلا ىلع قدصتلاو .انابحا الا ىلصيال

 ءاضقو تملا نيفكتو رطانقلاو دجاسملا ءانب ىلاو ىذلاو ملسملا نم مهريغو نيروكذملاىلا'

 هوجولا هذه ىلا ضرفلا فرص ديرا ناو عوطتلا ىف كيلعلا طارتشا مدعل اهوحنو هنيد |

 نم ىا ىح نيد ىضقولو ريقفلاو ككزملا بائيف اهيلا فرصلاب ىمؤي مث ريقفلا ىلا فرص |
 ضقىف هل لكولاك ضباقلا نوكف نويدملا ىلع قدصت هن اك زاج هس انو ناك ناوي ةا<زلا كلام

 نوني ىلا ةاكزلا فرصتالو هلام ةاكز نم زوج الف اعربتم نوكي هىما ريغب ناكناو ةقدصلا

 | فرصتو امربغو ىصولاو بالاك اهضبق هلز وجم نم امهل ضف اذا الا قاض ريغ ىصو

 ماسقا ةعبرا لاملا تيب ىفام ةلمح ىواتفلا عتىف لاق * طمصحلا ىف م ذخالا لقعي قهارم ىلا

 «نيكاسملاوءارقفبلتاقدصلا امناإ) ىلاعت هللالاقام ىلا فرصت اهيلا مضنيامو تاقدصلا لوالا |
 جارخلاو ةيزجلاثلاثلاو .ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماترلا ىلا فرصت مئانغلا ىتاثلاو . ةيآلا

 مهحالسو مهتايطعو ةلتاقملاو روغثلا دسوحم نيملسملاو مالسالا راد حالص هيفام ىلا فرصت

 ةالولا قازرا ىلاو راهنالا ىركو رطانقلا حالصا ىلاو قيرطلا نما ىلا فرصيو مهعاركو

 ةكرت نم ذخاام عبارلاو .نيملعملاو نيتفملاو نيبستحلاو ءارقلاو نينذؤملاو ةمثالاو ةاضقلاو

 ىلا فرصي. هاوس كرت اذا ةجوزلا وا جوزلا ضرف نم قابلا وا ثراوالب تام اذا تبملا

 ىهتنا بسكلا نع زجاعوه نم ةقفن ىلاو ءارقف اوناكنا مهجالعو مهتيوداو ىضرملا ةقفن

 هللالا ةعاسالوةايلالو موب نمام) مالسلا هيلعلاق اك هللاتاقدص ىاتاقدصلا اما ةراشالاو# |

 هريغ نع نونافلا هّللاب ءاينغالا مهءارقفلاو (مدابع نم ءاشي نم ىلع اهب قدصتي ةقدص اهيف |
 ( ةمايقلاموب هللا ءاسلج مهربصلا ءارقفلا) مالسلاو ةالصلا هيلعهلوق ةقيقح اذهو هب نوقابلا
 جاتحيال ”ئثثلاب ىنغلاو هبىنغ هنال كلذو هللا ىلا جاتحال ريقفلا ىطساولا لاقامرسس وهو |

 دقو بلطلا رحبىف باقلا ةئيفس مهل دوجولا فاصوا يشب مهل ىذلا مهو نيك اسملاو هنلا
 بابرا مهو «اهيلع نيلماعلاوإ ابصغةنيفس لك د كال مهءارو ناكو ةبحلا رضخ اهقرخ

 فلأتتنيذلامهو ( مهبولق ةفلؤملاو ) لاوحالا باحصا نيكاسملاو ءارقفلا ناك اك لامعالا |
 | مهبواق نوبتاكملا مهو «باقرلا ىفوإل هاوسامع دعابتلابهيلانوبر تملا هللا ىلا هللا ركذب مهبواق |

 مهو (نيمراغلاوإ مهردهيلعقبام دبع بتاكملاو اهدجوم ةيدوبعل ايرحتتادوجوملا قدنع ظ
 نحس ىنو ءوبح مهو اهصاوخو اهعئاطو اهفاصوا تانوككللا بتنا م نم اوضرقتسا نيذلا |



 مه ه1 ركاعلا ءزجلا

 قئام كال. نمل نوكيال نان طرشي هثيدب .ىقبام ةاكرلا نما ىطظعبف ةيطعم نيغىف ةيفتل
 ىطعي هنافنيبلاتاذ حالصاو فورعءملاىف نا دا نم ىناثلاو .ىطعيالف كلذ هل ناك ناو هنيدب |

 هلىطعيال هنا داسفوا ةيصعم ىف نا دا نم اماو انغ ناك ناو هنيد هبىضَشام ةاكزلا لام نم

 هلابع ىلع نادا وا هلامب ليسلا_ بهذوا هتب قرتحا نم مراغلا نا دهاجم نعو *اهنم 02

 قوحللا نع اوزجم نيذلا مهو فسوب ىبا دنع ةازغلا ءارقف ىا 6 هللا ليس ىنو

 اوناكناو ةقدصلا مهل لحتف اهريغوا ةبادلا وا ةقذنلا كالهل ىا مهرقفل مالسالا شجب

 صخ هنا الا ةعاظلك مع ناو ليبسو . هللا ليبسفف داهجلا نع مهدعقي بسكلا ذا نيبساك
 رفاشملا قى 3 لسسلا نباو 2 مهب عطقنملا ج جملا وه دمحم دنعو قلطا اذا وزغلاب

 نكيملو احابم ارفس ديري نم لكف قيرطلا ةمزالمل هبىمس هلام نع عطقملا ريسلا ريثكلا
 | لقتنملا دلل فهل ناكءاوس ةفاسملا كلت هب عطقبام ردق ةقدصلا نم ىطعب ةفاسملا هب عطقبام هل

 نبا ةازنج نوكب نا ىنبنيف هنطو ريغيف لام هل ىذلا مهقدلل لوانتم وهو نكيملوا لام هيلا
 ةضيرف 8 طحلاىف مك لبسلا نباك وهف رسعم هنكأ رقم هنويدم ىذلا نئادللو ليبسلا

 ١ لانا ةوقىف (ءارقفلل تاقدصلا امنا ىلاعت هلوق نال ةيبآلا ردصهيلعلدامل ردصم 6 هللا نم
 تعامح نيا ىارب ىلاعتو هناحبس قح ] ىف-ثاكلا لاق * ةضيرف تاقدصلا مهل هللا ضرف

 [ ىلاعت ىادخ كيدزت زا تباث هللا نم ندرك ضرف ةضيرف ارئاكز تسا هدرك ضرف

 ' هضتقلام الا لعشال 6 مكح © مهقاقحتسا بتارمو سانلا لاوحاب  ميلع هللاو ف
 اهيقحتسم ىلا قوقحلا قوس اهتلمح نم ىتلا ةنسحلا رومالا نم ةمكحلا |

 دادرر تسريع هج رهرار ىلك له ما دانك تمشتود نوخب ,ىلاعت قح

 طخس ىهاوخ اضرىهاوخارهدنب * طلغ تءسق ناردنا عئاو تسين
 مالسالا داوس ريثكتل ناك كلذ نا امل ةباحصلا عامحاب طقاس مهبولق ةفلؤملا مهس نا ملعاو#
 ركب ىلا ةفالخ نمزىف هنع هللا ىضر رم لاقك كلذ نع ىنغتسا هتك ىلعاو هللا :ننعا اهلف
 اننييفالاو اهبف ةوشر ريغب مالسالا ىلع ميل ناذهيلع :ىذَر نار, نم نعا مالسالا هنع هللا ىضر

 دحاو لكولا هتقدص عفدي نا قدصتمللف اهلاح ىلع ةعبسلا فراصملا تيقبف فيسلا مكنيبو

 ماللا ناف زاج مهنم دحاو صخش ىلا فرصول لب مهنم فنص ىلع رصتقي ناو مهنم
 هتبارقل نالف ثاريمو سايعلا ىنيل ةفالخلا لاّمبأك مهنع جرخيال فراصم مهنا نابل ءارقفلل ىف
 زاوج مدعل كيلملاال صاصتخالا مال ماللاف ةيوسلاب مهنيب اهنا المهريغل ةفالخلا تسيل ىا
 هبطعيو ادحاو اريقف ىفتس مهردب قدصتي نا دارا نم انخماشم لاق * لوهج.ءال كيلعلا

 ىدؤي نا رطفلاىف لضفالا كلذكو طبحلا ىفاك نيكاسملا ىلع اهقرفيو اسولف ه,ىرتشيالو
 رثك اوا باصت عفد هركو ىثاترعلا ىف اك دوعسم نبا هلعفاك دحاو ىلا هلابعو هسفن ةقدص

 مهنم الك صخل مهيلع قرف اذا وا لابع بحاصوا انويدم ناكاذا اما نويدم ريغ ريقف ىلا
 قالي ءادالا نالف زاوجلا اما ةهاركلا عم ذاج ىا هرك هلوقو . هاشالا ىف اك هركيالف باصن

 5 (رقفاا)

 ١ ناّدا نم لوالا . نامسةنويدملا ناو نئدلا هيلع ىذلا ةيآلاىف مراغلاب دأرملا نا الا نيدلا



 ةبوتلا ةروس مك خ0 زعم

 | هيلا جاتحن ام هلضف نم هللا انيتؤيس لوقو هب ىضري هدجو نمو هاوسام نادقف ىف

 ىلوملا ريغ امهنفامو ىققعلاو ايندلا ىلا ال نوبغار هللا ىلا انا ايندلا ماظنو نيدلا لاك ىف

 ا يلج ىذلاام مهل لاقف ىلاعت هللا نورك دي“ موقت د يح .ةالعللاهنلع ىشَع ناك زاد

 ١ ىذلااممهللاقفىلاعتةللانورك ذينيرخآ موق ىلع سمو متدصالاقف هللا باوث ىف ةيغرلااولاقهيلع

 | نيلغتسشم ثلاث موق ىلع مو متبصا لاقف ىلاعت هللا باقع نم فوخلا اولق هيلع كح
 | باوثلا ىف ةبغرال الو باقعلا نم فوخلل هرك ذن ال اولاقف هببس نع مهلأسف هللارك ذب

 ١ ظافلالاب ناسللا فئيرشتو هنف رعع تباقلا فئيرشتو ةسوبرلا ةنعو هيدونعلا ةلذ راهظال ل

 طفاخلا كوعتي وغلا اذهفو ةروقتحتلا متأ لاقف هتزعو هسدق تافص ىلع ةلادلا
| : 

 مثورفن ىو# نم ركأ مثاب فلخان * تخورفشب مدنك ودب تنج ةضور مردب

 اهريغو نيدقنلا نم ةفلتخلا عاونالا ىلع ةلمتشملا تاوكزلا سنج ىا 6 تاقدصلا امنا
 ناريهازالاىف ركذو *ىفاكلاىف م ةيدوبعلاف دبعلاقدص ىلع اهتلالدإ ةقدص ةاكزلا تمءس

 | ليقوءالبلادري هتوقب نال هب قدصتنام اهب ىمسو العفو الوق '“ىثلاىف ةوق ىلع لدي اهبكرت
 | معوبلادلا رك قدكتما 4 رم لخر, ةاكرلا عم ملسو هيلع هللا ىبص هئعب لماع لوا نال

 6 نيكاسملاو ءارقفلل# مهمسانم ةقدصلا تقتشاف حتتفلاب قدص مهيلا ةبسنلاو ةدنك نم موق

 ريقفلاو نيقفاملا نم معريغ ىلا مهزواجتال ةيثآآلا ةيناثلا فانصالا ءالؤهب ةضوصخم ىا

 سكملاب لبقو ةفينح ىلا نع ىورملا وهو هلىشال نم نيكسملاو باصن نود “ىش هلنم
 | اهعمج ىف ىعءالا ه6 اهيلع نيلماعلاو نيكسملاوا ريقفلل ةصولا ىف رهظت فالخلا ةدئافو

 ا.مشاهوا اينغوا ناكاريقف هلمع ردقب ةاكزلا لام نم هديىف امث لماعلا ىطعبف اهليصحنو

 لماعلا قحتسيال مامالا ىلا هتاكز هسفنب كلاما ىطعاول اذكو أيش طعبل لاملا كلذ عاضولف
 | فاصنالا نيع فيصنتلا نال فصللا ىلع دازيال ةاكزلا ةيافك تقرغتس اول نييبتلا فو * أيش

 | مم مهلم ةريثك عابتاو ةوق مهل برعلانم ةصوصخم ةفئاط مهو ه4 مهبولق ةفلؤملاو

 | مهرش نم افوخوا هيلع اضيرحتوا مالسالا ىلع اريرقت ةقدصلا نم اوطعا دق رفاك مهنمو

 نويتاكملا ناعي ناب قرلا نم اهصيلخم ىف ىا باقرلا كفيف فرصللو ىا ه6 ٍتاقرلاىفو © |

 كامب لب هكلعالو لاملا قحتسيال بتاكملا ناف باقرللال مهتباتك لدب ءادا ىلع اهنم “ىنثب

 | قاقحتسا نا ىلع ةلالدلل ماللا نع لودعلاف نادلا كلم نويدملا لام اذكو هالوم

 ١ اوفرصتي ىتح ارفاسمو ادهاجمو الوندمو ابتاكم مهنوكل ىا مهتاوذل سيل ةريخالا ةعبرالا

 صيلختو قرلا نم ةبقرلا كفك مهقاقحتسا ةهجل لب لوالا ةعبرالاك اًؤاش فيك ةقدصلا ىف

 | هجوو ةفاسملا عطقو داهملا نم هبنكمبام ىلا جايتحالاو قحلا هلنم ةبلاطم نم ةمذلا

 دازملاو اهسسن ىا'ةمقل 'ةقرسىف نالف بذع لاق: 6 بيَسلا "نال "لععتمت نقى نا'ةلالذلا

 نع اهبربعي ىو هقر عمج باقرلاو فعلا ىدّؤف هنع زحام ىطعبف امنغولو هريغ بتاكم

 نكيمل اذا ةصعم ريغ مهسفنال اوئيدن نيذلا ىا © نيمراغلاو 8 ةكوامملل امسالعجحتو ةلجلا

 هلنم ىلع امهنم دحاو لك قالك ناكناو ممرغلاو مراغلاو مهل ويد نع ىلضاف باصت مهل
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 دعت تت

 نايب 46 اهنم اوطعاناف 9 لدعيونا معزيو منغلا ةأعد ىف مكتاقدص مش مكبحاص لان ورتآلا
 تاقدصا كلم اوطعا نا ىا ايندلا ماطح ىلع مهصرح ىوس هلاشنمال هناو مهزم داسفل.
 اوطعي مل ناو #8 اهوئسحتساو ةمسقلانم عقو امو هوطعا اب 6 اوضر 8 نوديريام ردق

 تلد طخسلا نوئجاش ىا نوطخسي مهاذا 0 اوعمطامم لقا لب رادقملا كلذ # اهنم ١
 ةيحم نما هيلع اولبج امل هرخأت نكمي ملو مهطخسأجاف اوطعي مل اذا مهنأ ىلع ةساحفلا اذا

 / مالسالا ناكراب رهاظلا نييزت قافنلا ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © اهليصحم ىف هرشلاو ايندلا |
 ةملظب انيزم نوكي نامالا رون نع لطعملا بلقلاو ناميالا ٍراونا نع نطابلا ليظعنو
 ىدعببلا لاق : اهدقفر طخسورايندلا نادجوب الا ىضرت.إلو ايندلا.بجم رفكلا

 تنسوا .رطاخ هجم رت مداهن لد + تسودزا راهنيز تسود نك

 دناد وا دئارب مرهش رو * دناوخ دوخ دزني مفطلب رك
 ىيط تاقدصلا نم لوسرلا مهاطعا ام ىا 3 هلوسرو هللا مهين ام اوضر مهلا ولو 0
 مالسلا هيلع لوسرلا هلعفام نا ىلع هيدنتلاو مظعتال ىلاعت هللا رك ذو لق ناو هب سوفنلا
 اولقو 9 باوضلاو ةمكحلل اقفاوم هب رومأملا نوكل هيلع ضارتعا الف هناحبس هرماب ناك
 لضفت وه امنا انباصاام عسمج ناف انل همسق امو انب هعنصو هلضف انافك ىا #4 هللا ارسح
 ىرخا ةقدص 4 هلضف نم هللا انينؤس 0 نكي ملوا هف لخدم انكيكل ناك ءاوس هندم

 نم انينغي نا 6 نوبغار هللا ىلا انا #8 مويلا اناطعا ام زكا اهنم انطعبف أ“ هلوسرو
 سفناهف بهذتلو هروهظ ىلع ءانب فوذحم باوللاو طريثلازيح ىف اهرساب + دلو هلضق
 عزجو تساتحبمم بيس تمنش اضر كارت مهلاريخ ناكل ا نكمي بهذم لكأ

 متزادش دنسر خ ريداقم كسه كداكم لَم مهدا مهاربا زا ئملسش ..تنحم :بجوم نارد

 [ تسرزاب لالمو

 تسنداشكت راشخا رداونأو نمرب هك اشكي هرك نيجزو هدب هدادب اضر

 تبساب هداومرفي ىعم:نيردو

 ىكمداهتن ”ئزوربلط ركىروخ نوخ « ىنك هدازآ متذ اردوخ دكهتكن نياونشب
 ةكمدنع هللا نضر صاقو ىبا نبدعس مدق املو *اقمح طخسلا ناك امح ردقلا ناك اذا لاَعي
 بحاملاعت للاءاضق لاقف كرصي در لأستال مل ةوعدلا باح تنا 4 لبق هرصب فيك ندع
 دشنافتوملادنع هحتفو ةدالونادنع فكلا ضبقف ببسلا ام كحل لبق * ىرصب نم ىلا

 ىلا ىف بكرملا صرحلا ىلع ليلد * ةدالو دنع ءزلا دمك نطوبتمو
 * الب تجرخ ىنا اورظنا لوقي * هناقو دنع ءرملا فك طوسبمو

 هلاح نع ديزي وبا هلأسف هريس سدق ىئاطسلا ديزي ىبأ دي ىلع بات اشابن نا  ىكح
 كئلوا نيكاسم ديزي وبا لاقف نيلجرالا ةلبقلا ىلا مههوجو را رف فلأ نع تشم _لاقف
 هللاناف هدعوب داهعالاو هللا ىلع لكوتلا لقاعلا ىلعف * ةلبقلا نع مههوجو تلوح قزرلا ةمهن
 هنادجوو هاوسام نادجو ىف هللا نادقف نال هنودام دقف هللادجو نمو هديعل كذاك
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 . مكلنوفاحي 5 ناز هيناتا“ .ماخ هدري مل اذا عوج نوف :كلاك عارساب روفتلا حوملاو
 ' نم مهجورخ رذعتل لتقلا نم افوخ نوفلحم امناو كلذ ىف نويذاك مهنا الا مكن" يهنأ
 | ىلا ناريغلا وا نوصملا ضع ىلا ءاحتلالاو مهلاوماو مهرود كرت اوعاطتسا ولو مهدالب

 | كئاقلو مكت ”,ؤرا اهاركتساو مكنع ارتست هواعفل ضرالا تحن ىبلا بورسلا وا لابجلا ىف
 | ناف نيلذلا ةص هلع بعصي قفانملا نا ىلا ةداشاو مهئايفطو مهوتع لامكل نايب هنفو
 | '"نئازإنار نطوط ] ناتنلكلا' تاتك ق'ىئدعسلا لات: ةفالخ اال لد سنا ىلا نشا
 تأهو تسهو ركم تعلط هج نبا تفك ىءدرب هدهاجم وا ٌهدهاشم حبقزا دئدرك سفق#

 نيقرسشملا دعب كنييو ىنيب تبلاي نيبلا باسغاي نوزومان لئامشثو نوعلم رظنمو توقمت
 دشاب اسمورب تمالس زور حابص * دزيخر هكر هوت ىور حاصلا ىلع

 دشاباك ناهجردوت كتان ىلو * ىتسابوتت صح ردوتوج ىرتخادب

 | ىمه ىتك شدرك زا نانك لوحال دوبهدم انا ىطوط ترواحم زا مه بارغ هكنارتح

 | ماياو نودعلاطو تسنوكت تخم هج نيا هيك لا 0 ادق ىابتتدو تكلا

 ىمتفر ىمه نامارح ىعاي راريد رد ىئازاب كوش نمردق قيال نوملقوب

 نادنر ثليوط مه دوب 5 نادرا ردم نبا سب اراسراب

 سنجانو ىأر دوخ ىهلبا نينح تح كلس رد نا تيوققعب مراكزور ما 0 هحان

 تسا هدرك الب دنب نينجي ىارد هفايو

 دسك 50: زونط ناقوس يزاول ١ قاشطسساو نك

 ديتك راثخا خَرَوَد "ناركيذ © ىاحأ دهاب“تشنهإ رذاززك“
 نانا ةزئادا تشرف 'ناداثز اراناذ كنادع فتك واديا# مذا. كا ئلزأ لم نيا

 | وهولباحلا لع الخد ىعمصالا لاقو هدادضالا ةرشاعم نوجسلا قيضا لش [ تستشَحو

 | اهرساب ايندلا نا هم لاقف كللع قيضا تلقف سولحلاب ىلا راشاف ريخصلا ريصحلا ىلع سلاح

 | قيقشلا نمريخ قفاوملا قيدصلا مهضعب لاق * نيباحتملا عسيربشب اربش ناو نيضغابتم عسنال

 حالصا ىف دهتجيو ناكمالا ردقب سفنالاو قافآلا بناج ىعاري نا لقاعلا ىلعف + فلاخلا
 نمو ناوخالا ةلمح نم مهنا اوعدا ناو ءادعالا بناو نامز لك ىف نطابلاو ىهاظلا

 تدبلو اهتحسو رسلاو بلقلاو حورلا ةريس ىلع اهنا عدت ىهو اهتافحو سفنلا ءادعالا

 نم دبالف حابشالاو قلحلا ملا كلت أشنمو حاورالاو سمالا ملاع هذه أشنم نال كلذك
 قوذلا عاونا اهببسب لصحيو حورلا ةبحصي هم ال نوكنل ةئيدرلا اهقالخا ةلازاو اهحالصا

 بسلا زمهلاو زهللا ناف كبعي نا 6 كزلي نم # نيقفانملا نم ىا ه6 مهنمو 9 حوتفلاو

 نم وه نماللا لبقو بالا ىنعمب ةزمهلاو زامهلاك ةزمالاو زامللاو سماهلاك نماللاو

 نعطيو ةاك زلا نأش ىف ىا #« تاقدصلا ىف © بيغلاب كببعي نم نضاهلاو كهجو ىف كسعب
 اهب نال ةمركتلا ال ةبوثملا اهبداري ةيطع اهب ىحي قدصلا نم ةقدص عج اهتمسق ىف كيلع

 لاق ثحح قفانملا ظاوحلا ىبا ىف تلزن ةياالاو“+ قامازكلا ىف ةيدوسلا ىف ةقدص ٌنهظي



 6 نادملا 1 3م 20د ونعم 0 ههعمإ ممول

 د 4 رشاعلا ءزجلا

 | ىلعالا لبقتال ةبرقلاف ( هلمع نم غلبا نمؤملا ةين) مالسلا هيلع هلوقل ةلوبقم ندبلاو ل 8
 اذه راطعاتايز فدا فيوز ةئشلا .ةيلاثملا يضاعاطلل ةماقإن طرشي وهو ,نايالا ةقيتحأا

 اذيكورةعفرهئذالاو ةتللوا | ءايرلا قيرط ىلع هقافنا نال كلذو ( ةنتف هكاماو ةنتف لاملا

 ةننف ناوذنف هما لكل نزا) عيدا فور ةلالتك لب, ةلالذو ةمالم' كايسمالا:ىف ذا .هكانما ||
 دزادالل وذ ةماطبش ثور ةودب 31:3 3ع نات دك, ىنيغك ره رك تفل! نتف تقص ] :لاملا ىتما |

 111ه اب انإ ردو ان دداش دار رك تيتيقفازوما هك ١ و: تيح ورز قفوتز اب كانا
 ىوتملاب فور[ دزادن ماعلا

 نزو نازيم و هرقنو .شاشن'ىف *::ندب لفاغ ادخ زا انئد. تسحج

 ار يا ذخ اص لام من * لو فار نمل ركل اقييلاه

 قبب هك سان هلا تيا وفك طالع كرولا قل

 واكسب ضو يملا +! دنازب الهزاز: كلموت كام كج

| 

 دسرشن اروا لات اره هكديوك هنعفللاىضر باطخلا نب ر رو هّمعتلا| هجعت لو كلملا هرطس |

 راحت النعي تفك سو هيلع هللا ىلح ارريمغت ىدصو دِسر ه ااروا ىوبدو ىنوداج جيه |

 تاهشلا موش:ىناذك |

 مهونزا دعبو تسدو»ونزا شيب 5ك مشحو ءاحو كلمرب هيك 5 |

 نشر نوكي نا لمتحو نوفل قلعتي نا لمتحي هللاب ع نوقفانملا ى | # نوتتاحبو ف |

 ةيقتمالسالا نورهظيف نيكرشملاب نولعفتام مهب اولعفت نا مكذم نوفاخىا 6 نوقرشب موق |

 ه«نودجب وا 9 عزفلا نيتحتش قرفلاو ع :ةىاحر فك قرف لاق: ةؤجاافلا ناميالاب هنودكؤيو

 اراوغعنلا ةداقال ىضملا ىلع ىنعملا ناك ناو طرشلا ىف لامتالا فتاك >> [: ديئاش ركز

 ءايالجلو | ةملكروإ لبج أر نم.هلا ناحل انمح اناكم ىا  أجلم » نادجولا مدع 0

 ةنئاكلا فوهكلا. ىه 46 تاراغم وا 8 هب نصحتبل هيلا مشنا ىا أجلي هل |

 عضوملل مسا ةلعفم ىهو ةراغم عي فايا نوفخم افوهكو اناريغ ىا ةعفرلا لاجلا ىف |
 قضوا تح نياك !ةاوشللا وهدي الخدم وا 8 رتتسيو بغي ىا ناسنالا هيف روغي ىذلا |

 مكنم مهنوظفحم مهنبب اهف لوخدلا مهنكمي اموقوا نورححن و هيف نوسدني اًقْفن ىا رثبلاك

 تاراغملا فطع حسشلا نبا لاق * لدم هلصا لوخدلا نم لعتفم وهو ىدادحخلا ىفاك |

 امر رفظلا نع مجرد قئقحتل, ماعلا ىلع ,ضصاخلا:بفطع لبق نمت ًاجلملا :ىلع لخدملاو |

 ناك عون ىلإ رفيف قطو ناسنالا هيلا ىئش ىذلا برهملا وه أحلملا ناف هنف نونصحت.

 ه6 نوحمج موال رك ذام دحا ىلا ىا 6 هيلا غ١ وابقاو مههوجو اوفرصل ىا هك اولول 9 |

 مكلع اهدي مكعم ارعمتجي 8 وا ىزغلاكر . شر مهدوال اطارسا نوعرسي ىا |

 اا تفك# الغ دول مىدورع هيرك مح : ةحكق كاز تفكر ةديعا او زع هكدنمو ارىتز هيواعمو ] |

 | [ نابم ىلاخ مرجان نز جيه ابو رادم لدرد لام * انقسودو تنك يم ارم ورك 5 نوماس

 ا ا رفكل 6 مكذم مهامو #8 نيملسملا ةلح نمل ىا 8 ميريل مهما دايس
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 دف ةارعا داكن ركاب هاو و نالسكلا بحضتال

 دمخف دامرلا ف عضوي ريحانو 1 لهي رهيب اذاللا ىلا ديلللا ىودع

 ىونشملا قو“:

 لوسر دنام ىزاب :تلاسر زا * لولم كيو دنلاط نارازهرك
 وتود عكار ناششيب ىثابنات + وثب ارتناما نآ دتناسر ى

 هكدياب سي ] ىنشاكلا لاق * هنسح نم بجعتل اهجو ىلع ناسحتتسا ٍباجالا هي كبجمتالف ف |
 فيستا دانك لا رافع دبا كرمأ ناو" كي رص ان ١ فالقح دراج تفكشلاب

 مهيلع لابو كلذناذ 46 مهدالواالو وه نيقفانملا لاوماىا مهلاوما و 8 لزاك ةقتادزك |١

 لاومالاىلا عجاراهب ريمض  ايندلا يطا ف اهب مهبذعيل لادير ياما 2 36 لاق( لل جاردتساو |

 زوجيو اهقاغامركلاو اطنخ 'قئحاولاو اهمها ؟مهبذتل 546 دالوالا نود |
 اوشاع نا مهنا ثيحنم ىويندلا بيذعتلل بابسا اضيا دالوالانا ىلع ءانب اعم امهيلاعجرينا |
 ناو سبالملاو براشملاو لك آملانم مهشاعم بابسا ليصحمو مهتيب رت بعاتمب وما لش |

 ناريقفلالوقي * اديدشهقارف ىلعهملأت ناك أيش بحا نمنافمهقارف ةرسحب مهلوصا ىلت اونام |
 قفانملا ىا رفاكلا صيصختىنعماف ةرسخلاو بعتلا اذهىف ناكرتشي رفاكلاو نمؤملان تلق |

 | قوكف هناذعتسلا "لع هريثفاوا هزحتألا «٠ كاوث برشا وكناعألا الامن كح نمؤملاناالاعن تلق |
 قوقزلا كا 4 قهزتو 0 هيلاةيسنلاب بيذعتالك مهقارف ةرسحو دالوالا ةيبرتب بيذعتلا ١

 رظنلا نععتمتلا,نيلغتشم نيرفاك اوتوميف ىا :#«نورفاك مهو مهسفنا © ةبوعصب 'ىثلاجورخ

 | [ دسر دايرفب دنزرف هنو درك تسد ارئاشيالامهن ] ةمعنال ةمقن مهل كلذ نوكف ةبقاعلاف

 هتوموربغلا هةيكسوخولازااوجلمملا ةراشا هلابو اولانيل رفكلا ىلع مهسفنا قوهز هللاةداراىفو

 اعداذأ ءاهقفلا لاك ةزاحتساو ةائتحتتا ريغ نمىا هنم هللا مقتني. ايذؤم اريرش ناك اذاهلع

 ناجادخ ] ةسرافلاب هيلع اعدوا ناميالا كنع هللابلس لاقوا رفكلا ىلع هللاكناما ملاظ ىلع |

 تكلس نا 05 نكلؤل زيجتسالو هيلا ل ناكلاذا" أنك ناو كالا اًدايق [ فاشن يفك |

 | ةيدوبعلاىف ةعاطلا نا لعاو + قلخلا اذياو هملظ ىلع هنم هللامقتني ىتح هنم ناجيالاهّللا
 ١ زهج نم) ثيدخلاق و هللا لسسىف قافنالا وهف لاملاب اما بلقلاو ندنلاو لاملاب عاونا ةثالش

 هاطعا مهردب ولو ايزاغ زهج نمو 0-1 هسذ نم مدقتام هلهلارفغ ةربا كلسولو ايزاغ

 هللالوسر ناهنعهنناىضر ةريره ىلا نعو ( توقايلاو ردلا نم ةنْلا ىف ةجرد نيعبس هللا

 11و ليرفع ةعئاو- رانك هرتطبك مقا هت ها طخ اك لع ءىضل قا ا هللا لد
 لساربج اي ) لاقف ناك م داع اودصح الك موي ىف نودصحيو موب ف نوعرز, موق ىلع

 امس ةئا عسل ةنسملا مهل كفعاضل' هللا ل هس ىف 4 نودهاجلا ءال وه 1 ءالؤه نم

 باد لاو نئسلاو ىهاونلاو سماوالاب مايقلا وهف ندلاب امأو هفلخح وهف 0 نم مقا

 لاملاب ةعاطلاف ةسلاىف صالخالاو قدصلاو نامالا وهف بلقلاب امأاو ةحتسملا ةئثسدتسملا

 ا د ةصحام هسا ةعاطك باقلا ةعاط زاوعا دنع لضال ندلاو |

 دسم جو د

 4 ثنأ 78 نابلاحود )

 خ.شلا ناسل ند ةمككألا ضيف دنع نب ديرااو نيل>تملا باد نابرد موسرتفد رخاوا رد



 مت غ) جمس رغاملا ءزجلا

 مقال راك هدأ فو لاقل لاطا 1 ةاطاوم ا 0 نيقفانملا هلام دقو

 دبش 0 ناىوط 2 ميلا ىو, (هناسل مقتسل ىتح هلق مقتسرالو هبلق ميقتسإ ىتح |

 ىذلا نايجولاوذ سانارشنم) ثيدحلاق و ( 1 نعل نحوهتم الع :تمركو هريرس
 نانانكل ا و هلك انثدلا ف نيهجواذ ناكنمو رْخآ هجوةءالؤهو هجاو ءالؤه ىأي

 فالختلا فن ذأتسادق وهو نيقثانملا نم سبق نت دل اباوج 3 لق 9: داكفالا راكباىف مك (ران نم

 مكتوكل اح هللا ليبسيف مكلاوما نوقفانملاابا ا ىلاع 2: عا لاقو كونت ةؤزغنع

 ىدادحلاىف م لتقلا ةفاخم نيهراكوا ه6 اهركوا وه مكسفنا لبق نم نيعئاطىا 6 اعوط »

 ىضرفوهوا مكتهج نمةيغرالومال 0-00 0000 هاشر رالاىفلاقد *

 لبقتي نإ 0 ا هلوقهفلاالف ىاىهتنا ةرئادلا عيسوتل

 هناوا هنواذبيام مهيلع دريلب مهم هلبشال مالسلاهلع هنا هنم دارملا نوكينا .لمتحم 4 * مكم

 لبق نا هلوقن ال كاذو مقفل ىار اريلا ىنءمىفرما اوقفناهلوقهيلع مهبيشالو مهم هلبشيال ىلاعت |

 اعش .ىدحم ال ثبع هناب ريح م ”ىثب مؤ نال هجوالذا ىهاظلا هانعم ىلع هلمح نع ىبأي مكس ْك

 قافنلاالا كعنمال داوهللاقو هنع هللادع هدلوهمال جورخلا نم ردتعااملهنا  ىور  امهجوب ا

 هللاقف كل لقا لاهل لاق 51 تار الت هدلودجو «برعي هلعت خاف ان رق كنف هللال زك سو

 هك نيقسافاموق مانكمكنا 9 هلوش مهقافنا دل العم دم نم ىلع دشا تنأل هللاوف مكلايتكسا

 ىتسردب 7 ىكاكلا لاك .ةك]نودوه ىلا لست الماكلا وهام قسدل !١ دارالاف.نب رفا | ا
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 قسفلاباه ليلعتلاف [ تسيل وبك رفاك ُهَقْفن ومالسإ ةرادزا ناكتتف ردن وري 000

 تنسح و قافنلا نه بان هنا -ىور  دحاوتهللاب اذنك ان لان ثيم رةكلاب هدعز امكو

 اورذك مهناالا مهاقفن مهنم ليشت نا مهعنمامو 0 هنع ا نامع ةفالخ ىق :تامو هتبوت ْ

 ءانشالا نم وني مهنم» مهتاقفت كون نم .مهعنمام نا ءانشالا :نعانم ءاتتسا ه6 هلوسربو للاب ْ

 عزتب ىناثلا هلوعقم لبقتناهلوقو .عنم لعاف هنا ىلع لحلا عوذرم غرفملاىتتسملاف مهرفكالا '

 لقتنا:اقلاوبالاقو *هقحنم هتعنمو هقح انالفتعنمو ىشلاتعنم لاّشهناف هسفنبوا ضفاخلا

 [ تعاجج زامي دنيآ ىمو ] 6 ةولصلا نوتأيالو 95 مهعنمف لوعفملان» الدببصن عضومىف
 لاخالا“لاؤحالان م. لاخ ىف اهنوتأيال ىا ه6 ىلاسك معوالا ل: او رفك ىلع فوطعم وهو
 قدصبهن تهاركو تلاسكيدننا ى زاب دننالهاك ن اشيا زكم ] ىشاكذا لاق «نيلقانتم مهنا

 لسكلا ركذ فيك ىوغبلالاق « ناركسو ىراكسلاقيباك نالسك عجج ىلاسكلاو [ تداداو

 رفكلا ناذ لسكلا ىلع ثعس ىذلا رفك !١ ىلع عقاو مذلا لبق الصا مهل ةالدالو ةالصلاىف

 طاشنلاو ةيغرلا خسشلا نبا لاق 6 نوهراك مهوالا نوقفنيالو #9 طشنم ناميالاو 00

 نامبالا ىلع نيعرفتملا اهكرتىلع باقعلا فوخو اهب باوثلاءاجر ىلع ةعرفتم تاداعلا ءاداىف

 قاخنالوةرخآلا ٍباوث وجريالفكلذينمؤيال قفانملاو هللادنعنم مالسلا هيلعئنلا هبءاجامب
 عييضتو ندبلل باعتا امهنا همعزل قافنالل اهراكو ةالصلا نايناف نالسك نوك.ذ اهباقع

 ىزراوخلا ركبوبا لاق : هلما باخ هلسك مادنم لبق لسكلامذ هيفو ةدئافالب دس |

300 



 لكوتيا "+ قاما نع جالك دا دمنا وكل نأ زارططو هلة ونأال واعلان ىاؤسوا انضموا

 ان نورظتنتام ىنعملاو . نوصيرتت لصالاذا ةفودخحم 50 ىدحاو ةيدعتلل ءابااو ارشوا |

 هيلاعلا ى ءدانملا ب رادعب كلذ ناك ناو هلعفاع اع ىدرل !| و ىلاعت يعم لكوتلا نونمو مل ا

 ءاشالانم 'ىث هبيصي نلهنا دقتعيو هناوضر ىنتييو هالوم ىلع لكوتي نا دبعلاقح ناىنعملاو ٌْ

 هلردكامالا |

 نكبل هأطخا امو هطخبل نكيمل هباصاامنا ملعي ىتح نات الة ةعع غلب ال دبعلانا) ثيدحلا ىفو |

 ناكاربخ“ < .اظتنا عم ثكقلا صب زل د4 انننوسصإرأ 0 له © + نيقفانملل م لق ع 7 (هييصيل |

 مصتلا اهو بقاوعلا ىتسح نم امهنم ةدحاو لك نيتللا نيتبقاعلا ىا ه6 نيبنسحلاىدحاالا هب |

 ةيوتلا ةروس مج 2297

 دا,ششوب اطخشلاب رظنرب نيرفآ * تفرن عنص مقرب اطخ تفكك انزع
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 ىت ىحبر

 هنو زام نا مالعاب لاخلا مقل فشكو لوالا«باوحلا ف مهباامل ناب عوناذهو ةذاهشلاو

 نوحرفت اهىنعملاو . ةمينخلاو رصنلانه ةعفنم هنودعيامت عفنا ةداهشلا نم نيءاسملل ةرضم

 متعزا6 مزاأب ىلهءلاو.ظقبتلا نم منا نيآف كلذ نم مكنامرحو بقاوعلا نسحاوهامم اننامالا

 هلخدينا هلوسرب اًهدصتو هللاباناعا الا جرخمال هليسيف جرخ نمل هللا نمضي ) ثيدخلا فو

 ( ةليظعاوأ# تا عمت كانامتالثا هنم جرخ ىذلاهلزنم ىلا همجربوا ةنجلا

 كقارتش نهار دشكيرو تزط ىو نيك دكا شنماددهد ددم نكمل تاود

 حلات ئادنخسن لاك كا 1 هي هللا كيدي ناي كقاوعلا نم نئأوضلادخا 6 مكب صيرتن نحن و

 فسحلاوةفجرلاو ةحبصلا نمةكلهملا مثالا نممكلبق نم باصا ه6 هدنعنمباذعب 6 [امشب

 اودعيرتف كيذك صالا ناكاذا ىأ ةحبصف ءافلا اوصبرتف 2 ىقنكلا سب لتتلاوهو |

 نودهاشتالهصي رتيام مكتموانم لكىتلاذاف مكتبقاعوهام ه6 نودبرتم مكعمانا لف اتبقاع وهامانب

 رعق لاش عطقنس ىأ (رعقنت ىتح ةعاقلا زال ةزواللا شم رفاكلا لثمو ىرخا عش و ةسححاأ

 3 انمديإب 2 باذعب 2 وأ 00 دابعلا ىديإاب هنوك مدع نع ةراع هللا دنع نم ناذعلا نوكو

 موقف حيرلا اهكرحت جالا ادم نمؤملا 0 ثيدحلاق و يد الا دهاشنالو أن رمسيأم الا

 نمرالادالبو ماشلاب نوكي ربونصلاهشي رحش ةزرالاو . ترعقتاف اهلصانم اهعلق ةرجشلا

 ىسردوتدشاب تمعنو مابىداشد وين شوخ شع ارنمؤم] ىنعي :ريونصلارحشدوه لقو

 دار اول ترك كيش نكلدوب شوخ ل دو»تسود:نترفاكو دنأ6 راسب نينجو ىرامعاب |

 نم ؤملاوهو ىلولا ناىنعي ( ةبراحلاب ىنزراب دقف ال وىلناهانم ) ثيدحلا ىنو [ دوش كالهو |
 لكو هّللاةبراحميزرابدقف هرصان هللاناكنم ىداعنف هرصان هللانوكيف ىلاعت ةلارصني عيطملا |
 ىونملافو لاصئتسالاو كالهلا هلوصحرذب مهتناهاو ءاياوالا نيهموهف قفانمورفاك |

 تسك نان“ اباد اك ”قادب امنا ق تاسالخ نوما "ذاؤهتألل ذاغ_ هلق

 هقطان سف نع ناب دش *« هقعاصو فذدقو فسخ :ناشنناا

 شع لهدا( نقكيت اتاشنا# هلجت ه' لعكأ نامت »ارت سر
 | ار سشمرقو مالسل (ه.اع ىسوم هكر واي 55 نورك مد ناسرد كل رخاوارد دن ةناما دون( قدعأ قود نشروا تنغير قنلإك نقع دشاب هج شه
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 | 6 نوحرف مهو 9 م علاها ىلا ثدحالاو عامجالا سلجم نع اوربدي ىا *# اولوتيو © |
 تت 58 م

 ع 44 رشاعلا ءزجلا

 هروح عر كوع نيله مورلا ىف نا ير حسوب جلتخاف موصعملا هلخدبال 001 السلا هلع 0

 ْ ءالؤه اماو ءابنالا موصعملانم دارملازا دجوف عش مث مث ىصخم نا نم 0 ءاملوالاو

 | مايقتقو ملم قبال ) هنا حيحصلاىف تيثو قراشملا راونا نم لكلا 000 نومسنف

 | مويلا اما ولا دفلك ةردكلا كا فؤرتم موق مهو مورلا نوكي نكل ( ةعاسلا

 مهدانب مهاربالاق *تافصلا مذا نم وهو لجرلا لب نموزغلا نع دوعقلا نا مث محنك

 احيحش لجرلا نوكي نا وهف ايندلا لها دنع لخبلا اما لاق لخبلاامو لبق 0 كايا

 اذآ ةيعلا هنو الأ لاق هياكوع هسفن لح .ىذلا وهف رج الا لها تنع:ئذلا اماو ةلاع

 لقعلاو حجارلا لعلاو راقولاو ةنيكسلا هاطعاو ىتتلاو ىدهلا هبلق ثروا ىلاعت هلل هسفنب داح

 ال دنلا نم ىضرأا لا ىتحربك الاو رغصالا داهجلاىف هسقنو هلام دولا لقاعلا ىلعف * لماكلا

 موي تقلطنا لاق ةفيذح نب مهج ىلا نع  ىكحو  تاف_لا حدها نم دوحلاو ىلاعت

 تقف" ههدنو. توجنمو. ةتيازف مدد نك نإ ةيقسإ نإ تذرادام ىمو ىع تلطأ كوم
 هبلا بهذا نا هسارب ىمواف شطعلانم ها لوش لجر اذاف 2 هسارب راشاف ءاملا كيقسادل

 شطعلانم ها لوَص انوصتعمسةنم توند املف مين لاق كيقساتلّمف صاعلا نب ماشهوه اذاؤ

 تمجرف تيموه اذاق ماشه ىلا ءاملآاب تعج رف توه اذاف تبهذف هلا هب بهذا نا ىلا راثاف

 هرسس دق ىزاريشلا ظفاحلا لاق : قئاقألا ةصلاخىف اذك تبموه اذاف ىمع ىلا

 ديا ىمن ردق نيراامز قشع راكهك *« غيرد لامور* ميدركن تسود ىادف

 هرمس سدق .ىدعسلا لاق :

 ىرب_ىشحب هجن 5 ركم دنا * ىروا كني نوراق جنك ر كا
 7 مهؤست 2 ردن موك وك ةععو رفظ 6 ةنسح © كتاوزغ ضعب ىف 6 كيصت نا 8

 ْ ناو كل مهتوادعو مهدسح طرفل انزحو ةءاسم نيقئانملا ىنعي مهثروت ىا هش كلك

 نوكي نا ىلع ةهزهو لتق وا دحا موك ةدشو ةحارج هي ةبيصم 8 اهضعب ىف 86 كبصت

 | الاو ريغلاعم ملكتملا رئامض دارنا نم ةيآلا دعبام هلع لدي ام نينمؤملا باطخلاب دارملا

 هنال لتق الاو تمعنو اهبف بان ناف بانتس هتاوزغ ضعب ىف مزه مالسلاهلعىنلانا لاق نف

 | ةيده ىناك هتمصع نم نيّشو هرما نم ةريصب ىلع وهذا ةصاخ هيلع كلذ ٌروحمالو صقن
 [ اردوخراكطايتحا ] 6 انما انذخا دق اولوش #8 طبارملا نبهللادبعىذ'ةلا نع القن نييدهملا

 | [ عقد ٍبرح نم صورك ىتنلا دود ير ةدصلا +اص لبق نم ىا هي لبق نم ©

 ا لح لاج ةللاو 2 تاجا نيولسملا نع لازيعالا نم وعصام
 | مهت رببم هيلَخ اوسام نالطبل اناس ا ا يا ا اولوتوأ

 ظ مالا هم انل #9 ظوفحملا حوللاىف # هللا بتكامالا 98 ادبا #* انبيصي نل #9 داقتعالا نم
 دابعلا روماو ا 5 ريغتنال ءاخرو ةدشو رشو ريخ نم انلجال ىا ليلعتلل

 ه4 للا ىلعو 9 اًنروما ىلوتمو انرصان # انلوموه ب مرباو مكحا دق ريبدت ىلعالا ىرجتال
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 ةبولا ءَروَن مي 448 >>

 | ىا # ةتفلاف هج [ كتادب ] هك الأ 8 , يلا موه نم مدعل ىلاعو 5 كر

 | اوطقس ىتلاىه ةتتفلاف هلع نوزرتحم مهنا اوهتز 00 0 .قافبلا روهظو لوسرلا

 ةطيحمل مهج ناو # داوبت ةوزغ ىلا جورخلاب نيدومأم مهنوك نم هنع اَوَز :رتحا امال اهيف

 اطيحم ناك اذا ”ىثلانال ةلاحمال مهج نولخدي مهنا ىا بناجلك نم ةمايقلاموب زافكأا نم

 1 8-0 نهي قاعتلا ىف طرفم ىا ءاسنلاب علوم لربع ةدذصن ذأ تعلعللق

 ىلا عيش املف مثالا و ةنتفلاىف عقاف ةمسقلا لبق نهعق ةاواذ نهنع ريضا النا نفصالا تاس

 عقودقهنأ نيبو دجن ردع ىلاعت هللا ليش و ( كلتنذا) لاقو هنع ضرىعا هلوق مالسلا هيلع

 نب مور دلو نم ليج م مورلا ن مسك ىد دارملاو مالسلاهيلع ى اكلاةفلاخع ةسفلاىف |

 كولم أ رفصالا ىس مورلاةيمستىف هجولاو مالسلا مهيلع مهارب 1 قحس | نب وضيع ا

 رشا مهب مقو ىتج كلا اوِسفاتف ه أس مهتم تقبق لواالا نامزأ ١/, ىف اوضقنا مورلا ظ

 نولا نم ل اجر لبقأو كلذل الجم اولِخل مهيلع فرشا 5 نا ىلع اوةفتاف مظع

 هديع انا قدص لاقف لوما مهمصاخف رفصالا هوحسف امالغ ت دلوف ةأرملا كلو هوجوزف

 ىشثيلانيب ادلوم هنوكل دلولا اذه نول ةرفضل رفصألا اوني عورلل+ لق كلذلف :هولضراف |

 وهو ةرفص هناك قحسا نب وصيع نال رفصالا اوني , هي اف ضورل اىتو *« ءاضسلا ة 5 ١

 هيلع ليعامسأ تدب ةمسن هماو مول وهو يالا وصنع نب مورلا نأ ليقو مهدج

 نب نانوب دلو نم اومحز اف لوألا م رفصالا ى دلو نم مورلال 053 سلو مالسلا

 ١» .٠ دج نالرفصالا اوس 1 3 و 0 0 ١س هو
 وصع لإ موز خد مال م مهل لق لدقو * ىم ١: مالسل امهيلع حول 3 ثفاي

 هأ ليقف 3 وسللاو ضاسلان راب كل د نو ءاشخ ةشملا كلم تدب جي مهاربانب قحسا نا

 5 مهتيحا ىلع باغ ةشيم نم اشاج كا ليشو #2 رفصالا اذ هدالوال ىلذو رفصالا

 صعب نع 2 - مورلا ن ضاس و 3 ١ را ب ءار فد ادالوا تدلوف مهءاسف "”ىطوف

 | معقو 0 * ىأ ىف اوراظنا اولاقف . مهيلع فرشاف ديعلا قاف مزلزل هيرو شح 32 ملم

 ا مهريغو نقفاثملل ةعماج ىا ةسلثلا تح لخاد ةقاكللا ةلجا ىلع فوطعم 03 نب رفاكلاب

 | ىصاعملاو رفكلان م اهبابسا ةظاحال نآآلا مهل ةعماجوا ىدادحلا ىف اك هتوفيالهناف ناسنالاب
 كلذ رهظيال نكلو اهنيعب راثلاىه قالخالاو لامعالا روصي ةلكشتملا ىداملا كلت ليتو*

 | اهلع سقو ةرخآلا ةأشنلا ىف ةققحلا اهروصب اهلكشت دنع نهظنت امنأو ةأقنلا هذه ىف |
 | الا هنم حوشيالف كلا ةدوصب لكشتي ديهشلا مدنا ىرتالأ ةيضرملا قالخالاو لامعآلا
 5 نيقفاثملا نم سبق نب دج قدتل رت ةيآلا هذه مهضعل لاقو ع مقل قف: لوو م كسلا

 | كلله سبق نب دجاي هللاقف ) داهملا ىلع هضرحو ودعلاىلا جورخلا ىلا مالسلاهيلع ىبلا

 بالصلا رابكلا ىه لخنلا نم دالجلا ناف مهنم دقلا لاوط ىنعي ( رفصالا ىب دالج ىف
 || هلاف مورلاءاسن ركذي ىتتفتالو دوعقلا ف ىلْن آلا دج لاقف (ءافصوو ىدارسس مهنم ذخخ ١

 | ةفلاخو فاخالا ةنتق ىهو اهلرباغم “ قارا ه6 اوطقس 85 اهدارفا 0 اهسفنو اهشعفف
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 م 414 زف رعشاملا ءزجلا

 اذه ىلا تقولا كلذنم مهقفان مهصلخم اطلتخم سانا لازي نلو نيقتملل ةقاعلا:ثوك |

 ةح نال نيعمحا ءايرلاو ىوهلا لها قارف راتخمي ةحلاص ةقداص ةينهل ناك نه نكل نيحلا
 دهجاف نيقملا لها ةعزع ىف السكو نيدلاباب ىف ةقرفتو اشيوشتالا ديزتال سنجلا ريغ

 ىونملا فو + نيكسماي مهطلاختو مهرشاعتنا فيكف مهرواجتالو دادضالا ىرتال نا

 ]١[ ىهن قوجايو .ضوح نايمرد * ىهت هوك رسوت ىدنبب نوج
 تتهداب ىئؤوود' :تسلاخ رمل هكر اش كدا ورق وا تماحتفات

 دعك الاب ىوس مه اردوخ فرظ # دوتالاب ىوس نوح شداب لص

 تساغةياتبْن ود ناشك تك كافيا ولسه :كلاتسلا سنج هكاهناح نا زاب
 سس مص حص مص حخخحب

 [؟]هدش ىطبس بذاج ىسوم ناج * هدش ىطبق بذاج ناماه ناج
 آ انك نودح مد ةدعم * ناذتجأ 8 0 ةدعم

 ةميمنلاو ماملل مذ 6 مهلنوعامس مكيفو ةنتفلا مكتوغبي مكلالخ اوعضوألو ) ىلاءتهلوق ىف مث
 دلو كراملانب هللادبع لاق * ةمسمتلا نمزبقلا باذع ثلث نا لاَع هفشك هركيام فشك ىو
 ىشمو ثيدخلا كي نم لكنا ىلا هبراشا ىلازفلا مامالا لاق ثيدحلا متكيال ىنزلا
 ىلع قيطتال لاقف مهج ىنرا كلاب تلق ) جارعملا ثيدح ىفو ؛ ىزلا دلو هنا ىلع لد ةميغلاب

 (نواتق هلا مم لاق ةدرةلاةروصمىل اعا ام وع 5 تبرأ فيش أذف ظنا لاقف طاخلا مس لم تلقا :كلذ

 تاَحَِع لاو لقا وم ثداعي ىذلاوه ماعلا ناب ماعلا و تاتقل | نيب مهضعب قرفو ناوباعلا ىا | 1

 نسملانا تىوربد حباصملا حرش اذك مي مث نوصل عال مهو موقل وقلا ىلع عمستي ىذلاوه |
 لاق مويلا لاق لاق ىتم نسحلا هل لاقف كنف عقو انالف نا لاقو ةمدعلاب ةقيطرملا ع ىرصبلا |

 هلزنمىف تلكأ اذام لاق ةفايض هل تناك لاق مانام حدصت تكتمل لاق. هلزتهاىف لاق هتيأر نبا
 ماعطلا نمن يالي سودا ذهاب لا لاقف ماعطل اننا ولا ةيئاعت ودع ع تاكو تك لاق
 هتقاددعإ قئوب الو ضغس نا نا ىفش م ماعلا نا للولد 1 ا ب ل 1

 ميكادل لاقف هريغ نع و هناوخا ضع نانا ءامكتعا نم امكح نارك رك ذو

 تمهتاو غرافلا ىلق تلعشو) ىحأ ىلا تضخنأ ,تااتحتتالثم ىتسساو ,ةةايزلانف تأطبا دق

 مهحماس نامزلا اذهىف اصوصخ ناوخالا ةداع اذهو ءايحالاو ةضورلاىف اذك ةئمالا كفن
 ماث آلا عاوناو مالكلا ىواسمنم حراوجلا ظفح و ناسللاظفح لقاعلا ىبعف * نايدلا كلملا هللا

 نم إل نيقفاملا نم ىا :6 مهنمو له الوئسم هنع ناك كئلوا لك داؤفلاو رصبلاو عمسلاناف ١
 هنتشب هلق نم # ىنتفتالو و كروس م هاف نع قرع دوعقلا ف ف ىل انذزلا ص دمحاي كل # لوش

 هنتقود ] نكفلاو نوتفلا رداصملا جان ىف لاق اك ىدعتيو مزلي -هنتتفاو ا هعقوأ

 ةلاعالا فللختم ىنا ديري  مثالاو ةيضعملا صو ةنتفلا ىف ىتغقونال ىنعملاو [ ندشهنتفو ن :دتكفا

 حض د

 0 را نال حبس جرم تايالا هده قام ىلإ نظن |

 تجرد < نأ ى جاف ةكلهلاف ىتل الوأ ةفلاحإب ةيصعملا ىف عقاالا ىح ىلنذناف نذأت موا تنذا



 ةبوتلا ٌةروص : موج خخخ زم

 هاشم نقولا يقل اوكرافكلا رفا بوو اطيل ريما اداسف ىا هي الابخالا

 يلا ضعبلل هحبقتو مهضعبل سال نياسحنو ضغب ىلع مهضعب ءارغاو 1 تاذ داسفاو

 نوكينا مزايالف *ىثلاوه ىذلا ماعلا معا نم غرفم ءانثتسا وهف مهتلك قرتفتو اوفلخت)
 مهجور دانسعلا كلذ نوةفانملا ديزيو داسفو لاخ 00 هللا ىلص هللا لوسر باحاىف

 مهف ناكام ىلا ةبسنلابال ماسلا معا ىلا ةسسنلاب ةدايزلا ىهامتا ةاتثتسملا ةدايزلا نال مهنياهف

 لابخ كغال مهلوريثك نوقفانم ةوزغلا هذهىف ناك دق رحبلاىفو * تاركذملاو حئابقلا نم

 مكذيب اوعسل ىا « مكلالخ اوعضو الو 8 ىهتنا لابخلا دازف اومأتلال ءالؤه 0
 ىلعهلمحو بوكرملا جِسهت عاضيالاو . مازهنالا ىلاىدؤياموا ةوادعلا جيهيامءاقلاب اوعرس

 قىفملاوق .عارمس الا ىلع هتلمح اذا | هتعضواو عرسا اذا وتاب كلكيايخ اردلا |

 بك ارلا نال مئاغلاب عارسالا ف ةغلاملا هبدارملاورلوعفملا فذح ىلع مكن مهساكد ارو ظ

 ىلع يوخ# تب ””وعك وهو نيعلا نيذجرشاوهو لاخ عج دالغاو 0 ا

 | ه6 مهلنوعامس 8 [ اش نامردو ] ه؟ 3 ف ةملكلا قارتفا مو مكلةنتفلا نيبلاط
 نوعمسي ةفدض موق مكفوا ليلعتلل ماللاف مهبلا هلم لجال مكتيدح ودخل وطال

 مديري لاعفإ ىلاعتهلوةك اعرذ لماعلا نوكل لمعلا ةيوقتل ماللاف مهتوعبطي ىا نيقفانملل |

 مهلم قانامتو ىضماهف اولعفامو مهيهاوظو مهرئامشب اطيح اءلع 6 نيملاظلاب ملع هللاو ف

 نوةفانملا,ال وه بلط ىا وكب نيعامسلا شخ نذاةوقو اطل

 ىعل كو ةونغ كف ىا 4 لب 5 نم و كنع كياضا قيرشو كلش تيداشن 6 ةنفلا ©

 ةئامعس عم مالسلاهلع ى لا قبو هباحكا نم ةئامالاث عم دحا موب ىرصنا ايبأ ناف دحا مول

 2000000 ىلا يزسافلاددب الإ ناو ناش قنا لات نفوز قلل صلخ نم

 ثري لفأاي اولق كت قدا "يوحي ةنتفلا وعقل“ اذكو عادولا ةينئنم لفسا ةدج

 ىلاعتهللا ىلص هللالوسر ةقان ماوقنبي أيش اوقلا ثيح اضيا ةبقعلا ةلبلىفو اوعجراف مكل ماقمال

 الجر رشع انثا فقو اضياو اهرهظ نع ماللس !اهلع ىناا قلتو رفنث ىتح ليللاب 1

 مهنم ةملسو كاذب هللاد ريخاف مالسلا هيلع هءاوكتفيل هةعلا هلل عادولا ة هلل ىلع نيقفانملا ن

 ه«رومالا كل اوبلقو © هلتقيف هيلع دشي ىتح لفاغ ٌرافوهو هححاص لجرلا ىأينا نمل

 | ةالاو ركملاىف داهتجالاو ريدتلا لج'الا هديدرتو هاو ىلا هجو نم هفئارصت ضالا بلقت

 دياكملاو للا كل اورتدو اودهتخا ىا بلق لوح لنخلا هوجوىف فرصتملال>رلل لاق

 رهظو © ىهلالا دسأتلاو رصنلاىا 34 ودعا ءاح ىتح 0 كرا لاطبافف ءالدكلا اوددرو

 ىلع ىا كلذل نوهراك مهنا لاخلاو © نوهراك مهو © هف رشالعو هنيد بلغ 3 هللا سما

 ىلاعت ىادخ نوجاما ارث تلودو ترصتدنناهاوخان ناشياو ] ىنشاكلا لاقو * مهنم مغر

 مط اتا تاس تشك

 0 نابر 0 كا هدر 0 5 ماتم دل كا 0ر7 ردنا ارنودح
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 مص 229 زل رسشاملا الا

 ضرالاو تاومسل اقلخ اذلاو نمحرلا فاصوا ّ قاتلااماو هاه ف رظنيو نايا الوا

 لضفالاو قأتلاب ككعلا لقاعل ا ىلعف :نيع ةفرطرادقموف اهقلخح نا ىلع ارداقناك ناو مايا ةتسىف

 رهظا ىلاعتملل انا قفقش لاق * نيفلختملا نم 24 الك لجالالولحو رمعلا نا ىلاداهجلاو

 ءاراغؤتل .دكلفا او 11 كلامو قوطي هب تجب نش” ةاهلاق رع لجو قيذلا ادع
 هللا ىلضا هللا «لوشرا نع نيقلختملا كزاش ذقف“هنامز ىف ةنغ ًاظشتَمَو ةازغلانم هلقءىضم نم |
 | هلزأك نمو ىدبلا ىببطلا لطكل اره وهاعا فلختلاو ٌؤطشاو مهراعو مهما لطودنلغ ا

 ىوتملافو : تارخلا ىلا ةعراسللا هشفنى دحب قاحور ظح

 تسند ريرد هاج تفخز ناح ان تدسرأ دوح 0 كو 5 زكا نه

 6و الد ق هللا ناوعوت ىاذلا كلنداتتيالا وو مما كف كلتا" انو ؟ناكنلا: تانى للكل رم انمضعا موللا |

 هللا نوردايي عهنم صلخلاناو مهسفشاو 0و ااا نا 0 نا ل مونلاو

 فلختلا ع الؤه كنالأتلا ثدحو كفلحتلائناكوذ اكمذا عالضف نذالا ىلع قوت ربغ نه

 ناذكسالا ةلعن ا نامالا ناتكسالا مدع ةلعو مهقاشت نع المل د لب مه رما ىف ىنأ ةةهناقما ناك

 ميلعمللاو 9 هل فصولا ةياعب رعشي فصولاب مكحلا قيلعتزا ةدعاق ىلع ءانب ناميالا مدع

 ا 2 0 0 م 0 ردص امناي راعشاو نا هلا ل حاب ةدعو تلا ر [ اظتنالان هدا 4 نقتملاب ا

 4 رخالا موبلاو للابن وْمْؤِبال نيذلا وه فلختلا ىف يك كنذاتسامأا 3 ىوقتلاب للعم مهنع

 الجر نيئالثو ةعست اوناك لبق قاقللا ةمالع تقولا كلذىف :ناذئتسالا ناك ناستلاىف لاق |
 عم كش بيرلاو.بيرلا ققحم ىلع ةلالدلل ىضاملاو ةلصلا ىلع فطع ه“ مهبولق تبانداو

 “ مهسيدىف #9 مهنوك لاح * مهف 98 نءؤمريغ ٍبائرملا كاشلانا ىلع لدو بلقلا بارطضا

 تاشلان ا [ ريحتملانديد] ددرتلاناف نوريك ىا ه# نوددرتي 8« مهبولقىف رقتسملا ةئشولا
|] 

 ديرتانك راذتعالا دنع اولاق مهضعبنا ىلع لدي 6 جور لا اوداداولو ف [ ر مادلتتلا قَدِنَد]

 جورخلا اوداداول لاقو ها يذكفات انكعال كح نيكل ثَد ف دقو هلأنهتنل نك ُ كل جورخلا | ا

 ةبها ىا ه6 ةدع # هتقوىف جور لل ىا هي هل اودعأل كوم ةونغف ودعلا 000

 نكلو 6 4 مهثاعسا هللاورك نكلو 3 فشلا هنمدي الامم كلذريغو حالسلاو.ةلحارلاو دازلا نم ا

 هتحبكتارب ] ثاعبنالاو . ةينآآلا دسافملانمهبفامل جورخلل مهضوهن هرك ىلاءتهناامل هوداراام

 انيك كالا لمالك ادكت فاح وتم هعمل هوان لا ودتسإلا نكن للأمن رع ندي

سشتق ةردكلاو نيحلاب مهسدح ىا 13 مهاعشف # ىهتنا دك أنا
 طشتلاو هل اودعتسملو هنع اوط

 دوعقلا مهناش نذلا 1 نيدعاقلا عم اودعقا لششو » هب مهي ىذلا لعفلا نع نانينألا فرص ظ

 هصاظو مهلمذ هيفق ناسصلاو ءاسنااو نانمءعلاو قضارملاو ئمزلا مهو تالا همزالمو

 0 اقلا هيشيناب ليثقلا ىلع هولمح اذلف (الاقثو افافخ اورفنا) ىلاعتهلوق فلاخي
 يال ان ورام فا « عودنم» كلذ خ ىا (تذاسد] اوجر ,خول 9 ل لاق مهلاعسنال ىل !اعتهتها م 0 0 ار 6 جور أ ةهار 9

 (ا)

 هيلع مزنعام ارغب ذا هلاو كرا ذقلا ارايلالا# ءابالاب سلبا لفع ءاذوجيبلا رمل

 اسوس



 ةيربلا ءزاولم مج 441 رع

 ْ للا اع ) هلوقو.طرشلا ءاقتنال باوجلا ءافتنالول نال مالسلا هبلع هعابنآ نع اوفاخم اموق نا .|

 ًالمفكا هنن ىديسونلاو هلال وسرنذاب ناك فلختلا كلذنا ىلع لد( ب مهل تنذا( كنع |

 فقوتلاو ىنألاوه ىذلا لضفالاو ىلوالا كرت نم لب بنذلا لبق نم سبل أطخلا اذهو ظ

 هلوقو .[وب :زاىادخدنب راذكرادا] ]ىنعي :ريخ افعدهلوقف ٠ لالا اشكناو رع ءالخا ىلا ا

 اققحنواتبدصت باعلا ىلع وفعلا هل مهقاغاو ىلوالا كر نم وفعلاب هبلاريشاامل ناس مهل تنذاج

 باّعلاهجو ىلع ناك ام مهل تنذاأ ل هوقو (رخأتامو كنثذ نم مدهتام هللا كلر فغل) ىلاعتهلوقل |

 نايفس لاق * ةيمجنلا تاليوأتلا فاك هقحىف.هتفأر لاكو هيدفطل راهظا ىلع ناك لب ةقشقح |

 اتثباو دال[ ءاشاو أطخا قلو: وفعلا 'رككذ لا يو م رظنا ةنمعنبا

 تلعف امسكيو تأطخا هانعمزاو ةيانملا نع ةيانك مالكلانا معز نم بتكو لاقامف لعف |

 تسادهلءاعد ] © كنعةللاافع )و هريسفتىف قشاكلا( لاق ءاشنا نوكيناز هوجو * دارا فاك |

 هكدشإب عك رع ثداعو ىادخوبزا .دانكإ و فغ,هك للامر فيم !زدوخت طيفغس ىلاعتو هناحيس وجب

 ارهنثت ىب الثم هحنانح ىوزا ىناطخ عوقوىب ترفغمو تمحرو وفعب ارىبك دنك كا 5-7

 ىهتنا [ هللاكمحري ديوكبم سطام باوج رداي كلهلارفغ ديوكم باوجردوا دهد بآ
 يلم اسوة وهشو مالي اهلع وي للا اطخناف هريرقتىف داحاو هريسفتىف باصا دقتلو لوقا*

 قيليال وا هلا نيشياحم تكسي بداتلل ىلو الاف مهنايسنو مهوهسو ةمازلا. طخ لسق نم |

 ةعاطتسالا 0 0 دايخ 9 ئا 5 0 نيذلا كل نيش 2 ل هلامكت» |

 هيلع لدقوذحمم هقلعتمىتحو . لضفالاو ىلوالا كلذل ناس وهو هقحتسام 0 |

 لحو صمالا نيسينا ىلا تناتف مهترخا الهو مهلنذالا ا تعراسأمل هريدقت مالكلا

 كلذ نال تنذاب قاعتينا ذوجنالو ماللا ىنعميوا ىلا ىنعمي ىتخ مزجلا ةيضق وهاك نيتيلوا
 ١ ةي الانا معاو « هيلع بتاعيال اذهو نيبتلا لجالوا ةياغلا هذه ىلا مهلنذا نوكينا"سبجوت

 ناك نمو اريثك احاصمو ادعاسم هلدحم اهتنيزو ايئدلا هبواطم ناك نمنا ىلا تراشا ىلوالا

 عاطقنالا ةيوعصل لملقلانم لقاالا اقفاومو اقفارم هلدجال هللا لوصولاو قحلا هبواطم

 ىونملافو : ىنامالاو ظوظحلانع

 انتاويشوم نإ ربل تقج ره راتتاهو ركع هللا: تن

 ىنلا رومالاب ةطاحم ران تلعجو انلةهوركم تناك ىتلا ءاشالاب ةفوفحم ةنْلا تلعجح ىنعي
 مهرد فلاب رانلا لخدي لجرلا ىرت اذلو اهكرت نم لهسا ظوظحلا نايتاو انلةبوحم تناك

 سناثيدحىفورومالا ىف ىأتلاو ىرحتلاتدافا ةريخالاة ب ًالاو«دجحاو مهردب ةنملالخديالو

 تيارناف ربدتلاب مالاذخ ) مالسلاهيلع ىنلا لاقف ىنصوا ىنلل لاق الجرنا هنع هللا ىضد |

 هنأ ه.ىوز ناطيشلا تافض نمةفذةلحتلاو ( كسماف انغ تفخ ناو هضماف اريخ ةتقاعف

 لعخت نأ نر ةنعو لاقو هيما شن: ل اح .حورلا هف خفنس نا كف نيطلا نم مدا هقلخ ى ًارامل ا

 ةكالملا ماو سورلاهبف خفاملف هتكلهال هنم اري ىنلعج ناو هعطاالف ىلع هلضفو اريخ اذه

 لاملاظ ةيلغ رسرد ىلاعت ىت> زا ىموم لاؤ- ناسرد مود رتفد طساوارد



 مه ج:٠ جم رذاعلا 0

 5 ةلس لس قررا حقين 7 ىلع ناك ىلات 21 3 لقاو س تاتلا ٠ نع 7 7

 اوعمنا مهسفناو اوحْمنا 3 هم لذي اعاد ةتنواعم كو 0 7-5 ةفصلا نا |

 اذه.ةقاطلا ددَهالا ةعاطلا تسسلو.هتقاط رادقمي رومأم.لكف هلك كرّتيال هلك كردبالام نال |
 كرتو دوهحجلا لذيل انقفو نا هناحبسا هللا 0 لاحلا هققحمب معا هللا كاشخ أَ حناللاوه |

 دولا 1 ه6 ناكول و 3 دوصقأم لاو مو رملاوه هلا هبانج ىلا 0 و دوّفملا هافحالام

 هق رف هس ناشنا دومر 6 ترام كون هوؤر رع ارتافذ يبوةيلع هللا ىلد لوسر ترضح نوح

 راصنأو نيرجاهم ر ,اكا نادد ورع تعاطا عمسإ ارئامرفو ديدومت تعراسم ىمح .دندش

 عوواع هللا ىلص هللال وسر مكحو ادخ ا دما نارك ارتانمؤم ءافعض .ىضعلو .ديدولا

 نامفاماهناو دب دساط هل تماقا ىروتسد,ىخر و . دندرك راتخا سش ىاوهرب

 هيلع لد فوذحي ناك مساف هيلا مهتوعدام دمحاي ناكول ّ 0010-5 لذا .ناشا .ناشردو ديدوب

 لانملابيرق ذخأملا لهس اع ىا ايندلا عفاننم كل ض عام ضرعلا 46 ابيرق اضع لف هلبقام
 سصانو نيالك دصق ىذ ىنعع لعافق ديعيلاو بيرقلانبب طسوتو دصقاذر# 1 ادصاق ارفسو 00 ظ

 لاحرلا قالخا نع سك ىا نفدس هال ارفجت رفسلا ىمسو رع : ىذو نيلي يدر ىتعع

 هققحت مدع ىلع لدي نيرمالا الكب عابتالا قيلعتو لاملاىف اءمط ورا ىف # كوءبتال

 ةقشمي عطقت ىلا ةقاشلا ةفاسملا ىا 46 ةقشلا مهيلع تدعب نكلو 8 طقف رفسلا طسوبدنع

 مهلا متهجراذا و زغلا نع نوفلخللا 0 ىا لابقتسالل نيسلا * هللاب نوفلح.سو ِِه

 نيلئاق ىا 6 انمطتساوا # ةيوبنلا تازجعملا ةلمح نم وهف د ا

 4 0-0 اعيح امهتهج نموا ةحصلا ةهج نموا ةدعلا ةهجن م ةعاطتسا انل ناكول |

 0 انجرط هلوقو . نوفلح.سب قلعتم هللاهلوقف . ةازغلا ىلا ىا

 ١ * مهن انوكلهي 8: امسق هللاب نوكف انعطتساول هللاب ةوقىف انعطتساول مهلوق نال اعيمج
 نيعلا ) مالسلاو ةالصلاهيلع لاق كلذلو سفنلل كالها بذاكلا فاحلا نال نوةلحبس نم لدب
 ةعقلبلا ةارملاو اهب 'ىثالىتاارفقلا ضرالا هو ةعقلب و عقاب عج ( عقالب رايدلا عدن ةرجافلا

 ضرعءتدقف هاجلا ءاَش و لاملا ةدايزو ايندلا لجال ابذك ادمع فل نم ىنعي ريا نم ةيلاخلا

 نيعلا ) ثيدحلاىفو ةكربلا نم هراد برختو .رقتفي هلاوزبو هاجلاو لاملانم هدي ىفام لاوزل

 بيسىا ( كلا هقحمم ) فلاخلا نظىف اهجاورو اهقافنل بيسىا ( ةعلسلل ةقفنم ةيذاكلا

 لجاعلا ىف 4لاهعفن دوعنامريغىف هقافنابوا هلامىف هقحلب فلتباما اهباهذو بوكملا ةكرب قحل
 #« نوبذاكل مهنا هميشاو 3 هدحالنم هنرووا هعفث مرحو هدنعقي وا لج آلاف هءاوثوا |

 جورخلل نيعيطتسم اوناك ثيحمدقملا قيقحن ءافتنا نم انمض اوعداايفو ةطربشلاز و ضهىف ىا

 ناف ىنعملا ف امهفالتخالنذالاب ناتقلعتم مهل مال ومال هي مهل تنذا+ كنع هللا افع ةماوجر تمل

 فلختلا ىف مهل تنذا بيس ى ال ىانينذأتسملا عيمل رور جلا ريمضلاو غيلبتلل ةيناثلاو ليلعتلل ىلوالا

 ىلعلد (كوعسال ادصاق ارفسو اسرق اضع ناكول )) ىلاعت هلوق نا ملعاو * مهللعب اولتعا نيح

 نار



 ةبوتلا ةروس مد غ5, جو

 اريخ دانا ورك امان لك ناف «دادمالا كرثو دوءقلا نم 3 0 2 داهحلاوريفنلا نم
 - ١ - . - ا

 ءاردكإالا باو نم اهلا نم دافتسامن | هانعمناب بيجا كرو ريخالهنا الكا كر ا

 ايندلا ىف ةيربألا رحلاىف لاق ام امهب عنتلاو شيعلا ةعسو ةحارلا نم هنعدعاقلا هدفتساممريخ |
 2 1١ ل 3 0 اخ ملل |
 كرتلاىو ىلح دعسلاق * ىلاعت هللاناوضروناوثلاب ةرخ الافو ضرالا ةثاروو ودعلا هيلغل ا

 ايندلاريخ بالحتسا هيفنالريخهلا متملعريخلا 6 نومك ا ل د اكلة ار
 - 8 . 3 3 -. 3 7 2 3 و -

 مكلريخي سفنلا لذبو ايندلا كرت قئاقحلا رحت ىفو * ةرهاظ دسم هفالخ ف وةرخ آلاربخو |
 ناف هيلاريسلا ةزنعو قحلا بلطردق 6 نو.اعت متكن ا ) سفنلاو لاملا نم قا بلطف |

 | لاق * ىهتلا لاصولاو لوصولا بلطلا نم لصاحلاو لابولاو رزولا سفنلاو لاملا نم لصاحلا

 | هذهىلعىلاف ةءارب ةروس أرق هنع هللاىضر ةحلطابا نا هنع هللاوضر سنان ع ريسافتلا ةديزف

 | ىنلا عم توزغدق هللا كمحر هونب لاقف ىقوزهج نب ىا لاقف  الاقثؤافافخ اورفنا ) ةيآلا
 | لاقف كنع وزنن نحنف انام ىتح امهنع هللا ىخر رمعو ركب ىبا عمو تام ىتح مالسلاهلع ٍْ

 | هوتفدف مايا ةعسدمب الا اهبف هنونقدي ةريزج هل اودجي ملف رحبلا ف تاق ارحب ازنف ىوزهجال
 | هللازا امل ريغتتالو ىلمتالءادهشلاو ءابلوالاو ءاسنالا داسجان ال كلذو ريةفلال وش *«ريغتبلو اهنف أ

 ١ ريكك الك ندنلا ىلا نمل حورلا ةكربو خيسفتلل ةبجوملا ةنوفعلا نه مهئادبا قندق ىلاعت ظ

 مهتعراسمو مهتقباسمىف ةعزعلاباحتارد هللو ةي نع باحصاو ةصخر بابرا نافند سانلانام ْ

 سفنلا نافاهحالصاو سفن ةيترمب ةقلعتم ةع ركلا ةيآآلا هذهو * مهتريسو مهتقيرطب كلمف

 اذا كاستدللا نفرقفلا قلنا معنف ةليذرلاهذهنع اهنيك زن هلذب ىفو لاملا بح ىلع ةلوبحت

 نعل! تروكاأنا معنم نا © لاملل راد هدنع قبو لدا لع نه [سانع اناعا رداقلاب |

 | انما هه اسمآو لاملا ظفحو ودعْلا ةتزاّرم رقآل لخآلا كلذ لولخ لك توعأل رمان او |

 ظ نتدلاذنع ىالوم فانا 6 ذكي زك ]وماما هواك لاو هجاطا ك5 قانألا لكل 16
 | دندن كب دينكي ار هكياج نياتفك ندرم تقورددوب ىبفاش ماما داتسا هكا هنع هللاىضر رمع |

 ١ شوردب دشاب هةمارإب نم ةزانجزا 5 2 ب عسر ىلوبسرد مرد رازه تدسب |

 ىوا هاك ) ك2 كن كفو زبأ 52 تيك مرد ا دختفك اروا دههد 0

 ىمدوب ىوذدا ا سهدك اكره ن مشادن ىتحس اردوخ نالابعزكرهو تقش ند 0 |

 دبات ”هلفسردب ا ىت>س نعد ”ىذدنكفا زهد نذاذ سناب رآ نا هحنا

 ىدتتمو سانا اماما ناك نم ناكوألا لوما هياكل دهن و * بابدلا رس اذك 0
 | ليقدقو مهكولم نيد ىلع سانلا نال اصرحو اعمط للملا زنكيو رخدي نا هلىتنيال نيدلا ىف

 ىاثلاو +[ ثيسس زادي كلامك نه رايد لئام قئانق وادب لع“ ليا ”لاك لام نوح مشتمل

 | هنمريخل هلذب ءاجر اهل ف رصلا نع هلام كاسماب اهاضتقم نع هتعيبط عنف هت وهش هلع تبلغنم نا

 لدتلا لحال لب يحلل لحال لآملا مما هنالق هسقن عم اما هتعيبطو هسفن عم دهاج دقف |

| 



 مه خمر جم رعافلا وا

 انانفا هللالوسراي اولاق برعلانم اموق نا ىوردقو لزنملا باذعلا فالخم ةَشب هلو فيسلاب ]
 هكدوخ ىاهلامي ] 4 مكلاوماب © راكفالا راكباف اذك( ؟رخ آل تبا كلذ) لاققف فلا

 وهف [ ديدرك راز راكرشابم هك دو ىاهسفنب و ] « مكسفناو 98 [ هك حالسو داز يهت |
 سفنلا دعا نم نا:ىتحبرخالا ناوعاو' هناكمادتع اهدحاي و نكمانا :امهي داهجلل,تاحيا |
 هلاك كعب نع فلاخ نما ةباكم عشك نفقا نود لال ةدعان نمواامهي دهاج لاملاو. ١
 قلعنلا ل ذبز نال شي فتل اكذب: لع قطا :يلظ ىفركاملا قاغا مل انو: ةمحتلا تاليواتافو ©:
 كرتىلالاملاقافناب راشاق اهب لخبلاو ايثدلا ىلع صرحلاىهو ريتعم ريغ ةميمذلا تافصلا ءاَقب عم |

 كلهوا رثع اهرسكو نيعلا حتفب سعت هلوق ( مهردلادبغورانيدلا دبع سعت ) ثيدحلا ىفو ايندلا
 دبع ىلعمالسل اهرلع:اعد امتاوهللاهسعتا ىاهءلع ءاعدوهو بكتناواههجول طقسوا رمثلا همزلوا
 قالخلا كلم لا ليسىفقافنالاب ل و لالخلا ومارحلا نم لاملا لمصحت ىلع ص رح هبال مهردلاو رانيدلا

 ةدليلاوب .نافرغإب زا نع مذاؤنو ذي تلينثوت نأ .ناهج كاد ناهج ناذكي
 تسي ون نا .ناج ىنك ناب هيك: رو * وشم داش ىنك عج ناهج لاهرك

 برقتلا قيرط هب كلس ىلاعت هلل صلاخ لمع لك ىلع عّمب ماع ظفالا اذه ه5 هللا ليبسيف

 ىلع عقاو باغلا ىف وهف قلطا اذاو تاعاطلا عاوناو لفاونلاو ضئارفلا ءاداب ىلاعت هللا ىلا |

 ىنعفا ريقفلالوقيب * بيغرتلا حرشىف ام هيلعروصقم هنأك لامعتسالا ةرثكأ راحىتح داهملا

 ضرغوىوهب نوكيالذا وهو ىضرلاو ةبرقلاو ةنملاىلا لصوملا قيرطلاىف ىا هللا ل بسيف

 كسفن درتنال باوحلاىف بتكف هفلوقت اف وزغلاىلا ىنعزانت ىسفننا ةيفوصلا ىذقتم نم

 ةدإب نم سم نب ةبتق اندامل هنا  ىكحو  ةكرعملاف لتقتوا لتقتنا نم ريخ اهاوه نع

 كهجاولو كتيد. زانعالو كلبنس ىف داسيدلل الا تجرخلام ىنا عت تنك نا مهللا ةِببتق

 نوحيجف هتبادلسرامث رحبلا|ذهىف ىقئغاف اذهريغل تتمرخ ناورحبلا اذهىف ىنف_.ةتالف

 لحانوهو هفرعي صخش ةروصو سلبا ىار مهضعب نأ ىور  هللانذاب هبا عم هريعف

 للا ليهضلاق كمسج لح ا ىذلاام هللاقف رهظلا فقوقحت نيعلا ىك اب نوللا ذصم مسجلا

 ىلع ةعانملا نواعت لاقف كنواوع ىذلااش هل لاف ىلا بحا ناكل ىلسسىف ناكولو هللا 0

 هيلا جاهلا جور لاق كنبع ىبا ىذلا اف لاق .ىلابحا ناكل ةيصعملا ىلع اوبواعتولو ةعاطلا

 ديعس ىلا نع نيحيحصلا ىفو كلذ ىتزحف مهيبالنا فاخاو هودصقدق لوقا ةراال

 اولاق ( هلامو هسفنب دهاجم نمؤم ) هللالوسر لاقف لضفا سانلا ىا هللالوسراي لبق هعفرب

 كلما كلذ ل («شنم انا عدي واوتباعشلانم بف نيؤم ل لقدم من
 نم )

 هرس سدقدلو ناطلسلالاق : قابلا ةرخآلا ميعنل لمعلا كرتو ىتافلا ايندلا عاتم ىلع فقوف

 | لاقف 5 نملك شك شيالوج اا ع رب يرانا اهحتفل ىراخم

 الزول وعل اود منا عع دتملاو مالا ادع ناك دقو ننكلا نع وعدت ريل بسلا
 | امرك يكل ريك هزه نمت مارك تلج اولجاعي لف ةمالا هذه اماف لاصئتسالاو |

 ١ وهوا طاح نيكون قت ىلأ وحبا وأ فكك, نادت ى كج وقتنا وفك ة ىلا كوس فكن او



 ةبوتلا ةروس مي جاتب عع
 9 وحب حصا ال 8

 | مويلاىتم كعنمي نم دمت اي لاقو حاصف لحاسلا قيرطىف امهكردا ىتح امهفلخ بكر ةقان 2 |

 كالوس هللازا دما لاقو ليربج لزنو (راهقلادحاولا رابجلا قع *) مالسلا هيلع لاقف

 لحراتدخاف ) هبدخ ضرا اي )السلا هلع لاف ةكعاع اه راف كل ةعبطم ضزالا تاعحج دق

 دهاع لاَ هتقلطاف ( هقلطا ضرااي ) مالسلاهيلع لاقف نامالا دمعاي لاقف بكرلا ىلا هداوج |

 ةيوت بان ةعباسلافو ضرالاف هسرف ماوق صوخغت مركت كو ذقن كك مْ تأ مص عبس

 قيرطلاتربتخا لو هدرالا مالسلاهلع هبالطنم ادحاو ىريالراصو ةكمىلا عجروقدص |
 رو

 نوُسْؤملا اهيا اوجرخا ىا د اورفنا © ريسلاىف ةزوكذم ةئيدملا هلوزت ةصقو ادحا ارق

 ا [ نذثنو رب رفسي ] روذنلاو رفنلا رداصملا جان لاق + كو ةونغمىلا مالسلا هيلع ىنلا عم

 اناكروا ءانغاو ءارقفوا اخوبشو انايش مكوك لاحىا ىلقنو فيفخ عمج 6 الاقثو افانخ ف
 رفنلا عاهتسا ةعاس نيجراخ نيعرسم افاقخوا نيلهاتمؤا اب نعؤا ىضرمو ءاحاوا اناشمو |

 طاقق“نيغو اطاشنوا"هنم ننثكمو- عالشلا نم” نيلقماوا:الادادشتشالا وأ ةنفأ ةياوزتلا-اكتي*الاقثأو

 ءافعضو ءايوقاوا اناممو ليزاهموا لبغاتمريغو ليغاشموا تاقثوا ةكرحلا ئللع ثوخا| |

 ريغ نم ةدارالاب نيلباقتملا نيرمالا صيصختل سيل اذهو ىغاكلاىف م نايادخدكو نايبرغاي |

 نم ناك تاس« نعأب ردع ا مشات نق ناك لاح ىأ نع ئا دوق وباقل وللا لاقاع ايقانللاةنراقمأ |
 باسالا ةدعاسم همظتن ام كلذريغوا مهترثكو لاعلا ٌةلقوا' رقفلاو ىتغلاوا ضرملاو ةحصلا |

 | ( من) مالسلاهيلعلاقفر فنانا ىلعأ موتكم ما نبا نعو . ةلىفةردقلا وناكمالادعب اهمدعو '
 ا 3 1 1

 | نعو «جرح ىحالا ىلع سيل ) ىلاعت هلوق لزتف هيدي نيب فقوو هحالسسبلف هلها ىلا عجرف
 | ةيالا © ىضرملاىلعالو ءافعضل ا ىلع نسل. ىلاعت هلوقب تخسن امهنع هللاىضر سابع نبا

 | ونيف لاما !تاقلاخ تشاجؤلا ناذابزأكوا اةاعآل نارا ناملاؤال ةليشدررككم«قيلشر
 | عاذلقت دس «مدحاعلا كلاقتاز طيور وتباع كويق ستاك دذتازإ ةفانع كلاين ١
 قئالخ نع ندر انام ىلا هناا تالافلا اى رانوورغتا »وتل رغب واع دكار
 اضياو نيلهأتمو نيلو.تم الاقثو كالمالاو لاومالا قئاوع نع نيعطقنم ىلاهالاو دالوالا

 | تيانع شهكزا دننابوذجم فافخ ىنعي ] ةيادهلاب نيكلاس الاقثو ةيانعلاب نيب وذجم افافخ
 دئهاررد هفاطودرهددش قاقد ةبذح هجوتم شروربب !؟ندن الل اسي ل اقنأوأ مدام الزاد كلسوارب |

 از ىلا: دق لهاز وك ءاراماس كك: كنيدقيا و عفش ك اك 1و درع لفك لا كتل ١"
 [ دتكا ع -ىط؛اذو ولسا ةدهاعم هط انبي »د دوو ءىئلانقا لاش هيكل ةوعدنكاللا

 دردكي ىم كلف هن زا ىئعد رد * دربىعئرب نادي ِنْوَح فراع دم

 هانا تخل ان“نامز يل ىازاغ ينس "ا ءازأ مزور تلي" عاد زادها از وذ |

 حرشىف منيدلا ةيوقتل رافكلا لاتق حالطصالا ف داهجلاو [دينك داهجو]  اودهاج وو |
 | لذب داهإا ةمكحلا لها نع القن قئاقحلا ةصلاخ ىف امب دارملاوهو ىرذنملا بغرتلا |
 | نا ملعاو * مانصالا ةدابع نع مهل اعنمو مالسالا ىلع مهل المح نيدرعملا لاتقو دوهجلا |

 مالا نم .هفلاخ نم عم داهجلاب رومأم هنا كلذو ةمحرلا ىب' مالسلا هيلع هنوك ىفانيال داهجلا



 ع وم هدوم 7 >. ضال 1 20 ج70 كه دعنا :

 كريشلا هللا لعج ىنعلإ #8 ىل رمسلا مرق" ا ضرتلا دكا لس د7 م هللا هرمصت ىلع ةفولمعم 0

 مي عج 2 رسشاعلا ءزجلا

 ناشيازا هكاررفك توعد] ىنعن :رفكلا ىلا مهتوعدوا ةمايقلاءوب ىلا ادبا ايواغم اروهقم |

 ىومالسالاىلا ةوعدلاوا ديحوتلاىا 6 هللاةلكو و تخاس رادقعو راوخ دشىم رداص

 هي العلا هللا ةكريغ قوفيدق هنا مهون عفدل لصف ريمض 5 ىه ف ءادتبالا ىلع عفرلاب ظ

 بوقعل ارقو .نغكلان بن ند هلوسر جرخاذإب كلذ هللا لعجو ادتملاريخ وهو ةماقلاموب ىلا

 ايلع تراص مثىلفس تناك هّللاةلك ناب رعشي هنال فيعضوهو نيذلا ةلكىلع افطع بصنلاب هللا ةلك ١
 ااوؤنفكن نلاةلكل مجو دا لاقولا تملاثتارظانم و. ابا: اهتنفنىفةنلاع ىف لب :كلذكنسلاو ١

 6 زيزع هللاو ق8: ادمع ناكنا .ازفكتا(كايلا ا للاةلكو لقيملو عل مطقو هللا ةلكو ىلذسلا
 كساب 11111“ مكح [  ارديحوت كعادة كرمز رعب تسلاعملاعت ىادخو] |

 هلوسة وافي للا ؟ئانثا قد ا ,ازادوصقمو اررذك لهاد زاسراوخ تساناد ] ىنشاكلا |

 نا ردهحتانج مكى راي اروانم |رص ربمغس دنكت ىرايداهج ناهر 00

 ىراي اروانم دندوب هتساوخرب وا دصف شيرق دي دانص مامن دوس شيب نيكدشلي وا ا كلج ' ا

 ني رق فرضنا امل هنا بتلماو ٍ

 امو : تسنم ُهْضِش ترونصُت حاتفم نسبا هدددأ] نوريب تمالسب شنانمشد نايمزاو مدا

 [ هللادنع نمالا رصيلا

 داش ريهأب 4 اوكا نماب زار 2 هايسو ليخزا هن وج نمزا ىراي

 دوش ربا 1ك يداي هوو نس مك ئراي يك

 2 نم نا لحا ودلتلا لحال اواسرا اةينم اوساو داخل 5

 ل

 اهدنعتس لال ثالث راغلا ىف اثكمو ناتئام.ةياورىفو ةقان ةئام هل ناك اهدحا لتقوا رمسا

 رابخا نم هاعواع اهريخو مالظلا طلتح نيح ننينتا فرعي مالغوهو 0 ىبا نس هللا دمع ْ

 ةريهف نب صاغ ناو هب ىف تانك ةكفإ شبر ق عم حبصبق رحدشل اهدنءنِم جدي و هكا

 تنب ءامسا تناكو امهل اهلحبف امهيلع-وري 5 هراهت' غل امانَعا_زكب.[ىنال كري ازكي ىلا: كوم

 نيتلحارلاب ليل دلا تا ةثلاثلا ةايالا ب ,ص علطاملف !ءهبارشو امهماعطب تسما اذا انهما

 هيلع هللالزئاو ر ركب ىنال اهدر ةريهف نب صاع امهعم قلطتاو ةنمدملا و اقلطتاو اهاكرف ا

 «/ اريصن اناطلس كندل ند ىللعجاو قد جرخم ىنج رخاو قدَص لخدم قلخدا بر لقو )

 راصنالا اريصن اناطلسو ةكم قدص جرخمو ةنيدملا قدض لخدم هللا لمج لسا نيديز لاق *

 كنايعال ىناوكنم .جرخال :ىنا) لاقو ىبب و اهيلا تفنلا ةكم نم جرخ املو مهنع هللاىضر

 ةكم نايل ع لدي وهو (تجرخام ىوجرخا:كلدا نا الولو هّللاىبع.اهمرك او هللادالب بجا

 مج هنع تدعام راهن ند ةعاس ةكم رح ىلع ريص نه 2 كنان و دالإيل | راس ع نم لضفا

 نم ةشررسشل | هءاضعا مضام ريغىف مالكلاو ©« ةنسح فلا هئاع اع هيف ةنسحلاو ماع ةئام ةريسم

 نا ركذ - ىمركأاو شرعلانمىتح عامحالابضرالا عاد لضفا كاذف الاو ةنيدملاضرا
 ضرا ةلمح نم ىف ةنيدملاب اهاسرا ىتح ةيعكلا لحن نع ةمركملا ةبرتلا كلت ج وم نافوطلا

 ةئام ارساوا التقنا امهيف اولعج رافكلازا 28 مشعج نإ كلان. ةقارس - نيو

 - (ةقآن)



 ةبوتلا ةروس مد 486ه جم

 دريهبو (مهلوق كنزحالوإ مالسلاهلعهل ىلاعتهلوق ىفاك هلريشبتو سينأت ىهنلا اذهوهسفن ىلع ١
 أ ىنلاف ةعاط ناكنا هئزح نال هلامذو ركب ىلا نم ابضغ ناك كلذ نا ةضفارلا هتعزام |
 / 6 انمم هّللانا ظ نويملا ناسناىف اذك ةيصمم هناالا قبيوف ةعاطلانع ىهنيال مالسلاهيلع |
 | روهشملا وهامو نزحلانم ةيئاش اهلوح موحن ال ىتلا ةيالولا ةةنعملاب دارلاو ةءصعلاو نوعلاب |

 ' هلوق نيب قرفلا لماتو رشابلا ىمالاىف ةيعوبتلا نم هيفام دارملاف عوبتملاب عم صاصتخانمإ
 | هللاواققد هدجم فيك «ىبرىم نازل مالسلاهيلعىسوم لوقنيبو « انعمهللانا )) مالسلاهيلع |
 ١ قعركب وبا قفشا امهسؤر ىلع اولعو راغلا :قؤف اوعلط امل: نيكرشملاز ا تىود 2 ىذاهلاا |

 | اولمؤغراغلا نع هللا مهامعاف ( امهتلاث هللا نينمثابكنظام) مالسلاهلعلاقف مالسلاهملع للا لوسز
 هيمدقىلارظن مهدحاناول مالسلاهيلع ىنلل لاق امل ركب ابا نا ريكو هور لف هلوح نوددرتي ْ

 وهاذافراغلا ىلا قيدصلا رظأف ( انهه نمانهذل انههنمانؤاحوأ ) مالسل اهيلعىبنلا هللاقانرصبال |

 زيثك نبا كاف هينا ىلا ةدود تع فلو هلأ لضنا دق خوجيلا اذاو خلا تنال نم جوف إل
 ةقتاسوقيدصلا ةقبط ولعىلع ةلالدةي آلا فو * ةمظعلا ةردقلا ثدحح نم ركنع سبل اذهو

 ارجاهم جرخ نيح هيناثو مدعلانم جرخ نيح حاورالا ملاءىف هللالوسر ىناث وهو هتبح |

 مون هنع ضرالا قاقشناىف هيناثو هنافو دعب ربقلا ىف هيناثو ةفالخلاىف هيناثو راغلا ىف هيناثو |

 ( ىتما نم ةنملا لخدينم لواركباباايكلنا اما ) مالسلاهيلع لاق اك ةنملا لوخ دىفهيناثو ثعبلا
 ةماسقلا مول قئالخلل ىل لجو نعهللانا) لاقحاو تنا ىباب ىلب لاق (كرسشباالأ ) اضيالاقو |

 ردص ىلا بهذا ) مالسلاةيلع لاقف راغلاىف شطعركبابا نا  ىورو.- (ةصاخ كل ىلجت,و |
 ىذاو نإللآن م ضِساو لسعلانم ىلحا ءامدجوفراغلاردديلا ركب وبا قلطناف برشاف راغلا

 | قرخم نا ةنملاراهناب لكوملا كلملا ما هللانا ) مالسلا هيلع لاقف هنم برسشف كسملانم ةحنار |

 لادنعجلو هللا لوضرار“ زكريا لاق.( نكمابا ا برستلنآةلاردصملا سوؤوزفلا]ةيح نما وهن"

 كضغبم ةنلا لخديال اين قحلاب ىتثعي ىذلاو لضفاو مف ) مالسلا هيلع لاقف ةلزنملا هذه |

 بولقلا اهدنع نكست ىتلا هتنما 6 هتنيكس هللا لزئاف ف ( ادن نيعبس لمح هلمع ناكولو |

 هيلع ىبلا ىلع ىلل م هيلع إف [ تسا شمارآ ببس هك اردوخ تدخر ] ىنشاكلا لاقو *
 وهذا رهظالا وهو هحاص ىلعوا الصا ىوخلا ةيئاش هلوح موهالام اهب دارملاف مالسلا

 راطعلا نيدلاديرف خسشلا راشا هيلاو .يمانم ةنينأمط ىلعو انكاس هللالوسر ناكو جعزنملا
 هاوس نضدق ||

 تنسوا زاعفلا ىف اهذا :نيشتا اقنع تسون ةفادك)و كدا ةحارخ |
 ْ ورب لخ ملاع:ىاهلكس دم ؛,تشك *« ورب لّزنم.قحز دشي هنكس نوح

 | ةنكسلا لازئاو ماقملل بسانملارهظالاوه لوالا لب هشاو>ىف ىتفملا ىلج ىدعس لاقو *

 | ىركذلا س قعتلل ءافلاو نينحةدقىف قبسا هعفدل نوكيدقللب جاعزنالا عفرل نوكك ا مزايال

 / مالسلا هيلع ىلا ىوقىا # هدياو ف (امهيلعهتنيكس هللا ل زتافإ) ةصفح فحصمىفو .ىهتنا

 | ودعلا ىلع هونيعيل نينحو بازحالاو ردب موي نولزانلا ةكئالملا مهو 5 اهورت مل دونجب



 3 وي س6 ل ع

 نقف اجيك د

 تاه اص 5 وش تو راع ماو سات يحك

 مك جم: م رشاملا ءزجلا

 اهلجر تبيضتخاف ءارمح اهتنيط تناكو ةيعكلا عضوم نم بضن دق ءاملا اذاف مرحلا ىداوب
 اهلاعدو مرا اهنكساو اهيلجريف ةرا اهل هوو اقوط اهقوطو اهقنع حسف هتءاج م' |
 حيسملا ناكو . ةكربلاب اهلاءدف اهحتف موب مالسلاهيلع هتلظا ةكم مامحنا رك ذو . ةكربلاب |
 سيل هنا لاقي ناكو اولعفاف ماما لثم هللاىئاهلب اونوكتنا مت ةعطتسانا هباحصال لوش مالسلاهيلع |
 هعبط نمو هيف خرفف كلذ هناكم ىلادوعبم هحذتف 0 هخرف لل ان كلنا ماهل ١نمهلبا "ىث ْ

 ةدملاىفةدسبلا ةفاسملا نم اهبىنأيو رابخالا لمح خسرف فلانه لسراولو هركو بلطيولا
 تاياغلا نم سنت و, ةلاغ :ماهئاب :ئرتشت ماشلاو :قارعلا, نضواب مالا برغملاهف لاق م ةسسرقلا |

 مصيلاب فرعامل مالا الول ظحاحلا لاق *ةبوجالاب دوعتو اهيدؤتف رابخالا بتكب ةديعبلا
 نيدلالالج ىلوملا لاقأك : ءاغلبلا راعشاىف ةراشالا هيلاو دحاو موب ضاسىف ةفوكلاب ثدحام

 ىوتشملاو همس سدق ا

 ىتخوس هعقر .فتزا غم 2 ادب دعو دا خر زكو رك هع

 رصم حاف ىنعي لوالا ميد ناطلسلا لاق :
 لاس نقوش ةماناحءدص كشا زامأ هتسيا * 'تشيو ىوسزح شزاورب هك 5 نم مشج غرم

 ةهارك الب زئاح بتكلا لجو سئاللو خارفلاو ضيبلل ماما ذاختا ناومحلا ةاحىف لاقو
 حصالاو رابخالا لقنل ب رخلاىف اهلا جاتحب هلال زوج ليقف ةغباسملاو ريطتلاو اهب بعللاماو
 اوفاخو كلذ مهلعق عا 0000 نبك ل دفا هب هنداهش تدر ماماب صاقناف هتهار 1

 هرثا اوفقل هجو لك ىف رثالا نوف نيذلا ىا ةفاقلا اوثعبو اهلفساو اهالعا ةكع هولطو

 راغلا ىلا ىهتنا هرثا حتفلا ماع مسا ذنب ةقفلضزوهاو 'زاو لاحت لإ كدذ معنا هحررق
 نش مالسلاهيلع ناكو لبجلا دعص ما الامش ما اني ذخا ىردا الو رثالا عطقنا انهه لاقف

 حتفلاب عباصالا نأشوهف تظلغو تنشخ ةنوثشو اتعنإهنك.تييخ :لاقر نيمدقلاو؛نيفكلا
 لاقراغلا ف ىلا اوهتنااملف مهفويسو مهيصعب نطب لك نم شيرق نابتف لبقاف سوماقأ ىف انك
 انويكتسل هيلعنا راغلا ىلا مكتجاح ىا مكبراامو فلخ نب ةيما لاقف راغلا اولخدا مهنم لئاق |
 | لوح اوماحام دنعو ضيلا ريسكتو تويكنعلا كلذ: حسنا لخدولو دمحم .دالم لبق ناك |
 ىلاعت لاقاك مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع افوخ هنع هللا ىضر ركبوبا نزح راغلا |
 ه6 هيحاصل ف مسوديلع هللاىلص هللالوسروه لئاقلاو ناث فرظوا نا لدب هي لوشذا 0 |

 ١ نانا رفك دقف كا ةيح ركنا ن م اولا كلذلو هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوبا وهو ْ

 امهنع هللا ىضد رمعو ركبأبا ىا نيخيشلا نوبسي اوناك اذا ضفاورلا اذكو ىملاعت هللا مالك |
 بحاص عدتملاو نيعدتبم نوثوكي امهيلع ايلع نولضفي اوناك اذاو نورفكي اههنونعليو |

 كيل ةعابط لاق هنا هنع هللاىضر ركبىلا نعو نييدهملا ةيدهىفاك ةريبكلا ةعدبلاو ةريكلا

 هنعهللاىضر ىبي ةنيآلا هبحاصل لوقيذا هلوق ىلا غا ءاءاملف ًارقاانا لجر لاق ةيوتلا ةزوسب أره |

 هتزحنع هلفغي هللا لوسر ىلع هنزحنال فخنال لل 6 نويتال ف هحاس فاول لاقو |

 (لع)

 تسقوو ضرالا نبخي هينأل ةئفسلانم ةماخلا ثب هنا مالسلاهيلع ون ةصقف ىود 9 110017707 بن وت دل تدل مسلس تدلع تك تحد سكس ل جب حر هن بحس تن دست صو



 | .هيقغ هل[ قفار ل كلا عضوف ةيح ةبق ناكو رحج 0-2 01 ع . اهنم جرخمنا

 نع هللال وسر: لق ور هعومد تراصو هعسلت ةيللا كلت تلعش 2 هللالوسر 00

 ىلع ضضفملا دانللا مجعلا 4 ةضفار ذاكاىف لاو مهضعل لاقو هدام بهذف ةغدللا لحم

 كلت ةروص ىلع كلذزا نومحز, مهنال كلذو راغلاىف ركبابا تغدل ىتلا ةيحلل امهظعت مهسؤر
 ما لبقو داتقلا اهللاَس ىتلا مو ةرجش هللارما راغلا ركبوباو هللا لوسر لخداللو ةملا

 ةرحشلا ةلمالا كلت اعد مالسأ هلع هنا لاشو اهعورش هترتسق راغلا هجوىف تتاف ناللغ

 ىدادحلالاقو *ناسنالا ةماقلثم تناك اهناو راغلاباب ىلعتنفقو ىتح تلبقاف راغلا ماما تناكو

 راصاملفهعم اهذخ ابنا ركبابا صاف ةفعش ةريغض ةرحش ىو ماك ىلع ض مالسلاهيلع ناكو

 اهعوزف ننام تحتشند توتكشلا سلا ككبوةزاثلا ناب لع اكل نإ م اذن: بالا ظ

 ةيدربلا ةديصقلا ىف لاق أك نيتي حسنك ضعب ىلع هضعب امارتم اجسن

 محن لو حست ةيربلا ريخ « ىلعتوبكتملا اونظو مالا اونظ
 تويكشلانا اونظو ةيرباا ريخ هيف ىذلا راغلا باي ىلع ضابامو ركوام مامحانا اونظ ىا

 ان اهتفلع ليبق نم وهف رادو فاظ ىا هلوح ماح نم فظن+ل ىا محنحو حسن

 ىاخلا ىل ىلوملا لاو : ادراب ءامو

 ةيكوأد هدرب راع* ناو رب * كلل تارك 1ك رات 20

 ةروعىلعاضيا جسنو .تولاج هبلطامل مالسلاهلاعدواد هللا أ ىلع اضيا توبكتعلا جان دقو
 دقو قداصلا رفعج مو رقانلا دم مامالا وخاوهو بلاطيبا نب نيسحلا نبىلع نبديز أندنس

 هن روع رت لق نانس -ٍ لقو نيلس ع زا ابواصم ماقاو ةئامو نيرشعو ثس ةئسوف كلذو هلع
 ١
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 رويس ا نيصمالا دوجو نم ياعفو اهاطغف هروع ىلع ىحرا فيرسشلا هنطب لشو

 اوقرحامأ ةلقلاىلا ههحو راكنا ىلا اهلغ ىلا هتقخ تراذف ةلقلا ريغ لآ هوهجو هبلد

 - راغلا ىلع اهحسن فرش توبكذلل قكيو ءاملغلا لاق هْنغا للاى را ءدسجو هتسخ

 اننا لال اناا صاحت ضل اون 0 لتكن ع ذئمونمالسلاةللعىتلا |

 تاكختنا نيو ركشل ا عطني[ نيمز تارذ هلمح ؛ ا

 (هولتقافهللاهخسمناط شتوبكذعلا ) طظفلىو راك ناطشتوبكذعلا) مالسلاةءلعهلوقاماو ْ

 كاوكذلا حسن نه مكولل اورهط لعنعو . خوسنم وهف راغلا.ةعقو ليقردصهعلف حصناف

 هحيش امنا ناونخحلا ءاطج ف ركز «اهف رشف حدا اًذهو رقفلا ثروب تاو ف 5

 ىلءاهحيست عضو واذا اهنا اهضا وح نما .٠ اهفوج نمال اهداح جراخ نم 3 رك توكل ا

 توبكنعلاو هيلع عضو ذا مدلا نالبس عطشبو مروالب اهظفح ندبلا هاظف ةيراطلا ةحارجلا |
 نيتمامح ىلاعت أ لا ريهذ نبا هلاق اربي مومحلا ىلع تقلع اذا فدكلاوغ ع لأ
 لهو مرحلاىف اتردحمتاو نيتماملا ىلع مالسسلاهيلع كرابو اتضابو راغلا مفب اتفقوف نيتتشثحو

 هناآل فيلكو سبل هنا ىهاظلاو تدع هيفق الوا نيتماملا كني كلامك 0 مرجخلا م

 2 2ث 94-2. ناسلا 3

 | جورخلل انايرع هلك كلملا .دنعنب ماشه ليقنم نيا رعلا ريما ىققثلا ر مع نت قفقسو ناك

 اب شب مالسلا هيلع ناملس نداتسرف ديد ناب رد مراهج رئتفد لئاوا رد

 ندم ١5
1 26 8 

 همس



 سي كا ىشاعلا ءزجلا
 نت ايه سس

 اغيب اللا هسسماام ىلا هبحاصووه غلي ىتح هيلط نع ىنعداوس مهعنعل هشارف ىلع عجاضينا ظ
 ةئامآ اوناكو.هللا لور تايب لع:انوعمتجا هم _لوالا ثلثلا ىا ليلا نم ةمتع. .ىضماملف هللا

 مالسلا هيلع جرذف هن واتش هيلع نوشف ماني ىتم نودصربو بالا قش نم نوعلطتب اولعك

 (نورصبمال مهف مهانيشغاف هلوقولا م نا رقلاو سيإ ىلاعتهلوق ًارقوهباسب مهو مهيلع

 هنامالسلا هيلع ىلا نعو ٠ مهني نم جرخ ىتح هورصبب لف مدلل ملعون مهراصيا هللاذخاف

 مقسوا قس شطاعوا قيكوراوؤا عيش عئاجوا نما فئاخ اهأرقاذا) اهنا سيلضفىف ركذ ظ

 زو نظتاتام لاقف كار مهاناف مهرع اهردف بارتنم ةنفح ذدخا مالاسلا هماع هجورخ دعو 0 ْ

 هسأر ىلع عضوالا مكنم الجر كرتاممث دم مكلع يرخ هللاو هللامكسخس دق لاق ادمع اولاق |
 اواخدف بارت هيلعاذاف هسأر ىلع هدي مهنم لجر لك ع ضوف مكبام نورئاف هتجاحل قلطناوابارت |

 ركبىبا تيب ىلا قلطنا دق.ناكو بهذ نبا ىرداال لاقف دم نيا ىلعاي هل اولاقف ىلع ىلع
 ةحصلا ركيونا يهوي ا !نذا دق ) لاق هيلع لخداملف مالسلاهبلع لماربج ةراشاب

 لئاقلا ردهللو ارورس رك بيار( مندوبا حملا كاسر وا تنا ىباب هللا لوسراي

 ينافجا تربعتساف ىروزيس * هناي بيكا نم كاعتكلا درو

 ىناكبا' قرشا .دقءاما طرف. نم *« هلا ,ىتح.: ىلع: نؤريبلا.: مع

 نازحا نهو حرف نم نكست * ةداع كدنع عمدلا راككسص نيعاي

 ١ م1) مالسلاهيلع لاقت جورخال امهتذدعا قاف نيتاح_ىلخانريىدجاب تنلا ىلا دخون ونا كاقيا

 هنع هللاىضرركبوبا قفنا دقفالاوهلامو هسفن هللا ىلا مالسلاهلع هترمغ نوكتل كلذو ( نذل
 فلانيعبرا ةياورىفو . مهردفلانيعبرا اهنعهللاىذر ةشئاعنعف . هلام ثك 1 هللالوسر ىلع |

 ركبىلا ةفالخىف تتامو مالسلاهللع هدعب تشاع دقو ءاءدجلاوا ىوصقلا ةقانلا ىهو رانيد

 رجأتسا مث اهيلع رمشحت اهنع هللا ىذر ةمطاف هتنبازا ءاج دقف ءايضعلا مالسلاهلع هتقاناماو

 ةنيد.ال قيرطلا ىلع:امهلدلل طّشرانب هللادبع وهو لئدلا ىنبنم الجر ركبوباو هللالوسر

 نايا لال ثالث دع رن ليج وؤ ءادغاوو امهتلخار هلآ, امفدق شيق نيد لع ناكو |

 ىلا اجزِخف ةلباقلا ةلدلا ىلا ركبىلا تدءىف مالسلاهيلع ثكف ةثلاثلا ةإدلا حابص نيتلحارلاب |
 لاقف كلذنع هللا لوسر هلأست هفلخ ةرمو ىبنلا ماما ةرص ىشع زكبونا لعجو راغلا فرط

 يفر د نكت نارك ا يلطلا نكي داو كمان نوك انين هلا رك ذا لوسراب
 هالجرتبفح ىتح ضرالا ىلع هيلجر رثا رهظيالل ىا هعباصا فارطا ىلع هتليل مالسلاهلع

 تناك ةياورىفوهلزئاف راغلا مننا ىت> هبدتشي لعجو هلهاك ىلع هلمح اتينحدق ركبوبا اها راملف

 لمتحمالناكملا دعفالاو لالا ةنودخ نم كلذز وكينا هيشيو امد انرطق دق هللالوسر امدق

 هلع هناوا هتلل ىثش هلوق هلع لديو ةفا_ىلا تددب ىت> راغلا قيرط اولذ مهلعلو كلذ

 بدعاف ىرهظ ىلع نلتشإ نأ هفاخأ ىلاف ىنع طيها هاكات نينح ليج ىلا بهذ مالسلا |

 هللاق هلوخد هللالوسر دأرا امافروأاو وهلاب افورعم راغلا ناكو هللا ل وسراي ىلا روب ليج هادانق |

 ةيشخ هباش, ةرجتلا دس لعجو ه يلا لخدف راغلا * ىربتسا ىح لوسر راب كناك ركبوبا

 دس



 | نيدو ونا هلزت لح طا:لاحلا مس 01 1 2و 7-5 هج اتلاف + اهوحوا نيخس رف ىلع ا |
 ثرحن ىذلاروثلاةةنوص ىل 5 هنال كلذ لصحلا ليفامتاو نوبسعلا ناسناىثو هيلا تستف ةانم دنع

 ةرجهلاىف مهل !سوهيلع هللا ىلص نذا رافكلا ىذاب نوملسملا ىلتباالهنا ةصقلاريرحت و هيلع ْ
 رنا الىنا) لاقوناثرحلا اهو (نيتبالنيب ليخت تاذ مكترجم راد تيأرىنا) لاقو
 ىلعهسفن ركبوا سيخ ( من) لاق تنا ىباب كلذ وجرت روكا لاقف (اهنلا ةرحهلاىف
 اضيصوأ 59 نا بسهصو ىلعو وه الا ف فاخخ مف هنرجخ "دنع هرحيصبل هللال وسر

 هرادامهسنكل مهردةئامتا نيتلح ارىوبنلالاقملا اذهدعب ركبوباعاتباف جورخلا نع ازجاعوا
 | ققدب طلو نحطبو ففي و طباخلاب ضفتي قروةكرحطتخلاو كلذل ادادعا طبخلا امهفلعي
 ا! تناك 5 كهل نالّووسا لان ةمانرت ديفا اكتك تعا نب الانطواء قوش زد

 هللا لوسر سما ةوقب شيرق تاداملو لوالا عب وف تناك مالسلاهيلع هترجاهمو ةخملاىذفف |

 | عمجو جرخم نانم.اوفاخ راطقالاو لئابقلاىف راصنا هلراصو جرزخلاو سؤالا هعناب ثَح ْ

 | صالاربدا اذا 2 ليقام منو نيح دعب ناكولوهنم اوفاخاهف اوعقودقو مهبرح ىلع سانلا
 ةودللارادو مالسلاهيلعمسعاىف اورواشتلةودنلا رادو اوع.ّتجاف ةلحلاىف بطعلاناك

 ا نالاىنحلا ماقم دنع رححلا ة ةهج تناكو بالك نب ىصق لازما كن اك ةكع كشر اد لوا يأ

 ْ مولا كلذزاكو اهيف ةعاما ىهو ةودللا عامجال ةودنلا راد اهل لبقو دحسملل باب اهلذاكو

 دساىنو رادلادبع ىنو لفَوت قبو قتمش دعى فارتنلا هن عمتجا هنال ةمحز لا موب ىمسي

 | تناكو دحا ىجحملاو ىأرلا لها نم فلخ لو شيرق نم دعبال نم مهريغو موزحم ىو
 | ( ةعيدخ و ركمموي ) لاقف تبسلا موبنع سو هيلع هللا ىلص لئس دقف تبسلا مويىف مهترواشم

 ىدجت خشة روصىف سلبا مهلا ءاجو (هيفاوركمينا اودارا اشيرقنا) لاقهللالوسراي ملو اولاق

 لهانم دحا ةرواشملاىف مكعم نلخديال اولاق اشيرق نال كلذلاق امتاو دمت لهانمانا لاقو

 هروضح كرضيالف ةكم نمال دج لهانموه اولاق كلذ دنعف دم عم ناك مهاوه نال ةماهت
 كيركمي ذاوإل ىلاعتهلوقريسفتىف نيباك ىننلاب مهضعبو سيحلاب مهضعبلاق ةروشملا دنعو مكعم

 اوج رح ناوهو لهج ىنالوق ىلعمهؤارآ تقفتاو سيلبا هعنفلافنالا ةروسىف  اورفك نيذلا

 لئاقلاىف همد قرفبف هواتشو مراص فيسب ايوق ئا اديلج اباش شيرقن م ةلبق لك نم هللا

 ىدجتلاخيشلا نسحتساو ةيدلابنوضريف اعمح مهموقبرح ىلعفانم دبع اوني ردقبال ث بحب

 رككب هريخاف ليتربج هانا رسوهبلع هللا نضل لوس: ىلا الفضا نط كرفت اول ذه

 ىلعم ) هنع هللا ىضر ىل امل لاق مهنم نوكيام مل اعاملف ةلمللا كلت هعحضم ةقرامع هيماو شيرق

 مالسلاهيلع ناكو ( مهنم هه 5 ا راو هناف ىرضحلا اذهىئادرب حشتاو ىشارف

 رضخااناك لهو اربشو نيعارذ هضرععو عرذا ةعبرا هلوط ناكو ءادرلا ؛كلذىفنيدسعلا دهشي
 ةريسوفو * ةعملاو نيدعلاىفرمحا ءادر سلي ناك هنع هللا ىضر رباج لوق ىناثلل لدي رمح او ا

 ةلسقلا ىهىتلا تومرضح ىلا بوسنم ىرضخحلاو رمحالا اذه ىتادربدتراو ىطاسدلا ظفاحلا

 هلع هللا ا امئاو همون دنع دل كلذب يدم 0 ناك ن رع تضادا



 مك ٠١ ع ىعاعلا مزذلإ

 دنك شومارف رفس جنر همه دسر هناخب نوج رفاسم هكىدوب ندما هناخي ىداش هن ركا

 كثيددتا ىو فرعلا نا جورخلا نيدلا رفسنمو |[ ىداد كادنع نسب :نعنفكت !كامدوص نم

 هنال اهرساب ايندلا معن نم ريخ امهباونو هللا لدسىف ةحورلاو ةودغلا لضفنا ىنعي ( اهضامو

 ننوفنلا لذيو هللا ءادعا ره نيدلا ةرصن.ىونينا داهملا.قحو قاي'ةرخآلا معنو لئاز

 وهف نطْوملاو لاؤمالاو دالوآلاو.ءاسنلا رك ذنتع بكيو: ىلاعت هركذ ركيو ىلاعت هاضرو

 نايزاف تيصعم هكديوك هنع هللا ضر ىضترم ىلع ] لامعالا لضفا هجولا اذهب داهجلاف هرتفي

 هراوخ رمح زامثو دنونشن ثنحم ىاعدو درادت دوس نانح نخس تعاطو درادن نايز

 ناتمعت ) ثيدحلاىفو هبر ةاضرم ليصحت ىف دهتجو هتايح مايا متغينا ءرملا ىلعف [ دنريذين
 ةحصلاورجاتلاب فلكملا مالسلاهيلعىنلا هبش ( غارفلاو ةحصلا:سانلا نم ريثك امهنق نويغم

 لاثتماب ىلاعتهللا لماعنف حاجنلا لين تامدقمو حاورالا بابسانم امهناللاملاسأرب غا ءارفلاو
 هلوسرو هللاب نونمؤت ميلا باذعنم مكي ةراجن ا له ل ىلاعت لقاك خبري ه هيلا |

 د هعايتاب ناطيشلا لماء نمو (مكسفناو مكل اوماب هللا لبس فن ودهاجتو ٠
 نود هللادنعوهو و داهلاك سلا ههركت “ ىب بوداةديمج 5 هللا ما لاثتماىفو هلاب مدن ْ

 ىلاعتهللانم هملا قيفوتلاو ةيورخالاو ةيويندلا هيناما دبعلا لانب ةقشملاراتخاو ةحارلا كرتبف
 ليفاخا .لاق.: ةنيد فرطىف لماكتلا ناك اذا هاند :صاقتناب ىلا الن م دحا لك سيلو

 ناشفا ناح ٌهوبش دسر' ارئاك زان + 50 هتخاوس رب ةناورب تقاطار ماح

 نخنا7تافصر تافضب ليت كلذك 5( را: انانفذا تاودنب :لدكتش نلانكت لا ناك هنا معا منا

 ةعسطلا ىداو ىف كله 25 هناك رح لك ىف هاوهل عباتلاو هنانهتشم فلخ ماذا |

 مهلاقم ىف ةبحصلا مهعم هلقفتيالو سنالاو سدقلا ملا لاجر تاماقم ىلا لصيالو سفنلاو

 ةعبطلالاوحا هلاوحاو سفنلا تافص هتافصنا ثيحنم دعب نوب امهْشذا مهلاحو مهماقمو

 ةيلاغلاهتافص ةروصىف سانلا نم ريثك رشحباذلو هللا قالخا مهقالخاو حورلا تافص مهتافصو
 ةققملا ىلع ىناستالا دوجولا ةوسك هوسكيو هلضفب ىلاعت هللا هك رادتينا الا ةمومذملا

 500 تي هللاد رصن دقف #32 كوس ةونغىف ادم اورصنت+ نا 3 هورمتلالا 4 ١

 مالسلاهيلع وهف الاو هلت اومهناب هجورخل اويست ىا * اورفك نذل هجرخا ذا 8«
 هريمض نم لاح © نينا ىناث ف هايا ةرفكلا جارخابال هىماو ىلاعت هللانذاب جرخ امنا

 ةئالث ثلاث مهلوق ىنعمزاف ايناث مالسلاهيلع هنوكرابتعا ريغ نم نينا ذحا ىا مالسلاهيلع |
 ركبوبا نانثالاو ةداخ عبارلاو ثلاثلاال اقلطم دادعالا هذه دحا كلذ.وحنو ةءبرا عبادو
 هيدارملاذا ضعبلا لدب هجرخا ذانم لدب © راغلاىف اهذا ِ مسوديلع هللاىفص هللا لوسرو

 ناببتلا ىف لاقو * ةعاس ريسم ىلع ةكم ىنيىف لبج رونو رود ىلعاىف بقت راغلاو عستم نامز |

 (لع) 00

 اثدلا نم ربيخ) هداف باهذلاوهو (ةحوروا) راهنلا لوا ىفب اهذلا وهو (هللا لسس ف ةودغل)

 هكرمزا تفك خزودزا ٌهداي اررفس مالسلاهيلع ريمغيبو رقسلا نم ةعطق رفسلا ىمتفك نم
 هكىتفك جاححو دشاب وسو لد شجر رفس ردو دوس لدعر دشاب نت حر ءكضرد هك اريز ةفكلت
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 اي يي هللا تأ قحسانب ضعلا نب مور دلو مهنال رفصالا اون مورلل لقو |
 أ

 م6 .٠ 2 - . .. . م 4 و 00 1- 9 ب 3
 لقاذا 8 ىنعملا ف حول وراكناو ظفللاىف ماهفتسا 3 مكلام #نونم ؤملااهيالاقو هب الادذه

 ىلاءتىادخ هارردديورن ريب ] 86 هللا لبس ىفاو رفنا هل هللا سعاب سمع الاهّللا ل وسر فرط نم« مكأ

 اذا اريفثو ارفث نوري موقلا رفن لاق وزغلا ىلا اوجرخا ةيبرعلاب هانعمو [دنك داهجو

 رفتتساو ريفللا مهل لام نوجر# نيذلا موقلاو جورخلا بجو. ةحلصمل ناكم ىلا اوجرخ

 هلصا 0 متلقالا 2 هيلع مهثحو وزغلا 1 جور مهنم بلط ىا ودعلا داهم سانلا مامالا ا

 متلقاثاب قلعتم 46 ضرالا ىلا و مكلامنم لاح هلال ىنم عراضم اظفل ضاموهو متاقاثت | تدق عيبا مل جا مخ 0 . . 5 3 : هامان

 55 مكل لدقاذا رقتساَو يل لصح ضرغو ا اد دالخالاو لملا ىتغم هسمضت |

 أ أ هع تذيب جور صسلان ١ ءام دل رابخاب ءاملكلا| 00 دف . هب ةرفصل رةضاألا  نعلنلا ناو

 2 صنعلا ةساب كنك“ ةردصلا لقو رفصالا هل لبقف ةرفص هب ناكو مورلا هل تدلوف ىل.ءامسا

 | ةنيدملا رامث تباط ني> رخام ةدشودالملا ىف بدحو سادلا نم رس انامز ف كلذ لكف

 ا ىلاعت هللا لزئاف جورخلا مهيلعقشف ودعلانييو مهني ةفاسملاتلاطو اهلذالن تلك تا

 ا ايكو زفشلا قام تل بزقامح هيناغلا اهتاوهشو امدلا "يلا نلئام ىا نياقاثتم 1

 ؟رايدو مكضراب ةماقالا ىلا متلم لبقو اهتاوهشو ايندلا ىه ضرالاف ة ا حفلا |

 ه ايندلا ةورحلاب هه [ دتثك لدشوخو ديدش ىضارايا ] خيبوتلا ماهفتساب ه# متيضرأ
 م

 لدلا ىنعع نم هعلاكف اهمدعتو ةرخ اا لدت قا 0 ها 0 لاللخلاو اعلا اهتاذلو 1

 أ

 ا
 نال هبدتعيال رقحتسم : ىا © لياقالا 2/1 ادق ىا يه زح لاق ف اهذئاذابو |

 داهملا كرتب ىلاعت هللاىا 6 هورضتالو 8 ف سراف ءاساو نعلا لهاك يناضاالو اللا |

 هللاو ع ”ىَت لكىف ”ىش لك نع ىنغلاهناف الصا هنيد ةرصنىف ىف ىكلقانت حدشبال ىا 6 أيش ©

 ىه ةلاطبلانا ملعاو * نيرخآ موقب ناينالاو مككالها ىلع ردقف * ريدق 5-7 |
 حابم هجوزا شاعم لغشباي دشاب لوغشم داعم لغشب ديانا ويلز قنا رعاك ءاحاك بلقلا |

 نيابهنن وج نس درادىمم ن رادابآ ارهناخ شاعم لغش ردو دناتس ىع باونو لضف نيد لغشرد ان

 دبالف [ دوش عبط تخسو لد هاس ىراك ىزاو دنامداكىب نآب هنو دوش لوغشم لغش |

 وفشو,ايثدلا+رفش. نيغا» لعن رفبلاو ةيوفلملاواةيرطللا !تاكر1لا ف تاكزلالآك 'ةكيراعا ملط |
 ضعب ل (ناذعلا نم ةعطقورفسلا:) تنل | لؤؤ: قشا قاثلا,ناك ناور_ةققي مهلك و ةلخالاب |

 اهب متقلا اف ىا هي ايندلا ةومحلا عاتماف ف مكلدي ىا 6 ةكئالم مكذم اناعج ) ىلاعت هلوقىفاك

 ١ اننا ةاووان | مالسلاهيلعهنا - ىور - بوغرم قاب ةرخآلا عاتمو بوصمناف ايندلاعاتم |

 أ طرشللنانا داك جالا جا( نجت رظعف ملاىف هذه هعبصا بديع ودلع سيقف تفلت لاذؤر
 | هي اهلااباذع و ىلاعتهتلا ىا هك مكبذعي 8 هه وزغلاىلا اوجر  اورغنت 8 منا ىا ىتتللالو

 أ ه« لدبتسيو قه ودع روهظو . ةنيقتكال لاف تنل( كلفنا كيوتو مكنادبال اعبجو

 | يعل هلام اع ةرخيالل قيزتؤمإ نيؤظم ءاماؤق-قأ < تان 2 7-2 دعب مكب |

 نديتادر كمن النت سو هي هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر قف ةفل هكىتنأ هن نك هكدناهتفك خياشم



١ 

 مي 677 ع رشاملا زل

 نم وه اذاف ضايرلا عبر نم هتننظ لاقف لئاطب ظحي ملو ضرم رفاس !ظا لوالا
 لبق نيثالث و عبس ةنس رفص ةرغ ةيواعم و ىلع نيب نيفص ةعقو تناكو . ضارمالا عير
 ىلوا رفصفف دوعقلانا ىلا روهمجا بهذ رابخالا ةضور ىف لاق .* رفص نع زرتحا كلذل

 لوس * ىهتميا ( ةنلاب هرمشبا تدَص جرب ىنرشي نم ) مالسلاهيلع ىلا نع * ةكرحلانم
 اهنا مالسلاهيلع ىبنلاناف رصيف دوعقلا ةيولوا وهو هاعذم ىلع لديال تيدحلا اذه ريقفل

 توملاب نوزشتس ءالوالاو ءاسالا ن ناف هلوخدل احو هتافوو هندالو رهشب افغش ا

 كيدتنافو كافي هللا راوج ىلا الا مهلاقتنا سيلذا هنامز نورظتنيو مهل ةفحن هنوكأ ا

 رفسلاو جوْرَلا هركي ىلع ناكو ( برقعلا ىف. رمقلا ناك اذا الو رهشلا قاحبىف اورفاسنال)
 ىدنفا هداتفاب ريهشلا خسبشلا ةرضح لاق * حصص د داتسا وهو برقعلا ْف 06 هقلا لزت اذا |

 دعدهن | نم ىلع نع لقنام اماو مالسل اهيلع انس فرش نيمؤملا نع تعفرا دق مايالاةسوح نا

 ةداعسلا تسدلف ةعيبطلاو سفنلاةسوحن ىلع ل وم لقنل اة ريدقت ىلعف اسحن رهش لكىف مايا ةعبس

 ىف لاق * ىهتنا ةسوحمت قس مل ةواقشلا نم اًتصلخم اذاف امهتواقشو امهتداعسلالا ةواقشلاو

 وعر ,فصب مؤاشتلاو رفسلا نع ىهنب اعرو رفص نم مءاشش كاهحلا نم ٌنيثكو و ىل اللاو رردلادقع

 ءاتملارخا ف نئاختلااماياؤ ءامِيَرالا ءاؤك مايالا نم موس مؤاشتلا اذكو اهنعىقنملاةزيطلاَنسنَح نم

 لاوش ىف عقو اثوعاط نا لبق دقو .هصاخ هيف حاكنلا ىف لاوشن ةللهاجلا لها مؤاشتاذكو أ

 3و ككاوت هلع للا" لحاا ردي .مدانكتتف ضقت رعلاناعوتك لقت اقإ قيتفلا نه ةنح فا

 لاوش ىف ىب ىتو لاوشف هللالوسر ىنجوزت اهنع هللاىضر ةشئاع تلاق هلاطباب عرمشلا
 ريغ هريغوا رقمك نامز نود امر مؤنيشلا صصختف ىنم هدنعا ىلظحا ناك هناسن ىأف
 هبق لغتشا نامز لكف مدآ ىنب لامعا عت هفو ىلاعت هللا قلخ هلك نامزلا اماو حب

 هلع موكشم وهف هللا ةيصعم هفف لغتشا نامز لكو هيلع كرابم نامز وهف هللا ةعاطب نمؤملا |
 امفن ىشىف مؤشلا ناك نا هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق اك ةمصعملا وه ةققحلاىف م ٌوشلاف

 هريسفناو ( سرفلاو رادلاو ةاوملا ف ةرالثق مؤشلا ( ثيدخاىفو ناسللإ قع نيحالا نيب |

 مييدللا ف اناكس قف أتي مولا نإ ,هوشلا ناجح نادلا م وشو .دولو نع تناك اذا/ ةأرملا_مؤش نا
 | (ءوسلاراخم ىلا ىذأتي م ءوسلا راج ىذأتي :تملاناف نيلاص موق طسو كانوم اونقدا)
 ناسنالل سرفو نمحرلل سرف ةئالث للا ناف هللا لبس ىف هيلع: رغب مل اذا سرفلا مؤشو

 ىذلا اماو هؤادعا هيلع لتوقو هللا لبس ىف دخاواف نمح رلل ىذا اماف ناطسشلل سرفو

 وهف ناطمشلل ىذلا اماو رقفلانم رتس وهف اهنطب سمتلي اهادمسري ىذلا وهف ناسنالل

 نيب ضراىهو كوت ةونغناس ىف عورش هه اونمآ نيذلااهبا اي 8# سموقو هياع نهورام
 .لم دك لاعب ,ترهطا اضينال, ةحانلا.ناهلو لاشرو ةرثسعلا ةوورغ اهل, لاشوب ةنسدملاو مالا

 ساطواو نينحب افق و نزاوه |نغوهةكم حتف امل مالسلاهيلع هنا .ىورو  نيقفانلا

 عاف ةللديدملا ب قا مث رهتعا و ةرمعلل اهب مرحاو ةنارعلا ىناو اهحتفو فئاطلا رصاحو

 | مورلانا مالسلاهيلع هغلب عست ةنس بجررهشىف كلذو مأشا لق مورلا ةوزغ ىلا جورخلاب
 فورعملا لحملا ءاقلبلا ىلا مهتامدقم اومدق مهناو مأشلاب ةريثك اعوجج هل تعج دق

 قلد



 ةبوتلا ةرود 1 ميك خ17

 | ريده داقتعا 6-5 ىدعت ضارمالا نا دقتعت ةلهاملاىف برعلا تناكو هزيغ ىلا |

 يشل ىلا ”اهتفاحشا( لب“ ةمفاأو ةيتشتلاو ةنارتللا نقلنا قب ود: يذل ندي !كلذل كل ١

 (ححصم ىلع ضرع دروب ال ) مالسلاهيلع هلوق هيلع لدبو ىلاعت هللا لعفب كلذ نوكيا ريغنم
 داريانع ىهنلا دارملاو ةديبحصلا لبالابحاص ححصملاو ةضيرملا لبالا بحاص ضرعللاو |
 | ةفاعف نآع اذا ءذلتلا بيسوع لا .نابسالا تانج: باز رهو ةيحصلا دحر لألا ١
 | .وخمو مادهتالا لع فرشاام تمن لخ ديوا نال قف وا اذا دعم قليل رومات نا ك0

 | مودقلاو موزجْلاكضيرملاةب راقم نع ٍبانتجالاب رومأم كاذكف ْئَدْوِيوا كلهيدنآب ةداعلاترجامم |

 | ف اهتاع مو تاسألا قلوه لان هدول ضرما باسا اهظكمانه اذ نوعاظل ذاب لع ١
 ظ البلا عوقو دنعىا باسسالا نمريسأتلا دقتي الث هني فيصل نموت ناضج مالا |
 ناميالاو هللاىلع لكؤتلاىوق اذااماو هردقو ىلاعت هللا ءاذشال عيطلاب تناك ةيارسلأنادقتعيوا |

 مم لك !:مالعمل /!! هلع ىنلانا نانورو 63 راسسالا هذه ضعي ةرشابم نوحي وردقو عانت |

 | قكررمجو ديلولا نب 0 ىورام هريظنو (هللا ىلع تلكوت هللاب هن ” هللا مسي ) لاقو موذحي |

 امهتيرسشببال ةقيقألا ماقم ىف هابرش اما امهتالامهتشت رؤي مل ماو مسلا برش نم امهنع هللا 0

 ىف ناك مالسلا هيلع هداشرا نا كلذو هيرسش ةلاح كلا هلؤت دعب مالسلاهملع ىنلاف ر -- ا

 | ىضم ىتح هف رئؤي ملو بتارملا لدعا ىهو حورلا ةبثىم نم ناك هلزنت نا ريغ لؤتتل كلا ملاع

 ا هيرمشللا لع ىرخي اا تروملا نال بتارملا ىذا هلا لذ ارضتحلا اجلفإ ةنسإ ةاريغع اتنبا هيلع

 | هلوق اماو . مادقالا قلارم نم هناف ماقملا اذه مهفيلف هبف رثا ةيترملا كلت ىلا لزتتاملف |

 | فور رعمل اريطلا حو هماهلاب م مءامشنللا فاكتب رعلا انا امدحا . َْك اليوأت هبفف فيشضختلاب (ةماهالو)

 | هسفت هنلا تعت اولاق لهازخا ناك ىلع كمدحت# 3 تناك ةموبلا ىه لقو لبللا ريط نم

 | ىذلا لتقلاحورنا دقتعت تناك برعلا نا ىناثلاو :سنا نب كلام ريسفت اذنه هلها ضع وا |

 ىتاق مد ند رشا وهلا حدك از هب معاق رشنتف ةماه ريصت هراثب دخْؤي ل

 | اهنودسيو ةماه ريصت تنلب اذا تمل ١ ماظع نا نومعزي اوناك لمقو تراط هراثب دخا اذاف

 اذهو هلها رابخاب تملا ىنأتو ددرتتو ربقلانم يرختو [ فوك ] ةيسرافلاب ىدصلا
 | (ىهت مالك كاهيلع ةناو#“ قيعؤتلا» دازرملا قوكت نا ذوو تاوههل وشو ةايلظل انككا اجحلفت

 | قضي ال نك اتاومب ةحأا«لاقح ةناهلاتدفانتسا اذا ناح قالا: تلواست فلس اميل اتم ظ
 دك اماو . مهضعب دنع 1ك وططا ٍةعقعل احايصل عجرا لاقف عجرول اذكو ار فاك كلذ ناك |

 فصلا 0 لاش ةح فرطا ق' نأ دفع تناك ةلهاجلانا لوالإ اذا نالثوأت هنفف ( رفض |

 وهو رف* ىلامر ,لا عرخم مهر ثلا كا عاج اذا اًضع ناسنالا دك ضعت

 ا ع لوالاو اذه:ذارملا نوكي نا زوجنو هنولعش اوناك ئانلا“ ئتستلا |

 رفصالو هلوَش مال لاهيلع ىنلا هاقتق رفعي نومءاشتي اوناك لقو امهل لصاال نالطاب |

 ١ اريدج تنك مرحلاف تر .ةان نان لاققةشل انوا قوتنلا وز كورلا اوك انك |

 1 رهش لأ ةيدقلا 0 اف رفصت نأ ىدذدبي ىلع تاشدن اوما ق1 تلخر ناو مّرحا نا |



| 

 ميمي 206 جم رشاعلا ءزملا

 و 000 يكب عع 1 هلال 6 0

 [ لمع نيدب] 6 هب 92 لضا نم لوعفملا ءانب ىلع 6 لضي و رافكلاارئاس عدب ىلع ةدئاز ةعدب و

 | مهترشابم دنع لالضلا مهيف قلخم ىا ىلاءت هللاوه لضملاو 6 اورفك نيذلا 'ئسنلا وهو

 ءاسؤرلا لالضإب هب نولضي عايتالا ىا عابتالانع ةرابع لوصوملاف ءاسؤرلاوا هبايساو هيدانمل

 | هلاءاقبا ةمالعلا انخيش ةريضح نم تعمسريقفلا لوقي + لضفملا مسالا رهظم هناف ناطمشلاوا

 ةعيرشلا بسحب لوالا نكل ةقيقْلا ىف دحاو ىما لالضلاو سفنلاو ناطشلا نا ةمالسلاب

 رخآلا ماقملريبعت بسانيال ريت ماقم لكلف ةقيقملا بسحب كلاثلاو ةقيرطلا بسحب قالثلاو
 نومرحن وموعالا نم اماعإج ”ىسنلابهءاعل وادملا ىسنلاولا ريمضلاف رخاوملا رمشلا ىاديهن واي

 ريبعتلا و تناكام هّتمرح ىلع نوظفاحمب ىا 6 هنومرحبو 8 مارحب سلامت رخآ ارهش هناكم

 هريبغتب قلعتي مل اذا رخ 1 د اماع #9 ىضاملا ماعلا ىف هل مهلالحا رابتعاب يرحتلاب كلذ نع

 ىا مكح ىلع عامجالاو ةقفاوملا نع ةرابع ةأطاوملا ه# اوئطاوبل 8 ءهضارغا نم ضرغ

 همرحامددع ىأ 46 هللاءرحام ةدع © [دننك مامتو دئزاسقفاومات ] ّفشاكلا لاق * اوقفاوسل

 | اولحيف## ريشاةعبرا انمرح دقو ةعبرا مارا راهتشألا نول وك انك مهناف ةعبر الا رهشالا نم

ال ةلحلا هداه اولصوتن ىا 7 هللا مرحام
نم هصوضخل هللاهمرح ىدلا نيهشلا ل الخ

 ا رهشالا 

 نحال بج اولا "كن مهنا الا ددعلا سفن وهو نيبجاولا دحا اوعار ناو مهف ةئيعملا

 ةاهتسشم مهلاصمتا لعج ىا هي مهلامعا ءوس مهل ني وج نقلا نصؤصخ مكح ةياعر وهو |

 ْ تتارملاتوافت ىلع سفنلاوا ناطشلاوا ةقيقحلا ىف ىلاعت هللا وه ئزااو سفنلل ةبويحم عيلعال

 | عيبا دد ] لالضلا هين ىف اوهاتف مهزانتخا ءوسب هنع اوضرعأ دق مهو هكواس دنع هللا |

 دوحت نابرإو تسدرا ارقلخو دنكشادبم مارح هام راهج كاسختد برع نالاهاج ا د

 | ملاسدوخ ررض ران ااملسم' اههامةمهرد هكدنرتراوازس نادب بدؤم نائمؤم نكد اعتم نعا |
 ل

 تسرايعا نام لارا تازاخ را درادك و زفا تندو نايزب قلخ فاذا و. اذباف دنراد

 [ رازا رازا 1 تافاكمو

 ىدشمم ىنداي 6 ريا * ىبسىلب وحي قلخ كدر ازا

 ى هزاز ناوردر .ىشب ,ارناكك# نكم هكت نشيؤخ لايخو لامزب

 مهدنع تواست ثيح ىلا نامزلا اذهىف سانلا تاحاسم تغلب ريدقلا هللا هححاس ريقفلا لوقب |

 ةموح رملا ةمالا هذلأه تش هللا هلعح ىذلا ناضَمر رهش ىفمهبلا ا اهريغو مرحلا يسال

 راهن فاهنع اوكسماو هيف تامرحلا باكترا نه نولاييال فكر وهشلا رئاس نة

 نيدلا اذه ةبرغ ىلع افسأ اوف ىلادللا ف هيلع اوك ميكقل اكن نور هيغول مون مبسم

 ةلضافلا تاقوالا ىف اصوصخ ةيضرملا لامجالا ىلا

 ةماه الو ىودعال) ماللسل اةملع هلوقةراشالا هناا تغفو راوك اذا 5 تسلل أ نا ل ىلاناوا أره

 ِت |

 فوتلا هللا نمو نيقيلا راونا لاوزو

 دم مص و سس حم سس مس سس سمع تس مدا دس - ةمصن مسلم

 ( ىلا )

 اهيحاص نم ةلعلا ةزواح وهو ءاعدرال | ىوعدلاك ءادعالا نم مسا وهف ىودعلااما( .ةدالو
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 ةبونلا ةروس هي 255 2-

 | ارهش رع انثا ) لزالا ف عشادنع) روهشلاةدع ديدعتى ا (روهشلا ةدعزا )) ةراشالاو © |
 ةمكملا تضتقاىنعي 6 مرح ةعبرا اهم ضرالاو تاومسلا قلخ موب. إ هللا مع ىف (هللا باتك ىف ّْ

 مظعي ىا مرح ربشا ةعبدا ضرالاو تاومسلاقلخ موب روهشلا ل ا ةلزالا ةيبلالا |

 لغاوشلا اهيف ةمرحمتادابعلاو تاءاطلارهشا ىهلب اهريغىفمظعبامت دشاب اهيف مراحل كاهتنا

 ىَتْش هرمحع تاقواو بلاطلا مايا ناىلا ةراشا هفو . بالطلا ىلع ةيناسفنلا ظوافحلاو هب ووسدلا |

 فرص مرحف نكي+ل ناو اهفصنق الاو اهثلثف كلذ هلرسست,ل ناف بلطلاىف اهتلمح فرصتنا |

 ضعب فرضنم هلدبالذا بطلا ىف اش ثلثلا فر صنم صقن نم حلفيالو باطلا ريغىف اهثلث |

 ةظلل فرص هيلعءرحف عئاملا اذهنع ىتتتسا نمو هلابعو هلها شاعمو هشاعم يهتف رمح |
 نم ايش فرص نم ىنعي مقتسملاىا 6 مقلانيدلا كلذإل لاقأك هعباوتو بلطلا ريغيف هرمسنم |
 لاقمث ادج مهفاف كلذ ردّ جاجوعا هيف لب هيد ماقتساام قا بلطريغ ”ىىف هرمج |

 متقرصنا ىنعي رسشعىن'الا ثلث ىف ةعبرالا نال رمعلا ثلثىف ىا © مكسفنا نهيف اوملظتالف

 بواقلا ىلع اهئاليتساب مكسفنا متءلظدقف ةيويندلالاصملا نم ”ىشف مرحلا مرامعا ثلث نم ايش
 ءاقتساو مت اك امندلا ىف فلا دك فرص نكي هبال اهتافص تاىلغ ع حاورالاو

 | اهتافص عممجم امهعزانتو امهفلاختفحورلاو بلقلا ىلع ةيلاق سفنلانوكت ةيناشفنلا ظوظحلا |
 ْ اولتاقو )) لاق اذهلف للاب ةكرششم نوكتف اهاوه دصتو اهئاوهشو ايندلاىلا لمتو ةممذلا

 سوفنلاىا © ةفاك مكتولتاق م ) اهتاّمدو مكحاوداو اهتافضو مكبولقىا © ةفاك نيكر شم ا

 امتاوهشنعاهعنمو اهتافصرسكو اهاوهنع اهعدرو اهتفلاخمب سوفلاا ةلتاقمو اعيمح اهتافصو

 نع ةكزتلا اهتلمحو ةسلقلاو ةماحورلا تالماعملاف اهلامعتساو تادابعلاو.تاعاطلاب اهلغشو

 بواقلا مهو «نيقتملاعم هللازا اوملعاوإل لاق“ ةديملا قالخالاب ةلحتلاو ةميمذلا فاصوالا |

 | قيفوتلاو رصنلاب مهعم هللا نكيلواو هتلاريغل تافتلالا نع ىنعي كرششل نع ةبقتملا حاودالاو

 | ىا أن ردصم ه6 ”ىسنلا امنا ةةيمحللا تاليوأتلا ف اذك ءاوسامع هللاب اوقتآ امتاو اوقتا امل
 نر اا ردت راع 2 وأ رح رس ءاحازا تال ت05 سطل ل

 عابط هكدناءدروا ] ىنشاكلا لاق + ددعلادرجم اوريتعاو رهشالا صوصخ اوضفر ىتحرخلا
 | هامدس نوحو 0 لاتق مار>ىاههامردو دوب #0 تراغو لتقب ثلهاج لها

 | ىنانكش ملق سي مرادن لمح تراغوجا راى ىىردىب هامهسام دنتفكه دما كنتبدوبما رح لصتم

 اذاهه اذ ٍترثلا رشممآي' هكدناَوخهلتَحو دشمداتسياودرك ادن ممومردو تحك ار قروض

 لاسزابدندومتلوبق اروالوقنامد ممر ةصدامبدركريخأت ارواتمرحودينادركل الح مر نيرد

 | هكىدوبهاكودركلالحاررفصو تخاس مار حاز مرح لاس نرد اعتىادخ هكدوم رف ىدانم ركيد

 ارواوزا دعل ىه اع قل دارك لقت اروا تمرح ىشوت مارح ناش تابراحم عىاقتا رد

 ْ هتشاذكورف ارمرخرهشاصاصتخا|مادنتسنادس مارح ارهامراهج ىلاس مههردو ىدتتشاد لالح

 | ىلاعت و هن اححبس َق ةح ل ”ودا ]رم ناوى دتشادراشعاو ىدندركراتخا ارددعدرحم

 | 1[ تسيئزفا ]46 ةدايذ 8 رخ | رشا رهش * ةمرح ريخأت امنا ىا 6 'يسنلا اما ) [ دومرف
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 اما“ لاخلا ىلع بوصنموهأو عم محو 111 ان هفاع و ةلعاف ىلع * رمي دق قالثلا رادتقم

 نيرصانتم نين واعتم مهلاتت ىلع نيعمتجم ىا نيكرشملا اعيمح اولتاق ىنعملاف واولاوهو لعافلا نم

 تمكسرفى اعد و نابع تءدنب ىم * تسس دعي و برق ”هل>- صقشع هاآررد

 وع ايلتس نهتم اما مكعيج لاتق نولحتسي مهنا اك مهضعب عم لاستقلا اك مهتلكب |

 عا 3 نيقتملا عم هللا نا اوملعاو 0 نامزلا ا ىلانزتعم ةائيطاو أف دبالا ىلاو اهريغىفو

 ىوقتلاب مهل دم هعضوم رهظملا عضو امتاو لاتقلانم نورشابت امف دادمالاو رصنلاب مكعم

 ةراشب ىه ىضاقلا لاقو + داشرالا ىف اذكرصنلاىف رادملا هناب اناذياو هلع نيرصاقلل اثحو

 اهيتارم ىلع ىوقتلاب الا ناذفنيال ءاعدلاو حال_لا ناف مهاوقن ببس ةرصنلاب مهل نامضو

 نمو انذلا ق”ضيمتلا زم 'ةلانعو هلام: هسفنا نمؤَملا يب اهراو ةداهشلا:ةلكىغ ىوقتلا'ةْملكف |
 ىلختلا وهو باقلا ىوقت ل صحي ةنطابلاو ةرهاظلا اهطئارسشب تنراق اذا اهنامث ىققعلا ىف باذعلا |

 | هل هللازاك هلل ناك نف هللا ىوسامع ىلختلا وهو رسلا ىو لصح مث ةمسمذلا فاصوالا نع |

 | فرسو ىروشلا داهلا ميسوهو رهاظ فيس ناقيس فيسلانا ملعاو : دادمالاو ةرصنلاب
 قاسلاب وا ةغانلا.ةزهاظلا» ةزرفكلا قوزع: مظقتت'لوالابق :ىونمملا داهللا تندن وهو ناب
 ىناثلاو هدونجو ناطلسلاوهو رهاظلا مسالا رهظم دس لوالاو ةيغاطلا ةنطابلاىوقلا قورع

 ىدعسلا لاقدقو : لالخلاىذو راهقلاو مقتاملامسالاب انًسادعا لذخم و نيعملاورصانلاو

 راكب قلاع ىدصىوزابز * راوديماأ نا ةيعض .ىاعد

لسس ىف لتقلا ( ثيداىفو ءادعالا عه ةدهاجا ىلع ثح ةي الا ىفف
 حنييانو ا (ةضخاصم هللا 

 تح ناك هنم انداذا هنال بارضا!ىف ودعلا نم وندلا نع ةيانك اذه دهاجلا كول ف وبلا ١

 ىولهدلاو رسخ لاق : ءاعدلا لفاحمو بورحلا كراعم روذحىف ةع.سلاو ءايرلا نع زارتحالا

 دور تراجي هكىحاحوج تسه * دور تراغب هك ىمسر '“ىزاف

 اع ديا َتَبَسخ نضع كا اضر ىنوجو ىناوخ 4 ادغدكتاا

 ىادخ داهج هن نياتسادوخ دهج * ىاو ءدولا ضيع لد ازغب ور

 | ىااعيمج نيكرشملا اولتاق ىندملاف لوعفملا نم اماو نيعمجم ىا كلذك  ةفاك مكنولتاغباك © |

 ١ نيرفاكلا عيمح لتاقي نينمؤملا عيمشلا عمجاو ةيثتلل ماع ردصملا ناف نيمئاق ارمع ديز برض
 ١ 0 1 شالاو نامزالا مهل فو" عز 1 قطاف ناذكو ذراظلا ىلع ابوصنم نكت نازوجحمو ا

 | د.ملا مسالاب انناطلسرصني نا ىلاعت هللا لأسنف هدونجو باعقلاوهو نطابلا مسالا رهظم دب

 | ىمضالاْنُع كلذك هضدضمو هكرحو ءاملا ههف لعجاذا ءانالا صمصم لاش تونذلا نم ةلساغ

 | دهاجلا نوك ىنإ ( فويسلا لالظ تحن هنملا باوبا نا ) ثيدحلا ىفو رداصملا جاتىف اذك

 | دارملاوا هعم ةرضاح اهباونا ناك ىتح ةنجلل ببس ءادعالا فورس هولعي ثحن لاتقلا ىف

 | ىوقتلا نمو برعلا حالس رثك ا اهنال فويسسلا ركذ امتاو هبرضبل ةعفر نيح هفيس لظ |

 ع
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 | اكل سايس ورسإم مدلك ور هينا م لاتقلا اهف مرحب

 ةقيقلاىفةهباشتم تناكناو نامزلا ءازجاو ايزاجم ادانسا هفرظ ىلا مكحلا دانسا لبق نموهو

 موب زيماك .رخ الا ضعبلا ىف اهلعجم مل ةمرح ديزمب ةهياشتملا ومالا -ضعب زينا هلىلاعت#االا
 ادا ةصوصخت ةدابعب امهصخ ثبح مايالا رئاسىف اهلعج ل ةمرحب ةفرع مويو .ةعملا |

 5 ا اهلعحل ةمرح ديزم روهشلارئاببنع ناضمر رهش رم اذكو . مايالا |

 اإل او. ناب مالا ماكو كهف ةدلصلل نجف .[اقوا اها عناب راطلاو) كيلا عراعاس_ قدمنا
 | ضعبو تاقوالا 0 ىلاعت هللا صخف مارحلا دجسملاو مارحلا دلبلاك اهرئاس ىلع اهلضفو

 لعجناب ةمرحلا ديزمب رهشالا ضعب صيصختىف دعبالف مارتحالاو مظعتلا ديزع نكامالا
 | تءاسلا اهبف تفعاضت:و رهشالا لاس ىف اهكاهتنا' نمي ةظعاو. دشا: انه ماراخلا_كانيتنل

 رهشالا لضف مكحلا ةلئساىفو * اهتابوثم ريثكتب تانسحلااهف فعاضيو اهتابوقع ريثكتب

 سوفنلا ردال ضعب ىلع اهضعب متالاو لسرلا لضفا ضعب ىلع اهضعب تاقوالاو مايالاو |
 | اهيف دمتلاب اهئاحا ىلا حاورالا قوشتتو اهمارتحاو اهكاردا ىلا بولقلا عراستو

 ةيندللا بهاوملا نش اهضعب ىف تانسحلا فعاضت اماو . اهلئاضف ىف قلخلا بغريو |

 | تاقوالاق ٍهلممتسا |ذع بح اذا: ىلا هناا ةيدمحلا ,زاربسالا ىو.« ةينابؤلا تايئاتضتنبالاو

 | لامعالا”'ىسب هلمعتساو همه تتش هللاب ذابعلاو هتقم اذاو تاحلاصلا لامعالا لضاوهب تالضافلا

 هعسو لك ديرملا لذسلف هتمرح كاهتناو تقولا ةكرب نامرحم هتقمل دشاو هتبوقعف عجواو

 لفغىتمو تاراحتلا ناظمو تاريخلا مسوم اهئاف ةلضافلا تاقوالا نع ىا اهنع لفغيال ىتح |

 لثم ىرج دق منغت لساكتلا عد جح مل تاقوالا لئاضف نع لفغىتمو حيررل مساوملانع رجاتلا |

 ١ هنأ ناضم روش ةيلضفا ىلع م اعلا لها قفتاو * [ ى الاحو تسيتسج ناورهار داز هك ]

 مركاريشا ار الالم نمحر لاب يح داومهنال لوالا عبر رهشمث . نآرقلا هبف لزنا |

 ناضمرو بجر نيميظع نيرهش نيب لاجآلاو لامعالامسقم نمحرلا بيبح رهشهنال نابعشمل ,
 ةليل لكلداعت ىتلارشعلاو جحلا نطومهنال ةجحلا وذمث .هريغل سيل نيميظعلا نيراوجلا لضف هبفف
 ١ برقالامث مرحلارهشالادحاو هللا شارو مالسلا مهيلع ءايبنالا رهش مرح . ردقلاةلبل اهنم

 | * مقلانيدلا #8 وه ةنمملا ةعبرالا رهشالا ميرحنىا # كلذ # هوجو نم رهشالا لضفاىلا

 | 'ىسنلا تثدحا ىتح امهنم هوبَذو ابرعلاو مالسلا امهيلع ليعامساو مهاربا نيد مقتسملا |

 | نابدتلا ىف لاق * نهيف مرحام باكتراو نهتمرحكتهب 4 مكسفنا نهبف اوملظتال# 8م اوريغف |

 | هنال ريمضلاع مخل نهف ةعبدالا ف لاقو . ةزكلل هنال ريمضلا دحوف اهنمرسششع ىناالاىف لاق |
 | فلالاو ءاهلاب مجري ةرثكلاىفو نونلاو ءاهلاب عجري ثنئ.لل ةلقلاىف ريمضلانا هببسو ةلقلل

 | باكتراب لظلا اولواو ةخوسنمنهبف لاتقلا ةمرحنا ىلع ز ناهججاو دافكلااوكلَقلا نا قارنا ١

 | رهشالا هذه نا ىنعي مارحالا لالخو مرحلا ىف اهباكتراك ارزو مظعا هناف نهبف ىصاعملا

 ظ ظلغا اهيف لظلا نا ناببل كقَنق (لكو ف مارح رخل انا عم اهيف سفنلا لظ نع كيتا ةتطخ ةحرالا |

 | نف فك ردصم # ةفاك نيكرسملا اولتاقو ب مكسفنا اصوصخ ذو تاهل لج: يارا لبق هنأك
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 ةدشل كلذب ىمسف ناضمراماو . قيرفتلاوهو بدعشتلا نم نوبعشتيو نوقرفش اوناك مهلال

 لاق + ةجطاوذ هنف جحب ىذلا رهشلل لقاك لاصفلا ضمرت ىتح هيف نوكي ناك ىذلا رحلا

 اذهيرهشلا اذه ةيمست ببسو هربغو لمرلا ىلع سءشلا عقو ةدش ضمرلا ميوقلا حرش |
2 

 كناكؤ::اهيفاةمق]ور زوتهشلا: تناك ىبلا.ةنمزالا .مزاواب: روهتعلا» منن تناك ثرغلانا  ميسالا
 0 جب لد ىهس تحب منع 2 0 هيفا منال ةةاضموز هع لدق واد يش ارد دش ىا حا ضو نيه: ةسيسلا تكرو .ءداوللا

 هللا ءامسانم مسا هلعل لوقو ناضمر لوشن هك ذهاب ناكو ب قت ا اهم, ءىتواذلا

 ءاج اولوق نكلو ناضمر سهذو ناضمر ءاج اولوقنال ) ىورامل ناضمررهش لاّقبنا هجولاف

 رهشوهعلا جواتلا ف لاق * ريسيتلا فام ىلع (ىلاعتةّللا ءامسانم مسا ناضمرزاف ناضمد رهش

 ناكول هلال كلذو فاشكلاىف هرك ذ فيفتلل فذحلا ىلع لوم ناضمرو ةفاضالاب ناضمر

 برعلا مالك ىف رثك اذهلو هحبق ىنخالو ديز ناسنا ةلزنم ناضمر رهش ناكل املع ناضمر

 نسح ىلوملا لاق * ىهتنا ةفاضالا ىلع نابعش رهشو بجر رهش عيسملو ناضمر رهش

 نوكت نا دعب اهحابقتسال لاحم الف افرع ةعئاش ةّيئاببلا ةفاضالاناب حبقلا عنمي دق ىلج
 لاثنم هنال اههذيو اهعفريىا بودذلا لوشي هنال كلذبىمسف لاوشاماو . ىهتنا ةدرطم

 | اذكبارضلا تباطاذا هتتفر ىا اهينذب ةقانلا تلاش مهلوق كلذنمو "ىثلا عفداذا لوشب
 أت

 هي دقعأاَو كفعلا مف ةدارخلا نم ةفلا وهو لوشلانم وه ميوقتلا حرش فف لاقو * ناكتلا ف !

 انك نيذللا اهتاوهش عشو ةرامالا سفنلا ةفلاَح نع هيف ناسنالا جورخل كلذب ىمسامتاو |

 دج ناك كلذ نع هجورخ دنعف تايهتشملاو تاذلتسملا ءعوط قالطاب ناضمرىف ناسنالاىف |
 بصخلاةرثكل هنف نودعَس اوناك مهنال كلذب ىمسف ةدعقلاوذ اماو . عرتسيو هسفنىف ةفخ |

 ةدعقلاوذمهل وق كلمنبا لاق * ةإمهملانيعلانوكسو ىاقلاحتفب ةدعقلاو . ةكمدوعق هيف لصح

 | ةححلاىفو حتفلا ةدعقلاىف روهشملا نكل اهرسسكو ءاخاو فاقلا حيتف امهيف زوجم ةحطلاوذو |

 رردلا دقع باتكىف لاقو * هيف نوجحب اوناك مهنال كلذب ىمسف ةح١حلاوذ اماو . رسكلا |

 ريؤشلاءامتاز اعمق معلا لها ضعب ملكت ىلادللاو روهشلاو مايالا لئاتضف ق'لاللاو

 تنططضاذاو ٠ مرح |اولاق تاراغلا اومرحو تاداعلا اوكرتتاداسلا اواراخأ ترعلا تناك لاقف

 نيتاسلا ترضخاو نيحايرلاتتيناذاو . رفص اولاق مهئاولا ترفصاو مهناكرا تفعضو مهنادبا

 راحبلا تجام اذاو . نييدامح اولاق ءاملا دمحماو ءاوهلا دربو راعلاتلقاذاو . نيعيبر اولاق

 اولق لئاسولا تعطقناو لئاقلا تنعشتاذاو . بجر اولاق راحشالا تججرو راهنالا ترجو

 تلاشوبابذلا رثكو بارتلاعفترا اذاو .ناضمر اولاق ءاضمرلا تضمرو ءاضفلارحاذاو .نابعش

 اولق رارحالاو كللامملاو رافسالا نم اودعق راجتلااوأر اذاو . لاوش اولاق بائذالا لبالا

 ىهتنا ةححلاوذ اولاق جئلاو ججعلا 0 جوو جف لكنه ححلا اودصق:اذاو .ةدعقلاوذ |

 بجر وهو در دحاو © مرح ةعبرأ 8 رشع قالا روهشلا كلت نم ىا هي اهنم ©

 مرحرهشا ةعبرا ىا مارحلاع مح نيتمضب مرحلاو . مرحلاو ةجحلاوذو ةدعقلاوذ درس ةثالثو

 مز
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 ريدتسف ةرودلا مامت اذه ىلعو ىناثلا ماعلا ىف نوكيال لوالاىف ىنلملا رهشاانا ىوس لوالا |

 ةبوتلا ةروس مج 537

 يا جرخ اذلو هنم 0 2 يملا 5 هش "نا عسا قلم رو محا

 01 ااا هف رعب فقوف ةملا اذ " دج 1 00 00 هنق

 هلوه مهضدإ اهمظن دق روهشلا هذهو ”ىحساك ”ىسنلا نالطب ١

 د بحرو نيدامحو ناعيبر سا * 0 دزتب د تزردك مرح نوح

 دا: اههامو ا هحطاىذ نازادعب * دعقلاىذو دبعو موص هامو تسنابعشزاب

 لتاَه رفظي ناك مهدحانا ىتح هف لاتقلانومرحب اوناك مهنال كلذب ىمسف مرحااما»

 مهلزانم ولخو ماعطلانم مهولخل كلذب ىمسفرفصاماو . هلضرءتبالو هملكيالف هنباوا هيبا
 "كهف نكيملا ذا ءاقسلا فن “لاق كلاثل 0 هنف ةريملا را 1 00 دا زلا نم

 بصخلاةرثكل امهيف عبرت تناك بر 133 كلذب 5-5 ناعس رلا ما و . مرجلا ف ناك ىذلا
 ا نارهشوهف روهشلا عراما سودا مديرو ويملك كوادر اد اراب .امهف

 قيهألا انك هتفح» لاوالاك لا ىلع 0 نيو رخ آلا عِسدو لوالا عمر ئأ روص دعبل

 | ةانكلا بدأت ىذلاوهولوالا ميبرلا نانثا اظياوهف ةنمزالا عيب راماو . طلغ ةفاضالاو ظ

 روهشلااعس رفراعلا هيف كردت ىذلا لصفلاوهو ىناثلا عيبرلاو ٠ ءالكلا عبر هومسيو روثلأو |

 انا“ ؟ةزالاف نيعسرلا نع ازاتعل رخالا عسر رهشو لوالا عسر ين اههف لاشال |

 حرشفف لاقو *ناستلاىف اذك امهفدربلا ةدشل امهنف دمج ناك ءاملانال كلذب انمسف نايداجا

 مملا نوكسو مملاو محلا مب دبا نم ى اعف لادلا حتفو ملا مضب ىلؤالا ى مدام موقتلا

 55 لواىف نامزلانال كلذب ىمسامتاو نشخلا عفترملا يانا قاتلا ]وذل |

 75 ةرخ الا ىدامحو ةزاكذلا 0 ةنوشخلاو و/ مافتدالاو ةءالصلاىف ةنكفألاو ااراخ ناك

 ىرابك ىلاعق ةرخآآلاو ىلوالا ئدامح' لامكلا نبا -لاق'* روك ذملا ىنملا ىف مدقتملا نشل
 ثالث اهذ نوكؤ لوالاب اهنوفصيو ةروسكملا ةمجعملاب اهنولمعتسي ماوعلاو ةلمهم لادلاو |

 ١ قولو ردا ئداطح ادكو زك نتكلم اك( عشنا 9 تحفل, ةزدطبملا كلو ةاخاولت
 ا ءامتا نقاناتف رعما هو ىر ا تلا الا اف خيفاصلاو ءانالاب رخآلاىداج |

 | نوك رتيو هنومظعي اوناك ةلهاجلا ىف برعلانال كلذب ىمسف .بجراماو .ىهتنا هلا لوالا

 بجر هنومس اوناكو مظعتلا بيجرتلاو هتمظعىا و مسكلاب هتجر لاه ةيرالاو لاتقلا هف

 بجر ) هبف مالسلاهدعلاق كلذلو برعلا ةّش نم هلايظمتدشا هنوكل ةليبق مسا وهو رضم
 َتِج'َرْنا نالوا ادنكأاتللا ىذلا:هلوقب كبجو: كنصو اهنازوأ ( ناعشوا| داق |نيباىذلا فش
 نابعشو بجر نومسوا ”ىسنلا باسح ىلع بجر هنومس اوناكامالا امهني ىذلاوه مار ا

 كالذن سف نايعشاماو .٠ بجر ىىل هب نااسع كاقلاع :رو هيلع بجر نوالغف نييجر



 م غ١ *جم رشاملا ءزجلا

 نود رطفلا ةقدص اهب بح باصتلا غلبت اهتميقو ةراجتلالو ىكسلل نوكتال راد هل ناك ظ
 تدجو (قماس ناكولو هنف ةاكزال ةراحتلا كنك "لع هلعحل اءارفعز ىرتشا ولو ةاكزلا ْ

 راصقلل نوباصلاو ضرحلآو خابطلل بطحلاو حلملاو ىناثلا نود كلهتم كوالا نا قرفلاو
 ةانشإلا ىف ذك مسمسلاك غابصلل نارفعزلاو رفصعلاو نارفعزلاك غابدلل ظرقلاو بشلاو

 ريمالا برض نم سانلانبب جوري ىذلاال ءاداو ابوجو نزولا ةضفلاو بهذلاعب ربتعملا مث |
 قدصتانا ىلع رذانلا لاق اذاو رذنو رشعو قاتعالا ريع ةرافكو ةاكزفف ةميقلا عفد زاجو |

 الو اندنع هثزحم هريغ ىلع رخا مهردب ادغ قدصتف ريقفلا اذه ىلع مهردلا اذهب مولا
 نما فاخ اذا :ضيرملاو ثتلثلا نه تربتغا ئصوا-ناؤ“ةضو نيعب هتكرت نم: ةاكزلا ٍفَحْوَت |

 ىهو اهريغوداعالاو ةاكزلاو موصلاو ةرمعلاو جحلا ند ةيعرشلا ماكحالا امر ةقلعش ىلإ |

 ةغسنا ةصضواموب ,نيثالثد ضقؤك عز لالهلا خلاد لالالا نم وبتمت خلا ةيرمقلاةسرعلا روهمتلا |

 ةسمورلا روهشلان ود مو ثلثواموي نوسصمحو ةعبراو ةئامالث ةيرمقلا ةئسلاةدمو نيرشعو |

 ةئامئالث ةيسمشلا ةئسلاةدمو نيثالثو ادحبا ةراثو امون نيثالث ةراث نوكت ىتلا ةيسرافلاو |

 لك ىف رمقلاو ةنسىف اهلك ىفريست اجرب رسّدع انثا سمشللو مون. عبرو امون نوتسو ةسمحو |

 اوحلطصاو توحواد ىدج سوق برقع نازيم ةلباسدسا ناطرس ءازوجروب لمح ىمورهش

 ىلا نب نتا ةلطقتو يوسع نكت ل واح نيج ناز ةلشمزشلا ةفالا ءايقيل وافدين ا: نِلَغ

 لصفالا لصف نم ةيرمقلا روهشلا لقت ناصقنلا كلذ بيسو رادقع ةيسمشلا هنسلا نم |

 تفئاوطلا ني اسدنع تناكراطو. .ىاتغلا فا ىوخلووبهضلاق ةراتعش رطفلاو موصلاو جلا ناك

 دحاو مسوم ىف عشت مهموصو مهدايعا تناك قمرنا هرود سجشليا اهف رود هدم نع ةرابع

 سمعاتإل ةفح 1 هللا باتكىف 0 ارانبد نورشع رينان دلا نم قدتنع كلوقىفاك دك ْؤم زيك ا

 ايتكنإل هللاباتك ىف لاقاعاو ظوفح لا حوللاوهو هاكر هتيثم ازعاج رشع اننا ريدقتلاو ْ

 ضرالاو تاومسلا قلخ موي هللاب اتكىف ةّتبثم ىا هللاباتكىف هلوت هبقاعتاع بوصنم فرظ |

 رءقلاو سءشلا ىرجا ىلاعتهللانال كلذ لاقاماو ةفثكلاو ةفيطللا مارجالا قلخ ذنم ىا
 اهلوا ةدايز ريغ نم رمشع انثتاروهشلا ددع غلبم ضرالا و تاومتبلا هللا قاخ موب تاو

 كلذو رشع ةثالث اهولعجاعر اوناك مهنال ريمع, قلاب" تضخم او ةحمطاوذ ام ردكارو مرخلا

 هفاواسنا ىذلا رهشلا نولعجيو رخا ىلا رهشنم نيماع لكف جلا نورخؤي اوناك مهنا |

 | روهشلاددعناىا ددعلا ىنعع ردصم ةدعلا سَ راوجتلا 2ع نا 34 مهنع ارساهج رحب هسرو . 0 1 : - 14 هلال[ ءلأ د ا 01

 | ريغتو ءاباو وشنو ةوق تالاف رهظ كانه تلح اذا يبعلا نال ةطقنلا كال: ىلا اهدوع

 | تناك املو «دررلاو ؛نيلا سفك ىف نامزلا لدتعاو عيبرلا ةراضن ىلا ءاتشلا ةثانثر نم نامزلا

 | لقاةيرمقلا ةنسلا تناك ةيرمقلا روهشلا نم ارهش رمشع ىثانع ةرامع برعلا دنع ةنسلا

 ا ارهش 3 نالربخ # رششع اننا 0 ةدعولوةل فرظوهو ةمكح قا سي هللأ دنع 3 ادبا| 7 000 هل كرا "ىلع وعإ ح5 تا بارع ا : 7 جا

 | هي ضرالاو تاودسلا قلخ موب ة: هللابات؟ىف اهنا لاّشبالو هللادنع اهناب ففصوب ءاشالانم |



 ةبونلا ةدوس ا او

 سيل ىردصملا ىنعملا نال فوذحم فاضملاو ةيردصم اف مرتك لابو ىا *6 نوزنكت
 نع ةلفغلا مانم ىف ايندلاف مهنال ةرخ الاف هوقاذ امتاو هباذعو هلابو قاذي اعاو قوذمب

 اونام اذاف ماين سانلاو هابتثالا دنع هقوذي امتاو مونلا ىف ىلا ملأ قوذيال مئانلاو ةرخآلا |
 اوهنشنا

 ديلا ناكتفخم ارك هم, اسا ىقعا قا هئلفاغرب نافذ

 ةنئاوىهكتا[ دن ريع ناؤح * ندور نك عاق ررض |!

 ةنازخوت دلك لام ةنيزخنازكيدركك٠...هكء تسازروك دم. حاولو :نيدلانيهظ ماها ىلاماردأ

 [يفاوج هقاي نارتنا قلومرب وه دفياوجت هيناق لضاررعا نونككلذا ركلذ وكر اقوا كك لاب

 تسرخدم فايخنك ناتع * ىشورد شد ناك مردكي

 تثعصرا ذك فذ ون كدناك * راد رب ىتم ىراد هجئاز

 حئافص لعجتف مهجران ىف اهدلع ىمحا الا هداك زج ىدؤلال "زاك ةجئالعةقماعإا اتيدل ا فو

 فلا نيس هرادقم ناك موب ىف هدانع ناب هللا كحل ىتح هرهظو هنجو هج اهب ىوكف

 ىدؤيال لبا بحانص :نمامو رانلا ىلا اماو. ةتللا ىلا اما:هلبس م ناودكت اه هنط

 اعمامهحرطتو ) اهيدي عفرت ىا (اهفافخاو اهمنا وشب هءاعنتسترقرق عاقب اهل حطبالا امتاكز

 ناك موي ىف هدابع نيب هللا مكحي ىتح اهلوا هيلع در اهرخآ هنلغ ىغم اك اهحاضص ىلع
 متع بحاص نمامو ر ءانلا ىلا اماو ةنجلا ىلا امآ هليبس ىري مث ةنس فلا نيسمح هرادقم

 الو عامج اهنف سيل اهنورش هحطنتو اهفالظاب هأطترقرق ءاش اهل حطبالا اهتاكز ىدؤيال

 ناك موب ىف داع نيب هللا قضت قسءاهلوآ :ةيلخ دان اهنرغل ةنلغراوطماالكاهنرق اكتم
 ركعة هنا ملعاو * ( رانلا ىلا اماوةنإلا ىلا اماهلبس ىري مث ةنس فلا نيسمح هرادقم

 ىحضلا ةالص تراص اذإو ءاضعالا ةمعلل ركش جحلاو ةالصلاو موصلا نا م لاملا ةءعنل

 نيتتام ىف مهارد ةسمخ كيلمم ةاكزلا ىا ىهو ندبلا ىف الصفم نيتسو ةئامالث ةمعللاركش

 نم همعطا ول متي لئاعو ةاكزب سيل ضوعلل ءاجر كيلعلف هاضرلو ىلاعت هلل ملسملا ريقفلل

 مل اذا اماو هيلا ماعطلا يلَس اذا اذهو كسلعلا وهو نكرلا دوجوا دمحلا افالخ حص هتاكز

 ىلا هتاكز نم ان اش عفد 7 هننحشلمستلا م اذا اضيا اذهو كيلعلا مدعل زوج الف هنلا عفدي

 جنك هم لفاف |ذهاولاعت نيل يع وهو ضوعلل ءاجو كوامملا ريغلا همداخ

 ةاكزلا فرص ىف لضفالا اولاق مهتقفنب هيلع مكح اذا الا زاج ةاكزلا ةننب هبراقا ىلع قفنا ولو

 مث هنكس لها مث هناريج مث ماحرالا ىوذ مث هلاوخا مث همامعا مث هتوخا ىلا اهفرصي نا

 ةقدص فالح ىعذل ةاكزلا عفد زوجال هنا رطفلا ةقدصو ةاكزلا نيب قرفلاو + هرصم لها

 ءاهقفلالاق + لوالا مويلا نع ريخاتلاب 2 دودحم تقورطفلا هةقدصلو اهل تقو الو رطفلا

 كح هتدامش درتو اهريخأتب مث *أ ىوتفلا هبلعو ىروف لبقو ىر رمت ةاكزلا ضارتفا |

 م ىتح ةملظلا نم فئاخلا لقف اهؤافخا هل يحس

 0 اباصن كلمالو اهلغتس, رود هل 5 كفانا لحتق دم دنع ربقف هل لحنالف ع ذيب



 مه 61م ع٠ رشاعلا ءزجلا

 | ىا لطابلاب اهذخا درحم مهنم مومذملا نا عم لكالاب ذخالا نع ربع امناو هللا مهلتاق ايوق
 نه ضرغلا مظعم لكالا نا ىلع ءانب اولكأي ملوا هوذخا ام اولكا ءاوس ءاشترالا قيرطب |

 وا مالسالا نيد نع 2 هللا كش نع سانلا نوعنم ىا 1 نودصيو ذخالا

 ىا ه6 ةضفلاو بهذلا نوزاكي نيذلاو 8و لطابلاب لاومالا مهلكأب مهسفناب هنع نوضرعي |

 وهبرعلا مالكىف زاكلاو رخآ هجوبؤا نفدلاب كلذ ناك ءاوس امهنوظفحيو امهنوعمجي
 ناك اذا ءازجالا زنتكم مسج اذه لاقي زونكم وهف ضعب ىلا هضعب عمج ”ىش لكو عملا
 ىا ضفنت اهنال ةطف تيمسو ىتس الو بهذي هنال اهذ بهذلا ىمسو ءازجالا عمتج

 مدا جرخ امل لاش,  امهل ءاشال هناوامهئانق ىلع ةلالدنيمسالاب كيسحو قالو قرفتت

 ىلاعت هللا لاقف ةضفلاو بهذلاو دوعلا ةرحشالا اهنف “ىش لك هل ىب ا مالسلا هيلع

 ىلالجو ىنزعو رانلاب هتقرحا هلق اسق نم نكلو وخ نم متيكل ةفأر مكبولق ىف ناكول

 وعلا ةرجشاي تناو رانلا دقوتب الا راوسالو مهرد الو رانيد الو ةقلح مكذم غاصيال

 دع كلا لوضصوملاب دارملا مث . ةمايقلا موب ىلا نازحالاو راثلا ىف كال

 الو #9 مهرشبف هربخ ادتبم وهو نيقفنملا ريغلا نيزئاكلا فطلب مهريغو نابهرلاو

 اهنمهللا قح نوجرخ الو اهتاكز نودؤي ىا اهنم نوقفني ال ىا 3 هللا ليس ىف اهنوقفني

 هيلعلاقو 6 ةقدص مهلاومانم ذخإ) ىرخا ةيآ ىفىلاعتهلوق ليلدب اهتايثا ديراو نم فذ
 ناكولو (لاقثم فصن بهذلانم الاقثم نررشع ىفو مهارد ةسمخ مهرد ىتءامىف ) مالسلا

 الو لبق امتاو * ىدادحلا ريسفن ىف م" هجو ريدقتلا اذهل , نكي لاملا عمج قافنا بجاولا

 ىلعدوعي ريمضلا ليقو ةريثك مهاردو ريناند امهب دارملا نال نآش روك فل نا عم اهنوقفني
 نان وتكتاذككؤقا :اهن وكل ةضفلا ىلع وا لعفلاب اهيلع لولدملا زونكلا ىلع وا لايمالا

 لنيل لوضقننا“ اوهلؤا فوات نأ والداوج لا نوقك فيذ رفا لغنتكلا ناي نع اهدحا
 باذعلابمهلديعولا عضو «ةاباك مهرشف 98 ىف الا ( اهدعإ هلوقفف مالكلا اذكو

 موج ران ىف اهيلع ىمحم 892 باذعب بوصنم ه# مول 3 مهريغل منتلاب ةراشبلا ع, 2

 ىلعةرارخلا ةديدشلا ىا طماط رانلا دقون' موب ىا اهترارح تدتشا ىا رانلا تي> لاقب

 0 7 ىوكت 9 25 لعافلا ماقم هماقل عفر عضوم 2 اهءلعو مهاردلاو ريناندلا كلت ْ

 ا مههابج قم [ نازوس ىاهمردو اهراكتد نادب ] # اهب ه [ دوش هدرك غاد

 تلاتلبلا وففلا_ ارب اذا! :ىعلا نال. اغاتغ_نودةاضعالا..ماته ا امتاو 26 مهروهظو |

 هعضوم نم موش غلاب اذاو هنحم هنع ضرع لاؤسلا ُْف غلاب اذاو هتمج سبع ناك ةاكزلل

 ةهاجولا بلط ناك امل لاملا عي نم زئاكلا دوصقم نالوا ابلاغ أيش هطعي ملو هرهظ ىلوو
 | خفتنىتلا ةيهشلا معاطملاب مثثلا اضيا هيدصق املو ةبجلا وهو ههجو ىلعاب ىكلا قلعت ىنغلاب |

 اضيا روهظلاو ٍبونجلاب ىلا قلعت هرهظ ىلع اهيقلي ىتلا ةنملا سبالملابو انج اهبسب

 ايثدلا راد ىف مثعمح ام اذه مويلا كلذ ىف ىكلا نيح مهل لام ىا هي مت نكات اذعن |

 ملك ام اوقوذف © اهيبذعت ثلعلتلاو اهنرضم نيع ناكف اهتعفالل ىا هي مكشالو 3 ْ

 ) نووكت ) 2-0
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 ةيوتلا ةروس ميو غ١١/ ”جم

 ةنكلواباللاق.”عيطرامه. لهو كاقفال راثي دا. ىلا«مقاني !ةالص تقو: لك ىف ,هنابؤطةلاقفا كاذاف
 | اهلقلخ ايون تيليلدغلا .ناك/املف:اكالذن هلآ مقؤو أ قطرالا الامد: بارت هتالبطر نان غاؤف لذا
 ىوا رهظلا ةالص تقو اند املف كلذ ةد فرعتال لكوملا عم ترسو انوداسرف تيكاراو
 هارب واق نيوانسدالا نحااأل<لقا هللا ةرشإف ؛لصي كرا  ارانيد ىل عقدي نا ىلا
 ناك اف نيرانيد اهنم ىلا عقدف نصر الاذى اذ لمزتح»دق تاو هنالص نم غرف املف 3

 ةباحالاب ىلا راشاف ريناند ةسمخ الا ذخا ال ىلا هيلا ترشاف. ىلوالا ةرمااك راشا رصعلا تقو

 برغملا تقو ناكاملف ريئاثد ةسمخ ىلا عفدف لوالا هلعنك لعف هتالص نم غ رفاملف
 | ةريشع ىلا عفدف مدقت اك لعف ىلص اماف ىناجاف ةرشع الا ذخأ ال تلقف كلذك راشا
 راتخاف مالسالا دالب ىلإ هعوجحر َّق هب ريحو هربح نع هتلأسو 4 توعد انحصاو انلزت املق

 ىلع لاغخت هللا كنانما لاقت لغنلا ىف لع ىف ةتلمحو اداز هلت عدو الغي هتكراف ع وجت ا

 وسرلا مظعينا صاخملانمؤملا ىل ف «ماسالا قا كلذ نم ىلق ىفعقوف هبلا نايدالا بحا |

 3 ىلع ههنا تكف ءاكو 5 عفدو هللا همظع دقو قحلا نيدلا اذه هللا هلسوإ/ىدلا

 لحي ةرجش اهبف تبأا» ةنيدم.ىلا|تلصوف ادنهلاب دالب, تاخد وشلا ضب :لاقيع نّوكإلا

 اهنلع :توتكم, ةبولقم نإ ريحني ةقدرزو اهتمي تجي ردي تركوا ذاف ةائققما نوال فينس إو
 اهب نوقستييو اهب نك رتب نفل [لهاوز ةيديهر هباتكا هلا عا وسو, كج _ةياوالا هلا الرق رحاب

 مظعتساام ىللاقف دايصلا بوقعي ابا ثيدحلا اذهب تئدخ اهدنع نوعرضتيو ثلا اوعنم اذا

 دمحم ىريسلا ىلعو. هللاالا هلال ىتعلا اهثذا ىلع بوتكم ةكمس تدطصاف ةليالاب تنك اذه
 مساو ىلاعت هللا مسا نم اهيلع ام اهلامارتحا اهب قدذق اهاور ءاملا”ىلا اهب :تفذقد هللا لويسر

 مالسلا هيلع هلوسر

 نيزوك نايشا وتز دشرب * نيسوق باق ىاوه زابهش
 ١ نفك نتقلوز ءاجرلا و ةدغلا ةلاغكتق وكمال يا( تاك انرلا حدقك ىولعجتال) كدلطاىفو

 ملاذاوهلءءتسا نشطعلا نم هيلا جاتحا اذا هلحر رخؤم ىف قلعملا هحدق عم ِثك'رارلا عيضتك |

 الوا فيرشلا همسا ركذي نا قئاللا ناف ءاعدلا رخآ ىف ىواعجمال لقو ( رت هلا جتحم

 ةعدالا ناونع هلءاعدلا لعجمو نيشان

 مدقم ونروت همه رب دش د مدقم نيرخآ دش دنج ىه

 نيذلا اهيااي 8 هبانج ىلاع ىلا ةلاسو لك نييرقتملاو ادع يمان ُُض ؟ ايا هللا :انلفج
 ينال وف اع نوراه دلو نم مهو .دوهيلا ءاملع ىا  رابحالا نم اريثك نا 50

 سانبلا 2 نولكأل ف © قيس دقو بهار عج نا عماوبصلاب بامحصا مهو

 اهف ةحماسملاو 4 عئارمشلا و ماكحالا ريمغتل ةوشرلا قيرطب اهتودخأب 5 لطاللاب

 ريقفلالوش * اهنم ىلاعت هللا داع ناسو ةيالا كابدوأت ىف ةرهم قاذح مهنا سانلا نوموبو

 ىتفت.ملادارم ىلع نوّدشإ نأ نلا اذه ىف نور احلا ةاضقلاو نونجاملا نوتنلا لعش اذكهو

 أ اكن س كلذ ىف مهل ناذوريو جريتلار ف الخ ىلع لب لاوقالا جوجرع نوضفيو هلامل اعمط

 2 ال 1 نايبلا حور 2

 0 ا ا ا يب



 اقلط لل رشاعلا .دلا

 كا يس يا 0 ا 0 ه نأ قل :

 تالا ا مع قاتلا دو ياو مش

 هركواو 8 مالسالا نيد زانعاو ديجوتلاةلك ءلاعاي. هرون ماعاردلا ءانعالا نماش هللا .ديرإل

 اتاك ةردقم اهلمق ةلمح ىلع ةفوطعم ةلماو هيلع هلبقام ةلالدل ىفوذحم ول باوج هي نورفاكلا

 ئا اوه كولو لب كلذ نورفاكلا 5 ركب لولو هروت ماما الا هللا دب ريال ىا لاخلا | عقوم ىف

 ةلالد اهيلع ةيناثل ا ةلالدل ادرطم افذح باِلاقىلو مالا تفذدح دقو ضور فمر كام لك اع

 ىلوا همدع دنع قةحت نالف عناملادنع ققحم اذا “ ىشلانال ةحاو

 ةروتملا اش ننك ف :: لثك بك «ردزوزق 5 كاز رخ ا

 ني هاوسر لضزا ىذلاوه هئيدو هرول ماها الا 2 دن ئدلا ىا 3 ا 3 ا

 نيدلا ىا 3 قحلا نيدو 0 نيقتملل ىده وه ىذلا نا رقلا.ىا ه6 :ىدهلاب هه انننتلم ٍ

 لها ىلع ىا 1 هلك نيدلا ىلع 0 لوسرلابلغيل ىا هرهلظل 00 مالسالا نيد وهو قحلا |

 اديكم اهابا: ىعحستاب ناندالا ةيايش لع :قمحلا:نيدلا ريظيلاف فود فايمملا# عيلك ثايدألا !

 كي لش الر فريف سؤ دج لاعبا تاق ويطل ل وزوج طع
 ةرىعاشالادنع ضارغالاب ةللعع تسل ىلاعت هللا لاعفا نال الّقع ةلعلا ماد رباع عتب نط ْ

 ىلع ضرغلا بترت ةلزعم هلةرمك ىهام ىلع ةياغلا بتر لزف . هلاج تاياغل ةيتشم هيكل

 و ندا ك١ مهفصوو راهظالا كلذ ةينوكرشملا هركولو لف هلضرغوهام |

 قحلا نيد.ةيلغو خيشلا نبا لات شاروردكلاو لال لا ينك اءارودعت مهنا ىلع ةلالدلل |

 نا'ىور 2110011 لوزت دنع. مثو ادبا ديازللا ىلع نوكتت نايدالا رئاس ىلع !
 المسالا.الا اهلك ل املا هنامز ف كلمو ىسع لوزت ىف لاق ملسؤ هياع هللا لصادللا :لوتنو

 ءادا مزيلاو مالسالاىف لخدالا دحا قسال ذئنح هنا قدولا ورح دنع كلذ كفو

 موقنالو احشالا سانلاالو ارابداالا ايندلاال و ةدشالا ىمالا كا يمل 5 ظ

 يحاضدجا نؤكيال ماتو( مين سورا ىدهمالو ننانلإ رارش لعبءالابةعابشلا

 هيلع ىنلا ةرتع نم ىذلا ىدهملا و هت و هنرصنل لزب هاف. جب كب ىردع الإ ى

 ىقيملا لسرملا ىدهملا وه ىمدع نا امهنب قرفلاو لوسرالو ىلأ ١ سيل لداع ماما 0

 ماخ ىدهملاو ةقلطملا ةيالولا ماخ ىدع نا اضياو هيلا ىحوم ىنب سيل ىدهملاو هللا

 نعو *ىلاعت هللاىلا اهبحاو نايدالا ريخوه ىذلا نيدلا اذه مدي اءهنم لكو ةقلطملا ةفالخلا

 تدجوف مهشج رياسا تنكف نوملسملا انانغ هنا ىدالسا ببس ناكلاق مورلا ضعب
 لك عم تلعجو مهتدبق نا دعب لاغبلا ىلع مهتلمحو رفن ةرشع وحن ترساف ةقاسلاىف ةازغ

 هب لكومال تلقف ىلصي ىرسالانم الجر مايالا ضعب ىف تييأرف هبالكوم الجر مهنم دحاو
 آم
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 ييشوتا ةرو- مهي -* 2٠6

 تلا رم باقدف "نام هامان كلم انو“ ءارارتلا رك رعت يورد نوط 153
 مكتاروت مىلددجلال مكلاىتعب هللازا موقاي لشارسا ىنل لاقف هزدصف ةاروتلا تلثف ءاملا

 يدنح" نع قدح 5 نا لاق الخر نا ١ مث هبلق ر الكولا واو ياباوو رعب اف اولاق

 امب اهوضرامف اهوجرخا ىتح هعم اوقلطناف اذك مرك ىف تنفدو ةيباخىف تلعج ةاروتلان ا

 لجر بلقف ةاروتلا فذقي+ل ىلاعت لا نا اولاقف افرح اهنم رداغ هودجحي لف ريزنع مهل بتك
 6 هللا نبا حيسملا ىراصتلا تلاقو هللا نبا ريزع نومدقتملا دوهللا تلاق كلذ دعف هنا هناالا

 ءاربا نم هلعفام لعب نالوا بأ الب دلو نوكينال ةلاحتسا هولاق امو مهضعب لوق اضيا وه

 نيتميظعلا نم مهنع ردصام ىلا ةراشا 6 كلذ »ب اهلا نكي ل نهىتوملا ءايحاو ضصربالاو هكالا
 ىدادحلا لاق + لههملاكط قف مفل ابل وقوه امماوة حالو ناهرب هيف ى سبل ىا 24 مههاوفاب مهل وق

 هللانا نوفرتعل مهلال مهل ناهرب الذا ىنغملا لأ ةرامعلا نع لوقلا اذهىف نوزواج المهنا انعم

 رفكلاىف مهلوق هباشيو ىهاضي ىا 6 نوئهاضي الغ ادلو هل نا نومي فنكف ةيحاص ذخ مل

 ه6 لبق نماو رفك نيذلا لوق + اعوف سم بلقناف هماقم هيلا فاضملا مقاو فاضملا فذحف ةعانشلاو

 هللاتانب ىزعلاو تاللاوا هللا تانب ةكئالملا نولوقن نيذلا نوكرشملا مهو مهلبق نم ىا

 موزاملا رك ذ لبق نم وهف كله هللا هلئاق نم ناف كالهالاب اعيمح مهيلع ءاعد هللا مهلتاق

 رظنل | عطق ن ل ةعانش نم احعت نوكي ناز زوحمو ةققحا ةدا رارذعتل مزاللا ةداراو

 تنيك وكت وي أ 8 دارملا - !| ىلصالا ىنمملانم لاقتنالل ةححصملا ةقالعلا نع
 بحعتلا قيرطب ماهفتسالاو الصا هيلا ليبسال هنا لاحلاو لطاللا ىلا قحلا نم نوفرصي

 ماعلا ىمسو حصقا وهو رسسكلاب ريح عمج مه املع ىا # مهر ءابحا #8 دوهيلا ىا 3 اوذختا ©

 1111011111111 :لاباوا ىتاشملا ةيجتل او لاب هتاتك ةزكل 3

 هلقىفةيشحلاوةيهرلا تنكمب ىذلاوهو بهاد عمج مهءاملعىراصتلا اوذختا ىل«مهنابهروإ»

 نمابابرا ب مهنم عما وصلا ب نادكاو ىراصتلا دو لع تعور,« طلاو الرا 1كيلو

 ايف مهدابع و مهءاملع اوغاطا ىنعملاو ٠ غسيلبلا هسشتلاب اب نم وهف بابرالاك ىا 1 هللان ود

 مرحمنا) ثيدحلا ىفو هللامرحام اوللح و هللا لحاام اومرحف بابرالل ديبعلا ةعاط هب مهو سما

 نصح رك كلذ-ؤ (اؤلخا:لاحاةجوقلك ناردلا« ارا ةباوقعأ املا (ءارلطأ لاداك لزاحلا
 منقل ملح نا دقتعا ن . و نواح انا قا 17 كب مارخ نبللا نا دقتعا نم نا هلاثمو

 مهئابهر ىلع فطع 6# مجرم نبا حيسملاو ## لالح 000-5 د نكي ءازحل |

 دوهيلا عمجو اريكاولع كلذ نع ىلاعت هللا نبا هنا اولاق امدعب ادونعم ابر ىراصتلا هذخما ىا

 ةرفكلا كاوا نا لاحلاو ىا ه«اورماامو 8 سبللا نمال اوذخلا ريمضوف ىراصنلاو

 وه نأشلا مظع ادحاو اهلا اودبعيلالا 98 لقعلا ”ىدابو ليجتالاو ةاروتلا ىف او مام
 بتكلا عيمح ناف هتدابعب لحم كلذ ناف هفالخي هريغ يما اوعيطيالو هما اوعبطيو ىلاعت هللا

 ةققللاىف ىهف هتعاطب هللا سما نم رئاسو لوسرلا ةعاطااماو ةبطاق كلذ ىلع ةقفتم ةبوامسلا

 | 21 هير اضم 6 نو 3 مع هناديس © 2 اهلال ةيناث ةفص عوعالا هلاال #8 ىلاعت هللا ةعاطا



 66 يتوسع ل وعض رصمج ارجع لكس وت سيل ؟ جك وك
 نال 1 رم 90

 مي 21١5 سغاعلا ءزجلا

 نم لذلاو راغصلا داعف رايدلا كلتىف نينكاسلا ةمذلا لهاو مالسالا لها. ىلع طرغملا
 ةنياعملاك ريخلاسدلو ىلاعت هللا ذايعلاو نيمغاص مه اوراصف نييذاكلا نيملسملا ىلا رافكلا
 ىلعمللا مرح امم نامث + ةسدقملا ضدالا ىف كودتإاو قحلا لهأب قودللا ىلاعت تاولاسل

 مهراظنا اورصق امل رافكلاو ةئيطخ لك سأر ايندلا بح ناف اهتحمو ايندلا قحلا لها
 اهتالماعم ةزامالا سفنلا ةيزجو ةيزجلا مهيلع عضو ةرخ .آلانم الدب اهوذخاوادلا ىلع
 نم دبالف ةهرطلا فانأب و عرمشل ١ ماكحا تحن ةلملذ ةىغاص نزرع اهعبط فالخ ىلع

 ىونتملا فو : حورلا فرط ىلا ةلودلاو زعلا دوعيل اهلياذتو اهداهج
 تسهج سوح تاهردزا كيل * تسهوت ردنا دون نوعرذرددجتا

 تنل وكرر نوط رعاك ++ "تلد نوعَرَف مزه ار ,تشتا
 اهلازعلا دانساو اهاوعد نع ىنمت نا ىلا اهرهق نم دبالف ضنا« لاشك ةهقزع
 تلاقو 8# همكح تحن ةرخسم ةداقنم لارسال ةليالنيتا المو ةتلبطم سلاف نوكنت كلذ "ننعتو
 ناودلا "فدع مو هربخ نباو اد هز, نعل ىلع نيوتتلاب 0 04 هللا نبا ريزع دوهللا
 تسبوقعي لسنزا انحرش نب ريزعو] ةفصب نشيل هريخ هدعبامذاو اكمال والا ناب اناذبا

 كش عل مطشا مث مهئامدق لوق وهو [ دسريم نارمع نب نوراهب تشهدراهجبو ىوال طبسزا
 بسانيام رودصب حدمتوا ةفئاط منو رحبلا قو *دوهيلا زاكتاب ةريعالو كلذ مهنع ىلاعت هللا
 قس لو مهءاملع ل ادق لِشارساىنت ىلع رهظامل ليابلا رصن تحب نأ ديو يدع وتقل

 عم لباب ىلا هب بهذو هلتشإ ش هرغصتساف اريغص ةلاذادا ان َنع ناكو ةاروتلا فرعي دحا مهف

 لن وح هلزامح قع لحن را "لبان نم رب نع احن املف 0 مسا ىتب اياس نه هدخا نم ةلمح

 لكاف لماح اهرحش ةماعو ادحا اهنفري ف ةيرقلاىف فاطف ةلجد طش ىلع لقره ريدب
 قزىف ريصعلا لضفو ةلسىف ةهك افلا لضف لعجو هنم برشف بنعلا نم مصتعاو ةهك افلا نم
 اكشال ابحت اهلاق ( اهتوم دعب للا هذه حي ىنأ )لاق اهكالهو ةيرقلابارخ ىأر املف
 هريضع و هرامح تاماو ماع ةثام اتم قبو حورلاهنم عزنو مونلا هيلع ىلاعت هللا لاف ثعبلاىف
 ةّسةئام هتاما امدعب هابحا ىلاعت هنا مث دحا هرب ملف نويعلا هنع ىلاعت هللا ىمعاو هدنع هنينو
 هلزاشمو نمانأاءانضيا وه :ركتاو شانلا. مزكتاف هتلحت ىلاىتح هرامح بكرف اًضيا.هرامخ ىحاو
 دجوف خوش هيثب وئبو ةئس ةرششع ىنامثو ةنس ةثام نبا اخيش هلانبا دجوف هموقو هلها عبتتف
 جرخ ناكدقو مهلةما تناك ةثس نورشعاو ةئام اهلع ىأ ةدعقم ءاع ازودع مهتود نم
 تلاق ىنثعب مث ةنس ةئام ىتاما هللا ناكر يزع انا مهل لاقف ةنس نيرشع تنبىم مهنع ريزع
 هللا عداف ةيفاعلاب ءاليلا بحاص و ضيردملل وعدي ةوعدلا باحتسم ناكاريزع نا زوحعلا

 ادهيننع ىلع هديت حسم و ةيراعدق“كتقررع  ازيزع: تنك ناف كازا ىتح ىرصب ىلا درب
 ترظنف ةححص تماقف اهلجر قلطاف ىلاعت للان ذابىوق اهل لاقو اهدي ذخاو تحصف
 هنفتكنع تفشكف هيفتك ني لالهلا.لثم ةفاش ىبال ناكهنبا لاقو نيززع كنا دهشا تلاقف
 ر 7-0 و 0 نع 3 ةار لا طل 0 َق >ا 0 هم ةىلا 51 عجرامل ىلكلاو قىدنلا لاق «ر اذاف

00 
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 نمسلا ةياغ كلا ,ناوقلمنىا اهاربشلاو لكلا نع«نؤزتلطتو كلاؤق'قاك ةيليسية إف نكاد
 اهب ىنأي ناب كلذو ءالذا ىا هك نوسغاص مهو هه برعشلاو لكالا ببسب ةئيهلا نسحو

 رجمو هيج ىا هبييلتب ذخؤيو سلاج ملتملاو مئق وهو اهملسيو بك أر ريغ ايشام هسفنب
 عون « عاوتا ةثالثرافكلا أ رعاو + اهتودّؤي اوناك ناو هللاو دعايوا ىذاي ةيزذلا ذأ هللاشو

 اما .نودترملاو برعلا اوكرسشم معو مالسالا الا مهنم ل الذا اوملسي ىتح نولتاقي مهم
 نوكي مهرفكف مهيدل تازجعملا ترهظف مهنم ثعب مالسلاه لع ىلا نالف برعلا اوكرشم
 | مهرفك نوكيف هئساحم ىلع مهعالطا دعب قا نيد نع اولدع مهئالف نودترملا اماو .شخغا

١ 

 8 عونو * هوقحتسإ مف مهل ففخح ةيزحلا عضو ىفو ةنانملا ردق ىلع ةيوقعلاف حما

 ىراصتلاو دوهلا اما .سوجملاوىراصتلاودوهلا مهو ةيزحلا اوطغا 00 انو

 ىكأن ريغ باتكلا لها ةئس مهتاوتس ) مالسلاهيلع هلوقبف .ن ف
 باتك لهاالو اسوم اوسل نيذلاةرفكلا مهنهثلاثلا عونلاو » ل ىاك او مهلاسن |

 با ميحو تاكاور ةفضعوا ةسجذ: دنهلاو» كارلا ..نما ناثوألا ةهيكك نازعلاب كيرتتما ملال

 رسولا انافد#ت ةيزأآلا هدهش

 اهرادقءوبر لأ ربغ ْن نه موبر كب هر 5-- كفيلا عامجازاوحل مهنمةيزحلاذخا 5 اوجىلا ا

 أ١اما. احل وحلا ا ناكاذا. اذه. مهرد رهش لكىف اهردرشع اانثا ,للهتمملا:نيقفلا) ىلع

 ردنورمشعوهعبر , كادعا طسوتم دل ىلعو 4 ةيزحالف اضل ص هفصن وأ هك 2 ناك اذا ا

 اع « ماا مهارد ةعيرأ رهش 1 ْق اهرد نوعبراو ةينام ىنغلا ىلعو ناهرد رهش لكف

 سعف ص فان عاوا دعقموا نمزوا ناف خيش ىلع الو بكل نع نجناق ربقف ا

 2 اهيوتكلاو عاجز تعش رك دالة هيلع عضم اهاوسانلا ل طلاخالبهاروا |

 أ ةيرلا نال .ةيزجلاب ذخاؤبال.ءالؤه مخو _لتقلاب.تقاعبالا نش لتقلا:ىرج :ىزجيف:مالتنالا |

 | 00 لصالا معو ةاتاقملا قحوف رجازلا لصح اذاف 6 9 مو لاتقلا نم تفلخ ا

 ةيزجلا ءاداب مهرفك ىلع راف كلا رادقا زوجي فيك ةدحلملا نعطاما ىدادحلا لاق * عبتلا |

 اامكاو مهرفكي ىضر مهنم ةيزخلا ذخا نوكي نا زوحمال هنا ٍباوحلاف * مالسالا نم.الدب |

 ىلا.ءامدتسالل ةينزملا ريغب مهلاهما زاج اذاو رفكلا ىلع ل انا ملع مهل ةيوقع ةيزملا |

 أ ىلاعتّشلادحام اودعتبالنا نيءاستملاو ةالولا ىلعف * ىهتنا ىلوا ةيزجلاب مهلاهما ناك ناغالا
 | ثيدخلاق و اًضيادريغ ىلا قى رمسل ل 5 ملاظلا اىلع هلابو دوعلو اًقاطم زوحال ظ ثلا م ناف هباتكيف

 )ا

 ١ رهظ اذاو رطملا طحق ماكحلا راجاذاو ةلزلزلاو فسخلا ناكابرلا لك ا اذا سب سمح) |

 أ .ةلودلا تناك ةمذلا لها ىلع ىدعت اذاو:ةيشاملا .تكله:ةاكّزلاتعنم,اذاو_.تاوملا نثكقازلا

 ىونثملا فو : ئمورلا .نيدلارخف نبال ةيدمحلا زارسالاىف اذك ( مهل

 ىوردب ذود شباك م جم + كدر لو "0و داجلا

 ضِربالاو دوسالا رحبلا ىلعو ةيمورلا دالبلا ىلع 0 ءاللتسا نه فلالاو ةئاملا دعب |
 ا ودود هدْسأب هدئيوج ك1 نايبوار قوثمم قشاع نقابي لاب رد موس رئفد رخاوا رد
 أ 2 .

 رلغلا ببسب كلذو ىلاعت هللادس ب مالا ا 00 نوكي| ةاهوضخا ىرديالو | انلبق دحا هريملام ١
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 007702227777122 2525:9933 23522222-55252 ا ا ل ا ا

 ظ امندلا دبعت راص ىت> اهمسنو ايدلا نم نهتاهتشع نرفظي اذهبو هيناحورلاو ا

 ا
 ا

 ةيناوحلا ةيرشيلا فاصوا توتساو للاقلا لماكت كلذبو نهعبط للاب كارشالاو نهماد

 سوفنلا عابتا نع باقلا ىهنو فيلكتلا م 8 مهملع هللا ىرجا مْ غولبلاب ةوهشلا روهظ دنع

 فاضاوالاو'“ ركل كري رنا تنلاكا الثل اهفاوطت نع اهاهنو اهلاتّش هرماو

 هظوظح تاوف نم بلقلا فاخ باقلا ىلاوحب اهفاوطت نع سفنلا تعنم املف ةميمذلا

 هبهاوم لسذف نم هيلع حتفي امب طظولظحلا كلت نع نبا هانغاف نيفثلا و ةدعشإ تادفدلا نب

 | هللادنعامناىلاةراشا(ءاش ناإل هلوقىفو ةيئامحرلافوشكلاو دهاوشلاو ةينابرلا تادراولا نم
 ظفاملا لاق : ةيمجنلا تاليوأتلاف اذك هللا ةئيشمي الا لانيال

 ناكنبا كش ريدم ارز" زورا ىبا نيم ع اور وفكيشم

 ه« لاب نون ؤيال# [هكنان ١ ابز 6 نيذلا# [دينك رازراكو نانمؤم ىا ىديشكب] هاولتاقو#

 | مك هك مدا مويلابالو 8© ناميا 57 مهناعاف ةثلثم ىراصتلاو ةينثم دوهبلا ناف ني

 ىو لا داقلا: تان ىلإ ئرافتاو ةنخلا ىفبرشلاو لك الا ىنن ىلا اوههذ دوهبلا ناف ىتْش

 | ىذلا وه لماكلا نمؤملاوناجابسيل هيلع ىبملا مهتاعي اذكقرلع الك ةرخآلا لاوحاب مهملعف
 معنلاو انين قالو زئاوعو جدلا هانا عتق هعيؤتإاو 56 هناوتلت داع ىلاعت هيلا كفطي

 هماقمل بسانيو هلاحب قبلي ميعنلا نم اظح حورلاو مسجلا نم ل ركل ناف اضيا ىونملاو ىروصلا

 واتملا ريغوا طاح املا ىحولاب هميرحم تيثامىا *6هلوسرو هللامرحام نومرحبالوو#

 ه6 قا نيد نونيديالوؤإ# اهرئاظنو راو ريزنخلا محو ةتملاو مدلا لثم كلذو ةنسلا وهو

 قلو. نواشو نودقتعي ىنعم نوئيديو هنالاوعتم:ن وكي نا ناوي دخول وكم نا دو<

 نونيديالو مالكلا لصاو هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا لببق نمهيل !نيدلا ةفاضاو تباثل ا ىنعم ةرمشم ةفص

 قحاذ نا ةداتة نعو * نايدالا نم هاوسام عيمج خس اكانازيد هناف مالسالان يد وهو ق طا نءدلا

 نه ا هللادنع نيدلاناف مالسالاوه ىذلا هللا نيد نوئيديالو ىنءملاو .ىلاعت هللاوه

 ةياغلل #4 ىتح 98 نوئمؤيال نيذلل ناس وهو ليت الاو ةاروتلا نم # باتكلا اوتاوا نيذلا |

 ! هلوش لي.ءاحطغعالا. اذه نه.“ تيل لاتقلا هياغ ناف اوطعب نا اوليغي ىا © اوطعي ©

 ا ىكتقعإ هلع ررش امن دهاعملا هياععلام ىحس هانم هنيد ىزج .نم ةلعف 0 هب زحلا ه» ا

 هناف الفلا نع ىفكتو نئكشت ىا ىعذلا نع ىزح اهنالوا هيلع ةنا بوجوأ ةيزج هدهع ا

 | ىتعع مهدي نع ىا اوطعيو ريمضلا نم لاح ه# دب نع # لقتل هنع طقس اهله اذا

 | ريغ ة ةعبطم دب نع وا هف لكلا زو م عمم كاذلو مث ريغ ىديإب نثعاب ريغ مهل لتس
--. 

 دفعتو يدلل ما وكرالاو عارفا ام مهنم اهذخاىف حستحا اذاف نيعطم نيداقنم ىا

 | ىطعا لاي عوطلاو دايقنالا نع ةيانك دينع ءاطعالاف لاتقلاو لتقلا كح دوعي 0

 عسطملا فالخم هدس ىطعيال عنتماو ىبا نم نا زاخلا ةقالعو داقناو سجا !ذا هدس نالف

 ناف هلع ماعتا نعوا فيكما نع زجاعلا سقف اا ىلع هب نا بحل لو كلذلو ٠ قع نعوا

دنل نءوا عيباعت هميظع ةمعل ةيز لا نه اولذب ا مهنجمم خا ا
 هع مهلع هياوتسسم ةيما

 - تم

 دي
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 مكيلالمحتالو مكلبس نعطقتلل هلاواما نال نامل ةدشلا نمنوقلتاذاماذه مالعف اذا 2 ١

 لاقو نزحلا نيملسلا بولقفف ناطشلا ىقلاو مهيلع قشو ةكم لها سفناق كلذ مقوف أيش |
 بيضن انك دق نوملسملا لاقف ةريملا مكنع تعطقناو نوكرشملا ىنن دقو نوشيعت نيانم مهل
 هللالزناف اهيف هبيصتانكىذلا انع بهذيو تاراجتلاو قاوسالا انععطقنن ن آلاف مهتاراج نم

 هنوبلج اوناكام عاطقناو جحلا نم مهعنم بيسب ارقف ىا  ةلع متفخ ناو هه هلوق ىلاعت

 | هجوب هلضفت نموا هتاطعنم ه6 هلضف نم هللا مكسغي فوسف ه8 ٍبساكملاو قازرالا نم مكلا

 لها قفوو مهريمو مهريخ نم :ماككان1ئازاذم مكيلع ءامشلالكءازا: نان ذصاو ةماادقو وغلا

 سانلا مهيلا هجوتو متانفلاو دالبلا مهيلع حف مث مهل اوراتماو اوملساو شرجو ةلابت
 دوصقملاوهام ىفانياهب ديسقتلا ناعم ةئيشملاب هدبق مكشغي نا 6 ءاش نا 96 ضرالا راطقا نم

 دوعوملا قة بلقلاقلعتيالنا ىلوالاة افلا +ئاوفل ةليعلا نم مهفوخ ةلازا وهو ةياآلانم

 تايلبلاو تافآلا عيمج عفدو تامهملا عيمح لينىف هللا عرضتيو هبدعو نممركب قلعتب لب
 كلذفف لضفتم وه لب ىلاعت هللا ىلع بجي سيل دوعوملا ءانغالا نا ىلع هينتلا ةيناثلاو +
 | ىلا ةيسنلاب دوعومب سيل دوعوملا نا ىلعهينتلا ةثلاثلاو * هتداراو هشيشم نعالاهلضفتبال
 مكحلاصب ه6 ملع هللا نا  نامزالاو ةتكمالا عيمح ىلا ةيسنلابالو صاخشالا عيمج

 | ناشيإا لامآ قيقحت تساهدنتك مكح ] ىنشاكلا لاق * عاميو ىطعي ايف « مكح

 [ دياشكب يركيد ددنبرد ىردركأ
 بابسالا ببسم دراذكن عياضدك * ىراذكيوت عياض ركأ رادم ناك ظ

 باوبالا حتفم دياشكب ركد ىرد * ىدشيردوترك ١ناسحارد نمىارب

 مايا ةرششع مرخلا ىف ةيم تعج لاق هنع هللاوضر ىرصبلا بوقعي ىبا خيشلانع - ىور -

 تجرخف ىنعض هبنكسيل أيش دجا ىلعل ىداولا ىلا جرخا نا ىبفن ىتتثدخ افعض دجوف
 كالو ا الئاق نأكو ةكمحو:اهنما ىلقى عوج وق اهتذخاو:ةحيو راع ةكحال تل تاكخلوف
 تلغ مقز اهب ةسمرف :ةرغتم !ةجسوولوللا ةيكاتتم, كظللا قوكي اًهوكنلاو كاران دلع (كابخ
 فك تلق كلهذه لاقو ةرطق عضوو ىدي نيب سلخ ءاج لجرب اذاف تدغتقف دجسملا
 رذنف قرغلا ىلع ةئيفسلا تفرشاف مايا ةريشعذنم رحبلاىف انكانا ملعا لاقف اهب ىتصصخ

 قدصتا نا هللا ىينصلخ نا انا ترذنو ”ىثي قدصتي نا هللا انصلخ نا ارذن انم دحاو لك

 اذاف اهحتفا تلق هتقل نم لوا تناو نيروالا نه ىرصب هيلع عش نم لوا ىلع هانئ

 تلقو اذنم ةضبقو اذزم ةضبق تضبقف باعك ركسو رشقم زولو رصمم ذيمس كعك اهف
 ذنم كيلا ريسي كقزر ىسفنىف تلت مث اهتلبقدقو مهللا نم ةيده كناببص ىلا قابلا در

 بئاصلا لاق * ىداولا نه هبلطت تناو مايا ةرشع |

 ارم دشاب ارج ىزور ٌةشيدنا خرج ريز * تسلصاحىف سفق جنكرد هنادو با ركف

 نايك غلي ناىلا ناسنالا نعفيلكتلا لق عفردق ىلاعت هللازا ىلا ةراشا ةينآلا فو © |

 ئوقلا«نم_ةذمتلم :كلفلاةفك لحفل نطو اهئاقتطو:نيشنلا تناك دكا كلت ىف كلاقلا |



 ج١4 زك رشاعلا ءزجلا

 ,دملا ةرمح .اعبرا لاق مالسلاهيلعىنلارمتعا مك اسنا تلأس لاق ةداتق نعو*
 ةمينغ مسقذا ةنارعجلا ةرمعو .مهلاص ثيح لباقلا ماعلا نم ةرمعو . نوكرسشملا هدص ثبح

 سو هيلع هّللاىبص هناف ةنيدملاىلا ةرجهلا دعب هانعمو ةدحاو لاق جح كتلة نينح اهارا
 | جح ةعساتلا كسلا فو ةضورلا بحاص لاق اذكو ىلاللاو رردلا دقعىفاك اهل جح دق

 ةرجهلادعب مالسلاهيلعىنلا جحبملو عادولاة ح تناك ةرشاعلاىفو .سانلاب هنعهللاىضد ركبوبا

 رمح عبدا ةرجهلادعب رمتعاو اهددع ىلع قفل تاجح اهدعبو ةوبنلال بق جحو اهاوس
 مسو هيلع هللا ىلص هتاف ةريشع ةيدالاىفو .مالسلاهيلع ىلا نبا مهاربا تام ةنسلا هذه ىفو

 اقليم كتدق: كا طتسب قو :ًالؤتسو: اوني كسنا ضان فات لغحاو ريجلاب ال متخا مهللا ىهتنا

 ىنعمي ردصم نيتحتف سجلالا *« سجن نوكرشملا امنا ومآ نيذلااهيااي 9 الئومو امأقمو
 مهنم ىربتلاو مهنع بانتجالا بحي ةساجنلانيع مهنأك ةفلابم ردصملاب اوفصو ةساجحتلا

 بجي هناىف رذقلا ىرجم ىرجم كرشلا نال اسجن كرشملاىمس ىدادحلا لاق +مهتدوم عطقو

 ةساجنلا نع نوبنتجالو ثدحلاو ةيانلا نم نورهطتيال مهنالواتاساجنلا بنج بج ام هبنج

 ةيقيقحو ةيمكح .ةساجلل ىوذ ىنعم سجن مهناب مهيلع مكمفل ابلاغ اهل نوسبالم مهف ةيقبقحلا
 داقتعالاو كرشلاب اوسحت ثيح مهنطابف ةساحن ىوذ ىنعي سجن مهناوا ةرهاظلا مهئاضعاىف

 فاحص اهزيدقت هلا و وخا ةردكلا فذ طنطا نم ناؤكي نات للاخ اذنك زق لظالا
 الضف ةساجنا|نيع مهنا ببسي هونرشالف ىا ةيببس ءافلا * مارحادجسملا اوبرشالف

 ال ىا نادتلا ىف لاق * هلوخد نع مهم ىف ةغلاسلل هبارتقا نع مههن ناف هواخدي نأ نع

 ةعبسىلع قارعلا قيرط نمو لاما ةثالث ىلعةنيدملا ةهجنم مر ا'دودحو هلك مرحلا اولخدي

 تزول قا لاكمإ 'ةعفن رق كيضاملا ورأس ند كاما هيك هكتارا لورا ؤمأ لاثما
 جحمىىتلا ةرجهلانم ةعساتلا ةنشلا وهو # اذه مهماعدعب 98 ىهتنا لاما ةرسشع ىلع ةدج

 هيلع ىذلا رهاظلاوه ةرشاعلا ةئسلاىف عادولا ةحح تناكو اريما هنع هللاىضر ركبوبا اهبف

 ارمتعموا اجاح لوخدلا نم عنملاةِي آلا نم دارملاف مظعالامامالا بهذه ىلع اماو ىبفاشلا مامالا

 ىدان نيح هنع هللاىضر ىلع لوق هيلع لديو ماعلا اذهدعب اورمتعيالو اوجحال ىنعملاف
 مارحلادجسملاو مرحلا لوخد نم هدنعكرشملا عنيالف كرشم اذه انماعدعب جحالالا ةءاربب
 فالخب ابنج دجسملا لوخدنم عنمالو ىذلا ماكحاىف هايشالاىف لاق * دجاسملا رئاسو

 مرحلا ماكحاىف لاقمث . مارطادجسملا ناكولو اندنع سم نذا, ىلع هلوخد فقوتالو مسملا

 نم عنب هسملا بخلاناىف ةمكحلا لعل ريقفلا لوقب *ىهتنا هبف لوخدلاهلو رفاك هيف نكسب الو
 ةبانْلاو ىلقلا ثيحلاوا كرششلانم رفاكلا هيلع وهامزا رفاكلادبنجلا نود دجسملا لوخد

 انال عنمي ةيقيقح ةساجن هيلع ناك اذا عن هعنمىف ةدئافالف ىروصلا هثدحنم مظعا ةيونملا
 | .ةجبانبلا  قيناخلاو نائنصلا لادا ةئارخا اولاذاذلو تاَروذاقل طن دجال ٌيهطتتا نورومأم
 | لاق .مارحادجسملا نابرقنم اوعنم املف اًده هابشالاىف اك هركفالاو مهسيحنأ بلغ ثيح
 | لهااي نوملعتس هنااا دخت لقا زق قو نيكترااملا رم مهريغو لئاو نبركب راجت نه سانا

 ةدعقلا ىذىف هس



 ةيوتلا ةروس مج + ٠ ذي دهم

 ةنثدخحت انآ ذود اهفكشسل نصل ارم, از رزيقلا اذا يدل لملف( لالا رم ةثاوس تاعارو اةلاقق
 هتلحار ير ,و افورءم الحم ءانهدلا ىلا ىتح هضكرو نلف كويت لاب اعدك

 لسا نمنع مالسل اهيلع هلمعتساو هلامو هلها هيلع د رفاس او ةنار ,عجاب هكرداف هللال وسر قلو

 نا اهنم +تاراشا ةصقلا ىف مث #مأشلاةماع حتتفا نم 0 فوعنب كلام ن ناكو نزاوهَنَم

 اويحا الفي داوقلاو ةاقلكللا ةياغف اوناك ةءقاولا كاتىف سو هيلع هّللاىبسص هللالوسر كب
 اومزه ىتح مهاوق ىلاعت هللاىملا مازهنالا لاحىف اوعرضت املف نيءزهنم اوراص مهترثكب

 هللاعاطا ىتمو نيدلا هتاف ايندلاىلع دمتغا ىته ناسئالانا ىلع لدي كلذو رافكلا ركسع

 باسالارثكا نا كو .هوجولا نسحا ىلع ايندلاو نيدلا هللا هنآ ايندلا ىلع نيدلا حجرو

 اذكف .هللا لضف ضح< الإ لصحال ة ةققح ١ىف هنكل ىروصلا حتفلل ار رادم ناك ناو ةيروصلا

 الا لصحبال اضيإا ةقيقحلا ىف هنكل ىونعملا حتفلل.اهس تناك ناو تاعاطلاو لامعالاةرثك
 ظفاحلا لاق : رافغلا هللاىلا عرضتلاو راقتفالاو زجعلانم دبالف ىلاعت هللاةياده صوصخم

 شدياب لكوت دراد رنه دصرك ورهار * تسيرفاك تقزطرد شنادو ىوقترب هنكت

 اوننره نجح ةريتكلا !واكتتؤا دق مهنال ةري .كلا لمع ناو ناميالا نزال نمؤملانا.اهنمو*

 هتنيكس هللالزنا مثإ هلوقىف نينمؤم ىلاعتلا مهامنف؛نيكربشملاب هدع<نم ارك | مهددا :ناكو

 نمؤملا جر الف ىلقلا قيدصتلاوه ناعالا ةةرقح نال كلذو هيلا ىلعو هلوسر ىلع

 داعوا ةيلهاج ةريغوا ةوهش ةيلغل. ةريبكلا ىلع مادقالا درحو هيفانيامب الا هب فاصتالا نع

 هيفاتنال ةبوتلا لعن مزعلاو وفعلا ءاحزو ةراقفلا فون هب نآتقا اذاءاطوضتر قوموا لسكألا

 ظفاحلا لاق

 دورت دق نيدب تعيرش ىور بآ هك » تسم نم تلزب ىوفع نماد شوب
 ىئدعسلا لاقو

 تسئرفغم دما اراقشا هك رادرتوك فقل ىور زأ هدرب

 ةملسنع ىورام اماو *نطاوملانم نطومىف طقمزهنيإل لس و هيلعىلاعت هللا ىلص هنا اهنمو +

 نم لاخ/ اهوهنف اماه سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هن تريم هنع هللا نضر عوكألا نبا

 مالسلاهيلع هللاىبن نا لاق نم طبارملا نب هللادنع ىضاقلا لاق * مالسلاهيلع ىبنلا نمال ةملس

 هلصخخب قلبال ام هلا بسن ةناف لتق الا وو تمعلتاو اهيق بان ناف باتلس هنوانغ ضعب ىف مزه

 هللاءاطعادقو هتءضع نم نيشو.هيصانمءةريصب ىلع وهذا هيلع زوال كلذو اصقن وطاف

 هقح ىف مازهنالا روصتب فئكقف نيلاعلاننم ادحا طعبملام شالا ةطابردو ةعاحشلا نم ىلاعت

 تيخاو كت قدكو مظع.وت قلخ * تسهابش كئالمو نهاش

 نوئالثلاوهو هسقن هف ءرملا دهاجل وومردق فرعي نا بشي فيرش رهش ةدعقلا اذزا اهئمو*

 روط ىلا اهدعب ”ىحم ىتح اهموصننا.هصاو مالسلاهيلع ىسوم اهيف هللادعاو ىتلا انو

 هيلا .هرحاف نامزلا .ّللازاتساة نع هللا ئضؤقنرابحالا ضكللاق.« تادهاشملاوأ!تاملاكملاوةاحاتملا
 كلاتقلانع هيف مهدوعقل ةدعقلا اذ ىمسوفالخالب مر ارهشالانم ةدعقلاوذو مرآطارهشالا

| 
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 قشلاو ريسالاو ب[ لئقلاب 3 اورفك نيذلا بدعو 00 نيكولا تواقىف نعرلا ءاقلاو كلذ

 اي هللا مزهاملو « ايندلاىف  نيرفاكل ا ءازج © ر م5 نامت مهب لعفام ىا #*« كلذو و ع

 ١ الجر-هللالوسر ثعبف , مهلاوماو مهلابع اهبو. ساطواب اولزنو نيريدم اولو.نينح ىداوب
 | هللا زهو اولتتكإو مهلا راسف ساطوا نخل لددح 1 لع هرماو صاعوبا هلل ااه نايرعشالا نم

 ْ اهب نصحنو فئاطلا ىلاف فوع نب كلام مه ريها برهو مهلابع نوملسملا ىسو ناك سشملا
 فئاطلا ىلا مالسلا هلع هنأ مث صماعوبا نينم وملاريما لتقو ذخا نمف هلامو هلها اودخاو

 ةنارعملا ىناف مهنع فرصنا مارح رهشوهو , زم وذل اةكاملف رهشلا كلذ ةبقب مهرصاخل |
 ةنار عاب ى قلت تناكو دعستنب ةطلر ىهو ه ةأرعا مساب ا فئاطلاو ةكم نيب عضوموهو

 أ ةلل ةرشع ثالث اهبماق نادْعب ةرمعباهنممر حاف هنوف تضق ىتك ز ىل !اعت هل وكف ة ةدا رملاىضو

 ا قالا هّدس ىسلا ناكو ساطواو و نينح مانغ اهب مسقو اس“ 8 ) وءيس أاهنم متع لاقو

 ْ ل ةضق هقوأ الل ةعيراو نيرا هنحةؤك يلا اذلا نيرشعو ةعبرا لبالاو نبأ

 نم عبرا لجر لك صخ قبام مسق املو لبالانم ةئاملاو ن نيسجلا لجرلا ىطعي لعل اسانا
 ظلال ان انغو مهئامد نم رطقت انفانسا نا بحعللاب راصنالا نم ةفناط ٠ لاقف ةاش نوعبراو لبالا

 |( 0 ىذلا اذهام راصنالا رششعماي ) لاقف مهعمل مالسلاهلع ىلا كلذ غلبف مهيلع
 ااةلدا كو ى هللا ؟ ادهف الالض اونوكت ملا ) لاقف نوبذكي ال اوناكو كغلب عدلاو ناقن
 ىلا هللاوسرب نو !ابالاو ءاشلاب سانلا بلقني نا نوضرتاما منك 3ك و مكو ىبهللانعأف

 هيلع هللا ىلص لاقف هلوسرلو هلل ةيحم الا كلذ 1000 انضرىلب اولاقف (مك 45

 | كح نباب سن دا 4 كلذدعب نم هللاب وتب مث (مكنارذعيو م كناقدصيهلوسرو هللانا) 2
 دوت طوف مالستلل هقفوي ىل هين ةمكمل مهم هيلع بوت نا 0

 - ىود - مهبشوو مهيلع لضفتي © محر » ىصاعملاو رفكأا نم م مهنم فلس امج زواجي
 سانلا رباو سانل ا ريخ تنا هللا لوسراي اولاقو مالسالا ىلع هوعيابو هللا لوسر اًواج مهنم اساننا
 لوقلا ريخنا نورئام ىدنع نا)مالسل اهيلع لاقف الاوما تذخاو اندالواو انولها ىبس دقو

 عمجو ع أيش ناسحالاب.لدعت انكام اولاق (مكلاوما اماو ؟ءاسنو مكيرارذ اما أو راخا هقدصا
 ناوسنلاو ىرارذلا نه مهنم ىسام رايتخا نعلوقلا اذهب اونك رخافملانم دعناموهو تح
 04 عاجرتسا رايتخاو رسالا لذىف ناوسنلاو ىرارذلا كرت ناف كردلا ع ءايرتساا لع
 نا )لاقف مالسل اهيلع ىنلا ماقف ةء ءورملا ىفاسو مهباسحا ىف نعطل ١! ىلا ىغشي اهيلع

 جس ناكني اش نابصنالاب اولدعي مف لاومالاو ىدارذلانيب ملي مخ اناو نيملسم انؤاح
 :.نكلو اًطمافال نفق هل باطاه لغفيلو) ريأش موليق ىا (هنأشف دري نا هسفن تباطو
 5 لعل ىردنال انا) مالسلاهيلعلاقف انملسو انيضر اولاق (هناكم هبطعنف اه بص( جاذلع
 لج لف تاو عروقم لا ءاف رعلا هيلا تعفرف (انلا كلذ اوعفريلف م ؟ءافوتعاوز ا دم

 نصح قحلف بره هللالوسراي اولاق (ىوع نب كلام لعفام نزاوه فول سو ياعم !اعت هللا

 ١ هلها هيلع تددد املسم ىنانا نادلا هوريخا) و ةيلع راع هللا بص لاقف تعمم فئاطلا
7 
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 ةياونلا اوس هك خ٠ا/ عم

 50 مث نيلاعلابر ليلخ مهارباانا لاق تيل نك رخآلل تلقو نيملاعلابر ىب حونانا ْ
 تلدوضرالا لهاو تاومسلا لها هبنمؤيى كرهظ نه: نجرخسل كايؤر تقدصنا اولاق
 | تاي لعي لدي موحش اهعوجاوو ةلسلسلا قلح ل اا دتل مراطنا زا معانتا ةزك_ لعاةلشلبلا
 اذهىلاو مهاربا ةلم هبرهظتسو حوت موق كلماك هب نم وبل نم كلهسو هرك ذولعو هع

 لاق نينح موب مسوهرلع هللا ىلص ىنلا ةراشا تعفو

 تلظلإدع قااثار«نينذك اليئلإانإ

 هنا ىور  ىهتنا هتلكواعو هتوينلعنم اهيفامل اهبارختفم ايؤرلا كلت بحاص نباانا لوقيهناك
 ةرسشع عضب كلذ لعف مهل فقبف هب هيلع نوامح مث ن نورفش راثكلا ىلع لمح ناك مالسل ا هملع

 ىلع 00 اذهب كصانو 0 وحن هبعرستالثل ةلغبلا تنكر تنك, سابعا لاق ةلص

 الا كلذامو هسفن ىلع رافكأا فلو لاحلا هكللتىف همسا فخم ثيح هتعاجش ىهانن

 شايعلا لاقو (ىتدعواع ئش ١ :تواي) لاق ”كلذدنف مكحلا زيرملا ب ادتعنم اديؤم هنؤكل
 ىدانف ةكم ىلع اموب. ريغادنا هتوص ةدشنم ىوري(سانلاب حص) توصلا ىروهج اتيص ناكو
 راصنالا ىدانف لاما ةينامكثنم عمسي هنوص ناكو هنوص تعمس لماح لك تطقساف هاحابصاو

 مهو ةرقبلا ةروس بادكااي ناوضرلا ةعيب لها مهو ةرحشلا بادكااب ىدان مث اذخف اذخف

 ةرقللاةروس نوظفحم اوناكو «نونمؤملاوهبرنم هيلالزنااهلوسرلا نمآ )هلوق يف نودوكذللا
 ةعامح ىا ادحاو اقنع اوركفانف دج دقف نارمع لاو ةرقلا ةروس ظفح نم نولوشو'

 ىلع هتنيكس هللا لزنا مث 00 كلذو كيبل كيبل نولوب مهو ةعفد ىنعي ةدحاو

 تا اهلا نئمطتو بواقلا اهببسي نكست ىتلا هتمحر ىا ه6 هلوسر
 06 نينم ؤملا ىلعو 96 اضيا كلذلبق مالسلاهيلع هلةلصاح تناك دقف ةنيكسلا قلطماماو بيرقلا
 «راصباب ىا :6 اهورتمل ادونج لزتاو 8 اورفظو نومزهنملا داعف مهريغو نيمزهن.ال لماش

 رافكلا مهارب ناكو قلب لويخ ىلع ضايبلا مهيلع ةكئالملا مهو اضعب مكضعب ىريك
 (سطولا ىمح نيح اذه) لاقف 3 لاثقا ىلإ مالسلاهيلع ىلا رظنف 0 نود

 هذهو رولا لصالا وهو م >للا اهيلع نووشي رانلا يع وعلا دقوب ةراح سدطولاو

 برخلا ةدشنع رانك تالا لك : سو هيلع هللا ىلص هنمالا عمستأ لا 0

 تداكىتح هتلغب تضفخلاوا (ءابصخلا نم ىنلوان سايعاي) لاق لب لزنيمل لبقو هتاغب نع لزنمث

 قسولف (© وجولا تهاش) لاقو نا ا هبىىر ف بارت نم ةضبق ضيق مث نر الآ "نينعأ 7

 توا مظعاوهو ( ةعكلا برو اومزهنا) مالسلاهيلعلاقمث هانيع هبت ًالتماالا دحا

 هنانغط اهدعب دازلب هلش تّئشي ملو ودغلا ريشل مهيصعو ا اهعالتباز ال ةءحاصعلا

 هناعد نم ناك و هلمش تشو ودعلا كلها هناف ىصحلا اذه فالخب ىموم ىلع هوتعو
 مالسلاهيلع ليربج هللاقف (ناعتسملاتناو ىكتشملاكيلاو دما كل مهللا ) ذئموب. مالسلاهيلع
 لئقف ذئموبةكئالملا ددعيف اوفلتخاو . رحببلاقلف موب ىسوم هللا اهنقل ىتا تاملكلا تنقل دقل

 لئقو اولتاق ليقف اضنا مهلاتقىفو .افلا رشثع ةتس لبقو ىالا ةينامث ليقو فالآ ةسجخ
 ْ .مديأتو ةنسحلا رط اأو اول ءاقلاب نينمؤملا بولق ةبوقتل مهلوزن ناك ماو ردب موبالا اولا



 مكي خ4٠ تمم رشامعلا ءزجلا

 دامعالا مزاتسيالو هللاىلع لك وتلا ىفانيال اهبلوقلانا ىهاظلا هيشاوح ىف حسشلا نبأ لاق « |
 تعقوناىنعملاو . ةرثككلاب باجتاو ةلقلل ىنن ةلق نم موملابلغن نل هلوقناف ةرهااظلا باسالا ىلع |

 مالسلاهيلع دواد عرد سيلو لدلد هتلغب مسوهيلع هللا ىذ» بكرف ةلقلاريغ رخآ 5 |

 نينحم .ناكءاملف راصنالاو نيرجاهملا عم تايارلاو ةيولالا عضوو تولاج لتق نيح اهسيل ىت

 مهلاونكك اوناكو موقلا مهيلع جرخ ءاثالثلاموي حبصلاشبغ دنع كلذو ىداولا ف اوردحتاو |
 ىرارذلا اولخو نوكرشملا مزهناف اديدش الاتق اولتتقاف ةامر اوناكو هقاضمو ىداولا باعشىف |

 تكرداف مهيلعاوامحو اوعجارتف حئاضفلا اوركذا هدا فوزي ارينا هر 30

 ةاش بلح رادقم مهل اوموقي ملو اوفشكتاف باجمالا ةلك مؤش مهقْلىا باجالاةلك نيملسملا |
 ءاطعا ءانغالاو « [ امثترثكنا انعنارخا ,كن عفد سبب ]5 ايش مكنع نغت ف ##ىلاعتهلوت كلذو |

 تقاضوت# ف ءانغالا نم ام اش مكتجاح هب ن وعف دنام ةقكلا كلت يا ةجاملاهب عفدت ام

 نودجنال ىا عم ىنعمي ٠ ءالاو ةيردصمامزا ىلع اهتعسو اهبحر ىا # تبحرام ضرالا , مكلع |

 سعاشلالاق : هناكم هعسيال نك اهبف نوت الو بعرلاةدشنم مكسوفن هللا نثمطت ارقم اهبف
 ؤ لباح ةفك بواطملافئاخلا ىلع * ةضيرع هو هللا دالب ناك

 آلا
| 

0 
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 دخلا لو ةواتإل نيمزهنم ىا © نرربدم © «روهظ رافكلا د ملومل و قف ديص ةلاح ىا

 غلب هنا  ىور ب .لابقالا فالخ فلخ ىلا باهذلا رابدالاف . ربدا ىا ابراه ىلو لاش

 | ناوفصوخا لاق ىتح ةتامثلا اورهظاو ةكم لهانم موق كلذب رسو ة كم مهمزهنم ىا مهلف |
 هللا ضف تكسا كرشم ذئمويوهو ناوفص هللاقف مويلا رحسلا هللا لطبا دقالأ همال ةيمانبا

 ١ جر: ىضاربديو .قكللم ىا :ةيبويزلا نم ىبزي نال! هللاو: كنانسا, طقسا .ىا:كاق

 سو هيلع هللا ىلض هللال وسر قب اومزهناالو نزاوهنم لجر ىب رينا نم ىلا: جا نشير نم

 نلطملا ديعنزب برح نب نايفسو»ا 42ناو هتلغب خل ماحب ادخل سابعلا همحالا هعم سيلو ةهدحو

 لوقيو نيكرشماوحن ةلغبلا ضكري وهو هباكرب اذخا
 كلظملا دع نيإ:انإ تدك, ال ىتلابانإ

 | برعلانال هللادبعنباانا لّقمملو بلطملا دبعن بانا لاقامتاو دصق نع عمل هنال رعشب سيلاذهو

 سيلف هتايحفف هللا دبع توللو هترهشل بلطملادبع هدج ىلا لسوةيلع هللا ىلص بسنت تناك
 نباانا لاقاءا مالسلاهيلع هنا ىناطخلا لاقو + ةلهاجلالمعنم وه ىذلا ءاب الاب راختفالا نه

 بلطملادبع اهأرايؤر كلذب مالسلاهيلع مهركذ نكآو راختفالا لبس ىلعال بلطملادبع
 هتوبن لئالد ىدحا ىهو اعايا مهركذو اهبمهفرعف مهدنع ةروهشم ةصقلا تناكو هتايح مايا

 انيبمالسلاهيلع ىنلادج بلطملادبعنا ىل اللاو رردلا دقعىام ىلع ايؤرلاةصقو + مالسلاهيلع

 شيرقةنهكى اف لايام لقعا مالغ ذئموياناو هتءبتف سابعلا لاق اروعذم هبتنا رجحلا ىف مئانوه
 قراشم غلبدق فرط فارطا ةعنرا اهلو ىرهظ نه تجرخ ةضفنم ةلساسز أك تيأر لاقف

 رظنااناانيبف ىرثلا زواجدق فرطو ءامسلا نانع غلب د3 فرطو اهبراغم غلبدق فرطو ضرالا

 لاق تنا نم اهدحال تاقف ناخش ىلع ماق كلذك انا انيبف رون اهلءارضخ ةرجش تداع

 (انا) ندد -



 جيشوتلا ةدوغ مدي ؛:8٠ زح
 دست

 حم اهيرماو يع اهزفأو ماسلا دنقلا لهالالا ميشال مظعباب ةصا !الاةحلا لوقا *
 ١ ما 1 00 اورثآ نيذلان ,م انجن 0

 ْ مكفعض عم مهيلع مكالغاو 5 دع ىلع دمح باتا اي 10-5 هي د هللا كر صن دق 0

 نطوم عم . اهتاماقمو اهعقاومىمو بورا نم ير ا 0 ؟ددعو مددعتلتو

 ريذنلاو ةظيرقو تازحالاو ردي تاعقاو اهيدارملاو مل ناسنالا هبماقا عضوم لكوهو
 فاضملا فذحب نطاوم ىف لحم ىلع فطع 4 نينح مويو »8 ةكم حتفورببخو ةيدحلاو |

 ةريثك نطاوم ماياىفوا ناكملاىلع ناك افطعءنم نوكل نيتحمون نطومو ىا اهدحاىف
 ' اهيذئموي ب رحلا عوقول نيتح ىلا مويلا م .ضاو نامزلا ىلع نامزلا فطعنم نوكيل نينخ مويو

 ىذلا عضوملامساب ساطوا ةوزغ اهللاقيو نزاوه ةوزغ اهللاقو نينح ةونغ هنينح مويف |

 1 0 3 كك مكسح اذا د اعلا كف نيبداو نينحو صالارخآ ىف ةعقاولا هب تناك

 بحيتلاب رو 8 ناجبالاو ؟ددعزو هفوو كددع 0 كر ىا [اراشدروا وأ تفكشب

 دهش نم مهم فال 1 ةرشعافل ا رسشعانماا مهو نيملسملا نيب نينح ىفةعقاولا تناكو نإ منح موب نم لد: وهر
 ا 200000 اله 1 5 هو 4

 هبال كلذب او.س ةكم لها مهو ءاقلطلا نم نافلاو راصنالاو نيرجاهملا نم 2كم حتف

 | ةعب ل فقثو نزاوه نيبو راسالاب مهديقملو ةونع ةكم حتف موي مهقلطا مالسلاهيلع

 | اا ىف ةكم حتق مالسلاه اع هنا - ىور  برعلا رئاس دادمانم ريفغلا اة ىو فال

 | "فيكما: ناصع نم تضم ةلل ة ةرشع 00 لدقو مايا ةثالث هنم تب دقو ناضمر

 | ناهتساو نينا وو وقر ىلا اطلراخ دتل«نفانللا»تيشلاا مور هادعفلاوشلاغلد ناباجلا راف
 |ةلاكرا تحف ني>و هقفلاو ننسلا مهملعل ليج نيذاعمو مهب ىلدي ديسا نب ناتع ةكم ىلع

 ةدرم ةاغط اوناك امهل»اناف افَشو نزاوه الا برعلا لئابق مالسلاو ةالصلاه يلع هعاطا

 مالسالا ىل | مهوعدي مال !اهيلع هنا اونظو مسوهيلع هللا ىلص هللال وسر مهوزغينا اوفاخف |

 ظ مه سما اوعمجاف وع اموق ىقال ادمنا اولاقو اوغبو اودعش مهيلع كلذ لآثف ْ

 لبالا قوف ءاسنلا اولء>حف متءارو مهءاساو مهءاسنو مهلاوما مهعم اوحرخاف كلذ ىلع

 | هلها نعمهنم لك لتاَش مك اكو مي منغلاو لبالاب اًواج مث لاجرلا فوفص ءارو

 | ثعب مال كاولع نك دقو ساطواب ولازم و كلذك اوراسف مهرب دحا رشالو هلامو

 | عمسفق مهيلا لصوف ملس ىرنم رذح ىنا نب هللادبع وهو مهلاحنع سسجتيل انيع مهيلا |
 ! مقااذاف 5 فال ةعيرأ مزيل منا هباصال لوس نزاوه زار كف وعنك كلام

 اااهذالا «ةقبالاب ناولخقتالا ساق كلن زيبا ]دا وانك لقةداخلاو انجب[ دوعن مهيلع اولمحاف

 | ةملس لاقف مهتلاقم نم عمسامب هريخاف مالسلاهلع ىلا ىلا نيعلا لبقاف ج رفالا اك قفل
 ا زورسعأام ] ة.سرافلاب هانعم ةلق نم مولا بلغننا هللالوسراي ىراصنالا ىسقولا ةمالس نبا

 ركبو ااهلاقةملكلا هذهنا ىلقو كيم دما اسف [ دش مهاوخت اهدا نكمل ”كلقزا |

 دصبوهو ريك اريسفتلا باص مامالا ل :# عسوهبلع هللا ىلص هللا ل وسر اهلاقلبقو هنع هللاىضر

 | اهبابساو ايندلا ن نع باقلا عطقنم ا ع الك قوتها ل اوال ريك اف ناك مالسلا هيلع هنال



 مص 1٠١4 جم رغاعلا ءزجلا
 مست مج مم مدعم د وسن < سمح دس حج 5 حس ه

 أ نمجحرلا ةعاط ىلع ةيويندلا تايهتشملا هذه رثا ن نأ هلو لال وفم ناد يذلا طوططل ا نم
 لاوهالا نم صلخب له ةلجاعلا ظوظحلان أ ةساااهْنأ رظنللو ةلجاعو ا اجا ةي وقع لوزنل دعتسلف '

 ْ هكشأب 6 لص نبع ىا 1 قشاكلالاق * ن نيح ا رلا حر راابكيا رفغو ك ا وةع.ىللا ةلزانلا صاودلاو

 ْ ارديررفو َّك امهملذدار دلام 4 :مملاعلاب رالاىلودع مهنافرإ دادر 3 كوول "< زاىور راو مهاربا

 [ دشاب قداص ىتسود :ئوعد زدات دك 4ث زوس شنا ىادق اردوخو نابرقدصق

 دنكهح انءاعاخو لاعو دنزرؤ * نيكو ارنا عش ةشباورت كك رقكتا
 ديك هلا ايج ود [هقو هن اكد . ىذح ؟؟نشلنايكع فاح نه ىف هياوند 5 : 2 0 سس

 ا 506 ىتج دجا َنَمٌّولال) أ هك شا هدومرف م 8 وهلع هللا ىلد -تريصح هكدناع 2106 |

 | بحلاٍيلابو ناعالا لك ىقن هبدارملا كلم نبا لاق + (نيعمجا سانلاو هدلؤو ةلامنم هللابحا |
 | هيونالتش صماوا ادنهش نوكي ىتح رفاكاالتاشناب انمؤم "لرد ىراتخالا |
 ريال ناو مالاسل ا هيلع ما لاثتماىئ ةمالسلان ا هملعل كلذ راتخحينا بحال نير فاكلا هدالواو |

 انرنو فك هيف هحالض نا هّظل هلعشو هللا لع نكلو 00 هعبطب رفني ضلر لانك

 ىضاقلالاق * ضرغلال ا ىعس مالاسل هيلع هبال اند لواو انكابا ندو انمانلع فطعا مالاسلا هلع ا

 مالسالا خش ترضحزا ُ هتعل رمش نع عفدلاو عملا ىا بذلاو هش ةرصن مالسل اديلع هتمحم ند و

 نابرق ةصق دولهتسشلن رديو ردام شم ىزور قشمد ى < نب دما 5س وقم هرمس س دق

 اقدر ,ىحلر , اهشيزا دا ىآ دنقل ؟ دناوؤسم ن ا ٍ نإ رق زا ليعامسأ ترضح ندرك

 ١ دعبو 1100 يكس ع نيونكا !ذيلا تكف ندي ومنا ؟ ديرك ردار |

 أ رديو دمأ قشمدب نوجدرك نيدلاو ترايزدصق دوبهداتسيا فقوم راهجو تسبب هكناذا
 كنبادمحااناهكداد باوجٍب ايلا بع نم هكدادزاوا شردام ديان رد هقلح د سر دوخنىارس
 راكدجاماب اردوممو دمحا ميدرك ادخ راكرد اروا دوب ىدنزرف ادام نيذا 00

 مبا هدركوت ىاوه دئيريسا ارئاج * ميا هدركوت ىادف ميتشاد هجرهام
 مجاهدرك وت ىارب تان هكاهبيو * زننوكودرهو دوخدرت مناددركام ْ

 الث ىلاعت هلل اهوكرتو اهنم اورجاه  ةدلب ىف توملا نوهركي اوناك نيرجاهملانا املاذهو |
 ىف لاق © راتخا نود ةرورضل نوكيناالا لمعلا ضقن دوعلا ذا ةرحهلا باوث صقتني |

 ةروك ذملا ءايشالا هذهىف هللاةبحن دادعتسا ف رصناو ىلاعتللا ةيحم وه نيدلا لدا تاليوأتلا
 قلاخلا ةمحىلع قواحلاة حم رثا نمناو قواحلاة حملا قلاخلاةيح نم جورخاوهو قسف هف ا

 رهقلا هكرداو نامرللا بجوتنساو ىهلالا ضرفلا لوبقل ىرطفلا دادعتسالا لطبا دقف ١
 ا (نيقسافلاموقلا ىدهيإل هللاو) هرهش ىا (ه نع ىتحاوصي رتفإ نالذخلاو

 نسح لاطبادعب هلامح ضيف لوقو هلال+ ترضح ىلا مهيدهبال ىن معاد دادعتسالا نسح نع

 لاقف مانملاف ملسو هرلعهللا لص ىبنلا تب ار لاقا هنع هللا نذر ثراملا نب زنشي نعو .ه دادعتسالا
 كتمدخو ىتتساكعايتابلاق هللا لوسرايال تلق كنارقاىلع ىلاعت هللا كعفر+ل ىو رشا

 داربالا لزاشنم كغلب ىذلاوه تب, لهاو ىباحصال كتبحمو كناوخال كحصنو نيملاصلا
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 ةبوتلا ةروس مك ج.م جم

 ىا هرجا مظعب للف ةيدنعلا ماقمىلا لصو نمو هديت (نفارطل ارت يدا هامل ةقزت ا جكفا
 بيس ه اونمآ نيذلااهيا اي لَ لاملا ةققح نع لفغتالو لأساو مهفاف ةيدنعلا ماقمىف هدجم
ْ 

 : رفكلا 4 مكناوخ اوكا اوذنعال قم نونم وملااهيا ىلاعت هللالاقف ةرجهلا عديو مهل قريف

 مهعم ةالاوملا كرتو ناكر مهئابرقا نم ىربتلا باج اىلع ةلوم هيذلا هذه نركتنا

 ةردح ! | ىلع مه رهظا نيب ماتلانورتؤيو مهرارسا مهيلاز وشهي ثسحن ءاقدصاو ةناطب مهذاختأب

 مهلثمن وكرسشملاىا (نوملااامهكئلؤاف مكمم مهلوتي نمو ىلاعت هلوقهيلعلديومالسالا زادوملا |
 ىنشاكلا لاق * ارفاك ن وكي رفكلاب ىضارلانال رافكلاةالاومل نيملاظ اولعج امتاىدادخلالاق*
 عووخ ىاقعو لئاق نامرد ام الا ةكدتنك ثرجغزا' نافلختمده] "تيا نآؤخ]
 ةرورضلاب منك تر محيخ تعزع نوح منا ارذكم تاقوا هدو كامتشا تاراجنو تالاماععو

 دما كيد مناع ىلامىنو 3 دورب تسدزا تراجم درك دباب دئزرفو د

 مكجاوزاو ىكئاوخاو ؟قاساو وابا ناكنا »# ةرحهولا اوكرت نذلل داي هي لق #

 ىا كب اهومتنزتلا كا + ةطلاخلا هو ةرشاعملانم 000 3 6-0 ظ

 اهجاو واقوم اوف 6 اهداسك نوشخت 3 ا ةراحتلل انوا ةدفئاجمأ 4 ةزامو #

 اهيف ةماقالا مك كي لز :انمىا 6 اهنوضرت نكاسمو إل مسوملامإاىف ةمظعملا# نارا كقك | ١

 ةعاطو لا ةعاط نما 5 هلوسرو هللا نم كيلا بحا اا نيتاسلاو رودلا نم اهتهازت لامكل |

 هللاةعاط ىف داهملانم مكللا بحاو ىا 6# هليبس ىف داهجو #8 ةئيدملاىلا ةرجهلاب هلوسر |
 ىذلا ىلحلا بحلاال ةقرافملا مدعو ةمزالملاوه ىذلاهرثال عبتتسملا ىرايتخالا تلا: داره |

 اورظتناىا 6 اوصيرتف 8 ةقاطلا ىلع رئادلا نفيلكتلا تحن لخاد ريغ هناف رشثبلا هنع ولخمال |

 ةاجاع ةبوقع ىه ه4 ءرماب 98 [ ىلاعت ىادخ درايسات ] # هللاىنأي ىتح © طرشلا باوج |

 6 نيقسافلاموقلا ىدهمالةللاو 8 هئيد ةحلصم ىلع هسفن ظوظح رث ا نلدبعو وهو ةلجاوا ظ
 ةمركلاةي آلا فو + مهلريخوهام ىلا مهدشربالىا نكرشملا ةالاومىف ةعاطلا نع نيجراخلا

 نيعزولا داهزلا نم اننامز ناوخا تعشاول كناف لدق لقا الا هنم صلخت ال ديدش دنعو

 | هب قلعت نم سانلا نمناك ةنيدملا ىلا رح !ابدءاحا سو هلع هللا لص هللال وسر ما املدنا اهلوزت

 ١ كدعب عيضنق 0 ريغ ىلا: نعود عقر نا هللا ك1دشت نواوقف هيراقاو هدلوو هتحوز

 | هوراتخا ىا رفكلا اويحتسانا 8 [ديريكم ىتسودب هورك نبا] ىنعي ه6 ءالوا 8 ةكمي
 | 3 مكم مهلوتي نمو 88 صرحو راتخا ىن م ةئمصتل ىلعي بحتسا ىدع 3 كاع ىلع

 | ا كسلا نمو[ دنس ناقدذا لولا يدتدراد تشود ارئاشبإ اهثزا ١ ذك شو

 ا ع ظ 2 ريغ ىف ةالاوملا مهعض ول © نوملاظلا مه 8 ف نولوتملا هي كئلواف 0

 | رك 0 ةكم حتفدمي تلزئاها ةروسلاهذهنا حيحصلا مامالالاق + مهماظدنع ظالك
 | برقالاو. 7-0 ةبجاو تناك امنا ةرجعهلان ا لاخلاو ةَرَجهلا ٍباَجعا ىلع ةينآلا ذهل



 بدمه( ططبغعتططلسشطعطل

 00 ا ا ا ا

 نأك .قلطملا زوفلاب وا مظعلا زوفلاب نوصتخْلا # نوزكافلا مه © توعتلا كلتب نونوعنلا ||

 ميو 27 »جس رشاملا ءزجلا

 ةرامعلاو ةياقثلا رتؤي نمل وهف ىناثلا ىلع اماو مهزوف ىلا ةبسذ نم زوفب سيل مهاذع نم زوف

 هي ةمح ربع لسر !اةنسلا ىلع ايندلا ىف مهيد مهرمشب و ع داهحلاو هزيعلا لع نينمؤملا نم

 لئاك ىدونشخ ل 1 ناوضرو ف هز الات تاذعلا نم_ةاحنلا نه 1 هنم #2 ةملظع

 متم مشق: تانملا كالت ىف ىا ه# اهيف مهل ع ةلاع نيتاسب ىا ٠ تانجو © [ ناشيز |١

 دا 000 ةدايؤل .هواحالل دك أت ه4 ادبا 98 ت تانلا ىف ىا ه6 اهبف نيدلاخ ل اهل داقنال عن

 لوقا -ةئلبا ىفاضيكم تاو ىا 6 مظع رجا هدنع هللا نا 88 ليوطلا ثكملا هب داريدق ذا

 خاتما ولقيلاو كني انت انللزوازب تعحوي اك دور فن اويتالا ةةلهتك و دنو] اندلا. ووجال دنع
 تاحفصربىديما ان مر ناصع لها ان درك ميدقت ارت محر نانمؤم ةفاك ىاربت جو ناعيطم

 [ تسا مظعا نازا تمحر دوب ميظع هانك دنجره هكدنثكت دوخ لاوحا
 ةمه هانكزا رتنوزفا توفع * راهئشز دوب نوزف ام هك

 هله ذو[ فلاب ”ةماث.:] قلم هع تشلا لجزوت تقنتو ناز ولطف
 كلذك مهتاءاطو مهلامعا ىف نينمؤملا نوواسيال ىلجلا طهكلاب رافكللا ااا هنا معا *

 فوصتلاو دهزلاف مهتاماقمو مهلاوحا ىف نيصلخلا نوواسيال ىنخلا كرششلاب نوكرشملا

 ةمدخ اهنالبلظلال ها دنع اهل ةرمثال ضارغالاو ىوهلاو ءايرلاب ةبوشملا دمعتلاو فرعتلاو

 دسافز ذك :ةدّساف

 درك دياب ردي هنا زان نبا + ىلطىع ترخآو ىراد امد

 ناب مداختملاو مداخلانيب اوقرفو سائلادنع ةلزأملا ديرت تناو هللادنع ةلزئملا ىف عمطتالليق
 فضغلاو ىضرلا ىقرطو ةمدخلا: بجاو ىازبالف ءاوهس ةبوشم هتمدخ. تناكنم مداختملا

 كلذكس يل نم مداخلاو قلخلانم ءانثلاو ةدمحلابحبو ىوهلا دوجوب هبلق جام فارحتال
 ةيعاجلاو ةيلاملا ظوظحلا هذه عمجوايندلاىفام عيمحن هسفنلا ظوظح كرت دهزلا ىرسلالاق *

 دابعلانععفدي هللاالاهلاال لازيال) رثالا ىف ءاجو .ءانثلاو ةدمحلابحو .سانا! دنع ةلزاملابح

 متيذك ىلاعت هللالاق هللاالاهلا ال اولاقو كلذ اولعف اذاف مهايند نم صقن امي اولابي+لام هللاطخس

 اواعجا لاقف هسفننع ةكلم هتدوار ليئارسا ىنب نم ادباعزا  ىود. ( نيقداصاهب متسل

 كلم ىلا ىلاعت هللا حواف هسفنب ىىرفرصقلاىف عضوم لع كعش 9 هب فظنتا ءالخاىف 0

 لاق هتنوغا الأ 0 اف اقفر اعذو ضدالا] إع هعضوو همزلف لاق ىدبع مزلانا ءاوهلا

 نم صالخلا هثرمو هللاف داهجلاوه اذهف هللدسفن لذيو هاوهفلاخ نم ىلع ناطلس ىل سل

 هب رشو هلك |ىفىت>ىللاعتهلل ةين ”ىشلك ىف هلنوكيناديرملل ىنذي ةللابءاملعلا لاق * لطم كالهلا
 ةماسقلا مونءاج هلل بيطت نم)رخا ىف درودقو هللالامانيالو هللالا لك ايالو لالا سيليالف هسوبلمو

 ديرملاف (ةفيللا نمنئناهحيرو ةمايقلا وي ءاج هللاريغل ببطت نمو رفذالا كسملا نم بيطا هحبرو
 هللالا ةملكب ملكتتوا ةكرحب كرحنا هسفن عاسيالو هلاعفاو هلاوقا عيمج دقفتينا ىتبني

 هناق'اعنمج دوجوملاو دوجولاَل ذو نسفنلا دهاج نم ىلا ةراشا تايآلا نم ريخالاىفو . ىلاعت

 ( مظعا )



 ةبوتلا ةروس مك
 تما رد -- 3 ٌ

 نم انلعجم نا:رافغلا هللا لأن همالك ىهتنا مهنبام ناتشو نايعلا ثيح نم نامياو نايبلا |
 ارولقاة وك وبلا ا كوز 4 مارا دجسملا ةرامتو جاحلا ةياقسملعجأ راوزلاو رامعلا |

 مرألاب نورخشإ اوناكو دهاجو نما نمث ريخ مارحلا دحسملا ةرامتو ةياقسلا ىلع مايقلا ْ

 هكدناهدروأ ] ىشاكلالاق * ةي ًالادذه هللا لزئاف هرامعو هلها مهنا لجا نم هب نوذكتشما

 ةرامج ”ىدصتمو تشادقاعت سابعب تياقسٍصنمنا سو هيلع هللا ىلص هان تلاسر ترص
 21 ترخافم ماقمب ىلع ىضتص اب ود ره نيا ىزور دوب ةحلط نب ةييش مارا دحسم

 هناحيس قح دوي مر ةفم داهجو مالساب ىلعو كي داوع ع تاهابمترامعب هعشو تياقسب سابع |

 لوسر ربنم دنع تنك لاق ريشي نب نامعللا  ئورو | داتسرف تيا ىلع قيدصتب ىلاعتو |!

 دعب المع لمح الانا كابا آم نتا كاقو جاحلا سا نا دعب لما ال نا ىلابا ام لجر لاقف هللا

 تيتفتسا متيلص اذا نكآو ةعمجا موب وهو هللا لوسر ربنم دنع مكتاوصا اوعفرلال لاقو هنع

 فاضم ريدقت :نم دبالف ثثحلاب امههبشت روصتي ال ناردصم ةرامعلاو ةياقسلا # هللا لميس |
 ةياقسلا ناف نمآ نم ناماكاهومتلعجأ وا نما نك امهلها متلعجأ ىا نيمناجلا دحا ىف
 ةيسشنإ نا,ةضياص نع لزعع 0000 رياو ربلا كاما نم اهيكسا ف اتناك ناو ةرامعلاو

 ىلاعت هلوق كلذو داهجلاو ناعالا سفنب اههسفن هشيوا داهطاو ناميالا لهاب امهلها

 دحاو لك فاصتا ثيح نم ىناثلا لوالا قيرفلا ىواد ال ىا © هللا دنع نووتسيال

 رادملانال نيرشلالا نيبو نيلوالا نيقصولانبب ىواستلا مدع هنرورض نمو امهيفصوب امهنم

 كريشلاب ةملظلا ةرفكلا ىا ه4 نيملاظلا موقلا ىدهيال هللو لَه نيفوصوملا نيب توافتلا ىف

 باوصلاو قحلل مهقفوو هللا مها ده نيذلا نوواس كنلكف ةلالضلا ىف ن مهتم وسولاةاداعمو

 نيك بما كالط و ءاوتنيالا مدع نآسيزلا مهلضف بتارم نامبا فاشتسا هي اونما نيذلا #© |

 ىف ودعلا 1 هللا لبيس 5 اودهاحو 2 هللا لوسرولا مهلاطوا نم اورداهو 0 ةقملطو ||

 ل
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 هذدهل مهفاصتا رابتعاي مه ىا [ برح كراعم رد دوخ ىاهش نك>اب رد ] م مهسشناو 3

 : ٍِي ل 6. -« هه "4 كك ىهااه . أع 0 | ١" 5 ١
 اهب فصت مل نك ةم نى كاف همر ىلعا ىا هني هللا دنع هجرد مظعا 8 ةللخا فاض الا ]|

 مهل نا نودقتعل اوناك مهنال هللادنع ةجرد راغ 4 0-0 ناو ماظعا لاق اماو ىدادحلا

 ه6 كئاواو 0 (القم نسحا وارقتسمريخذئمو» ةنملا باح !)يىللاعت هلوقك اذهو هللادنع ةجرد
١ 

 6( كل -؟5- نابلآ د ]

 )تح نم ناعاو ناهرلا ثمىح نه ناعاف ةغلاتخم ناعالاب مهر كلذكو صوصخم فص ا|

 أ نامزردو ديدادبم ىبوسو لفقعاب بز دس ار جاح سه تبلهاج رد 0 لهأ زا ضع

 | هللاوضر رمع مهرجزف الق امم لضفا هللا لبس ىف داهجلا رخآ لاقو مارا دجسملا رمعا نا

 جاحلا ةياقس اهرئاظنو داهملاو ةرجهلا ىلع اهوحنو ةرامعلاو ةياقسلل نورثؤملا نونمؤملا

 1 دهاحو ودجاإلا مويلاو هللاب نما نك © ةجحردلا ولعو ةلضفلا ف ماركا دحتملا ةرامجو |

 | وا نوكرشملا اهيا متلعجا ىنعملاو .ةي آلا هذه هللا لزنأف لخدف هف مفلتخا ايف هللا لوسر

 | [ناشيا لاتق بابسا ةيمتو نادهاج دوخ ىاهلام ندرك لذبب ] ه# مهلاوماب © هللا ةعاط |
 0". - ا .. 9 ىبع ع

 ْ لاو + ةرامعلاو هباقسلا اهتلج نه لإ تالامكلا نه اهادعام عبمح زاح ناو ناكر نم اتسم

| 



 3-4 0 .٠ 2 رشاءلا ءرللا

 نم ليدنق ةئامعبسو فلا ذاختأب سما مالسلا هيلع ناولس ناكو .هؤوض دجيسملا كلذ ىف |
 ةمتعلا تءاج اذا ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبللا دجسم نا نك دعردضفلا لالش ديهيلا '|

 قلعواتيزو الاحو ليدانق هعم ب ةنيدملا ىرادلا مب مدق املف لخللا فعمي هيف دقوي

 هللارون اندحسم ترون) سو هيلع هللاىبص لاقف تدقواو دجسملا ىراوسب ليدانقلا كلت |

 دجسملا ىف لعج نم لوا مهضءب مالكفو ( اذه اهتحكنال تنب ىلناكول هللاو اما كيلع |

 املا الف ةرثيكي كلذ, قيلعت دارملا :لمثو . باطلا نبإ.اي كربق هللا نون اندجسم ترون |

 ىنلاةريسف نورعلا ناسنا نم لكلا ملعا ّللاو مهضعب ههرك دقو اهئقنو دجاسملا 0

 كلذب دصقلا" ناك اذا زي احح سها مثروبق ىلع باشلاو مئامعلاو راوتسلا عضوو ءاحلصلاو |

 عحشلاو .ليدانقلا داقيا اكو نبقلا اذه, حاس اورقتحمال ىتج ةماعلا -نيعانقف ميظعتلا |

 دصقم اهيف دصقملاف ءايلوالل اضيا لالجالاو مظعتلا باب نم ءاحلصلاو ءالوالا روبق دنع |

 مولعلا ةساردو رك ذلاو ةدابعلاو ثكملاو اهنف دوعقلاو لوخدلا اهنمو * هنع ىهنلا ىننِال

 ةيدمحملا رارسالا ىفاكةنّسلا وا نيدلا ىف هقفلاو نارقلا هنف ملعتف ادجسم اوني نا لاق ىلب

 ىف ثيدحلا) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعءو ايندلا ثيدك هل نيت مل ام اهتناص اهنمو *«

 قيلج فورا م لان ؛اهتدلا: تيدحتر لاقي ور (نشيغملا :ةعبهللا لكأت اك,تانيسللا لك أي دجسملا

 ةنس نيثالث لمع ٍباوث طبحب نارقلا ةوالت دنعو ناذالا دنعو رباقملاىفو .تملا دنعو علا

 (فنص )

 || ينادلاةورهمكلاا يف (ليبتلا كلذ نيبكم ىجت كلم فلا نويس هلع لص الدق
 | مادام هلرفغتست شرعلا ةلو ةكتالملا لزت مل اجارس دجسم ىف جرسا نم هنع هللا ىضر

 | ليدانقلا قيلعت لاعفالا عدب نم بحتسملاو مهضعب لوق هقفاونو باطلا نب رمح حسباصملا ظ

 | بسكدنوتىلإ اخيك ئانلا عمجامل هناف باطخلا نب .رمع كلذ لعف نم لواو دجناسملا ىنعي اهف

 | لاق رهزت ههجو هللا مرك ىلع اهأر املف ليدانتلا قلع حيوارتلا ةالص ىف هنع هللا ىضر

 | حيساصملا نم زاثكتسالاب بتكا نا نومأملا انما لاق مهضعبنعو . ىرادلا م نع مدقت |
 | اننا هنف.ناف, بتكرا ماملا ىف ,تيرراف. هيلا قيسا ملا ىترهنال تكلا امردا ملف دجاسملا ىف |

 ا نكل مهضعب لاق * كلذب تيتكرو تهشاف ملظلاةشحو نع ىلاعت هللا توسل اينو نيدحهتملل |

 / كلذ نوكي نا ىتيني دوقولا ةليل اهل لاعبو نابعش نم فصنلا ةليل عقاولاك دوقولا ةدايز |

زاجل مهيف ةبحمو مهل اماظعت مهروبق دنع دقو ءاملوالل عمشلاو تيزلاردبو . نسح
 الاضنا 

 | اولق داهجلا نم مكل ريخ وه ام ىلع مكلدا الأ امهنع هللا ىضر- سابع نبا لاق كلذ وحنو

 | دبعل ىبوظق اهرامع اهف ىراوز ناو دجاسملاىضراىف ىنوِسنا ىلاعت هللالاق ) ثيدحلا فو

 | سدق ىريشقلامامالالاق * هرئاز مركي نا روزملاىلع قش ب ىراز مث هتب ىف رهطت

 دياملاو ةيريعبلا نطو عير الا ىاتتالا ةدؤشلا بقاوم ىهبولا دجابسملاب ةرامع هرج

 | مهنم لكلو هتذحالم ناطوا بيرخت, هرمعي دهازلاو هتوهش ناطوا بيرخت, دجسملا رمعي

 | ءايلوالاو ءاملعلا روبق ىلع بابقلا ءانبف ةنس ىمست عريشلا دوصقمل ةقفاوملا ةئسْلا ةعدبلا |



 ةبوتلا ةرو مهي موو جم
 ع حج

 جاوزالا كلت ىلع ىأي ىتحةوقلا نم هلهّللا ىطعيو ماعطنم نول فلا فلا نوعبرا ةعصقلك ىف
 بوختوا لظعتو ددعلملا بوخ ناف-:ةضورلا ىف: شو دنولا ماركا ذ (تارشلازومافلغلاةئلل3نلعو
 هلا دعوه فسوب وبا لاقو .دمدنع قايلاةثرول اثاريم دجسملاراصدخا هيف ىبصيالو ةلحلا
 ريقفلال وش * زحل ادجسم لغتسملاو الغتسم دحسملا اولعحم نا اوداراولو لطعتناو دحسم

 هوحنو باتكلا اذكو هوحتوا ةلغلا ةدومطموأ باودلا لبطصا دجسملا لعج نم سانلا نم
 هنع هللاىضر ىلع لاق * ىلاعتللاب ذانعلاو مورلارايدف هاندهاشدقو تادابعلاو لعلا لاحت نه
 أ ةرامعو هللا ناتك ةوالتفرضحخلا فلا اماف .نفسلا ف ثالثورضحلاى' كالث.ةءورملا نه تس
 حازملاو قلخلا نسحو دازلا لذبف رفسلاىف ىناللااماو . هللاىف ناوخالاذاختاو هللادجسم

 روهمنسحلالاق «اهفظنتو اهسنكى ا اهق اهنمو + ةضورلا ف سطخلا هركذ هللا ىصاعمريغىف

 عمجم دوهلاب اوهبشتنالو مكتيتفا اوفظن ) ثيدحلا فو اهترامتو دجاسملا نك نيعلاروحلا

 ناك اذاف (ىتنلاناثروب انفلاةراهطو انالالسغإ) ثيدحلا فو اهرودؤتاسانكلاىا «ءابكآلا

 | دحسملا فظنتىف كنظاش اذكه اهوحنو ناكدلاو تببلا ءانف وهو ءانفلا ةراهطىف ىمالا

 ىف ريصللا شرف نم لوا مهضعب لاق * شرفلاب اهنيزت اهنمو * اهوحنو باتكلاو
 | ةسرافلاب وهو ىصحلاب ةشورفم كلذ لبق تناكو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دجاسملا

 ١ ضرالا تحبصاف ةليل تاذ ءاج رطملا نا كلذو ملسوهيلع هللا لص هنمز ىف ىا [ هزيركنس ]

 , هللا لوسر ىضق املف اهيلع ىلصيل هتحن اهطسبيف هبون' ىف ءابصملاب ىنأي لجرلا لعخل ةلتبم
 هبصخل كلذ لبق تاق دجسملا عيمح بصح نا ىما مث طاسبلا اذه نسحا ام لاق ةالصلا

 ةباحصلا رصعىف تاركنم راضعالا هذه تافورعم رثكا ءاحالا ىفو * هنع هللا ىضر رمع ظ
 ١ (عواويلا سرق: دم هناك دقو ةئقزلا ظلشلا هاشم نقود نتا ا اورام لسا |

 | ءاهقفلا لاق * ىهتنا لئاح ضرالا نيبو مهْنب نوكي نا نوربال اوناك ةعدب دحيسملا ىف

 | ىلا برقا هنال ايروبلاو ريصحلاك هب اموا لئاح الب ضرالا ىلع ىلصي نا هلبحتسي

 | نم سبلام ىلع دوجسلا هركي هدنع ناف كلام مامالا فالخ نع جورخ هنفو عضاوتلا
 ثحح اققر شورفملا ناك اذا شرفلا رثاسو دوبللا ىلع ىلصي ناب سأب الو ضرالا سنج

 الو ةغوبدم ةورف ىلع دجس مالسلا هلع هنا ىور دقو ضرالا نم هنكمت دجاسلا دم
 "لع قفا كلمادتع ن”نلولاو ا ترككذب اك نضسالا+طاذتلاب وا! لا رةايخشتللا طفت زلم

 ١ نب ناملس نأ - ىورو  تارم ثالث ماشلا جارخ لثم هنيزا ف قيقسد دينمو هزاع

 | ىلع رالاتيربكلا بصن ىتح هنيبزتىف غلابو سدقملاتيب دجسم ىب مالسلا امهيلع دواد
 ١ تالازفلا تناكو ليم نم ”ىضي, ناكو تقولا كلذ ىف دجوبام نعا كلذ ناكو ةبقلا نسأذ

 | عيجلقنو رصن تخيب هبرخ ىتح هلاح ىلع ناكو الم رسشع ىلا ةفاسم نم هتوض ىف نلزغي
 | ةلجت نيعيسو فلا ةئام لمحو لباب ضرا ىلا ةين آلاو ىهاوجلاو ةضفلاو بهذلا نم هفام
 | قلعزم ) ثيدحلافو عومشلاو حيساصملا جارساو دجاسملا ىف ليدانقلا قيلت اهنمو *



 دمحم

 مهي مو ومع رغاعلا ءزجلا
 ع دهسجمس دمسص تصمم عكست + 7 لاننا دهسع < دم هم

 نيملسملا دحسم ةرامتع نم نوعوتمراقكلاز الع ةبآلا تلك ىدحاولالاق معان هقفاوو

 لخد ناف دجاسملا لوخدنم عنمب و ةيفذخلا نيب هيلع عم وهو هتيصو لبقت مل ىصواولو
 مهنم اهعنمو نجاسملا مظعت ىلوالاو رزعل ل هنذاب لخد ناو ريزعتلا قحتسا م نذا ريغب |

 ناميالاوءدحو # هللاب نماآ نم قف هريغو مارحلادجسملل لماش 6 هللادجاسم رمعب امنا ف |

 لثمىف رخ آلا نع اهدحا كاكفنا مدعو امهنراقت نم مع الل هاب ناعالاف لخاد لوسرلاب

 ماقاو © ءازجلاو باسحلاو ثعبلانم هفامي * رخآآلا مويلاو ف ةماقالاو ناذالاو ةداهشلا

 ةعامحىف لجرلا ةالص ) ثيدحلا ىفو ةبجاو اهنا ىلع خيباشملا رثكاو ةعاجلا عم ه6 ةولصلا

 لكو لضفا عوارتلا ف ةعاماو (اقعض نرشعو اسمح هقوسفو هتيب ىف ةلالص ىلع فعضت

 نيلصملا باوثنود ةعاملاب تيبلاىف نيلصملا باوثتف لضفا هبف دجسملاف ةعاملا هف عرشام

 ةاكزلا نرقو سفن ببط نع ةضورفملا ةقدصلا ىا 6 ةوكزلا ىناو ِ ةعاملاب دحسملا ىف

 هذهعمج نمث اهترامج مقتست اما ىا ىرخالاب الا لبقتال اهادحا نا امل ركذلا ىف ةالصلاب

 هما بجومب لمعف 6 هللاالا ف نيدلا روماىف شخ ملو 6# ةيلمعلاو ةيملعلا تالامكلا |
 كلذوح ولاتقلا دنع ةيشحلامدع هيف جردنف ملاظ ةيشخالو مثال ةمول هللاف هلذخا ريغ هبهنو |
 حده ال وهف ةميظعلاىهاودلاو ةكلهملاعايسلا د.ةملقلا هقول ووم الا رم لد قيودا
 عيمج هملع ةطاحاو هللا ةمظع روصتنم ةئشان ةدارا هللانم ةشخلاذا هللا نم ةسشخلاىف

 دصقلا تحن لخديال ىلحلا ىوخلا اذهو اقلطم لامعالا ةازاح ىلع هتردق لاكو تامولعملا
 مهيغاسىلا 6 نيدتهملانماونوكي نا إي [دياش هوركن 1 سب ] 4 كئلوا ىف 6# ةدارالاو
 ضرعمىف ةينسلا تافصلا نم مهبامعم مهئادتهازارباو ةيلعلا بلاطملانونف نم اهنفامو ةنحلا نم
 نوبسحيىتلا مهلامعاب عافتنالاو ءادتهالا فةاومىلالوصولا نع ةرفكلا عامطا عطقل عقوتلا |

 تالامكلا هذه نم مهبام عم نينم ٌوملاَناف نودتهم مهناب مهعطش 8 نوئسحم اهل مهنا |

 مهلامعا مهلامعاو مه مهو د كلا لاناف ؟ىدغو ”لقل و ناد معو نككاذأ

 دشاي بانهج ان ارئانريس هايور * دن اّدع ضرعمرد نذر رك نا

 ةلكىدادحلا لاق م [ ندومت داتعا نارب و شيوخ لامجاب رارتغازا تسنانمؤم عنمركيدو 1

 لعف نم:رذح ىلع ناسنالا :نوكل:ةي. آلا هذه. نخا ىباهرك د ىف ةدئافلاو ةيجااو.هللا نم ىمع

 [ تسروجهم لذا ضفزا تسرورغم ىلمءب هك ره هك ] هلمع باوث طصح ام

 ود تزعماكن اباد دز :ثدش ماني ة:. لسلنادغ .دكلثعو ادن شا نشام

 ىرجم عبس) ثيدحلا ىو اهنم مدهنا ام ديدجمو ءانبلا اهنم اعاوناعت دجاسملا ةدامتنا ىلعاو * |
 ىنوا الخل سرمغوا ارثب رف-وا ارهن ىركوا اهلعإعتنم هتومدعب هريقىفوهو نهرجا دعلل

 هلل ادحتسم ى' نم ) كيد ىو ( هتومذعي لرَتعتَس ادلو كرثوا افحدعم ثرووا ادحسم 0

 توقاي و ةضفو بهذنم ةنيدم فلا فلا نيعبرا عادذ لكب وا ربش لكب هللا هاطعا ىللاعت |

 ا لكى لع كويوعس فلافلا تيب كك تيب فلا فلا ةنيدم لكى ةنلا ىف ؤلؤلو دجحريرو

 (ريرس )



 _ضغايولا ةدوس مك عديم لح
 هللا لوسر ناكا وسوم 0 ىنلا م سابعلا مهيف ردب موي 0

 مي هللا لص هللالوسر لاتق ساسعلا حول هنع هللا ىضر ىل لع لعجو كرسششلاب مهو ريعف

 انيواسم نورك ذت مكلام سابعلا لاقف هل لوقلا ظلغاو هيلع نيكرسثملا نوعو همحر عطقو

 أ ةفكلا حمو مارحلادجسملارمعت , منلاق نساح نم , كل لهو ىلع هللاقف اننساحم نومتكتو

 دوجولا فن ىنعم ىلع ماقتسا امو 0 6( ناكر 2 راك امن ادرىلاعت هللالاقف جالا قسنو 1

 ىا © نيفئاخ الا اهواخدي نا 1 داكام كئلوا ا هلوقىف اك زاوحلاىننال ققحتلاو

 مارخلا دحسملا ىا 7 هللادجاسم ع اهب ادتعم ةرامع يب 0 4 اورمحي نا # ِ مهل ققحامو عوام

 ةفلتخلا هاون نم ةححان لك نالوا اهيماعك هصاعف اهماماو دجال ةلبق هنال عمج امئاو

 | ةمركعل لبق ةهيلا ىالتخا اهحاونىف سيلذا دجاسملا راس فالخي هلا لعدجسم تاهذلا ||

 ا ىا46 دللا ساعش نم ةورملاو ءافصلانا 9 لاق دحاو دحسموه امناو دجاسم ًارغا

 ةفاضالاب عملا فيرعتنا ىلع سنجلادارفا لضفاوه ىذلا مارح ادجسملا نعالضف دجاسملا نم |
 كاذب ا دك ١ هجو ىلع دجسملا ةرامحنع ةيانك هجولا اذه ىلع ةي الاف سنحلل

 سدقملاتِ, دحسم مث ةنيدملادجسم مث مار ادجسملا ةمرح دجاسملا مظعا نا ةينقلا ىف رك كذ* |

 أ ماما اهل نكيمل اذا اهف تنكس الا تح ةيثارمأ فنحا اهناق عراوشلا دجاسممث عماوجلا مث |
 | دجاسملا هذهو ىهتنا ءاسنلل الا اهي فاكدعالا زوال هناف توبلا دجاسمم نذؤمو 0

 اقتلطم كريشلا ثول نع ةرهاطلا بولقلا ىهف ةقرقْلا دجاسملا اماو . ةيزاحملا دجاسملا ىه.

 لاق نم لاق اك |

 تا امن ١ تسادإمح هاكد دحيس 2 تساشفأ, ,ققرذدنإ و لوم

 كارؤرس فورد رج دم ينل نا م ا ا
 ا راهظاب ىا هي رفكل اب مهسفنا ىل اع نيدهاش نمؤملا بلق مدهب دجسملاءدهنع ربعي اًذهلو |

 ١ رفكلاب مهسفنا ىلع ةحيرص ةداهش كلذناف ةدابعلل تيبلا لوح ناثوالا بصت نم كرشلاراثا |
 رفكلاب مهسفنا ىلع مهتداهش ىدسلالاقو * نسحلا نع لقن م رافك نحت اولوه نا اوبا ناو
 ىسموحوه ىموجلال ومو ىلارصتوهىارصللالوقيو ىدوهي لاق تناام هل لقوا ىدوهلانا

 9 ١١ لاحت ىاأ اورمعي ىف ريمضلانم لاحوهو ىناز هللاىلا انوبرقل ماندالادبعت خهلوقوا

 تسيل اهناف ىلاعت هريغ ةدابعنم اهطبحتو اهفانيال مهتسبالم عم هللا تيب ةرامع ةرامع هومسام

 عم ريلا لامعا نم اهيهاضيامو دحملا ةرامت نوعدي نيذلا 1 كئلوا + ”ىثشىف ةرامعلان م
 أ

 ىتاا # مهلامعا فه [ رفك ةطساوب تساهدش طابو هاين ] ه# تطبح قه رفكلا نم مهبام

 مهيصاعمو مه رفكل 6نودلاخ مهرانلا فوه نيملسملا ةعاط سنج نم تناك ناو اهب نورختفي

 | ميعنب اهيلع نوياثيالو مهلامتا مهعفننال ر دافكلا اناىلع عامجالا دقعنا ضايع ىّضاقلا لاق *

 | مامالا نك ذو » 0 بسحب ضعب نم اباذع دشا نوكي مهضعي نك كل باذع فيفالو

 رافكلاتاريخنالطب ىف رابخالاو تاي آلاف دروامت داري نا زوجنهنأ ىتهيلاركب نا هقفلا |
 | رفكأ!ىوساهوبكترا تايانجب هنوبجوتسيام مهنعهف نكلو زانلانم اهب نوصلخت ال مهنا |

 دوخ *”ىروجتر زا تال شيبرهب ىربي ندرك تياكح نايب رد مود رتذد رخاوا رد



 مو موج يح رفءاغلا ءزقلا

 ظ كلذ 7 الهو جزء انا نمل ردا يهوتمل لبق لع دق ىلاعت هل نا عا
 | هملع ىلعال مهملع ىلع مهيزاحب هنال ةدهاشملا ٍلع وهو هيلع ىزاجي ىذلا معلا داراو اببغ

 | مركا ةدارا تحن جاردنالانم كزءمب كلذ نا امل نيرصقملا لاط ضوعتلا مدعو ىهتنا مهبف |

 هللا معي الو ىا ةلصلا زيح ىف لخاد اودهاج ىلع فطع «« اوذخ ملو © نيزك الا

 لعج نا هن ان لوعفموا هلاح ىلعقبا نا ذاختالاب قلعتم هي هللا نود نم ## اوذنعل نيذلا
 | هعاطت ىذلاوهو رس بحاصو ةناطإ ىا 3 ةحلو نينمؤملاالو هلوسرالو #3 رتمصتلا ىنعع

 | هتلخدا ”ىثلك ةدسعوبا لاق * لوخدلاوهو ج واولا نم ةيفلا رارسالا نم كريمضفف ام ىلع

 امب ريبخ هللاو 8 دحاو ظفلب عملاو نينثالاو دحاوال نوكت ةحيلو وهف هنم سلو 'ىشفف
 هيف له داهجلا نم مكضرغ معبف اهنم ”ىش هيلع ىنخمال مكلامتا عيمجب ىا 6 نولمعت

 ىدعسلالاق : كلذ وحنوا ءانثلا ىلجوا ةمينغلا زارحاك للعلاب بوشم وهوا صالخا

 زج ةويككاناذ فارضصدك * زيشبرب نم ناح رز 5 هنم

 دنوازاي لسمك كنا] ديا"نيدب هب كير شاب ارئاكدودنارز

 / ايستحم هللالدسفف موب طابرل) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق داهجلا ىلع ثح ةيالافو «

 ةدابعنم ارجا مظعاو هللادنع لضفا ناضمر ره نه امدح نيملسملاةروع ءارو نم هللا لسس ىف

 هل بتكيو ةننس فلا ةئيس هيلع بتكي مل ام لاس هلهالا هللا هدر ناف اهمانقو اهمايص ةنس ىنلا
 ةالصلاماقاوهلوسربو للاب نما نم) ثيدحلاىفو (ةماّقلا موب ىلا طابرلا رجا هلىر#و تانسحلا

 ١ ( اهف داو ىتاا هضراىف سلاجوا هللا لبس ىف دهاج ةنجلا لخدي نا هللا ىلع اقحناك ناضمر ماصو

 د

 نيتج ردلا نيبام هللا لبس ىف نيدهاجملا هللا اهدعاةجردةئام ةدللا ىفنا)لاق سانلارسشينالفأ اولاق
300 

 ' هقوفؤ ةنللاىلعاو ةنملا طسوا هناف سودرفلا هولأساف هللا ملأ اذاف ضرالاو ءامسلا نيباك
 | اودهاح ىلاعت هلل هسفن دهاح نم دهاجملا ) ثيدحلاىفو ( ةنلاراهنا رحفت هنمو نمحرلا شرع

 ديعريما هيلع هاوهريسا لقاع؟(هاوهل مهر هقا سانلاعحشا ؟ءادعا نودهاجت اك ؟ ءاوها
 كينوف كذلك اهادصعم كهجو شودخ كيرتال ةاضلاا نإ: قرلا »كومو كذاك ولعل

 قفانملاو رفاكلا نع بنتجي صلخلانمؤملانا نايب ةي آلافو * اهاوهمم كسفن بويع كيرتال
 ذيع انك فو الاق.كماضلا نبا ةدايعوا لقوا نب دادتش عرار ىلا وع ئحاص ا عزخالو

 سماف هللا لوسراي ال انلق باتك لهاىنعي (بيسغمكمف له) لاق ذا سو هيلع هللا ىلص هللا دوسر

 | هديدللالوسر عضومت ةعاس انيديا انعفرف (هللاالادلاال اواوقف مكيديا اوعفرا ) لاقف بابلاقلغب

 | فلاذتال كلا ةنجلا اهيلعىنتدعوو اهب ىترعاو ةملكلا هذهب ىتثعب كنا مهللا هللدملا) لاقمت |
 هندل نم صاوخلا هث راوت دق صاخ نيقلتن يقلتل اذه لوقا (مك] رفغدق هللا نافاو رمشبا) لاق (داعبملا

 كلذ ناف بناجالا ىلا مهرارسا اوشش لو ماوعلا هيلع اوعلطي مو موبلا اذه ىلا مالسلا هيلع

 رفكلا ةحنمالا طالتخالا امو ةناخلانم هل هتحمو رفاكال نمؤملا ةيالو اذك و ةناخلانه
 شرق ءاسؤر نم ةعامحىف ةيآآلا تلزن د نيك رسشملل ناكام 88 كلذ نم ىلاعت هللاب ذايءلاو |

 02 سسوس



 2 و لا

 هبوتلا ةروس مج 5546 26-

 اًراكيدك اقلحا 5 دولا ىتيزقالا تعب ناياهيكزا اهكلذر وهاك 6 ها ةقارشإرإع
 ( تانشتا اقلط 511 ركب رب سرت, دكت هزماذكم ةكدكيا بو نان لا تا

 دكا ومع وت دورك كاني دندوب لوسر ىافلح هكهعازخ ىئاب دنداد ددمد مو حالسب دندوبب

 ةودنلا رادب سما ىف اودواشت نيح ه6 لوسرلا جارخاب © [ ناكرسشم دندرك دصقو ]

 هنا اماه ولو للاب لوح او دوهبلا ره لقو ةميدقلا مهتبانج مهيلع نو

 نالدي ةرم لوا ## ةلتاقملاو ةاداعملاب دهعلا ضَقن هن اوأدب ىا دي كوأدب مع مهو اه ةئيدملانم

 ةجراخلا 5- مهادحتو نيملا باتكلاب لوا رم مهءاج لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نّوكرتأ < .مهنوطخأ 9 0 مهوضراعت نا مكعنم اف ةلتاقملا ىلا اهنع مهزجعل

 اوكرتت الو هءادعا اولتاقف “ هوشخنا قحا هللاف قف مهنم هوركم مكلانينا ةيشخ مهلاتق
 مهتيشخ نم قحا ةشخ 1 هللا نم لدم وش ناو وا 1 هللاف هلوق . هما

 فذح اذا فالخلا ىلع رجوا بصت عضوم ىف نوكي نا زوجيو عفر عضومىف هوشخم ناف
 6 نينمؤم متك نا ف هوشخت ناب هريغ نه قحا ىا هوشخم ناب هريدقتو رجلا فرح

 سفن اظوظح تاوف نوشْخأ ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق + هنمالا ىثخمال نأ ناميالا: ةسضقناف
 هنلا:لوضولاب نيمؤما مسك نا. لوا هيلآ لاوصولاَو هللا .قوقخ تاوف هيمو اِهَداَهْتَحا ف

 قاشريكتتمر] قد هك م ةناكربشاب لويفكا نا نراك < ومال
 يمتاز اخ 500 تيروهقمي ناش دزاساوسرو ] 46 مهرخيو © [دنوش لوتقم اهم

 6 فشيو ا بيذعتلانع رخا كلذا و نيعمحا مهيلع نيبلاغ اعبمجج كل ىا 5 مهيلع
 سابع نبا لاق + ةءازخ مهو لاتقإا دهشي مل نمت ه5 نيئمؤم موق رودص © [ دشخب افش ]

 انيتك ئذا:اهلعلا نما وملف لوبا كما ا اتختلو نعلا_نم نطبا مه امهنع هللا قضر

 جرفلاناف اورمثبا ) مالسلاهللع لاقف هيلا نوكشي مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوثعبف

 ظفاحلا لاق : (بيرق

 مدرك نازحا ةبلكر د هكتسيربص رجا * تخاونب فسوب تبحص مرسدناريبكت ١
 هودنا ] مهبولق ظغ.#© [ رافكرب هر رت ىلا ىادخ دريبو ] © بهذيو ف

 لمحا ىلع هب مهدعوام.هللا زجنا دقلو [ دئدوب لولم رافك ءاذا ةطساوب هكارئان ١ ءاهلد

 لها ضب قع ووكشسا# "ىني فتأتسم مالك © ءاشي هب نم ىلع هللا بوتيو 2 نوكيام

 | نابفس ىلا لثم مهمالسل نسحو مهتم تان 59 50 ةلومقملا ةبوتلا نم: ةكم
 / 2 نؤكيسامو ناك اع ملع ا 0 مهريغو رمتنب لهسو لهج ىنا ن ٠ هم 2ك

 ١ ماو: [ ناَمْوَم ئاديراذس انآ ل هييق و ف ةمكحلا قفو ىلعالا 1 لغفال

 | نابسحلا لع مهني وتىلا لانقلاب هعنر] تارضالا لب ىنممو ميسحأ لب قعملاو .. ةعطقنم

 ْ « مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعب امو ف داهجلاب نيداوم ام نعل 61 2 نا »

 ا نا نع:نيستلا ةدئافاو ا نم اودهاج نيذلا مهو صلخلا نيش 5 هنا لاخلاو ىا

 ١ لاق.« تاوثلا انادسو فلا !ءلل .اقلعتف ارك نيبتلا وه دوصقملا نا كا هللا لع 2
 ا 0 وع و ع هو عج ع يح حمم دج



 1 2 2 مس ري سرج حجم د بوي بم مسوستمجا

 مج مة, ع رقاعلإ ءنللا
 221 ا

 لتق نم همالسا لبق نم نيملسملا قوقح رئاس طقس مل ام هلاطقسم مالسالا ىلا هعوجر
 ىواسحلاو رارسالا ىناك ىلوا رفاكلا ةبوت ليقنال نالف ملسملا ةبوت لبقنال انك اذاو فذقوا

 بجي نيملسملاةماط نم دصقو دمعب مالسلا هيلع هفيفخت ىلع لديام هنم ردص نم نا راتخلاذ

 ةبوتلاو عوجرلا و ةداهشلا ىت.اكب ىلا ناو لتقلا نم صالخلا ىنعممي هتبوت لبقتالو هلتق

 بسلا ىلع رص اولو هنفدو هتالصو هلسغف مالسالاة سم تام ١ دحلتقوا ةبوتلادعب تامول نكل

 ىلصيالو لسغيالو نيملسملل هثاريمو ارفاك ناك كلذ ىلع لتقف هنم ةبوتلا ىباو هيلع ىدامو

 نيبو لوسرلا ب سنم نيب قرفلاو . رافكلاب لعفب اك ىراويو هتروع رتستلب نفكيالو هيلع
 مهقحلتس نج نم رشبلاو رشب مالسلاهيلع ىبلا نا هتبانتساب لوقلا روهشم ىلع هللا بس نم
 سنج نم سيلو اعطق بئاعملا عيمج نع هزنم ىدابلاو هتوينب ىلاعت هللا همرك | نمالا ةرعملا

 ناك ىن ىأبو انيش فافختسالانا ىلع ةمالا تعمتجا دق هنا معاو * هسنجب ةرعملا مهقحالت

 فالخ ءاماعلانيب سل هتمرحب ادقتعم هلعفما الالحتسا كلذ لعاف هلعف ءاوس رفك ءاسالا نم

 ىوعدبالو ةلاهجلاب رفكلا ىف دحا رذعيال ذا ءاوس دصقلا مدعو بسلل دصقلاو كلذ ىف

 متيوا دوسا ناك لسو هيلع هللا لص ىبنللانا لاق نق . املس هترطفىف هلقع ناك اذا ناسللا للز

 اهلكا تايطلاىلع ردق ولو هرقف لامكل لب ادصق نكي مل هدهز نا معزوا بلاط ىبا
 ىلا ليملاب وا رحسلاوا نايسنلاوا وهسلا وا مغلا ةياعرب هريع نم اذك و رفكي كلذ وحنو

 نج لاق نمو رفكيال مظعتلا ريغصتلاب دارا ناو ةناهالا قيرطب ريعش هرعشل لاقوا هاسن

 ا ناك هنا فسوب ىلا نع - ىيحو فكل هيلع ىما لاق نمو فكية عا ىنلا

 بجاح لاقف عرقلا بحل ناك هنا مالسلا هلع ىأ لا نع ىورف جالا ىلعر دششرلا نوراه

 باف هقنع برضاف الاو اهبف مسا و باث ناقزادكسلا# نراها كفن هلوماؤلمانا اخ زم
 ةناهالاهجو ىلع كلذ لاق اذا اذه اولاق ةيريهظلا ىف هرك ذ لتقلا نم نما ىتح رفغتساو

 ومحل لكلا اذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لجر لاقولو ةيناقاخلا ىفاك الغ اهنودب اما

 اثيدحوا ةنسفختسا اذا هنا لصاحلاو رفكاذهف [تسيرداىب نيا] رخ آلا لاقف ثالثلاهعباصا

 ةاكزلاوا ةسْخلا تاقوالا ىلع ةدئاز ةالصلا تناكوا لاقول و رفكي مالسلا هيلع هثيداحا نم |
 هللا لاف لَ رج ال لافاولزور افك اش اهنم لعفاال رهش ىلع موضلاو مهارد ة ةسمخ ىلع

 دوخ نيا ] لاقف هريغ ىف ال ناضمر ىف لجر ىلصولو رفكي لقثلا ديدش لمح ةالصلانا |
 زلزل لطكم نانا ةبإ هطلاقعا تعبر الو اضل نعل ور !بمشتن تالافطلا اكنرتاؤلو نقاك< كشرط |

 تاراشا: نمو :قبوفكر لاقثلا تفاضل ءاعاوا[:ناوكمامتنآ دما]'ناضمر' لش” دنع لاق
 سوفنلا مه رفكلاةمثاو بلطلاو كواسلا بهذم ىلع راكثالا وه نيدلاىف نءطلانا تايآلا |
 ىلاعت قحلا بلط ىلع دهعلاب مهل ءافوال سوفنلاو حاورالاو بولقلا مه ناميالا ةمثا نا اك |

 نه هلع اولمج امعو مهتعببط نع اوهل 00 قح مه داهج نم ديالق هاوسام كرو

 [دنشكشب] :«اوثكت 3: [ هك ىهورك ابدينكمم رازراك يآ ] 6 اموقنولناقتالأ ف ءوسلاب ةيدامالا

 ركب ىياونوانف مهلع | ونواسعيإال نأ ىل طع تيعست لوسرلا عم مكرم ىتلا 6 مهناميا ©

 كس

 ( ىلع )



 ةبوتلا ةووس م بل دج 1

 مهتما ابسال دوهملاب ءافولا نكت نم اولتاقف لبق هنأك ةلطانلا لاعنالا ىلا مهعابتا نوعديو |
 ةقيقحلا ىلعىا هك مهل نامي. المهنا #3 د 1لتر طلارأأ م هاا دطاو# مهله ءاسؤرلاو |

 ةنثملا ناميالاب دارملاف ال اهورجا ناو اروذحم اهضهن نودعي الو اهنوعارب ال ثيح |

 ةققحلا ىلع ناميا وهام ةفملابو نامالا نم هورهظا ام 6 مهناعيا اوثكت ناؤ) ىلاغت هلوَه مهل

 هماكحا هيلع بترتي لام نال اهب راتعا الو ةقحلا ىف اهل دوجو الف اهوعاري مل اذا مهناف

 مالكلا قاس نم دافتسملاهب رومأملا لاتقلا رارمتسال ليلعت وهو مودعملا مكحىف وهف ةمزاولو |
 مهلعل ف رخآ ادقع مهعم اودقعت ىتح مهل ناعيا ال مهنال اونمْوِي نا ىلا مهولتاقف لق هنآك
 مهءاهتنا لاتقلا نم مكض مغ نكلل ىا اوهتنينا ةدارا مهولتاق ىا ولتاقف هلوقب قلعتم 5 نوبتأي

 | نيذؤملا نديد وه اك ةيذالا لاصيا ال اهنوكتري ىتلا ماظعلارئاسو رفكآانم هيلع مهامع |

 هل ”نؤكي نا.“ قدح لغاتفلا نالا زاك هن كوقأ ا ومتبتلهووكتملا وه ةيذالا) |
 ةدازا ال ءامههاسسعاوأ:ةلعلااواةلمقلا نشف(" ةونغملا عقدك هلمف ىف ىرش حد ضرغا

 نم ركذا العذل نكلاو..ءازنغل وا ص1قلا م الاكلاو .!ئذالا»:الاخضياوءاقتالا واه خمتلا ١

 ىدادحلالاق *روصلاىف خف مويىلا ءانفلاقيرطىف نيعاسلاو رومالالكف نيطاتحلا ةيفوصلا ْ

 نعط اذا اماو دهعلا اوضقن دقف هلع مهودهاع امم أش اوفلاخ ىتم دهعلا لها نا نايب ةيآلا ف

 | ادمم اوركذيالو هللا باتك اوركذيال نا مهدوهع ىف طرش ناك ناف مالسالا ىف مهنم دحاو
 لها اونءيالو اًمرط هيلع اوعطشالو ةئيد نع املسم اونشالو زوحال امب سو هيلع هللا لص |

 | ناف هللا لوسر ةمذو هللا ةمذ مهنم تئرب دقف كلذ اوقف اذا مهناف نيملسملا ىلع ةلالدب برحلا .

 ىف اوعطو مهدوهع ىف مهيلع كلذ طرشي مل ناكنا و مهمد لح ءايشالا هذه نم ًانش:اواعف

 نورزعي اساحكا لاق ءاهقفلا نم فالخ هيفف مالسلاو ةالصلا هلع ىننلااوهتش و نارقلا

 ةاشب مال سلا هيلع ىلا تن :| هيدوهل اا نا كلام نب سنا ىور اع اولدتساو نولتهالو

 هللاناف ) اهذع هللاىضر ةشئاع ثيدحلو ال لاف اهاتقنأ هل ليقو اهب ليف اه وكلا همومسمه

 (مكلعتلقدق ىلب )لاقف اولاق قام مست ملأ هللا لوسراي تلاقف (هلك هرماىف قفرلا سحب لجو نع

 | دوهيلا نم مالسلا هيلع ىلا مش نم نا ىلا كلام بهذو كلذب مالسلاهيلع ىلا مهلتقيلو
 ىلع ليلد ةي الاف خبشلا نبا لاق + ىدادخلا ريسفت ىنام ىهتنا مب ناالارازق عزاقاللو

 | نيدلا ىف نعطيال نا ىلع دهوع هنال هلتق زاج ها ردزا و هباع ىا مالسالا ىف نعط اذا ىذلا نا
 | هدهع ضقنيالو نيدلاىف هنطب ىدذلا باتتسي؛ةفينح ىبا دنعو ةمذلا نع جرخ دقف نعط اذاف

 | اذا ىعذلا نييدهملا ةيدهر 5 ىلح ىخا ىلوملا .لاق.* ىهتنا قتكتلاب ح رصب ملام هنعط درجمي

 القإ هب نقلك ىذلا حولا نيني فشلا هده _كيفتتتا وا ضرعوا مالسلا هيلع هبسي حرص

 ةماع لوق وهو اذه لع دوءلا وا ةمذلا هل طعب مل هنال مس نا هلتق ىف ىفاشلادنع فالخ

 هللع وهام نال لتشال اولاق ةفوكلا لها نم امهعابتاو ىروثلا و ةفينحابا ناالا ءاسملعلا

 | ىنلاقح هنال هلتق باسلا ىىذلا مالسا طقسيال لبق و . بدؤيو رزعي نكل مظعا كرسشلا نم
 رك يلف ملحن هلع هن ةرعملاو ةصقنلا ١ قا هدصقو هتمرح دكنهل ؛ هيلع بجو 2 مالا هع



 مص خالال دس رشاع'ا ءزّجا

 لصينا دارا نذ هءاطىف هصالخاو هتداراىؤف قد بون كلذو هدقع هايا ىلاعت هللا 0

 0 هللا انمصع بلاطملا لوصح ةيقارملا ىف ناف بقاريلو هتقو ظفاحسلف ةيئرلا هذه ىلا

 فقحتلاق ب رطىف تابثلاو قحلادح ىف انخوكولابايقّرتتو: قيررطلا نع وربطت و دا نواح

 يل ءانهالابا هع الا تاي آلا "وكوت, نيضقاتلال!نيكرمشملا عب ٠ * هللاتاياب اورتشا و 0

 وهو ايندلا ماطخ نم اريقح أش ىا هي الللق انت اهنا: راناذغاو 0 ةناقتنسإلاو

 نوكف ادودص دص نم اوضرعاو اولدعىا كا ودصف 86 اهوعينا ىتلا مهتاوهشو مهؤاوها

 ىا  هليبس نع ايدمتما نّوكف: اذ نمالا نع هدصنم مهريغ اوفرصو اوعنم وا امزال

 ممنورصحو هنع رامعلاو جاجا نودصي اوذاك ثرح مارحلا هتيبب ليس وا هيلا لصوملا هنيد

 اهزيح ىف ام عم ةيردضملااف رمتسملا مهلم لمعلا سْنب ىا 6 نولمعي اوناكام ءاس مهنا 00

 عمج برح نب نايفس ابا نا لقو * فوذحم مذلاب صوفا ءاس لعاف اها ىلع عفرلا لحن ىف

 بارعالا اورتشا لعافف ةلكالا كلت بيس هوْضَقْنَق هللا لوسر نيبو مهب ناك ىذلا دهعلا

 لها ضعب ناف نآلا ىلا راج اذه ريقفلا لوقي * نايقس وبا مهمعطا ام وه ليلقلا نملاو |
 دنع هل اودهشتل ا نايعا نم دعي نم ةهتهادملاو عمطلا لها ضعل فيضلإ معلا ىوهلا

 | ه«نوبقريال# مهل ةفايضلاوه اليلق انم هللا تاياب نورتيف لدعلاو قحاب ىذاقلاوا ناطلسلا
 قحوا افلح ىا ه6 الا © هقحو هنأش ىف ىا # نهؤم ىف © نوظفحم الو نوءاربال ىا

 قالطالا ىلع نينمؤملا دهع قوقح ةاعارم مدع ملع ىات اذه اكيهع ىأ 5 ةمذالو 00 ةبارق

 نوزواجملا ه6 نودتعملا مه  ةئيسلا تافصلانم دع امي نوفوصوملا *كئاواو# راركت الف

 اوماقاو مئاظعلا رئاسو زفكلا نع © اوبات ناف ؟ © ةرارشثلاو ا ىوصقلا ةياغلا

 مهف ىا 34 مكتاوخاف © امهتيذر ,ث اودقتعاو امهماقا اومزتلا ىا هي «ةركرااوتاو ةوادلا /

 | اانيةيلعو كل مهل ىا لعفلا ىنعم نم هيف امل مكتاوخاب قلعتم 3 نيدلاف 8# .كناوخا

 الو ندلا: ىف ةوخالا,ليصحم ال ةثالثلا هذه دجوت مل ىتمو ناوخالا ةلماسعم مهواماعف مكلع

 | نيكرسشملا لاوحاب ةقلعتملا تايالا نين ىا 6 تايآلا لصفنو إيف لاومالاو ءامدلا ةمصع
 نم اهف ام ىا 1 نوماعل موتا 0 ناكعرلاو رفكلا ىتااح مهماكحاو مهريغو نيئكانلا

 ىا (اوباتناف) ىلاعتهلوق ىلع همع هي اوثكت ناو # اهلع نوظفاحو اهنوركفتيو ماكحالا

 مهرامضفام اور ,رهظاو اهب 001 عم اوضه لب كلذ اولعش مل ناو

 ٌ حرصت هيف اوحدؤو هوباع م ا 4 دعا 0 موجحرخا و ردا نم

 مهولتاقف ىا * رفكلا ةمئا © [ ديشكب
 ا كلذب اوراص مهلاب ناذيالل ىأ مهلئاقم بوحو ةلع 0 د ل ريمضلا عظوم رهاظلا عضوف

 ثرخحلاو نامؤس ىباك مهؤاسؤر مهتعاب دارملا ليقو ىتقلاب ءاقحا ىاكلاف مدشو هساير ىوذ أ

 مهصيصخ و و مههاشاو لهج ىبا نب ةمركعو ورمع نب لبسو ماشهن لهج ىناو ماشه نبا

 (نرعديو )

 ةدارم كاىف نودتعملامه مهنا ثيحنم مها مهلتق نال لب مهادع امع مك اىننل سل ركذلاب
 3 10 للا ا خال ااا لاك كاع ككل



 ركيد مالغ نا لاح هاش نديسربب زاب مود رتفد لئاوارد ارم

 ةبوتلا ةروص او هه واسع
 . 1 ودجسمسو صوص د و دس - - 2 دج تح ددحع

 نيكرشملا ثكا ىا هي مهرثكاو © ريزنخلا مح نم ةمرح دشا هعابام نك نوكك هنيع ىف
 ىف نودرمتم ةعاطلا باب نم دهعلا قوقح ةاعارص ناف ةعاطلا نع نوجراخ *# نوقساف © |

 ماكل م قدم فكألا صصخ و مهعدرت ةءورصم الو مهعلع ةددقع مهل تسل ازفكلا

 هقحىف سانلا ثدحت ام هثودحالاو ءوسلا ةثودحا رجم امع ففعتلاو ردغلا نع ىدافتلا نم

 ناععالا:ىلا هوعدب كلذ نا جربو هللزالا ةداكحشلا داع نم هنا لاقف ةمذلا لها ضعب

 ىوشلاىفو : حالفلاو ةاجنلاىلا هتبقاع ريصيو ديحوتلاو

 ]١[ وكن ىوخ زا هب تيلها جيه * وجو تسج ناهجرد مديد نم

 [5؟] نييبار لكو نغور ىريذ وخ * نيشن وخشوخاب و شابوخ ىبرد

 [] وسط كي دزرين دب لاصخ اب * وكنو بوخ تروص نادنيق سب
 ريمشايرد وكن شقلخ دوب نوج * ريذبان و ريقح تروص دوب رو

 ذاعماي ) لاقف قالخالا نساحمل ةعماح ةصوب اذاعم ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر ىصوا دقو *

 ةءاوئسم. ةعالتسلاب هللا اقبا ةمالعلا لش ةزوضخت ةقعمركذاهربققلا كوش *ييئاعللاو اننلاثلل نم

 راوجلا ظفحو ةنانخلا كرثو ةنامالا ءاداو دهعلاب ءافولاو ثيدخلا قدصو هللاىوقتب كيصوا

 ىف هقفتلاو ناعالا موزلو لمالارصقو لمعلا نسحو مالسلا لذبو مالكلا نيلو متيلا ةمحرو |

 نْذِكَب وا 5 بسن نا كاياو حانحلا ضفخو باسحلا نم عزجلاو ةرخ الا بحو نا رقلا

 تقلخ سفنلانا ب »* فراوعلاىف اذك (بادآلا نساحموقالخالا مراكم ىلا مهاعدو هدايع ا

 قافنلاو ءايرلاو ردغلاو ءافحلا ىلاو اهتاذلو اهتاوهشو ايندلاىلا ةلام تلمجو تايلفسلانم

 | ةميمذلا اهتافص ىلع ةئقاب ةبح تمادام ىهف صالخالاو قدصلا ىلع قائملا موب هللا اهدهاع دقو |
 ترونت اذاف ةيورخالاو ةيويندلا دصاقملا ىف عمطلا بوش نم ةصلاخلا ةيدوسلا اهنكمبال |

 دهعلا ضقن نم يسنتف ةرخآآلا ىفو ايندلا ةاملا ىف تباثلا لوقلاب هللا اهتيثف ةنقلاخلا راونالاب
 وهو ةرخآلاو ايندلا لها ىلع مارح وه ىذلا لوصولا ماقم ىلا ةراشا مارحلا دجسملاو

 ىنلاو لوكا قررت + ىوهلاو سفلاب لغاو

 ىلبشلالاق * قوقعلاو قوسفلا ةيناحمو قوقحلاو دوهملا ةياعرو سفنلا عم ةدهاجلا لقاعلا ىلعف

 هرم تيار ىرازبلا ق'روذا تكف“ للذا نمالا لك]"ذنا"اتنو اندفع ان تق

 ىدوبل ىلاف ىتملك أتال ةدقع كلع لظفحا ةرخشلا ىتذانف' لكل اهلا "دْب'تَدَدف' نين

 ! لاق : نيمالا

 ايرلاو بحعلا كرئا و * قتلاو قفدُظفلا مزلا

 | رجح لكدنع للا ءاقتاب كيصوا .اضرا دسفت وا الداع اماما ىصعت وا ام ! عبطت وا اقداص
 | هللا بدا كلذب ةينالغلاب ةينالعلاو رسلاب رمسلا ةبون' بنذ لكل ثدحت ناو ردهمو رحشو

 | قيتو ةقولخلا اهفاصوا نع ىنفت ىلقلا ةءارمل لالحلاو لامجاتافص ىلحن نم ةسكعنملا راونالاب |

 ١ مرحلا اذه ىف لوخدلاو نيكملا ماقملا اذه ىلا لوصولا هلا لأسن هتصاخو هللا لها ماقم

 نأ فثكر عالطاو نخس تقةيقحرب 01 ناس رذ مود رثفد لئاوارد [1

 خجلا اروا نايرب ندوبرو ثوغلاد.ء ةصق ناب رد مشش رتفد طساوا رد[



 2 م ه6 موع ىل معالج وحر تورو مهصعم بكف كايجص جوج

 هي هو. جس رشاعلا ءزجلا
 | ىا نيدهامملا عجل هلومش ردابملا ماهفتسالا نم موهفملا ىننلانم كاردتسا هي نيذلاالا وه 2
 دجسم كيدز:] 86 مارا دجسملادنع # ةنانك ىرو ةرمضىب ىنعي ه6 متدهاع 98 نيذلا 1

 ا مز ادجسملا دنع ةنهاعملان وكل ضرعتلاو | همظعم 05 تسير هك هييدجرد علا مارخ

 ىلاعتهلوقهربخ «ادتبالا ىلع عفرلا لوصوملا لحمو اهتداكو بيسب راعشالاو اهباحانايب ةدايزا

 ةبوصنم ةيردصماما امو طرشلا ىنعم هنوضتل ءافلاو * مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا اف د
 | ءافوىف مكل مهتماقتسا ةدم مهلجا ءافوب مهل اوميقتساف ىا فاضملاريدقتب ةيفرظلا ىلع لحما
 نامز ىأ ىا ةينامزلا ةيفرظلا ىلع لح ا ةبوصنم ةيطرشاماو ,مريغ ضقناك هوضقنيفف دهعلا
 | ىأىا فوذحم دئاملاو ءادتبالا ىلع ةعوف صوا ءافولاب مهلاومسقتساف مهدهعىف مكل اوماقتسا
 صمالل ليلعت دهعلا ضقنل 6 نيقتملا بحب هللانا # هبف مهلاوميقتساف هبف مكل اوماقتسا نامز
 | موي ءاول رداغ لكل ) ثيدخلاىفو ىوقتلا مزاولنم دهعل ا ىلع ةظفاحلاناب راعشاو ةماقتسالاب

 | ءمون را دغلا حضتفي ىنعي ريهشتلا ءاوللاب دارملا باهشلاحرشىف لاق (هردغ ردي فرعي ةمايقلا
 ظ ىونملافو : هردغ رده ةماقلا

 ا

 وشوك دوب ناريو لب ناك * وسمنيه نايافوسب فطا ىوس ا
 ْ تشق ,ناكاذوو ناميا ظفخ. *« , تيسقمحا ذا دوهعؤ قاثم ضف

 | ةالصلاهيلع هلوسر دنعو هناحبس هللادنع ةاعارملاب قيقح دهع نيكرشملل نوكي © فك 9
 | "86 مكف اوقري ال 8 مكب اورفظي نا مهنا مهلاحو ىا 6 مكلع اورهظي ناو » مالسلاو
 مدس يوزر ةقلو ةلاقلاو عمل 5, ناز انف توتر نانا كتشف وغاب ال ىلا
 ىرهزالالاق * هل الا ىنعمب ىربعمسا لالا لبقو * ةبارقوا افلح ىا ه6 الا © ةياعرلا قلطم ىف
 الو 0 ىلاعت هللاقح اوعاربال ىا لا برعم نوكي نا زاخ ةيناربعلاب ىلاعت هللا ءامسا نم ليا

 قيلاوملاو نامالادك أتنم مهل قبسام عم هتعاضاو هلافغا ىلع بقاعي اقح ادهع ىا 4 ةمذ
 اذاف اهل رخآآلا ةاعارمب ةطورسشم نيدهاعتملا نم لكىلع دهعلا قوقح ةاعارم بوجو نا ىنعي

 ىأب لبق هنأك ىنايب فانئتسا 6 مههاوفاب مكتوضري و اهتوعارت فيكف نوكرشملا اهعارب م
 مكتوضري مهلاب بيجاف ةاعارملا مدع ىلع نومدقي فيكف ةبارقلا وا فلحلا نوعاربال هجو
 كلذ نودكّؤي و ةعاطلاو ناميالاب مكل نودعيو ةافاصملاو ءافولا نو رهظي ثبح مهعاوفاب
 ناذيالل هاوفالل ءاضرالا ةيسنو ةبذاكلا ريذاعملاب هفالخ روهظدنع نولئعتيو ةرجافلا ناميالاب

 ىبأتو # مهبولق ىف قادصم اهل نوكي نا ريغ نم اهب نوهوفتي ظافلا درج مهمالكذإب
 نئاغضلا نم مهنطاوب ىف امو مهبولق فلاخت مهتنسلأ نا ىني مههاوفا هب هوفتن ام 6# مهبولق

 اولح امالك نولوّش امنا مهف دهعلاب ءافولاو ةعاطلاو ناميالادعو نم مهنسلاب هورهظا ام ىناني
 ةرجافلا نيعلا) ثيدحلا ىفو امهبابرا ىنعي (رانلا ىف ةعيدخلاو ركملا) ثيدحلاىفو ةعيدخو [ركم

 ةيلاخ تناكاذا ةعقلب ةأرصاو اهبف ”ىشالىتلا رفقلا ضرالا ىهو ةمقلب مح ىهو ( عقالب رايدلا عدت
 لكف فلحن نا هن داع لعجس الن ا لقاعلل ىئ.ننف * ههاحو هلام هذيو فلام ا رقتفي ىنعملاو ريخ لكن م
 ايذاك ناك !ذا ىاالحلا عاببلانا درو # ةبوقعلا قحتسيف ابذاك فلحي ابد هناف ريكو ريغص

00 



 ”ةياونلا ةراوس مهي ل,

 هللا مالك عمسي تع د 5 وضم اوما: حيفا هعنمو لا هان ةفضوأف ىذلا مدقلا مالكل

 ىلعالاد اربخ تعمس لب عمستال ملعلا ةقيقحناف نالف لع تحس لاقياك هيلع لديام عمسي
 مالكلابتك ىف لصفتلاو ىلاعت هتردق ىلع لديام ىلا ىا ىلاعت هتردق ىلا رظنا لاَغاكو هملع

 | هموقراد وهو هف نمأي ىذلا 0-5 6 هنمأم 98 نم وبلا هلدعاتسا دعب * هغلبا مث له

 ظ قيشلب ا هك مهاب 0 نماملا غالباو ةراحالاب سعالا ىنعي دي كلذ 0 [ىامتهلتاةموابزازا دعبو]

 مغيالو برخلارادهىف مسا ىبرح ءاهقفلالاق انههنمو .اللصا ةرذعم مهل تعالو قحلا اومهشإ

 ا بفئاعيالو اهٌواضك هيلع نكي مالسالا قا: لككم مث اهوحنو ةاللصلاو موصلا نم عا رمشلاب

 | موق زاقتكلا نا يلفاؤ:ةمتاضقلا !همولب ا رقلا' معيو مالسالارادىف مساولو تاماذا هلع

 | نوملعيوهللا نولّشالف هفاطلاو للان وملعيال موق اهتافحو سفنلا اذكف هللاماكحا نوملعبال

 | هتعاط ىلاو هيلا دبعلا عجريل هلضفب ىلاعت هللا لهما دقو اهي نوبغريف اهتاوهشو ايندلا

 | رظنمث ةنس نيرشع هاصعمث ةنس نيريشع ةللادبع دق باش لشارسا ىبىف ناكهنا - ىود -
 ةئسوي رع كتيضعاو:ةنس ني ريق كتطا ىملا:لاقت كلذ هءايقزهتل ف تتشلا ئارف ةارملاف
 انتكرتوكانمحافانتيح الوشوهو اصخشريملوتلا ءارو نم افتاهعمسف ىلبقت كيلا تءجرناف

 | رافغتسالاو ةبوتلاىلا عراسنا ديعلل ىتبنيو * كانلبق ايلا تءعجرناف كانلهماف انتيصعو كانكرتف

 | خيشلاو اهيلا ىعادلا ةوق عم ةوهشلا كر باشلاناف خيشلا ةبوننم نسحا باشلا ةبودناف

 | ةأحفلا ثومىلائدؤت اهئافاهتماحف ةغرال هنال [دنكت هيودتك هح راكب ازاريب ةحق,]
 | سانلا ىلع هل ةيالو ال هلال [ ىرازا مدرعزا لوزعم ٌةنحشو ]

 تساخرب ةقيوق قا دج دوخي هكا * كِسادج اندم رش نان هناك قاوح

 اياطملا اهلمح نع زحجتعلا + بوبذ هل يك خبش

 اياطخلا هلق تدوسو #* ىلادللا هرعش تضيس دق

 | تلاوتاطكر بعلاو تاي الادهاشينماي . ماهو اياطخل ارحب ىف قرغ دقو ماع دعب ماع هيلع ايفا

 رومالا ءاظع نم ىربياعالو عدسبام عفتنيالو روسلاو تاياآلا عدتسلمف روهشلاو ماوعالاهلع

 | بواقلا ىمعت نكلو راصبالا ىمعتال اهئاف روطسملا باتكلاىف ءاقشلا هلع قبس نءف ةللاام

 | كباطخ نسحب نيذذإ2لانم اناعجا مهللا روننم هلا ارون هلهللا لعل نمو رودصلاىف ىتلا
 كنا كتاذ رارسإ ىلا نيلصاولاو كتانص تايا. ةفرعمب نيفضتملاو كنائج برقي .نيدعستسملاو
 ىراكتا ماهفتسالاو ىفرظلاو لاحلاب هسشتلا ىلع بصنلا لحبفف 3 فك © ضانفلا تنا

 / * نوكي © عوقولاراكتا ىنعم لب (هّللإنورفكت فيك )ىلاعتهلوقىفاك عتاولاراكنا ىنعمبال

 ةدملا مات ىلا هلع ظفاحيو هقوقح ىعاريزا قحتس © هلوسر دنعو هللادنع ف هبدتعم

 | هيءاقولا بجنب دهع مهلنوكينا دعبتسم. ركتتسم ىا .اذخاو التق .هبسحب مهل ضرعتنالو



 ١ 4 سب

- 

 [1] عم رك هب” واي <60 مع ذب نمبر بجعج "2 جمص زسكعج ىصرب

 0 نا ل و عدم 9 رجع 36و

 هللا نا ف 0 كسانملا لك دوهشو ةيبلتلاو ماكحالا ع مجم نايتالا ف نوملسملا هلعفي
 رفكلا نم فلسام مهل رفغل هللا ناف مهواخف ىا ليبسلا ةيلخإ صصالل ليلعت 6 محر روفغ

 ىلاعت هلل انا ملعاو ع مهةعاطو مهناعاب مهبلي و جاك هعطش ىا هلقام بجي ناميالا نال ردغلاو 1

 هديل قالخالاب هتيل باقلاب ءابلوالا داهج .٠ عاونا ةعيراوهو داهحلاب هب 6| هذهىف 00

 اصوصخ قحلا راهظاب ءاملعلاداهجو . ةليذرلا فاوالا نع اهتكزتب سفنلاب داهزلاداهجو .

 حورلا لذبب ةازغلا داهجو .ملاظ ماماو راج ناطلس دنع

 ]١[ ان هجاوخ دمرس قشعاب ىوشات * شاب هدرم مد نبا كص زور رهب

 ب كردي ى اج ناك دين 1 هادف 0 * م تشيبهب هدرمو هتفك"

 نطائاسلاب ةيصاعلار نيوفنلا لتقامإو يهاظلا بنعملاو ة ردملا خيوفنلا لتقاما لتقل
 اهتعيبط دذو اهعيط فالخ ىلع اهلاءءتساو اهاهتشم نع اهءنمو اهاوه نع اهمهنفف اهلتثو

 هدلو لجر ىصوو * كاوه كتدهاجم لاق لضفا"داهملاىأ امهنع هللا ىضر ىلءنب نيسحلا لبق* |

 اهلتقىلا ريشي (هومتدجو ثيحإ) ىلاعت هلوقو تئشام عنصاو ءاسنلاو كاوهصعا ىاي لاقف

 اهيف اهبراشم نع اهماطتو اهيلع اهتموادمو اهتمزالع ةعاطلاىف اهلتقف ةيصعملاو ةعاطلا ىف

 ةدربلاب ةريهشلا ةديصقلا ىف! لاق, : اهايا اهصلختو اهباحتاوأ |

 مسكالف ىعرملا كح شن اوضة اس كاضتلا ذه ديعارو

 ةلفغلاو بجعلاو ءايرلا نم لامكلل صقنمو دسفموه امع لاهالاب اهلاغتشا ىف سفنلا عار ىا
 كسفن عطقن نا ىف دهتحاف هتفلاو هبت داتعاو اواح تاعوطتلا ضعب سلا تدع او؛لالضلاو/||

 اوعجرو 6اوناتنافإ) ةداعلانماهزايتمابوهامتا ةدايعلا رابتعا نال اهلعقشاوهامب لغتشاو هنع

 ىلع تموادو «ةالصلااوماقاوإ) ىلاعت قحلاسىلط ىلا اهاوهنع سونالاتعجر ىا هللا ىلا

 6مهليس اولخفإ ةميمذلا اهفاصوانع تكزتىا (ةوكزلااوناوإ) قحلاىلا هجوتلاو ةيدوبعلا

 ةياهنلانافةقيقحلا ىلا لودولا دعب ةعيرشلاب اولءل تادهاجلاو تاضايرلاب دئادشلا ةاساقم نع

 كلاسلانا اذه نه رهظ ريقألا لوي * ةيءحنلا تاليوأتلا فاك ةيادبلا ىلا عوجرلا ىه

 اهماكحاب لمعلاو ةعيرشلا ةيترم هقالطاىف ديقتم وهف بلاطملا ةياهنو .بتارملا ةياغملا غلبناو

 اروجهم باللانع ادورطم بدالا ”ئس ادحام ناك بادآلاو ماكحالا نع ملخماوأ ثرح

 اكتنم لادا كلا و6 ىدتبم كلاس ل كح ةفيرسشلا ةعيرشلاف تابزالا بر برق مرح نع

 القاع مادام دبعلا لصيالو ةيمالكلا بت ]اىفو * ركشلا ةمدخو بلطلا قدص اهبرهظي

 نيدهتجلا عاجاو فيلاكتلاىف ةدراولا تاباطخلا موءعل ىهنلاو ىمالا طقسي ثيح ىلا اغلاب

 هيدحاناو #8 كتيوبر قوقحل نيعارملاو كنيدوبعقاثوب نيددقتملانم انلعجا مهللا كلذ ىلع
 مهلتقب كن سما نيذلا نإ ؟رسشملا نمو لعفلا لماوعنمناذال ءادّس الاب ال د دعب ام هرمي لعفب عقر

 6 هرجأف 9 مرا رهشالا خالسنا دعب راوجلاو نامالا كنم بلط ىا 6# كراجتسا ©

 ىا * هللامالك 98 عمسلوا عمسيا ىلا ىا * عمسي ىتح 2. هلتق ىلا عراسنالو هنماف

 / عسا زوجحمناىلا : ةيالازدهب ىرعشالا لدتنيا « باقعلاو باوثل ٠ نم هيلعامو هلايف نا رقلا



 ةبوتلا ةروس مهي ملل ا

 هلصواو كيل منام إع ىلاعت هلا اوركشاو اوموقف ةصاخلاةيادهلا مكتبذج نافرعلا لها ايو ٠
 نؤكت هراثو < ىتودح وريو ا نكت ةراتف نيقتملا بحل هناىلع صندقو مك كلا همرك لاك نم

 ىضقنا ىا ه6 خلسنا اذاف 8 نيمآ ىضمامف انثرثع ليش. و ىضرلا قيرطولا انيدهي نا ىلاعت

 هءارو امع باجحلا قاشكتا هنع تفشكتاو ةاشلانع دللا لاصفنا هل ةرتاس هيلع ةلّتشم

 اذك و ناوبحلل دلخلا لامشا هيلع لمتشم تاينامزلا نم هفام طمخحم نامزلا نا هقبقحنو

 بجو هو ةتثس :لك ىف ةرئادلا نهشالا آل اهنف اَوحَيْسِس نا نيثكانلل حبا ىتلا.مرحلاو

 هذهف * داب الادبا نيثكانلا 46 نيكرشملا اولتقاف ف درف دحاوو درس اهنم ةثالث نال كيذك
 ىلع مهئاذيا ىلع ربصلاو نككيف ولع ضا غال ركن ءاهنف*ناارقلا نو ةن لكل حاشا ةيئألا

 مرح وا لحىف مهومتكردا 6 مهومتددجو ثيح © ءاملعلا روهمجج هيلع عمحا ام قفو
 اما دارملاو عنملا رصحلا ة#مهورصحاو © ريسالا ذيخالاو مهورسلا ىا د مهوذخو

 ىا اودعقال فرظ هناىلع هباصتناو مهرافساىف هنم نؤزاتجم زاتحو ملكى ا 1 انيس هلاك

 دنوشن رشتنم ان اههار ناشيارب دينادرك هتسب ] ىشاكلا لاق + دوعقلا ةقئقح انعم سلف

 رسالاو لتقلا نم رك ذاع اورطضا امدح نامالاب كرشلا نع 3 اوباتناف #8 | ىرقؤ دالب رد

 نع اهركذب ىنتكاو مهنامياو مهتبوتل اًعيدصت ه# ةوكزلا اونا و ةولصلا اوماقاو ةهرصحلاو

 | مهنأشو مهوعدف 6  مهليبس اولذف 8ع ةلاملاو ةيندبلا تاداسا|ىن_ر امهنوكل تاداعلا ةَش

 ىتامو ةالصلا كرات نا ىلع ليلد هيف هريسفتىف ىضاقلا لاق * ركذامت ؛ىثب مهل اوضرعتنال

 قحتسا دقف مايا ةثالث ةالصلاكرننم نا هللادمحر ةفشح ىلا نعو * ىهتنا مهليس ىبحال ةاكزلا

 املسم نوكي هناسل ىلع مالسالا ةلك ىرجأف مالسالا ىلع هرك | اذا رفاكلا ءاهقفلا لاق * لتقلا

 اضياهفو * ىلج ىخا ىلوملل نييدهملا ةيدهىف م مالسالا ىلع ربحي و لتقيال رفكلا ىلا داع اذاف

 ماص ناو ال ةعامالبو همالساب مكحي ةعامجب نيملسملاعم ىلصاذا هناالا مالسالاب رش مل رفاك

 | مهلع ليبسلا قيبضتل ما اذهو هب اورعال ىتح مهوبقراو هفدصرب ناكم لك ىف مهودصرا

 ىذلا هجوىلع جحا هلا ىرخاىفو ةياورلا هاظىف همالساب مكحال ةاكزلا ىداوا جحوا

 020 ا ا ا ل يل تي ا ل يي 2222ئ2ئ27727222 يي لليل

 , ةماعلا ةيانعلا, .كتك ردا نامالال ها انف . هلا لملاوهللاىوسامةيؤر نه مث لهجلانمم ناصعلا

 | هللالوسرل لقامل هنمىلعا وهام هقوف ناكولو تاماقملا ىلعا ةيبوبجلا ماقمو بحم وهو ابوبحم

 / وهو ةدملامامت لبق ىلوملاىلا عوجرلاب لقاعلا اهيا كيلعف * هللا بيبح ٍلسو هيلع ىللاعت هللا ىلص
 | نود ةلوبقم رابتخالا قيرطو لسكلاو نيملا نم عناوملا كفنتكت نا لبقو لجالا لواح
 أ للالأسن تقلاو ةواقشلا كلف تضرىعاناو تقولا ةداعس كلف تلئقاناف رارطضالا قيرط

 |: تناك امح تلصفلاؤ' كج مرطا ربشالا "9 الجتو نآؤيلا ني :حقاولا حالتنسالانف.هلزيعتتتما

 | تفصووهفامعخلسنا هنكف ىضم اذاف نينسلاو روهشلاومايالا نم ةدتمملا .ءازجا نم 1

 | ةححلاوذو ةدعقلاوذو لاوشىهو لاتقلا اهبف مرح ىىلاعت هللانال ما 0-0 رهشلالا

 | تسيل هذهو هز روك ذملا رهشالا ىاول ىضتقي ةيآلا مظن نال مرحلاو قر

 جي داو زج لكيلا شنوا دياز .فاعت اوامر مايمخ



 هي مر» ع رشاملا ءزجلا

  لجالا ىضمدنعلاتقلاب مهوئجاغتالو و مهتدمىلا قفالماكاماتمهيلاءودأف ىا اودأف ىنعمهنمضتل |
 ةنانك ىنب نم ىح مهو ةرمض ىب نا  ىور  مهتلماعم مهولماعت الو نيثكانلل بورضملا

 ةعست مهدهعنم مهل ىتب ناكو تييلادنع ةيبيدحلا ماع لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر مهدهاع

 لاثتمالا ب وجول ليلعت 6 نيقتملا بح لانا 9» مهدهع مهبلا مالسلاو ةالصلاهيلع متأف رهشا
 كلذل ةفانمرداغلاو ىنولانبي ةيوستلاناو ىوقتلا باب نم دهعلا قوقح ةاعارصنا ىلع هنو

 ظفاحلا لاق : اكرشم دهاعملا ناكناو

 دئادىركمتسىنب ون هكر ههنركو * ىزوماس را دشاب وكت دهعو افو

 ةعانقلاو دوهعلاب ءافولاو دوهجلالذبو دودحلا ظفح عبرا تامالعقتملل ىدابآرصن خيشلالاق

 ةجرتلا ىف لبق : دوجوملاب
 نآ لوا ع رش ماكحا ظفح * ناش راهج دولا ار قم
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 دئسرخ دوش نادب دشاب هجره * دنوِس ةككنورل اردهع

 ةبعك ىلا لوصولاموي رغصالا جحلاو لاصولا ةبعك ىلا لوصولا موي ربك الا جحجلان ءاهعاو *

 هللا ريغىلا لمت اهنال ةيتوسانلا تافصلا 5 رشم ىلع مارح اهفاوطو لاصولاة سك ةرايزو . ا تلقلا

 نوكياعا اهؤانفو اهئانق دعبالا ةيتوهاللا ةمك لوح ةيتوسانلا فوطتالف هاوسامىلا نكرتو

 ىجرا ةئئمطملا سفنلا اهتيا اي ) بطاخم دمعلا ةيلزالا ةيانعلا تكرادت اذاف ةمبلالا تابذجلاب
 زد لب ار لمأ:6 تانك لحا لكل ) ةافولا كفو ىف راناو كاملا لاى امان بكن ملا

 تيأرف ةنلاىلا تبهذ مث ) جارعملا ثيدحىفو (نوباقنل ايد ىلا انا ١ اولاق فنك نوعرف
 بئاجعلانم اهيف ىلاراو ةنجلا ىلخداو ىب بحرو ىب حرف ىنار املف اهنزاخ ناوضر

 تيارو ىاحصا تاحرد اهنق:تيارو تعمس نذاالو .,تار نيعال ام هتاملوال اهبف هللادعو ام

 كولا ذه اج تانف_ناللملا كرما كوم وهو نوم اهنف . ةعمسو قوملاز راهألا آهن

 وه نم تلقف مهللا كببل لومي وهو رخآ انوص تعمسو نوعرف ة ةرحس مه لاق ناوضراي
 ءاسالاءالؤهلاقف حببستلا تعمسف ةازغلا ءالؤهلاقف ريبكتلا تعمسو جاجحلا حاورا لاق
 ا اهبلا ىهتاي قئالخلالعنال ىهتنملا تيمسو (ىهتنملا ةردسىلا تغلب مث نيحلاصلا روصق تيأرو

 ناكملا اذه زواجام هللا ىلعقلخلا مرك١ اي لاقف ادبحو ىنكرتتأ هلت اقف ليربج ع فلختمث )
 ١ لوب وهو ودا لزاملف دمع اي ىنم ندا ىللاَتف ىبر ىلادان اذاف كدعب زواحالو كلبق دحا

 وندا ةصنمامو ( ىداوا نيسوق باق ناكف ) مل اعتلاق 5 هئم تبارقرإ تح د: عل ندا

 3يياق نسلم لح تلك عراق قاسل لع ترطقت تفقوم ةجاح اهبف ىلىضقالا ىبرنم

 كتما بواقىف اواح مالسالا تلعجدقدخاي ىللاقو نيرخآلاو نيلوالا وع تملعف جلثلا نم

 هللا نا فرعي هنمو ريقفلا لوس * (هوضغبا ىتح مهبواقىف ام رفكلا تلعجو هوبحاىتح |

 ىتح مهبواقىف ام ناميالا لعجو هوبحاىتح ةوعدلا ةما بولقىف اولح فكل لحج ىلا

 نم مث رفكلانم نمؤملاقا هب و ةيلزالا ةيانملاو ةيهملالا ةبذجلا نم ناميالا بطل هوضغبا



 هيواعيود مهي مم زم

 ةرايز را 0 0 زي هنق 3 هنأغ دعلا ئ هنآ اهدحا لال هشو * سانلاىلا هي

 ا 0 . - 1 ةلاعفا لن هيك 10
 ا 1 ف ناك ةءاربلا مالعاو اهريغو ىرلاو رحنلاك هلاعفا مظعمه ف مثاو هريغو

 ريكألا جملا موب اذه لاقف عادولا ةححىف تارمادنع رحنلا موب فقو ملسو هيلع هللا ىلص

 | ذخاف لجر ءاخ ةناحلاىلا ءاضيس ةلغب ىلع رحنلاموي جرخ هنع هللا ىضر ايلع نا -ىودو -

 | ةفرعموب هنا تال لخ اذه كموي وه لاقف ربكآلا جحلا موب نع هلاسو اهماحلب

 فوقؤلايف جملا لاعفا مالسلا هيلع ىنلارصح ( ةفرع جملا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل |

 فوتولاهناف نمو جحلاكردا دقف ةفرعب فوقولا كردانم نا ثبحنم هلاعفا مظعم هنال ةفرعإ

 | نكرشلاو نماسلا عامجالو رغصالا جحلا ىمست ةرمعلازال 2ك جملا فصوو جحلا هتاف

 | بولقف م لا كلذ مظعف هدعبو هلش كلذ قفتلو ناكلا لها داعال هتقفاومو مولا كلذىف

 هي هللا ن نا عرب ا زر مل راعسس لدعت ةعم امودةفقولازا) دروو للملاو فئاوطلا عيج

 | ىذلا مهدهعنم ىا 6 نيكرشملانم *يرب ١» افيفخت تفذح ناذالا ةلص ءابلاو هللا ناب ىا
 | عوفرم وه نورسفملا لاق أ هلوسرو # سياح نك رمشملاب دارملاف هوضقت |

 رو رجموا مهم هعم ”ىبرب ى | عم ىنعمي واولاناىلع بوصنموا *ىل 0 ىلع فوطعم |

 بوجوب رابخا اذهو ةءاربلا توش رابخا ةءارب هلوقنال ”ىبرب ركذىف ريركتالو مسقلا ىلع :
 | 6 مسسناف #8 (متدهاعنيذلا ىلا »الوا لاق اقكن.دهاعملاب هصخن لو سانلاب هقلع كلذلو كلذب مالعالا ا

- 

 5 : ١ هاا 74 ا : َ :
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 نشاسربغ ف هللا ىزجعم ريغ مكنا اوملعاف 0 هب وتلا نع مض سعا ىا 3 ملون ناو ع ردغلاو ١  3 3يكب اجا .- 6 - .

 | ةيتاكتينك دجال 53 ةلمزافلاب و كدة وهن لطمتالو الأب جودت طر ان3 كامل
 ١ * ملا باذعب اورفك نيذلارشب وه [ ديزيتس وا اباي ديزي ركبوزا هك ديناوت ىنعي اريادخ

 | مهب مكهت راذنالا ماقمىف ريشدتلا < ملسو هيلع هللاىبص هللا لوسرل باطخلاو ةرخآلاىف
 ةكممملا ةءاربلاب هللالوسر هئمب نيحهنعهللاىضر "ىلع عم تنك لاق هنعهللاىخر ةريئهىلا نعو#
 نجحبالو نمؤم الا ةنخلا لخدبال هلا ىدانن انك لاق نودانت متنك اذامب ةريره ىبال ليقف

 ةعب را ىلا هاحأق دهع هلالوسر نيبو هند ك6 نمو نايرعالو كريشم ماعلا اذه دعب تبللا اذه ْ

 | مثدهاع نيذلاالا # هلوسرو نيكرشملا دهعنم 'ىبرب هللا ناف رهشا ةعبرا تضم اذاف رهشا |
 ,ئاةعبرا لاتقلاهيفرخا ىذلا قياسلا ذبنلا نم عطقنم ءاتثتسا ىا كاردتسا هي نيكرسشملانم
 | ىرج مهو رج الف مهدهع اًوقكتن ا قيذلا نكلل نهنتاأ ةقبرا: وفن تدلك انلا وانهم ال نبق هناك

 ْ مه دهع ىلع مهنا ىلع ةلالدلل 1 3 0 مهدهع مهلا اوعالب مهلتقىلا ةعراسملاق نيئكانا

 نينثاىلا ىدعتب صقنو ارككتحو دهعلا طورشنم 3 اشكو نبل 3 ةدملا ىدامت عم

 | ناصقنلا نم اشىا ةيردصملا ىلع بوصنم اشف دحاوىلاو ناثلوغفم ًايشو لوالوعفم مكف

 [ اراهثناع دنت دكشت ىنعي امث ءاهدهع زا ىزيح 0ك نانا شت 0 لاق * |

 ةقازدشا رعاك اوما م ذوب هاند رس وين زاول# اراطرف 00

 ىلا اوعائدع 3 مهدهع مهلا اوعاف حالسلاب را مه ىهاظف ماللسلا هيلع ىنل ١ ءافلح

 © كل 76  ناسلا حود )



 مهي مم رشاعلا ءزخلا

 رسرغ اذا :بهقلاع مب نوكشيألو ١
 مداسشلد ماون دنيرد هكزوز نازا هك * ىزور دلاس كاشاحوت روجزا ظفاح |

 نيعمتج ماعطلا نولكأيو |
 تمدن ناشيوردب اهاش روخم « تلودو كلم ىنإي هكىاوخ 051

 لوالا ملسناطلسلا لاق : حلصلا ىلا اوعراست اومصاخت اذاو ٠

 اردْيك درك ناس هنيآ ىوشب لدزا « ارهنس حول ىنك قشع جنك هك اوخ
 ئوتتلا و": عومدلاب مهنوبع ترج اوفاخ اذاو

 ناهد شوخ ارئاهجدراد ىمه نوح * ناهج ربا ةيركو رهم زوس

 راد ذورفا كشا ربا نوج ارمثج *« راد زوس رد ارلقع باققآ

 دربوت بأ نان هك ارئان نياروخ < * درخ لفطنوج تدياب نايرك مشج
 تدتعو' اهلا ىوهلا تدخن ىلا ةكرشملا ةدرمتملا سوفتلا ىلاةعركلا ةي.الا تراشاوت هو

 اهالتاقبالو اهادهاجبالنا ىلع اهادهاعو ةلوفطلاناواىف بلقلاو حورلاامنداهف ايندلا مص

 ةيرشبلا ىوقلا ءاوتساو بلاقلا لامكتسا ىلا امهل صرعتنال اضيا ىو غوابلا دح ىلا

 لوبقل دعتسي هبىذلا لقعلا لك روهظو ةعيرشلا ناكرا ءابعاو ةنامالا لمح لمحت اهبىتلا

 ايجاو هدبعت ىريو عناصلا تبشر هبو مهتازجعمو لسرلا فرعي هبو اهتباحاو ةوعدلا

 دهع ضن ناوا هناف غوابلادعب ةدهاعملا كلتنم ”ىبرب هلوسرو هللاناو هللاةمعت ركش ءادال

 بورشملاو لوك أملاف فرصتن تناك غولبلا لبق سفنلان ال حاورالاو بواقلا عم سوفنلا

 حورلاو بلقلل ادج ارضم نكي مل كلذو ابلاغ ةساملا ةجاحلا عفدو بلاقلا ةيب رتل سوبلملاو

 ةوبشلالجالىرورضلاسوبلملاو بورشملاو لوكأملاب ةيبرتلا كلتىف تدازف غولملادعب اماف |
 اهنارين تلعتشاو حوكتملاو سوبلملاو بورشملاو كوك هتف تلمس د رفا نار هالو ١
 هيلع لاق اك هجالعو ضرملا اذه عفدل ءايبنالا تئعبو حورلاو بلقلا ضرم اهبكو اموبف اموب |
 6 ريشا ةعبرا ضرالا ىف اوح.سف ا هلوقىفو ( تاوهشلا كرتاو تاداعلا عفدل تعب )مالسلا |

 ةيئانلأ نم ةقرألا قاصوالا لسكش ةحاسو اًريسس ةيرشبلا ضراوو يتوفنل ناىلا ةزاكا |
 لاقلاودرفملا ىناحورلاىواعلا حورلا جاودزاب دلوتت ىتلا ةيناسنالاو ةيئاطيشلاو ةيئاوسحلاو |

 دلوت ةيئاطيشلاو .حيرلادلوت ةيناويحلاو .ءاملا دلوتةيئابنلاف . ةعبرالا رصانعلا نم بكر ملا ىلفسلا |

 ايندلا عتارصىف سوفنلا ةمزا تبخرا تافصلا هذه ليمكتلق بارتلا دلوت ةيناسفالاو .دانلا |
 ىا (هللاىزجعمريغمكتا ) ةداعسلا لها سوفن ىنعي (اوملعاو) لاق مث ةغالبلا ىلا اهمسنو

 «نيرفاكلا ىزخماللاناوإ ةيورخالا عفانملاب مكعتعو ةيويثدلا عتارملا نعمكعزتي نا هنوزحعتال

 ناذاو # ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك تاوهشلاو تالفغلا هيتىف ةواقشلا لها كلهم ىنعي
 امهنم لصاو مالعا اذه ىا ءاطعالا ىنعع ءاطعلاك ناذيالا ىنعي ناذالا # هلوسرو هللانم |

 ةصاخ ةءاربلاو ماء ناذالاف مهريغ وا نيثكحان نيرفاكلاو نينمؤملا ةفاك # سانلا ىلا |

 | يتلعتيا بوصنم 6# ربكألا جملا موب ظةءاربهلوق ىلع فطع ةلمجاو نيدهامملا نم نيثكانلاب |
 ل

9: 
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 ةندؤتلا ةواوتس مص مير يمس

 غيلبلا نال رخآلا عبد ناشي نسشعو لوالاعسد 0 ل مول ةحملا ىذنم

 فوقولاديسانب باتع حيتفلا ةنس ىلو مسوهيلع هللاىلص هللالوسرنا ىوراك رحنلا موي ناك

 عسقةنس تناك الف نوكرسشملاو نوملسملا فوقولاىف ةنسلا كلتىف عمتجاو مسوملاف سانلاب

 هللا ىضر ايلع هعبتا ةكم وحن اقلطنم جرخاملف مسوملا ىلع اريما هنع هللا ىضر ركبابا ثعب
 ىلا اهب شعبول مالسلاهيلع هل ليقف مسوملا لها ىلع ةروسلا هذه أرقيل ءابضءلا بكار هنع
 هنا داهملاو معا” ىلوتبالن ١ ترغل ان ةداعن قالا كل ذئوز( ىنم للتالا ىغئخقل اللام ك فا

 الز داق هن معيارا ادع كفل دعو طعم نو ادعاووا هديت انف لاكتالاةتلا أع
 | تاوذفوصوهو ءاغرلا ركبوبا عمس ىلع انداملف ضقنلاو دهعلاىف انيف هفرعنام فالخ اذه
 | ناك املفاضفرومأم لاق رومأم ماريم!لاقهقحلاملف هللا ل وسر ةقانءاراذهلاقو فقوفرفاوحلا
 ةبقعلا ةربج دنع رحنلا موي ىلع ماقو مهنك اسهنع مهثدحو ركبوبا بطخ ةيورتلا موب لبق
 هذهلوا نم ةبا نيعبرا وا نيثالث مهيلعا رقفاذام اولاقف مكلا هللال وسر ىلا سانلااهنا اي) لاقف

 أ. نايرع كيالي ف ولظالو دارس ماسلا اد كفل يزال دا ل اكرم ل6 نقلل
 ا جل ناك ىدادحلا لاقو *(.دهعدهعىذلك ىلا منيناو هنمؤم سفن لك الا ةنجلا لخديالو

 جيلا راص مث ةدعقلا ىذنم رشاعلاىف ةروسلا ءذه اهيف هنع هللا ىضر ىلع ارق ىتلا ةّسلاىف

 ةنانك اونبهلعش ناكام دهعلا ةنسىف جحلا ميدقتىف ببسلا ناكو ةحح ا ىذف ةيناثلا ةنسلاىف
 ىلا ةدعقلاىذ رسشعنم ةعبرالا رهشالاب دارملا ناك اذه ىلعف ىهتنا ريخأتلاوهو “ىسنلاىف
 راطقاىف مكتحابسي * مكنا اوملعاو »8 ضعبلا هيلا بهذا لوالا عسر رهش نم رشع

 ىا ه# هللا ىزجعم ريغ 98 لولذو بعص لك نتم متكر ناو لوطلاو ضرعلاف ضرالا
 زجعملكو هللا باس هللا ىزجعم ريغ رارإلا عيبرف لاق * نيصحتلاو برعهلاب هنونوفنال

 ىا 6 نيرفاكلا ىزخم 8: ىلاعتهلا اوءعاوىا هي هللاناو ل ةنانك ةغلب قياس نا رقلا ف

 ءازخالاو .حاضتفالانم مكل لصحامو باذعلابةرخ آلا فو رسالاو لتقلاب ايندلاىف مكلذم
 اوعلقانا مهنا ىلع ةلهملا هجو ىلع ةدم مهل عطق ىريشقلا لاق * راعو ةحيضف هفامب لالزالاوه

 عطقنا ةعرلاو ةمرحلاىف ىداقلاالا اوبازاو لاصولانم اودقفام لاملاىف اودجو لالضلا نع

 ىلا متيشم ميراث حبق ىلع متررصانا هانعماج ةيآآلا متَح مث ةمصعلا نم هنيو مهنيبام
 متر سخ اف مكمدن ىلع مكلجا ىف ملصحو مكمد ةقاراىف مكلجاعيف ميعسو مكمدش مكك اله

 مكتقفص الا

 دج إف ىسراضوع ىتانم *«..انرسسعاو اتلدَسَو تلد

 مصاخ دقف ىصعو رفكن ف نارفكلاو بارا دعب ناعيالاو حلصلا ىلا ةوعد ةي آلا ىفف

 ضعبلاق * رابجلا كلملارهق ةتغامب هنالام مدعو رافغتسالاو ةبوتلا هريخأتىف مدنلا ءاَغ هير
 لاصخ سمح مهفف.لافطالا قلخ ضعب ىلا كقلخ لوخ لادبالا نم ريصتنا تّئشزا ءافرعلا

 تئاصلاب كاق: قزرلل نومتهتال الإدنا اوناكل راتكلا ف تناكول

 ايم دشاب ارح ىزور ةشدنا خرج ريز * تسلا لف جاكرد هيادو نآ نحف



 موك مرا عم نسادلا مولا

 تنم ( ىتلامئاهبلل ةلمسبلاهذه اوطعا ىلاعت لاق اهناعيب اهتمحر تذخأ ةيناسنالا مثالا نم ةما

 ترطعا هب تنم اوناولسردق تفرعاملف اهلوسربالا ناميا اهمزليال مو مالسلاهيلع ناياسب
 تعسواملف نيكرشملانم بلس ىذلا محرلا نمحرلا هللامسب وهو اظح ةيناسنالا ةمحرلا نم
 ٍفورخ نه اهبال اهماقم:ةءارب ىف ءابلا تمقا ىبوكلا,دوجولا ف *”ىشلك ةينامحر لا ةمحرلا

 ىهتنا ةصاخوا ةماع هللاةمحر نم ولخمال ىنوكلا دوجولاىف ”ىبث لك نال نامالإو ةمحرلا ةيآ
 نموا روسلالئاوانم أدب ءاوس نارقلا ةءارقىف عرش نم لكىلع ةبجاو .ةذاعتسالانأ ملعاو *

 ذوعتيال ذاتسالا ىلع ذيملتلا ارش م5 سردلاو بتكلا حاتتفا اهب دارا ناو اقلطم اهئازجا
 اهناف ةءارب ىوس اهب تأدتبا ةروسلك لواىفو اقلطم ةحئافلالواىف اهنمدبال ةلمسبلانا مث

 ىوس روسلا ءازجا نيباوف اهمدعو ةيمستلاىف ريخم ”ئراقلاو * اعامجا اهلوا ىف ةيمسنال
 نان. ةءارب لف رجلا ةيطاعلا حرش ىف ذك اضيا اهئازجاف ةلمسبال هتاف ةءارت ءازجأ |
 نوملسملااهياه«متدهاع نيذلا ىلاهةلصاوةلوسرو هللاةهج نم ةأدتبم ةءارب هذهىا هيهلوسدو |

 باتك اذهلوقت 6 فوذحمب ناقلعتم ةياغلا ءاهتنالىلاو ةياغلا ءادتبال نف هي نيكرسشملا نم

 نالف نم تئرب كلوقفىف اك ةءارب ةلص نم ةلك تسيلو هيلا هنم لصاو ىا نالفىلا نالف نم
 'ىبرب هللاناىفاك ةءاربلا هبقلعتام ركذي+و دهعلا ضقنو ةمصعلا عاطقتا هللا نم ةءاربلاو |
 ريغ ةدهاعملا تناك املو نم ةظفل ريركت نع ازارتحاو ةلصلا زيحف ام ءافتك | نيكرشملا نم
 بسن لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نيملسملا نم دهعلل قافتالا ناكو ةنوذأم ةحابملب ةبجاو
 ىلاعت هللا نذاب تناكناو ىلاعت هللا نمال نيملسملانم روصتتاهنا اهسما ةرشابم نا عم مهبلا

 ريغ سماوالا رئاسك ىلاعت#للاب انجب طونم ماو ىلاعتهّللا اهبجوا ةبجاو اهئاق ةءاربلا فالخم

 هناف نيك شملاهب تدهاع ىذلا دهعلا نم انربدقهلوسروهّللانا ىنعملاو .نيطاخلا ىأر ىلع ةفقوتم

 الان ذاب مهريغو ةكم لها نم برعلا كر شم اودهاءاوناكدقو نيهلابقثوملادقمل ادهعلا وهل اذوبق ١
 نكران كلبها ديف نوملتل |: لضاقةنانك نبوة ةولط: ىنالاراوتكتف لؤلبزلا-قاقاو

 | ضرالاىف # اوريسو اوحيس مهلاولوقف ىا كي اوحبسف #9 ىلاعت لاقاك رهشا ةعبرا اولهماو

 حبسلاو ..ةراغلاو بهنلا نم نيف اخ ريغ لاتقلا نم نينمآ نيربدم نيلبقم 46 رهشا ةعبرا

 بجوم ىلع ءاملا حيسك ةئيشملا ىضتقم ىلع ةلوهسب اهيف ريسلاو ضرالا ف باهذلا ةحايسلاو
 ضرالاىف ةدايزو هرئاظنو اوريس ىف سيلام هيفرتلاو ةعسوننالاك ىلع ةلالدلا نم هنفف ةعسطلا

 برحالمهنأشو مهتيلختو مهل كلذ ةحابا دارملاواهريغو مالسالاراد نم اهراطقال ممعتلا دصقل
 رهشالابدارملاو اهيف ةحابسلاب مهفيلكتال كلذ ريغوا برحلا ليصحتوا لاملاو لهالا نيصحتوا

 مرجلاوةجحلاوذو ةدعقلاوذو لاوشىه اهخالسناب لاتقلا قلع ىتلا مرحلا رهشالا ىه ةعبرالا

 امبوجو خسن مث اهيف لاتقلا نع مرحلا رهشالل ةنايص ةدملا كلتب رافكلل اوضرءتيالناب اوما

 ىلع مهلالماح كلذ ريصيف فيسلاوا مالسالاالا ةدملا هذه دعب مهل سيلنا اوملعيو اوركفتيل |

 (َنس)

 اهنم ةنماثلا ةنسلاىف ناكهناف ةكم حيتف دعب ةرجهلا نم عسن ةنس لاوشفف تلزت ةروسلا نال

 نوريشع ىهلبقو نيدهاغملا ةلفغ ىلع دهعلا ضقنو ةنا.لا ىلا نيملسملا اوسنيالئاو مالسالا |



 لاشالا ةروس م

 لاق اذكه اليم نورمشعو ةعبزا عبارلا بناجلا نمو اليمرتشع ةثنامأ تلاثلا بناجلا نمو النه: |
 100 هللادنع ةمرحو اردقةفسلا عاقبلاو ةفيزشلا نك امالل تاب مولا رفعجولا هنقفلا ا

 مظعا اعرطخ لب ةيفاولا تالامكلا لهال ةنففاصلا بولقلا اذكف سانلا |

 تسامح اعنا ترام هدم ا تراجلاوا ةنؤزاك اوك ديراب

 ناو ورتم احا نارخ ىا تقيقح نتا ت تاو
 ا
 ند قا قيرط كلاك قداص كلاش ل ا ةراشا6 مت ده كئلواف ) عت هلوقىو

 | اص ةلادنعسيل هلال نيمدقتملانموهف ىتقحلا داهحلاو ةرجهلاو ناميالامدق ىبع نيرخأتملا .
 | مهدتع ئوتنا ناكللاو نامزلا نم نؤئربتم امهو' ةدحاو سفنك مهلك نولضاولاف ءاسقالو

 مما )ولا ةلخ لا اذهلزت ليعلاو واملاو تاو فعلا لهاا مما جالا

 (قاوتياتاق اقاىلا هاقوشاو )ل و اوخا نم وملامح دعو مهرخ م !”نتخ هلو "ئؤدنالا ١

 ْ مسوهياعدللا ىلصهللالوسر مهدباق نق ىبوطلاق لافنالا ةروس ًاذق اذا ل ناكو اذه |

 ْ هللا لأست هللا نا وضر مهاوناو هللا ةكيالم مهددمو هللا ةعاط مهداهجو هللادسا مهزرامو |

 ١ هللاةعاطب نيلوغشم انلعناو لاوحالاو:لاوقالا' تائستحو لامعالاتاحاصل انقفوت-نا ىلاعت |

 ا لاكفوانأ لك ىف

 هكاوو لك فلانق 0 8-1 الا عت 0 تاواّق كلاغتملا “هللا لضف لاش الا ةروس تم

 ل هس ادم 7 0 نود 00 ةئام ةيوتلا ةروس ر اسفل 0
 . ا

 5 ول ءاعبشان ه هللا, ذوعا 2- ْ

 قالا لا ةلمسشلا“اهتلعلذ 77 57 ناب مةلانلا بأ ل و ةيمشلا دكزتاتا '|

 | نياو لاقليوب ةءودنملا لولا لئاواىف تءاح اهناب تاحوتفلاىف هدرو * ةءارب لوا هيلع لدن |

 | ىحزلا نوحرلا للاب ةباتك ةرتئؤ«ةمكللا:ةيمجتتلا' تالبوأللا ف“ لاقو ةه5:ليولا لم ةقثؤلا |
 كش |[ ذولا ا ةرزكش ةيكأ كونا لعن درا ف اهعاعك و ةفاكأ هاقرقن اذ |

 | هللامساجاتب ةجاوتم ةروسلك نوكتلو نيتروسلا نيب ةلصافق نوكتلروسلا لئاواىف تلزنا ام
 | لوا ىف "لت املف بتكتمل لؤنت ل تيحو كبتك" تزن: كرفخ  هلالُجو هلام“ ةفصو: ىاعت
 | ةجرترد ] هااعمح نيعضوملاف تبتكف اهئانثاول غلا لواىف تلزناو اهلواىف تدتكام ةءازب

 | نيرونلا ىذ زا هنعنعي اشم تاق هكدن كم ىلقن ثدللا وبا هنقف!ناتتسب زا لوزن تابسا |

 | مدون نم هللانم ةءارب ةحنافو نافل عاب كنولأسي ةماخ قا م تياوو هنع هللا 0

 | انك[ ةندؤك و هش امم الورم ةر وظل ياا قا مال-لاو ةالصلاهيلع فاعصم ترضح |
 ظ رفذالا ككشلاف ربك الا خسشلا ةرصح لاقو 2 تاليوأتلا ما داكل ديؤموهو ىشاكلا ريسفل ىف |

 ا | ةناحس قحلا ناف ىلغلا هد وكت ىلا 2 0 ةروس ةلاحسل نا لعا «ارهطالا هرمس سدق ْ

 0 ةلمسلا ىو ةءارب 4 همحر تحتار ,حامتلف مدعلا ىلا هدرإالو هق عجري مل ام عع بهواذا | ا

 اكناف اهعضي نبإ ىرديال اهم كاملا فقوو مهمدع هايس ا عع ماش ىربتلا | |

 راباو>+ودوخ ىدوجرنا بييط شبر ىريي ندرك تاكد تح سس هل



 نس نطبلانم جرخاموهو اوجن مهفاوج اف نلضشابالو احر ةكسلاك نص اماقط ةتللاو |

 مق هنر١ جم رشاعلا ءزلا

 24 تالا 8غ لاقف مهتمسب مستيو مهب قحلسس نه نيرمالاف مهب قحلأ 0

 ْ 96 مكعم اودهاجو مكترج دعب 6 اورجاهو 9 ىلوالا ةرحهلا دعب نم نأ تب نم

 نيذلا مهو راصنالاو نورجاهملا اهيا مكتلمح نم ىا دك مكتم كئلواف لف مكيذاغم ضعب ىف
 نيقاسلابهّللا مهقحلأ ( ناميالاب انوقيس نيذلاانناوخالو انلرفغا انبر نولوق ) مهدعيمنم اًواخ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا  ىور - ةرحهلاو نامالاىف ام.غرتو هنم الضفت مهنم مهلعجو

 ريغلا.هييرق نود ىراصنالا هوخا هنري رجاهملا ناكف راصنالاو نيزجاهملا نيب ىنالسو

 ىلوا مهضعب ماحرالا اواواو ف هلوقب مك كلذ ىلاعت هللا خسنف اماسم ناكناو تينا

 لكب هّللازا ههمكحىف ىا 6 هللا باتك ىف إف بناجالانم ثراوتلا ف مهنمرخ أ 26 ضعبب

 ارخآ ةبسنلا ةبارقلابو الوا ةنيدلا ةبارقلاب ثراوتلا قيلعت ىفام هتلمح نمو *# ملع ”ىش
 ةغلابلا مكحلا نه

 دقو هوك قا كاكا زي هل روك لوح تدنؤأ ماك رد هل
 هللا ىلص لوسرلا عابتاو ناميالا ةدعاق اوسسا مهنا ثيدح نم نلوالا 0 نك ملعا#

 ةناسنالا د اذن دك ةرجهلا الوا) مالسل اهيلعهلوق هيلعل دب, راصنالا نم لضفا مسوهيلع

 ىلعزورجاهملاو .نيدلا ةرصن نم ىلعا ةرحهلادعب ةيثرال ناب راصنالا ءاركا هنم د رملاناف

 نيتنث ةنسىف وهو ةيبدحلا حاد لبقهترغدعب وا مالسلاهيلع هعمرجاهن م مهنم -تاقبط

 مهو ةكم حتف لق 5-5 حلص دعب رجاه نم مهلمو ٠ .نولوالا نورجاهملا مهو 5 رحهلا

 ىلا ةرحهلا تناكو ةنيدملاىلا وهو نيل ةرغ نير غوذ مهنمو .ةيناثلا ةرجهلا لها

 نوكيل عبطتسملا نمؤملا ىلع اضرف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا رجاهنا دعب ةنيدملا

 | مهملعا ةكم حتقاملف هلاةلك ءالعا ىف ملسو هيلعىلاعتللا ىلصهللا لوسررصننل و وع ل

 عزانيناو ةرحهل اةلمضف لانب نا كلذدعب دحال سيل هناو تعطشقن ادق ةضورفملا ةرحهلا ناب |

 اهريغىملاوا ةككذلا هنسد حالصل ملسملانم نوكت ىتلا ةرجهلا اماو * مهبناسمىف نيرجاهملا

 ثيدحلاىفو (ىندداهجنكلو حتفلادعب ةرممال) ثيدحلاىفو ةعطقنم ريغ ىهدلادبا ةيقاب اهئاف |

 مون نينمآلا نم ثعب :نيمرطادحاب تام نمو قاحيف ىراز امن أكف ىومدعب ىراز نم )

 لبقتسا ةكم ىلا داءامل مالسلاو ةالصلاهملع ىنلا نا ءامحالاىف مامالا ىورو * ( ةمايقلا |
 وهاف تجرخامكنم تجرخا ىلا الولو”ىلا هللادالب بحاو هللا ضرارتخ كنا لاقو ةبعكلا

 ال فيك لضفا ماقملاق < ءافولاعم ةكمب ةماقال اذ اضيا هتمال بوبحم مالسلاهيلع ىنلل بوبحم |
 ةماقالا كرت عضوملاق حب مامقلا نع رصاقلاو ةفعاضم اهيف تانسحلاو ةدابع تيبلاىلا رظنلاو

 برضل ناك ءانعالا نم هلاثماو زيزعلا دبعنب ا 62-0 كف نااعلاب ايمو الظل ارم ناف |

 تاعاطلا نم أيش لمعي وا ىلصي نا دارا اذاف مرحلا ىف اطاطسؤو لا ىف اطاطسف نيطاطسف

 كلذ ريغوا ملكي وا لك ًايْنا دارا اذاو مارا دحسملا لضفل ةناور مرحلا طاطسف لخد

 رشعى ا ىاثلا.تناخلا نمو لاما ةتس قرشملا لبقنم مرحلارادقمو لحلا طاطسفىلا جرخ
 هم دع ت7

 ( اليم )

 ظ
1 

 ظ ا



 لافنالا ةروس مه محب م

 للا ىلا جاه نم قم يديد لا لا ىلإ دارو ةنبلا ]غنم ىلإ هنا ل
 رجاه بج او قح ىلاعتهللا ب لطناب.نما نف ىلؤالا ةرجسهلا ىغو هسفني: رجاه نم مهنمو هلهاب

 فاصوالا نمو ةيبعرشلا ةئسحلا لاعفالا ىلا ةيعيبطلا ةحسقلا هلاغفا نم رجاهف هللاريغ نم
 هسفنو هلام لذيو قيقحلا دوجولا ىلا ىزاجملا دوجولا نمو ةدبّا قالخالا ىلا ةميمذلا

 هريس سدق ىراخبلا ديسلا لاق : قحلا ريغوه لطاب لك كرو قحلا بلطىف

 كرت كرت ىتسه كرت ابقع كرت ايند كرت + كرت راجزا ناهجردتا نافراعجات تسه
 لدف ضرالا لها ملعانعلاسف اسفن نيعستو اعست لتق لجر مكّلبق ناك ايف ناك) ثيدحلا فو
 ةئاملا هبملهكف هلتقفال لاقف ةيون نم هلل هف اسفن نيعستو اعست لتق هنا لاقف هاناف بهار ىلع
 لاقف ةبون نم هللهف سفن ةئام لتقدلا لاقف ملا لجر ىلع لدف ضرالا لها ٍلعانع لأسم
 ىلاعت هللانودبعي اسانا اهبناف اذكو اذك ضرا ىلا قلطنا ةبوتلا نيبو كنب لوحبب نمو عن

 هاا قيرطلا فصن غلباذا ىتح قلطناف ءوس ضرا اهناف كضرا ىلا عجرتالو مهعم هللادبعاف

 هواعخل ىمدآ ةروصىف كلم مهاناذ طق اريخ لمعيمل هنا باذعلا ةكئالم تلاقو هللا ىلا هبلَشب |
 ىندا هودجوف هوساقف اهلوهف ىندا ناك امهتيا ىلاف نيضرالا نيبام اوسيق لاقف امكح مهيب
 ىلاو ىدعايتنا هذهىلاهللاىحواف ) ةياورىفو (ةمحرلا ةكئالم هتضبقف دارا ىتلا ضرالا ىلا

 تنال فلاخم اذهو لجرلا كلذ ةبون تلبقدلا ثيدحلا نم ىهاظلا تلقناف * ( ىبرقتنا هذه

 هلرفغيهتبوت هللا لبقو هريغل ملاظ بائاذا انلق * ةبوتلاب طقستال دابعلا قوقحنانم عرشلاىف
 ءاشزاو همصخ ىضرا ءاشنا هللا ةثيشمىف وهف دسعلا قحنم هلع ىتبامو هللامأ ةفلاخم بنذ

 البقم امان ءاج ةمحرلا ةكئالم تلاقف باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هفف تمصتخاف توملا

 هذخال اضيا اطقاس نوكبال ءاضرالا ريدقت ىلعو لوالا مسقلا نم قتلك هن هيلا

 مهنملدبتسيو نيدعاسملاو بنذلا عضوم ٍبئاتلا قرافينا بابحتسا ثيدحلا ىفو هللانم هضوع
 *6 اونما نيذلاو ه2 نيملاصلا كدابعب انقحلاو نيرجناهملا نم انلعجا مهللا حالصلا لها ةبحص

 هللاىلد هللالوسرب ايسأت مهناطوا  اورجاهو © اليصفتو الاحا هينمؤينا بجنام عيمج

 ندركرازراكى مك اب ] داهجلاو .ةدهاجلاو رافكلا ه«اودهاجو# َللاَداضرمل ابلطو سو هيلع
 اهتاجردو ةنجلا ىلا نالصوملا صالخالاو مالسالا نيدوه ه هللال بسيف # [ ىادخ هاررد

 لاي مهوساوو مهلزانمو مهنكاسمىف مهسفنا ىلا نينمؤملا اومض ىا #* اوو 1 نيذلاو

 ءاويالاف ناكملا.ىوأملاو هتلزنا هتيو آو هتي واو هتنكسو ىسفنب هتلزت ايوا هبلاو ىلزتم تيوا

 نع ةرابعلوالا لوصوملاف مهتادعا ىلعمهوناعا ىا 6 اورصنو 8 [ ندادءاكياج] ةيسرافلاب

 # اقح ف اناا 6 نوئمؤملا مه كئلوا ف قبس ا راصنالانع ىناثلاو نيلوالا نيرجاهملا

 ةيالاف . قحلا ةرصنو لاملا لذب و داه+لاو:رجهلا نم هاضتقم ليصحت مهناعا اوققح مهنال

 هذه- . ثاريملاىف اضعب مهضعيىلوتيو نوثراوتيمهنا وهو مهمكح نابيبل ةرت ذم لم الا

 مهريغال راصنالاو نولوالا نورجاهلا مه مهنم ناميالا ىف نيلماكلانا نابل ةدوكذم ةيآلا

 ىلامت هللامهمعطي_نيثك عساو ىا 6 ميزك قذرو 9 مموثذا 6 ةرفغم مهل 9 داركنالف
 جلا مدس حسم



 1 م م عع 558 ىئاعلا ءزجلا

 ةيالولا عاطقنا رجاهيمل ىذلا نمؤملا مكسنا ىلاعت نيبالو 4 اورجاهي ىتح :
 رافكلا نيبو هنيب هققحتل ماتلا عطاقتلا مهني ققحنأ بج هنا مهونو نيئمؤملا نيو هنيب
 نيذلا نونمؤملا مكتم .بلطنا ىا  نيدلاف كورصنتساناو © هلوقب مهولا اذه كازا

 نيدلاىف مهيداعي نم ىلع مهرصن مكيلع بجوف ىا 6 رصنلا مكيلعف 9 ةرصنلا اورجاهيمل

 | مهيراحيو مهيداعي نم ناكاذا الا ,ءا 4 قاثيم مهنيبو مكني ولي مهنم موق ىلعالا ف
 مهعم ةيراحلا كرو ذهعلاب ءافولا مكيلع بحب دئنحيف قوم دهع مكسو مهني رافكلا نم

 | لاتقلا ريغ هجو ىلع مهنيب حالصالا لب مهيلع اورجاهيملو اونمآ نيذلا رصن مكمزلبالو
 مهضعب اورفك نيذلاو ل هباقع مكب لحب اليك سما اوفلاختالف ه6 ريصب نولمعتاع هللاو

 اوسيل رافكلاو رافكلا نيب ةالاوملا تايثا ةينآلا قوطنم ثاريمملاف رخآ 4 ضعب ءابلوا
 مهتالاوم نع نيملسملا ىهن فلاخلا موهفملا قيرطب هنم دارملاف ناميالا عورفب نيبطاخمب

 ىلع ةينمراغكلانيب ةالاوملانال ةيبسن ةبارق مهنيب دجونا مهشسب ةدعابملا باحاو مهتثراومو |

 رفكلان يب ةبسانمال امكف ناعالاف بسانللا ىلع ةينبم نينمؤملا نيب اهنا رفكلا ىف ٍبساتتلا

 رفاكلاناف امهلها نيي ةبسانمال اذكف رون. ىناثلاو ةماظ لوالانا ثيح نم نامبالاو |
 ظفاحلا لاق : سنجلا ريغنم ةلصولا ةلازاو عطاقتلا بجوف هللا ىلو نمؤملاو هللاودع

 دسك زارتحا سنجان تحاصمزا هك * تسدنب نبا" تح ريب ةظعوم تي

 | اضعب مكضعب ىلونو مكنيب لصاوتلا نم هب تيما ام ىا 6 هولعفتال © النا ىا الا ©
 | # ضرالاىف ةنتف هفةمات 6 نكت 8 رافكلا نيبو مكب قئالعلا عطقنمو ثراوتلا ف ىتح |
 | نيرادلا ىف 6 ريك داسفو 98 رفكلا روهظو نامبالا فعض ىهو اهيف ةميظع ةنتف لصحم ىا |

 | عافتراو نارسخلا ىلاىدؤي اهكرتناف ناكهجو ىو ةزصقلا الاط ةدعاسم ىلا ةزاشا.هنفاو

 ناخيض ىواتفىفو# ظل نع هبهنب ملاظلا ةرصنو (امواظموا املاظ كاخارصنا) ثيدحلا ىفونامالا

 | دازلا كلماذا وزغلا ىلا جرخينا لاتقلا ىلع ردّ نم لك ىلعف مورلا لبق نم ريغنلا عقواذا

 دادمالاو ةناعالا ةليضفىف مالك ال هنا كو . ىهتنا نيب رذعبالا فلختلا هلزوجبالو ةلحارلاو

 هللا ىلص هللا لوسرنا  ىود  دالبلا نم ءرملا نيد ه.موّهام ىلا ةرجهلاىف مالك ال كلذك |

 ىلع هتردق مدع عم شيرق رافكنم مهيلع ىذالا ىلاوننم نيملسملاب لزنام ىأرامل لسوهيلع
 ( انهه) لاق بهذ نياىلا اولاق ( مكعمجسس هللاناف ضرالاىف اوقرفت ) مهللاق هيف مهام معذاقنا
 اهلظع اكلم اهمناف ةشيحلا ضرا ىلا اوجرخا ) مهل لاق ةياورففو ةشدخلا ةهج ىلا هدس راشاو

 هللاهحلصاريقفللوقي « ( هيف مت اامت احرف مكل هللا لعجب ىتح قدص ضرا ىهو دحا هدنع ملضيإال

 ترجاهل لام ىلناكول لاق هنا ةمالسلاب هللا هاّقنا ةمالعلا ىخيش ةرضح نم تعمس ريدقلا

 نيدلا ةهج نم الصا هلةريغال ناطلس عم ةماقالا ىف ةدئافالمهنال دنهلا ضرا ىلا ةينطنطسق نم

 رابكلا ضعب لاق دقو . ةّقيرطلاو ةعيرشلل قباطم مالكلا:اذهو دنهلا ناطلس عرون رك ذم
 اريشزاك ناو ضراىلا ضرانم هنيدب رف نم) ثيدحلاىف ءاحو رلظلادالب ىف نومَشال ءايلوالانا |

 (مالسلاوةالصل|[مهيلع دمع هيبثو مهاربا لا ليلخ هيباقيفد ناكو ةنللا بجوتساضرالانم |
 ممم مموج جف
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 ْ ةنيدملابنكيملاذاىراصتالاهوخاهثريرجاهملاناكفةبارقلا درحوب ال ةرصنلاو ةر>هلابءادّتبالا ىف |

 ىلا كيك دعما جاو عاجلاولاايتع مسملا هبيرق نيبو هنبب كاوا قرات كلو

 لاشالا ةروس امج و7 يح

 | ىدابعنا)) ىلا لاقاك هج تثرواناطيشلاةعباتمنا عباسلاو .هللاوكس<ىنوعيتاف للان وبحت

 | نيذلازا هع 6 نيعمحا مهدعومل مهجناو نيواغلا نم كعبتا نم الا ناطلس مهيلع كلسيل

 | ىمو مهئاطوا  اورجاهو 8 نا رقلابو مالسلاو ةالصلاهىلع دمحمبو ىلاعت هللاب ه6 اونما

 | اهوقفناو حالسلاو عاركلا ىلا اهوفرصزاب 6 مهلاوماب اودهاجو 2 هلوسرلو هللابح كى

 | ميدقتل علو كلاهملاف ضوخلاو كراعملا ماحتقاو لاتقلا ةرشامم ه# مهسفناو 8# واحلا ىلع

 | نوصتال“ كتل ةخاخلا اعفد متاو اعوقو رثك ١ لاومالاب ةدهاجملا نال سفنالا ىلع لاومالا

 | ريدقلا#ّللا هحلصا ريقفلا لوقي « داشرالا ريسفتىف اذكع لاملاب ةدهاجم الب سفنلاب ةدهاجلا
 | ةب الاؤو:لذتلاف اهنم مدقا اهعباوتو دوجولاو سفنلا عباوتن م لاملانا ىدنع ميدقتلا هجو

 لاملالّذِب مهرارسا هللا سدق ةيفوصلا تاداس لاق اذلو ىلعالا ىلا ىندالانم قرتلا بولسا

 | ةقلعتم اه للا بس لج وسما ثاذ'دنعكوت ةلئاعمقف اكواب لذ /لاعفالا: دوت هاتف
 | هلاجردو هتانجو هباوث ىلا لصوملا قيرطلا هللا لسسب دارملاو داهملا ىعونل دق اودهاجم

 | ىلا لصوبال ءايرلا قيرطي سفنلاو لاملا لذف صالخالاب الصوم نوكيامتا وهو هتابرقو

 ' لاق : كريغ لييسىفال كابسيف اودهاج نيذلا نمانلعجا مهلا ءايزتكلاو ةييلعملا 25 6قلا

 رض نمدق 'ئازعللا علا

 تساوي تم كرش راخ * ورد هكىنمزز ديور ديحوب 0

 | ةئيدملاب معرايد مهولزناو ىوألملا مهوطعا ىا هعم نيرجاهملاو ىلا اووآ نيذلاو ©

 رافكلا ىلع فيسلاب مهوناعاو مهئادعا ىلع مهورصت ىأ هيك اورصنو # مخلا ءاوبالاو

 / اذهلو جرزخلاو سوالانيتاسقلل معلاكراصنالاو راصنالاقحىفىاثلاو نيرجاهملاقح ىفلوالاف

 ى مهنال راصنالا اوءسو راضتالا ىلا ةيسنىراصنالا اولق ثيح عملا ظفل ىلا ةبسنلا تزاج

 | ناطلسلا لاق :فارشاو فيرسشكر يصن راصنالا دحاوو ملسوهيلع هللاىلص هللالوسر اورصن

 لوالا .

 تسافطصم راقرك هك ٌةدنب دازآ * وا هار كاخدوب هكادك نا هثنهاش
 تسافظضم زاثنا زك نيزلع ناحنا و « نيزح لد كانوا. مغزكماش ةتشنا.

 ١ ثاريملاىف 6 ضعب ءايلوا مهضعب 8 ةلضافلا توعنلانم رك ذامب نوفوصوملا « كئلوا

/ 

 ظ هلوَش خمس ىح براقالا نود ةرصنلاو ةرحهلاب والاخ راصنالاو نقووحتاملا ناكو ا

 كراوتلا3 ا ضاخعأو : بناحالا نم صعب ثاريع ىلوا ىا( ضع ىل وا مهضعب ماحرألا اولواو) |

 | ءاقدصاو قيدصك ىلو عمج ءال والاف .ةبارقلاب اونراوت مث ةرحهلا ةيضرف تطقسف ةكمتحتفنا

 | رئادك  اورجاهيملو اونما نيذلاو 6# ىلاعت لاق ك رجاهيملو نمآ نم نيبالو نمؤي+م نم

 برقان اوناك ناو تازيملاف مهيلوت "نم .ىا'## ”ىتن:نم ماهتنالو: نم. مكآام #9 نننمؤملا
 31006 0 اح ا يي ع ب ب ب دس - - لا



 مهج مى/6 6 رثاعلا ءزخلا
 مسموم

 فلانيرشعىف رح ىا برضنل مهاندازاو ادنع نورشع ن الاىلىنم ذخاام اريْس هللا ىلدباف

 نيدعولا دحا ىلزجلا ةكم لها لاوما عب اهبىلنا بحاام مزمز ةياقس ىناطعاو رد
 ميركلا دعوىف فالخال هناف ىبر نم ةرفغملا رظتنا ىا ىناثلا دعولا ىلزننا وجرا اناو

 دياشافو١ ٌةدعو 1 ركا ميدل #* دنا رك تلا هدعو فالخ

 | داديرالابءالسالا نم هيلع كودهاعام ضم ىا 1 كتنامخ 2س ئربسالا ىذه هس اوديربناو 0 ا

 هقاثم نم لقاع لك ىلع ذخاام ضقنو مهرفكب هي لبق نم هللا اوناخ دقف © مهئابا نيد ىلع

 اضيامهنم كنكميف .ةنايخلا اوداعاناف ردبموب لعفاك مهيلعردقاىا 6 مهنمنكماف © لزالا ىف
 مهتاينىفام لعبف 6 ملعةللاو 8# هنم نكمتف هيلع هردقا ىا هنم هنكماو “ىلا نم هنكم لاقي
 باقعلا نم هنوقحتسامو

 تسيكي شدزنب ناهنبو اديب هك * تسي هديشوب هرذ كي ملع ورب
 دقناكس اعلان ا تاياورلا ضعب ىفو *ةغلابلا هتمكح هيضتقت مسح لعفام لك لعفب # مكح

 رهظانا ىشخ ناكو شيرقىف ةقرفتمن ويد هلناكهنال همالسا رهظي+ + نكلو ردب ةعقو لبق مسا

 موب ناكاملو هلالا_هاظ هيلع ناكهنال ءادفلا مالسلاهيلع ىلا هفلكامناو مهدنع اهعاض همالسا

 عيضيالكهباقفر سابعلا مالسا مالسلاهيلعىنلا رهظيم وهمالسا رهظامالسالا مهرهقوةكم حتف
 ىذلا كناكم مما معاي) هللا بتكف ةرجهلاىف مالسلاهيللعىنلا نذأتسادق ناكو شيرق دنع هلام

 | هللاةردق نايب ةي آلاىفو * كلذكن اكف ( ةوبنلا ىفمتخ اك ةرجهلا كبم ىلاعتهللاناف هيف تنا

 صالخالاو ناميالابالا البس هيلادحبال ةرخآآلاو ايندلاىف هرهقدي نم صالخلا ديرصناو ىلاعت
 لاقمالسلاهاعىبلا ناربلاىفو * قواخلا فيعضلا زجاعلا هاوسامو قلاخلا ىوقلا رداقلاوهف

 | لقو كسفن نع توملا عفدا كتوق كتبا نافذ كتوق كنبجعبال ىوقلل لق لاق ىلاعتهللانا )

 | كج اناف كانغ كئبجعيال ىنغلل لقو كلجا ىتم'ىنريخاف كسحتا ناف كملع كنبحعيال ملاععلل

 ارك الا داهلا ف .تربنا ىلا َةَرَوَسَأملاا سوفنلاىلاةراعاةي الافو هي ( ادحاو ءادغ قلخ ميطاف
 تحت داضنالاو ةيدوبعلاو هللارك ذ ىلا تنأمطانا اهبرفظلاو اهيلع رك ذلا ناطلس ءاليتسا دنع
 ايندلاناف اهتايزو اهميعنو ايندلا تاوهشنم ريخ ىهو اهتاجردو ةنحلا معن هللا اهتؤي هماكحا

 | لاقي + ةقرطلاو ةعيرشلا دح نع زواجتلا سفنلا ةنايخو ةبقاب اهميعنو ةنملاو ةيناف اهمعنو |

 ىلاعت لاقاك ةمادنلا تثرواسفنلا ةعباتمنا لوالا . ءاسشا ةعس تئروا ىانصا ةعبس ةعباتمنا |
 | ,ةعباتمنا”ىتاثلاَو .( نيمدانلا نم حبصاف هلتقف هخا لتقدسفن هلت عوطف )) ليباهليباق لتقف |

 | ةساسخلاو دعبلا ىف ىنعي ( بلكلا لثكك هلدف هيوه عبتاو ) ماعلبل لاقاكدعبلا تثدوا ىوهلا |
 | .(ايغنوقليف وسف تاوهشلا اوعيتاو) ىلاعتلاقاك رفكلا تئرواتاوهشلا ةعباتمزا ثلاثا.

 | لات نانا ةارخ آلا قرطاو انذلاف قرغلاتنّرأؤا نعرف ةمزاتمنا عبارلاو ءرفكلا ىنعي |
 ظ ةرسحلا تئرواةلاضلاةداقلاةعباتمن ا سماخلاو .مرانلا مهدروافالهلوةىلا(نوعرف ما اوعبتاو))
 | مهامو مهيلعتارسح مهلامعا هللا مهيري كلذك ) هلوق ىلا « اوعبتا نيذلا ًاربتذا)) ىلاعت لاقاك
 ْ متتكن ا لقإل ىلاعتهللالاقاك ةبحملا تثروا مالسلا هيلع ىنلا ةبحمنا سداسلاو .رانلا نم نيجراخي

 (نوبحن )



 لاشالا ةدو- مدح مابه جم

 رومالاىفأطخلا ةروصىف ةيترملا هذهب ناك اذا ىلاعتهللا ب اتعناف رذحلا دحاا ب ىو |

 نا ىرتالأ ىلاعت هللا اتكل ةفلاخلا ةيدمعلا رومالاىف هباقعب لب هباتعف كنظاف ةيداهتجالا |

 كناطلس صاتفلاخناكناف ةبوقعلاورجزلاو ديدهتلا قحتسا ةسغلا ىف ناملس فلاخامل ولا

 | ءاكملا موزل ناس هصقلافو كرذع تا ةعاطلاو ةمدخلا ىلع تبظاو تناناف ةبوقعلا قحتست

 | برقت رانلانا لبق *ايكب هنعهللاىضر ركباباو لسوهيلع هللا ىلص ىنلا نال أطخلا عوقو دنع |
 ا حدش ل نير مدا نخ قللت الف فارصنالاب مسوهيلع هللا اوت نيللا عفشدف ةماقلاموب |

 | لوقف ( املاا ذه نيا نم لما اذيلايإ كاوقيف إلا ارفف واط اههجو ىلع هبرضالوشيو ءاملا نم ا

 ىونثلاىفو : ةاصعلا عومد نم هنا

 ]نين الكف ى لفط ديركنات + نم ,ددتخ قول يق كنا

 قيفش هياد دسرات ميركب هك + قيرط دناد ىمه هزور كيلفط
 ناكي ادوا ريش هيركىب ذهد 0 ناكياد ُةياد هك ناد ىمتوت

 مة ذملا ياو موز أر« زم هانا قامشيذا دنرآ رب نوج
 | هللانع ريخلا اهباي ىا مسوهيلع هللاىبص هللا لوسرل ةفرسشملا باقلالا نم 6 ىبلا اهيااي ©

 سابعلاىف تلزت اهنا -ىور  ريسا عمج  ىرسالانم مكيدياىف نمل لق 8غ هماكحا نعو |
 نيذلا ةرشعلا دحا ناك و ردب موي رسا ناكو ماللاهيلع ىلا مت بلطملا دبع نبا |

 نيرشعب جرخ دق ردب موي ناكو ريعلا ةيامح ةكم نم جرخ نم ماعطا اونمض
 ناورمفلا- تق طو مطيذا لبق لاقتلا عقوف راغكللا ياحب مطيل بهذ نم ةقوا

 | هتادفنم ةبقوا نيرشعلا بستحيناىف مالسلاهيلع ىنلا ملكف برحلاىف هنم تذخاف هعم ةبقوا

 | ايازةيقوا ةئامهسفنىدغينا هفلكف (كادكرتا الفانيلع هبنيعتست تجرخ ”ىشاما ) لاقوىناف

 | نب لفونو بلاطىبا نب ليقع هيوخا ىنا اضيا ىدفينا هفلكو مجرلا عطقل هريغ ءادق ىلع |

 تام اشيرق ةفنككا ى ريض ىا سكوت :نج ايذلاسقف ةقوا نيعبراب دحاو لك ثراحلا

 ىضن ىدفا ىتح ”ىث ىلقبامو ىلام نوملسملا متع ىنعي سانلا لأسي هفك دعناوه ففكتلاو
 ةكم نمكجورختقو) هتجوز ىنعي (لضفلاءا ىلاهتعفدىذلا بهذلانياف) لاقف ىوخا ىناو

 ( مثقو لضفلا و هللا دبعل و كل وهف ثدح ىل ثدح ناف اذه ىهجوىف ىنصيامىرداالىتااهل تلقو

 كناودهللا يا ل قذداص كنادهشا لاق (ىبرهبىبربخا) لاق كيرديامو ساعلالاقفهؤانبا مهو

 ا < دقلو لدللاداوسف اهبلا هتعفد دقلو هللا الا دحا هيلع علطيمل لاو هللا لوسر

 ةربعلاناالا ةصاخ سامعلا قحىف تلزنناو هب لو: بيرالف كلذب ىربخا ذااماف كسا

 ١ هللا ا د ىراسالانم اهريغو ليقعو سانعلل لق ىا ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل

 ) رعت تنك نا) مالسلاهيلع هلوق ىف انيلاةبسنلاب كشلا اذه اصالخاو اناميا 6 اريخ مكبولقىف

 كلاب كشم معلا اذه قلعت ناك اماف كتداراو كملع قاعتنا ءانعمناف ةراعتمإلا ءاعدوف

 ةمالسلاب هللاداقا ةمالعلا انحش ةرضح نه هتعمس اذكه ىرتامب ىنعملا اذهنغ ربع دسعلا ىلا .

 سابعلا لاق # ميحر روفغ هللاو مكل رفغيو 8 ءادفلا نم 6 مكنم ذخاامت اريخ مكتؤي 9 |

 ١ ىلص ىنادصم ةناغ نامهم قدرك عوجر ببس ناسرد مر رتفد لئاوا رد [1
 هلل

١ 

 ا! ىلسو هلع
١ 23 

 لا ىديا تايح ةمثجرس فراع دادمتسا ناب ود مك رتفد طءاوا دد [؟)



 م م/م ىسانلا وك

 ناو هداهتجا ىف ”ىطخلا بقاعي ال ناوهو ظوفحلا حوالاىف هتايثا قبس هللا نم مكحالول
 هللا نم باتك الولإ ةيمحتلاثاليوأتلا فو ©ىهنلاب مهل حرصي ملاموقوا ردي لهابذعبال

 ىا6# مكسمل © مهيدارذومهضعب دالوانمؤيو مهضعل نموت يرائلإلا ال ؤعتلاءلقتنناب قس

 طزلدق رداقال ه6 مظع باذع © ءادفلا نم متذخاام لجال ىا ه6 متذخا اهف و مكباصال

 هنالك لذو ( ذاعمنب دعسو رمريغ هنماجل ا باذعلا لزتول) لاق مالسلا هيلع هنا ع ىور

 ذخابحاالا اردب رضح نمنيئنمؤملا نم دحا نكي مل هنا ىلع ليلد هذو .ناخمالاب راشا اضيا

 نا رقلا لزنالا رمع لاقو سانلا لاقف سما سائلاب لزنام رمع نب هللادبع لاق اهريغ ءادفلا

 ىف ىحولا قفاو دوو (هيلقو رمع ناسل ىلعق حلا لعج هللانا) ثيدحلا ىفو رمع لاق اموحن ىلع

 رجافلاوربلا نهيلع لخدي كءاسن ناهللا لوسراي لاق هنا اهنمو ةصقلا هذه ىفام اهنم عضاوم

 ىف يسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلع نءمتجاو باجملا ةيا تلزنف نيحتحينا نهترما ولف
 06 متمنغامت اولكف 8 نكنم اريخاجاوزا هلدبي نا نكقلط نا هبر ىسعرمج نهل لاقف ةريغلا
 هجن.اذا] هومتمنغ ام اولكف متانغلا مكل تحبا دف ىلاعت لاقف مئانغلا نع اوكسما مهنا -ىود-
 عتوام ةحازا هتدئافو مونغملانم لاح هالالح إف [ تسا هلم نازا هيدفو ديتفرك تمينغ
 | ىف عقو روك ذملا باتعلا عمس نم ناف ةيتاعملا كلت ببسب مونفملا لح مدع نم مهسوفنف
 ناف هبشتلا ىلع كلذب لالخلا فصونو ذإتسملا بيطلا 6 اببط © هلح ما ىف هابتشا هبلق
 اوقتاو 98 نيدلا ىف ةيهارك هيف نوكيالام لالحلا اذكو عبطلاىف ةيهارك هيف نوكيالام ذلّتسملا
 ةحامتسا نم مكنم طر فام مكل رفغيف ه6 محر دوذغ هللا نا ف هيهنو هما ةفلاخم ىف ىا ني هللا

 محر ] ىفشاكلا لاق * هومتيقتا اذا مكملع بوتيو مكمحر يو هيف نذالا دورو لق ءادفلا

 ئضو الغر نبا. لاق 1[ مذوب مانربعااركيد ىارتاوانمدرك الختام شيرر (تحدنغب كت لاب قهم
 لزنت تناكفنابرقللدولعجامنغم اوباصا اذا اوناكف ءاسالا ىلع امارح مئانغلا ثناكاههْنغ هللا

 مالسلا هيلع ىنلا نع  ىور  ىصحت ال ةمالا هذهل تايانع ىلاعت هللو هلك تف ءامسلا نم دان
 هد كقلخ .ءايشا ةتسكعم -لعف دق ىلاعتهللا نال سانلا ريخ تناإل جارعملا ةليل مد ال لاقدنا

 ءاوجباخاتم اصاب كلم وك ٠ كلدج سول نم نعلو تكن الاه كلدحساو .٠ معلا كاموك أو

 كريغادحا اهطعيمل ءايشاةّتس كاطعا هنال سانلاريخ تنا لبال لاقف( اهريفاذحم ةنلا كلحاباو»

 ىحاو .ةزل | ءاستةدس نوكتةشئاءلثم ةجوز كاطعاو .كودع رهقو. املسم كناطش لعج..

 ىجرخااهلوا .ءايشا ةتسب كتما لماطو *كتما رئارس ىلع اعلطم كلعجو .كلجالءايدنالا عبمج
 ىلبلا عزتي وةلحلا ىنم عزنو .ةيصعملاب دجسملا نم كما جرخم الو .ةدحاو ةيصعمب ةنملا نم

 صقنبالو ىتما: نم صقنو ٠ مهجاوزا كتما نِغ قرفالو ىجوزر قعتقرفاو ..كتما. نم

 رفغيو ىلرفغ ىتحةنس ىتلام تيكبو .كتتما ىلع رتسو مدآ ىصعو هلوقب ىنحضفو مهتماق نم
 الرين سدق ئدععلا/لاق بجاد كتمال

 يهنا تكلا تانبح كذبا ذاب( دف ىمثالد" نيو ةريساركدا* كبلات

 دماان نكحم موفعز ايادخ « ديما الا مدرواِي' تعاضب
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 بولق ددشيل هللاناو .نيللانم نيلا نوكت ىتح لاجر بولق نيلبل هللا نا ) لاقو سو

 لافنالا ةرو- هيي ما

 نش لاق مهاربا هلام رك ابا اي كلثم ناو ةراحطا ع نم دنشا وكف د داحرلا

 0 لاق حوت لثم رمح اي كلثمو محر روفغ كاف ىباصع نمو قم هناف ىن

 دش ناو مهومتلك مش نا ) ( مهل لاق ناب هباصتا ربخف ( ارايد نرفاكلا نم ضرالا

 ءادفلا مهدخاو اذه مهلوق بيسبدحا موب اودهشتساف مهندعانم دهشتسو ظفل ىفو نوعيس

 رسالا ىلع مدعي نا هل نا ىلع مالكلا لدف ةياغلا ءاهتنال ىتحو هلها ىلوتسيو مالسالازعيو

 مث ماسجالا ىف ةفاثكلاو ةظلغلا ىهو ةناخثلا نم قتشم وهو ناخلالا لوصح دعب دشلاو

 كيني لم قير ودعلا نوكيي لقا .ف غلاباذا مامالا نال هيف ةغلابملاو لتقلا ةركر نق ريكتنا

 ةكرحلا ىلع هرادتقا بلسو هلقثاو هفعضا اذا ضرملا هنخلا لاقي ةكرملا ىلع ردقبالو هناكم ىف

 ءادفلا ؟ذحاب اهماطح نوديرت ىا باتعلل قوسم فاّئتسا ه ايندلا ضرع نوديرت ف

 اهن أك تراصف ماودالو اهل تايثال اهب قلعتبامو ايندلا عفان هئبل ةلقل اضرع لاملا ٍىمسو

 | قتسو مهاردلا ىف اهرد نوعبرا هقالاو ةقوا نيرشع يشأ لكن م اونخأت ناب ( مهو.اقلطا

 ا ةنكلا انم لخديو ءادفلا دخان ل اولاقف ( مهتدعب ينل دنهشسيسينآالا) ريناندلا ىف راند

 | وه اذاف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رمت لخدف ردي ىراسا ءادف ىف ةباآلا تلؤنف

 نع يا لاقفتك.اننالاو تكن ءاكب دجا ناف ىتريخا هللا لوسراي لاقف ناك ركبوباو |

 | هنم ةبيرق ةرجشل (ةرجشلا هذهنم ىندا مهباذع ىلع ضرع دقلو ءادفلا مهذخا ىف كباحسا
 ظ وهو ءادف ريغ نم هلادس ىلح نم مهنمو ىدف نم مهس ردب قرا ةيلخلا ةريسلا ىف لاق *

 | نب هبةعو ثراحلا نب رضناا وهو لق نه مهنمو تام نم مهنمو ريمت نب بهوو صاعلاوبا

 ' هيزح لّهورفكلا لذي ىتح هيف غلابيو لتقلا رثكي * ضرالا ىف نمت ىتح 9 طعم ىنا

 | ركبىباداىم ناف هباحساةلجاو سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا لوسرلال مهل ب تاطخغاو لؤاواع م ضر عن

 ىنالةميشناك امناكر رشملا ىراسان مءادفلا دخانا ىلاةراشا هفوىراساةهيادهونب ءدلازانعاناك

 ( امثدللاو ىلام ) ل لاقدنا مالسل هيلع ىنلا 4 هممُش نم و اسدلا ىفةيغرهناف ءادالا و اهلرالو مالسلا هملع

 صيرح مشب نوح نأ 5 نينح رب د صيخشرو رادرمو تسا هفمج ناهج نيك

 | سعال ف مهرواشو هلوه هصضصاذا ىلاعت هللا سعاي مهرواش نا دعب مهضعب اهف بغر اعاو

 لاق * اهمفامو امدلل هدنع رادقمال ىذلا دلخ الاداوأ يلد ِي رحت رإلا ندا هللاو 2

 لسس ىنع ىذرلا ىلع ةدارالا قاطاف ىضر هللاو 2 هللاو دازملا لعل ىتفملا ىلح ىدعس

 ةنسلا لها بهذم فالخ ىلاعت هللادارمم ع وقو دع ىلع.لدن ةياآلا نا دربالف ةلكاشملا

 | مهءايصخو لاح لكب قيل امب ملعي © مكح © هئادعا ىلع هؤايلوا بلغي © زيزع هللاو وه

 | ىلاعت هلوش ناديي هيب ريخو 0 ةكوشلا تناكنيح ءادتفاالا نع مدهو نامالاب سه

 نا ىلع الا تل | د مهضعب لاق * نينم ٌوملل ةيلغلا راصو لاخلا ت تلوحتأمل أ دفاماو دعيانمامافإ

 | هناو اباوص ناك امفالو ىحو نع ردص اهف نوكيال اهف ىذلا باتعلا نال نودهتحي ءاسنالا

 ا |. قسدّللا نم باتك الوا 9 0 باوصلا ىلع 00 نوك فال نكلو أ اطخ نوكيدق
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|| 

| 

 مده م7 دع رشاعلا ءزجلا

ل دعل اياد رص * دنعيدف نائدسس ود ت0 جا وع
 كلا مظ

 لوالا ماس ناطلسلا لاق :

 امركبتل حلف ةييملا روهظزا دك تلاحنءا دناددح لدةيس مصخ ىحلدس

 51 وةيلغل انا ىنعي (هللانذاب ل ىلاعتهلوق ىف ةيمحنلا تاليوأتل ىف لاق#

 هعم نيذلاوإ مالسلاهيلع دم مهو ءانوقالا اماو . هرصنوىلزالا هللامكحب وه امتاو ءافعض |

 ودعلانم ةئامنم مهنمدحاو رشال مهبولق هقفو مهنّشو مهلكوت ةوقل ( رافكلا ىلع ءادشا |

 تدهش بلطملادبع نب سابع لاقام ىلع ةوقلا ل هانم هعمنمو مالسلاه يلع ىلا لاح ناك

 نو دن ااجيلف ءاضر ةلغب ىلع هللا لوس رو هقراقإ) 5 نينحموي ممودخع هللا ىلص هللا لوسر عم

 نا اناو رافكلا لبق هتلغب رض مالأس !ا هلع ىبلا قفطف نر ردم نوما كف رافكلاو

 هللالوسر ناكاملف هللا لوسر تاكا را نايةسوياو عرسال نا ةدارا اهنك ١ هتاغب ماحلب ا

 ملس ناطاسلا لاق : موقلا عم اورشل ةوقىلوا نيرباص هعم نمو

 تسافطصم مار ناحب هك اريادخ تنم * نوكودزا تسديمر هكام ناجغرمبس
 ىلدري و علهرت تسقؤلخم تيناسنا تهج زا ىمدا ] ةيكملا تاحوتفلا اياصو ةمحرت ىفو» |

 ىضعبزا تسا هدمآ تياور ردو مادقاو تعاجشو توقرب تسقولخم ناميا ىور زا اماو
 رصم رد ىوش ىلاو ون هكادوب هداد ريخاروا لوسر مالسلا هيلع هللا لوسر ةباحز ارا

 ا ارياجإ رئاس دوب نابمرد زين ىناح نآو دندوب هدرك راصح ار هعلق ىتقو ىكح م كو |

 منك لانق مسراجن ! .نم نوج دي زادنا هعلقرد رافك ىوسو دهن قيدحيس ةنك رد, انتم 000

 ا اسال عل وسر تفك دست تأ ارج نبا بيس زا نوح متاشكب راصحردو |

 | مهف موشن ىلا وان مريع " هكم اديم نش مدشل روذهو موش ىلا و :نيصمرد دك سا هدادريخ | سم

 || دنهن قيحتم ةفك ند اوك ن وج ه؟تيمولعم فرع :ىووزاإلاو تبشا ناعاآت وق كنك

 ةيلقلا دمج .ناسنالا اعارالا | تساهل د نير وق نمؤم لد يتودشاب هجوا لاح ديزاهنوو

 كشلا نمكبذوغا ىنامهللا ) مالسلا هنلع ىنلا ءاعد ىف ءاحو لصت نكي ملاذا دمف ا

 مهضعي لاق (قيدلامون رش .نم كيذوعاور مجيرلا ناطنشلا نم, كيذوعاو, نيقيلا دعب قحلا ىف
 هدونج ناك رالاو كلف بلقلاو ىلاعت هللا ىلا بولقلا ىيس ةينلاو هللا ىلا ناك رالا ىنس لمعلا

 ه6 ىنا ف ماقتساامو حصام  ناكام 88 كلملابالا دونملا الو دوذملاب الا كلملا براالو

 عمج ىرساو .ةماث هذه ناكف هلت. ىا ة«ىرسا هل نوكينا ف مالسلا مهيلع ءايبنالا نم

 نياعسلل ناي _ موي جوا مالسلا ةلعشا د .ىوو د عما عمج ىراساو خرج 4

 مهقبتسا كلهاوك موق يرتد لاق كف 0 ىلا نب ل, ةعو سابعلا مهبف اريسا

 كك رمح لاقو كباحسا اهب ىوقت ةيدف مهنم ذخو مالسالا ىلا مهيدهي هللا لعل

 نكموهلبيسنل نالف نم ىنكم رفكلا ةمئامهئاف ا برضافكولتاقو كرايدنهكوجرخاو

 ل ا مهئانعا برضنلف ساعلا نووتنوب ف ليقع سوموولعا

 ادم 2

 أ
| 
|| 

 ا
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 أ

 ا

 أ

|| 



 كلا لع ىتح ”ىشىلع هلمحم و هريغناسنالا ثحب نا *”ىثلا ىلع ضررحتلاو .هلع |

 لاتقلا نع اوناخول نيمؤملازا ىلا ةراشا ةيالا نوكتت كالهلانم اسرق ىا اًضراح ناك هنع |

 برحلا تدتشا اذا مالسلاهللع ىنلا ناك اذهلو هب موقلا ىدتقل هسفنب مادقالا دعب عاوكي* |

 رصم حافملس ناطلسلالاق :هنم ودعلاىلا برقادحا نوكي اف سو هيلعواعت هللا بص هللا لوسرب |

 دنع دابعلا لامعا عيمجام) ثيدحلاىفو هيلع بيغرتلا عقواملالاو داهجلا ةلضف ناس هناا 3“

  مكَم نكي نا 8 ( رحلا ءامنم راقت ذخا ىفاطخ لثك"الا هللا لبسىف نيدهاجا |

 معلا دبقت ف نكي ةماقتسالا هاظن آلاهلوقب فيفختلادسقت ىتازاتفتلا لاق *ندبلا فعض ىا |
 عوقولا لبقاما ادبا هب قلعتم معلاناباوجلاو .هعوقو لبق ثداحلابإلعلا ءافتنا مهون لاكشا هب |

 لاشالا اوت مد محبا

 ]| ضرح  ردقلا عيفداي 6 ىبللا اهي ف ناسنالارمع دتماو نامزلالواطت ناو كلالجنم
 ليفتلاوا باوثلادعوب هيف مهبغرو رافكلا لاتق ىلع مهثحىف غلاب ىا ه6 لاتقلا ىلع نينمؤملا

 اما ثحلاو كالهلا ىلع نيف رسشم نيضراح اوناكل لاتقلاىلع مهايا مالسلا هلع ىنلا ثحدعب

 انبقتا موقلا موقلا تلو سأبلا رحا اذا انك هنع هللاىضر ىلع لاق اك مهنم ودعلاىلا برقا

 فاصمزا ماثىمت ىور جيه هك للاب * فاقت فاق زا دوب ودع ركشلرك
 فالغزامر 1 نورب غين حبصوج ىهاك * مك, ناهجزار فك ثملظ ٍباتف 1 نوح

 اويلغيةئاممكتم نكيناو نيتتاماوبلغي هلاتقلا كراعمىف # نورباص نورششع © نوتمؤملا اهنا

 ربتعم ربصلا دبق نا مكاضيا نيتساملاىف ربتعم ديقلا اذهو فلالل ناي # ارفك نيذلانم افلا
 هللاب ةلهج موق مهنا ببسب ىا اوبلغيب قلعتم :6 نوهقفيال موق مهناب © نيماقملا نم لك ىف
 ماو“ ةتاضرمل ةاغتباو ةتملكل هالعاو هللازمال 'الاثساو:اباتشتحا ”نواتاشنال خلا مولا
 ناودعلاو ىثلا ةرئان ةزاثاو ناطيشلا تاوطخو تاوهشلا عابتاو ةلهاخلا ةيمحلل نواناقي

 دحاولا ةمواق٠باجبال نمضتم ىلاعت هنممرك دعو لوقلا اذهو نالذخلاورهقلا نوقحتسف

 نهجابأ تلف ابك ار نيثالثىف ةزمح ل سوهيلع هللا ىلص هللا لوس ثعبدقو .مهل هتابثو ةرشعلل
 هلوَم مكححلا اذه هللا خسنف ةدمدعب هنم اوحضو كلذ مهيلع لقثف مهمزهف بكأر ةئامثالثىف
 هللاىضر سابعنبا لاق * نيلجرل تبثينا دحاولا ىلع ضرفف #« مكتع هللا فنخ نآلا ©

 رارفلا ةريكوهو مرحلابكترا ىا رف دقف نينثانم رفنمو رفيمل ةثالث نم رفنم امهنع
 دحاو لكلام ةوقلاو حالسلانم مسلما دحاولل ناكاذا اذهو .ىدادحلا لاق * فحزلا نم

 < افعضمكفنا لعو ف دارفلا مكح تيثيل نكيمل اذا اماو . اراف ناك نيرفاكلا نيلجرلا نم

 لزالاىف معو ىدادحلا لاقو + عقو هناب عوقولا دعب و عقب هناب عوقولا لاحو عقبس هنابف

 فلالا لاتق نع ةئاملاو ةئاملا لاتق نع ةرششعلاو ةرشعلا لاتق نع افعض مكنم دحاولا ىف نا
 # هللا نذاب نيفلا اوبلغي فلا مكنم نكي ناو نيتنام اوبلغي ةرباص ةثام مكنم نكي ناف#
 هللاو »© انهه هركذ ىلع اليوعت هركذ كرت اضيا قيساهفربتعم ديقلا اذهو هلهستو هريسبتب

 اهلوخدم ةيعوبتم نم يم ةلك هبرعشتامو نوباديال فيكف دييأتلاورصنلاب # نيرباصلا عم
 رفظلاةيطمربصلان اف ,رفظ ربص نم نا ىلع هي الا تلدربصلل نورشابملا مهنا ثيحنم مهتلاصال



 مص مالو مس رشاعلا ءزجلا

0201 
 ( قيدص نمرمعل قحلا كرتام ) ءاجو قحلامسالل هتيرهظم ثيحنم اديدش رع ناكو

 افدص دوجولاىف ىل اكرتي مل * اقضقحتلاو حصنلا تمل ا

 ىمس نالغبةلناكو نوعلم ”ىضفار ناحط راح انل ناك ةفشحىا نب دامح نب ليعامسا لاق#*

 لاقف ةفدحوبا ىدجر بخاف هلتقف نيلغيلا دحا ةليل تاذ هححرف رمعرخ آلاو ركجابا اهدحا
 نذأتساو * لاق اك ناكف اورظنف هحمر ىذلاوه رمع همسا ىذلالغبلانا لاخا ىتاف اورظنا |

 بحااملاق ( كتاعد نماسش ال خا اي ) لاقو مالسلاهللع هلزذاف ةرمعلا ىف هنءهللاىضر رمع
 باطخلا نب رمت لجو نعقحلا هحلاصي نملوا) ءاجو سمشلا هيلع تعلطامىخااي هلو ىلزا

 ىديا ىلاعتةللانا ) ءاجو (باطخلا نيرمع ناكل بأ ىدعب ناكول) ءاجو (هيلع ٍلسي نم لواو
 | ضرالا لهانم نينثاو مالسلا اهيبلع لماكمو لماربج ءامملا لها نم نينثا ءارزو ةعبراب

 ناكو مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر نم نيريزولا ةلزنع اناكف ( امهنع هللا ضر رمعو ركب ىلإ

 هنا ) ءاجو © يمالاىف هرواشو ) لزت امهيفو اهاك رومالاىف اهرواشي مالسلاو ةالصلاهللع

 'ىثلاهسفنىف ىتليىذلاوه ةددشملالادلا حتفب ثدحلا (نوثدحم مثالانم مكلبق ىضمامف ناك

 | ءاياوالا لزانمنم ةلياج ةلزنم هذهو ىلعالا الملا هثدح هنأكولاق اك نوكيو ةسارف هب ربخف |

 | ىتماىفناك نا هلوشب ماللاهيلع ىنلا دري مل (باطخلا نب رمع وهف هذه ىتماىف ناكزا هناف)

 ١ دك ًاتلاهبدارالب ىلوا اهيفذ نوثدح اهريغىفدجو اذاف مثالا لضفا هما ناف كلذىف ددرتلا |

 | ىنئال ةقادصلا لامكب هصاصتخا كلذب ديرب نالف وهف قيدص ىلنكي نا لاقب اك رمل ضفل |

 رمع ةليضفىف ليقدقو ءاقدصالا رئاس

 ارمقاا فرعبال دحا ىلع الا * دحا ىلع ىنخن ال لئاضف هل

 | ( كه ريغاش كلسالا طقاخل اكلاسناطيشلا كيقلاممديب ىسفن ىذلاو باطخلا نإااي هنا) ءاحو

 كاسيناناطيشل اردقبال ث ح هنعهللاىضر رمح ةجردولع ىلع ىلإاد هبفو .عساو قيرط جفلاو

 راسو ىرجم اك مدلا ىر# هنم ىرجحم نا روصتس دك عساو قيرطلاو رم هيف اهب رط

 ركبىبامتاخ شن ناكو .ضحملا قحلا ىلعهلاحرارمتساو نئندلا ىف هتبالص ىلع هنت هفو .قلخلا

 هللاب تنم ١ نامعمتاخ شقن ناكو .رمحاي اظعاو توملابىؤك رع متاخ شقن ناكوت هللا رداقتلا عن
 | هللدماحارلانب ةدسبعىبا مئاخ شقنناكو .هلل كلملا هنءهللا ىضر ىلع متاخ شن ناكو .اصلخم |

 لقدقف هسفنف دوجولا شقت اماو ندللاىلا فاضملا رهاظلا شقنلا وه اذه

 سوا رده تسد ودب راكد © تسوكتا د لاع تروس ,ثرك

 لقو

 مدرك ن !نككمك ”لزا نال ١22 تلو نه تسلب هن ىسسمو ىروتسم شق
 غزتال انبر بيرلاو كشلا دي سم نم بلقلا حوليىف انناما شقن ظفحمبنا ىلاعتةللالأسن

 ناّشالا لعام اًناعَجاو باهولا تنا كنا ةمحر كنذل نم ان سهو اتيدهذا دعب اني ولف

 وح هيلع أرطيال كلاج ةضبق هشقناف 6 ناميالا مهبولق ف بتك كئلوا ) مهبف تلق نيذلا

 نم



 لافنالا ةروس - اناا زج

 . ماشهنب لهجوبا ماق نودداو اهلمعا منهج بصح هللا نود نمنودستامو مكنا ) ىلاعت هلوق

 | مالسل اهيلعىنلا هانك م ك1 1 ماع هنا نومحزي مهلال مك كل ىبإب ةيلهاجلا ىف ب ناكو

 تلوم ما نال لهجىنا تح[ رب 6 نال رمح لاخ ناكو 2ك تبلغو لهدح ىبإب

 ا ةيصعو لهج ىبا متت نب رمت 1 ما نالوا ر لاخ لهدج واف لهج ىبا دلاو ةريغملا نب ماشه

 هفسو مكتهلا مشق ادمح ن 1 رشعماي لاقف بطخ 1 املف نبالا لاوخا مالا

 / ةئام ىلع هلو ادم لتي لجر نم لهف رانلاىف مكتهلاو مءاباو مكنا :معزو مكمالحا
 اي كلذ نمضتأ لاقو باطخلا نب رمع ماقف ةضف نم ةبقوا فلاو ءادوسو ءارمح ةقان
 | مظع مص اهدنع ناو ةيعكلا الخدو لهج ىبا ديب رمح ذخاف رمجاي من لاقف مكحلا

 رفسنم اما اودارا اذا اوناك مهناف ليه امهسفنا ىلع ادهشاو هدنع افلاحتق له هنومست

 ٍ مانصالا كلتو هلع هودهشبو لبه اوسعأتسي# ىتح ع اولعشل حاكتوا لسوأ برحوأ
 | هتناتك ايكدنم هفيس اداقتم رمع جرخ مث منص ةئامسمحو مص فلا تناك هلوح تناك ىتلا

 م مالسلا ه.ءاع ىلا ناكو سو هيلع هللا 8-3 هللالوسر ديرب هكنم قى'اهلإ اعصاو "ىا

 نوأرّشو اهنف ىلاعت هللا نوديعي افضلا تحن هنع هللا ىضر شرالا راد ىف نيئمؤملا عم

 | لالخ نم لجر هلا رظنفق بابلا عرق هيف مه ىذلا تيبلا ىلا نأ امن اولا

 / لاقف عزف وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا عجرف هفيس احشوتم ه ارث يأ

 لاقف ضرعلا كتهو مدلا كفسالا دري ملو هفيس احشوتم باطخلا نب رمع اذه هللا لوسراي

 لوخدلاىف هل نذاف هفيسب هاللتق ارشذيري ءاجناو هلاناذب اريخديري ءاج ناف هلزذنأف ةزمح

 هدعاسب ذخا مث (ةعراق كب هللالزني ىتح رمحاي ىهتنم تناام) لاق مالسلاهيلع ىبلا ها راملف

 مسوهيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسرل هيبه رمح دعتراف هريساو هي لااحد هب ولا عماجمب وا

 هللاالا هلا الن ادهشت ) مالسلاهيلع ىنلالاقف هيلاوعدت ىذلا مالسالا ىلع ضرعا لاقف سلجو

 ريكفهللالوسر كناو هللاالاهلاالنا دهشا لاقف (هلوسرو هدبع ادم ناو هل كيرشال هدحو

 ثالثلسا نيح هديب رمردص مالسلاهيلعىنلا برضو ةكم قرطب تعمس ةريبكت نوملسملا
 ا (اناميادل دباو لغنم رمحردص فام جرخا مهللا) لوقي وهو تارم

 انم موقلا فصتنادقل نون رقما لاَ ملسا املو رمح مالساب ءامسلا لهارششبتسادقل دماي لاقف

 مالسل اهيلعىنلاو تملسإ ا لاف 0 كيل مالسلا هيلع يللا ةيمستام هنع هللاىضر هللبقو

 ءافتخالا مفف تاق؛ (ىلب) لاق انييحناو اتمنا[ ق معا ]ءاتسلا هلا لوسز تلق نوفتح د اهعاو

 بئاهريغ مالسالا هيف ,ترهظا الا رفكلاب هم سلجا تك :سلجم قب'ام قحاب كتعي ىذلاو

 نوملاسملاهعمو لوهنلع هللا ىلص هللالوسر جرذف مويلادعلب ارث هللا دنعتال هللاو فئاخالو

 دحسملا لخد ىتح هللال وسر دمحم هللاالا هلاال ىدان فيس ةعم مهمامأ هنع هللا ىضر ربو

 هللا بص هللا لرسر ماما مدقت مث هنم ىنيس ناكمال نم اكرحم نملك شيقل اعمسم حاص##

 لبق اوناك و ارهج نارقلا اوارقو ةعكلا لوح اولصمث نوملسملاو فوطي وهو مسوهيلع

 قورافلا مالسلاهيلع ىنلا دان نا ا رهجالو ةبعكلادنع ةالصلا ىلع نوردقبال كلذ
 | للا - ب -

 ©( ثل -؟4- نانثلاعاؤزت)



 مو 1 جم رشاملا ءزجلا
 22-2 22 2 222222 2 22 يي يللا 2 يي ا 2 ا ا دج م,

 0 ىعادب هدد شا اذا. دسحلا لثك مهمحارتو مهباحتو مهداوت ف نوينم وما كم ْ

 هريس س دق ىدعسلا لاق 1 دعا رهسلاب

 دن هه وج كيز نعايارف 35 دن كت دك قاضعا مدآ ىب

 رارق دنا اراهوضع ركد * راكذوردروا دردبىوضعوخ

 رثؤيحالصلا لها ىلا رظنلا درجيلب ادج ةرتؤمراخالا عمةبحصلا دكٌؤي ددوتلاو فلأتكاو |

 ماودونزحينوزحلالا رظناماودك هيلاروظنملا قلخل ةسانم اقالخارثؤيرودلا ىفرظنلا واحالص ٍ

 ةنراجالولذريصيدورشلا لم اوهظفل كفن الهظحل كعفنسال نم لبقدقو .رسيرو رسملا ىلا رظنلا

 ةنراقمب نادسفب ءاوهلاو ءاملاو دامّطاو تابنلاو ناو.كلاىف ريثأت اهل ةنراقملاف لولذلا لجلا |

 اذاو ةنراقملاب داسفالا عضومل تابنلاو ضرالاىف قورعلا عاونا نم قنت عورزلاو فيلا 0

 ىنس لتقؤ. :"اَنينات 'رثككا ةيؤتشنلا ةفرشلاروضلا قفءانشالا هذه ىف ةرثؤم ةنراقملات تاك

 اماو ديزملل ناءلحةسم ددوتلاو فلاتلاو رشوا ري نم هارب ات قا هنآل اناسنا ناشنالا

 ءافولاو ءافصلاو معلا لها اماف رمشلا لهاو سانلا لذارا ىلا ةسنلاب هء ةدحولاو ةلزعلا |

 ةبحم نم مهتبحم نا امك ىلاعتهللاب ساثتسا مهب ساثتسالاو مهتنراقم مناغتف ةدرجّا قالخالاو |

 ناك سنا ريغ عم ىفوصلاف عبطلا ةطبار مهريغ عمو قا ةطبار مهعم عماجلاو ىلاعت هللا

 ءارو نم فشتسي هبخا عم ىتتلا اذا نمؤملا ةا م نمؤملاو نياعم نئاك سنجلا عمو ناب |

 نع تباغ ةيفخ ميركلا هللا نم تاحيولتو تافيرعتو ةيبلا تادجن هلاوحاو هلامعاو هلاوقا |
 ريدقلا هللا هحاصا ريقفلا لوم * فراعملا فراوع ىف اذكر اونالا لها اهكرداو رامغالا |

 لاق ها ناتضغابتم ناتجوز هلن# نيدهزتملا عاشملاو نيعروتملا ءاءلعلا ضعب نم تعمس
 مثهف تخفنو زوكى ءام ىلع اهرخآ ىلا (كديا ىذلا وهل ىلاعت هلوق ىهو ةيآلا هذه تأرق

 ناآلا ىلا رفانتلاو ضغابتلا لازو ىلاعت هللا نذاب امهنب ةفاالاو ددوتلا عقوف اهانأ هتبرستا |

 كروما عيمج ىف كيفاك ىا هللا كبسحوإف هنأش عفترملا ىلاعت هللا نع ربخْلا # ىنلا اهبااي ع
 كلوقك ارصان كعابتا ىنكو كافك ىا عم ىنعم واولا ه6 نينمؤملا نم كعبنا نمو م

 ققحلا ىفاكلاو نوئمؤملاو هللا كافك ىا ىلاعت هللا مسا ىلع فطعوا مهرد اديزو كبسح |

 ةيالاو * ىلاعت هللا ةيافكل ةرهاظ ابابسا مهنوكل نيئمؤملا ىلا ةيافكلا دانساو ىلاعت هللاوه |

 مهنع هللا ىضر ةباحصلل ةيلستو ةيوبنلا ةرضحلل ةيوقت لاتقلا لبق ردب ةونغىف ءادببلاب تلزت |
 هنع هللا ىذررمج مالساىف تلزت اههنع هللا ىضر سابع نبا لاقو *راصنالا نينمؤماب دارملاف

 اهنا ىور ميسو هيلعّللا فصلا لوسر ىماب ةيئدم ةروسف تيتك ةبكم ةيالا نزكت
 كم6 هنغاشات# وضل ورع مسا مث ةوسن تسو الجر نونالثو ةئالث مالسلا هلع ىنلا عم ظ

 ىفو (مالسالا نعا مهالا ) لوّشو وعدي سو هيلع هللا ىلص ناكو تازنف همالساب نيعبرالا هللا

 ناكو ( باطخلا نب رمعب اماو ماشه نب لهج ىباب اما نيلجرلا دحاب مالاسالا ديا ) ةياود |
 نيرشعو تسنبا ذئتقو ناكو سيما موي هلع هللاىضر رمع مساف ءاعبالا موي كلذبهؤاعد |
 لزت امل هنا  ىور  رهشا ةثالشوا مايا ةثالاثب مالسالاب بلطملادبع نب ةزمح هقبسو ةنس |

 ( هلوق )



 لافنالا ةروس ميه موا عع

 | نيذلا ىا  اوديرب ناو 2 6 عل اسس 1 ةدملا ماطر لن اق دهعلا اوضقن مهلا

 ْ يان كيش زنا سوك دللا راهظاب < رعت نا الو كلطلا فن قواك 1
 ىتح ىناطعا ىا نالف ىنبسحا لاق مهيلع كرصانو مهرورش نم كيفاكو هللا كبسحم ناف

 مولعم يبس ةطساوالب هدنع نم دادماب كاوق ىا 6 هرصنب كدا ىذلا وه 8# ىسح لوقا
 لاقف نينمؤملاب هديا فيك نيب ىلاعت هنا مث راصتالاو نيرجاهملا نم 6 نينمؤملابو قم دهاشم
 ا مهني ناكام عمم [ ناشيإ ىاهلد نابم ىتسودب دنكفا دنويبو ]85 مهبولق نيب فلاو 0

 | ناكو نابلق مهف فلتأ, داكيال ثيحب ماقتنالا ىلع كلاهتلاو ةنيغضلاو ةيبصعلا نم كلذ لبق
 ١ ةمئادلا ةموصخلا مهب دناكف هراث اوكردي ىتح هتلبق اهنع لتاق ةمطل ةليبق نم لجد مطل اذا |

 ١ نم اذه ةدحاو سفنك ىلاعت هقيفوتب اوراصف ادبا قافتالاو ةفلالا مهني عقوت الو ةيراحملاو

 ناشيا نامرد لاس تسيبو دص جرزخو سوا 1 ىنشاكلا لاق * مالسلا هيلع هتازجعم رهبا
 ىاهلدوت تكار# ىلاعت قح ديدوك نى كالا مش تراغو لتقب هراومم دوب ةزيتسو بضعت ْ

 [ داد تفلا ارئاشيإ |

 ىروا كتجزا هبحلص هديد روثىا *«  تسنزاجا ميوكب هنافوص فرخ كي
 | تهانت ىا ه6 مهبولق نيب تفلاام 9 مهنيبام فيلأتل ىا 46 اعيمح ضرالا ىفام تقفناوا © |

 ا رااخذلاو لاومالا نم ضرالا ىامعبمج مهني تاذ حالصاىف قفنم قفئاول دح ىلا مهتوادع

 هلاف ةرهابلا هتردقب ايلاقو الق 6 مهني فلا هللا نكلو 8 حالصالاو فيلأتلا ىلع ردقي+ل
 ”ىش هيلع ىصعتسيال ةبلغلاو ةردقلا لماك ه« زي نع هنا 98 ءاشي فنك اهبلقيف بولقلل كلاملا
 عم ةقفاوملاو نيا او اذا يغازل حيل ةنك لم مكحول 8 ةاديرئامم

 فلأيال نممف ريخالو فولأم فلا نمؤملا) ثيدحلا ىفو حاودالا فالتُتا نم ناوخالا

 قتلااموىرخالا اهادحا لسغت نيديلا لثمابقتلا اذا نينمؤملا لثم) ثيدحلا ىفو (فلؤيالو

 هللا فكبحا ىتا ذاعمل ىنالوخلا سيدا وبا لاقو# (اريخ هبحاص نماهدحا دافتسا الا نانمؤملا
 ىساركسانلا نم ةفئاطل بصنم ) لوَقب سو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسىفاف رشبام رسشبالاقف

 مهو سال ىاخيو نوعزفبال مهو سانلا عزفيردبلاةليل رمقلاك مههوجوةمايقلا موي شرعلا لوح
 لاقف هللا لوسراي ءالؤه نم ليقف ( نونزحم مهالو مهيلع وخال نيذلا هللاءالوا مهونوفاخنال

 ١ ةمحلا ةفيلخ ةلادعلاف ةلادعلا نعاهباونغتسالةبحلا املا ( هللافنوباحتملا)

 لخاد نمةحلا ةعاطنافةيهرلا ةعاط نمىلضفا ' ةح اةعاط لبقو .ةحلا دجونال ثيح لمعتست

 ا مهنال ضعبلاىف ضعبلا سه 8 هيقوصلا هك تاك ىنعملا اذهلو جراخ عرم ةصرلا هةعاطو

 | ديرملا كلذل -- ةبحلا دوجول لوبقلا عقوو نايلخالا نساحمب اوصاوت' هللاىف اوباخ امل

 ىف تارم سمخ موب لكىف سانلا عامجاب ىلاعت هللاسما ىنعملا اذهلو خالاب خالاو خيشلاب
 ماهضناو دإب لك لها نم ةرمم عوبسالاىف عماجلا ىفو ةلحت لكو برد لك لها نم دجاسملا
 رمعلاىف نادلبلا نمراطقالا لهاو نيتىم ةنسلا عيمسىف داعالا ىف نادليلا ىلا داوسلا لها

 ناالأ) ثيدحلا فو ؛ نينمؤملا نب ةدوملاو ةففلالا ؛ يك انكتب كحل كاذل اك جحال ةرم
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 ه# مهتو.لعتال 98 مهفوخم سرفلا ليهصناف نجلا رافك مهنمو سرقلاو نيقفانملاو دوهيلك
 مهنابعاب مهتوفرعتالىا تاذلاوه ةفرعملا قلعتمو دحاو لوعفم ىلا هتيدعتل ةفرعملا ىنعمب معلا

 ىا 3 مهمل 3 ءادعا مهنوك ثيبخ نم مهن وف رعتال ىنعملا ناكل لعلاك بسنلا ناكولو

 تاق 00 اهدانسا زوج الف لهجلا قيسىعدتست ةفرعملا تلقناف ا لاستمريغال مهفرعل

 اهنوك نع رظنلا عطق عم بسنلا نود تاوذلاب هملعقلعت درجت .ىلاعت هقحىف ةفرحلاب دارملا

 هلودع لك فرعيال ناسنالانا ىلع ةياالا تلدو اهبهقلعت لبق ةلوه<

 تتباتلك لقاع رذحلاب ود * تسسب ناهنب نمشد از حمدا

 ىذلا# هللا ل بسف © لجوا لق داتعلا دادعال 6 ىشنم اوقفنت © ةيطرش امو »
 ةباثالا كرتي 6 نوملظتال متاو © الماك هؤازج ىا 6 مكلا فوي # داهجلا هحضقا

 هيبنرتكرتنوكيىتح باوثلل ةبجومريغ لامحالاناعم يللا اهكرتنع ريبعتلاو باوثلا صقتبو ا
 نم ىلاعتهنع هرودص ليحتسام ةروصب هريوصتب كلذن ع هناحبس هتهازن لك ناسلاءلظ اهللع

 هللا ىلد هللالوسر نا  ىور  ىلاعت هيلع ةجاولا رومالا ضرعمىف ةباثالا ذارباو حئابقلا

 ىلع افمالسل اهياعليربج هعمراسوراسف هرصن ىصقا هنم ةوطخ لك لع#2 سرب ىنا سو هيلع

 ليزيجاي ) لاقف ناك 6ث داع اع اودصح الك مويفف نودصحيو موب نع موق

 اوقفنا امو فعض ةئامعبسل نينا يل فعاضت هللا لسسىف نودهاجلا ءالؤه لاق ( ءالؤه نم

 ىف ايتاكموا هترسعفف امراغوا هللا لسسيف ادهاجم ناعا نم) ثيدخلاىفو هفلخم وهف ”ىش نم

 ظفاحلا لاق : ( هلظالا لظال موب هلظىف هللا هلظا هتقر

 درادن ناهن ازان ديبوكزاب هحنغاب * دابرب داد مايك نوراق جنك لاوحا

 اضيا لاقو
 كاسما تستشرط رفك ه مح بهذمب * كلمهح ىدأ هج ىتشهبهج ىخزودهج

 ىدعيو ءاش ةهج ىأ ىلا هبليمي رئاطلا نال حانملا هنمو ليملا حونملا ه6 اوحنج ناو ©
 ةدهاشم مهبولقىف ةيهرلا عوقوبمالستسالاو حاصلا مسلل رافكلا لام ىا ىلاو ماللاب

 ىذلا هش ىلع هل ثينأتلاو ملسلل ىا 6 اهل حنجاف ١ داتعلا داتعاو دادعتسالا نم مكلام
 نم فخنال ىا هللا ىلع لكوتو #8 ةللاصم ىاةملاسملا ىنعمي هنوكلوا ةثنؤم هو ا

 مهتاولخىف نولوقيام عمسيف ه6 عيمسلا وه هناؤ» كمصعي هللا ناف حاصلا ىف مهركم ناطبا
 درع لاوس وق هنوقحتس ابمهذخاؤف هاي مف 6 ميلا زط عادخلا تالاقم نم

 ىأرل ضوفم هيفرمالاو ةحابالل مئجافهلوقىف ىمالاو .مهريغو باتكلا لهال ةماع ةيآلاو

 لب ادبا كلذ مهبلط دنع حلصلا ىلا مهفعس ناالو ادبا مهاناشي نا هيلع بجنب سلو مامالا

 ىتبايو مهللاصي نا ىتشي الف ةوق نيما ملل ناكاذاف نيملسملا حالص هبفام ىلع مالا ىنيي
 زوجمال اهيلا لامو ةلاصملا ف ةحلصملا ىأر ناو ةيزجلا اوطعيوا اوملسي ىتح مهبداحم نا
 نينسرشع مهملاصيا هلذاج ذئنبشط نيك رشمللة يلغلاو ةوقلا تناكاذا الا ةلماك ةنس مهحلاصي نا

 مث كلذك لعف مالسلا هيلع هناف ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسرب ءادتقا اهيلع ةدايزلا زوجتالو

0 
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 حصلاىووللا لاق *نب رفاك اناك انهنأل هبوب ابمالاسل اهنلع هادفاكا اولاقنيملسملا هيوبأب ها

 ( ةنسح ةوطخ لكب هلناك نيضرغلا نيب ىشم نم ) ثيدحلا فو (وضءب اوضعرانلانم ءادفدل تناك

 ةباصالاب ةامرلا هدصّمام وه ةمجعملا داضلا اهدعب ءارلاو ةمجعملا نيغلا حتفب ضرغلاو |

 نيضرغلا نيب لجرلا ىثم لاصخ عبراالاوهلوهف ىلاعتةللارك ذنم سيل“ىش لك) ثيدحلا فو

 ناكو ريتهب رهاظ ىدر 0 ىعلاز :] ( ةحابسلا ملعتو هلها ةيعالمو ةسر ,ة بيدأتو ا

 ظفاحلا لاق : [ ىوسامزا تغارفو

 مداتسا دادنداب اك ف مك هج ب*:تش ودَتّْماَف فلازجمد حولرب تسلا

 ةوقلاوهف ىلاعت هللارك ذب اهاوهو سفنلا لاتق نعاوزعي كيال افا تحاصنا معاو

 ليخ ىنعم ل ادا طابرف ٠ سوبلم 2 ير ىعع لاعف 1 ليلا 12111 ا

 صصختلاوا نامإل صاخلا ىلا ماعلا لقضا درع ةطقا ماج عيار اج لقاك ةطوبرم

١ 

 لخلاث 5 مكيلع) ثيدحلا فو نامهس ةءدنغلايف مهلناك كلذاو حورلاو ةكئالللا ابووءاتيب

 ىسوم لاق + هانسح ةفكا لعل ( تاكل و هنازيمىف هلونو هلورو هيرو ةهعيشزاف هدعوب

 تلا لوا هلكت نترفلا قال» نتعبلاو ارا ادرس يرفلا7لاقك كيلا جلا ننطودلارعأ نوبسحلا

 يلع تق راما و داق لهل دمجو بيعشو طاصو دوه نكبر ريعبلاو لسرلا نم

 ليلا نا ٍلعاو * ريغلكا لذ .هتاؤمة دي "لاك, هللاوالخلا الفلل كو مالسلا|ههيلع زيزعو

 لكك فوغ ككلداو مرقو . هللاع ادعادلع لتوهللا لبس ذخااموهو نم رلل سرؤ .هثالث

 دحلا مهتزواجمو مهوتع ةياغل كلذك لكلا نوك عم رافكلا نيب. نم كلذب اوصخ ةكم
 سفتلاوهو ودعلاىدعا ةقارملاوركذلاب بهرب ىنطابلا دهاجلانا ىلا ةراشا هفو .ةوادعلا ف

 0 ّي .

 ةيدش ءاملعلا ضقت وكام (دعسأي ىاوىبا كادف) لاق وداع هللا لص هللا لوسروالا مهس

 ١ ثيدخلاىفوهتحم ب 00 ا ءادفلا ةققح هف نمل اقلطم داع هنا

 0 ا 0 ا ال تنك تستحم ىذلاةعناص

 | هنمؤم هقر قتعك هلل د غلب +لوا ودعلا غل. هللا ليبسيف مهسل بر نهو ةماشقلامول ارون هل كناك

 | قحب هجوبو لدزا ظوظح ماهس ىمرو ٠ .عوضح 011 هاككيض د داما هيتةنإو نطاب ىرو٠

 | لا هي هبزوبهرت © نهاريو هيلع ماقام وهو ناطيشال سرفو .رقفلا ن« رتس وهو هنطب
 رافكمهو 1 ؟ودعو هللاودع 0 دادعالاب نيف وخم نيص م مكتوك لاح ىا.اودعا لعاف نم

 | ةافكلا لماع عخمزما ديزسا ماو ة مئات نيناس عا نجا ةماوت لعرض الو .ةاطيعلاب

 ا أر ا هش ل ع اهلضف ناذيالل اهتلمح نم اهنوك عم ةوقلا ىلع اهفطعو ةضف متاخك

 ْ عيدا فاق محالاسال و :س رذ هنق انين لخدتال نانا اعل! ةكنو الملا ىلع لِساكمو ليريح

 | ؟تارفاذللائر مرفلاو ( ةئسح ةريعش لكي هلهللا ب كفل ىتج اهبراخ مث ههبارفل !نيعش ون نايا)

 | سودق ح حوبس نانكفلا تعتلااذا لوش ن رم فلان أ انتهفعرهللاا غو ملا » سأيع نيا نعو * مشا 5

 | اًهدصت وهباناعا هللا ىلدسىف ا اسرف حسدتخا نم 2( تلا (زنك اهنوطيو رو زرح اهروهظنإاف



 مج 4 ع رشافلا ءزجلا

 تككاشإل للا لؤ#/ جاو: كاعفو رب املا: كارلا داما آلا ىملودهلا لطت ءاوس رش لك ظ
 دما لمقام اًولاةف ريثك ناملغ ىلا لبقا مايا دعب ناك املف اجراخ ىلوو قرطلا بعصاالا |

 اذكو اذك هعم ىلىرجو اذكو اذك هتفصنم ىنءاج الجرالا ىفىعاال تلقف بتاكلا ديزبنبا |

 كولا الا قش تاقيك هراد ىلع انلدو انفرعف هل تقرع ىتم كنلع هللاب اولاقف .هلاح ٍلعا الور“

 قرطل تنال اذا قف ن ملاك 5 5 ريخالا ءاشعلا دعل ةلل.ت اذانا اسف اري هلق نعاالو هلاح أ

 هثتهوأ هقتاغ لع :ىارخاو هططؤو ىف ءاثك نهيةعطق .هنلع ىتلاباذاف#لوخدلاق هل تنذأف بانلا |

 تام واف امادلا قر نم ىتقتعاام رانلانمهللاكقتعا ىرساي لاقو ىننع نيب لبقف ىون هف لس |
 تلخدفهناملغو هدلواهعمو تءاج دق هتجوزاذاف ىضق مهربخاف هلها ىلا ضمانا ىحاص ىلا |

 كدلو تععاو ىح تناو ىنتلمرا ىدساي هلتلاقو للحو ىلح هيلعو هرحىف دلولا تقلاو |

 ةرغلشكلنا هللاولاقو اهيلع لبقا مث ءافو اذهام ىرساي لاقف يلا رظنف 2 لاق ىح تناو |
 دارا ن منا ا ىرسلا اذهنا ريغ ىلع قلخلا نعال ىدلو اذهناو ىلق هسحو ىداؤف |

 ةيراعلاداسحالاو ةعئاجلا داك الاف اذه ى عض لاقو ىبصل | ىلعام عزت مث هاوسام لك عطق هللا |

 هتعزتناو ةلاخلا هذهىف ىدلو ىراال ةأرملا تلاقف ىصلا اهيف فلق هناك نم ةعطق عطقو
 تخين اع ناخب لل وو هللامكشيو نيب ىتليل ىلع متعبض لاقو ضهن هبت لغتشادق اهأ ر نيف هنم |

 هسارتحن حورطم هب اذاف تيضف روذطحلا كلاسي مالغ ةيزينوشلاب ىرساي تلاقف زوجت ىتتلا |

 115 نلا 5 من تلقن تايانللا كلت رفغت ىرت ىرساي لاقو هنع حتفف هيلع ثملسف ةنبل |

 بئاتلاب قولنا ةييغاف تالقف ملاظم ىلع لاق او غلا ىسوه تلق قبرغانا لاق معن تلق

 ينازإو ىعهى ىرساي لاقف مكضوعل للاغت هللاناف هنع اولخ مهل لاقيف هموصخ هعم ف ةمامقل امون ا

 مارحب ىنفك اوريغيالثل ىلها ملعتالو ىنفكو هيلا جاتحاام رتشاف تمانا اذا ىونلا طقل نم
 مهاردلا تذخاف تام مث نواماعلا لمعلف اذه لثل لاقو هننيع حتفف اليلق هدنع تسلخ

 ىلو تام ليقف ريخلاام تلقف نوعرهي سانلا اذاف 0 ترس مث هيلا جاتحيام تيرتشاف

 نولمعتس هلها دفو ةدمدعب ناك املف هانقدو هتلسغف تش هلع ىلدننا دير هللا الوانه

 احا تلد 5 اهيرا نا“ فل اهقةلاكتةانيك ملا فر ةك< اب هت 3 تلئقاف هتومي مهتربخاف هربخ '

 تقتعاف ارضحاف نيدهاش راضحاب ترماو تكف ..قلا اهتيراف هللاوال .تلاق هناذك | اوريغتنا

 امنه هللا ةهحر تم ىد هربق ا اهلاع تقدصتو اهراقع تفقوو اهيراوج أ

 د ردق نياامز قشعراك هك « غيردلامو رمع ميدركل تسود ىادف 1ْ

 مهبارطل اوئيهو رافكلا لاتقل ىا مهل © [نانمؤم ىا ديزاس هداماو] ه؟ لاي 3
 ترا هن قوقسأم ا ص هنوك لاح هوءتعطتسام ىا #8 مث هطتساام © |

 0- ,"قرطلا ميرعت نم دافتسملا رصحكلاو .اهريغو ىدقو حالسو ليخ ن م 5 انساك |

 ةاكوتح ام بازرفا لكيلا ننيرلأ ا ةئال'نايكل سطح لئلخ لم.( يتلا موقل اق "ال1) .مالسلاةىلعأ
 اهنمام مهس فلا دحا موي ىصر ةنع هللا ىضر صاقو ىبا نب ةهفطوأ انا عون لبنا |

 مس ل



 لاغنالا ةروس مهي مس جم

 0 زجان الف ةاصولا نم مهليو ا تعطق دق كباب 0 ادخل 0 ا

 لاحوهو فوذحمب قلعتمراجلاف الصا ةنايخةيئاش كلبق نمزوكي الكدهعلاءاقب مهوتأ ىلعمهو | ١ 0 0 1 تام سعرا لاس 0 - 5 - أ
 لاح وهف مهاداو مهاصقا هف ىوتس ثسحح دهعلا ضقْنب مجلي ءاوتسا ناعوا طايلا نم

 هك نتاخا بحال هللازا نيالا نم لاخ وهف مهو تنا هيف ئوتستوا مهيلإ ذوبنملا نم

 ا انضسا مل لبق هناك ف فاّشسالا ةقرط ىلع ذدنلاب ىمالل كليلطللا

 مالسلاهيلعلوسرلا مهدهاع نيذلان :,تاخلا ىلع اعط نوكي نا لمتحيو كلذب بجاف دهعلا ذين |

 لمقون تفك كام قابلا ايلاب رطخ ةيراحللا لبق هب عرصتلاو دهعلا ذينب هللا سما املو مالسلا هيلع |
| 

 لاتقلل اوهأتي نا اما كلذ اوماع نا مهنا عم ةبر راحملا لبق مهيلا دهعلا حرطب مهملعتو ودعلا |

 الا اورشول 25 ىوقتلا بابسا نم مهل ن 0 ىصقا اوعمحتسيو

 هعلا ديت ريغب مهعم ةيراحلا ةحصل ىنكياما متناول هتئالإ وعم دوصقملا توفي نيريدقتلا |

 - لا و 0 هل وع وهر ,وذحلا اذه ىلاعت هللا حا زاف مهنم ةنامخلا تا راما روهظ هبمهمالعاو مهبلا

 هف لخديو مهبرفظينأ نم اوتلفاو اوناف ىا ناث لوعفم 9 مخك ذ راركت نف

 | هنامصعىف اوغلابو ماللسل اهم اهنلغ :ةّوذلا نيذلا نم لاتقلا كراعم نم ه ريغو ردب مون هب رفظي+ل نم

 نوبوشالى أ. لاؤسلاريدقت ىلع ىنملا فاّسشتسالا لسس كامل ليلعت #4 نو رجسبالهنا »|

 لصا ةيلعاف ىلع لوعفملا دوجول زجا ةزمهنا ىلع مهك اردا نع ازجاع مهبلاط نودجيالو |
 لجرلا تززجتاو هتافاذا ”ىشلا هزحتا لاش الخ هتدجواذا هتلخما لوفت5 زحعلا وهو لعفلا

 ةئرت<# ةقيقلسا ىف. ىو و ىصاعملا ىلع تارتجا ىلا سوفنلل ديدهت ةي الاىفو * ارجاع ةنجدانا |

 فقوف ةنيدملا .عماج ملكتااموب تنك لاق هنع هللاىضر ىطقسلا ىرسلانعو +« ىلاعتةللا ىلع عا

 وصعل فرعضل ابحت. ىظعو ىف لوقا ىنعمسف هباحتا هعمو بانثلا رخاف.تاشلا نسج باش ىف اع
 ى

 5 ىلصو اسف لبقا دقدب اذاو ىساحتف تسلج دغلا ناكاملف فرصناو هنول ريغتف ايوق |

 هيصعي وهو دنعلا نم فعضاالو هللا نم
 كنح نييور زاب نك ديز هج »* كن تدرج ديا جبل

 كرئاف هللا تدراناو لبللا مامشو 96 0 0 ةدامعلا تددانأ 0 هللا 0 قيرطلا

 أ ابره ىذدح ل ىا فودحي لوالا لوعفملاو لعاف وهو اورفث ؟ نيذلا هه نظيال ىا

 | ىوقأ راب اخ تلق اسما ايو يضفلا تقل ١ فيعضل ابحت لوش سمالاب كتعمس ىرساي لاقو

 | تدعم علل همي نع 26 ردغلا د د هامل نايم داهع |

 رك نسشاحلا يحال هللا نا مهلتاق مث مهيلا ذيناف ةنانخ موق نم نملعت 5 اماو لق هن 1

 | نيدهاسما ةنابخ ترهظ اذا مامالا ىلع.بجي اماذبلابنا لعاو# هم ملطف

 ١ دهعلا ذِس ىلا ةحاح الق هب اعوطقم اروهظ دهعلا اوضقن مهنا ر رهظ اذا اماو ةينظ تاراماب

 | ىلا ةمذىف مهو ةعازخ لتقب دهعلا اوضقن امل ةكم لهاب سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لعف اك

| 



 امد معخب+ يس رشاعلا ءزجلا

 هناتضقوا همكح "قا ىا 4 هتلادنع- 9+ تاناودنانم كريو : هلطرلالا“ زغذ:نذياك را غو

 لزعم مهنا ىلا ءاعا سانلارشال ٍباودلا رش اولمجو عبطلا لها نم مهنوكل نايا مهنم |

 ىلاعت لاق اك اهدارفا عيمس نم رش مه كلذ عمو باودلا سنج نم مه امئاو مهتسناجم نع |

 ©( لضا مه علب ماعز الاكالا مه نأ

 لشاب هانا دشاب هك » لحرب ٌةداز . ىئدا غيت

 نورمتسي ىا 14 نوقسال مهو 6# ةدهاعملا تاره نم 3 5 ع لك ىف # تدهاع ىلع فطع

 هلظارق دوهلا مهو رانلاو راعلا نم هبف نولاسالو ردغلا ةّئيس نوقتبال م هلا لاحلاو ضقنلا ىلع

 لها اوناعاو دهعلا اوضقنف اودع هيلع اونعيالنا ىلع - هيلع هللا 0 هللا اوسر مهدهام

 مهوالامو اوثكتف ىرخا ةرم مهدها ا انيسن اولاق مث حالسلاب ردب 20

 ناو ميسا وذ ةيف سيتم وزوال هيت كا اونواعو اودعاس ىا قدنخلا موي هيلع |

 هتيراحم ىلع دحإ ردقبالو هما مي مرج الف نامزلا رخآ ىف هئعب دوعوملا ىتلاوه هنا اوناق |
 رانب ,هدك ق رتحا ناكدقو 55 نيملسملا فعض عوب نم عق وام دحا مولا ازور مهنا مث ا

 كما هباحكا عم ةلظيرق ىنإ ديس دسا نب بعك بكرف هرما ةوقو هنيد روهظ نم دسحلا

 هيفو قدنخلا ةوزمغ ىلا كلذ ىداف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برد ىلع ناكرشملا اوقناوو أ

 ىرخادعب ةيمدهعلا اوضقن مث تاركملاو ىصاعملا كرت ىلع هللا اودهاعنيذلل ةراشالا قيرطب مذ ١

 ىدوك ئذهعالا#و دكا نع * دولبافو ده نامرد ارامدت

 ىدوب دكنرعاب رثب وبحم نازك « “اب تسحاد رسرا تزونه

 ةكرماماو سوماقلا ىفاك هكرداوا هيرفظوا هذخاوا هفداص هعمدك هفقث 6 مهنفقثت اماف 9: |
 6# برا ىف مهب نرفظتو مهنف داصتاماف ركذ مك مهلا ناك اذاف ىا دبك تلاه وراس نقلا نا"نم

 مهب 92 [ زاسقرفتمو نادركهديمر سب ] قشاكلا لاق * قرف هي دزسف# اهفيعاضت ىف ىا |
 كئادعا نم ةرفكلا نم مهءارو نم ىا درش لوعفم :6 مهفلخ نم اه مهلتق ببسب ىا

 ىف نيضقانلا ءالؤه تفداص نا ىنعي عملا ديدبت و لمشلا قيرفتو درطلا ديرشتلاو

 ثيحب مهلاثما كنم فاح و مهلاح هب برطضيإم رهقلا و ةياكنلا نم مهف عقوا و مهب لعفا
 ه6 نورك ذي مهلعل قه كتبراحمو كتاداعمىا كتبصانم نم مهلابب رطخيام ةزكلاب مهنع بهذي
 ضقنلا نع نوعدتريف نيقفانملاب لزئامم اودهاش اب نوظعتي مهفاخ نم مهو نيدرشملا لعل ىا

 رفكلان ع وا

 دس ردنا دنيب غرم ركدنوج * زارف هاد ىوس عر دور

 دم ونز نار 5 رايك 020 نايك بئانعم زا 0

 ضشن 4 ةناح 3 تنصل د 5 0 نم 8 0 معلل اتم 5 وحاف ندلعت 4 نفاخت اماو 0

 ١ | ب تحسسصم امص سصسمة 

 (ديعر

 | عقوتي الف ِ نوؤيال مهف هنفاوخسرو رفكتلا ىلع اورصا ىا هك اورفك نيذلا ©
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 لاغالاةروس موج 1 >>

 ' هموقو نوعرف غلبام رفكلاو رظلا ىف . اوغلبي ناو مهدادعتسا داسسفال مهسفنا ىملاظ |
 ةثيسلا تالماعملا موِشو كاياو 7 ركتسلازاتككا ب ىراشلا ةاراعلا ا كلعف |

 ىتشرال هناف هلوش مدعد قحلا هفلاخ ىلع دانعلا كلليحالو كالهالا و داسفالا ىلا ةيدؤملا ١

 دونشل او كو رادنم * دويرسرد رادنب تار عك

 بالا اذهىف عشاو اهردق فرعبال نم تلستامتا ةمعنلا نأ هرمس سدق كلاّوقلا مامالا لاق#

 هباجح رئاس قوف هلعجيو هنم هبرقيو هبايث ةصاخ هيلع علخبف هل ادبع مركي كلم لاثم |
 ةرسالاهل عضوت و روصقلا رخآ عضوم ىف هل ىنتي نا صمأي مث هباب ةمزالمب هرمأيو همادخو |

 سلجا ةمدخلا نم عجر اذا ىتح ناملغلا هلماقيو ىراوجلا هل نيزتو دياؤملا هل. تصتشتو

 لقا وا راهن نم ةعاسالا هتبالوو كلم ىلا هتمدخ لاح نيباموام ركم امودخم اكلم كلانه |

 || لعجف امضع عضم ابلكوا افيغر لكأي باودلل اشاد كلملا باب بناجب دبعلا اذه رصنا ناف .
 ةماركلاو علخلا نه هلام ىلا تفتلبالو هلع هلاقاو هللا هرظنب كلملا ةمدخ نع لغتشي

 مظعلا ىل لع تكلا محا زيوا هفيغر ند كب دميو سئاسلا كلذ م ىعسف :

 ةنقسلا اذه لوش ةلاذعإء مده ثم ىلع هللا رظن يظن اذا كلملا ذل هف امام مظعلو امهمظعيلو ْ

 هلا انفرص عم اشثرضضح ىلا برق تلا و اعلم هايا انزانعا ر مدق رب ملو انتما 000
١ 

 لبلق لهجلا مظع طقاساالا اذهام ىدايالا بورضو رباخدلا نم هلان ماو اًشانع نم

 | عينا اذا دباعلاو ايندلاىلا لام اذا ملاعلا لاح اذهف انباب نع هودرطإو علخلا هوبلسا زيبعلا

 نوكتنانم رذحاو :كناع ىلاعت لاه فردت يح د وها دعب لحل "انين "كتاق ىلا

 : روبغ ىلاعت هللاناق ار راسل نيمللاو ارابدا لاقالاو الذ زعلاو ءالب ءالولار ةمه ةمكتلا

 ىوتملافو

 راما: شات هب نازردخ# كله هءزآو :ةئاسوا ( اردانقإ ان

 نييغو فيح دوب نآسش شرو.رب * نيثشنمه وأ دوش ناطلساب هكره
 ةايقكد اديفشإلل - مو _ةنكيوكا ق2 اهداف اكتم نوح لكي( يد

 تلستلز :ةاطخ ثمدخن نا شيب + تستمدخح نداهناب رب . رس 50

 ورديد هحكحنازا دعب ديرك ون * وا يتك سه :زة دوت تاغ هاش

 نينوكلا ىلا لي ايئدلا ىلا تافتلالا كرت هلع هتمعت ردق فرعو هللا 0-2 نا دوصقملاو

 دواد نب ناملس ّنا كح و- مالكو ركذ لك نم لضفا هرك ذو ”ىش لك نم لجا هللاناف

 سنالاو نحلاو مامنالا و .شوحولانم باودلاو هللاذ: ريطلاو 0 مالسلا امهلع

 واهني ايهلاو لاقف ليئارسا ىب دابع نم دباميرقأ ءرأسشو هنمب نع تاناويملا "راو
 ىطعا امب ريش نمؤم ةفسس ىف ةحوستل لاقف ناملس كلذ عمسف نعيكأ تادانا دهن
 ةرخ الادارا نمل م ا اذهف قس ةحسدستلاو بهذي دواد نياىطعاام ناف دواد نا

 #*« باودلارشزا ©: ايثدلا لغاوسش نع راف العلا ةرضحلا ىلا هجرتو اهيعس اهل ىبسو
 | ا ل صو عع

 اىلص ىنلال وق ىنعم نايرد مكيرتفد طساوارد
 هلل 5

 هيلع

١ 2 5 
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 موك مة. 2جم رشاعلا د1

 بظاويوهيلعمواديىا اذك ىف ٍبأدي نالفلاقي لمعلا ةمادا .ةغللاف بدلا لصاو . لامعالا

 نيذلا“لجرلا:ل او .هتداعّلع موادب ناظننالا:نال/اباذأةداعنلا تمعن تيمسمت هيف هسفنأ عتب و

 دارا هباجالا ةلاعقتالاو ,لكلزلا/ال [!(لدنرلا/ةياوقل هلاك الا يلو عراسشبالا هكر هللا نوعجري

 لدا لبق نم ىا 2 مهلبق نم نيذلاو 0 هعايتا ىا هلاو نوعرف نال دوصقملاو

 ريسفت *4هللاتاي اب او رفك ةيدانعلاو رفكلا لها نم مهريغو داعو دومأو حون موقك نوعرف
 اع ءاسنالا تازحعموا قاف آلاو سفنالا ىف ةبوصنملا ديحوتلا لئالد ىه تايآلاو بادلل
 ا هللا نأ #8 يهيصاعم اسو مهرفك بيسي ىلاغت هللا مهمقاع ىا هي مهبونذب هللا مهدخاف 0 قالططالا كا : هسا 55 < هدام كدلك

 نود ةئيسلا مهلامعا ىلع باقعلا بترتىا # كلذ 8+ ”ىش هعفدوف هبلغبال هي باقعلا دي دش ىوق

 هلصاو .هتاذدح ىف كيل ة:ىلاعتدنا بيسي ىا نك هللا ناب ب كلذ ىلعىلاعت هتردق عم ءادتبا عّمبنا

 حودخم امكتفب ةنغي فوج نع نه نيللا نر اههبسعل افينخم نونا ”تفذخ نكي

 نوكلالعف لامعتسا ةرثكل فيفختلا اضيا ةنكاسلا نونلا تفذح مزجلا لاح نيالا فرح

 لاهعتسالاةرثك و نكي مل ىلا ةبسنلاب امهلامعتسا ةلقل ني ملو نصي مل وحن ىف فذحب ملو
 ناوئيكح ف حصي ملو هناحبس هل غبذي مل ىا هي اهمعلا ةمعن اريغم 38 فيفختلا ىعدتست

 تناهوا تلج تناك ةمعن ىأ ماوقالا نم 4 موق ىلع # اهب مهلا ةمعل ريغي ثيحب نوكي
 ةمعنلل مهتسيالم تقو اهيلع اوناك ىتلا لاوحالا و لامعالا نم 6 6 مهسفنأب ام اوريغي ىتح

 قلاب حالصلانم ةبيرقوا ةحلاص ةيضرص ةقباسلا مهلاوحا تاكا اوس هتفاتت اعنا ونةتسأيو

 7 نيرمتسم مانصالا ةدبع ةرفك ةئعللا لبق اوناك ثيخ ةرفكلا ءالؤه بدك ةئداحلا ىلا
 هيلع ىلا مهيلا ثعب املف مهيلع ةيويندلا علا رئاسو لاهمالا ةمءن ةضافال ةححصم ةلاح

 | هوداعو مالسلاو ةالصلاهلع هوبذك ثيح طخساو اهنم ًاوسا ىلا اهوريغ تانيبلاب مالسلا

 نه مهيلع هب منام ىلاعت هتلاريغف لئاوغلا مهتوغي مهيلع اويزحت و نينمؤملانم هعبت نمو
 ا مهنماو ماوج نم هللا مهمحطا ىدادحلا لاقو * لاكلاو باذعلاب مهلجاعو لاهمالا ةعمل

 مللاهذه اوريغ مهنامث مهتتسلأب اباتك م هيلع لزناو مهم الوسرد مهيلا لسراو فوخ نم

 عيدا ناو 0 ردب مهبئاعو مك كلهاو باد يمل اهوفرعي ملو مك

 | لاعفالاو لاوقالا نم نورذيامو اون ايام عيج معبو عمل ىلاعت هللانا ببسبو ىا 1 ميلع

 | لآ بأدك  اهريبغتو ةمعنلا ءاقبا نم 7 55 اهنم لك لع بتريف ةقحاللاو باقل
 ا 03 مهبو ه1 كم مهبر تاب اب اوبذك لب م نيذلاو 00 دك أنلل 10 3 نوعرف

 | لامكب ناذيالل هتحت هجاردنا عمان كلها ىلع ه6 نوعرف لآ انةرمباو 2# ىلاعت هلوق فطعو |
 ىلتقو طبقلا قرغ نم د لكو » ةكئالملا ىلع ليئاربج فطمك هتعاظفو قارغالا لوه

 رف كلل نيعضاووا كالهلل اهوض ىع ثيح ىصاعملاو رفكلابمهسفنا 6 نيملاظ اوناك له شيرق
 رحب ىفقارذةسالاباوصتخاهموقو نوعرفنا ةراشالاو © قيدصتلاو نايالا ناكم هنيدكتلاو

 ةياغ اذه و اسهب هايا مهقيدصت و هموق رارقاو ةيبوبرلا نوعرف ءاعدال مهريغ نع كالهلا
 |.ازناك, هتان ا باذاكو ةللابءز فكك نم لكو ةيناعسفتلا١ تافضلا ةالاثتساب ةنئاحورلا نهوج داسف

 كحك
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 جالعلا اوكرت امل ةكم لها نم نيلسملا ضعب لاحىلا ىرتالأ رف كلاوهو كالهلاىلا ءاتحالاو

 ار مهلوقوهو كلانا 0 نع اومتحاامو مالسلا هيلع ىنل 1 وهو تدطلا نع اوعطشاو

 لولح لبق لاخلا نسح ليصح لقاعلا لعف * انطاب و ارهاظ نيكلاهلا عم اوكله مهنيد ءالؤه

 فيكف ةماعقلخلا ىلع دوج ىلاعت هللاو لجو نع هللاىلا لصاو ةبحصب نوكيامتاوهو لجالا |
 ظفاحلا لاق : قاشعلاو ءالقعلا ىلع

 تسهٍبيبطهنركو تسيئدردهجاو> ىا * دركت رظف شلاح راي هكدش هك ق
 اذهل لاق

 انالوقوخوك ىد موتنا نو يزستتال ناهجلا «: ىلاغادش ئشعزيشوةدتقاز/لذ' تاكا ةؤكم ١"
 لاح دمعاي ه«ىرتواوإ#ىضرملا بولقلا هذه ةاوادم انيلع لهسو ىضرتو بحمل انقفو مهلا ْ

 « ةكئالملا اورفك ن يذلا ىفوتب ذا 8 نا, ركع ايضام عراضملا لعجت و لناف تار ا ةزقكلا

 هي« نوبرضي 8 ىفوتب لعاف ةكئالملاف ردبب رافكلا حاورا توملا كلم ناوعا ضيقت نيحىا

 همههوجو#م اهنم رانلا بهتلا 5 ويطل بيشو عماقميب نوبرضي ةكئالملا نوكتلاحىا

 نولوشو نوبرضن ىا 3 اوقوذو # 3 اهنمرداامىا عك مه رابداو و مهئاضعا نم ليقا امىا

 باذع ةمدقموه ىذلا قرحلا باذعلا ىا * قيرحلاباذع # ايندلاف فيسلا دعب اوقوذ

 وأ باوجو قرحنو قرتحاف هقرحو هقرحاو رانلاب هق رح لاش لعقم ىنعع ليعف وهف ةرححاالا

 6 كلذ 9 فصوي داكبال اعبظف اما تيأرل ىا ناببلا دودح نع هجورخ ناذيالل فوذح
 رفكلا نم متبسكام بيسب ىا 6# مكيديا تمدق اب #9 عقاو باذعلاو برضلانم روك ذملا

 لامفالا باستكا ىف اهتالآ بلغا مساب اهنعربع ةكاردلا سفنلا نع ةرابع ديلاف ىصاعملاو

 ىزاح الف مهلبق نم بنذ ريغل هدننعل بذعع سبل ىلاعتهءناسالاو ىا اهلقام نومضمل ررقم

 1 رفك يسفنا ىلع مهملظب دادترالاو قافنلاو ةكلا لها ىزاجاعاو اهباذعو ممهج ناعالا لها
 ةئساالهادتنع اعطق مظب سبل تنذريغل مهب اب ملغلا قنب بيدعتلا ىف ول نع ريبعتلارمسو

 ينك را ل 5 قع لدي دملا فل نآف كم

 فن اذا لميا و ناضل اذا مظبال ىلاعي هنا تملا ملغلا ل لضا مهنمدحاو لك نعؤتنملاف |

 ةدايز 1 هربت ك1 كلا اذاف مطلاب عافتنالل لظب اما 2 ىدذلا نال ليلقلا ىتنا زمكلا لظلا ٠

 ةمفلل ماللظلا نا اضااو ٠ هر 7 | ةعشن ةلق عم هللقل ناك 0060 عفنلا هلع زوج نه قحىف هعفقل

 هللا ىبص هللا لوسرل ةيلست.6 نوعرف 0 بادك 8 ةتب لا مط تالا راطعو ذازءىف اك |

 ةحاشإ نيروكئشملا«نوعارف لاا "1 ةادامك" مه دانعو يقرتكاف شلات زاقك 6 ةداع ىانلسوةلغ
 ك6 35

 | لييذت ضارتعا ةلمجاو قوذحم ًادمربخ هنا ىلع عف رلاهلح هي دلل مالظب سيل هللا ناو ف

 3 اسهال مخ ماللظ تلقناف.* ناو علا ل معرس 007 الضف ظ

 مهضرم ىفا ونامناو ىوقتلاو عرولاو ةعاطلاودهزلاو رافغتسالاو ةياوتلاب خولاسلا فاواق كَم

 | .ةحلاعملا كرتب مهضنم ىدؤن ع ءادنالا ةعافشو باذعلا دعب رانلا نم ةاحنلا لها نم مهف



 مي مهر رسغاملا ءْرْشا

 حابمنم اهاوعد ىنت بجوبام كسفنل رهظتنا زوجي ةققملا بابرا ضعب لاق + ةمالملا لها |

 بادب بدأتلاو مالسلاهيلع ىلا ةئسو باتكلاب ذخالاىف ةمالسلا نا اوفرعي مو ماركلا

 نك شوربم ماسإ لة نقولك زادوثه 0 تسسب نم نهأ ةسوسو قشع هارار

 مهمالسا ةوق مدعل اورجاهيلو اوملساد اوناك شيرق نم *# ضرم مهيولقىف نيذلاو #
 اواراملو اهرك مهعم مهوج رخاردب ىلاشيرق تجرخ املف ةرجهلان م معايا مهئابرقا عنلو
 ه6 مهنيدو# نينمؤملا نونعي 6 ءالؤه غوجةكم لهال اولقو اودتراو اوباترا نيملسملاددع ةلق
 اومطقلب اوكشي ملو مهتكوشو مهترثك عم شيزق برك مهددعو مهددع ةلق عم اوجرخ ذأ

 هب اضم وهنا قثي او ىلاعت هللا ىلا ءرمما لس نمو ىا ه6 هللا ىلع لكوتي [هكره] #* نمو ©

 هتمكحب لعفي 6مكح» لقناو هب راجتساو هيلعلكوتنم لذيال بلاغ ه6 زينع هللاناف ف
 فسوب نب ياجحلا نا  ىور  لوحفلا بايلا همهف ىف راحنو لوقعلا ءدعبتستام ةغلابلا

 كتلأس لاق تلأس مذ لاق كتلأس مالسالا نع سيل لاقف نيملسملا نم لاق لجرلا نم لاقف

 لاق هتريسنع كتلأس لاق تلأس مف لاق كتلأس اذهنع سيل لاق اجالو اجارخ اباكر اسال ظ
 مالكلا اذه ىلع كلمحام اجلا ه1 لاقذ قلاخلل ايصاع قولخملل اعبطم اموشغ اموملظ هتك
 رئازوهتيبدفاو اناو هللا نم ىناكمب ىنم نعا كنم هناكم ىرتأ لجرلا لاق ىنم هناكم ملعت تناو
 قلعتف نذاريغنم لجرلا ف رصناو اباوجر جب ملو جاجللا تكسف هنيد عبتمو هنيدىضاقو هيب
 كتداعو ىدقلاكفورعمو بيرقلا كجرف مهللا ذولا كب و ذوعا كب مهللا لاقو ةيعكتلاراتساب
 جاجحلا نم اصوصخ قولخلا نم فخ ملو قحلا نهظا نك لجرلا ذه ىلا. رظناف.ةنسحلا
 قيضي ثمح ىلا لعفام لمفو ءامدلا كفسو ضاىعالا رسك ىتح هنامزىف هللا قلخ لظا ناك ىذلا
 عموهو جاجحلا ىلع هدارفناب وهو هللا هرصن هب راحتساو هللا ىلع لكوت املف هنع ناسلا قاطن
 نمناك جاحملاو قفامملاوهو ىلتملا مقسلاىلع بلاغ نءؤملاوهو ماسلا ححصلا نال هعمج
 نيدلاو نامالاف كشلا هنم عون . نيعون ىلع بولقاا ضرم نا ملعاو * ةمالا هذه قفانم
 ةلظحالمو اهتاوهشو ايندلاىلا اهلرم ىتاثلاو . نيقفانملاورافكلا بولق ضرم كلذف هتقيقحو

 هيل
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 1 ا ل ل تاي داو د13 ترها رجلا

 ١ ركذ ىلع اذه نكلذ ىهتنا هيلع اقفتم امرحمال بحعلا ةلعل ءاود عنم مل هاو رك وا عشيتسم |
 | حاشملا نيب و مهيب دوهعلا اوكحرتو مارحلاولا لالحلا اوزواجندق نامزلا ةنفوص ناف كنم

 ١ ظفاخلا لاق : مالعلا كلملا ّللارارسا مرح ىلا لوخدلا بلطي نمل مانالا نم صاوخأ اهعضو

 ظ ج رزخحلاو سوالا نم ةئيدملا لها نم 6 نوقفالملا لوَغ © ركذاب بوصنم « ذا ©

 | مهلاباوج ىلاعت هللالاقف رشع ةعضب و ةئامالث نوئمؤملاو فلالا ءاهر منال مهبلغت اشيرق ناب

 | هيلادب تاق لجرلاب ىلع لاقف ةكمب كاذ ذا ناكو ةيبلتلاب هتوص اعفار تيبلا لوح لل ايبلم عمم

 | اهسج اهظع هتكرت لاق هاخاىنعي فسوب نبدمم تكرت فك لاق نعلا ل هان لاق دابا نع |

 | نؤولقىف نوكيامل ةطاعملانا هيف ةراشالاو © نيملسملا بولق ضرم وهو ةيئاسفنلا ظوافحلا
 ةطلاعمو : نيكلاهلا ,ممهف مهدض سم ىف اونامزاو ناقللاو قيدصتلاو نامعالاب نيقفاملا ورافكلا

| 
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 أ تاط .كلا هءاغ هيلصت هدلب ىلا هلمحو لبالا هكراو دهازلاذخاف لاق كرمالا اذاف كلذ كاملا |

 لافنالا ةروس مص و0 طيح

 رداق ىلاعت هللاو ةقارس ةروص ىف سلبا قلخ هللا نا باوجلاف ةياورلا هذه تدك اذا لبق *
 0 سيلا روصي نا ىلع ارداق ناك ءادتنا هقول دو واما زخم اف..نانعنأ اوادحارع
 ريغت ىلع نيطاشلل ةردق الو ىلعي وبا ىضاقلا لاقو * ىدادحلا ريمضتلا ىف مك ةقارس 515
 لاعفالا ب ورض نم ابرضو تالك ىلاعت للامهملعي نا زوج امناو روضلا ىف لاقتنالاو مهقلخ

 نوكي اع اة زوم لا دز م -ةرفاذيل اقتنا نال نانع#كا 5فهشفخ لوطننا! انفك ةاداغلا [قوتع# لم رخا

 فيكفةلخاب لعفلاعوقو لاحتساو ةايخلا تلطب تضقتنا اذاو ءازجالا قيرفتو ةننبلا ضقنب

 ةرودىف روصت سيلبا نا ىور ىذلاو كلذ لثم ةكئالملا ليكشت ىف لوقلاو لاق اهسفن لقت

 اهل لثمتف انحور اهلا انلسرافإ) ىلاعت هلوقوةحد ةدودىف لثم .ليربج ناو كلام نن ةقارس

 هر وص م قلاتدا اقف لقاك ؤك ل غلااسا ايركق هناؤهتت ارك ف عتبعب اؤكد «(وسناورفل
 ليربح 2ع لاف نم ناب ىوكسالا ىهلاو هنق رظنو ناحرملا ماكا ةرادكا ودعا ةروخ ىلا

 نم لاثملاو ةزوصلا "كلت اثدحا انعهنا. هدا نسل قحتتسام هبلغنندلنا روضتو" مالتنلا ةنلع

 ةياغ نيلوقلانيب ةافانمالف !اش فك لثغلاو روصتل ىلع امهل هللارادقاب لب امهسفن امهتردق

 ريقفلا لوش * ىهتنا ةصوصخما باسالان م هب هللا هردقاام قيرطنم ىلهءلانأ بابلاىف ام

 | ماسجاللنا كروصلا عاوناب روضتلاحاوراللو ةغطللا حاورالا لبق نم نيطابشلاو ةكئالملانا

 | كللملا بعص ىنعملا اذه نكل ةقيقحلا ىف ىلاعت هتلارادقاب كلذ لكو ةسنلالا ناولاب نولتلا

 | ةداعنم نا من م + ملعا هللاو مالا ةققخ وعلو يقول ءايلوالاو ءاسنالا الا هكردىلا ىدتهبالف

 هتعم ود ىف ا دبع ادءاعننا  ىكح ىهلم ا رب مث * كالاهلا ةطرو هعاطا نم محش ن نا ناطشلا

 | انككازهضوتلللا اهجرخاف كلاحرلا اهسمنا كلملا فئاف ةنبا مهكلل تدلوف اليوط ارهد

 خسش ةرود ىلع نسبا 0 هنسالا ت وكل هنم اهطختسو 0 دحا ف زعيالاك هعم

 | انذعاز كنا 1# لاننتف هيلا عجر للا اهب رهظاملف اهلمحاو دهازلا اهعقاو ىتح اهب هعدخو

 | تتامدق اهنا اهدلاو ملعاو ةدالولا لبق اهلتقاف ةحيضف ريصتف كانز رهظي تدلو ول اهناو

 ءاملعلا ىز ىف كلملاىل ىلا ناطمشلا ءاغ دهازلا اهلتقف نيشلاو باذعلا نم وحنتف كتدصف |

 | كتربخاام ةقيقح فرعتنا كفرا لاقو لتقلاو لابحالا نم هتنباب دهازلا عصب هزبخاف

 لد وكر شاادرك ذ لود مكيركف د لئا وارد

 لعفف ىلتقاف جر ل ناو ىتلاقم قاددموهف دلو اهنم جرخناف اهنادب قشو 5 شاف

 كلملا باذع نم كنا ىب نم اف ىرماب اسفن ت تاتقو ىرصاب تنبز كنا هللاققف بولصموهو

 ناطيشلا لاف ىنحت دهازلا لاقف ديعب نم فقوو هنمناطيشلا برههف هب نم اف ةواقشلا هتكرداف
 ىونملا فو هدكن م رذحلا لقاعلاىلعف * نيملاعلا بر هللا فاخا ىتا

 ثمل «لقاد ودك ؟سلا داع هال الة في | قاطع العقم

 هناو لاجرلا ةبتسمىللا غولبلاو لا.كلاو ةوقلاب هرغي كلاسلاب رفظ اذا ناطمشلا نا ٠ ةوقلاب هرغي كلاسلاب رفظ اذا ناطيشلا نا ملعاو * |

 لست اوريوصتا ىلع رداق هنا لاقفةروصولا ةرود نم ىلاعت هللا هلق اهل م 7 فا هلعف اذا

 ةرود لا هيروص نم نا هللا هله هلعف اذا لعف وا هلاق اذا لوق ىلع 1 هنأ ىنعم ىلع



|! 

 مي ه5 جمع رشاعلا ءزجلا

 رتهم كلام نب ةقارس ةروصب سلبا دندرك زاب دّتساو> هدش كانهشيدنا دوب ناشيا نام

 هكن ماض نم نم ديور ديكس ىتامح وكساهش تكور تاقالم ناشيارب ده أني دول هياتك

 زا ىمحاب نسلبا نس ! مراد ىعرم هقافر قيرط زين نمو دسرئامشب ريض نانك" ىنزا |

 [ ده ديم ربخ هصق نيزا ىلاعتو هناحبس قح دندرو اردبي ىور ناشيإ هارمه نيطاش
 اهريغو نيْمؤملا ةاداعم ىف ةكم رافك لامعا ناطيشلا نييزت تقو دم اي رك ذاو ىنعملاو

 دن داك نادي هدامعإ .انددوادرد :ناشيا[نلظتن رازتاعبا ةوق دكعدؤمرق نمل قئاقحم ددؤر] !
 ىا بلاغال ربخ مكل هلوق .ليلق مهو.ريثك مكناف 6 سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال لاقو
 دارملاو هيف ريمضلا نم لاح سانلا نمو ربخلا هب قلعت اب بوصنم مويلاو مكل نئاك بلاغال

 راحلا ىنعف مكل نيعمو ةنانك ىب نم ؟ريجم ىا + ا يل

 انا برعلا لوقت هراج نع راجلا عفدي م رضلا عاونا هيحاص نع مفدي ىذلا ظفاملا ريجلا |

 نيومالا ىف لاقو *هوركم هنم كلا لصي الف هترضم نم كل ظفاح ىا نالف .نم كلراج

 ىلا د6 ناتتفلاب تدار املف 6 هذقنا هراجاو ريجلاو ملغ هنا نم هترجا ىذلاو رواجملا راحلا |

 0-1 ري 1 ل

 بلاغلا نال صوكللا ىنعم لصا وهو ىرقهقلا عجر ه6 هيبقع ىلع صكن # [ ارركيدكي

 لاحهسقع ىلعهلوقو . ودعلا ةهج نم هفو ىرقهق عجري نا لاتقلا عضوم نعرض نميف

 ندرك .تعزه زا:تسيترابع نياو ].نيئقملا ىلع نوكي اا ىرقهقلا عوجر نال.ةدكؤم
 ىور ديد ارئاشيا سيلبا دندم ! دورف هكئالم ردب زور نوج هكدنا هدرو هليحو ركمي
 نيج ورفقا سر فا تنك“ ترا دووزداده نب ثراح ثنبد ري تسد لحم نا هد داهت رارف

 زا مدازيب نم] مكنم 'ىبرب ىنالاقو © [ دزوا ةنيسرب تسد سيلبا ىراذكمورف ارام لاح

 الا ىرئامو ثراحلا لاقف دادمالل ةكئالملا لوزن نم ه6 نورت ال ام ىرا ىنا ني [ امش راهنز
 هوركمي :ىتديصي نا نم # هللا فاخا ىلا #8 ريصقلا لجرلا شوشعحلاو ٍبرثي لها شيش اعج

 ديدش هللاو 8 هيلا رظنا ىذلا مولعملا تقولا وه تقولا نروكي»با ىلع ,ىك ذهبوا ةكئالملا نم

 | عقوول هباقع ناف هللا باذع ةدش نم'ىاخي هنا باذكلا قدص دقو هنم اخ نمل ةي باقعلا

 | اخ ناطيشلا كلسو الا اذ كلس امو هنع هللا ىضر رمت لظ نم رف ناككلذلو ىثالتل هيلع

 | نيقاعملا نيبذعملا نم هنا ناطيشلا لع دقو هقرحبف رم ةيالو رون سكع هيلع عمي الثل 0

 هبقاعي نا ىلع رداق هللاو هباقع ةدشل ةياهنال هنا معي هنال هباقع ةدش نم هللا نم هنوخ امناو

 | هنمءاجرلا عطقنم ريغ هنا ىلع لدي هللا نم هفوخ نا ىلا ةراشا هيفو .ىرخالا نم دشا ةبوقعب

 ماغيب ارهقارس هك عوجرزا دعب ردب نامزهنم هك تسلقن ]* ةمجلا تاليوأتا ىفاذك

 تع رعتا مدنشنإيث تعز ان هكدركدإب ديك وت هقارس ىت>اسمز وذم وتارام ركشل < دنداتسرف

 [ طوس بن تو ويسر او دروخ يكمل نيو كيت عقب احمابا , مقايث فوقو امش

 ولو ةقارس ةردوص سبليو هسفن ةدوص علخم نا نم سيلبا ن' كم. نا زوجي فيك لبق ناف *

 انانحتا هريغ لعجم نا ىلع ارداق ناكل ناسنا ةروص لثم ىف هسفن لعج نا ىلع ارداق ناك

 لق

0 
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 لافتالا ةروس مج موو ا

 قيرطلا لع ل ةفرغو خلا "تقو قل "تنك لاو ةنا/نلاضلا تسب اخر تنك 2 قدخأ |
 اهرمشنف 'ةفصضس هالي ءامنلا ند لرتاضحشش قيارف كونغ كونه ابجي ندا طولا وقال

 ىلاف ةادحاو“ ةلك“الا: ةتنثم "تانسطلا رشح :ةلك الك تلقا اذاوتهط+ارؤلس:اهنفاأ اذان يلعن نتي
 الو اباوث ىرا الو ةملكلا هذه تأرق دقل هللاو تلقف أيش اهتحترا لو اوحم اهناكم تيأر
 نم ”ئذاني ايدانم انعم دق انا.الا اهانتكو اهتأزق: دق تقدص صختشلا لاقف تشنا:اهازا
 كلذ متلعف + تلقف ىانم ىف تيك لاق اهانوحمف اهباوث اوطقساو اهوحا شرعلا لبق
 نوجعياهلهاو رانلانا ) ثيدحلا ىفواهباوث بهذفهلجال كتوص اهب تعفرف لجر سم لاقف

 نم)لاق رانلا جعت فنكو هللالوسرايلبق توصلانوعفريو نوعرضتي ىا ( ءايرلا لها نم
 اعنصت موقلا ىزي ىبزتلا ءايرلا نمو هلمت ىف ىئارملل ليوف (اهب نوبذعي نيذلا سانلا رض
 اذهىف ةيففوصلاب نيمستملا رثكأ هلعفي 5 ناوخالا ىلع كلذب ىهاتمل احرفت دالبلا نادودو

 نومورحم مهف مهيناعع ققحتلا عم اكربت موقلا سائلب ديلقتلا سيل مهدوصقم ناف نامزلا
 ظفاحلا لاق : ةّقيرطلا ةرئاد نع نوجراخ ةققحلا رارساو ةفرعملا راونا نم

 دز مرجان ةنيس ربو نقأ تبع كدا غد زا هك اشاع دنا ازرع ىعدم

 هثوعد ةباحاو هيما مظعتو ىلاعت هللا ىلا برقتلا ةدارا وهو لمعلا صالخا لقاعلا ىلعف

 ىلاعت هلل اصلاخ ةالصلا حّتفا ول ةيناخراتلاىفو * ةيندبلاوا ةيلاملا تادابعلا نم ناك ءاوس

 عم ناكوأو ىلصيال سانلا نع الخول هنا ءابرلاو حّسفا ام ىلع وهف ءايرلا هبلق ىف لخد مث

 ةالصلا لصا باو هلف نسحبال هدحو ىلصولو اهنسحب سانلا عم ىلصول اماف ىلصي سانلا

 ٍ لازهو هجولا رارفصا ةضايرلا نم هدارص نوكي نا الا موصلا ىف ءاير الو ناسحالا نود

 هلناكولو سانلالجال هبعت ىلا رظناف ةرخ الل اديىم امقتم اًلاص الجر سانلا هلظبل ندلا
 ناسح لاق روفصع نماملح هخا اولاق اذهلثمىفو اذه لعف امل بقاث ركفو حب لقع

 هنعهللاىضر ىراصنالا تباث نبا

 ريفاصعلا مالحاو لاغبلا مسج *« مظع نمو لوط نم موقلاب سأبال
 ىضر ءادردلا ىلا نعو هلجا لولح ىلا هرمع عيضيو هلمعب لقاعلا اهبلطي ىتح ايندلا امو
 اولق ةجاح اهيف اهلهالام لاقف ةتبم ةلخس اهبف موق ةئمدب ىم مالسلا هيلع ىنلا نا هنع هللا

 ةلخسلاهذه نم هللا ىلع نوها ايندلا هللاوف ) لاق اهوذينام ةجاح اهبف اهلهال ناكول هللاىناي
 هزس'لسدقأ دفا لاو +1( اًهلهاا/لغ

 سائشانرب ندرك جرخ ناو * ساحن دشاب هدودنا ميسركو

 دع درك ناد قاوم دهن عزو ظنا 23 خبل
 سيب مادنا دراداق ريز 0 سيدروخ هدنبدروأ ردقهج

 لمعولرت لك قداخر ىلا الصوبو نيدلا كلاسم ْق للزلا نم اممصعل نا ىلاعت هللا لاسف

 هكدناءدرو 1] هب مهلامعا ناطيشلا مهل نيز ذاو نيمالا ىبللا هاجي نيم نيعملا وهو

 | هك ىميدق تيفك تهجب دنديسر هنانك ىب لزنم ىلاوحب هدم 1 نورب هكم ذا شيرق نوج
 1 وع دس دس



 تجملت هعض رسام كس تزعج هم سييل يكل نيجسك 2
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 عم داهجلاو تادهاجلاب ةنطالا ظ
 ردصالا قو اهددصر رك ألا ىف<ليتقلا ,نوكيم كلذلو ع ركالاو ر كا |

 نيببنلا نم مهيلع هللاعت ذأ نيذلا عم كئلواف ر) ىلاعت هللأ لاق م دهشلا قوف قيدصلاف ادهش !

 انققحم نا ىلاعت هللا كاف دايعلا بر ىلا لوصولا.ىف مدق عرساو داهجلا عاوا رك 0

 | ىفاصوصخ نورذتامو نوتأتام لكف ه6 هلوسرو هللا اوعيطاو 6 ديحوتلاو ركذلا قئاقحم |
 ردبب متلعفاك ءار آلا فالتخاب * اوعزانتالو وه لاتقلا ةكرعمىف مدقلا تايثاو داهجلا سما

 اصلا لباشام ىه روبدلاو قرشملا نم بهم حير رصقلابو داصلا حتفب ايصلاو ( روبدلاب داع |

 م5 70 + تمس رشاملا
 0 ا

 داهجل نسفالا عم داهجلاو ةرهضأ قاتيحت كلا

 هبلاغتشالا يوب راوناب زوفلاو ةقلخلا تاملظ نم صالخلاو (ءادهشلاو نيقدصلاو |

 بهذتوإ# نبجو ىخارتو فعضو لسك ىا لشف لاقي ىهنال باوج هماولشفتف 8 دحاو
 ةراعتسم اهناف مكت<وشو مكتلود بهذت هسا بصللاب 6 مكحير
 دارملا لبقو و اهيوبه ىف اهب ةهبشم هذافتو اهرما ىثمت ىف اهنا ثنح نم ةلودلل

 - ىورو - ةرصنلا حير اهل لابو ىلاعت هللا اهنعبي عرب الازوكتال ةرصنلاناف ةقيقحملا اهب
 اصلاعر تدهف ا مول ريضنلا اونبو ةظيرف اوْنبو نافطغو شبيرق ةئيدملا رصاح هنا

 تكلهاو اصلابترصن ) مالسلاهيلع لاقف اوبرهو مهرودق تقاراو مهمابخ تعلقف اديدش

 مكسب

 ىونتملا ىفو كالهالل ةراتو ةرصنلل ةدان ”ىبجت ةرومأم خرلا ىنعي بوبهلا ىف

 ناحتما هاك :دنقح ركشل * نائمآو. نيمز تارذ هلمخ

 درك هج نافوطاب ةكيديد اربا « درك هج ناداعاب كيديد ارداب
 عم هللا نا © رابدالا مهولوت الو نيكرشملا .لاتقو برحلا دئادش ىلع هي اوربصاو © |
 مهنا ثْيح نم ىه امنا مهتلاصا نهم ةلك نم مهي امو ةءالكلاو ةرصنلاب © نيرئانصلا |
 دادمالا ثمح نم هاما ىلاعت هتنعم و ةيثملا كلذ نْم' نوعوشم مهن ريصلل نورشانملا | |

 ةكم لها ني 0 نم اوجرخ نيذلاك 8 نوسؤملا اهيا 6 اونوكت الو © ةناعالاو |
 راف أ هل لدم 1 ارطب 9 مأشلا نم + ةلبقملا ةلفاقلا ىا ريعلا ةيام اهنم اوجرخ نيح

 .رو » ءالخلاو ربكتلاب ةمعللا ةلباقم وهو ارشاو تاهمالاو ءابآلا نم لوسالا رخام |
 ىبا لوسر مهانا ةفحجلا اوغلب امل مهنا كلذو ةحامسلاو ةعاجشلاب مهيلع اونثل 6 سانلا

 8 هللا وال لهج وبا لاقف مهب نمو دم باها نم كريع تملس دقف اوعجرا ل اقو نافس

 برعلانم انرضح نم اهب عطنو نايقلا انيلع ف زعتو روما اهب برشتو اردب مدقن ىتح

 جئاونلا مهيلع تحانو روما سأك لدب اياملا سأك اوقس نكلو اردب وتا ىا اهوفاوف |

 | صالخالاو ىوقتلاب مه ماو نيئاسمنيرطب كما هل ,امقلا ىتنت ناكم

 أرطب ىلع فطع ه* ه6 هللا ليبس نع نودصيو # هدضب ضال مزاتسم “ىشل أ نع ؟نيهلا نال

 امرت. ل باوتلاو ةنحلا ىلا ىدؤملا هللا نيد نع سانلل اعنمو ادصو ىا ردصملا ليوأتي |

 هذه ىف ركذ اماصوصخ ةحبقلا لامعالا ىلع ديدهت هنفو . هيلع مهيز :اجسبف 6 طيحنوا سي
| 

 سفنلاةمومذملا د تافصلا نم وهو حييبقلا ناطياو ليجلا راهظا وه ءانرلاو .رطللا نم ةيآلا |

0)( 



 لافنالا ةروس مدمج "ة» جم

 ا كلذو ىلا تقول اواوهوقا زمشالا الق حو" جلا 1 3 ” نيتتكر نولصي مث

 1 رك هيي ريررتوو ج22 :اك نيتعكر ىلصيو سمشلا علطت ن ا دعب

١ 

 ١ وع اعأ ' كقولا اذه« ىحقتتملا نا نغ#ةلالد.لاعتا لنآ كدي مرق ذأ حوامل

 ىف اهظع 2 هبف زك دلل ةلظانوملل ناو فرش تقو':اذه.نال“:ةءارقلاال 000

 هللان كن رسءشلا عولط ىلا رحفلا تقو نمو مولعلا عمج نع 0 يعم

 ءاعدل 20 دا: لع هذاا نأ! م ةنفلاعف فنك تام هذ يو ةءاوقلا نم ل وار ىلاغت
 لكض ىلا نعو اهنف ةالصلا نع وقلا ى ك١ تاقوالاف نا رقلا ةءارق نم لخفا ح.دستلاو

 موسم اهيف قزرلاو دودحم اهف لظلا ةنللا تاعاس نم ةعاس ىلع مكلدا الأ) سو هياع هللا ٌ

 ىلا رحفلا عواط ن :هبام لاق هللا لوسرأي ىلب اولاق باحتسم ءاعدلاو ةطوسم اهي ةمحرلاو

 هللا ئذر ةشئاغإ مالسلا ه.اع ىلا نس هنع هلال ضف ىكترملا ىل اع لاق.( :نمعل | عواط ىل |

 ْ قوكتالو كير قزرىدهاشتل ىوق) لاقف هلج رباهكرط ةمئان هو نيشلا عولط يلق اهنعا

 0 سمشلاعولط ىلا رجفلا عواط نييدايعلا قازرا مسقيهللا نا نيلفاغلا نم

 | نالوالا حجر نم جتحا *بلقااروضح عم ناسللاب وا لضفابلقلا درحمب اهوحنوحببستلاو

 ا :ضقافاخكأ هقول امعل ناب ىتاثلا يجر نم جحا هلضفارمسل !لمت

 | زواجي هنافايثدلا ف ىفراعل ا ةنج باقل اءافصف باقل ءافص؛ ناك ام ريثكل اركذلاو سمح رش ىفىووللا

 ١ ىباغرفلا رن وسال ايت !قرتف اهتيواهو ةرامالا سفنلا 0 هللارك ذب

 | نالجر ىلع لخدف مظعالا مسالا ىتتمل 0 طقسا تننا]

 قديس ب لوقت 17 لاقف هبتحرفف للاي لوقت نا مظعالا مسالا رخ الل اهدحا ل
 , نا معاو * هللاريغ 208 رتل مودل رة قرر ناك قف :لوش اك درا رطضالاو ماجتالا نا 35

 دها+للانم ةوطخنو منهج . اعد عم دهاجا رابغ عمتجال كلذلو تاعاطلا 5 نم داهجلا

 نطاوم ىف تبألو هتين ححصي نا دهاجملا تدي ا هنسح بتكت 0 بئذ رفغل |

 | نيح هنع هللا ىضر قيدصلل ناك ام لاجرلا رادقا نيش مدقلاو بلقلا تاش, ناف برحلا

 ْ ديعيناك نمو تامدق ادم ناف ادمم دبعي ناك نم لاق نيح هللا لوسر ةافوب ةعبج ولانتدد

 3 ءادعالا ىلع ةبلغلا ناف ىصاعملا 0-2 مالا ن نع بنتو ترجل ل هناث 31غ ترا

 كىلاعت هللاىلا ىربالأ 00 ةينامسملا ةوقلابال ئهلالا دسأتلاو ةسدقلا

 9 0 اودها نيذلاف نيرفاكلا ةّركو مهتلق عم ردب ةونغىف ةكئالملاب نينمّؤملا ديا |

 تاحردلا ىلا اولصوو ءادعالا ىلع اوبلغ دقف تاشلاو ربصلاو قتلاب

 2 ا ود راقد رص رخو تاس
 لجرلا كحيضف هطاقساب صاف جرعا سرفب لجر هيلا مدقتف هدنج ردنكسالا ضرعتساو
 لاق فس !ق فيك لاقشنم بحعلا لاق كتاءتسا دقو ككحضاام هإلاقف ماقملا كلذىف هكحض مظعتساف ْ

 ١ ةرهاظ ةغانلا ة هئفلانا لعا م < «هتناو هلوش بحت اف ىنطدقسآ علارلا ةاا ىتحنوبرهلا ةلا كتحت |

 | امكو ةرامالاسةلاةعا اير اخ قل ئاللاة هتك نوال ,جافلا ةعاملاو ةرفاكلاةفئاطلاك

 ؤ ةيشبا ثلا زون دنع تاثر دومأ كل ذك ةرهاظلا اةعام دا هئفلار وهظدنعتابثلابرومأم نمؤملانا

 6 ثل 7 5م  ناببلا حور



 نم كدا |

 مهي مه» خم رش اعلا رخآ

 افعض ىلقااو ايوق فيعضلا نوكيف هيلع فيعضلا مصخلا ةلغل اببس نوكف ةالابملا مدعل
 هبلعشبام ىرديالهنافةيفاعلا و وفعلا لأسين ا لقاعل اى اعف * معان اكبستحم ال ثبح نم ءاحاذا رمشلاو

 تفايهاح رعق ترواحجيزا سل فسوب * كلم رب رس جوا دك نشأ ةثشكش لاا

 لياهتلاو ريبكتلاب ةدشلا نطاومو لاتقلا فيعاضت ىف ىا  اريثك هللا اوركذاو

 | تبنو اريصانيلع غرفاانبر اولاق نيذلاك ) نيرفاكلا نالذخو نينم مسؤل رصنسب هوعداو اهريغو
 نورفظتو مكمارمينوزوفت ىا « نوجلفت مكاعل © «نيرفاكلا موقلا ىلع 1 انمادقا

 هللا نكذ نع ””ىش ةلغشبال نا نتي دعلا نا ىلع هنت هنقؤو ؛ ةبؤوملاو ةرصنل
 هنع كفنيال هفطل ناب اًهناو لابلا غر اف هلكلاب هيلا لشو كيادفتلا| دع هنلا 'ىتللا ناو

 عفانملا بلجو راضملا عفدىف مظع 1 لعو لاوحالا؛ نم لاحىف

 برركّدزا شابم لفاغ سفن كي * بش و زورىثاب هكىلاح رهبون
 تسلا محلا اعلا هةر تقتل كمارو 5 يفوخ ود

 ثيدحلا ىفو ركذلا سلاجتىهو هشبع بطي اهلخد نم ايندلاىف ةنج هللنا ءامك آلا ضعب لاق

 مهدئار اوثعب مث مهب اوفح مهيلع اونا اذافركذلا قلحنوبلطي ةكّنالملا نم ةرايس هلل نا )
 كءالا نومظعي كدانع نمدابع ىلع اش انيرزولوقف ىلاعتو كراش ةزعلا بر ىلا ءامسلا ىلا

 مهايندو مهترخآل كنولأسيو سو هيلع هللا ىلص دم كيبن ىلع نولصيو كباتك نودتبو

 راونا ىف لاق * (مهسيلج مهب ىتشيال ءاسلجلامهف ىتحر مهوشغ ىلاعتو كراس هللا لوقف
 ةكرذإا ولدت فقرر ةدافلازو لها قل ىف نب وال لع ةككنلا اوديشسب كو. قواشتملا

 رك ذلاف مهسفناىف نوركاذ موق اهلع عمتجا ركذ ةقلح روهدلا ّركىف فرعي ملذا ةيئالعلاب

 راهظاب سانلامنتغي اضياو ىدتبملا باق ىلع ةخسارلا رطاوخلا عق ىف ادئاخدا توضلا عفدب

 سبايو بطرلك ةمايقلا موي هلدهشيو توسلاو رودلاىف نائبا دلل ركذلا ةكرب نيدلا

 قيفوتو نيلفاغلا هيبنتل ماوعلا نم نيلفاغلا نيب ماحدزالا عضاوم ىف اصوصخ هتوص غمس

 اناو قسفلاب نولغتشي مهنا ايوان قسفلا سلحم ىف هللارك ذول ىواتفلا ضعب ىفو * نيقسافلا

 قال لوضحو' ميغ ركنا نك«عاضفا قاوحسلاف» زكذلا ةللضقا ونيف رككذلاب :لغتشا

 نكديال اشلخناشنألا قلم نا نع قون دقؤرءؤسلا*نيلاحم نم اسلم نيعيش.نفكي ركاذلا
 | مود هلع ةرمدح رشا كلذ نوكيو مسو هيلع هللا ىلص دمحم هس ىلع ىللصيالو هذ هللا

 كناحبس كلذهساجم نم موس نا لبق لاقفهطغل هيف رثك اساحم سلج نم) ثيدحلا ىفو ةمايقلا

 ١ ( كلذ هساحف ناكام هلرفغ كيلا بوناو كرفغتسا تنا الا هلاال نا دهشا كدمحو مهللا

 | كاقواآلاى:اسموشتل اتا: رافعتشالاوةاغيدلاو ركانلاب :'ناشللا :تطاز نّوكي نا" لقاغلا' نإعف

 | 'لجز  لاقو' اوعرساو اومتعف دج ىلا اع عل مالتسلا هيلع ىنلا نان ىور  ةكرايملا
 لضفا موق نع مكلدا الأ ) مالسلا هيلع ىنناا لاقف ةعجر عيرسلاو ةسدنع لاضفا اّكينانيأددام

 معلفلا علطت ىتحت هللا نورك اني | قكشلح م "ليلا ةالص اودهش نيذلا ةعجر عرساو ةمينغ
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 لافنالا ةروس مهي موز عع

 بسح ىلع مهئم ةف/اط لك بناج رابغانم ةدادالاو قدصلا لها نم دراولا رداصلا ىنعب |
 ةعباتم ىف هللابو هللا و هلل مهقوقح يدوم مهقاقحتساو مهدادعتساو مهبلطو مهتداداو 50-7 ١

 ىلع مهكرتول ثيحب نيقبرفلا نيب عمجام ىلاعت هللانا اهنمو . هتنسو هتريس نوتاقو هللا لوسر |
 هذهىف سوفنلاو حاورالانيب عمح كاذك رفكلا لذو مالسالا نع رهظل اوعمتجاا ا. مهلاح
 تء٠تجاالةعبطلا فالتخاوةيدضلا كلت ىلعاهو امهلاح ىلعامهكرتول ثيحبٍبلاوقلاولكاسهلا |

 امدعب ( ىدابعف ىلخ دافإ لاكن ييرقملاةكئالملا عم سوفنلاو قدص دعقمىف حاورالا لصحيل
 لفساىف تناكام دعب نييلع ىلعاو معنلا تانجىف داسجالاو ايثدلا نحسيف ةسوبحم تناك |

 منهل نوؤورذملا ءابقشالا اماو تابرقلاو تاحتلل نيقولخلا ءادعسلا ىلا ةبسنلاب اذه نيلفاس
 ةحللا سانلا ىلع هللو لزتتلاو قرتلل دادعتسالا هللا قلخ دقو كلذ فالخ ىلعف

 ار لقع نوزف ركنا بش هوك تسرك لمان همن رد ىحاكلاولا رولا
 دنهنىم زي نماد رت نانمشد نيتسارد دئراس ىع ناتسود ةنيس ةقحرد هحنانحم
 تيانع بناجزا رك ١ لقع رون ةقراب ىنعي «ةني نعىح نم ىحيوةنب نع كله نم كلهيل»
 نالذخو رهق :فرطزا ركااو دندرك .ىدتهف نادب .ناتسود دوش عمال قفوو
 [« اريثكهب ىدهيو اريثك هب لضي» دوشنانمشد رئاصيراصبا فاطتخا بيس دريذي تءاضتسا

 تيما نودتي تسد كلااك نك :تطوكت اركب لا توا تك
 اهبريخم وهو اقدصو :اقح ءايشالا قئاقح مالسلا:هيلع ىلا ىري نا هللا ةئس نم نا اًهْسْودا

 تبث نمؤملاف قفانملاو نمؤملل ارابتخاو ءالتبا اهدضب ىهاظلاىف ةدوصلا بابرا اهاري مث
 ضارتعا ريغ نم هلاوحاو هلامتاو هلاوقاىف همياستو مالسلا هيلع ىلا قيدصتب هناعا ىلع
 ىلع هقافن ديزيو ضارتعالاب هلاح شوشتو همدق لزن قفالاو هناعا عم انام هللا هديزيف

 لاح وهءاضر ىلا عجري هماو نمؤملا لال رومالا عجرت هللا ىلاو ىمعلا ىلع هامعو قافتلا |
 ءاشيام هللا لعش هرهقو هفطل رانا نم طخسلاو ىضرلاو هطخس لأ عج هرصاو قفانملا |
 ناف مهيركتمو مهيدقتعمعم مهلاوحاو ءايلوالا تاماهلا اذه ىلع سقو ديريام مكحيو |
 هتف رطوهدقتعيو انالف بحي هنا معزي نم ةفوصلانم ىرتكو ةميدق ةنس ءالتبالاو رابتخالا |

 اضرغ هذخناو ةسبقع. ىلع صكت هعبطل مالم ريغ وهام ةءاراب رهقلا ةوطس ءاج اذاف اقح
 لاماو رهقلاو ثفطللا هدنع عمتجم لاع ماقم وهو ةبحلا نم وه نياو هعيأشتو هنعطل
 اذإو ىلدتلاو لزنتلا ةروصىف ةسرملا ةيضراعلا لاوحالا نم:هنحاص شوعتءالف.لالطاو
 هتقرط مزلي نمم دحاو لماك دشرم لكل ىنكيو ىنعملا باحصا لقو ةروصلا بابرا رثك |

 امم ءاقللا نال ةرفاك ةعامح متاح ىا 4 ةئف متيقل اذا اونمآ نيذلا اهيا اي #9 هاده عبنيو
 مهلاتقو مهئاقل تقو ه«اوتيئافإ# رافكلا الا نويراحي اوناكام معو لاتقلاو برحلاىف بلغ
 ىمت نع ىهن ماو ( اوربصاف مهومتسقل اذاف ودعلا ءاقل اونمهال ) كيد ىو الوم نيالا

 مهريقحت و ودعل ابماّتهالا ةاق نمضتي هنالو ةوقلاب قوثولاو باجالا ةروص نم هيفامل ودعلا اقل

 ا
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 اريقح مصخلا رظانملا بسحبال نا ىنيذي هنا ةرظانملا بادا ىف اولاق اك طايتحالا فلاخي اذهو



 م مو. جس رشاملا ءزجلا

 هيلع هللا ىلص هيبنل شيرق رافك ىلاعت هللا ىرا لاق هنا دهاج نع  ىوو  نينئا ىلا ىدعتت

 ةوقل اببس كلذ ناكفليلق موقلاو قحمىبنلا ايؤد اولاقف هباحصا كلذب ربخاف الللق همانمىف لسو

 لشفلا ىدادحلا لاق «فصلا نع مترخأتو متن ىا 5 متلشفل اريثك مهكيرا ولو 3+ مهبولق

 تابثلانيب ؟ٌوارآ تقرفتو لاتقلا سما ىا 6 مالا ىف متعزانتلو 9 لجولا عم فعضلا وه

 هللا نكلو ف هلع وهام هيحاص عذب نا نينثالانم دحاو لك لواحب نا عزانتلاو .رارفلاو

 اهف نؤكساف معي ه6 رودصلا تاذب ميلع هنا له عداتلاو لشفلا نم ةمالسلاب عنا ىلا 6 لس

 ناريمضلا # مهومكيري ذاو 9 ربدام ربد كلذلو عزجلاو ربصلاو نيجلاو ةءارجلا نم

 دوب هكهباص ىادتكدايارتا و] ةسرافلاب ىنعملاو .ىلاعت هللاوه ةءارالا لعافو ىري الوعفم

 مهللق امناو 6 البلق 9* مهنوك لاح « مكنيعاىفمقتلا ذا © [ امشب ارئانمشد ىلاعت ىادخ

 مهارا لاق نيعبس مهارنا هبنج ىلا نمل هنع هللاىضر دوعسم نبا لاق ىتح نيملسملا نيعاف

 لوسرلا ايؤرل اهيدصتو مهبواقل ةيوقتو مهل ايش“ نيسمحو ةئامعستو افلا اوناكمهنا عم ةئام

 لهجوبالاقىتح ه6 مهنءاف مكللقيو 8 الصا هف فلخال ىحو اهناف مسو هيلع هللاىلص

 دحاو رو زج مهعبشلا ثيحب مهعاق ىأ ةلقلافبرضي لثم وهو روزج ةلكا هباحصاو ادمح نا

 دادعتسالاو داهتجالاىف اوغلابالو مهيلع اوثرتجيبلا لادتقلا ما>:لا لبق مهنيعاف مهللق

 مهبواق لادكتو مهتهبتف كلا مهّئجافتل مهدلثم مهوار ىتح مهرثك مث .رذحلاو بهاتلاو

 نوريالةىهاظلاراصبالاب مكلانورظني مهنال (مهنبعا ىف مكللقيو) ةيمجتلا:تاليوأتلا ف لاق

 اورفي الثلو بولقلاو رئاصللا ىم مهناف ةكئالملانم مددمو مكبولق ةوقو انعم ةزثك
 اولاقف ةقارس ةروصف رافكلا عم ءاج دق وهو ةكئالملا ددمىأر امل سيلبا رف اكلاتقلا نم

 قداح هررك الوعفم ناك اما هللاىخقبل # نورتال امىرا ىنا مهل لاقف رفتنيا هل

 دحاو .لك ليلقتو لوالاىف ةروكذملا ةلاملا ىلع نيقيرفلا نيب عما وهو هب للعملا لعفلا
 ديري فيك اهفرصي اهلك رومالا عجرت هللاىلاو و ىناثلاف رخآآلا نيعف نيقبر فلا نم

 اماو اهتواذل ةدوصقمريغ ايندلالاوحا نا ىلع هسنت هو .همكحل بقعم الو هرمال دارال

 تازاثثا تاي آلا فو *«نمحرلا ةاضم ىلا ايدؤموةرخن آلا ةداعسيلا ةلسو نوكيام اهنم دارملا

 اسخ ناك اذلو لكلا نم ىلعا ديحوتلا نكل ةينيد متانغ ىصوةسمخ مالسالا ناكرا نا اهنم .

 امو تاداسعلا متانغ زرحي نا لقاعلا ىلعف حراوجلا ظح سامحالا ىقابو ىلاعت هللاىلا اعجار

 نيظوفح امههلك حراوجلاو حورلانوكإ تادحاتسل "هن ققح يلا تالامكلاو فراعملاب قاعتب

 رارساو تادهاشملا راونا نم بجملا عفردنع متمنغام ةيمجنلا تاليوأتلا فو: نور
 رابغالانع اهنومتكتو هللاعم اهب نوشيعت سامحأ ةعبرا مكلف تافشاكملا

 لالحقح زار فشك د شاين هك *  لالجلاوذ صاب دشو»و دناد

 هللاىف ناوخالا ىنعي ىبرقلاىذلو اعباتم لوسرالو اصلخم هللاف اهسمح نم :رثكا نوقفنت الو

 لامكلادج ىلا مهغولب لبق مهخياشم مهنع باغ نيذلا نم بلطلا لها ىنعي ىاتلاو الصاوم

 ليبسلا نباو كداشرا لايذا ةدارالا ىديأب اوكسما اذا نيقداصلا نيلاطلا ىنمي نكأملاو

 ( ىعي )



 _لاقالا ةروس مه 0195

 |-وندي اند: نهاانندلاو هم ىا رواج نا نع ءامنقر ئداؤلا قام تدع اهتال كلذ | تيم
 الاايندلاك ءاي واولا كقب اضقلاسامقلاو دمب اذا اوصق اوصقيناكملا اصق نم ىوصقلاو اوند

 بحاصو بح لثم بكار عج * بكرلاو 9 دوقلا واوك اهلاح ىلع ثيب اهواو نا
 ريعلا انهه بكرلاي دارملاو سرفلا ىلع نم سرافلا نا مك ةصاخ ريغنلا بكار وع بكارلاو
 ريعبلا ىلع اعبمج اوناكو هباحساو نافسونا مهو اهداوقوا ماشلانم ةهجوتملا ةلبقملا ةلفاقلاىا

 مهيب رحبلا لحاس برقي اوناكو مكتاكم نم لفسا ناكم ىف لزان ىا 6 مكنم لفسا
 هنا الا ًادتبملا ريخ عقوم اعقاو ةيفرظلا ىلع ابوصنم ناك ناو لفساو لابما ةثالث نيملسملانيبو

 ةوق ىلع ةلالدلا اهتدئافو هلبق فرظلانم لاح ةلمعاو ىوذحم ناكم ىفرظل ةفص ةقيقحلا ىف
 نيقرفلا زكام ركذ ةدئافلا هذهلو نيملسملا لاح فعضو بكرلاب مهراهظتساو ودعلا

 | ءام اهيف نكي لو بعتب الا اهيف ىثمي الو لجرالا اهيف خوست ةوخر تناك ايندلا ةودعلا ناف
 | نا اوققحتل فعضلاو ةوقلاىلع لادلا هجولا اذه ىلع مظنلا دروف ىوصقلا ةودعلا فالخم
 ه6 متدعاوتولو 96 اركشو اناا اودادزيف ةداعلل اقراخ هللا نم اعنصالا سيلحتفلا نم مهل وهام

 ةبه [ أر :دوخ ةدعورد] 46 داعيملافمفلتخال وف مهلاحو مكلاح متملع مث لاستقلا معو متأ

 1 مج لي لاتقلا نع متلو منت الأ نكلو »© مهلع نفعل نه اسأبو: مهتم

 وهو لعب ناباقيقح 4 الوعفم ناكا ما ف هللامتل هك هللاىضقيل © داعيمريغنم لاخلا هذه
 كش نا قعادتا ام. ةؤقل الوغفم لمه نأ ةدكيملا حرّصتقاء ام: نجا اغلا هقول لاا لعق

 نا ملعا هللاو ىهاظلا ىتفملا لج ىدعس لاق *ىضقيل نم لدب وي ةنب نجاتي كلهبل
 فراش نمكاله نوكل ىنعملاو .ىهتنا (نيمدان نحبصسل ليلق ام ىلاعت هلوقك دعب. ىنععانه نع

 مالسالاوه ىلاعت هللادنع ئىضرملا نيدلا نا ىلع ةلالدلا ةحضاو ةْب ةدهاشم دعب كالهلا

 مالسالا ةيلحب هيلحت مدعيف ةححو ةرذعم ىلاعت هللادنع هل قتال ىتح ةهبش ةجلاخم نعال

 لمكيو هنيقي ىو ىتح اهدهاش ةحح نع شيعي نم شيعي ىا #4 ةنيب نع ىح نم ىحيو
 دعب رفك نف مالسالا ةقيقح ىلع ةلادلا ةحضاؤلا تاي آلا نم تناك ردب ةعقو ناف هناميا

 ىحنمو كله نمي دارملاو هتنقح تحضو ىذلا قحلان ع الداع ادناعم ارباكم ناك اهتدهاشم

 | رهظتفردب ةعقودعب ةاملا ىلع رارمتسالاوه دارملاىلج ىدعسلاق * ةاحلاو كالهلل ىراشملا

 هباقعو رثكأ و ىا هي 8 ملع عيمسل هللازاو © 3 اضيا ةاحلا ىف ةفراشملا ىنعم رابتعا ةحص

 كلاب تاور اك لاّتشال مدعلاو عييمسلا ىنصو نيب عمإجا لعلو .٠ ةياؤثو نما نم ناعأو

 هكبش نارد سو هيلع هللا ىلص ربمغيب ترضح هك تسلقن ] داقتعالاو لوقلا ىلع نامبالاو

 ليوأت تلذو تلق تياترد ار شيرق ركشلديد هعقاو رد دوب هدش عقاو ردب كنج شزور

 ريبعتو ايؤر نيا عاّمسا زا دعب نانمؤم دش دنهاوخ بولغم نانمشدو بلاغ ناتسود هكدومرف

 ل ديوكسو دام رفبم تمعن ن ا راك ذئىلاعتو هناحسس قجحو ديدش :ناخرفو دورسُم .تياغب نا:

 ردصم ه6 كمانمىف #8 كايا لا هنلإ ةراذأ تقود ا كا ا 3 هللا مهكيري ذا

 ةيرصب ةءارالاو اليلق مهنوك لاح ىا ىناثلا لوءفملانم لاح # اليلق 8 مونلا ىنعمب ىمبم



 مد 34 ) ايي رشاع'ا ءزجلا

 | فنتك لوزن ناناملسم رب هكىوقاي ناناملسم نارفاسمو قغاكلا: لاق« هلام نع دعلا

 فراصملا نوكت نا ىهاظلا ىضتقاف ةينغلا سم قاقحتسالا مال ةيآلاف ماللا نا ٍلعاو *

 || قيرط ىلع ىلاجت همساب مالكلا حاتتفاو مظعتلل ىلاعت هللاركذ ناىلع روهملا: نكل اننا نشأ |

 ةمدغلا سمح سدسالفهناحبس هلاهلك ةرخآلاو ايندلا ناف سما نمايصت هلل نال ال كربتلا

 دحسم ىلافالاو ةبيرق تناكنا ةعكلاةرام ىلا هفرصب ىلاعت هللاىلا اهنم مهس فرص ناب

 نحال اهلل هته ذا لورا سل هماقب "وا هتلاةلإ"تهذ م م ايف كا

 هنالخدشلا نبالاق * نودروبال ءاسالا نال هتافوب طقس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهسو

 ىفاشلااماو مظعالا مامالا دنع اذه همهسىف هفلالف ةلاسرلا ىف دحا هفلخ ل مالسلاهللع

 ىبرقلا ىوذمهس طقس اذكومالسالاةوق هفامو نيملسملا حاصمملا مالسلاهاعهمهس فرصنف

 مهينغ مهبطعي مالسلاهيلعناكو مهر قفل ىطعل لب مهتبارق لجالمهل ىطعيالفمالسل هلع هتافوب

 ىوذ نا لصاخلاو .هلام ةرثك عم بلطملا دبع ن,س ابعلا ىطعيناك ىتح مهرقفلالمهتبارقل مهريقنو

 مهؤاينغا ىطعزالو مهريغ ىلع نومدقي و مهيف نولخدي ىا ءارقفلا رئاسل ةوسا ىنرقلا

 مثاه يب ىلع ةزئاج اهلفنو اهضرفىا اهلكتاقدصلا نا ةفينح ىلا نع رامثآلا 2

 مهل تلح تومي كلذ طقس املف مهيلا سنا سه لوصول مالسلا هيلعىنلادهع ىف تناك ةهرحلاو

 ىبرقلاىوذمهسولوسرلا مهساهو ناههسلا طقس املوذخأت زاوجلابو ىواحاعلا لاق هةقدصلا

 ءانياو نيك اسملاو ىعاتيلا فانصا ةثالث ىلا فرصيو ماسقا ةثالث لمح مويلا ةمشغلا سمدف

 ناوبحلا ةاحىفو *مهس لجارالو نامهس سزافلل نيماغلا نيب ةعبرالا سامحالا مهو ليلا

 فراصم ةثالثلا هذه ةفحتلا فو « لغبلا بكار نم رثكا هلخضرب هكأرو ه.لتاقب للفلانا

 منكنا وه ذاج مهنم دحاو فنصوملا تفرصول ىتح قاقحتسالا لبس ىلءال اندنع سجلا

 لعج هنا اوملعاف هللاب متثمآ متتك نا ىا اوملعاو هيلع لد فوذحمب قلعتم هك هللاب مما

 هجوو ةقابلا ةعبرالا سامحالاب اوعنتقاو هم مكعامطا اوعطقاو مهيلا هوملسف ءالؤهل ىلا

 سيل مولعملا اذه لثمي لعلا نال هب لمعيل مكحلا اذهب ملعلاب سما امنا ىلاعت هنا هيلع هتلالد

 6 اندبع ىلع # ءالزتا امبو ىا 6 انلزنا امو 8 هب لمعلل دصّسب امنا لب هسفل دصقب ام

 ريستلاو لاصيالا درج لازنالاب دارملا نا ىلع رضتلاو تاب الا ملسو هيلع هللا ىلص 3

 هيف قرف هناف ردب موي ىا ال زنال فراظ 86 ناقرفلا موب ع ايقيقح اماظتنا لكلا مظتنيف

 نوملسملا ىا # ناعما قتلا موي ف نيررفاكلا تبكو نيموملارصنب لطابلاو قحلا نيب
 هيناث ةنسرد ناضمر مه دقه دوب هعمج زور ناو ل لوألا فرظلانمه لدبوهو رافكلاو

 قحلا ءالعال نيكرشملا لاتقل سو هيلع هللاىلص هللالوسر هدهش دهشملوا وهو [ تر زا

 زيزعلا ىلع ليلذلاو ريث كلا ىلع ليلقلارصن ىلع ردقيف 6 ريدق *ىث لكرع هللاو ف نيدلاو
 ىندالا ىداولاريفش ىا و ايندلا ةودعلاب ه8 نولزآن 6 متا ذا © مولا كلذ مكي لعف اك

 6 ىوصقلا ةودعلاب 9 نولزان ؟ودعو ىا 6 مهو ناقرفلاموب نم ناثلدب وهو ل

 ىا ىداولا طش ةودعلاو ةكم ىلي ىذلا بناحلا وهو اهنم دعبالا اهيناحىف ىا
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 هي مدنغ» ىذلا ىا مسرلل اعابنا داصمتنتك اهتكل (4ت'ال نو دعونامنا)ىلاغتةلوق' فاك

 متقلاةباصا ةمينغلا لصاو *ىثثلاب زوفلا متفلاو . ةيلغو ارهق نقكلا نم هومبصاو هوممذخا
 نانثالاو دحاولا لخد اذا اولاق :ناكام 0مم اكىلع قلطاو عسنا مثودعلا نم

 ةلغو ارهق 0 ل را |[ةنينا مامالا نذا ريغب نيريغم بر تاناد

 دباع نه لاح 6# .* ىشن نم 9 ىفاشلاددنع سمخنو هفدح ىبا دنع اذه ةقرسو اسالتخا ال

 بلس نا الخ طيخملاو طيخلا ىتح ”ىثلا مسا هيلع عشب امت انباك هومتمنغام ىا لوصوملا

 ةيالاو <ةمودكملا ىضاذألا 12 مامالا اهيف ري ىراسالا ناو مامالا هلفن اذا لتاقلل لوتقملا |

 تفصال مايا ةثالثو رهشب رديدعب عاقشق ىن ةوزغىف سما ناك ىدقاولا لاقو ه«ردِس تلزت

 هسمح هلل ناف © ةرجحهلا نم اريل رت سار لع لاو وف قودحت هريخ 0 3

 مكاو ىا قودحم" دكت رخو ”هدس نا"هداعل ةنك هللاةعزشر اف منان ةككح | ىا

 ىذلىف ماللا داعا *# ىبرقلا ىذلو لوسرللو 98 [كي جني ] ةيسرافلابسملاو هس لنا
 مسوهيلع هللا ىلص ىلا مهسف مهك ارتشا مهوت عفدل ةثالثلا فانصالا نم مهريغ نود ىبرقلا

 لفونىنو سمش دبع ىب نود باطملااومو مثاهاونب مثو مالسلاوةالصل اهملع هب مهلاصتاديزم

 كبعل ناكو فانم دبع نإ مشاه نب بلطملا دنعنب هللادبعزب دم وه مالسل |هيلع هنأ لعاو 2#

 دعنا بلطملادبع نادلو ماهل ناككو لقوتو سمش دبعو بلطملاو مشاه نس ةعبرا فانه |

 ثراحلاو بهلوباو سايعلاو ةزمحو لاطواو هللا دمع مهنم نينب ةرمشع بلطملا دعل ناكو |

 ةناتك نب رضنلا نب كلام نب رف ىلإ تلاع نإ عؤلا نإ بك نار: دعرنإ ةيالتسنب نبضي

 رضنلا هوبا ةلسق نشل رقف :هقوق نمو ةنانك دلو نو رئت رف يوهف رسل لا داو نم ناكنم لكو.:|

 مهنال بلطملا ىنتو مشاه ىنب سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ةبارق اووذ صخامباو

 ةبارقلا ىو ةلماك ةبارق مهتبارق تناكف مالسا ىفالو ةيلهاجىف مالسلا هيلع هوقراشي مل

 عف لفون اونيو سمش دبع اونباماو سما اوطعاف رسيلاو رسعلا لاحىف الصاؤتو ابسن

 منت رصانتلاو لصاوتلاب لفون ةبارق نال سيعأ اومرجي رقلا ف ةكلطلبا! (ةامهتاواامج

 هيلا فرصي هوبا تام ىذلاهسملا ريفصلاوهو متي عج ه6 ىئاتيلاو هه ةبدنلا مهتبارق ىلا

 فعذلا هنكسا ىذلا وهو نيكسم عمح 45 نيك اسملاو إف اريقف ناكاذا سما نم مهس
 رئاسملا ىا © لبيسلا نباو 2 نيملسملانم ةجاحلاو ةقافلا لها ىا هتجاحل ضوهنلا نع



 اتت للا

 حو م10 ره مسانلا هلا

 ناك نهنم ةدحاو لعف نم ا هللال وسر الا دهع لاق لبج نب ذاعم نعو ( دوسالا

 ىلعا لخدوا هللا لسسف ايزاغ جرخوا ةزانج عم جرخوا اضرار داع نم ىلاعت هللا ىلع انماض

 هللال وسر لاقلاقةريمهىنانعو هنم سانلا اسو و هدب ىفدعقوأ هريقون وهرب زءت كدب ديرب ماما ١

 | جرخ نمو ةمايقلامويىلا جاحلا رجا هل للاستكت اف اجاح جرخ نم) سو هيلع هللاىلص |
 ىزاغلا رجادل هللابتك تافف ايزاغ ب رخ نمو ةمايقلاو» ىلا رمتعملارجا لا كتاف 0

 ةرصنلا مقوتيو باننسالا نم هل نكما اهب نيدلاءاحا ىف دهتجم نا لقاغلا قلق( قلل ديمملا ْ

 ١ اذا اصوصخ زحعلا بابو نايس امهئاف هلثم قولخم ىلا تفتلبالو بابرالا برنم ةدوعوملا :

 رشلال هانم ريخلا لهال ريخ ”ىحال هناف نامزلا ةالو لعفب م ةقسفلانم هدادمتسا ناك

 1 لقام مثو ناودعلاو

 هاكحص روث بلطم فشسخنم هامزا * هاوُحم ددم نيدىب مدصز نيد راكرد

 اهاوه رهش كودع ىدعا ىه ىتلا كسفن 1 لع لاقت ا ةرصنل ا هقضح كا م

 | قاف آلاف كلملا باب حاتفنال قيرطو تيس نتفاالاوف كالملا باب حاتش ١: ناف اهاهتشم 0

 تؤوككللل 7

 سفن ىايوج ىف شاب قحىلاط نادم وحي ثا: سوهزا راذ كبو.راذكب ار سفن ىسود

 للشلا ةضيوكتالا و ظوتقرصلا كاسب :ىوبلاو لول انافك ( خواجقوو ةةاحألا له:
 دقفودوجولا لذبب « هللهكنيدلا نوكيو) ةقيقحلا ملاع ىلالودولانعمك]ةعنام ةف ١ ىوهلاو
 ٍبولقلا تعواطواهفاصوا نعتل دتواهتالماعم نع سوفنلاىا (اوهتنازاف دولا لس دوجوملا

 هللط قدصو .هتيدويعق (نولمءي اههللانآفإل ماكح الا تحت ةثمطمةرومأمتراصوحاوذالاو
 | اوضرعاناوىا «اولونناو) مهيعاسمر دق ىلع مهيراجءيفاه ريمطقو اه ريقن هياع ىنحي ال (رصب)

 ىف ( كالومّللانا) حاورالاو بولقلا اهيااوملعاف ظوظحلاوتاوهشلا لا ارنبقاو قوقحلا نع
 منو 5 وهىذلا (ىلوملاعثإ) ىوهلا عقو سوفنلا رهق ىلع ع كرصانوةيادهلا
 | !ةثافح وه ىدلا رونا نا ملعاو * هللالوصولا ىف مرصانو هنع مكعطشام عفد ىف «ريصللا

 ناطشلاو ىوهلاو سفنلا لباس ىذلا بلقلا دنج تافصلاو ءامسالا ىناعم نم دافتسيام

 سفنلادنج ةئدزلا كياوعلاو. ىوقلا نم: داقتسيامر ياعم ىعر ىلإ ةماللا نار اك- كلذ وحنو

 بلطام ىلع هدنع صني :نا هللا دارا اذاف لاجس امهنيب برلاو اهراث ا ىوقتت هب ىتلا
 رايغالاولظلا داوم هنع عطقو اهيهذأف روناهل. ماق ةملظ هترتعا املكف راونالا دونحهدما هِنم

 ةيمجنلاتاليوأتلا ىف ذك لاح الو لاقم ةميمذلا قالخالاوةوهشلل الو لاجت ىوهال قبس مف

 هراوناهضنف لاجس نمانيلع ضف وهرابخاهب دما اه اندم ناهناحبسهّللاًأسئةيئاطعلا مكحلا حرش فو*

 ةدحاوو ةثامو فلا هنس نم لوالا عبد رهش طساوا ىف عساتلا ءزجلا مت

 مدعم

 للا بف ىانكل لعل هان ىلا ر عج هز ليس قدما كوم وغاز دلل فو اهلا ىلع عج |

 ْ ظ
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 رانىف اهيلع ىمحي موبإل ىلاعتهلوقك اهبابدا بذعيو مهج ىف اهيقلف ضعب ىلا اهضعب ةثيبخ
 نيفلادحا مويلزجاتسانايفس ابا نا ىورو_ «مهرووهظو مهبونج و مههابج اهبزوكت مهج

 راص ىا برعلا نه شاجتسا نم ىوس.ملسو هيلع هللا: ىلص لوسرلا .ةيراحم ىلع ٍبرعلا نم ظ
 | ليققاثة عبس سوماقلا ىفو *الاقشنوعبراو نانثا ةيقوالاو ةقوا نيعبرا مهيلع قفناو اشدج
 نم لقاو هللال بس نع دصلاوهو دساف ضرغل قافنالا ىلع مهتراسجو راغكلا ىلا رظناف

 | بوبحلا ىضر ىلا لوصولاو بولقلا بذل اليلقولو هلام لذبي نم نيملسملا نم لياقلا
 هرس سدق دينملا تالك نمو + لاملا بح وهو اهثولأم نع سفنلا عطق نم ءرمللدبالف
 تافولألا عطقو ايندلا كرتو عوجلا نع نكل ليقلاو لانقلا نع فوصتلا انذخاام
 لضفا سانلا ئأ هللا لوسزاي -لجر :لاق:لاق . ىردخلا .د.ءدس ىبا نعو * تانسحتسملاو

 باعشلا نم بعدىف لزتعم لجر لاق نم مث لاق هللا لل دس ىف هلاموهسفس دهاجم نمؤم لاق

 داسف دنع هيحتسم هو ةلزعلا لضف ىلع لملد هفو هرشنم سانا عاديو هبر دعل

 ةباحصلا نمةعامج هلعف اك نحملا < ارثو نتفلا عوقوو لاو>الابلقتو ناوخالا ريغتو نامزلا

 لبقلا ةزثكو الاحّرلا فالتشاؤ لالالا _باَقتَدْنع مالسلاهيلع ىلا ناكدقو مهنع هللاىضر

 لاق «بشخل او نيجارعلاّنم اهذاخماو فوسلارسكو توبا ةمزالمو لازتعالاب سعَأي لاقلاو

 اوصماوةلزعلا اورثا و هلهاو مهنامز نمر يذحتلا ىلع اوعمحا اصلا فاسلانا ىلازغلا مامالا

 ناكامم اريخ مهدعب رصي+ل نامزلا ناو حصنلا ددصي اوناك مهنا كشالو اهباوصاوتو كلذب

 ظفاحلا لاق :- ساو ىهدا لب

 دزيكتاربرت هفرط نيزا ىزاب رازه * زابدعش خرج كى الويضو اوك توت
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 دولومي حرش ملل تم كبي مل + ريغ هلثدحم ملو اذع ماد“ نا
 نايفسوا دارملاو مهلجال ىا ليلعتللماللا 8 اورفكنذلل لق 0 نيرباصلا نم انككا مهللا

 «فئسدقام مهلرفغي 8 مالسالاف لوخذلاب لوسرلا ةاداعم نع 6# اوهتني نا آف هباخكاو
 تضمدقف 8 مهانكلهاو مهنم انمقتلا هلاتق ىلا ه« اودوعي ناو: 88 مالسالا لبق مهبونذ نم

 لثم اوعقوتلف ردب لها ىلع ىرج © ريمدتلاب ءاسالا ىلع اوبزمحم نذلا 3 نيلوالاة نس

 مهضعل دشناو كلذ

 فرتقا و هانا امحع ىهتنا 2 * فرتعا اذا ىتفلا وفعلا هج وتس

 فلس دقام مهلرفغي  اوهتني نا + اور نكح نيذلل لق هلوقل

 # نوكنال 98 نا ىلا  ىتح وه [ رفكل هاب نانمؤمىادتك راز راكو] :* مهوتاقو

 « هلهلكن يدلانوكيو #9 [باتك لهاو ىناوزادنامتدكرسشم] ىنعي كرش ىا هي ةنف مهنمدجوت ظ

 «اوهتنانافؤإي لتقلاة شخ اهنعمهعوجربوا اعبمح اهلها الهاب اما ةلطابلا نايدالالحمضتو |

 ناو © مهمالساو هنع مهئاهتلا ىلع مهيزاجف ه ريصب نوئمعي امب هللازاف #8 رفكلانع

 اولايتالو ءباوقثف مرضان 46 مكيل ومللانا اوملعاف 92 قحلا لوبق نع اوضرمعا يا  اولوت ظ
 1ك كل 0 تملا عة امخللا س1للاا

 هي.الا فو ةءرضت نم كاتنأل عديصالا هدو وف ةالوت نما مدن الا # كولا منه اهتاداخأ ١



 مك 04 اح مساتلا ءزجلا

 | د هلوسر عابتاو هللانيد ىا 3 0 ب سانا اوعنمي

 «6 اهتوقفنيسف 8 لاملاو ةقاعلا مالىهؤ ةروريصلامال اودصيلف ماللاو هبرعاام ىلع كلاس نمل

 لبقتسي اهف مهقافنا نع راخا ىاثلاو ردب قافناوهو مهقافنا نع رايخا لوالا لعلو اهماع

 نؤكيو ىددخللا رارمتسالل نوقفني نوكي ناب دحاو امهب داري نا لمتحمو دخا قافناوهو

 نابل لوالا قاسم نا الا ناقافنالا دحتف فيوستللال دكأتلل اهنوقفنيسف هلوق ف نيسلا
 مهيلع »8 لاومالا كلت * نوكت مث # هتبقاع نابل ىتاثلا قاسمو قافنالا نم هضرغ
 فلم ةرسجب اهتاشإ هكا تناك املو دوصقملا لوصح ريغ نم اهتاوفل امعو"[م نب 6 ةرسح

 نم ةذوخأم ةرسحلاو ىدادحلا لاق« ةغلابملل ةرسحلا نيءاهن اك لاومالا تاوذ تلعج مهبولق
 مهل :بفشكير مث ىنعملا :نوكف' سأرلا ف شاك سناحلاو هقشكب اذا: هسأز نس لاَ فيكلا
 الاجس مه برحلا تناكناو صمالارخآ 4 نويلغي مث ف مهيلع ةرسح نوكيام كلذ نع

 نوتاسي ىا # نورش< منهج ىلا © رفكلا لع امرت + اياز كارو كلذ لق

 [ندرك ادج] ةيسدافلاب زيلاو نوبلغيوانورسشح_ ةقلعتم ماللا ه# هللا زيميل و اهريغىلا ال
 قيرفلا 6 لعجيو © نينمؤملا قيرف 4« ببطلا نم © راقكلا قرف هك ثيشحا

 ار ا مهضعل مظيو مهعم ىا م2 نع ع ثدنحلا ٠

 «ر ساو وفاهتي كر ياغس ب ءايشاني عمل اوه لباقلطم عمل انعةدابعسبل ؟رافاوم ابو

 6 نورساخلا مه ثلا قيرفلا «كئلوا هلك مثهج ىف هلعجو ف موكرأ أباحسلا

 ا حورلا قلخ ىلاعتهللا نا ةراشالاو © مهسفناو ار 00 مهلا نائل ىف نولماكلا

 ظ دادعتسالا امهلام سار _نلعحو امه كرشا مث ةيلفس ةيناملظ سفنلا قاخو ايولع اينارون

 دهاس ورم اق را نق نامعلا و :نايتعاو ةقرعملاو ةيكقلا ف.لامكلاو قتل لباقلا ىرطقلا

 نمو اعيمج هسفنو هحور عيودقف نيغلابلا لاجرلا غلبمغلبو هبلطو هللا ل دس ىف هلامو هسفاب

 هسفن رسخو هحور حير دقف ةعيرشلا ةفلاخمو ناصعلا هنم دجو نكل“هلودسوف هللا 1
 ىلشلا ىلعلخد لبق +اعيمج هسفئو هحور ريح دقق امتيررقكو هلوسرو هللا, نمؤب مل نم

 هللاقاخ ل امو 0 كلوا :ءهام هل ل اقف روح زوحب لوش وهو هنافو تف والف 5 د رمس سدق

 ارسخدقاه اذافاسومل ةريثك نينس ار#او المعف نيفنلاو حورلانيب كرمثاو سفنلاو حوزلا

 نيكيرششلا ناب عشب نا زوجي اهيف خرال ةكرش لوقا اناو قارتفالا ىلعام نع دقف خرا هعم سبلو
 ىدعسلا كاك قانا

 دنكحر رس عادو ماشحود قامو" لح! "كد كر تلحعز 0

 دنكب رك دكي علدوت هه» اء ووابو دعاكطسو نسشدو مك

 ددكحب رذح ناتسود ىارخا * ماك نمشد كرم .داثفا نَمارب

 دسك" .وذخ [ش عدركت' نم * 'قاداش“ دهب مراك زور

 نم بطلاو لاملاو سفنلا لذِس هتراغ ىف عربو توفلا '"ى < لق دهتجم نا لقاعلا ىلعف

 0 بلادظلا هنلا:تفتلبام ثينخلاو نيبلاطلا ىلع هللا تلظ ىف لذينام لاؤنالا
 لاومالا ذب ىلاعت هللا نا - 3 ىورواطتع نرط طاق :ناوك .6 هبلطو هللا نع هلغشبف ة هيرورض



 36 قال |

 لافالا ة روح مهي 0 دج

 يس ع

 ىلع اهادحا برضي ن «دللا تيوصتوهو اقيضصت © ةيدصتو : 26 هعسأب هتنوصت ىمسف ر فصل |

 ةيلصلا ةيلاخلا ةمكم الادلذ توصحلا عجر نم عمسإام وهو ئدطلا | ثادحا أعان اًذوأ عوخلالا

 دفع املهةولعش, ىئفصتلا و نيفضل اوشا ىلا نكربشللا يازقتب قاكوت ةجسصت, قادكإ ءئدفقو اهيل

 ىضر سابع نبا نع ىور امل ءاعدلاو ةداعلا ن د اعون امهلودعلو حيسستلاو ء ءاعدلا ١13 تفل

 مهعباصا ناب نكد ءاكينلاق لاحرلا ةارع تندلاب نوفوطل شارف ك6 كا هي ا ةيدع هللا ا

 اهئاف دحسملا مهتال ومدعو باذعلا مهقاقحتسا ربرقتل ةباآلا قاس نوقفصيو اه نورفصي

 نالجر ماق دحسملا ىف ىلص اذا مالسلا هيلع ىلا ناك لتاقم لاقو * هتالص هذه ن

 مهيدأب نوقفصيو ءاكملا رفصي "5 نورفصدف هراسي نع نالحزو هنمك نع رادلادنع ىب نم

 هبنما نم ةالصب كلذك نولعف اوناكو هتءارقو هتالص مالسلا هيلع ىنلا ىلع اوطلخسل

 اوقوذف © اهبرومأملا ىه ريدقتلا اذه ىلع ةالصلاب دارملاف اضيا نولصي مهنا نوديريو

1 
 اوقوذدف همايقلا مون مهل لاش هنا دهب دارا لاشو ردبموب اهنا لتقلا بادع ىا' تاذعلا ا

 ص باذعلا ىف عوقولل ببس ةصعملاو رفكلاف المعو اداقتعا 46 نورفكت منك اج #8 باذعلا
 ا ةيونال ثرش رازوالا نوباص هو باهولا نم ةمح رلا ضف ا هليسو نافع دتالا3 ةيوتلاو ٌ

 امراف ناك نم هتبالون قلن امناو بلقلا دحسم سمعا ىلب نال حلسال جسم لك ناك ةراهطالو

 مهلاخدا دعب هءايلوا بذعبال ىلاعت هللا بويعلا نم !ىهاط قئالعلا نع اضرعم لغاوشلا نم

 ىلا فاضملا دوجولا نم اوصلخت مهئاف ةيلاوتملا تالاخلاو قاوذالاو ةللاعلا تاياجتلا تانج
 بذعي امئاو ىتاقحلا بلقلا تب ىف 'ىضملا ىهلالا زونلا ريغ مهبف قبامو بطحلل هباشملا رانا

 ثوللا كلذ نم هصلخيل 'ائيس رخآاب اًطاص المع طلخ نموا ةمحرال دعتسي مل نم هلدعب

 بيسو صالخلا ىلا دؤم عئارشلاو ماكحالا نم هب ءاجام لوبق مالسلا هيلع ىبلاب ءادتقالاف

 ءاّتحالابو امهلك نع ةرابع ىوقتلا ةقيقحو ناضرف امهناف بانتجالاو را.تخالاب كيلعف ةيفصتلل

 كلذو لقاعلا دعلل 'ىثلكنم مهاو سما لكنم ىلؤا ىضرملا بولقلا ةطاعمو ضيرملا حضي

 نمو ىنحادقفىنامحا نمو ىناحا دقف ىتتس حا نم) ثيدحلا ىو ىرولا ريخ ةنسءامحاو ىوقتلاب

 لاصخ عيراب هللا 1 ىتس ظفح نم) اه اتيدل و (ةميقلاموب ةنلاىف ىم ناك ىن حا

 تتاف ناف ( نيدلاب ةقثلاو قزرلا ىف ةعسلاو ةرحفلا بولق ىف ةسهلاو ةرربلا بولق ىف ا

 ةمحصلو ةماقلاءوب ىلاضام كلذو هتتس بحا نم ةصصو هتنس ةمح ترست دقف لوسرلاة بحت

 قيفوت ةدمعلا نكلو مان عفن لوسرلاو قحلا مالك عاّمالو و مظع نما نيقتملا نإ رقاد ىابكلا

 رونب انديؤيو انضاوعاو انلامعا تاحلاص رثكبو انضارغا حيحصي نا ىلاعت هللا لأسن هتيادهو هللا |

 نيممطملا ىف تلزن 6 اورفك نيذلانا » ةنجلا ىف ةيلاغلا تاماقملاب اقرسشيو ةئسلاو باتكلا |
 يم مويلكرافكلا ركسع مهنم دحاو لك عطي ش ارق فارشانم الحر رشعىتا اوناكوردب موب

 تدراناوروزجلاهذهلوقت ثن ؤمهظفلنا الا ىلا وا ناكارك ذريعباوهوزوزج عمج وهورزج |
| 

 ىباب «:اذذضيل وج لت هيلغرنا الس هلو نت لانة وادع لع ه6 مهلاوما نوقفني 8 اركذ |

 600222222222229 يي يسيح يحلي يد ا اع ا مدت - 9 م ا ع -

 ناجحا ف نوكي نط: ار اطءاكتللا ئدادلسا'لاقو-«ةفص,اذا. ذاك وأ اوكمبوكع اكما ]هايف



 مج + جم عساتلا ءزثلا

 ةقابهتتستسهادو شاعام مظعال انام الا وهمالسل اهاعلوسرلانا لق ناع.جمال نادضلاونادض

 لوز' مدعو دايعلانامالا اس هلعج لح هللادتع همارتحاؤ مالسل اهيلع هفرش ىلع ليلد هب لاو

 لاق *« .قتلاو حالصلا لقا مهتارتقال موق باذع مفرب ىلاعت هللا ىلا ءاا كلذفو باذعلا
 تاذلار هظمهناف فيررشلاهدوجوب ماظتنالا عبمج هريس سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيشلاةرضح

 هيلع ىسيع ناعم ايثدلا نم فيريشلا هدسج لاحنرا مدع هجوىف لبق ىتح ملوعلا مسلطو
 هماظتناو نانلتجالا ماع سالصالا انه نقاطلا همسجت قياما اهنا ةدشلجم ءامنلا ىلا يوتغدق مالسلا
 رت مدت ناطملا غوعلا»كا.:

 تنكر ةااادسيلا ةعلمعالا نإ اننا + تفك واط خش ةج اونج انتْفْيوُح

 مهبف قب نم رافغتسا دارملا 6 نورفغتسي مهو مهل دعم هللا ناك امو 0 هتعافش هلانةزر

 مهيالصا ىثو هانعم ليقو * مهنع ةزجاهملا نوعطتسال نيذلا نيفعضتسملا نيئمّؤملا نم

 نينمؤملا ريما لاق * رفكلا نم رافغتسالاىلا مما لوأي نم مهبفو هانعم لبقو رفغتسي نم |

 عفد ىذلااماف . رخ الا ىتبو امهدحا عفرف ناناما ضرالاىف ناك هنع هللا ىضر ىغترملا ىلع

 قداصلا نم ملا سلاجلا سئافن ىفو * ةي ًالاذه هدعب ًارقورافغتسالاف قب ىذلااما .هللالوسر وهف |
 هتمابذعيالنا هناحبس هللا مسقاوةمايقلا موب مهيفنوكي هيث نالةرخ آلا ىف هللاهيذعيال هناا ىف

 طقف ناسللابال عالقالا عم مدنلا وهو ةاجنلا ىلا ىدؤي ةبوتلا ىف قدصلاو مهئيب وه مادام
 لضفلاو هللا ةيؤر نود لامعالا ةيؤر نم صاوخلا رافغتساو بونذلا نم ماوعلا رافغتساو |

 هامش ةرقاي زوز ةواكاالا رافعتساو |
 باس دشاب اروفع سمع بلط ناك * تاع زها عرفا و فك

 ىوق فاز ةيافتتشسا ءل تقم قوتشي ازا كرا جا |

 مهل ظحال ىنعل مهنع باذعلا ءافشا ْق مهل لصد ورث ىا ىا 3 هللا مهب دع الن مهلامو 0 ١

 ناروك ذملا نامالا اهو مهلاهمال بجوملاو عناملا لاوز دعب ةلاحال نوبذعم مهو كلذ ىف

 نيئمؤملاو لوسرلا نوعنمب 7 نودصي © مهلا لاحخلاو ىا 04 مهو 0 نوم ال ككو

 مهدص نمو ةيببدحلا ماع عقو ام هللا اهفرشش ةبعكلا فاوط نع ىا 26 مارحلا دجسملا نع ع

 مرحلاو تييلا ةالو نحن نولوش اوناكو ةرجهلا ىلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر احلا ةنع

 نيقح”سم ىا 6 هءايلوا اوناكامو #8 هلودب مهلع هللادرف ءاشن نم لخدنو ءاشن نم دصنف ْ

 نودسصيال نيذلا كرشلا نم ه#نوقتملاالاهؤايلوا نا 0 مكر ش عم مارخلا دحسملا سما ةيالو

 لع نم مهنمناب راعشا هنو .هيلع مهلةيالوال نا 6 نوملعبال مهزكا نكلو 8 هريغ هنف

 هؤانلواناتاليواتلاىفو © مدعلاةلقلابداري اك مهلك مهرثكب ديزا ليقو دناعي هنكلو كلذ

 ىلا: (نوملعيال .مهرك !نكل و) ءاوس انع هللاب قملاوه ىلولا'نا ىلا "ةراشا هنف ( نؤقتملا الا |

 ناكامو 8 هللاءايلوا مهنا نوملعيال ءاسلوالا نم نيرثك الا ٠ نكلوؤأل5 هنا معي ن نا زوحب

 4 ءاكمالا إف ةبعكلا وهو هللا تيب ىا 6 تيبلا دنع اف ل 0 هم | ءاعدا ىلا ب ميتالس

 | ءايلوالا ضعب نا ىلا ريشي هبو ةيالولا لها مهنا نوملعبال ءاياوالا مك الا نك



 لافنالا ةروس فمي م61 طم 5-9

 لئماناقل ءاشنوا 9«مالكلا اذه 6 انعمسدق اولاق ع ةينا رقلا د انتايا قي هعباتمو رضنلا ىلعىا

 ىذلا اه كلذنم أش اوعاطتساولو ال فيكو دانعلا ةياهنو ةرباكملا ةيا ىرتاك اذهو ي اذه

 | .مهفاكنتسا طرف عم هتضراعم اوعاطتسا اه نينس رسشع مها دحتدقو ةئيشملا نم مهعنمي ناك

 ةرباكملاةدش مهتعد مهماحفا ققحت املف نابلاو ةحاصفلاب قلعتيام باب ىف اصوصخ اوءاغي نا

 ةوراطسات ىلإ 3 نلوالاريطاساالا اذه ف 3 نا # مهتشيشع هتضراعم اوقلعناىلا دانعلاو

 اولاق ةمجنلا تاليؤأتلا ىفو © ةبوتكملا ةروطسملا ىهو ةروطسا عمح صصقلانم نولوالا
 اوعمس مهناو نحلا تعمساك دشرلاىلا ىدهي نأ رق اهنافاةعشللا» لع! ارت اهو اختل

 | نكلو نيلوالاريطاشا اولَوَش نا ىلع ن وردم مهناف اولاقام اولاق اذبهلو نيلوالا ريطاسا

 وه نولوشامو ةميدقلا هتفصو هللا مالك نا رقلا نال نارقلا لثم اولوّش نا ىلع نوردقال

 | راونالاو رارسالاو ةقيقحلاو ىنعملاو ةدوصلا ىف نارقلا لثم نوكيالف قولخلا ثدحملا مالك

 | اذهلثع اونأينا ىلع نحلاوسنالا ثعمتجانّئل لق :٠) لاق ام مهلك قئالخلا هلم ىلع ردّشبالو

 ىونملافو : 6 اريهظ ضعبل مهضعب ناكولو هلثم نوتأيال نارقلا
 نإ رق ديدز هنعط ننجح ثار كان مه دم نإ هللاباتك نوح

 دنا قو وسلا حم قل هيدناةنا عنا ماكما نيظاتلا لك

 ديسانو دلو لفات وح كين ا اديك كل نقوم قرا اك 3/7

 شمخو اخيازو بوقعي ركحذ * شمحرب فاز ركذ فسوب ركذ
 در>ىور رد دوش © هك َنانبوك * درييم ىب ىنك هو تسا رهاظ

 ورتخس ىا 0ك كب ننعا * ومن نبا داع كاكا روكا فك

 دان نانا نزإ تبا يك ف + وك للحاق نال اق جناتك

 ريطاساالا اذهنا) لاقاملهنا  ىور  هيعباتمو رضنلا لوق تقو ركذاوىا ه# اولاقذاو ©

 [ ايادخراب ] 86 مهللا ## لاقفىلاعت هللا مالك هنا كليو ميسو هيلعهها ىلع ىنلا لاق 6 نيلوالا
 لزنملا 6 قحلا 9 بارعالا نم هل لحتال لصفريمض 6# وه © نا رقلا ه اذه ناكنا قه

 هي ءامسلا نم لع ةل زان ةراآ:لعرطماف## [تسردو تساز] ةيسرافلاب قا ىنعمو 6 كدنع نم ف

 هببذع ام هاوس 6 ملا باذعب انت اوا 9+ ىلفلا باحصاو طول موق ىلع اهترطما اكانيلع ةبوقع

 رضنلاىفل زن لبق  هاشاحو الطابهنوكىلع ماتلا مزجلاو نيقيلا راهظاو مكهتلا هبدارملاو ممالا
 ردبموب لتق مالسلاهيلع هناف ردب موب باذعلانم لأسام هب قاغ ةيآ ةرسشع عضب ثراحلا نبا
 ناك و ثراحلا نبرضنلاو طيعم ىبا نب ةبقعو ىدع نب ةميعط مهو اربص شيرق نم ةثالث

 مهللا هنع الدب لق لو لاقام لاقهتلاهجو هتلالض ةيافنمهنارظنافدوسالا نبا دادقملا هرسا دق
 اذهلاثماوانرودص»ب رونوان ولق ءافشهلعجاوهبانعتمو هيلااندهاف كدنع نم قحلاوهاذهناكنا
 مهيذعبل لف ديمو هللاناكامو 9 هلام« نا رقلا لثم نوكي نا هلاح اذه نوكي نمي فيكف

 هفو اهنم نينمؤملاو اهس جورخدعبالا ةما بذعي+لو مع لزت اذا باذعلا نال 0 مهيف تناو

 باذعلاو ةمحرلاو نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللاهلسرا دقو هتمرحل ظفحو مالسلا هيلع ىنلل مظعت

 نانعاطو نامهف رصاق لديكي دئادب نكاذ نادرد موس رتفد رخاوارد



 مده 76غ ٠ 7-1 مساتلا ءزذلا
 ا

 اوراصق اونهاظتدق تلقو داؤدىلا نبدا ىلا وكشف ةملظ ءامصخ ىل تناك ءانعلاؤبا لاق* |
 «هلهابالا سلا ركملا قيحالوإل لاقفركم مهل تلقف مهيديا قوف هللادن )):لاقف ةدحاو ادي

 6 هللانذاب ةريثك هئف تبلغ ةلدلق ةئف نم 5 لاقف ريثك مه.تلقف

 نوكنزتسيدوزب ددركسنمشد .* نومنعر: ددشاب لانقا ارك نه
 تادابعلا لجا هبةفرعملاف تاياغلا ةياغوه هللاناك اذا هذلاب ابوتكم ردن كالا عئاقو ىف دجو *

 لطاب ايندلا لع ضرحلاف اقحردقلا ناكاذاو .رورغ ايندلاىلا نوكرلاف اقح ثاوملا ”ناكاذ او“:

 تابوقعثهماكحاىف الدع هللاناك اذاو .زحتدحا لب ةقثلاف اعبط سوفنلا ىف ردغلا ناكاذاو .

 لازاورديىفهللاهلتق لتقلاب مالسلاهلعىبلا رارضا لهجوءادصقاملو . .مهيديا ثدشك" اع قلخلا

 ماظعلا تايآلا اودهاش ثدح نفت ار اظذاف ىلاعت هنم ضحم لدع كلذو :نيملسملا نع هرمش

 ىرولوكلذىف نانلا دشا مهف ةوادعو ادانعو ارفكالا اودازاف مالسلاهللع ىنلا ةهج نم

 ضعب نا .كح اك لبجيتلا ىلا عراسلب ىذالا نع كسما ىلول ةفارك ةرفكأ!نه دحاو مونلا

 لتي نا داراو مهلاومأ بهنو مهامد كفسب نيملسملا ضعب ىلع ىلوتسا رافكلا نيطالس

 | قحلا ىلع متتك نا ناطلسلا مهل لاقف كلذ نع هاهنو خبشلا هب عمتجاف خحاشملا ضعب ءارقف

 ضرالا نازك ىلاراشاو ”ىضت رهاوج ىهاذاف كانه لام ارعب ىلا خيشلاراشاف ةيا ىل اورهظاف

 ةرطقاهنمرظَشالو ضرالاىلاةسكتم اههاوفاو ءام ت'التماو ءاوهلاىف تقلعتف ءاملا نع ةغراف

 ناطلسلا هل لاقف رحس هناف كنبعىف اذهربكيأل هباسلجضعب هللاقف كلذ نم ناطللا شهدف

 خسشلا مهب لخد دجولا مهيف لاملف عامسلاب ءارقفلا سعاو رانلاب خيشلا صاف اذهريغ ىرا

 رديملو هب باغ مث رانلاىف هب رادو ناطلسلا دلو خيشلا فطخ مث ةمظع اان تناك راتلاىلا ا

 ىدي ىدحاىفو ارهظ ةعاسدعب ناكاملف هدلو ىلع امجفتم قبو رضاح ناطململاو ابهذ نبا

 نيتعفبا ف :تنكا اتتف تنك نبا قاطلخلا»ةل اقف“ ةناهر ئرخألا فاو عاملا عاشاأ نا

 لمع اذهو ءوسلا ءاسلج هللاقف كلذنم ناطلسلا ريحتف تجرخو نيا ناتاه هن تذخاف

 نس كلا هذه نم برشت ىتح هب قدصاال هرهظتام لك كلذ دنع ناطلساا لاقف ةاطاب ةعنصب

 لاحلا هللا لصو ىتح عامسلاب خيشلا ماف لاخلا ىف هنم ةرطقلا لتقت امس ةءولمم اسأك هلجرخاو |

 ىرخا ابايث هيلا اوقلاف هلع ىتلا هبا تقزمتف اهنفام عبي برشو ذئنبح ن تاكا

 عطقتت مو كلذ دعب باشا تيقب و اقرع حشرتمث ةديدع اراره ىرخاث ”كلذك تقزهتف

 4# ىلتتاذاووط لعا هللاو لسا هلعلو داسفالاو لتقلا كلذ نءعجرو هلحخو هماغعو ناطلسلاهقتعاف

ريخلاو مورلاون سرافىلا ١ رجا فلتع نا رادلادع ىب نم ثراخا نا ”رصمل نأ
 ا ة

 - ىور

 دوهبلاب ر رع ناكو ه هنمدو ةاملك ث ؛داح م رتشاو محعلا كثب داحاور ءايدئئنساو مهسر راخا عمسل#

 هللالوسردجوف ةكم ءاخ نودحلو نومكريو لح الا 0 ةاروتلا نوأ شه رمهاربف ىراصتلاو

 مهيلع أرق و مهتموهو نيئزهت ا عم دعش قفطفق نا وقل شو ا هللا ىلص |

 لثم اهنا ميزي ناكو نو خلا مالا, دابخا ند ييبتك 25 ق هورطسام ىانلوالار.

 | 72 «ىلتت اذاوإ ىلاعت لاقف نيلوالا صصق نم لسوهرلع هللاىلص هللالوسر - |
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 لافنالا ةروس م مسوي

 ظ اولاقف مهني, ساخ رامطا باين هيلع ريك خيش ةروصىف سبيلا مهيلع لخدف رباك الاو ءاسؤرلا نم

1 

 ع اداف ةكم تمدق دحن لها نم لجر انا لاقفباننذا نيغب انتولح ىف تلخد خبشاي كلاق

 تاخدف اريخ مكنم سيتقاف مكتيدح عمسا نا تببحاف مكحئاور ةببط مكهوجو ةنسح
 ناو مكعم رضحا نا تدراف مكعامجاب تعمسىلا الا مكتنج امو تجرخ ىملجت متهرك ناو
 نيدو رم ًادبف مهني اهف ارملكتت تيزكذما نبال ييرزاخع اراك اعاد اياز ازباب

 هلع نودشتو هباب هلع نودست تدب ىف هواجس( باودحلا نار افالنا اما لاقف ماشه

 لاقف,تروكإ نا ىلا كدنع اسوبحم نوكيف هبارشو هماعط هيلع نولخدت ةوك هل نولعجتو هقانو
 خلا لاو قدص اولاقنمكيديانم هصاخبو هموق نم مكلتاقي نم مكيت أي ىأرلا سن شنلبا

 هوجرخم مث هلع هقاثو اودشتف ربعب ىلع هوامحم نا ىرا لاقف ىرتخلا وبا ملكت مث مم

 دسفا لجر ىلا نودمعت ىارلا سن سلبا لاقت ءاش ثح بهذي وا تومي ىتح مكضرا نم

 نورياع ةعاج اضيا مهنم دسفنف مهينأف 5 بيغ ىلا هوجرختق ةقئاط مكنم هعمو مكتعامج
 كامل مث هثيدح نسح نا عمتسلو برعلا هنلا عمتج و ةناشل ةقالطو همالك ةوالح نم

 لاتف لهجوبا ملكتف خيشلا هللاو قدص واقف مكفارشا لتفو ؟ رايدنم مكجرخف مهل |

 لجر 0 فويسلا نوذخأي و لحجر مكلنم نطب لك نم عمتج نا ىرإ

 ميلك ش رق ب جلع نوم ضال وردوا نو ةففق ىرديالف لئاسقلاىف همد قرفتؤ دحاو

 انأر كدوجا وهو باشلا اذه هّللاو قدص سلبا لاقف انحرتساو هانلقع لقعلا اوبلط اذاف
 هاو كلذب ىبلاربخاف مالم !اهملع ليساوج كنتفزهي اذ لع. وق نرفتف ةنيغ ىداأل هلوقالوقلا

 هنع هللا ىضر املع تيبف ةنيدملاىلا ةرحهلاب ءصاو هيف تسب ناك ىذلا هعحضمىف تسءالنا

 رببدنو ةليح ا ناقل ىلا هنع هللا ىخكر نياك اك ىنا عم وه جرذ>و هعحضم ىلع

 ىنعملاو . هعوقو دنعالا كلذ ءرملا ملعيال ث < ةيفخلا قيرطيب هيصا داسفاو دحا كالها ىف |

 داع هتيشور ىنلا تابثا ناف ل قاثولاب أ كوت 9 كب هيك هو عاب كف] ١

 ماشه نبورم“ لاق ام دارملاو ةكرطلا ىلع ردهإل هنال تيادقف دش نمو عضو همازلا نع

 ةكم نم ىا # كوجرخي وا 0 لهجوبا لاقام وهو ةفلتخلا مهفوسسلإ ىا هي كواتشإ 1

 مهر كل ىا هللا [ركش لا ليف كو ىرتذبلاوبا لاقاموهو م ريغ ملا , ره رهظا ندب

 ءادتبا نسحالو ةلكاشملاو ةلباقملا قيرط ىلعالا ىلاعت هيلا دنسبال هلاثماو كلل 40 |

 مركف اعدل ه«نيرك املاريخللاوؤ#ي ىلامت هللا ةمظعب قيلتال ىهو ةعدخلاو ةلمحلا عم هنعضتا

 قلخللنا ملعاو * ملاظو لطاب مهركمو باوصو قحنالا ركميال هنال ىدادحلا لاق * هركمدنع

 ركف ةردقلاو ةمكحلانم قلاخلا ركمو زجعلاو ةلحلانم قلخلا ركف اركم قحللو اركم

 ظفاحلا لاق : تبا قح قحلاركمو قهاز لطاب قار كمعم قلخلا
 دربب اًضِسدي زا تسد كيك ع طاح * شاب نعا دنزت ولم هزدعماب حس

 زنا لانك

 كنر ارشر دوخنوخزا دهد * كنج دزاس باقعاب وك وعش

 ا وست وج 02 17 ص صعد نم وق سس سع - رممخ قا قسطا ع صم م م سس ممم تس سس جا تا سس اس ا سس يس



 مج مننإء جس عساتلا ءزجلا

 مالثلا هل لاق همون نم ظقيتسا'املف هب ىتنئاف نيقفلا كلذ ماق اذا يلام ضعل تلقف ههركفلا
 لوحال هللا ىلع تاكوتو هللابو هللا مل لاق ك.ءاكي ثا ديرب رصقلا اداه بحاص نأ رقفاي

 فوص نم ةوسنلفو ا 0 تيس لدا لتقاو راهنلا كا ىلا هللا عم

 ةرفغملازا ثلاثلاو . هسمعا ةيادب ىف نيتياورلاىدحا هذهو ىلاعت هللا ىلا احئاس انفاح تجر خو

 لبق * ةعوطقع تسيل اهناف ىلاعت هللاب نظلا نسح نم ءردلل دب الف ىلاعت هللا نم مظع لضف

 ( ىتعاط ك كرثت الف ىكلملاز

 لازيال هدئامرف كلم زجحن « لاوز دريذب <امو تحندمه ا

 ( كقزرب متهن الف تدفن دق ىئازخ نا ميو ْ

 ىنامرفوت حن | كك ىثيدناوت هن [ تطأ 3 ملست هةطظف لام "ةكمقل نتا دار

 (هّتنر راحم عدن ًالواق [افماك ها ا سلبا .ى :هل تامدق كودع نا يعتملامو )

 كح 000-2 كننوراع نرزا ميرا 2 7

 (نيبتذلا يمت ال8 كل ترا دق قام :”غامو )

 بق كح نس ومدب للا رز تينا 1 1-1 ثسم م تماللم قهاس 5 نكم

 عدكم : فات الف ئتتح لخدب ' امو )

 تسب همهنبا ناغو ريدات هعموص زا هرهك # 0 ومعه ععا دهاذ

 راوناب هرتسيو ىنافلا هدوجو تاس هنع هللا رفكي ىك رمعلا رخآ ىلا دهتحي نا لقاعلا ىلعف |

 مظعلا لضفلاو هللادنع امف انغار ماك يع زواجحم ن 1 مظعلا لضفلا وذ هللاو هلالحو 9 هلا

 ريك ذا 1 اورفك نب .دلا كب نك ذاو 0 6# ةمحللا 5 مه ءانفلا دعب هللاب ء اقبلا وه

 نا لاق 01 مهر 0 نفدصالخف هللا ةمعت ركشبل ةكم ناك ن اح شيرق 2ك

 مه دب ريغل 00000 ةعبش أ تناك دف سو هيأع هللا ىلص هللال وسر أ اانا ال قحسا

 ةوددنلا رادو هل اوعمتحاف مهبرط عمجا دق هنأ اوفرعو مسو هلع هنا ىلض هللا ك وسر جورخ

 رداد تيمسو اهيف الا ايما ىضآتال شيرق تناكو ةكمب بالك نب ىصق اهانب ىتلا رادلا هو

 0 سلحجي ىدانلاو ةودنلاو "ىدنلاو ةروا ثملل نوعمتجم ىأ اهيف ن نودتا مهنال ةودنلا

 ارش هيف نكي مل اذا اسأك ىفراظلا ىمسال امايدن ىمسنال هنع موقلا قرفت ناف مهثدحتمو

 0 لهج وباو ةعسر ىبا انبا ة هيشو ةضع مهنم مالسلا هيلع ىنلا صاىف !ورواشتف

 | يدا نب ةعمزو فلخ نب ىناو ماشه نب ىرتخلاوباو كراع نب رضنلاو

 د

 | مالسلا هلع تددرف لعب ىلا رظن اءلف ىلع لحيدويفعم رماذو مظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو

 | مل لاق تعبشف عئاج تناو فيغرلاتلكا ريقفاي هل تلق نأمطا اماف سلخ سولجلاب هترماو |
 0 ار ا وي ا كي هزي تدب يوم 0 ا

 / دق نامت ملام نيدلا دامس نه ت 1 2 قا ![هلع سوم ىلا كا هللا حقا

 ١ اورذدف ةلعتش اوناصاو اراد اولزت دق مهلا اوفىع مهيلا نيرجاهملا نم هبا و زحح م
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 لافنالا ةروس موي ممحب جم

 اهتنايخو ّللاةبحم ىهةنامالاف (مكتاناما !ونوخموإل ةعدبلاب مايقلاوةئسلا كرتي(لوسرلاوإ اهلها |
 بتارم ىلعا ىلا اوغلب اذا كواسلاباحصاو ٍنواقلابابرا ناىلا ريشي تاقولخلا ةحمب اهليدبت

 اوناخو عنصتل | نم عونب هللا اوناخو اهتانزو ايندلا نم ”ىش ىلا اوتفتلا مث تابرقلاو تاعاطلا

 مهنم بلستف ةبحلا ىه ىتلا ةنامالا ىلا اهتافاو ةنابخلا ىدعتب عبتتلا كرتو عدبتلاب لوسرلا
 2152 دالوالا ىلعاصرخلاوفالا عمج ىلا مهوب وان امندلاولا مهتوكر مهل نوكق ع ردتاب

 ىلا  ؟دالواو مك "واول (ةةاومااوو ىلوالاب ىلوملاو ايندلاب نيدلا نوعنبت م كنا نوملعت
 قيدئزلانم قيدصلاوقفانملا نمقفاوملا زيتي ىكل اهب هللا كربتخم ( ةنتف) ااا 10
 هدنعام كرت نم 3 (مظعر ,حامدنعهللا لوألا ىلوملا بلطق .قدص اهنق امو اهندلا نع ضىعا ن 5

 هللادحف ة ةقيقحلا ىف هللاوه مظعلاو مطيع د حا هدتنع هللا نا: وا.هدتغ هدجي هللادتعام كطىف

 نونأنام لكف ىا هي هللا اوقتن نا اونما نال امل ةيمحتلا تاليوأتلا ف اذك ىلاعت

 | قحلانيب اهب نوقرفت مكبولقىف ةياده ه6 اناقرف 88 كلذ ببسب هي مكل لعج 8 نورذتو
 ىلاعت لاق 6 نيرفاكلا لالذاو نينمؤملا زانعاب لطبملاو قحلا ناب قزف ارصتوا لطابلاو
 ظ مكنع رفكيو »© نيرفاكلانالذخو نينمؤملا نع موي هب داراو «ناعمجا قتلا مويناقرفلا موبإل

 تاذلاب دصقب اهف لاقت دق ةئيسلا نا ةئيطخلاو ةئيسلانيب قرفلاو اهرتسي ىا ه6 مكت اس

 ا اهنعتواكللاو وفعلا كم كبونذوكل ًارفغيو 8 أطخلانم اهنال ضرعلاب دصقبامف بلغت ةئيطخلاو

 نا ىلع همدنو هلق امل ليلعت وهو هدابع ىلع لضفلا مظع ىأ 6 مظعلا لضفلاوذ هللاو وه

 هدبع ديسلا دعو اذا م5 ىوقتلا بجوت امت هنا ال ناسحاو لضفت ىوقتلا ىلع مهل هللادعو
 | هلوم هللا ريشا ام ةهربشلا ةييبم ىف وهون ىوقتلا لوالاا..نوما هةيدالادف وم لب ماتاماعنا

 (هتاقتقحهللا اوقتاو) ىلاعتهلوهب هيلاريشا ام ةقبقحلاة يتسم ىفو «مطعتسا ام هللا اوقتافإل ىلاعت
 لاعفاو تافصو تاذ رد دشاب هتف زك دوح هباقو ا اا اعرق هن أحيمس قح هتف | ىقنم ] ْ

 [ هتفك كلهتبس حا تافه رووا_تفضو .دعاب:مدش قاف كي لاهفا ود واكف ||

 بالك ىازجا رد لكى وب وجاي * باتفا رون هياسس نوج هدش 5
0-8 

 تلق 0 لاق فارشالا م كاق؛ءاكللا كاتستف قئانلا نم ئرؤتلا اتلذشت كازاملا' كلا لاق
 مالكلاب ىمانلا#لاومأ”نولك اتي «نيذلا ضاصقلا"لاقءاغوفلا ن٠ تلق داهزلالاق كولملانم |

 0 هللاىلا نأ رذفلا لعجو نييطاخلا ىل ما تنشأ ئوقتلا ن ناءمد 1 هملاذل لاق ةلفسلا نم

 3-3 هب قرفي هسدق رون نم اجارس هيلقىف لعجو هسفنل هافطصا اريخ دملاب دازا اذا ىلاعت هللاف |

 | نعبيىح م هسفن بوبع هب رصشو مدقلاو ثودحلاو مدعلاو دوجولاو لطابلاو قا نيب |

 ديل ناكاامو نسا ةيادب نع هتل اسبق”ةهاد] 1 مهاربا تح لاق ىسدقملا هللادبع نب دمحا |
 يلو رشق لعاىف امبالا ا اي ىلا لاقف قابلا كلملا ىلا ىنافلا كلملا نم هلاقتنا |

 رصقلا ءانفب اسلاج ءارقفلا نم الجر تيأرف قاطلا نم تفرشاف ىسأر ىلع مايق صاوخلاو
 مث هلك ١ نه غرف نا ىلا هللا رظنا اثاو شيرخلا حلملاب هلكاو ل

 ىلاعتو هناحبس هللا ىنمهلاف رصقلا ءانقىف مانو هيلع ىتاو ىلاعت هللا دنحو 1 نع انش ةنرتج

 © ثل 9 ناسلاحود )



 اك ميغ جس مسانلا ءزجلا

 «© زكريا“ كوع زا عتو مدخل مرمج بع عمم يمول 2

 ناكان انا كيرف وغلا رج: دال وديا اعطال ا نرعأ كلمعام لك تذل قيقا

 : ناسنا لكل بوبحلا ناسل لك دومحلا وهف هتدابع ىلع نيعيو هللانم برقي ايندلا نم

 نزو نازيمو هرقثو شاق ىن « ندب لفاغ ادخ زا ايند تسح

 لوسر شدناوخ اص لام من *11كؤحلا ىفابا ننوإ' له وكت والام

 تلا . عشنا مك ريز ردنا تأ * ثنا يفك كالو ىتثكر د أ

 دناوخن نيكسمزج شيوخ ناملسزاز *« دنارب لدزا اركلمو لام توج
 لقاعلاىلعف ( هبر ىصعنم هللانعل ايندلا تلاق اثدلا هللانعللاق اذا دسلازا ) ثيدحخلاىفو

 سدق ديزي وبا لاق * ايثدلا بح ىف اهنعلو هسفن مولي لب اهنعلو ايندلا بيسب لغتشيال نا
 ديزيءابا:اي'ىل .لاقق .ىز ىدب نيب افقاو-ىسفتتلثمو ئريمض ترضحاو 'ىركف تغمخ هْرْس

 ندع نكدلااؤاةطت قام ةناهنارمإ الب كابا ناعلا فخ فولاب ران اهلا ىف وق لك
 لكوتلاب تئج ةلاخلا هذهنم كرفغتسا ىدبسو ىهل!تلقف اهنم تدهز مبفف ةضوعب حانجلثم

 ةلرفغتسا ىدنسو ىهلا تلق ىلع تلكوتىتح كل تئمض ايف ةقث' نك لأ ديزي ابا اي'لاق :كنلع
 ىلاعت هللاب نيفراعلا لاح هذهف كانلبق كلذ دنع لاقف كسلا راقتفالاب كتئَج نيتلاخلا نيتاهنم

 ضئارفلاف عاونا ىلع ةنايخلا نا ملعاو * هرارسالا ءانما هلا مهلعش هيلطف مهدوهع اوفو

 | اهدودح ةياعرب اهتاقواىف اهئادا ىلع اوظفاحسل هدانع اهيلع ىلاعت هللا نا لامعا ننسلاو

 تاناما ىوقلاو ءاضعالا نم هعش امو دوجولاو .اهف ىلاعت هللاناخ دقف اهعيض نف اهقوق>و

 ةرازولاو ةطلسلاو تاناما مدخلا راسو ديبعلاو ءامالاو تاناما لاومالاو دالوالاو لهالاو

 ةتعر ىفو المع اناسنا دلق نم ) ثيدحلا ىفو تاناما اهقحلي امو ىوتفلاو ءاضقلاو ةرامالاو

 هرسس دق ىدعسلا لاق : ( نيئمؤملا ةعامحو هلوسرو هللازاخ دقف هنم ىلوا وه نم

 كنسو بوج ىهديم ارجشتس دب * كنج تست ةجاوخاب هكار ىك
 نلوم همر ويعد "عد عنزه هع اطفي رمباوخت فا نكن كت

 ءاحو اه نم تجرخ ناخ اذاف همححاضاهدحا ني ملام نيكيرشلا ثلاث انا) ثيدحلا فو

 هللا طخسل  ضرعت دقفالاو ناخ ريغ انما نوكي نا دبعلا مزاي كلذ لك ىنف ( ناطيشلا
 ناكو * نءاخ بحاص نم ريخ نيما بلك امهنع هللاىضر سابع نبالاف #* هنم هللاب ذوعنو ىلاعت

 هعمو هتاهزتنم ضعب ىف جرخف مهل ةحللا ديدش ناكو مهقراشبال ءامدن ةعصعصنب ثراحلل

 امهيلعبلكلا بثوفاعجطصا مث ابرشو الكاف هتجوز ىلع لخدف دحاو مهنم فلختف هؤامدن
 لوقي دشناف الا فرعف نيلشق اهدجو هلزتم ىلا ثراحلا عجر املف

 نوخمي ليلخلاو ىنرع طقحيو * ىنطوحبو ىتمذ ىعري لاز امو

 نوصي فيك بلكلا اج ايو + ىتمرح ليلحم لخال ابجي ايف
 ناميالارونب ةرونملا بواقلاو حاورالا اهيأ اي ىا (اونمآنيذلا اهيا اي) ةياي آلاف ةراغالاو ©

 داطصاوايندلا ةكشاهواعجتف بهاوملا نم .؟ان ايف هللا اونوخال) نافرعلا تاداعسب ةدعتسملا

 (اهلهار



 لافنالاة روس مهي ”مو خم

 هنلياملك ان نان .بنادا عبراو .سواجلا ىلع ىعلا بصتيو ىرسسيلا هلجر ىي ناو .هدعبو

 لك ايا ةءاوذ ناثثاوب :هنيغةمقل كاوظنسالن اؤطاجأم اعضماينصع ناد يملا ردك نا“

 لك ًايالوهف خفتسناو .ماعطلا مشي نا.ناهوركمنانثاو .ةءصقلاقعليناو .ةدئاملا --

 هلل اةاض م بلطف ىعاسلا لفقاعلا ىلعف * در رانا ف ةكربلاو راحلاىف ةدللاناف دربي ىتح اراح

 ةنطابو ةرهاظ مذ دبعلا ىلع هللو لاضفملا مدا ا"لكش ةرذكو :لالللا توفل ليسحم .ىلاتت

 | نوخلا لصا ه# لوسرلاو تا نيذلااهيااي © ةفخو ةلاج فاطلاو

 لخرلا تخلد كر هنمضتل ةنامالا دض ىف هلاءءتساو ماعلا ءافولا لصا نا م نضصقنلا |
 ةلبل نيرشعو ىدحا ةظل رقى رصاح مالسل اهيلع هنأ -ىور  ناصقتلاهيلع تلخدا دق

 احيداو تاءرذاب مهناوخا ىلا اوريسي نا ىلع ريضتلا ىب مهناوخا تيم !اسف |
 ايلا لسرا اولاقو اوبأف هنع هللاىصر ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزني ناالا ىنأف ماشلا نم

 ىرتام اولاقف موبلا هثعبف مهيدي ىف تناك هلاموهلانع ال 1 اكانم ناكو 102 ب هيانلابا

 ات داع ا مكيف دعس مكح نا ىا حيذلاب هقلح ىلا راشاف دعس مكح ىلع لزنن لع

 ةبالوبالاق لتَم, ىتح لتقلا ىلعاسومحم. راص اذا اريد لوتقم نالف لاق همكح ىلع اولزتتالف

 مالسلاا هيلع هنال كلذو هلوسرو هللا تيحلانف نأ كاع ىتح امهناكماَنَم ىامدق تلازاش |

 هذه تلزف هنع مهف رص وهو مهنف مكح اهب اوضريو دعس مك < ىلع اولزد نا مهدم دارا

 ىدئاباز ,شالو اماعط قوذاال هللاو لاقو ايضا ىو ةيراس ىلع هسفن دشف يذلا

 بس دق هل ىلقف هيلع هللا بام“ هيلع اشغم رخ ىح مايا ةعبس 0 ىلع هللأ بوتيوا توما |

 ىلحم ىذلاوه ٍلسوهيلعهللاىلص هللالوسر نوكيىت> اهلحاال هتلاوال لاقف كسفن لخ كلع

 بذلا اهيف تيدا ىتلا ىوق رادرحها نأ ىتون مانت نم نا لاقف ِهِلْخ مالسلاهلع هءاغ

 م <تاناما اونوخمو © (هبق ةدصتتنا ثلثلا كتزجم ) مالسلاهلع لاقفىلام نب . علخلا ناو

 نونو 5 4 نوملعت 5 او 3 لوالا ىلع فوطعم موز* وهف اهونوخمال ىا 0 ١

 اهلا ىعادلازأ ىلع هين ةناخا نع ىهناملو ووس' نعال دنع نع م دجوت ةناملانا ىنعل

 اوناكنيذلا هدلووهلهاو هلام لعفام ىلع هلمح اما هبايلابانا ىريالا دالوالاو 0 اما

 مكلاوما امنا .اوملعاو 9 لاقف مهببسب نيدسملاناخو مهلجال مهحصان امنا هنال ةظيرق ىبىف“

 ناحتمالاو ءالجبالا ىلع قلطت دقو ءاللاو هف آلا ىلع قلطت دق ةنغإا 1 مكدالواو |

 ا ناكتراىع ىتلا ةف الاى عوقولاىلا 4 هيدؤم بابسا كالو 0 مكلاوما امنا لوالا ىلع ىنءملاف |

 هللا نحبىف دبعلاع وقول بابسا اهنا ىناثلاىلعو ةرخآآلا باقعفف عوقولاو ايندلاف 0

 رجا هدنع هللازاو ه8 ىلوملاىضر رثآ نمم ىوهل ١/ عيتا نم رهظي ثدح هتارابتخاو ىل

 هللا مكيدؤي امي مكمم* اوقلع ىا اوظسأف ,هيفهدودح ىعارو هللاوضر رثآ نأ * مب اضع

 ارئادتز رفولام ىلاعتو هناحس ى> هك دورا كاز دمحا] ةناخلا 0 الو

 [ مهاوذيم تدايز ار هنتفنا كنو اد مكح فالخ هتسويب امو 111100111

 دئادتمد رخانإ نوف دك دنا هنر# كيةن وقوي لام دي وخ كاش نوح



 مه "8: :عم عساتلا ءزجلا

 ةيويندلااهظوظح نم”ىنب سوفت اءالتبا نعي ةنتف )نول ماولا اهيا!( اوقتاو)ةي آلاف ةداشالاو#
 طقفةملاظلاسوفنلا ةنتفلا كلت بيصتال ىنعي(ةصاخ مكتماوملظ نيذلا نيبصتالإ ةيورخالاو

 ضايرو سدقلارئاظ- نم اهبذت> ةينابرلا بولقلاو ةينارونلا حاورالا اهتملظ بيصت لب |
 او.لعاو ) (نوملعيال ثرح نم مهجردتسنسإل ىلاعتلاقاك سنالا تافص ضئاضح ىلا سنالا

 اذك هاوسام ىلا تافتلالادنع جاردتسالاو عاطقنالاب نيلصاولا بقاعبف (باقعلاديدش هللازا

 مكتوكت قو ىا هي« ليلق متا ذا ف نورجاهملااهيا 6 اورك ذاو  ةيمجللا تاليوأتلاف

 3 01 3 ئنتكرو !ىدلبأ تحن نوروهقم ىااشات ربخ 6 نو ةعضتسم 00 دادعلا ف الاف

 بالتسالاو ذخالا فاطختلا «سانلا مكفطخ نا 8 ثلاث ريخ## نوفاخم هه ةكمضرا ىا

 مهباويهديو شيرقرافك مهبلتسي نانم ارذح ةكمنم اوجرخ نانوفاخم اوناك مهو ةعرسب

 ««هرصتس ؟دياو © ةرجهلاراد ةئيدملا وهو هيلا نوعجرت ىوأم مك لعج ىا ه6 مكيواف
 ةفلاسلا متالل الالح نكت مل ىتلا مئانغلانم 6# تابطلانم مكقزرو وَ رافكلاىلع ١
 نينسع يس نبا اناو ىرسلادنع تنك هرسسدق ديدلا لاق * مئلاهذه نوركشت مكلعل ©

 همت _ هللا نضعت الثا _تاقف, زكشلاام.مالغايا ل ناقف ركبقلا ىف نويلكيي ةءاجحز ميدي ناآلاؤ
 ةلودلانا معاو * ةملكل ا ده ىلع ىبا لازاالف .كناسل هللا نم كلكئدت قوكتشلا كشوب لاف

 نوفعضتسم نولملت اهلهاو لئاوالاف فعضلا ىلعتناك ةيمالسالا لودلار خا ىعىتلا ةيناهعلا |

 اوناكف مهث ادعا ىلع مهرصنو ددعلاو ددعلاب هللا مهاوق ىتح مورلاو سراف ىديا تحت |

 سمالا لا نا ىلا راطقالاىف نك 'امإلا للا نوؤايو اهيراغمو ضرالا قراشم نم نوحتفتس

 مالسالاناف ءادتبالا ىف هيلع تناك امىلا لاخلا هذه دوعتسو ةميسج من كلذ لكَ لانامتىلا

 هريس س دق ىدعسلالاق

 شوكم شفالخرد ىلقاع ركأ * شوكو داد ناهدو مثج هكن | ارت

 جسوم ىلا اوبر لع نيسيىزو ردك * حجيببم ممم ركشرزا نذر“ نكم !/

 تابلغ نمنوعَّصتله اههتاةص)ااذكو بلاقل ؛امهقلعتوةةلخلاءدب ىف باقلاو حورلانا معا مث + |

 مهيلع ةعيرشلاماكحا نايرج مادعناو ةّقيرطلا ٍبادآ نابلأب ةيبرتلا زاوعال سفللا
 فيلاكت ءابعا لمح يلاقلا ماكحتسال اهتاذصو سفنلل ةدملا هذهىف ةيبرتلاو غوابلاناوا ىلا |

 ناطيشلا مهلاتغيو اهتافصو سفنلا مهيلتست نا نوفا بلقااو حورلا ىنعا اهو ةعيرشلا |

 «تابيطلا نموكقزرو)) ةينابرلا تادراولابهرصنب مكدياو سدقلا رئاظحىلا مكاو اف هناوعاو
 ديزملا نوقحتستف ( نوركشت مكلعل ا ثودأ ثول نم ةرهاطلا بهاوملانم ىا |

 دنكهرناوارب | تنك»ز تشيز تلك ذكك نونو "كتمشقا “تمن ركش
|| 

 نمالا لك أيالنا .ةضيرف ماعطلا ىف عبرا لاّقو . ةعاطلاو ركشلا ةرثكو لكالاةلق ةدمعلاو |

 ماعطلا كلذ ةوقتمادام هللاىصعنالناو .ايضار نوكيناو .ىلاعت هللا نم هنا معيب ناو. لالحلا |
 ماعطلا لبق هيدي لسغ ناو .ءاهتنالا ف هللادءحم ناو . ءادتالا ىف هللاىمسن أ .هنس عيداو .هنف ْ
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 لاغالا ةروس ديوك معلب دم

 رارقاكهربغو همعت لب مكلف معلا رسام نع اهتباصا صتخنال ىعملاو 3 ىهتنا دحا ىلع في اللام

 عدبلارووظو ةملكلا قارتفاو ركلملا نعىهلاوقورشملاب صالا ىفةنهادملاو مه رهظا نيب كفل ْ

 | هفوهببس رشاس+ل نم باذعلاب بيصي كلذاو « باقعلاديدش هللانا اولعاو قه داهملاف لساكتلاو |
 اهماطخ ةعضاو هللادالبىف ةعئار ةنتفلا) ثيدحلا ىفونتفلا جاها نمل ةبوقعلا د هان ذا

 ىدعسلالاق : (اهظَشا نم هللا نعل ةمئان ةنتفلا) راخالا ضعب ىفو( اهجاها نمل ليولاف |

 نيخ+ تفك ارهتفح ةنتفزص دك »: زينك قاوتاتنشننع“ناّزا

 | اهل .ةتهر تيسكاع سفن لكو ..ىرخا زو ةززاو رؤتالوإ ىلاغت لآ لاق.لق نا ّئطرقلا:كاق#
 ةكوقملا قاتقاخناو ريغ عضد ادا طا وزال قاوبسو اذن تيا اتك المان فطود تمكاعت

 | ناف هريغي نا هاد نهىلع ضرفلان ف ركتملاب اورهاظت اذا سانلانا باوملاف بنذلا بح اصب

 ا ةازات ىضارلا ةمكحو همكحىف هللا لعج دقو هاضرب اذهو هلعشب اذه صاع مهلكف هيلع كمل

 سدو ىونقلا نيدلاردص خيشلاةرضح لاق * ىهتناىبرعلانبا هلاق ةيوقعلا ىف ماظشناف لماعلا |

 لاحىف اهمكح ىرسيف دسافلا لمعلاةطلس رهظت انانحاو اثيدح نيعبرالا ح رشف هرس
 ىلاعت هلوق كلذىلا ةراشالاو هلامعا ىلا ررضلادعتب ملناو كلذب ررضتف اصلا ل. ءلاىذ
 هلوش هنع محرما لصالل فلاخم اذه د 9 ةياآلا 4 اوملظ نذلا نيصتال ةنتق اوهاور)

 حاصلا زاتما هبام مكحي يزسإلو عشال رئالا اذه ناف ( ىرخا دزو ةرزاو رزتالوإ ىلاعت
 6 ىرخادزو ةرزاو رزتالو ) هلوقوامهنيب كارتشالاو داحمالا تيا, هبامبجومم لب حاطلا نم

 ىلك ىنادحو هبانج نم هرودص ثيح نم قحلا لعفف اضياو زايتمالاهبام مكح هتبلغ ناسل |
 رك ذامرشل !ىنف ريخلاو :رشلاىفماع اذهو ةرئأتملا لباوقلا نم صيصختلا لب هبف صيصخ ال لماش

 روك ذملا ثيدحلاف مالسلا هيلع هللا راشااه ريخلاىفو ةببآلا  ةنتف اوقتاو ) ىلاعت هلوقفف |

 ترفغدق ىلا مدهشا لوقيوةكئالملا مهبىهابي قحلانوكو هللارك ذل نوع.تحي نيذلا قحىف

 هناحبس قحلا لوقيف ةجاحلا مهاتا امناو مهنم سيل ان الف مهيفذا ةكئالملا ضعب لوقو مهل |
 هتلكو قللا ةهج نم مكحلا موه رثا اذهف مهياج ىتشيال موقلا مه ترفغ دق هلو ىلاعتو

 مالكىهتنا ركذتف هعم روضأاو حاصلا للهعلاو لاحلاىذ ةرواجمب دسافلا لاخلا حالص رثاو ظ

 ىؤنملا وو : ىونقلا |

 |١[ دش هتسوس هك دوجورد دع هتسرد وح زنك قرص نأ كنا |

 تسحب ىورنا 5 دنت, ىح + تنل (مدص اوى دنذ ا ىاو

 ديرام هب دودك #«.دمصلاتهللا كاوا تال « جوع
32 

 ْ قوس درا ديراي 3 ملسزا ةناقحب قاح ديرام

 | جلابتاطلا ريخبا اهي هنلاروضر لع »ناجع ها[ كلارا اهويسقتاف  ىداادظا لان زبك هةطا بككو
 . بيصت كباحصا اهاقلت كدبي نوكتس اهنا امهببسي نوكت ىتل اةنتفلاب مسو هيلع هلا ىبص ىبلا
 | كلذب مالسل اهيلع ىنلا ربخاؤ ةماع ايغكلاو صاح مهدحو ةعاطظلل نوكتالاو مولظملاو ملاظلا

 | امهنع هللا ىضر.نادعو نع ببس  نكفلا نملْشو“ هناغ هللا ىلص ىنلا ةافو دعب ناكف هبا |

 امم ساجنا دارانمثيد- ناسرد مكيرتفدلئاوارد [1

 أ م ١ ءا

 معن دطس وارد [؟]

 أ

 ور ندادث.-اي لايرد
0 || 

 -3- مآ .



 ديك مدمس م مسانلا ءزجلا

 شيبز تشاد رب دوي باج زين لد * شيوخ لد ردنا شمديد ىمه شيب ديز
 تاوط سيال وج ةرجلا نهيق, لعام خت اذار ىتمي هللقاوزءزملاب ناي: هتاقص لكك. لوح كامتدهافم

 هللا نا اضيا اوملعاو ىا 6 هناو #8 هفاصوا ةملظو هبلق تايم نبي هلالجو هلامح راونا

 بسح ىلع مكيزاجبف نوعمجنو نوثعبت ## نورشحت و هريغ ىلا ال ىلاعت 6# هبلا 9+ ىلاعت
 ىف اوغلابو هلاؤكسر ةعاطو هللا ةعاط ىلا اوعراسف رشف ارمش ناو ريخف اربخ نا مكلامعا

 هلل ةباحتسالا اضياو رهاوظلاب لو ءرللو رئارسلاب هلل ةياجتسالا نا معاو * امهل ةباجتسالا

 ىلا ةباجاو ةدهاشملل رارسالا ةباحاو دهاوشال بولقلا ةياجتساو دوهشلل حاورالا ةباجا

 هيلعدنا -ىورو  لاعقالاو لاوحالاولاوقالا ىف ةعباملابلومرلل ةباحتسالاو هللا ىف ءانفلل |
 نعكعنمام ) مالسلاهيلعلاقف ءاج من هتالص ىف لجمف هاعدف ىلصي وهو ىبا ىلع ىم مالسلا
 زاوج ىنءاملعلا فلتخاو * (لوسرللو هلل اوببجتسا ىلا ىحواامف ريل لاق )ىلصا تنك لاق«ىتاجا
 ذوجالو لسو هيلعهللا لص هللا ل وسر ةباجتساب صتخم هنا مهضعب لاقف . ىعادلاةياج ال ةالاصلا عطق
 زوج مهضعب لاقو . مارح لمعلا لاطباو اهل لاطبا اهعطق نال هريغ ةباجال ةالمصلا عطق
 حطس نم دحا طقس نا فاخ اذا اك ريخأتلا لمتحال مال هتالص عطقغب نالصم لكل
 ىف اذك ةضيرفلا ىف ناك ناو ةالصلا مطقي نا هيلع بجو ءاملا ىف قرغي وا رانلا هقرحن وا

 كيل لوقيو ةالصلا عطش ىا هيبا ءادث نود هما ءاعد ةلفانلا ةالص ىف بجو .ىواتفلا ةينغ

 مادقاتحن ةنجلا ) درو اذلو رثكا داولا نم بمتلا اهلمحتو مالا ةقشم نال كلذو الثم

 ىلعمدقيب الا جاشملا ضعبلاقو .٠ ةنلا لوخدٍببس تاهمالل عضاوتلا نا هانعم ( تاهمالا

 لبق نم ةوعدلا ةباجاو بالل موني هلع الخد وأ ىتح ةمدخلا ىف مالاو مارتحالا ىف مالا

 هادانو ةالضلا ىف هنا مع نا هيوبا دحا هاداناذا ةلفالا ىلصم ىواحطلا لاق *« الاغ ةيدؤلا

 ملام بحي الف هيونأ دحا هاعد اذا ةهضيرفلا ىلصم اماو بجي لع ١ ناو هسح ال ناب سابال :

 راطفالا اذكو ةرورضل الا زوال ةالصلا عطق ناف ”ىبثل هئيغتسي نا الا هتالص نم غرفي
 الف هدعب ناكاذا اماو لاوزلا لبق زوج راطفالاب دحا هيلع لا اذا هناف لفنلا مود ىف

 ةياقولاو ةفحتلا حرش ىف اذك اهدحا وا نيدلاولا قوقع راطفالا كرت ىف ناك اذا الا رطفب

 لوسرلا ةباجتسا نا معا مث * ىدهازلا ف اذك لطم راطفالا هركف ءاضقلا موص ىف اماو.
 مهتم رطو ةثرولا مهنال ءانمالا ءابدالا ءاملعلا ءايلوالا ةياجتسا ةراشالا قيرطب اهين لخدي
 | تاماقملاب فراعل ماك دش صم ةيدص نمىلاعتهللا ىلالوصولادارا نمل دبالومالسلاهيلعىبنللةقيرط
 | ماهلالاو تفشكلا قيرط لب لقعلا قيرط سيل اذهنافالواهلاب وبحجم تاكءاوسديلا ادام لوبقو بتارملاو

 روش يظن. .لها هكر كانك تيار“ اظفاكتا تسلاضور ىاوق ترش: روزك
 ىنزلا نم ىحتلاو لامعالا ةرثك دانعلا قيرطف .نوفراعونود:صمو دابع ةئالث ةّقفرطلا لهاو

 قيرطو تالاغشملا نع روفتللاو بئاوشلا نم ناانلا صيلخت نيديرملا قيرطو .٠ لالضلاو

 نييبجتسملانم اناعجا مهللا هاضر بلط ىف ةرخآآلاو ايندلا .اذيو هلل بلقلا صيلخت نيفراعلا |
 اوملظ نيذلا نيبصتال ةنتف اوقتاو وه نيم !ةققحلا رارسالا ةوالح نم انقذاو ةقحلا ةوعدلل

 (ىن)



| 

 لافنألا ةووس مهي مهلا زهعمم
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 وه ذا لوسرلا ىا:# ماعد اذا  اهوعبطت ناب هلوسرو هللا اوبمجا ىا 6 لوسرللو هل
 6# مكمل 92 لعفلا دحو اذلو ىلاعت هللا ءاعد وهف هللا ماب هؤاعدو ىلاعت هللا ةوعدل رشابملا |

 لهجلاو بلقلا ةايح اهناف ةينيدلا مولعلا اهنم عاونا وهو مكسح ىذلا ىا ىلا ىتمم ماللا

 لاق :هنوم

 نفك هبوثو تنم كاذف * هتلح لوهملا نيحعتال

 لاقو

 نفدم شنكسمو ناد شتيه * تشن هدنز ملعب ناك ىلهاج
 نفك“ -ىاتجم -نئنت ئاهماكب © وا ها ناشن ؟هزاجلادزا

 مولعلاو رطملا لياوب. ةتملا ضرالا ىحي اك معلب تيملا بلقلا حيل ىلاعت هللا نا ربخلا ىفو
 ضئارفلاو هقفلاو كوصالاو ثيدحلاو ريسفتلا ىه ةيعرشلا ةنيدلا

 [1] ثينخ ددرك نازاريغ دناوا ةكرهأ *-كيدحو ريسفتو ”تسهقف“ ناد

 ءاقبلا ببسهنافداهحلا اهمو ٠ .متادلا ممعنلا ىف ةيدبالا داما ثروت اهئاف لامعالاو ناققلا "اجه

 ةداهشلا اهنمو .(ةوح صاصقلا ىف مكلوإل ىلاعتهلوقىف اك مهلتقو ودعلا مهبلغل هوكرتول ذا

 ةقاشلا تاضايرلا فسسب وا رافكلا فسب نيلوتقم اوناكءاوس مهبر دنع ءابحا ءادهشلا ناف ْ

 ةيوقلا تادهاجلاو

 7 ا نمىبءايحامه لب * تسادش نيريشا مند سم ةناد

 اك اذ نايك لق دوج تو كييذلا مر و اديب نات

 نيب لوحي هللا نا اوملعاو #: ىلاعت هللا روني ءاقبلا وه ةاحلاو لكلا نع ءاننلا وه توملاف
 هبرق ةياغل ىلا وهو امهنب لاح دقف نيئيش نيب زحام لك سوماقلا ىف لاق 6# هنلقو ءرملا

 كنت *ىنثلا ىلا ةتْرقَأ ونهفا ةلينلانييؤ كد لام ام .انال ةنف هلق ىلا “ترق “وهو دصلا نك
 هللاىضر ىلعلاق * اهبحاص هنع لفغي ىسعام ىلع بولقلا تانونكم نم علطم هنا ىلع هيشو
 لق اهتنفصتو بواقلا صالخا ىلا ةرداملا ىلع ثحوا ىنم هب ملعا تناام ىلرفغا مهللا هنع

 سوفنلاليمكت ىلا رداب لبق هنأك تافاآلانم هريغ وا توملاب بلآلا نيبو هب هللا لوح نا

 هما حالصا نم هؤاشي امق بلقلا فيرصت نم اهعم دبعلا نكمال اباسسا هللا ثدحم ناب

 ىلاعت كلمت. ريوضت ةلولسحلاب ةارملا نؤكي'نا لمتحو “هلؤمرأو هلل 'سسحت سم تع تومتف
 ىلع اهئاضما نم هك الو هدضاقمو هناين ريغيو همثانع خسف هلع هتلغو دبعلا بلق
 هتواقش ىضق نا ناميالا نيبو هنوو هتداعس دارا نا رنكلا نيو هني لوحبف هتدارا بسج

 لدشاو (! كيد لغلق تن ناضرالاو فواقلاهطلخ اننز نثك لا مالسسلا هيلع ناكو
 كلطكازأو ] ةصارفلا_ةثاوفللادةضالا ا روطألا وم كلذسيقادمو ًانال كتل ةناقاوخ قولالاب
 لوحيدتنك 5 ارلدافرعو تسنادب تراشابلق هل ناك نللو دنيإب اراد املعكهدومرفرارسالا

 ا يي مما

 [ تسراديد باح تيباهذ ردو تسراحان 1 زا ا رد تنقآ زا كلم ءرملا نيب
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 لامرد مكيرتفدرخاوارد [؟]

 ةيقن 5

 خلا هنع ٌشاىضروىلع نينمؤلاريمأ ة



 ولو » ”ىثلا كلذ سفن ىنن نم غلبا نوكيف ةنيبب ”ىثلا كلذ سفنل ىفن ”ىنثلا مذال ىنن نال
 هوعمسامع هي اولوتل #3 ةيلكلاب ريخلا نع ةيراعلا ةلاخلا هذه ىلع مهو مهفت عامس # مهعمسا

 مهو #8 الصا هوه. مل نأك اوراصو هوقدصام دعب اودتراوا طق هب اوعفتتي ملو قحلا نم
 مهداشل مهب واب هوعمس امع نوضرعم مهنا لاخلاو مهرابدا ىلع اولوتل ىا # نوضرعم

 ضرعيو كولسلا ءانثاىف ةعباتملا نع ىلوتي هناف ةواقتملا هل ردقْنم نا ىلا ةراشا هفو

 الباق ميو نسحا ىف قلخ ناسنالانا ملعاو *«.اهفراخزو ايندلا ىلع لبق و هبلطو هللا نع
 كلملا نود ةقلخلا ءدب ىف وهف برقملا كلما هغلسال لامكحل ادعتسم قرتلاو ةيبرتلل

 ةعيرشلا ةفااخمي و ةيربلا ريخ نوكيف كلملا قوف ريصي ةعيرسلا ةيبرتف ناوبلا قوفو
 كلما ف اريخ نوكي نم لاح لوؤف ةبربلا رش وكف .ناوملا نود ريصي ىوهلا ةمياتمو

 مستسناوحلا ناف هتعيرشو لوسرلا يما فلا النا لقاعلا ىلعف * باودلا رش نوكي نا ىلا

 لاقف لسو هيلع هللا ىلص هرافسا ضءب ىف لجر ءاج هنا  ىكح  ناسنالاب فكف ءرمال
 ىذلا ريعبلا خضخانلاو ناحنان هنف ىلو ىلع شيعو ىشيع هيف طئابع ىل ناك هنا هللا لوسراي

 هللاىلص ىلا ضهنف امهنم وندن نا ردقن الف هيفامو ىطئاحو امهسفنا ىناعنف هلع ىتستسي

 كرحاملف ( حتفا) لاق مظعاه سما لاق ( حتتفا ) هبحاصل لاقف طئاخلا ىلا ىتح هءاحصاو ملسو هيلع

 ذخأف ادجس مث اكربو مالسلا هيلع كا للا رق يالا جوملا الف هلع امهلو نإ بالا

 نسحاو اهيليمتلا) لافز امهحاص لايق ا و و هلع ا لش هن لوصر

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف كل دوجسلا ىف انل نذأت الفأ متاهبلا كلدجست موقلا لاقف (امهيلا

 رابع ًارملا ترمال دحال دجسن نا ادحا ترما ولو مويقلا ىحلل الا سل دوحسلا نا ) لسو

 تسلو ةحلصمو ةمكح هبفف هنع ىهن وا السلا هلع ىبنلا هبرما ام لكو ( اهجوزل دجست

 قدصت نا كسفل ىضرتفأ. طقف داقنالاو ةعاطالا كبلع 'مزلي امناو اهنع شدتفتلاب رومأمب

 ديس قدصتالو هب كرما ام لاثتما ىلا ردابتف راج الاو ريقاقعلا ىف هركذ امف راط.لا نبا

 داما اع ناس ا نع لسكلا ف كب ىتاونو هلع ريم اهف , سو هلع ىلاعت هللا ىلص رشلا

 را او رارسالا 217 ا ل ا ماسلا هلع هلا قتحم تناو لبق

 تسلأ ماقمف مذا َبلَص نم هللا كجزخأ املو"(نيرخآآلاو .نيلؤالا مع تملعف) لاقو هسفن

 كلردقام ْْنَح نيلع ىلعا ىلا كسكو كسي ! عقتارل تبعد هنمم نيلفاسلا لسا ىلا تددر

 ار نال ماع علا م لأ الا كلذ كنكمتالو كتلباق بسح ىلع

 هب سما ام عبمج ىف ملسو هيلع هللا ىلص هتعباتع قىاثلاو . كلامو كلهاو كسفن ىلع هح رثؤت

 لامكلا جوا ىلا عافترالا كل لصحي كتسباتم لامكبو هب كتبسانم مكحتست كلذبو هنع ىهنو

 هتف رط كولس نع نيضرعملا نم ناك الاو هتوالت بحو نارقلا بح ةبحنا تامالع نمو
 ايندلاىف دهزلاو رقفلا راثيا هتبحم ماع نمو ملسو هيلع هللا ىلص

 . امي 004. غم -اتلا ءزجلا

 صلرح 7 نوح راد م نينج رب * صيخرو رادرصمو تساوةج ناهح ناك

 ا يل .ايو#9 كلاسملا ريخ ىلا نيكلاسلا نم انلعجاو كلاهملانم ان م انمصعا مهللا
 | هت دس ا ل لد

 هلل )



 لافنألا ةروس مهي 3و ةإ *ةس

 ءاوسامم مكلريخوهف للاب طيف هللاريغنع ىا 6 اوهتنت ناو ) هب نوفوذحم اهباوبا حاتفنا
 ىلا (دعن )ىلاعت هللاىوسامىلاو اهفراخزو اهتاوهشو اهتاذل بلطو ايندلا ىلا «اودوعت ناو)

 ىا (ا0 كبت كم ىننتن او ) اهتافص تايلغو اهيعاؤدو اهاوهو مكسفنا ىلا مكنالذخ

 ترثكناو ىنعي ترثكولو هفاطلاو للا بهاوم نم *ىثماقم امهيفامو ةرخآلاو ايندلامكل موقت
 فانصاب هللا ناو هتصاخو هللا لها ىلع هللاعتا ام ايش ىزاوتالف ةيورخالاو ةيويتدلا نم لعن

 اذك مهتوقو مهلوحبال هتحرو هلضفب اهيلا مهغلبيل اهيلاطو تاماقملا هذهب نينمؤملاعم هفاطلا
 ىدحا فذحب  اولون الو هلوسرو هللا اوعطا اوما نيذلا اهيا 8 ةيمجللا تاليوأتلا ىف

 ! لوسرلا نعىاة«هنعي [ندينادركب ىور] ةيسرافلابو. ضاسمعالا ىلوتلاو اولوتتالىا نيءاتلا

 نوعمست مكن |لاحلاو ىا ه«نوعمست متاو# هلوسرةعاطب ن وكتاماهللاةعاطنال اههنعلّشملو

 6 اونوكتالو 9»قيدصتو مهف عامسهتفلاخ نع ةرجازلاظ عاوملاوهتعاط بوجود قطانلا نا رقلا
 | لوبقلل # نوعمسيال مهو 98لوبقلا ةهج ىلع ه# انعمس اولاق نيذلاك 99 ىهنلاو ىمالا ةفلاخمب

 | نيذلا نيقفالملاك و انيصعو انعمس اولاق نيذلا رافكلاك هنع ضاىعالاو درلل هباوعمس امناو

 ىونتملا ف لاق : تذدكَلاَو رقكلا نورس تملا لوبقلاو عاملا نوعد

 هدنام رد لكب واىاب تسه « هدناوخان ه> هدناوخهج ار تسين

 وشم هرغ شينابتج رسب ون * ور داب .ريس دينج شرسر كك
 انلخ انيصع ديوك . وا ىاب « ابصإ ىا اًسمس دي وك شرس, نأ

 رشوا ىوغللا هانعم ىلع لوم ةبادلا ظفلف ضرالا ىلع بديامرشىا 6 باودلارش نا
 رحبلاو ربلا تاناويح نم مي را تاذ لك ةميهبلاو ىفرعلا هاشثعم ىلع لوم وهف مئاهبلا

 | نيذلا 6 مكلا > قحلا نوعمسإال نيذلا 6 مصلا ف هانم مكخ ىف ىا 4 هللا دنع ©

 اوزيمام مهلاطبال اهرش مهلعج مث مئاهبلا نم مهدع قا 6 نواقعبال نيذلا فهي نوقطنيال

 ١ ضعب مهفياعي د لقع:هلذاك اذا مكبالا مصالانال لقعلا مدعب مهفصؤ امناو . هلجال اولضفو هب
 لقعلل ادئاف ناك اذاةاماو . هلاطم ضعب ىلا كلذب ىدتهي و ةراشالاب هريغ همهش. و رومالا

 ىدعسلا لاق: لاخلا .ءوسو ةيرشلاو ةيايلاوهفااضيا

 تب مئاهب زا ىوك هدنكارب * رشب يوكو دنشومح مئاسيب

 شابمنادانو ىوكن خس ىطوطوح * شاف هداز ىذ !لقعو .تساقطنب

 قحلا ىرحتىلا مهاوق فرص هتلجنم ىذلا ريخلا سنجنم أيش 6 اريخمهيف هل هعواو وف
 اوم او هوعاطاو لوسرلا ةقيقح ىلع اوفقولوربدتو مهفت عامس 6 مهعمس اله ىدهلا عايتاو

 | ةدافلا نع هول «كلذل مهعمسل لف ةرملاب هنع مهول كلذ نم. ابعت هيف معي نكلو هب

 ىلاعت للادع مدعي مهيف ميلا رارقتسا مدعنع ربع خيشلانبا لاق * ةمكحلانع هجورخو
 ظ هللالع مدعف هدوجوو هلوصخب ىلاعت هللا لعي نا بجي رقتساو عقوام لك نال مهيف هدوجوب

 | اريخمهيف هللادعول »ليقف موزلاملانع مزاللاب ريعف هسفنل ف همدع مزاول نم ”ىثلا دوجوب ىلاعت

 | مهيفريخلا مادعنا ىلع ةلالدلا ىف غلبا هنوكل مهعنسأأل اريخ مهيف ناكول لاقي نا ماقم (مهعمسال

 لا قحلابالا امهنيبامو ضرالاو تاو.سلا انقلخامو هك تيآنبا ريسفن نايردمراهج رتفد رخاوارد



 مهي مم مسانلا هزجلا

 ةعامجلل دسفاو مح لل عطقا انيا مهللا رصنلاب امهقحاو نيقيرفلا لضفارصنامهللا ردب موب لاق

 ذاعمو ذوع ءارفع اننا هيرض ثيح هناعد هللا باجتساف هتقامح ةياغل هسسفن ىلع اعد هكلهاف |

 دقف هه نيدنجلا ىلعالةكم لهااي اورصنتستنا ىنعملاف . هنع ةللاىضر دوعسم نبا هلع زهجاو |

 كءاجدقفوا ”ىجلا ىف مكهتلاف ىلعالا مكتا متيعز دقو اهالعا رصن ثيح # حتفلا ؟ءاج |
 هي اوهتنت ناو قف هلباغامعضوم عضو ثيح حتفلا سفنىف مهكتلاف ىزخلاو رهقلاو ةميزهلا

 متكذىذلا بارحلانمىا 6 مكل ريخ ف ءاهتنالاىا وهف 8 لوسرلا ةاداعمو رفكلا نع
 مهك اوه هيلع لضفملا ىف ةيريخلا لصا رابتعا ىنمو رسالاو لتقلا نم ةمالسلا نم هنفامل هتلئاغ

 مكنع ] ادبا عفدت نل ىا * ىننت ناو ف هرصنل *# دعت ة 3 هتيراححل « اودوعت ناو

 ىلعأش بصنق ءانغالا نمىا 46 أش 9 مهب نوثيغتستو مهنوعمجت ىلا مكتعاجىا 6 مكن

 «نينمؤملا عم للان اوه ددعلا ىف مكتتف 6«ترثكولو وه ةلوعفملا ىلع هبصققراضملا نموا ردصملا
 ناميالا ىف ةاجنلا ناىلا ةراشا ةيالاىفو © كلذ لعف ةنوعملاورصنلاب نينمؤملاعم هللازالو ىا
 هدعاسناولالحمضالاو لاوزلاوه لطابلا ةياغ ناو ماللعلا كلملا هللا مال ملستلا ومالسالاو

 ظفاحلا لاق : لاهمالا

 دوشن ناهلنم ويد ليح و سييلتب هك * شاب شوخلدىادوخ راكدنكب مظعامسا
 روصنم مهنم لكو ماظعلا ءاينالاعم ةيراحلاك ماركلا ءايلوالا عم ةيراحلا نا ملعاو « |

 مالسلا هيلع لايئاد نا  ىكح لاح مهكرتيالو مهاسنيال وهو مهعم هللازال هتادعا ىلع

 | لاقف لوسر هاناف هيلا صيضبتتو هسحلت عابسلا تلعشل عابسلا هيلع تيقلاو بجلا ف حرط
 ىذلا للملا لاقف ماعطب كيلا ىتلسرا كيلا كبر لوسر انا لاق تنا نم لاقف لاينادا

 ءرك ذ نم ىسشي ال

 ١ نيلك نواحملاف مث «* اهنويع كتظحال ةداعسلا اذاو
 نانع ىهف ءازوجلا اهب دققاو * ةلابح ىهف ءاقنعلا اهب دطصاو

 امون, لءاغتب كمل دبع نب ديزي نب ديلولا:نا:نيدلاو اثذلا بدا: فاتك ىفىدرؤاملا _ىحود
 فحصملا قزف 6 دنع رابج لك باخو اوحتفتساو ) ىلاعت هلوق هل جرخف فحصمللاىف |

 لوش أشناو
 دنع رابج كاذ انا اهف * دنع رابج لك دعوتأ
 دسلولا ىتقم براي لقف + رمح مؤ كير تتجاماذإ

 ركبوباىضاقلا مزج * هدلب روس ىلع مث هرصف مل !ءهسآز بلصو,ةلتق, وشن لق ىتح امايا ثبلي مف |

 هرقاوىثوط رطلا نعىفارقلاهلقنو ءفحصملان + لأفلاذخامرحت ةدئاملا ةروسق ماكحالا ل

 ىريمدلا مامالل ناوملا ةايحىف اذك هتها 00 لاقو . ةلبانخلا نم ةطب نبا هحاباو |

 هللاىوسامكرتو صالخالاو قدصلا حاتف« مكبولق باوبا «اوحفتستن اة ”الاىف ةراشالاو#© |

 هلريغتالف ادياوالزا هتاذىف لجتم ىلاعتهللاناف لجنلاب (ميتفلا ماجد الى اجلا ىلط ىف ىلامت
 دنءو ىلجتلانم نومورحم هللاىما مهبولق باوب ا قالغنا دنع مهناف قلحلا لا لاوحاىف ريغتلا اماو |

 6( حاتفنا ) 7<



 لاشنألا ٌةروس مج نا يع

 كتم ندا تبارك نجمفاج اراك فامو 0512 ا
 [ الب نبيع رد ار قمدتك هدهاعم ىلتيم

 مرخ شاب ى نتشيوخ حمرذ * تسبك زاون دردنيا هك ىتسنادوج
 مهصزرتشوخدنز تمحزوارو * ركشز رتهب دهد ترهز وا 9

 ةباحالاىلا ةيعادلا مهلاوحاو مهتاينب ه6 مهيلع 8+ مهلاعدو مهتناغتسال 6 عديحس هللا نا »

 هاملت وةك ادت دكا مق عقرلا هلحمو نسحلا ءالبلا ىلا ةراشا 6# مكلذ ِه

 نينمؤملا ءالبا دوصقملا ىا مكلَذ ىلع فوطعم 46 نيرفاكلا ديك نهوم هللا ناو
 اذك نوهوم تعللاو [ ندرك تسس ] ناهبالاو . مهلحلاطباو نيرفاكلا دبك نيهوت و
 ةراشا ةيآلا فو * برحلاو ةلملاو ركملا دكلاو .فعضلا نهولاو . رداصملا جان ىف

 اذلو ةلبعو هلكشي ”سشتنالل رخل تف نا ةلادملاو "اكسال راندا
 رك ذريغنم اصلا لمعلا ماظعتسا بجعلاو مهيلع هتنم رهظاو 6 مهولتقتلفإ) ىلاعت هللا لاق

 دباعنم كو حرلا هتأفطادق جارسنم مك نييراوملا رشعماب مالسلاه لع حتيسملا لاق * قيفوتلا |
 مهو لاح لكب نوبحعم مه فند .فانصا ةثالث بحعلاىف سانلانا ملعاو « بحعلا هدسفادق

 قيفوتلاو نوعلا نوركتي و مهلاعفا ىف نم مهيلع ىلاعت هللا نوريال .نيذلا ةيردقلاو ةلزتمملا |

 مهو لاح لك ةمملا نوركاذلا مه فنصو . مهيلع تلوتسا ةهبشلا كلتو تفطللاو صاخلا

 فضصلاو .هب اوصخديبأتو اهب اومركأ ةريصبل كلذو لامعالا نم 'ىثب نوبجعيال نو..قتسملا
 نومل:دي ةرانو ىلاعت هللا ةْنم نورك ذبف نوهبنتي ةراث ةنسلا لها ةماع مهو نوطلخملا ثلاثلا

 لقاعلل قأ ةريصيلا ىف صقنلاو داهتجالاىف ةرتفلاو ةضراعلا ةلفغلا ناكمل كلذو نوبحعبف

 هلمعردق نم ىرشا هيلع هللا همنا ىزي ناو وه ثمح نم هرادقم ةلقو هلمت ةراقح ىري نا

 عقوم هنم عقبالو ىلاعت هلل حاصيال هجو ىلع عقب نانم هلعف ىلع رذحم ناو هنازج نم مظعاو

 مهارد نم ريقحلا نعلا نم لصالاف ناكامىلا دوعي و هلتلدح ىتلاةميقلا هنع بهذتف ىضرلا

 اًمتاد قوسلاىف هتممق نوك7 ناحرلا نم ةراضالاوا بنعلانم دوقنعلانا هلاثمو قئاودوا

 راصف رانيد فلا كلذ ىلع هلبهب ىضرلا عقوم هنم عقوف ةجتسد كلملاىلا دحاو هادها اذاف
 قنادوا ةبحنم ةسيسخلاهتميقىلا عجر هيلع هدروا كلملا هضريل اذاف رانيد فلاب ةبح هتميقام

 ىلاتبسنم رطغيت:سنيعبس هللادبع لجر مكلبق نءيف ناك بهو لاق « هيف نحنام كلذكف
 كتجاح تدضق ريخ كدنع ناك ول لاقو ةسسفن ىلع لبقاف ضق لف: ةجلاج.هللا نم بلطف :تبش

 ىتلا كيدابعنم ريخ اهيف كسفس تيرزا ىتلا كتعاس مدا نبااي لاقف اكلم ىلاعت هللا لزئاف

 ىزاريشلا ظفاحلا لاقام ممتو : تضم

 تسركيدىوس نازا ىثورفدوخرازاب + سب و دن رخعم كك هحيتكش اه"ةاؤ زاد

 باطخلا #* اوحتةةست نا 8# قيقحتلا قيرطب نيكلاسلا نمو قيفوتلا لهانم انلعجا مهللا
 ةيعكلازاتساب اوقلعت ردب ىلا جورخلا اودارا نيحمهنا كلذو مهب مك كهتلا لمس ىلع ةكم لهال
 لهجابانا-ىورو_ نيدلا لضفاو نييز حلا ءرك أو نيتئفلا ىدهاو ني دذملا ىلعارصن منا مهللا اولاقو



 هي م05 مساتلا ءزحلا
 يتمم تال تتسم تمت ا تا تل ...٠ .٠ دل 0000000 7 بج

 | بتاكلاو احلم نفك مقلا هلو قكيشلا: 1١ كان 2 لعفلاف كلذ ربغو نينم وما ثواكر| مه

 ىوتملاف لاق. :ةباتكلا ببنملا وهو: احلم, ثتكي || ['
 درد رب اهسس قلطم تردق ب دةلزفأ 20 دهاوخ هح ىه ظ ا
9 

 لااا ةنقاسمز وز تاقيإ اكلي ةديزضوا لان وهون بع كيلر ازا

 تسازسار شعنصراديدرههن هك * تساهدرب اهرظن رب اهدس نيا

 نبو خب زا دنك ربار بجحات + نك خاروس ببس دياب ٌهديد
 ناكدو باس اودهج دن هزره * ناكمالا ردنا دن .ببسمات

 لقفل بوت لات تا اذاتيفزشع اما نو ةباتتضلا خوينا ٠ مالسلاهيلع ىبلا نيب اهف قرفلاو |
 ىنلا نع ىرلا ىنامو بيسملاوهو لتقلل اببس مهلعط هسفن ىلا هلاحاو ةيلكلاب ةباحصلا نع

 هسفنل هتبناو ىعرلاىف ةلكلاب هدوجو ىأ كلو ىعرلا هيلا دنشا لب !ب ةيلكلاب مالسلا هيلع |

 دلشلاسا زا ذاخا لوعلا*ءاتم ىف كلذاو سا تلموي خكلل و. تبمالةان# كبس كام رام و( ىاسيملا هكر
 مالسل اهملع ىتيع لاح نم ناك اك ةفصلا كلت بتناني العف هنم دبعلا ىلع رهظي هتافص نم ةفصب

 | راض تكور لاططوودكك رهو يهل هنذاب وملاك ناك ءانحالا ةفصب هلدهللا لمت

 هللادب هديناكو ضر نيح هبى مر دق ناك ةارَدقلا ةفصن مالسلاهيلع حانلا هللا ىلاملف ثيدحلا

 هللا نوعيابياما كنوءيابب نيذلانا) ىلاعت هلوقىف ةقيقحلا هذه نع عانقلا فثكاك كلذف
 (تولاحدوادلتقوإهلوقىف مالسلاهيلع دواذىلا لتقلادنسا هللانا ملعاو 6 مهيدياق وف هللادب

 فضادنع نيبو ثدا وحلاو ثاف الا لحم ديعلاو ةهسفن ىلا هلعف ف.ضا دبع نيب اثق ارفف

 ثداوحلاو تاف آلا نع هزنم هللاو ىلاعت هللا ىلا هلعف

 ]١[ قسس دراد اهراك رب قحراك « قح تع تيمرذا تيمرام

 دي هاجخ + قتوادناب ,ويتاؤر ناكمامر ل كتيسقامن ةق نارهت ميار رك

 ١ ثقاتسس دنا فرط نا وخوتيك طلق تفاين وثني قنا نيك _بوايم دمنا

 ىا ه6 انسح ءالب مهيلع منيو ىلاعت هدنع نم مهيطعيل ىا #* هنم نينمؤملا ىلسلو »

 ديادشلا ةاساقع ةيوشم ريغ تايالا ةدهاشمو ةمنغلاو رصنلاب ةمبظع ةءءلو المح ءاطع |

 ةنحلاب نوكي اك وهو رابتخالا هلصا نال ةنحلا ىلعو ةمعنلا ىلع قلطي ءالبلاو .هراكملاو |

 معاك م !كامنانيظا .ىلاعشّللا لف راختإالا و. .ركشلا داهطظال لضيا. ةيغتلا: قوكي وبصل ناهطظألا»
| 
 نامجاللو اك اوكيؤلا فاودجم هقلعتم ماللاو .٠ ةقعة زم ىلاعت هنال معي ملام لع ليصحمال ٠

 اماو . اعش ض مهيدج ال امم كلذريغ يلد لعف ام لعف مظعلا رجالاو ةمشغلاو رصللاب مهيلا

 نينمؤملاىلسلو نيرفاكلا قحملل ىر هللا نكلو ىا ةفوذحم ةلع ىلع فاطعءلل واولاف ىىرب

 نم ردادتملاو انسح ءالبا مهيلبل ىا ىلبل ردصم مسا ءالب نا رهاظلاو خسشلا نبا لاق *

 لوعفملا ىلع ردصملا قالطا قبرط ىلع هب وانملا ”ىثلا سفن :ىلع هله هنا ىضاقلا ةرابع

 رفعج ماما ذا ىملس قئاقح رد ] ىئشاكلا لاق : ةميظع ةمعن مهبلع منو لاق ثيح
 وان اكاد # سوف نإ ةانئاشناا كي نت! .ناسلجل ءآلب هكدتكسم :لقنءهنغ هللا !ئطزنا قداض

 (دئادرك ) 1 1

 [1] ؟ 2( ؟يويوععل عتب م مم كرو [ه] #7 يك" ياو عتاب بو دمر 176م6 ج 606 يك صاعو



 لافنالا ةروس مك بو جس

 قيفوتلااللا «ةساركلا نمهم زايام لك نين هناكم سرح امكان ن ناك ىذلاماق هتبوت ىضئاذأف |

 اننح اهمضوناهيضوناو. يرخالا ئلطنوا هلوازب كداب الان ضزالا قعد كوالا وكلا |
 رافكمتيقلاذا ةنمؤملابولقلا اهيا ةراشالاو © ناورحلا ةايحىف اذك ضرالا هيفسختنا ةفاخم
 تايلغو سوفتلا تاوطسنم اومزهنتالف اهتافصو بولقلا رهق ىنع نيعمتجم اهتافصو سوفنلا

 ىنلانا ىورام ىلوالا ةمدصلا دنع ريصلاناف سوفنلا تامدص دنع ربصلاب اوتيثا لب اهتافص

 نعل ننام تل !اتف (ىربصا و هللا قتا) لاف اهل تيم ىبص ىل اع كت ارا اع ىبا مالسل هيلع

 تءاشخ اهبص توم .لثم ةبصم اهذخاف هللال وسر هنا اهل لق ه ماللاةيلع بهذاملف ىتيصم

 دصلا (ىلوالاةمدصلا دنعربصلا) مالسلاهملع لاقف هللا لوسراي كف عامل لوقتو هرذعتست هباب

 دنع ناكام هبحاص هيلع روجأملا ربصلا ىنعي هنم ةرم ةمدصلاو هلثم بلصلا "ىلا برض
 اف رحتمالا هربدذئموب مهلوب نموهلر سي ا ربصل اراص هبل هيلع اك !اطاذا هلال اهتدحوةيسصملا ا ْ

 ىلا اعجاروا سفنلا عم لاتقلا بابسا “هيل فرحت_ابلقالا ىنعي هتف ىلا ازيحتموا لاتقل

 عشىف ةينابرلا ةرضحلا ىلا اهنم دمتسي خيشلاةيالوىلا وا اهتافصو حورلا نم دادمتسالا

 هيوأمو) هنمداعباو درطب ىتعي (هللا نم ضغب ءابدقفإ ةضايرلاو ةدهاجلا قيرطباهرهقو س فنا

 ا

 داعملاو عجرملاسكبو ةعبطقلا رانوةرضحلان ع دعبلا مهج هعج ع ىا «ريصملا سيو ماهج

 مكتوف مهولتقت+ مك 6 اوملعاف ردب مول رافكلا لف مترختفانا ا 5 مهولتسا رف

 2 را ءاقلاودهلعا كلفته مهلتق هللا نك 8 يتوقف

 | مالسلاهللع لاق ىداولا ىلا هم اًؤج ىذلا بيثكلا وهو لقنقعلا نم شيرق تعلطامل هنا

 ليربج هاناف (ىتدعوام كلأساىنا مهللا كلوسر نوبذكي اهرخفو اهئالخم تءاج شيرق هذه)
 ءايصح نم ىطعا ) هنعهللاىضر ىلعل لاق ناعما ىتتلااملف اهبمهمراف بارتنم ةضبق ذخ لاقف
 باصاالا دحا نيكرشملا نما تحبق ىا (هوجولا تهاش) لاقو مههوجوىف اهبىىرف (ىداولا

 | اوفرصتا امل مث مهتورسأيو مهتولتقي نوئمؤملا 0 اومزهتاف بارت هيرخنمو هنع
 تلزنف 50000 ترساو تلتق نولو رخافتلا ىلع اولبقا نيمناغ نيبلاغ كرا

 هبعدتسردقم طرشراوج ءافلاو ردب ةصقدش ناسىل | عوجر (معولتقت فل وأ 3ناىهاظلاو

 مهولتقت لف كل ذكم الا ناكاذا لئقهن أك كلذ ريغو تدثتلاب ءسعاو ىلاعت تاس 0
 7 تيمرذا © ةقيقح دمحاي “ تيمرامو ف هريسفتىف دوعسلا ىلا ىلوملا راتحم وهاك منا

 ىنا © ىئر هللا نك د ةيرشبلا ليعافالا 2017 رشد رم عزل ر ثا ناكلاالا3 امو

 متتكمو اومزهنا ىتح نيكرشملا عم نويبع ىلا ةضبقلا كلت ءازجا لصواف ىمرلا ةياغؤهامب
 || لام للان ودضاغا اهنرثاؤالالا.:مالاتلا هيلع اهم تكيس مط رللا#ةؤطمأ حري[ نلوم
 اهبيديوالا نيع مهيف قسالف شيج هوجوىف ءابصخلانم افك ىرينا رشبلا عسوىف سيلذا
 0 لع نم ْؤملا قالطاك هنمدودت ةلا وهل ١م ةوف اش عود كلل ١١ ىلع قلطي ظفللاو . “ىش هنم

 ىل:هلا-او ةلكلاب .لثقلاةياحصلا نع ىنن هللا نا ةيمحنلا تاليوأتلاف لاق © لماكلا

 ةيوقتو رافكلا بولقف بعر | ءاقلاو ةكئالملا دادما نم لتقلا بابسا بيسم ناك ىلاعت هنال



 امه اب ع م عساتلا هزجلا
2ر09

2 00 

 ىوقتلاو 'ىهتلا لييق نم لب ةقيقحلا ىف امازهنا تسيل امهنم ةدحاو لكن اف نيتلااحلانيتاعىف الا

 ©« بضغب 8 عجد ىا 6 #8 ءاب دقف 98 نيضرغلا نيذه دحا ريغل هرهظ ىلو ن نأ برخلل

 ةاؤاام ؟لآقت /ىا 4 مج : ةرخ آلا ىف هك هيوأمو ات « هلا نمو" 2 .ظع

 هيتأيىا ناسينالاهلا ىوأي ىذلا ناكملاىوأملاو لتقلا ٠ نم هن ىو هللا ىوأي 1 ٌش

 ىلوب نم لكل ولو اعل ساطلا شح ناكناو دولا اذهو منهج تو م

 ىلاعت هلوقل نيملسملا فعض ىلع ودعلا دزيملاذااه صوصخمهناالا رافكلا ةاقالم تقو هريد

 اويلغنةرباص ةثاممكتم نكيناف افعض مكف نادعو كحل اقع نرآلا) هو وتملاو دعوا

 ةثالث نمر فخم ةنع هلا طز تانغ نب |كاق' 4. نذاي 006 كفلا مكشش نكيناو لا

 عوقملا عفوا كحتولا ورم ةاوقلا ةرييكوهو مزخا نكت 101000 نمو رشي

 دسك (نهاوخ نوح غيل م نا ودنا * ديرب ىثومزا تاو نانح نا

 ا ندروخ م 0 وتان #9 نياتسين ندر وخ هزم نأ" تسا شلاح

 نيكبعي كانص## نا رو 5 ةزمح # نيب غيتاجا ثندوخ هزه تسبب

 لايخي ضو .لاطخ : يا وز وكذلك الك !2وين> لدا الؤإت ا مختيب ا كح

 ويقع هاج هند تيه نك را ىاح * ورب ناححر' 8 تسكين ناك

 اقعضو الثمن | !وزغلاىف شيلا نم. رارفلا اهنم نيعبس ىلا رئاكلا ءاملعلا ضعب دعو |

 ةداهشلاقةلادعلا طقست ةريك ىهفنيدلاو هللاةم رح كتم هقو نيماسملا ناب اعيشش ناكاملكو '

 ىلع مادقالا ناو هلجا م نيحلانا ملعيو ”ىبرج بلقب برحلا ىلع مدّقينا لقاعلا ىلمف |

 دسالا بلقك نوكيف قللا نم فانصإب ةلتاقملاناواىف ىزاغلا هيشتيو هتوم لحمبال لاتقلا |

 [كال] هسرافلاب 0 ركو نابج ريغ مادقم دسالان | رفبالو نحال ظ

 لم اذاهربد ىلوال ريزتخلا ةلمحىفو هحراوج عيد لئتاش بدلا ةعاحشفو ودعال عضاوتيال

 0 هحو نم راغا هحو نم سياذا بئذلا ةراغاىفو هنلا ةجوب امع ههحو ضرعيال ىا

 اهندب نزو فاعضا ىله ةلغلاك لبقثلا حالسلا لمح ىفو [ ندرك امغي ] ةيسرافلاب ةراغالاو

 ناثلا مابيس ,لخ دول, تلكلاك ءاقول| قو 0 لوزيال رححلاك تاشاىفو

 و عشاخلا كاسل انك أس فصلا و نوكيف كيلا ر رفظلاو. ةصرفلا ساّخخاىفو هعش |

 0 ىطغيو الصا هفلاخيال ىا ةالصلاىف هماما مومأملا ةعبات 5 ركسعلا ريما ةعباتمىف

 هلامو هحالس للق ريثكتىفو جوزلا ىلا تلسرا ىا تفزاذا باسشلاب اهسفن ركلا ةطنتك

 اذا بلعثل اك هيلع بلغ ىا ودعلا همزهاذا ةلمخلاو 0 لقاذا ىنارملاك ١

 سورعلاك نيفصلا نيب ءالبخلاو رتخشلافو عادخلا نع” نال رادثن 3 ”تاكلا .:زاتتعا |

 وهودعرلاك ودعلاب حاصاذا هحاصىفو قضلاك رح" ىلا بناح نم لاتقلا فير 0 ىف ةنطاىفو ٍ

 وهو عّقبالا بارغلاك هلاوحا عيمج ىف هكلهيامع رذحلا ىف ىا هنظ ءوسىفو لوق ىلع كلم مسا

 فّورعم نيط وهو ىركلاك هزاكملا نع زآرتحالاو هتسارّخىفو 50 و دق عفاللا

 سيب ربالاحلصيالىذلا ناونلانمو [كتلك ] ةسر ,افلاب ةّمهلا ىف قلقللا هباشي نوللا ىدروزال

 سراح هبابردن هناك ى خل توصإ فتاه سرح ىذلاو ةبونلاب كس 1 ل نال ا ١

 ( اذاف )

 0 كوي اص عم م رصتسج ترج جك وسو صم ع؟ معو معك 2



 لاقئالاة زود دوج مسباح

 هما دوممد وع داصفإلا ين نم ءارفعا ول مهب لا ماقف مهلا مع جرخا

 هاه ىتنم ان افك اانيلا اولسراو اوعجرا ابل ا اوشه ثراخلا مهوباو ءارمع'
 ا ىلا تدشم لع.لاقف؛ت الو جمر العر فيج لع جلخ

 | تراحلا نب ةدشع ىلا :ةعيبر .نب.ةدش,ماقف) هتلتقف 0 تكرب مث هدي ترطا فرسلاب هتبرضف
 لاقف ةيتع ىلا ةزمح ماق م ةدش قاس عطف ىرخا ةيريض ةديبع ب رض 52 نترضب التخلف

 مكللوهيال لوقي مهضرحب هباحاىف لهجوباماقف هلتقف ةزمح هيرض مث هلوسر دساو هللادسا| نا
 نيكرسشملا ىلع مهلك نوءاسملا لمح مث هسةني وه لمح مث اوقحتساف اولحت مهئاف ءالؤه قلاه

 رظن ىنعي ( ردب لها ىلع هللا علطا )درو تاداسلا ء ءالؤه هم قح ىثو ىلاعت د ا

 مهبةيانعلا راهظا هيدارملا ( كلت رفغ دقف متأشام اولمعا:لاقف ) ةرذغملاو ةمحرلا رظنب.مهللا |

 0 |ةاعلا ىلعف +تشام عنصا بوبحمال لاشك لعق قاوم مخرتلاال مهتيتر ءالعاو

 ظفاحلا لاق.: اقلطم .ةدهاجلا ٍبابىف مهرئاب

 منكي ىلا نعو مياشكب ازين * دهودكتيامةنسو وكام هررد

 عزجلا لها قحىف لاقو

 كف ف اعل لمخم نينو # مل ا 5 مس 05

 هآر ىا هيقل « اورفك نيذلا متيقلاذا اونما نيذلا اهيا ه2 نيرباصلا نم اناعجا مهللا
 الملق هتسا ىلع بداذا حتف باب نم افحز ىبصلا فحز هلام بيلا فحزلا ه# افحز ©

 كلذو فحزب هنأك ىري هفئاكتو هتزكل هنال ودعلا ىلا هجوتملا مهدلا 0 عع دايك

 تناك" نأ ”ىططبلا ةياغىف هل هللا سانقلاب ةتكارلا سحق لصتم دحاو مك ىر "لكلا نذل

 ىنعملاو . ؟ وحن نيفحاز ىعُ ميقل ل وع لاجل | ىلع هم صلو ةعرسلا ةياتق مالا سفن ىف

 ؟رابدا مهولوالف همر ابد هالا مهولونالب 0 ليلو ماو 7 ريثك مهو لاقلل مهومتقلاذا

 لدع مهوواستو ددعلا ف مهوب ادتنا نع كاًضق 0-1 مهولتاق و مهولباق لب رارَعلاَن ع الضت

 , خلا لعج هيلوتأ !او هماز ينال اعنشنور داعلإ 0 كك زابدالا ظفل ىل روهالا ظفل

 ىا # هربد ددئموب مهأوين نمو هيلا هلعجاذا هربد هالوو نيل وعفم ىلا دعتموهو هربش ىل |

 مويلانال دئنمح ىعع انه ذئموو راع |نِع كانو لاتقلاو ءاقللا تعدو مهلا هرهظ لعخ نمو أ

 تقول“ دلل هيدار كيال عك هبل رقادأ 2 قلطا اذا راهنلا ضاسل اتاز نك ناو ْ

 ركلل رفلاباماو ءالؤه نم مها ىرخا ةفاظ لاتق ىلا هجوتلاب اما 5 لاتقل افرحتمالا ©

 ن.كملا ىف نم عموا هدح و هيلع فطعل مث هنا وعانثب نم ةحح رو 9 رغبل 2ر ئينمدنأ هقدلعل لي ناب

 ىلا بناح نم لاماذا فرحنو فرخلا لاش اهدياكمو كرز ىلا حدخ نه ب بابوهو هباذا نم ْ

 لاحب استلم مهلون نمو ريدقتلاو ةيلاحلا ىلع هباصتناو فاحخلاو قرطلا فيرا حا تناح

 ةعامح ىلا ازاجنم ىا 6# ةئف ىلا ازيحت.وا 6 اذك لاحىفالا تناك لاح ةيا لاوحالا نم
 مارح مازهنالاف ودعلا مهعم لتاش مث مهيلا منيل ويهدف هما نااإلا ؤملا خرم ىوحلا | ا

 ظ | دمج ايهعس رنب ةشع : هور زج تسلا يا دعب بعرأ رلا ةرفكلا بواقى هللا قلاو ادا مهل تبشال

 م
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 امك ل جم عاتلا « نجلا

 نورشابملا مهنا ثيح نم وه اما ةكئالملا ةيعوبتم نم عم ةلك لوخد هبرمشبامو مهوفاخت الف |
 6 نيرباصلا عم هللازاز) ىلاعت هلوق لاثما ىف م ةيثملا كلت نم ةلاصالا مهلف ةروص تيناتل

 ةرابع تدماتلاو مهبولق هبىوقتامم اهوحتنو داوسلا ريثكتو ةراشبلاب هي اونمآ نيذلا اوتبتف » |
 بولاق ىف قلأس 8 لاتقلا دئادش ةاساقم ىف دحلاو برخلا نطاوم ىف تاششلإ ىلع لا نع |

 ةكمئالملل نيقلوهو نينم وما نم ةفاحلا مهلوأو 38 ودا 2 د بعرلا او رفك نذلا

 ىف ةلالد الف نونمؤملا اهيا « اوب رضاف 9 ا ىتاأس ىلوق مهل اولوق لبق هنأكهب مهنوتنألام |
 ىدادحلا لاق «سؤرلا وا حباذملا ىعىبتلا اهيلاعا * قانعالا قوف © ةكئتالملا لاتق ىلع ةيآلا |

 6 نانب لكمهنم اوبرضاو 98 لتقملاوه قنعلا ةدلج ىلعا نال قانعالا برضب هللاسما امناو

 دوصقملاو هتاحو ناسنالا ماوق نوكي اهب ىتلا ءاضعالا نم اهريغو عباصالا وه ةغللا ىف نانبلا
 ةلتاقملاوةهفادملا اهب دارب نا هحولا لقو . اهافاسا ىلا اهءااعا نمءاضعالا عيمج ىف مهوب رضا

 ببسي ىا # مهنأب © مهيلع عقاو باقعلاو لتقلاو برضلا هي كلذ #8 ىنازاتفتلا لاق اذكو ١
 خيشلانبا لاق *الصا هتبلاغمىلا ليبسالن م اوبلاغو اوفلاخ ىا * هلوسرو هللا اوقاش » مهنا

 قش ىف نيقاشملا' نه الك نا امل قشلا نم ةقاشملا قاقتشاو هللا ءالوا اوقاش هللا اوقأش ىنعم |

 ةراشا ةينآلا فو «رخآآلا دح ريغ دح ىف اهدحا ريصي.نا ةداحملا نا م رخآلا قش فالخ

 سك رحال اهنف دنعلل ن 1 لو اينانلا لف“ دنعلا "قص ةاوافشلاو ةذاعتس لك نانا
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 ةغلوهف 6 هللاققاشي )) هلوقىف مزحلا عضومىف فيعضتلا راهظا اماىدادحلا لاق«هل «باقعلا |

 اناق" 6و وفول نك اماه اجا ل نيفرلا دحا معدي مهريغو راحلا لها |

 نيرفاكلل ناو هوكوذف ل ةدحاو فاش هللا قاشي نمو ) رس ةزروح فا اع ا

 هوقوذف هلوقو .هبلع فوطعم حاناو هلوقو ىوذحم ادتبم ربخ مكلذ هلوق # دالا باذع |
 توجت يا كلذ هناك ةردعلاو كاملا نمادلا زاكتلا قملعق 1 يمصلاو (ضارتعا |

 نال هوقوذف ايندلا باذع ىف لاق اماو الجا رانا باذع تويثو الجاع مكا باقعلا اذه

 ايندلا ىف اهريغوا رساوا لتقوا برض نم رافكلا قلبام لكف "ىلا نم ريسبلا لوانتي قوذلا
 تاليوأتلا ىف لاق © هلك ا ىلا ةبسنلاب موعطملاقوذ ةلزنمب ةرخ آلا ىف مهلدعا ام ىلا ةسنلاب وهف
 بئاصملاو هالو كَعَقل ابق ةروصاما ىعم ههروص هنم لحامعلا اوقوذئا مهوق ودف) ةمحنلا

 ىمعو بلقلا تومو بجحلا مارتو ةرضحلا نع درطلاو دعبلابف ىنعم اماو تاهوركم او

 | قا نع هدعبي امو اهاوه ةبلغو اهتافص ءالّدساو سفنلا ةوقو حورلا فعضو ةريصبلا
 هللا ص هللال وسر باكا ىوس لاق هنا امهدع هللا ىضر سابع نبا نعو * لطاللا ىلا هبرشو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فقوف اهعضاوم اهوعضوف مهتايار اومدقو مهفوفص ملَسو هيلع

 مهتلميه ىلع ةئامسمح ىف مالسلا هيلع ليربج طبهف ثنغتسيو هللاوعدي هلربعإ ىلع مسو هلع

 ىلع نيملسملا نم لحرلا نا كلملا ناكف مهل رمسيم ىلع ةئاكيم و مالسلا هيلع لطاكَمَو

 انيلع اوامح نأل هللاو نولوقي مهتعمسف نيكرشملا ركسع نم توند هللوقيو لجر ةدوص
 ' همر دو ممم هع  تندت» دس يصح
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 لاغنالا ةروس مي جب ا -

 دبع ىلع تمدق ىرهزلا لاق * ىوقتلاو ةنايدلاب الا دحاىلع دحال لضفالو .ماقلا موب ىلا
 اهلها دوسي اهب تفاخنف لاق ةكم نم تلق ىرهزاي تمدق نيانم لاق ناوسمنب كلملا

 تلق مهداس مب لاق ىلاوملا نم تلق ىلاوملا نم ما برعلا ن لاق حاب ر نب ءاطع تلق لاق
 دوس نفث لاق ساللا اودوس نا ىتش ةياورلاو ةنايدلا لها نا لاق ةياورلاو ةنايدلاب
 لاق ىلاوملا نم تلق ىلاوملا نه. مأ برعلا نف كاق ناسبك نب سوواط تلق نِهلا لها

 لاق سانلا دوس نا ىتش كذك ناك نم لاق ءاطع هبداساممب تلق مهداس مف

 لوحكم تلق. ماسشلا لها دوسي نف لاق مث نيلوالا ىف .لاق 5 لاسقف ىلاوملا نم
 ليذه نم ةأرما هتقتعا ىبون دبع ىلاوملا نم تلق ىلاوملا نه ما برعلا نم لاقف قشمدلا

 نم ما برعلا نف لاق نارهم نب نوميه تلق ةريزملا لها دوسي نش لاق مث لاق ام لاقف |

 محام نب كاحضلا تلق انمرح لها دوسي نق لاق مث لاق م لاقف ىلاوملا نم تلق ىلاوملا

 ةفوكلا لهأ دوس نف كليو لاق ىلاوملا نم تلق ىلاوملا نمغا برعلا. نملاق نسا ىنانب قلبا

 تجرف ىرهزاي كليو لاق برعلا نم تلق ىلاوملا نم ما برعلا نم لاق ىبخنلا مهاربا تلف

 ناب ةياآلا ىفو * طقس هعيض نمو داس هظفح نف هنيدو هللا ما وه امبا نينمؤملا ريماي تلق
 ناكاذا ءرملا ناف هتسوسوو ناطيشلا نم عوجلا نم اذكو شطعلا نم فوخلا ناو ءاملا ةمعن

 اولق قزارلاو قلاخلا همسا نم ىلاعت هللاو دوجولاو دقفلا هدنع ىوثس. لكوتلا ىوق

 نم لك أيالو عابسلا نم هريغل سيلام ءاملا ىلا ةجاحلا ةلقو عوجلا :ىلع ربصلا نم دساللو

 برشبالو ضائرا ماعطلاب ًالتما اذاو اهيلا دعيمو اهكرت ةسيرف نه عبشاذاو هريغ ةسيرف
 تافصلا هذه ىف دسالا نم نودأ نوكيال نا نهؤملل ىنبنبف بلك هف. غلو ءام نم

 سهدلا .ءدعاسإ نا ةيلع :نسيل و. اهلاح نيسحتل (ئتتني نا ءىملا نع
 ةقاطلا بسح نمؤملا دعاسي لماكلا نمؤملاف نينمؤءال هتناعاب ةناعالا نس دق ىلاعت هللاو

 ايو. فصتاو لدغ كلما نانناتسن.ل !.نمتءارهب نر ادازجيدي ةتباننؤ رفاق ب يحقد

 نييدلب لك ماعط مسقيناب دإب لك ىلا لسرا رطم ءامسلانم لزني ملو هكلم نم نينس عبس ىضم
 ظفاحلا لاف : هنمالدب الجر ءاينغالا نم لتق ع وجلا نم ريقف تاماذاوءارقفلاو ءانغالا

 دنام دهاومم مرد جنكو رز نزخم هك « روآ تسدب دوخ شيودد لد.اركتاوت

 #« ةكمالملا ىلا كير ىحوب ذا 98 لجالا لواح ىلا لسكلاو لخبلا نم اظفحا مهللا

 ةكمالملا ىلا ىلاعت هناحبا تقودمحاي رك ذا ىنعملاو .ىنخ هجو نم سفنلا ىلا ىنعملا ءاقلا ىحولا
 ةلازا دصقلا ,رسبلف تببأتلا صا ىف قفوتلاو دادمالاب ىا حو: لوعفقم 86 مكعم ىلا ©
 مكعم ىنامهل لاقي ىتح رافكلا نم ةكال ال فوخال ذا ( انعم هللانانزحنالا) ىف اك فوخلا

 ( ثل 8١ نايبلا حود )

 | تلق ىلاوملا نم ما برعلا نف لاق بيبح ىبا نب ديزي تلق رصم لها دوسي ن

 | تلق ةرصبلا لها دوسي نفلاق مث لاق اك لاقفىلاوملا نم تل:ىلاوملا نم مابرعلا نم لاقف

 | لاق اهتحن برعلا ناو ربانلا ىلع اهل بطخم ىتح رباك الا ىلع ىلاوملا ندوسبل .هللاو .ىنع

 مهادعنم ماركلا ةباحصلا تداس مادقالا تاسثو بلقلا طايتراو ريصلاو قدصلا لثمو | 0 ب '



 امج خ٠7 جم مسأتلا ءزملا

 لن لك و اهنا لعب ركب واو نالفو نالف يرخ مهل لوَش 00 مس | نولأس مهو هباحا

 اوملعف ( ةؤمتكات كلذ ك ناز هوهيرض مكقدصنا ) مالسلا هلع لاق لالا نبحن | تيدكا
 لت ىف ىا رفعا بيثك ىناولزن ىت- اوراسف مهما ىف ىعدق ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنا

 ةنيدملا نم برقالا بناجلاب ءامريغىلع بغتو لخدت ىا مادقالا هيف خوست رمحالا لمرلا نم

 اونأب مث امه ىداولاو ةكمىلابرقالا ةنيدملا نم دعبالا هسناحم نوكرشملا لزنوو ىداولا نم

 سيلو ردب ءام ىلع نوكرسشملا بلغو مهرذكأ بنجادقو اوظقيتسا مث اومانو كلت مهتلل
 قحلا ىلع مكتا نومعزت دمم بامصا اي ملا لاقو مهيلا سوسوف ناطيشلا مهل لثمتف ءام مهعم

 متكولو متشطع دقو ةبانلا ىلعو ءوضوريغىلع نولصت مكناو هلوسر مكفو هللاءايلوا مكناو

 نئظعلا 0 هيلع كويلغو ءاملاىلا نوكرششملا مكقب سام قحلا ىلع

 اداب انماط كمال كتيشرأوقاسو اوبحانم اولتقف مكلا اوشم مكقانعا عطق اذاف
 اوأضوتو نومل- لا لستغاف ءاملانم ًالتماو ىداولا لاس ىت> اليل ىطملامهيلع للالزتاف اوقفشاف |

 كلذب تد.لتو لمرلا دتشاو اضانح هيناج ىا هتودعىلع اونو مهباود اوقسو اوبرشو

 تباطو ناطشلا ةسوسو تلازو مادقالا اهيلع تتبا ىتح مهودع ضرا لحواو مهضرا

 ىا (ساعنلا مكشغي ذا ) ىلاعت هلوق كلذف دغلا نم لاتقلل اوأبهتو بولقلا تيوقو سوفنلا
 اطيحمو مكلاشاغ لقثي نا لبق مونلا لواوهو ساعنلا هللا لعج تقو لين ؤلاول اريك

 مكيشغي ىاروك ذملا لعفلا ىلع بترتم لع ةيعلا ىلع بوصنم ه6 هنم ةنما هه مكلع لع ىتلمو

 ساعنلالعف نمالان ال نالعافلا دحّسف ءامعاو الالك ال ىلاعت هللا نم اننباك انما: نووسعنتفب نساعتلا

 ١ لدب هنمنمالاو ودعلا ههجاوم دنع ةكرعملاف ساعنل انا ىلا ريشي ةيوحنلا تاليوأتلا ىف لاق # |

 ١ امالساو ادأزب, ىوكراي > "اناا ىلاعتر كاق 5 نيزوكتلا ماب, هدّض ىلا لالا :بيلق نموها .فوخلا
 نبانعو * ىهتنا ناكف هباحصاو دم ىلع انما نك فوخلل لاق كلذك تناكف « مهاربا ىلع

 لاق + ناطشلا نم ةالصلا وهو لاعت هللا نم نما لاتقل ادنع ساعنلا هنع هللاىخر دوعسم |

 مكيعلزنيو رك ذلادنع مونلاهتلحكمو بذكلا هتقعلف ةلحكمو ةقعلم ناطيشلل نا نسحلا
 مكنع بهذيو 8 ةبانلاو ثدحلانم رطملاىنعي ءاملا كلذب ىا 6 هب كرهطيل ءام ءامسلانم |

 مهتباداىتلا ةبانغ ا زجرلاب دارا لاَقيو شطعلا نم 11 هفيوختو هتسوسوىا 6# ناط.كلازجر ا

 مهضعب لاق كلذلو هتسوسوو هلي ىا ناطيشلا زجر نم نوكبامنا مالتحالا ناف مالتحالاب |
 لبقا ىذلا جفلاريغ اخ كلسيوهنمرفي ناك ناطيشلان اف محي مل هردص ىلع رمتمسا بتك نم

 مكبولق طبريلو ىنعملاو . ةلصولعو ةيوقتلاو دشلا طبرلا 6# مكبواق ىلع طبربلو 9 هنموه |
 مهبواق ناب ناذيالل ىلع ةملكب ”ىجو همركو ىلاعت هللا فطلب ةقئاو اهلمم اهيوَش واهدشيو |
 ءاملا كلذب ىا هي هب تبثيو 98 اهقوف عفتراو اهيلع الع هناك ىتح طبرلا كلذ نم تالتما |

 تش امنا مادقالا ناف طبرلل ريمضلا نوكي نا زوجبو لمرلاىف خوستال ىتح * مادقالا

 هنف ةءارشاو ريصلا نكمتو بلقلا ةوّدِب برحلا ىف |

 رجاىب راك دشاين هناك هك شاب مدق تينا قشاع نو هنالك

2) 



 لافنالا ةروس ميك ماوي جمس

 لا لبس فن ودهاجاهثرودقو نيزخلا هب ىستيو بئاخلا هبلا نكسي احورو ةوقو ارون عمجي
 نيلفاذلانعّللا اهافخا ةمكحل عئاقولاو نايحالا ضعبىف رهظيالاه او ةعاسلا مايقىلا مهدعب

 تسرصق روصقزا ىني رصقردناك هنخر * تسلد ناصّقنز ىنب لمح ردناك للخ ره

 م ناموا بولقو مالسل اهيلع ىلا لت كدا كب ربل شكو نارسالا]

 ظ اهيا اي لاقي لب ايارسلا ضعب ىف رصنلارهظبال اذهلو هلبقام ىلا ةبسنلاب لزتتلا لع رصع لكو
 | ةردكتم تناك كتفالخ عمناهع ةفالخ لاب ام هنعهللا ىضر ىلعل لبق * ةرجفلا اولتقا ةرفكلا
 لمف انناوعا نم كلاثماو تناو امهئاوعانم نامعو انا تنك لاق نينيلا ةفالخ فالخم
 | مهللي نمو مهنع هللاىضر باحصالا عرضت مك هبلا اوعرضتيو مهبر اوثغتسي نا نيدهاج لا
 هرصن 5 يل ىلاعت هللا لعل

 راكب دياهب ىدرم ىوزاب ز * هراوديمآ نافيعض ىاعد

 حرشتملأ نس ةنالف مالا كيدتشلا اذا * حبصاهرسعىفىذلاءرملااهياايالأ
 ا نيقلاو ناميالا ةوش كلعف دماو دعودقو هلوسرلوقو نلاعت هللا ل وق لاقملا قدصانا معاو *

 نم لجر اندنع ىلتبادقلو تاحوتفلا اياصوىف هرسسس دق ىبرعلا نب نيدلاىحم خشلا لاق *

 اذهلام هف ةلعلا تنك دقو هورصبا ال مهرساب ءابطالا لاقو هنم هللابذوعن ماذجلاب سانلا نابعا
 ظع 0 ناميا هدنع ناكو دوعسلادعس هللاَش ثيدحلا لها نه خسبش هأرف ءاود ضرملا
 ء- لات“ .اود ةلعلا .ذيل سبل اولاق ءاطالازا لجرلا هللاقف كسفن ببطتال+ل اذهاي هللاقف

 ْ ا ءادوسلا ةلاف لاق دقو مهنم قذحا مالسلاهيلع ىنلاو ءابطالا تبذك دوعسلا

 طلخف لّسلاو ءادوسلا ةيحلاب ىلع لاقمث كلذ دي كي. لزن ىذلا.ءادلا اذهو.ءادلك نف

 هنامث ةعاس هكرتو كلذنم هقعلأو هلجرىلا هسأرو ههجوو هلك هندب امهب ىلطو اذهب اذه
 ىلا داعو ”ىرب و هرعش نم طققسدق ناكام تينو هلخنادلج هلة دونا نم خلسناف لسغ
 هللاىلص هللا لوسر ثيدحب هناميا ةوقنم سانلاو ءابطالا بجعتف هتيفاع لاحىف هيلع ناكام

 هنبع تدمراذا دمرلا ىف ىتحهبيصي ءادلك ىف ءادوسلا ةحلا لمعتس هللادمحر ناكو . مسوهيلع

 نامهمالا ةوقو نانئمطالا نا تفرع دقف خبشلا مالك ىهتنا هتعاسزم ىربف اهب لحتكا
 نيعملاّللاو نامزلا اذهىف اصوصخ هلها ليلق هنكل ناكلملا ثالملا ةباَسب .ةاوهيام سل بل

 ١ رافكلاىلا ريسملاب مالسلاهلع ىبلا هللا رمال نيرسفملانم ةعامح لاق 6 ساعنلا مكشغيذا

 | الاقريعلا امكب ترمله اهلأسفقيرطلا ف نيلجر ىتل ددب نم ابيرق ناك اذا ىتح هعمنمب راس
 نيلجرلا اوذخاف نيملسملا نم ةرششع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىدي ناب ناكوالبل انب ترم مل

 طبعم ىنا نب ةبقعل ادبع رخ الاو عقاذوا هللاَش بلطملا دبع نب ساعلل ادبع اهدحا ناكو

 جرخ نم عف ءفارابا نان وه ذخاو هنولأس هبادكا ىلا مسا عف ءفدق ءاملا نابقسي اناك لسا هل لاشإ

 اهديك ذالفاب مويلا ةكم ىنأت مالسلاهيلعلاقف جرخدقوالا دحا اهب ىتبام لاقف ةكم لها نم
 ناكمل جرخ ناكو ةرهز ىب نم ةئامالث ىف قلارمس نإ ىلا مل لاق دحا مهنم عجر له لاقمث

 لع لبق بوق وين نيتي نخر «النلا علو ىلا هاي كيورصا تائا كارلا
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 هنع هللا ىضر رمح نعو *انثغا نيثغتسملا ثاعغاي كودع ىلع انرصنا بر ىا نيل اق ىلاعت

 ةثامثالث مهو هباعصا ىلاو فلا مهو نيك رشثملا ىلا رظن مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسدزا

 ةياصعل اهذه كلهتنا مهللاى دعوام ىلزحتا مهللا ) وعدي هيدي دمو ةلبقلا لبقتساف رمثع ةعضبو |

 همزتلاو هبكتم ىلع هاقلاف ركيوبا هذخاف هؤادر طقس ىتح كلذك لازاف ( ضرالاىف دمتال ظ

 ىلا نم تناك ةثاغتسالا هذهف كدعوام زجنسهنافكبر كتدشانم كافك هللاجاي لاقو هتارو نه |

 امد هنال مالسلاهيلع ىلا نم هنوكىفانيال ةعامللا ىلا لعفلا دانساو نينمؤملا نمو مالسلاهيلع |

 لخاذ,نوثيغتست ىلع فطع باجا ىا *# مكل باجتساف  نونم وب اوناك نونمؤملاو عرضتو
 ىا * نيفدرم ةكئالملا نم فلاي دمت 0 ىناب 6 ىنا © نيك تلا مكح ىف هعم

 اوراصىتح مهريغل نوعشتسملا مهؤاسؤر دارملاف مهسفنال افيدر ةكئالملا نم مهريغ نيلعاج

 لازئاب هللا كدماف ىا ردقم ىلع فطع 6 هللا هلعجامو 8# ىلا ةسمح مث فالآ ةلالث

 مكل ةراشبللالا ىا * ىرمشب الا © ءاشالانم ”ىنثل دادمالا كلذ لعجامو انايع ةكتالملا

 4 مكبواق 8 دادمالابىا # ه.نئمطتلو # للعلا متانم غرفمءاشتساوهف نورصنت مكناب

 مدعي راعشا اهيلع دادمالا رصق ىفو مكتلذو مكتلقل لجولا نم اهبام .لوزف

 مهداوس ريثكتو نيرشاملا بولق ةيوقتب مهدادما ناكاماو لاتقلل ةكئالملا ةرشابم
 نم ةدحاو ةشيرب كلها ليربجناف دحاو كلم ىنكي ناكل ةبراح اب هللامهثعب ولو هوحنو

 اذهو ىدادحلا لاق * دومتدالب عج ةدحاوةحبصب كلهاو طول موق نءادمنم اعس هحانج

 اهنفو ةئممملا ىلع ةكئالملا نم ةئامسفحىف, لساربج لزن ليقو ةيآلا رهاظ ىلا برقا لوقلا

 هللاىضر بلاطىبا نب ىلع اهيفو ةرمدبملا ىلع ةئامسمحىف ليئاكم لزتو هنع هللاىضر ركبونا |
 كاقالجرنا -ىورو  نيحمويوبازحالا موب اولتاش ملو ردب موب اولتاق لبقو اولئاقفهنع

 ىنبس هيلا لصي نا لبق ىدي نيب هسأر مقوف ردب موي هبرضأل نيكرشملانم الجر تعبت
 نوكيناريغنم #* هللادنعنم 8 نئاك # الا © قالطالا ىلعرصتلا ةقئقحىا هكرصتلاامو »
 طئاسو اهوحنو بهالاو ددعلا ةرثك و ةكئالملا دادما ناف بابسالا ةوج نم ةكرش هف

 ليقام عنو اهدقفب هنم اهعادالو اهنيرستلاءا وخال اهلريثأتال |

 قيفوناو تاذاعسب هنكل .*« ةدنجم دانجاب سيل رنصتلا

 اهسح لعفبام لكل عب # مكح © هتيضقاىف عزانيالو همكحىف بلاغبال هي زيزع هللانأ ْ
 نير ماون وكيل ناو قح شدج لك ىف ادادما ةكئالملل نا ٍمعاو * ةحلصملاو ةيكط اردت

 ترهظاذا اهناف ةلاغلا ةيئاحورلاىوقلاىلا ةراشا ةققحلاىف مهو انراصبا بسحب نيدهاشمو

 !ذلكو :ةياولغملا:ةريزتقلا, ةدسفنالا ىؤلقلاَن مر "وش اهل اش ال اريك الا داهحلابرهاحللا دوو ىف
 لفي نات اع ور” ةعفاتمطالابو' نقلا لع ةطسلاءاعاوميماظلا'ةنافك نما عاظنم اكرام
 نافصلا ىتتلا اذا ابعر اهتوصي ودعلا بلق علت ةنكاس حير ىهو ةنيكسلا اوطعا ليئارسا
 فئاطل نم ”ىش اهدحا . نارخا ناشم ةنكسللو مهكوامل ةماركو مهئايبنال ةزجعم ىهو

 جيورت عم ءايبنالا بواقىلع ىحولا كلملا تلياك ةمكملا ثدحم ناسل ىلع ىتلي قحلا عنص

 0 رارسالا )



| 

 لاشألا ةدو- مك لاا عع

 * وش لك نيالا بحا#تنادقا لاوس وايمتعةسا اس ؤؤنع اقف اهغن اذا ىلا وضاع د هلك
 (كسفن نم كيلا بحانوك ١ ىتح هديب دمحم سفنىذلاوال) لسوهيلعهللاىلص لاقف ىبفنالا |
 رمعلاقف ككاله هن ناكناو كسفن ىضر ىلع ىاضر رثؤت ىتح الماك كناما.نوكيال ىا |

 كلم نبا لاق * الماك كناغا راص ىعب (:ر عاين الا كاقف ئشت نم ىلا. بحا:تنا"شاونآآلا
 دشا هسفن بح ىلع لوب دحا لكنال عبطلا ةيحمال رايتخالا ةبحم ةبحلا هذه نم دارملاو |

 دارملافهسفن ىضر ىلع مالسلاهيلعىنلا ىضر راتخيناوهو رايتخالا ةبحم هلوق .ىهتنا اهريغنم
 ىضتف الراثيالا اذهناامكف (« ةصاصخ مهبناكول ومهسفناىلعزورثؤيو) ىلاعتلاقمراثيالاوه

 هلو لكي دش هلذحلا قوكتتنلا خعدتسال ريغ ىضر را 3 كيذكف 5 ملا جاشحا مدع ا ا كيش 3 3 ول 5 2 دع! 2 5 ب رك 0 احلا مم

 | اهتبحنع ىف دقف هبلقو هبلاقنعلب هسفنو هتعبط نع ىنفنم ناف مالك اذه قوف نكاو اذه
 كلذ < او هللاافزر هءارو ةياغال ىذلا ةسوج لا ماقم ىلا لصوو ةشش الا نم صلختو اضيا

 | كا ىلاعت هللا دعو تقو نوئمؤملا اهيا اورك ذا ىا هك هللا دعب ذاو # همركو ةلضفب

 | ىدحانا كدعي ىا دعولا ةيفكل نيم نيتفاطلا .ىدحانم لامشا لدب د مكلاهنا

 مهك الما ىلع كالملا طلت اهيلع .نوطلستت مكلةرخسم .مكبةصتخم. مك]ةنمئاك:نيتفن اعلا
 : ١1 ارو رت 220000 لترا نسل 6م 01-
 ركددلاب ساالا, تح :لخاد مهدعل ىلع فطع ه8 نودوبو ميش كنكواهف نوفرصتتو

 ريفنلا ىهو ةكوشلا تاذال نيتفاطلانم #« مكلنوكت ةكوشلا تاذ ريغنإ 8# نوبحت ىا
 2و

 نوعبراالا اهنف نكيلذا ربعلا ىه ةكوشلا تاذ ريغو لتاقم فلا مهو لهجوبا مخلل

 نانكك هي نذل كذاننلا هنعاةذلكا ةكوشلاو .اهتونمم كلذلو نافسوبا مهسكدو انققاؤيلا

 | حدك هاد هقرطق »تن كوشلاو"كاؤغلا ةدخآونم-رافتش مهسلا لصنو فيسلاو حمرلا

 ٌتقَو اورك نا ئا كذتلا تكالس:و هةعم مظتنم نودو' ىلع فطع 3 هلاديربو 8 هدا

 0 قدا قحب نا 0 ىلاعت هلوقو اهاندال مكتدادوو نيتفناطلا قدا ؟ ايا ىلاعت هدعو

 مهرخآ ىا 26 نيرفاكلا رباد عطشبو ف لاتقلاب مكلءسماب د هتاملكب لف هياعبو هتبثي ىا
 نيدلاءالعاديري هللاواهوركم اوقلتالوالام اوبيصتنانوديرت مكنا ىنعملاو . ةرملاب مهلصأتسيو

 لعفب ةقلعتمماللا #4 لطابلا لطسوق حلا قحبل 9 نيرادلازوف مكل لصحبامو قحلا راهظاو

 لغفام لعف رفكلا لاطياو قملا:نيدلاراهظا ىهو ةللخلا ةياغلا هنهل. ىا:اهنغ نخِؤَم رّدقم

 هللاودارا نيدارالا نيبام توات ناسل اوك تذام لوالاذا ناك هش اضل 1 م ل

 هجوتلا رايتخا ىلع هسودهيلع هللا لص لوسرلا لمح ىلا ىعادلا ناسل ىناثلاو نينمؤملا ةداراو |

 هلع. .الهتيقح راهظا قحلا قاقحا ىنعمو نيكرشملا رباد عطقو اهيلع هرصنو ةكوشلا تاذ ىلا |

 كاذن وكر شملا ىا *«# نومرلاهركوإو 8 لطاءلا لاطبا لاح اذكو كلذك نكيملنا دعب اقح

 مكتبا دتشا+ تقاؤرلا زنك, ذا يلغلا هي مكبد نوثغتستذا 88 لطابلا لاطباو قحلا قاقحا ىا ا

 هللا نوعدي اولعج لاتقلا نم ديالدنا اوملعامل مهنا كلذو نوعلاو رصنلاو زوفلا بلط ىهو
 تحس

 ْ مالسلاهيلع ىلا عم انك لاق هنا ماشه نب للادبع نع ىراخبلا ىور * هرمع دفتينا
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 11 كرك“ كوي تو حن برم بصع س1 لور عسل عمو بع« ا [د] ىو بك «ويضر# منتج لي تا لا

 مهك ٠" ذو
 - -ة>9اا41###ووو1ه111ل1] 17-2-0025: --

 تضرعتساول قحلاب كثعب ىذلاوف تدراامل هللالوسراي ضماف ةعاطلاو عمسلا ىلع انقيثاومو !

 ريصلاا انودعاتي قلتْنا هركنامو لجر انم فاخنام كعم هانضخل هتضذف رحللا اذه انب

 حرفف هللا ةكزت ىلع اير سف: كنع هيام انمأ كرت ىلاعتس [لقلو#ءًاقللا تك قدس نركلا دنع

 عساتلا ءزجلا

 هللاناف اورشباو ظلاةك رب ىلع اوريس) لاق مث دعس لوق ةطشنو عسوهلع هللا ىلض للا لوسر

 كبركجرخا ىنعملاف (موقلا عراصم ىلا رظنا نآلا ىنأكل هللاو نيتفئاطلا ىدحا يتدعو

 كباحصا نم قيرف ةهارك لاحىف ريغنلا ةلتاقم هلع رثؤتو ريعلا ىلا هج وتلا كرتتزال كتير

 ريعلاىتلتهيلع مهراثيال ريفنلا قلتوه ىذلا # قحلا ىف كنولداحم فج ريفنلا ةبراحم نم هترثاام

 مهلهروهظو قا نيبث دعب كنومصاخيىا ةيردصمامو كنولدابج, بوصنم © نييتامدعب »
 جورخلاناانل تلق الهو ريعانالا انجورخ ناكام نولوّشو اوهجوتاملا نورصني مهنا كمالعاب

 مالسلاو ةالصلاهلء هجارخال ةهارك لاقامتا كلذ لاق نق بهأتنو دعت.ذل ريذنلا ةلئاقمل

 ديل بصنلا ل<ىف فاكلا 5 توملا ىلا نوقاي امنأك لاتقلا مهتهاركو ةنيدملا نم

 معو 3 لنقلا ىلا راغضلاو كفنعلاب نوقاس نيذلاب ناهبشم ىا نوهراكلىف ريمضلا نم

 اهنودهاشيو تازوملا باععبا ىلا نورظني مهنا لاحلاو ىا نوقاسي ريمضنم لاح 6 نورظني |

 ةلاحر لك مهيهأت مدعو مهددع ةلقلالا عز+لاو فوألا نم همزملا هذه تتاكامو اناع

 مهلو دادقملاو ريبزلا ناسرافالا مهيف سبل الجر رشع ةئالثو ةئامالث اوناك نا كئقوزورد

 ١ ماقمىلا ةيرشبلا ناطوانم اقح نونمؤملا مهنيذلا نيئمؤملا جرخا ىلاءتهللازا ةراشالاو ©

 'ىحمب ىا قحاب كدوجو نطو نم ىا كتم نمكيرر كج رخا 30 ةيانعلا تابدحم ةيدتعلا

 ءانفلل ىندحورلاو بلقل |ىا (نوهراكل نينمؤملا نماش_رفنا 3: هلالجو هلامح تافص ىل# نم قا ا

 بلقلاو حورلاىا كنولداجب دوجو ىذ لك ىلع هوركم ءانفلاو بوبح ءاقبلاناف ىنجتلادنع

 دل 11 1017ج سس سس حساس سمسم سس تاتا سس

 نورظنيمهو توملاىلا نوقاسيامت اك ءانفلا ةهاركل هئنح نيام دعب نم قا ” 2 0ع ا |
 ىو تت

 3 تالايروأتلا ق/ ذك ثوملا ؛ىلا) امن نركك)اعفلاةففي ةاقنلا لوب ًالاو"ةاغنلا, لف[ نذلن
 .٠ ص : .٠

 رصسا مهلذا ا ئعلا

 ىوشملا و وعلا |

 3 كنصو قانا ديوح ىلومريش 0 للا ءداكما ديوح اسد ٌزيَس

 دوجودص دس كص ردنا 1

 اك
 ب

 اكن ةنوناناث هاو كر زا ك2 وه

 دوحو ديازوسب هناورب وحمض د

 [؟] وجب ىتهوا هجو ردن نوج «
 ازج دوي كلاه 'ىش لك «

 تغكذ قافوا تسءالا» رددك ره 35 قدك الباز وا تيوألا هز كاكا

 قفا هحو زح كلاه 0

 ءاملوالا ىلع ضارتعاال كلذك مهتارابعو مهمحح و ءاسالا ىلع ضارتعا ال 35 هلا معاو 5 ا

 ف

 | هيوم دلا تاذللا عم نع عطقن نا كلاشلا ىلعف 00 هؤئشاا لهل بوبح ءانفلا ككل دوح | أ

 األ

 ١ لهال ابو# ناك ناو دوجولاو مهثاياب ذخالاو لمغلا ىف ةداعسلازاو مهتاراشاو مهماهل

 نوكيو -ةكدلا" ضأآغألا“ ثول رع“ ةننف“ هلو



 لافنألا ةروس مج ماو ع

 ةرا اهبفو مأشلان م تلبقا مهتلفاق ىا شيرقريع نا - ىور  مهنع هللاىضر ةباحصلا |

 ةنسلاىف ناكو لفون نب ةمرخمو صاعلا نب ورم ونايةسوبأ مهنم اكار نوعبرا اهعمو ةمظع 0

 لاملا ةرثكل اهبقلت مهبححاف نيملسملاربخاف اهلانقاب هللا ل وسر ليربج ريخاف ةرجهلا نم ةيناثلا

 ةكم ىلا هئعبف ىرافغلا ورمع نإ مخدض رجأتساف نايقسوبا هعمس اوجرخاملف لاجرلا ةلقو
 لها غلباملف اهوكرداف كريعل ضرتعادق ادم نا مهريخي و مهزفتسيف اشيرق ىنأي نا هعاو

 لولذو بعص لك ىلع ءاحنلا ءاحنلا ةكم لها اي ةمكلا قوف لهجوبا ىدان ربخلا اذه ةكم |

 تخا ةكتاع تأردفو ادبا اهدعب اوحلفتنل دمع اهباصا نا اهوكرادت ىا مكلاوماو ؟ريع
  ابجع تيأر ىنا اهبخال تلاقف ايؤر لابل ثالثب ةكم مغمض موذدق لبق بلطملادبع نب سابعلا
 قبي ملف قوف ىلا اهب ىد ىا اهب قلح مث لتملا نم :رخض ةجاف ءامبلا ومر لون كب نك

 نبةتعدللاهي هل انادص سامغلا اهي ثدفب ةرديصلا كلت نم رح ةباصاالا .ةكم تاوسا نم تنب
 ىضريإام لضفلاابا اب سابعا لهجوبالاقف ثيدحلا اشفف هتنبال ةيتعاهرك ذو سمشدبع نب ةعسر

 تذخا ريعلاناهل قف ريفنلا مهو ةكم لهاب لهجوبا جرخف قاس تأبنت ىتحاوأبنتي نامكلاجر
 برنو روزجلا رخ ىتحادبا كلذنوكيأل هللاوال لاقف ةكم ىلا سانلاب عجراف تحنو لحاسلا قيرط

 ريعلا بصيمل اديناو انجرخمب برعلا عيمج عماستتف ردبب فزاعملاو تانيقلا مقنو رولا

 لزتف ةنسلاىفاموي مهقوسل هيف عمتجم برعلا تناكءامرديوردبىلا مهبىغف هانضضغادق اناو

 ىلا راتبا اشي قاماو“ةزيغلاامارز نيتف"اكطلاا ئدحلا ؟هعو .هيلانار دانت لاقفولورج

 ريفلاف ل ؤاذو تنعي ل عةكما نم اوجتارخ دق معلنا ترلوشام) أقم فلك سالب
 هللا ىلص هللالوسر هجوريغتف ودعلا ءاقل نم ايلا بحاريعلا لب اولاقف ( ريفنلا ما مكلا بحا
 (لبقا دقلهجوبا اذهو رحبلا لحاسىلع تضمدق ريعلانا) لاقف مهيلع ددر مث لسوهيلع

 رفظلا نم نينمؤملعفناو هدنعرث 7 نيكرمثملا داهجوريفنلا قتلتنا :كلذب يسوديلعأنلا ىلص ديرب
 اولاقف اهلك نايدالا ىلع قا نيدلا راهظاو نيكرشملا ةكوش رممك نم ريفنلا قلتىف امل ريعلاب

 ركبوبا لسوهيلع هللا لص للالوسر بضغامدنع ماقف ودعلا عدو ريعلاب كيلع هللا لوسراب
 ديس .ماق مْ مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دام عابتاىف مالكلا اًنسخاف امهنع هللاىضر رمعو

 كنع فاختام نييا ندع ىلا ترسول هللاوف ضماو كيما ىف رظنا لاقف ةدابعزب دعس جرزخلا

 تيبحا اح كعماناف هللا كماامل ضما هللالوسراي ورمعنبا دادقملا لاق مث راصنالا نم لجر
 نودعاق انههانا التاقف كيرو تنا بهذا مالسلاهيلع ىسومل لّسارسا اونب تلاقاك كللوقنال

 هللالوسر مستف فرطت انم نيع تمادام نولتاقم امكعمانا التاقف كبرو تنا بهذا نكآو |

 ىتواعمو ىبر صن قح ىف ريض فام ىل اوس ىاراصنالا ديريوهو (سان اهيا ىلع اوريشا) لاقمث

 ةبقعلا ةليل اسوهيلع هللا ىلص هللالوسر اودهاع اوناك راصنالا نال كلذو ةكرعملا هذهىف
 مالسلاهيلع داراف ةرصنو ةنواعم مهيلع نوكيال اهم جرخاذاو ةئيدملاف مادام هورصنينا ١

 لاق هللاوسراب انديرت كن أكف ذاعمنب دعس ماقف اضيا ةكرعملا كلتىف ةرصنلا ىلع مهدهاعينا
 اندوهع كلذ ىلع كائطعاو قحطاوه: هب تكخامنا اندهشو كانقدصو ,كانما دق. لاق (لجا)



 دك م16 زا اتلا زجل

 | ١[ ]نابع نيب بيسم ةدكبالا ست لا * نامتاو ىزورب هد ىزورز و»

 [؟]ددب ىا طئاسو بابساز تسيب * رشو ريخ نه دسريم بيسم زا

 [#] موب لوحا نوج هديد دن, عرف * دوب لك | نوج هديد دنيب لصا
 ةيلاملا تادابعلاريخ ةقدصلاو ةيبلاقلالامتالا مظعا ةالصلا نا ملعا ةيدومحم' سلاجلا ىف لاق *

 لئاسهلأسف مهاردةتسبهعابف نسحلا هاهتشاام اهل ىرتشيل ايلعاهصيق تطعا ةمطافزا -ىوردو-
 ةقانل اهنم ىرتشاف لج هلبقتسا مث ارانيد نيتسب ةدملا ىلعاها رتشافةقان هعم و لج رهلبقتسافاهاياءاطعاف

 مالسل |هيلع ىنل | ىبعةصقل ا ض رعف هدج لفاهنم هل عف ديل ةقانلا عئاب بلط مث مهاردةتسوا رانبد نيتسب

 ثيدحلا قو (لشساربك ىرتشملا اماولساكش عئابلا اماو ناوضرم لئاسلا اما)مالسل اهيلعلاقف

 ىذلادهشلاو داسفاريغي تيملا جح ىذلا جالا باسحريقي ةنطاباب ىلعةعبرا ةمايقلا مون ىأي)
 نوعزاتتبف هملعي لمع ىذلا ملاعلاو ءاير هتواخسب سمتلي+ ىذلا ىخسلاو ةكرعملا ف لتق

 ايندلاىف تلعفام ديهشلل لوقبف لدعلاب مهني, مكحبل ليثاربج دلال سرفف الوا ةنْلا لوخدىف

 نا تعمس نمت لوقف ىلاعت هللاىضرل ةكرعملاف تلتق لوقنف الوا ةنحلا لخدت نا ديرت ىتح
 كملعم ىلع مذقتتالو بدالا ظفحا لوقبف ءاملعلا نم لوقف ةنْلا لخدي هللا ل بسىف لتق نم

 لو مث امكملعم ىلع امدقتتالوبدالا اظفخا امهل لوقب مث كلذك ىخسلاو جالا لأسي مث
 ننسحملا رجا عيضتال تناو ىخسلا ةواخسبالا معلا تلصحام ىنا عت تنا ىلا +لاعلا

 نا ىلا ةراشا كلذ ىفو (الوا ىخسلا لخداو بابلا حتفا ناوضراي ملاعلا قدص هللا لوقبف
 سفنلاحالصبالا لصحال ناصنالاذا هنأشننم فاصتالاناف هملعي لمعي ىذلا وه ملاعلاب دارملا

 درخلا معلا نوك ناف كلذ رهاظلا ءاملعزم ىوهلال ها ًرتغيالف لمعلاب الا كلذ نكميالو

 هملعب لمعي ىذلاوه ملاعلال ب لهاجلانم اباذع دشا رجافلا ملاعلا ناف دساف بهذم ابحنم

 تنسي اقح ”نيمؤم هيالاف نتروك ذملا نوك نا كعألُو يلقلا همصت ناقرتلاىلا لص
 || ىلاعتةللاعم مهئاَبو ةيلاملاو ةيندبلا قئالعلا نع مهدرجتو مهلاوماو مهسفناب ىلاعت هلل مهتمدخ

 ىصقاىلا لصودقف هاوسام ىلع قحلا رثا نف مهسفنا ىلعىتح هاوسام عيمح ىلع هل مهداثياو
 هللاجارخاب دارملا كبر كجرخا اك قف هتاجاح ىضقيو هما ربدي ىلاعت هللانادبالف هتادا م

 جورخلابء ماو هانا مالسلاهيلع ليا ريجناف هيلا ايعادو جورخلاب هلا سما ابيس هنوك هايا ىلاعت |

 قحلاب اسبتلم كجرخا ا كجرخا لوعفم نم لاح *6 قحلاب ف ةنيدملاف ## كتيب نم ## |
 هريدقت فوذحم ادتمربخ هنا ىلع عفرلا لح ىف فاكلاو هللا ءادعا رهقو هللانيد راهظاوهو

 نيلتاقملا نابشلا نيب ةقرفث ريغنم ءاوسلاىلع ةازغلانيب ردب متانغ ةمسق ىهو لاخلا هذه

 ناف تيارامل مهتهارك ع مهلاحنا ىنعي كجارخا لاك تايارلا تحن نتساثلا خومشلا نيبو

 كجورل مهتهاركىف مهلاك اقح اهنوك عم ةمسقلا هذهل ةهاركلا نم أيش ةئئاقملا عبطف
 نوهراكمهنم اًنبرف نا لالاو ىا ه6 نوهراكل نينمؤملانم اًسرف ناو ه8 قحوهو برحعا |
 رهاظلا ىتفملا ىلج ىدعس لاق + دادعتسالا مدعلوا لاتقلا نع عبطلا ةرفنل اما جورخلل |

 تصنمأ قتال اهنادرالف آراثخالاو ةرذقلا تحت لخدتالىتلا ةيعببطلا ةهاركلا ىه دارملانا |

 [1] 1رذع عنز نك ج موياشل ترج ر دوم ىو حر مت وح اء و نج قمم 2 [ه] 2 تعويم تصر دع هيو ماك يركع 2

 "6 ةباحشلا)



 لاقنألا ةروس مي ماس جم

 لاقف نوه وأي و نوكس اوناكن ا رقلا اوعمسق مالسالاب دهع اوثيدح موق ءاج الو نك ذلاب |

 هتياهن ىلا كلذ رعب انيواق سف مب واااو انك اذكه منع هللا ئض ف نكي ايا

 امهتوا سما 3 رقلا ىنعي هللا تايآ ىا 3 هنايا مهيلع 8 2 تنرق 0 تس اذاو 2 0

 ةننامطو انه ىا 1 انامعا 0 ىزاحم دانسالاو تايآلا كالتىا 13 مهلداز 0 كلذ ريغو

 نيقبلا ةوثو لام طالا ةدايزل تحوم نياربلاو جححلا دئماكعت و ةلدالا صهاظن ناف سفن ا

 ةدايزلا لَشامم قيدصتلا سفننا هريسفتىف دوعسلاوبا ىلوملا هعمو ىازاتفتلا لضافلا لاق* |

 لاق اذهلو ةمالا نيش نيبو تافشاكملا بايراو ءانالا نيَش نيب ىهاظلا قرفلل ناصقنلاو

 ليلدهيلع ماقام اذكاو ءانك تددزا ام ءاطغلا تفيشكولام هع هللا[ضر لع نايموملا ريمألا|
 تسروك ذم ىماسقياقحرد ] ىنشاكلا لاق * ةريثك ةلدا هلع تماقامو تاقيدصتلاّنم دحاو |

 ناشبا رهاظرب تعاط ىبدايزو ددركح .ماظ ناشيا نطاب رد نيق رون توالت تلا

 لوةن روز عش ردشإ 5 تشل ىققح ناعا هدوم ف قياقحلا رحب رذو . دوش اذيوه |

 تئارق تكرم, :لاشنا لد هنرور دشاوخ برولق بابزار نإنف نوح نيادنان ص قولد .|

 ىلعو 3 [ كلوت فركتلم لاجروبرد سإإ دّفا ىورد راشبا نامعأ روبو داك نه داشكا |

 نودش الو مزوما نوضوش 34 نولكو 0 ةصاخ مثرويا ريبدمو مهكلام مهب ر ا

 ناف اهلهاو امثدلا ىلعال «نولكو وس مهد ىلع ةيمجللا تالنو وأتا لاق خ© هايا الان وجربالو

 ثسحن قا دوهش نم ىل 2 ا دقف هلالجو ولا لامح ناعالار ونس دهاشنم |

 هريغ ىلعال هيلع مهلكوت نك هلالح ت .[واحسب تح ءادم ءاشالا ىريو هريغل غ غر فال

 دوشق روز زاو ىتكزا عراف * دوش قرغتسم رحب رد وا كه

 | ديدي ان ىورب تسه ايرد ريغ * ديدن ايرد زجم ايرد ةقرغ
 | هللا ةمظع ةظحالام دنع لجولاو ةيشخلانم بولقلا لامعا ةنسحلا لاالانم الوا ركذاملو |

 ةقدصلاوةالصلاك اهيلع رابعلاىهىتلا حراوللا لاعفاب بقعلكوتلاو صالخالاو هلالجوىلاعت

 عوفرم وهو اهتقاومىف اهدوجسو اهعوكرو اهئوضوب 86 ةولصلا نويت نيذلا © لاقف |
 6 نوقفني 8 لاومالا نم مهانطعا 6 مهانقزر امو # لوالا لوصوملل تعن هنأ ىلع

 نوعماجلا “ كئلوا نه اهيمادكأتو امهنأشمظعل ةاكزلاو ةالصلا هللا صخامناو هللاةعاطف
 هيلا اوءضناب مهناا اوققحمهنال 6# اقح © اناا ه6 نونمؤملا مه #8 بلاقلاو بلقلا لامعال

 لقو ةبناعو واعو قا ةمارك ىا ه6 6 مهبردنع قف«ةنئاك 6 تاجرد مهل 6 ةحلاصلا لامعالا

 ةاقرملا ىنعمي تناكنا ةجردلا قراشملا راونا ىف لاق + مهلامعا ردق م ةلاع تاحرد |

 ل ,فغمو 88 ت تاحرد انهعمك ةهقبطلاو هسرملاب نيعع تناكناو جرد اهعمشخل

 [ باسح فوخزا ىلاغو باستك ا دك زا دشاي قفاص كرزي ىزو رو ] © ميركقزدو © |

 3 الهساميرك الوقو اويكو رك اقزر سوماقلاىف لاق « امندلا قاز راك عطقنمالو ىمتيال ْ

 20 معرك قزز.هك هل هدومرق'ه راسي نسدق ىرع ءسثق ماما ] ههزلو همظع همركو همرك 1

 [ هرادن زاب قزار دوهشزا ار قوز سم ظ

 أ
| 



 مك م00 عم مساتلا ءزجلا

 كله: نبا..لاف « لاؤسلا ةرثك,نع هن هفو ..بواقلائ سه اهنافباو' .'صقو ةرورض الب
 ةعاضانعىهت هنقو . هشنال امت ناسنالا لاؤسهبداريناو سانلا لاوما لاؤسهبدارينا زوج

 نيوبلملاو:ماتلاو: ةقفنلاف «ميفاركسالاك,ءاهريغق“:ه فارسالاو ئضاعملا ف_ هقافنا_خو لاما
 اقلفك ل اهلف قيمجتلا عيالنوأتلا ب كاق ره بهذلاب_ فولو, ىلوإلا يوكو. ضؤرفملاو
 مهلاؤس ةرثك مكلبق ناك نم كلها امئا هناف مكةكرتام ىتورذ ) مالسااهلع ؛لاق لاؤسلا
 اولأس امناو (لافنالا نعكنولاسيإل ىلاعتهلوق مهلاؤسةرثك نمو ( مهئايدنا ىلع مهفالتخاو

 الا اشام اهيف نالءعي (لوسرلاو هلللافنالا لقإ) اونعام فالخ ىلعلاقف مهل لافنالا نوكيل
 امهماكحالنيماستسم اونوكتو لاؤسلا قيرطب لوسرلاو للالع اوضرتعتالو اوبدأتن متتشاك
 ةيويندلا ضارعالاب ةينردلا مكلامعا اوبوشتالثل ايندلا ىلع اوصرحتالو ةءاطووروكجو ف

 | قالخالا نم مكذيبام اوحاصاو هللا ريغ نءهللاب اوقتا ىا 6 مكن تاذ اوحءاصاو هللا اوقتافإ

 ةميمذلا تافصلا نماهريغو ناوخ الا ىلع دسحاو ايندلا لع صرحا هو ةئيبدلا ممهلاو ةئيدرلا

 رام الاو امهماكحالملستلاب «هلوسروهللا اوعطاوإ بواقلا نع ناميالارون اهب بجي ىتلا

 ىذلاوه قيقا نمؤملاناف اديلقتالاةيقحت (نينمؤم ملك ناإ) امهيهاون نعءاهتنالا واه سماواب
 1 ا ا سم سس ىوتثملا فو : هير نم رون ىلع وهف هنم 0 هدباو نانبعتالا هبلق ىف ةبانعلا لش هللا :

 دعش:نامآام ةكيءاون وا تفكر */ديزباب نامزاةرد:ىازكشإلاوو

 ىرورسو تاجن دص ىناس ان * قضوا مالساوت زك دشاب هج هك

 ديزيإب ماع خسش دراد كنا * دينيا تسته زنا نسا تفك

 ناجى اهششوكزدمأ نوزف ناك * نآ بان نآ تقاط مرادن نم
 مهّؤم سب وأ قناتنا ردا كلا مك ومان ندو ناعا رد هحرك ناوتاسرب يلا ين ل م

 ناهدرب مك تسهم رهم هجرك ناقينا رد 2 وا نادعا نهم

 تاما نو متسليم نادب نوم تسات ناعأ زج ركل( ناعا نإ

 تنك راقب اناا نوحي« م نشسمو دبش ىاناوكلاو

 نون ؤملااما 8# ناسحالاونافرعلا تاجردىلاان|ادواونامبالا قئاق< نيققحتم انلعجا مهللا

 ه6 مهرولق تلج وه مهدنع 6 هللارك ذ اذا نيذلاو» هيف نوصلخلا ناعالاىف نولماكلا اما ىئا

 ناتمفالا علك ,لهأل مزال فوخلا اذهو لازبال ىذلا ىلوملا تملغع روصتو لالحلا هفاذم

 لصح ال هناف باّقعلا فوخح فالح اذهو اه اه انهوموا الاس سما..دي وا ابرقم اك ناك ءاوس

 ةيصعمب مهي نم نياو ةاصعلا نم اماقتنا هللاباقعرك ذو ةيصعملا ةظحالمب لب هللاركذ درجمب

 كانهركذي نا ريغنم هركذ درج عزني نم هباقعنم افوخ اهنع عزنف هّللاقتا هل لاقف

 ناميالارون نأشنا معاو * هنمابرهتو ىلحلا ةياشلا اماطعتسإ هلاققاو هتافتس نم عاللا بجولام

 هلاك ذ ىلا نيلبف هتوسق نيلو اهتاملظو ل سفللا تافص تازوادك نع هفصي و لقلا قرب نا |

 نوكسلاو ةنينامطلاف تاياهنلا لها لاح اماو تايادبلا لها لاح اذهو هللاىملا اقوش دج و

 (ركذلاب)

 <66 ه6 < ع هول مج كل

 ابببيببببططططل



 دب سمح سس

 لافالاةروس مه م11 دعس

 ىدعتف لوكشلا نع د ىف ىنعم ءاضتقال نوكيدق لاوسلانال اهرد هتلأط لاك لاطمتساال نع أ

 لام'.ءاضتقالا نك دقو ومهنعو ق2 قنأثلا 'ةناهك نالت لاق نعب كاذ ذا

 اهنال هبةمشلا تيمسو ةدايزلا لفنلاو . روك دملا ناثملاك نيلوغفملا ىلا كاذذا' ئذنتنف هاوخحنو

 مثالا رئاسل هاطعاام ىلعو ىورخالا باوثلا نم داهللا ىف رجالا وهام ىلع ةدئاز هللا نم ةيطع

 لع: دازافاةالطلا نك ةلفآنلاو اهلك أت ,ءازبلا, خخ نان لوط تيك مئانغلا مهل لحل ثح

 رطخ محتقمل مامالا هطرشبإم ىلع قلطيو دلولا ىلع ةدايز هنال ةلفان دلولا دلول لاعبو ضرفلا |

 اهتمشف قواك مانغىف اوفلتخا نيملسملانا  ىور  منغلا نم همهس ىلع ةدايزو هلةبطع

 اهتمسق نولوتي نيذلانمو فرصتنيا ىلاو مسقت فيك وهلع هللا ىلص هللالوسر اولأسف

 لوزت 0 ردب باحال نولي نم تلزنف اعيمج مهمأ راصنالام داو زجايلاب رهأ

 هلللافنالا لق ف لافثالا كح ىفكنوتفتسي ىتعملاو . احيرص ركذلا قبس ىلا ةجاحالف ةيآآلا
 لخ دينار يغ نم هب عا اهرتلجسا اهمسش ىلاعت هب صتخ اًييكحتو اهضاىا 0 لوسرلاو

 لوسرلاىلا اهتفاضاواهل فيرسشتلا ةهج ىلع هللا ىلا مئانغلا ةفاضاىدادحلا لاق «دحاىأر هفف

 هلوسرو هلل متانغلا ما ناك اذا ىا هي هللا اوقتاف © هللا اهريبدتو اهمكح ناب ناكهنال

 ىلاعت هطخسسل بجوملا فالتخالاو اهيف ةرجاشملا نم هبف متلك ام اوبنتجاو ىلاعت هللاوقتاف

 رودصلا تاذنام سانلانيب عقت ىتلا لاوحالا ىه نيبلا تاذ * مكنيب تاذ اوحلصاو

 لحام ناك املو باريشلاو ماعطلانم هيف لحام ىه ءانالا تاذو اهيف ةنئاكلا تارمضملا ىه

 ىاهف ىذلا ءاملا ىا كئانا اذ ىنقسا لانا لثم هوذو هلحب حاصهنا لبق هلاسبالم ”ىثلاىف

 مكلع هيلضفتو ىلاعت هللا مكقزراوف ةدعاسملاو ةاساوملاب لاوحالانم مكنيبام اوحلصاو
 دنع اوناكن يذلا هوجولاو خويشلا اوساوبالنا اوداراو مئانغلا انلاولاق ةلتاقملا نال كلذو |

 هشتءاسو لفللاى انفلتخا نيحردب باكا رشعم انف تل تماصلا نب ةداع لاق * تايارلا ْ

 للا اوعيطاو:# ءاوسلا ىلع نيملاسملا نون همشقفبهلؤشرل هلق, انيدبانماَساهعرنف انقألاخلا ||
 دارملاو ةثالثلا صماوالاب قلعتم ه6 نيتمؤم منك نا 96 هنهلو هما ملستب ه6 هلوسرو

 ققحت لب اهلكر ومالا كلت عومجمب ىلحتلا ىلع فقوتيال ناميالا لصاناف هلاك ناميالاب

 ناميالا ماك منك نا ىنعملاو . هتيقح داقتعالاو هيهلوسرو هللا مكحام لويقب ةعاطلا درجم
 لولملا :نلع وم (لاوشلا ةزثك فا ملعاو * ثالثلا لاصخلا هذه ىلع رودي ناميالا لاك ناف

 تانبلا دوو تاهمالا قوقع مكلع مرح هللازا ) مسوهلع هللاىوص هللالوسر لاق كلذلو

 اهنم . دئاوف ثيدحلا ىنف ( لاملا ةعاضاو نان كتي لاقو لبق مكلهركو تاهو عنملاو !

 هلوقك اهدحا رك ذب ءافتك ١ مالا ىلع رصتقااهباو رئاكلا نم هنال نيدلاولا قوقعنع ىهنلا
 دأو نعىهن هفو .رثوا اهتمدخو رثكأ اهقحنالوا ( هوضرينا ق>اهلوسرو هللاو ) ىلاعت

 ةيح اهنفد تنب هلدلو اذاز هكر نبا هلدلواذا مهنم دحاولا ناك ةللهاملا لعف وهو تانبلا
 ا عانتمالا منملاب داراو مهسفنأ نع ةشنالاو راعلا عفدو قالمالا فوخ كاذ ىلع مهلمحاعاو

 | ةلواقمللا نعىهن هذو . مرحبو هركيام ذخاىلع مادقالا تاهبو .بحتسيو بخام ءادانع



 | (هتدابعنعزوريكتسيالا هدنعللاءاقسب اوهباماو مهسفنادنع اوهباش هتاذوهقالخاو هللا ماواىف |

 مه م١1 يح عساتلا ءزيللأ

 هتبصعم ,ناطيشلا رك ذب دئنيح .هلال هدوجس الا هتالصوف سيلنانم موصممب ناسنالا .نسلو |
 مدا نبا ًارقاذا ) لسوهيلع ىلاعت هللا ىل اص هللالوسر لاق اذهلو كنع هسفْس لغتشدف نزحيف

 ةنلاهلف دحسف دوجسلاب مدأ نبا سما ىتليواي لوشو ىكس ناطيشلا لزتعا دحدف دحسلا

 سفنلا نم موصعم ريغ ناط.شلا نمموصعم هدوجس ىفديعلاف) رانلا لف تيباف دوجسلاب ترماو
 ماقاذاف لميس نم هيلع ناطيشلل سيلو ةيسفنوا ةيكلموا ةينابراما اهلك دوجسلا رطاوخيف
 ريقفلال وش + همالك ىهتنا كيلغتشاف هثزح لازف سلبانع.ةفصلا كلت تباغ هدوجس نه

 ناك رافكلاك هنع زبكتسا نم لكف هرابكتسال دوجسلا نعىبا امنا ناطبشلانا ىلا ةراشا هيف
 كلتىف ناطيشلا هنع لزتعا نينم وملاك دحسف عضاون نم لكو اكو هلاوحا عسم ىف هنيرق ناطيشلا

 هلاوحا عيجىف صلح ذئنيط ربكلا ةليذرنع هسفن قزيناالا لاوحالا عيمججىفال لاحلا

 نيّصلَخْلاب داعلا نم .نوكيو

 ىدنكفا رس هدحس ردوت جات + ى دنب رمكح سب وهتنيز
 تيههحره .شدر :تِعاط ةدحس * تب والاب هك ادابو» ممرش

 ىثك دد مدق موتتش .ن زادك هب وش 0 لاء دس نأ نيك وب

 ؤ تسدزاوهب هحيفس تسسب ىدوجسورد ه5 ىتررب دومرف ه رس س دق مالاسالا خش ترضحو ]

 ا لاقام منو [ تعدد هحفك تس ىدوجورد 5ك

 دوجوز ه. شمدعدرادنودره 00 ما« 0 3 سفن فرش

 | مهتاوذو مهقالخاو مهلاعفا اونفانيذلا ىنعي كبر دنع نيذلاناإ ةيمجتلا تاليوأتلا ف لاق*

 هتدابع نعز و ربكتسي ف يكف رابكتسالا مهل ىتباهف هقالخلا ىفاه ونفادق و .هقالخا :رمرابكتسالا نال
 ءانفلا لاحىف مهو لعفلابال ةداسلاب ةمتاَق مهاامعاف هتدانع ىعو هللاصاواىف مهلاعفا اونقا دقو

 نوكينا نعوداحتالاو لاصتالاو لولحلا نعهنوهزني ىا«هنوحبسوإ هللاب ءاقبلاو مهسفنا نع

 دوجولا ف ( نودحسيهلوإل اروك ذم أيش نكيل لزالا فناك امك وهوهلب هايا دعلا وادعلا وه

 ةردقلاماكحالنيلباق نير>سم نيداقنم مدعلا ىف لزالانم هلاودحس دبالاو لزالا نم مدعلاو

 نيلباق نيرخسم نيداقنم دوجوملا لذبب دوجولاىف دبالا ىلا هلاودجسو دوجولل داحالاف
 ءاالاو داجمالاو مادعالا فيراصتيف ةردقلا ماكحال

 ليدع هجو ىلع ليفان ريسفتلا نم اهبقلعتيام عم فارلاو محرلاب فارعالا ةروس تمن

 ىدحا ةئس روهش كلسف مظتنملا ريخلا رفص نم 9 ررخعلا ف ”كللذو لياوطت رع نم .ىوس

 ا اهمئانغب مانتغالا ناح دقو لافنالا ةروس اهولو فرشلا وزعلا هلم ة رحغث نم فلاو هئثامو

 اهنيإا نداكا لاعتملا ئوقلا زيزعلا كلملا هللا نوعب

 اهرهبز هب يح 1 لبقو نوعبسو 5 ةسادم لافنالاةروس ريسفلا 1

 ف كب ىدع دع اذهلو قاتفتلا .لاؤسلاف ملا مئاتنلا مكح نع ىا  كلافنالانع كنولأس »



 انزحم هليوطتو دوحسل ا ةهرع 1 هتلطخ هلال هد وحدس نه ةيالصق هلاوحا عم ىف

 فارعالا ةروس مي ©.ذ جم

 اريج عض وه ىف تع رش اعاو عوضا ةياهت ةدحسلا نا لعاو * اهت ءارق دنع دوحلا عرش

 ىنشاكلا لاق * نيملسملل ةقفاوملاو رافكلا ةفلاخل عضوم ىفو وهسلا دوجسك ناصقنلل

 ةروسر جا هج 2 أ عضومودرد فالتخاقة نا 00 تا وم هدراهج توالت ةدحس ]
 ع

 ةروسرد مودو تسيب م مظعأ ماما بهذع و تاهودخس دمحا م مام او ىفاشماما بهذدع جحا |

 [ هنت اىقاب تطدعو ادخلو نما «ؤاوقل" ارق: ةالتللا لع ىتلأ الات تسهمظعا ماما بهذمي ص |

 هللا ىذر ىلع دنءق تلصق قف دوحسلا عض وم ىف كو دوحسالا 0 اهفروك ذملا نال |

 هللا قشره وطن نثأأو' رع لوقا ىفاشلا ذخا هيو 6 نودبعت هاي مك نا ) هلوقوه هنع
 مامادزاو ] اهمدقت المزال ةدحيسلا ريخات ناف اطاتحا هباادخاف «نوماسال هلوقوهامهنع

 توف ركاو لاحرد تسبجاو زامريغو زارد هدنوششو هدنناوخرب توالت ٌءدحس مظعا

 ريغ نه ةادحاشلا وكت رك |[ هل مزال اضقو تنس ك1 هما بهذعو تسمزال اضق دوش

 نوكلدعش مث َ 555 هال حبست سيب و يكف دغاقلا موه نأ بحتننو ةرورض

 لبقو حمالاوهواثالث «ىلعالاىفر ناحبس» لوه ىا ةالصلاحمسست هلوق.لك ١ هبفرورخلا

 كنيدىلعىلق تبنبولقلا بلقماي » لوغ ليقو « نمحداي لرفع نمحرلل تعضخ » لوش
 ءاعدلاب+صعأي فتاه عامم هسفن نع هيف ىوريو ةيدمحلا رارسالا بحاصراتخموهو ٠ كتعاطو

 نسحاف هروصوهقلخ ىذلل ىهجو دحيس ) ةوالتلادوحس ىفل وش سو هيلع هللا ىلص ناكو كلذي

 نيقلاخلا نسحا هللا راتف) لوقرمث ارارم اهلوقب ( هتوقو هلوحب هرصبو هعمس قشو هتروص
 ١ ىنم اهلشتو ارخذ كدنع ىلاهلعجاو ارزو اهبىنع عضو ارجا كدنع اهبىل 1 مهللا

 | ناحسةدحس أر قنا ىورلا نيدلا رحف نبا ا او كاملا هلع كدتع نم "تليق 6

 ناكنا اننا تسل هلوه وشن مهمع ن نسحتبا ون دج اسل ا هش اطلا ندا وهناحعسسو رك ؟ ذاماهلامض

| 
 رحسملا كيد ولن ردجاسلا نم ىناعجا مهللا ل اكف ارعالاوا ليزس اهيا ًارقناو4 ال ل

 ىناعجا مهللا د لاق ةدحسل !! ملا ار ناو « كسا - ناربكماملا | ند نوعا را كيذوعاو كدمحم

 ةدحس ا رق ناووكياتك :و والات دنع ناك اللا كلنيدجاسلا نييدهملا مهللع هل كدابع ندم

 ىلج ىحا ىل 1ول 1| لاق اق * هريغىفاذكو «كل نيعشاخلا كلانتكانلا |نم 6-0-1 مهللا» لاق محلاو

 عم ءاسلل بحتسو هسالاصلا ةدحسل ١١) نم ىوقا نوكتال اهناال م ادد ًاشاهف ا ناو

 ِِ : ١ 1 2 0 ل نيسعتلاال ةوالتلل دوحسلا ةنطرتشيو هماما ةلزنج هنال هلق هنئآر مقر الو ىلاا عم دحسا نأ

 ا الدانجلا ةدهنا نعينادل رسل و اهد دع دجع نا هيلعق ةددعتم تادحعس ه.اعزاكولىتح 3

 اذاو همحأن 5 نعادؤ 2 رح دوحسللاٌ هدم ءماسلا . نكيملاذا | اهوافخا ىلاتلل بحتسيو اذك ة هب الو
 , تح 1

 بحس ةيادهلاىثا وح ىفىزايخلا مامالالاق * ةدابعلا ىلع هلاثح رهجنا هلسحتس اًهتمناك
 ناك اذا ةيلالا تالت كلن الك, 'ةدحسلا"نحتستالو "5 ذاك ج1 هل م

 . --- !!نا
 ما 2 جاتح ريغ اح ١ سى برلاو 5 مال بلاةيلع لوسرلانا فلاو ادحاو سلج ا ا

 1 3 مر دلتا هع 1 | ملغا هلسدقلا حودفف هرمس ,سدق ىبرعلا نب دمم



 مص م م يد تت

 ظحو هبرقحم ىنعي لوهجالا درولا ر ا" 37 انامل" لإ لاو بلا ضئار فلا لزرع |

 ثيدحلاىف ءاجذا درولا بسح ىلع ةرخ ًالارادلافدجوب دراولانا امهللا هلوصو هجوو هسفن
 هذه ءاوطناب ىوطني درولاو ( مكلامعاب اهومساقتو ىت>رب ةنجلا اواخدا لوقب ىلاعت هللانا )

 ساكاالا«ءالقعلا دنعهب ىتتعنام ىلواو .هبلع بتم وه ذا هتاوف بسحم هباوث توفق رادلا

 اهل لقف باوثلا بلط مدعب كسفن تللعت اذاف هباهذب هندئاف بهذت ذا هدوجو فلخالام

 دراولاو لقف ضوعلا بلط ىلا تنكر ناو ةيدوعلا قحوهذا كنم هركذ بكااط وه درؤلا |

 هنم كيلطم وه امهقح بجاو نم كنم هبلاط وهام ناو كسفن ظحنمال هنم هنيلطت تنا

 بلاط نكااولاق دقف كالوتي هبايف هل هسو كالوا لمعلاب اسفن بطق كظحو كضرغ نم
 كلاطي كالومو ةماركلا بللطتو 0 ةننااركلا كلام كالو ةتامشتسالا

 افا لاق : نيف قاوكت كال ىلوا كبر قحب نوكت نآلو ةماقتسالاب

 مزادربب ا 06 لايخاب * روصقنيع دوب هكمهاوخت روح تصح

 قالخالاو لامفالاب هرك ذا ىا 6 كسفنىف كب ر ركذاو ) ةيمحتلا تاليوأتلا ف لاف

 هللا قالخاب اهقالخا لدبتو اهب هللا ما ىتلا لامعالاب كسفنلاعفا لدمت ناب كسفنىف تاذلا»

 هلوةرسوهو (ىبقن قدن رك ذ هشنفف نك ناو) لاق مكاذهو ؛هللا:تاذى اهنا ىشاو

 فك اهتاذىف هتاذ ءانفاب هسفنىف ةعمشلا ركذامل ششارفلانا ىرتالأ © ؟ركذا ىوركذاف ١
 ةقيدشو: عرضت ) لاثملاو .لثملا*ْنَع ةهزتم ةارتشملا*كاثْنأ لع اهئاقسأ ةناقنا: ةعمشلا-ةنركذ
 هللا: ليدم وكانلا اذه ةيادب ىلع ابنا خوتشملا (لوقلا نسازيلا نواز
 نوكيبهتلؤطلا ناد: هللا الخ ابعولختتلاب: هلطاسوأو !ةةرهاذ ظفلكتلا+ ن وكم ةعب معلا لاثعاب

 اذهو اهب لوقلا رهج نع امهنم نوت ةقبقحلا راوناب هتاذىف اهتاذ ءانفاب هتباهنو انطاب افخم

 لزالا ودغيلاريشي © لادآلاو ودغلاب ) (رفك ةيبوبرلارس ءاشفا ) ماللاهلع هلوق ةقيقح

 روكذملاو ركاذلاو قيقحلا ركاذلا وه قيقا روكذملاو ىتيقحلا ركذلاناف دبالا لاصآو
 م 6 كرك ذا ورك ذاف) لزالا ىف لاقىللاعتهنال ىدبالاىلذالا هللاوه ةقبقحلا ف
 ةققح اذهو وهالا هركذام لوقت انا ىلع ةقةطاىلع روكذملاو ركاذلاوه ناكو مهبطاخامل

 ( قالفانلا نم نكتالو) كالو: انزال الوادي زكذان «يكوارلا نشحن تفلت لاوق
 ةيمجحتلا تاليوأتلا ف ام ىهتنا ةقيقللاىف هلاوه روحزلاو رك "< اذلا نا نو.كلعيال نذلا

 ندومت هدجس زا دندركم مظعت كم رافك هكدناءدروا ] ىنشاكلا لاق هي نيذلا نا

 لامس واةناجست وع 311 5وه اهدار و انازعأت الك دش إلا ةتل انكم هدوم زستو ]ل ادخن
 يقل كيردنع ف 250 تلارديا سك يسكر دوحمزا نا رفاكرك ١ دمت ىا ديام رف.ه

 5 توكل » 3 ناكملاآلا ةفاكنملا ترق ةناكملاو فرسشلا برق هيدل نيدرقملا ةكئالملا ا

 ىأ 6# هنوحبسل و 00 هباو ما امدح اهنودؤي لب 3 هندانع نع 0 1 ديس ىع ادرك“ "]

 6 نودجسي # رصحلا لعفلا ىلع راجلامدقت هك هلووإف هيث رك“ نان 'ىانالاملك نع ةلوهتالا

 | كلذاو نيفلكملا راسب ضار ,مكوهو ايش هب 5 للذتلاو ةيدوبعلا ةياذب هلوصخم ىا

 عرش )

 ظ
1 



 فارعالا ةروس ميو م07 ةجح

 ؤزغلاناوثنال هناحنس هللارك ذ ركذاع كل يخ وهام ا ( ( للاركذ مكباقر اوبرضيو مهباقد
 (قركذ نيرصلعألا) لاق م ىلاعت قحلا سدلج ركاذلاو ةنْلا لوصح هللا ل يبسف ةداهشلاو
 ةنلالوصحج نم لضفا قحلادوهشو رك اذلا:دوهشم قطاف ادوهشنم نوكي نادال ازفلكلاو

 هللاركَذي نادسعلانم بولطملارك ذلاو .ةمعنلا كلت لاكو ةنْللا لوصحدعب ةيؤرلا تناك كلذلو

 ىفتتتف هبر ىلااهجوتم ةيلكلاب نوكي ثيحب هاوق عييمحو هحورو هيلقب ارضاح نوكي و ناسللاب
 لازيالو هيلقىلا هال نمر كذلا لقتنيهيلعمواد اذا مث .هنع سفنلا ثيداحا عطقنتو رطاوخلا

 تقرشاو ) مكحب دبعلا نطاب رونيف هبويغ راسا ءارونم قحلا هلل, ىتح كلذب ركذي
 قحلاىف دبعلا ىتفيف ةيناذلا مث ةينامسالاو ةيتافصلا تايلجتلا ىلا هدعيو «اهبر روب ضرالا |

 ةيونتلا عافتر ءاب كلذتو انزكنموزايرك 15 قطا نوكيت ةلاجح ودشاداج قيلباع عاش و كذ

 هرب هكر ىرصتقلا دوادل سوسن عرشو اذكاةيعإلا ةقيقلا فاشكتاو

 ملك ار ثداح فصو دزوسب سي * ميدق فاصوا 11 ىلن نوج

 مسالا اذهرس نيبو هيب لصحب نا بيرالف هنف موادو ءاهسالا نم مساب لغتشا نم نا لعاو * |

 ةسانملا كلت تيوق ىتمو لاغتشالا ردقبام ةبسانم هلضفو ىلاعت هللا ةيانعب هحورو هبلغتشملا |

 هذه ةطساؤب ةيقحلا ةامنالا نيم .هلوادم.نيي:و هيب لصخم..هلاكو: كاغتشالا::ةوق:بتسجحي كلو

 ةيناثلا ةيسانملا هذه اضيا لامكل ادح ىلا تغلب ىتمو الاكو ةوق اهردقب ةبسانم ةاصاخلا ةيسانملا

 ىلاعت قحلا هاممم نيبو هن لصحي هلاطعو هناحبس قحلا دوج مسالا اذه نيب و هني, ةلصاحلا

 ىلغي ةسسانملا هذه بيسي دعلا نال لامكلاو ةوقلا ةهجنم.ةيناثلا ةيسانملازاداقمب ةبسانم
 هلهناحيسق حلا ىلحت ذئايغ سندلا مكح عافتراردقب سدقلا ملاعل ايسانمريصيو هسند ىلع هسدق
 فراعملاو مولعلا نم ءاشام هيلع ضيفي و هدادعتسا ردقب و اهبسحب مسالا كلذ ةيتام نم
 علطبف ةيلباقلا هيعدتستو نطوملا هعسيو تقولا هيضتقي امسح ةينوكلاو ةيهلالا رارسالاو
 ىشاوحىف اذك ةمفغلاو للهجلا دعب ةفرعملاو معلا هللصحبف هلبق هيلع علطيملام ىلع كلذ دعب

 0-0 7 أ
 ءاملعلاو خعاشملاقفتاو لجالا لواحوىلا هددمب هللا اندما لجالا انخيش ةرضحل ةحافلاريسفت

 رفسلا ىوس بابسالا نه بيس هدرو ضعب نع هعاطقناو هل دراوال هلدروال . نمنع هللاب

 هتافف درو هل ناكنمل ىئتنف .نالذخلاو ىلاعت هللا نم دعبلا ةمالع ت توملاو مرهل انرنغنملاو

 نم سبل هنا عم دجهتلا ةفوصلا ىضقت انه نمو عوبسادعبولو ه. قايؤ_هكراذدتينا كلذ
 عقو نطابلا تافصريغت تادابعلا رئاسنم لب داروالانم دارملا نا اذهىف رسلاو ٍضئارفلا

 عومجما ىلع رثالا بترتي اماو اهران اب سحيال لب اهراث ١ لاش لامعالا داتا و. كلفلا لئاذر

 ىلاوتلاو برقلا ىلع ثلاثو ناثب فدريملو اسوسحم ارثا دحاولا لمعلا بقعي نكيمل اذاو

 اهمودا هللاىلا لامعالا بحا ) ملو هيلع هللا ىلص لاق رسلا اذهلو اضيا لوالا رثالا ىجمبا

 سفنلا نال بحا هيلع موادي ىذلا لمعلا ناكامتاو كلمنبا لاق + لمعلا ىا ( لق ناو

 نوركتياكداروالا كرت فوصتلا لهاركتي اذهلو ىلاعت هللا ىلع لابقالا هببسي موديو هب تفاأت
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 اوبرضتق مودع اوقلتنا نم لضفاو مك كلريخ وهام, مكتبنا الأ ) ثيدحلا ىفو دارك ىلا

 روابىك ظفاح هبا نايمرد 71 نامبرد موس رتفد لثاوارد



 سن ل معجب مملوك وى عيمجكو تكول وجم 2

 <22 ه2 < جي

 باصحتسا ىف ةدراولاو رك ذلاب رهجلا باحتساىف ةدراولا ثيداحالا نيب ىوولا عمج |

 ةلمعابو طاشنلاىف ديزيو مونللا درطيو هللا هعمس فرصيو ركفلا 0 و

 برغملا ىلارصعلا دعب تقولا وهو ليصأ عمج لاصآلاو -سمشلا عولطو ةادغلا ةالص نيبام |

 ' ركذب اهركذ نع تكا راهنلاو ىلللا نع ناتدابعلاص آلاو ودفلا ليقو .لاحلا ءوسملا هلاح 0

 مص +٠ عساتلا ءزمحلا

 | مالسلاهيلعلاةكلذا و ةحتافلا ف مكحلا هبقيسامالا" سيل ةمئاخلا ىف نوكيامناف ةقباسلا فوخو
 ' دارملانوكينا ىلا ةيسنلاب اذه ريقفلا لوقي *ىهتنا (ةمايقلاموب ىلا نئاك وهاع رقلا فج)

1 : 2 ١ 

 ةحنافلاو ةعاخلا فوخ نم هبنونما ءابلوالا 3 لي ءاسن الاف الاو ةمالاوه هب الى ناطخلاب

 ناك املو مهماقم بساني رخآ عون نم نكل فوخ مهلهذ ١ رهظينا ناسنالا لاوحا لك ١
 ةفيللاو عرضتلاب هديقو لوالا دوصقملا مثيل رك ذلاب هللا ما هسفن ةيدوبع ةلذو هللاةيبويد ةرنع
 ىناثلا دوصقملا متبل

 0 ير 12 كما ىلو © حنه كلذ هك رنا كن ا
 هناف رهجلا نودوه امالك املكتمو ىا لاحلاوه فوذحل ةفص © لوقلا نم رهجلا نودو

 | رصتقغي لب اديدش ارهج رهجيالنا هلي هلا ةالضيف ما نف ركفتلا نسح ىلا برقا
 | قرفلاو . ”سموهفالاو سانلا ةجاح قوف رهجمال فشكل ىف لاق * هفلخ نم هعمسيإم رد ىلع
 ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىأراملو ةءاسالا نم شا ةهاركلاناوه ةءاسالاو ةهاركلا نيب
 لاق ناطشلا درطاو نانسولا ظقوا لاقف هلأسف هتوص اعفار ل سوهيلع
 اضفاخ أرقي هدجوف هنع هللا ىضر ركبأبا ىلاو (اللق كتوص نم ضفخا) مالسلاهيلع
 دقو (اليلق كتوصنم عفرا) مالسلاهيلع لاقف . تيجان نم تع.سا دق لاقف هلأسف هئوص

 لضفا رهجلاو نومئانلاوا نواصملا ىذأتوا ءايرلا فاخ ثيح لضفا ءافخالا ناب هبرارسالا
 بلق ظقوي هلالو نيعماسلا ىلا ىدعتت هداف نالو يك ١ ةف لملا نآل كلذ ريغق

 هوحنو ةالصلاىف ريبكتلاب توصلا عفريف ءاصقتسالاو ةفلابملاز| رابخالا دنع راتحلا نا
 | ءايرلانع ةيلاخلا ةناكتسالاو للذتلاو عرضتلا عم ءانخالاو رهجلا نب ىطسولا ةلاخلاو ءوركم
 جلا نإ فاشكلا حراشنف قبسدقو قراشملا زاؤنا قاذك ءاملعلا قاف هوركمربغ راج
 ه(لاص آلاوودفلاب ههيفةخسارلا رطاوخلاهبلق نم عاقل توصلا عفرب ىدتبمل صايدق دشرملا
 سس مع ها | ىهو ةودغ عج ودغلا ناف تايشعلاو تاركبلا امو نيتقولا نيذهف هركذا يا رك ذاب قلعتم

 ملاعلا لاوحاريغتن امهيفنال ناتقولا ناذه صخو ةمتعلاىلا برغملا ةالصنم ةيشعلاو ىثعلاو
 لكف ةرهاقلا ةردقلاو ةرهابلا ةمكحلاب فوصوملا هلالا وه هيفرتؤملا نا ىلع لدي ابجم اريغت
 | ليوحتنم فوخلاو لاهتبالاو عرضتلاب اهيفرثؤملا رك ذي نا هل ىنتبني تاريغتلا هذه دهاش نم

 | 6# نيلفاغلا نم نكتالو  ناكمالا ردقب هيلع ةبظاوملا امهيف ىلاعت رك ذب ةارملاو اهو ر م
 اهلوَش ىتلاراكذالا ىناعم هسفن ىف رضحتس هجو ىلع هبر كذب ناب الواسع ىلاعتهظازك ذ نع
 هلوقب هعبتا مثراكذالا نمل وهام ىناعمي اذراع ىلاعت ركذي ناهسفن ىف هللارك ذب دارملانافهناسلب
 ( نيلفاغلا نم نكتالو )



 فارعالا ةرود معك ١7ه جم

 طق امالا 3: : هراشالاب راكنألا انه ىهنلاقيرطامتاو ىلوا مالكلانم هريغق وردم
 تاصنالا بح ةفدحوبا لاقو ىفاشلا بهذموهو ةيطخلا لاح ىفوهامتا ىهنلا اذهناب راعشا
 ءاوس اقلطم ىا ( مالك الو ةالصالف مامالا جرخاذا ) مالسلاهدلع هلوقل مامالا جورخب

 بط نا لق مامالا جرخاذا مالكلاب سأبال لاقو مرحملل حاجرتلاو بطخمملوا بطخ

 لخم مالكلاذا عاتسالل ه رك امنا هيف مثا الامي ملكتلا نال ةالصلاب لغتشينا لبق غرفاذاو

 ١ ةطخ ىف مالكلا 4 ةشقلا ىو * اهدعيو اهلق عامسا الذا ةبطخلا لاح ىلع رصقل اهعامسا ضرفب

 ةيطخ فالخ ةالصلا ةحضل طرش ةعمج ا ة ةيطخف .ةئس نيدنعلا ةطخ نال 00 ريغ نيدعلا

 | جرخاذا هنا لصاحلاو ( جرخيلف جرخنا مكنم ءاشنم ديعلاموي ) مالسلاهيلعهلوقل نيديعلا

 ' ةياهلاىفهلعصن ةبطخلا تقو اهئاضقىف ةها رك الف ةتمافلااما ةلقانلاو سانلامالك مرح مامالا

 | عطقالفنتم هعورش دعب بيطخلا جرخ هابشالافف لاق * قافتالاب زئاح هوحنو حيبستلا اذكو

 ا عفشلا ف عرش ناك ن ناو ىناكلاىف ىفاك لسو ىرخا اهيل ا مع ةئكر ىل نا ىنعل نيّسكرلا سأر ىلع

 هريغو هايشالاىف ىفاك حبحصلا | ىلع 5 اهمن ةعملا ةنسىف عرش ناكولو راتخالا ىفامك همنا ىناثلا

 جرخبف هناشل امظعت الاخ اناكم مامالل نوذَح_ مهنال برعلا ةداع ىلع ةدراو جورذلا ةرابعو

 مامالا ماق وهف ان رايدف مالكلاو ةالصلا نع عطاقلا اماو ريملا ىلا دوعصلا .دارا نيح هنم

 أ طرش عامسالا نسحو عامسالا نسحىف طرش تطال مك | تاليوأتلا ىف لاق *© دوعصلل

 0 7-3 أباوتصتاوةرهاظلا مكتاذ ابهلاوعمتستل ةرهاظلا مكتسلأب (اوتصنا) ةراشالاو عامسالا ف

 لج ةرلا 0 نومحر تمكلعلا) ةنطابلامكتاذاب اوعمتستل ةنطابلا
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 تلو عزان جنو الا حولا لاق : ( نارقلا

 امان مثجدنيا ىرك زج دشرخزا هك * قرحزج تشي تندصان 31 رقزاةكدؤين حم

 أ ةلفغلا يوط "رك ذلاو قلخلا عيج اولا نوكيا توت 6 كبر © دما هي ركذاو ©

 | ىنألا مالكلاب رك ذلا وهو د كسفنىف  مئادلا روضحلا ماقم اهنال ةنْلا ف نوكبال اذلو

 أ ةءارقلا نم اهلك راك ذالا م رك ذلا اذهو ةباحالا نم برقاو صالخالا ف لخدا ءافخالاناف

 ْ حيبستلاو ندم زج ركذلا لضقن رمل ةيدمحلا تارا لاق ا" اهريغو ءاعدلاو

 لاخلا عقوم عقاو ردصم ه# اعرضت 00 لمعىف هلل عيطم لك لب ءاعدلاو ريكتلاو

 عرضت ' لاقي ةناكتسالا و لذلاو عوضخلا ةعارضلاو ه7 اعتضتلا“ ىاأ كل 51ةلعافر نك

 للاب نيفراعلا ضعبلاق *« هصالخا و ءاعدلا ىف داهتجالا لاهتبالاو للذتو لهتبا ىا هللا ىلا

 هيدفعام لح كاذاتعلا لك اهىف عرضتلاو تانكسلا لضف! موصلاو تاكرحلا لضفا ةالصلا

 تارئادلا كالفالا

 الطلا ىتملعام كَدوَج لضفنم « هلطاو وجرا ام لت درت ملول

 لاحوىا اهليقام راسكتاو اهنوكسل ءاي واولا تيلق ةفوخ اهلصا ءاخلا رسكب ه6 ةفيخو © |

 ا .ةمئالا فوخولامالا ف دب ,يدقتلا فوخ لواتتي فوخلا اذهو خرشلانبالاق افا اتلنإك |

 جو 6 ثل - ؟٠  نايبلا حود )
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 امي م. جم ع.اتلا هزجلا
 له سم وعجل وج نا نسا هج ا

 ةالصلا جراخ اهبابحتسا ىلع ءاملعلا ةماعو اهريغو ةالصلاىف نآرقلا ةءارق دنع تاصنالاو |
 ةالصلا ريغىفأر قي نم لك ةءارقل تاصئالا موقلا ىلع بجيالو ىدادحلا لاق « ريسافتلا فاك
 ىلع مثالاف عامتسالا بتاكلل نكي الو نار قلاأر قي لجرهبنجيو هقفلا بتكي لجر ىباحلالاقو «
 لبللافحطسلا ىلع ًارقول اذه ىلعو مهلامعاب سانلا لاغتشا عضاومىف ارهج هتءارقل ”ىراقلا

 نوددُح هلمتل وا ودمت هلهاو تدلل اره ىص . ةصالخلا ف اذك مثأي ماين ساثاو ارهج

 نارقلا ةءارقدنع هقفاا ةءارق اذكو .الفالاو ةءارقلا لبق لمعلا اوحتتفازا عاتسالا كرتىف

 عاسالا ف للخلا عبو رثك اناو عاّمسالا نيراملا ىلع بحب ادحاو بتكملا ىف 'ىراقلا ناكولو

 للقو . تاصنالاو عاّتسالا رت اهنمضتل ةلمنآرقلا اوأرّقنا موقلل هركيو - هيلع بيل

 حرمشلا ىفىلاخلا هققحام ىلع ةيافك ضرف نارقلل عاتسالاو تاصنالانا هيف لصالاو هبسأبال

 نا رقلا مث دنع ارهج صالخالا ةءارق ىلع مهعامجاب سأب الو ةينقلاىف لاق + ريكلا

 ناتقلح دجسملاف مهو هباحصا ىلع لخد مالسلاهلع ىنلا نال عامسالا همزايال نا رقلا

 مزلولو هقفلا ةركاذم ةقلحىف سلجو نارقلا ةءارقىف ةقلحو هقفلا ةركاذهىف ةقلح

 هترك اذمو هقفلا ةليضف ةراشا هبفو كلذ لمفام. عامسالا

 ثنخددرك نيزاريغدناوخ كر ه * ثيدحو ريسفنو تسهق١ نيد ملع

 وكيد دا نيوتن: بك مذا ذنعل 'هدكم ةزرواقلا قا" ناو قلا*ءءازق ناستخمالا تاضنف «لاقد'

 0 ابتز ادعيلم هعمل لغا ناكازاء انجل وهل ىكشلا تح لوقا ودحأا انعالعمو
 ةسيتاماهنال ةيطخلا ةيآلاىف لخديدنا معامت * ةهور كه ليغاشسا موقاذتعي اؤهدتاوأ زيبا

 انايثا طابتحالا قيرطب ةبطخلا قحىفو نارقلا ةءارق قحىف هرهاظب لمعنف نارقلا ةءا

 ىلاعت لالش ىلا ىلع :كيطخلا ىلع ناو تصنيو ةبامخلا عمسيف ةهبش هيف ليدي ا
 ىلصفف هيلع اولص ًارقاذا الا قالا ىف لمعنام هنف لمعنق ةطخلانم ءزج كلذ نال مسودهيلع

 اوتصناهلوقوهلع اولص نارما هلع هجوب هنال هناسل كرحالو هملقو هسفنىف ىا ارس عمتسملا

 طاوحالاو زيتملا نعدتعتلا ف :اوةلتخلاو :ةاميتالت .١ نوكي-ىتح هناا تصتماو هسفنىف ىلطتق

 تود نالو نيعمتسملاب اهمشت هيف نالو عامسالا رذعت ناو تادنالا ضرفل ةماقا توكملا

 ةيناخراتتلا ف لاق * ةبادخلا عاتسانع مهعنعو مهلخثيف هماما ىتا فوفصلا غلبي دق همالك

 ىلع ةالصلا اذكو هناسلب نوكيناالو ىدايالا عفد موقلل زوجمال ءاعدلاىف بيطخلا عرشاذا

 ءاملعلا ىلع بجيو بلقلاب زوجيو اومثا اواعف ناف ارهج ناسللاب مالسلاو ةالصلاهلع ىتلا

 حيبحصلا اانكنم ا نيح هئنعبوا هدس راشا نكل ملك يه وأو رك م نع اههنوا فورعمي

 تملكتى ا (توغادقف بطخي مامالاوةعملا موي تصنا كبحاصل تلق ذا) فيدلا قود سيال نام

 6( فورعمي د

 ا رش هريغو هم رركيوا ةقفلا نم بتكي لجرو . 1 وااوهف نوقانلا عمتساو دحاو ًارقولو

 | اسما ناك ناو ةبطخلا لاح ملكتيالو باستحالا باصنىلاقو * اومتا اوعنع+ناف مهعنم

 | سما هنا عم 5 0 لا مالكلا عاو "اروح نع ىهن هبق ىووآلا لاق *ىنني الاعب
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 أ عامسالا بوجو ىَضتأ يركلا مظنلا ضاظا معا عوك رلاو هعم دوجسلابالا عوشملا |



 - هلا هوو دج د وج رس ا جمب

 دوب هك تسناكو ندعم ىليرد نانحمض #« 1و 10107 ندتم لا د ناستع 3 نطل رك تا رهو بلاط |

 لاقو

 دوشن ناجم وؤلْؤل ىلكو كنس رههنرو * ضيف لباق دوش هك ديابي كاب ىهوك

 00 هلوقب هفدرا ( سانلرئاصب اذههلوقشبإ) نآرقلا نأش ىلاعتو هناحبس مظع الو

 هنأشناف هيفا لمعو لوبق عاّمسا * هلاوع.ةساف إي ةميظعلا هنوؤش تكد زعذلا 4 نارا

 اوقرف لعفلا كلذىف لاتعالاو ىتسلاو فرصتلا نم لاعتفالاىفاملو اقلطم عامسالا بجوب

 هعامس قفتانم عماسلاو هيلا ايغصم عامسلل ادصاق ناك نم ع.تسملا ناب عماسلاو عمتسملا نيب
 لالخىف اوتكساو ىا 6# اوتصناو »8 سكع ريغنم عماس عمتسمه لكف هيلا دصق ريغ نم

 توكسلاو تاصنالا نيب قرفلاو عامسالل اليمكتو هلاماغعت اهئاضقنا ىلا اهوعادو ةءاؤقلا

 فالخب توكتلا ىلع هانعمىف رصتقبالف توكلاو عاّسالا هموهفمىف ذوخأم تاصنالازا
 ْ سابع نبا لاق + هتارمث ىصقا ىه ىتلا ةحرلاب نوزوفت ىا 6 نومحرت مكلعل 8# توكسلا

 مهجئاوحب نووحألف ةالصلا فن و.ءلاكتب ة 5 لا هذه لوز' لبق نوملسملا ناك اهنع هللا ىضد

 هذه ىللاعت هللا ل زئاف اذك نولوقف قب و من لص ؟مهلأسف نولصي مهو ةعاجللا لجرلا قأيو

 ةفشح وبامامالا لد با هاهناكرا مظعااهن 3 1 فلا 1 ةالصل دنع تاصن الاب مه سما وةيآلا

 مامالا فلخ ًارّشالفمومأملا ةءارق مامالا ةءارقنا 3 بجاو ىدتقملا تاصنانا ىلع 35 هلا هذه

 | قب عامسالا تافاذاف تاصنالاو عامسالا نيصاهملع بجوا ىلاعتهنال رهجما مامالارسا ءاوس

 نعال مالكلا نع ىهنلا وهناك ناوهبرومأملا تاصنالاب دارملانالالدتسالا هجو. اجاو تاصنالا

 ةب آلانااولا نيرسفملا نم ةعامجنا ىلع بيسلا صوصخال ظفللا مومعل ةريعلا نكل ةءارقلا

 هريسفت ىف ىدادحلا هلعجومالسلا هيلع هفلخ نا رقلا نوأرش اوناك نيح ةصاخ ةالصلاىف تلزت

 اعفد مامالا ىلع هيك اهنه هعنم لب ٍمومألا نع ةءارقلا ةفشحوبا ل هاشالاىف لاق +“ حصأ

 وهو ميرحتلا ةهارك ةهوركم مومأملا ةءارقف ىهتنا ىهزالا عماجلاب دهاشياك هيلع طيلختل

 ةرطفلاأطخادقف مامالا فلخ أرق نمهنعللىضر ىلءلاق *كلم نإال عمجما 0 حصالا
 ةءارقلاىفهورظانيل هنعللا ضر ةفينح ىناىلا اًواج ةئسلا لهانم ةعامجنا  ىكحي  ةئسلاىا

 ةرظانملا سما اوضوفف.عبمملا ةرظانم ىننكميال مهللاقف هيلع اوعنشيو هوتكبيو مامالا فلخ

 هعم ةرظانملاو لاق من اولاقف مكملعا اذه لاقف دحاو ىلا اوراشاف هرظانال مكملعا ىلا

 ةحملا هتمزلاو هترطانناو لاق من اولاق مكيلع مازلالاك هيلع مازلالاو لاق م اولاق مكل ةرظانم

 ةفدحوبالاقف انلوق هلوق ناكف اماما هبانيضرانال اولاق فيكو لاق من اولاق ةجحلا مك تادف

 لاق .٠ مازلالاب هلا هرفاف انعبونيوهو ان ءارق هنءارق م ةالصلاو مامالا انرتخاامل نحنف

 تاصنالاو عامسالابالا كلذ لصحب الو هبلمعلاو ركفتلاو ربدتلا ةءارقلا نم بولطملا ءاهقفلا

 | عامسالا بجو اريك ذتو اظعو تعرشامل ةعمجا موب ةيطخلاكوهو كلذ متؤملا ىلع بحف

 | مهللصحبالو عوشخلل تعرشاهنال ناكرالا راس فالخم هسفنل لك بطختن اال اهتدئاف لصحيل
 هو بسب مه سوم ص مسا



 مك 7٠9 عج عساتلا ءزلا
 هع

 عابتاالالعفا امىا  عبتاامنا ف مهيلع ادر 4 لق 6 ءافطصالا ىنعم ءاتجالا:نوكف ىلاعت

 نارقلا 46 اذه 9 اهلحرتقمي تسلو تايآلل قلتخمب تسل 6 ىبر نم ىلا ىحوبام ظ

 درفملانع ربخا ٍباوصلا كردتو قحلا رصين اهببولقلل رئاصبلا ةلزنمب 6 مكبر نم رئاصب © |
 ةراوبأ تم ناوستقلا مهذا 6# نونؤي موقل ةمحرو ىدهو ب تاياو ىولب لع هلامشال عما

 ىنلانااك هنا ىلا ةراشا ةي.الاىفو © هيرومأملا لوقلا ماك نم ةلملاو هراثا نم نومتتغملاو
 ب دلال نع وفنلا ةيك زنا ىلع ةردق الف ىنابرلا ماهلالا عت, ىلولا كلذك ىهلالا حولا عبتي

 نوكيال نءاتسااناشنو :داشرالل اص ريغ ىوه لها ناكل ىدهلا عبتيمول اضياو.ماهلالاو

 نيلج رب اذاو ةيطصملاب تنك لاق معلا لها ضعب نعو «* ةيالولاو ةوبنلا رارسا ىلع انما

 5 رم لعلا اذهل لمجت لاعترخ الل اهدحالاق افرصنسنا ادارااملف ىلاعتهللا عم ةولخلا ىف ناملكشي

 عصهيف قولخمللاملك !الذا ىلعتسم نع لاقف تئشامىلع مزنعا هللاقف انيلع ةحح نوكيالو

 لبج ادعصف اًتطرش طرش ىأ ىلع تلق طرششلا ىلع الاقف امكعم انا تلقف امهتعشف لاق

 هللامسقامي ىننأي امهنم دحاو لكل مجو هيف تلخدف هيف دبعتالاقو فهكى لع ىتالدو ماكل

 معاو لالخلا نم لك ١و سوطرط ىلا ريسا انهه مقا ىتم ىلا تلق مث ةدم تشبو ىللاعت

 امهم, لحتر انار لدا ورهتس ام تقاوي وسط: تبلد و كج رحف ؛ناوتلا ازقأو معلا سانلا

 كلبهول انربصاك تريصول كنااما قاثيملا تضقنو كدهعيف تنخ نالفاي لأقو لع فقو دق
 مدَقِب برغملا ىلا قرسشملا نم ٍضرالا ىط ءايشا ةثالث لاق امكل بهو ىذلاام تلق اذ بهوام

 لاحلا اذه امكل بهو ىذلاب تلقف ىنع بجتحا مث اًنئشاذا ةبجحلاو ءاملا ىلع ىثثملاو دحاو

 لاقف ةدوع لاحلا كلذ ىلا ىلله تلقف لس لاقو رهظف ىلق تيوش دقف ىلترهظامالا

 ظفاحلا لاق : نئاخلا نمؤيال تاهه

 شاببم ايمككو غرميس بلاط هزرهب + ىوتش ىمت نخسرو نك ىوحجياذو
 نوفدملا ىهوج خبشلازا  ىكح  ءاشينم ىلع نع ىلاعت هللا نا ىلا ةداشا ةياكملاىفو

 : مهدقتعلو ءارقفلا سلاخب رضحن و قفوسلا ف ىرتشبو عيل ناكو قتعف 5 ناك ندعىف ا

 ءارقفلا هتلاق ندعىف نوفدملا دادحلا دعس ريبكلا خيشلا ةافو ترضح املف ىءا وهو

 قومنم ثلاثلا مويلاف رضخالا رئاطلا هسأر ىلع عقي ىذلا لاق كدعب خبشلا نوكينم
 ثلاثلا مويلا ناك املف مايا ةثالث هربق دنع ءارقفلا عمتجا قوناملف ءارففلا عمتجمام دنع

 ابيرقعقو رضخا رئاطباذاو خيشلا مهدعوام نورظتني اودعق نار قلاو رك ذلانم اوغرفو
 راط دق رئاطلاب اذا كلذك مهانيف هانعو' كلذ ىحذتي ءارقفلا 'راك نم دحاو لك قبف هنم

 ءارقفلا هيلاماقف كلذ ءارقفلا نم دحال الو هلرطخم نكيملو ىهوج خبشلا سأر ىلع عقوو

 لجراناو ةخيشملل حلصا فيك لاقو ىكبف ةخيشملا ةلزنم هولزنيو خسشلا ةيواز ىلا هوفزيل
 هلاولاقف تالماعم سانلانيبو قسو تاعب ىلعو مهبادآو ءارقفلا قيرط فرعاال اناو قو

 قوسلا ىلا ىغما ىتح ىنواهما لاقف كمدلعت ىلوتي هللاو هنم كلدبالو ىوامس سما اذه

 قوسلا كرثمث هقح قح ىذ لكىفوو هناكد ىلا بهذف هولهماف قلخلا قوقح نم أرباو

 ظفاخلا لاق : همساك اىهوج راصف ءارقفلا همزالو ةيوازلا مزلو

 ( بلاط )



 فرعالاةروس مهي 7١١ عم

 لطابلا ىريو ناطبشلا سبليدق مهضعب لاق * ىلاطيش سكعلابو يكلم وهف ةدابعلاىف ةبغمم |

 ىونملافو : امهني, قرفبال مولعم ريغ هتوق ناك نم لاقنم مهنم لب ةيناطرشلاو |
 نك ذاينا كلماب شنازا دعب * نكزاب ناطيش ريشزا ناج لفط ظ

 ءريشمه نيعل ويداب هكتاد * ةريتو- لولمو كزات ونا
 لالح فنكاوأ ةكراوأ دوننا دا مو ةدورفا "رولا اك“ هحتقل

 مارحنادارلاديازتلفغو لهج * مادو ىنيب دسحو» همقلز نوج
 ناهجنا نتفرمنعتهدخ .لبم * ناهد ردنا لالح همقلزا دبا 0
 لا رصاب لكوملا كلملا تانقربلا تاحئاللا باتك ىفديزملاب للادما ديرفلا انختش ةَرضَح لاق |

 كلذب مهركذيف ناطيشلا نم فئاط مهسماذاف امتاد قحلا مهللا قتلي قحلا لها بولق ىلع
 : | ىلع تللانالذخم طاتملا ناطيشلاو نوحميو نورصبسو نوزكاذتُي, مهق قاطيشلا فئاطلا |

 مهف كلذ مهيسنبف نمح رلا نم فئاط مهسم اذاف اعاد لطاللا مهلا ىتلي لطابلا لها رودص

 الطاب لطاللاو اقح قحلا ةءارا اماد ىتامحرلا ناشلاف نوحمبالو نورضبيالو نورك ذتبال ظ
 دابع نوك ىف ةءكحلاو رسلاوه اذهو اقح لطابلاو الطاب' قحلا ةءازا ىناطيشلا ناشلاو |
 ' اهتسبةيادهلا ىه ىلوالا ةءازالانال نيلضفو يلا ناظيشلا دابعو نيدهَمَو يداه نمحرلا '
 أ اهنانم دبال ةيادهلاّن اك لالضلا مزلتسي هنا نم دبال لالضالاو هنمب لالالا ف“ةينالاو |

 زادنبباصع وقتلوا هك ارىسوه نار>اس ند رك مظعت ناسرد مكيرتفد طساوارد

 ا ج10 11و33 تنل صا حصا اسست :٠ ٠> هتك سس 2

 أ ةؤ الا ىا ةلئاغلا -نومأم .نؤكي: ثحم نيل, امس: ناوكيام# لك نا::قزفلاو .ناطتنعلا«ةاقلاب"
 | ةم.ظع ةذلو قحلا ىلا مات هجوت هدعب لصحمو هريغ ىلا لاقتنالا عيرس نوكيالو: ةبقاعلاف

 أ ةكاملا رطاوخلا نيب قرفبال مارا نم هتوق ناك نمنا ىلع خعاشملا عمجاف قا ةروصفف |

 بواقلابابرا مه(اوقتانيذلانا) ةيمجنلا تالي وأتلا ىفلاق © همالك ىهتنا ءادةهالا منلتست

 ١ ىوقتلاوهردص ىلاراشاو ( انههىوقتلا ) مالسل اوةالصلا هيلع لاقأك نلقلاناش نم ىّوقتلاو
 فاطاذاى ا (ناطيشلا نم فئاط مهسماذاإ) لاق اذإف الطايلطابلاو اقح قلاهيزو رص روت

 | رك ذتيفهفرعيو ىوقتلا رونب بلقلا هاري ناطيشلا لمت نم فيظعوت قنلا ىتتلا بلقلا لوح

 نورص همهاذاف اوركذتإ هلوق كلذفهنم زرتحمو هنتحف هيسّفو ءءافص ردكيو هدسفب هنا

 ادلو نامأوت بلقلاو سفنلاناذ بلقلا ناوخا سوفنلا ىنعي « ىتلاف مهنودمي مهناوخاو
 ةصعم بلقلا نم ردصام كلذ الولو ةعاطلاىف سفنلا دمي بلقلاف بلاقلاو حورلا جاودزانم

 دحاو لك مأسيال © نورصّتبال مث ١ هتعاطو هللارك ذب نانثمط الا ىلع لبج هنال |

 ادبا سوفنلا دك نم بولقلا بابرا نمأي الثل هلع لبجام عديالو هلعف نم امهنم |
 مهبواق لاوحا حالصا نم هللاةحر نم مهسفنا ىلع نيفرسملا سوفنلا بابدا طنقالو |

 هوحرتقا امم ةيابوا ىحولا ىخارت دنع نا رقلا نم # ةياب ف ةكم لها ىا ه6 مهتأنجلاذاو 0

 6 اهتببتجا الول اولاق 9 كلذوحتو هيلاانوعدتاوف .كقدصيو انملكي تيملا انالانل ىجحا مهلوقك

 ءارقامرباسك ال وق كسفنءاةلتنم اهتعمحاله ىنعملاف .هعمح ىا هسفنل هاج ىنعع ”ىثلا ىتجا |
 لا نم اهتبلطو كتامهم رئاسنع اهتيفطصاو اهتزيمالهوا كفا هلك نولوَمي مهناف نآرقلا نم |



 دنيز مدرصرب داز ىوزكا را + دنكحم مدر دصقو شتا |

 مك #4 ٠ ٠ 6-0 مساتلا ءزللا

 ثمد ندعو تشكح .دزكاو رام * تكييدتكاو راموح .ىاهنخس نيا

 تسخف نك ارتخزود نبا نك نيه * تسخزودو ريعس مخلاوت مدخ

 هثم تراطخغ بضغلا هلع ىلا ةجوزو السن سيلبال قلي نا هللا دارا ال) ثيدحلا ىفو

 | قلخي قل ىا(وفعلاذخإ ةراشالاو *ناوملاةاحىف اذك ( هتأرما اهنمقلخف رإن نم ةظش

 ىلاعتق حلا بلطوهو فورعءملاب ىا (فرعلابر مكاو ىلاعتو كرايت هقالخا نم وفعلا ناف هللا
 بلطي ن<و هّللايغ ىلا كوعديام لك نع ىنعي ( نيلهاجلا نع ضرعأوإ) نيفراعلا فورعم هنال
 كنغزتي اماو ) هفرعيوهيلطي نم ملاعلاوهلاديالو هللا ف رعيال ىذلاوه لهاجلا ناف هللا ىوسام
 هنارإ ءاوسامكرتتو هللاىلا رفتنابهللا ريغ نم للاب ذعتسافإ هللاريغ بلط ىف غزت ناطبشلا نم

 نود ايام عمسيف كرضنو كعفنياع «ملعز هللا هوعدامل ةباحالاو لوقلا عمل 6( عومس

 اهرضيامب مهسفنا ةياقوب اوفصتا ىا 46 اوقتا نيذلانا لف ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك كرضيام
 لعافمسا فئاطلاو .سملاو ةسوسولا ىهو هنم ةمل ىندا ه6 ناطيشلا نم فئاط مهسماذا

 هب فاط نموا مهب عقوتل مهلوح رودتو مهب فوطت اهن أك 'ىثلا لوح راداذا فوطي فاطنم
 مونلاىف هئيحيلابخلا فيط حاحصلاىفو.لزانلاو ىناجلا ىنعم فئاطلاف ملأ ىا افبط فيطي لابخلا
 ةروسل اماساراو ليختلا ىنعمي مما لصالاىف لايخلاو هنم ممل هنم فئاطو ناطيشلا نم فيطو

 6 اوركذت ب ةلختملا لحيىف هلوزن هفيطو ةروصلا كلتس فن ىلعقلطيو ةليختملا ةوقلا لحي ىف
 6 مهاذاف ف هيلعلكوتلاو ىلاعتهبةذاعتسالاىا دوعسلاوبا ىلوملا لاقو * هنعىهنو هبمماامىا

 اهينهنوعيتيالواهنع نزورحتف ناطيشلا دئاكموأطلا عقاوم 6 نورصبم #9 ركذتلا كلذببسب
 مهسفنا ةياقو نع نوضرعملا ىنلاف نوكمهملا مهو نيطايشلا ناوخاىا 6 مهناوخاو ف

 نوكيىا 6 ىنلاىف هنودمي هه سنجلاهيدارملان وكل عمج اوناطيشلل مهناوخا ريمضف راضملا نع

 8 نورصقبال مث 9 .لالضلا ىنلاو هيلع لمخاو نييزتلاب مهنودضعيو هيف مهلاددم نيطاشلا
 ىهتناو هنغ فك اذا ”ىثلانع رصقا لاب ةيلكلاب مهنودري ىتح ءاوغالا نع نوكسميالىا

 لأس ءايلوالا ضعبنا - كح - ناط.شلا ةسوسو ةيناجونارغطلا لها ةدعابم لقاعلا ىلعف *
 ٌواواب ةروصىف ناسنالا لكيه ىلاعت قحلا هاراف سوسو»و ناطيشلا ىنأي فنك هيرينا ىلاعتدللا

 ةردوصقت وهو هيناوج عيمج نم سسح سانخلا ءاخ ركولاو شعلاك دوسا لاخ هيفتك نيبو

 سوسوف هبلق لبق هموطرخ لخداف نيفتكلا نيبنم ءاخ لبفلا موطرخك موطرخ هلريزنخ
 للطحإ امهم ”هلئقغ خلع ضكشي هلال: نانخلاب:ىمس.كلذاو هدا رو :نسضحف:ىلاثت هللازك ذف هلا

 كلذب ماو هسفتك نيب مو هيلع ىلاعت هللاىلص مجتحا ىهلالا رسلا اذهلو بلقلا ىف ركذلارون

 مدلا ىرجي هتسوسو ى رج هنال هدص م قيسضتو ناطيشلاةدام فيعضتل كلذب ليربج هاصوو

 هلع هلوقل هتسوسو نم مالسل اهملع هتمصعولا ةراشامالاسل اهلعهيفتكنيبةوبنلا اخ ناككلذاو

 هنيرق مسافة لكلا ةمصعلاب هلضف وهف شو هصخو هب هديا ىهل الا ماب ىا ( يسافهيلع للاى اعا)مالسلا
 نوكيامو كلا ءاقلاب قوكيام نانناوطإو+ !لصانا ملعاو * كلذلهنلا سوسوف مدا نيرقساامو

 متاقلاب) 0



 ةذاعتسالا عيرشتو هتمادارملانا الا مالسلا هلع ىنللناك ناو «كنغزني اماوإل هلوق ىفباطخلا نا |

 يفاعألا ةروس مي 5496 >>

 || نوكت ىلا ةذاعتسالا نال نيتفصلا نيتاهب متخو رحبلا ىف لاق * هرش نم كمصعبف هنودبوا

 اوفلتخاو رئامشلا ىف امب ميلع لاوقالل عسيمس ىنعم اف : اهانعم راضحتساب الا ىدحتال ناسللاب

 شعل نمو 0 ىلاعت هلنا لاق نرقلا انقح ىف هنا يهاظلاو طقف نيرقلا وا ناطشلا دارملا له

 هيلع لاعدتا لف هللا لوسر قح ىفو 6 نيرق هل وهف اناطيش هل ضيقن نهرلا ركذ نع
 ا رضي الف هدعبامو هب نرقام الا نيطامشلا نم هيذؤيال ناسنالا نالف نحن اما سلبا سو

 الق مسادق هني رق ناف 5 هيلع ىلاعت هللا لص لوسرلا اماو هيذؤيال نمم ذيعتسيال لقاعلاو

 هلال هدوئجترناك 1 وا: سلا »نكي نا 'ةستل' و غو هع قم تكلس ةذاعتشالا#- هك ,قجتلم
 مهدشا هيلامهبرقاو هلوحهدونج ورضخالا رحبلا ىلع سلبا شرع نا) كلا ىف درودقف

 نا ىهاظلاو ( ماظعلا رومالا ىف الا وه ىئمبالو هئاوغاو هلمع نع مهنم الك لأسيو اسأب

 اك هتيرذنم هريغ هبرثؤي الف هدنع تامهملا مها نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر سما

 ثالث كنم هللاب ذوعا تلقف ىهجو ىف هلعجبل را نم باهشب ءاح سلبا هللاودع نا) درو

 ةوعد الول هللاو هذخا تدرا مث تارمتالث رخأتسي مف ةماتلا هللا ةنعلب كنعلا تلقمث تارم

 ىل بهوىلرفغابر )هلوق ةوعدلاو (ةنيدملا لها نادلو هببعلب اًقثومحبصال نايلسانخا
 هيلع ناملسب صتخمماتلاريخستلا نال هذخأي ملو هدشي مل امتاو 6 ىدعب نم دحال ىنني ال اكلم
 نيطابشلا ءامسلا نع هب عنم مك لسو هيلعهللا ىلص ىنلا نع سيلبا عنمب مل مل تلق ناف *مالسلا

 راهنلا عنمي لبللا نا ىرتالأ اهنع عني الو اهب عنمي كلذك ءاشالا رثكأ لعج ىلاعت هللا نا تاق +

 ملو مالسلا هيلع ىسيعل ىتوملا ءايحا كلذكو ةملظلاو رونلا امهنع عنمي الو لبللاعنمي راهنلاو
 هللا ىلص دمع ىلع نوردّشال مهنا اونظ ءمسلا نع نيطاشلا عنم امل اضياو توملا هنع علم

 ىدوباسيللا لاقو *”ىش مهيدياب سيل هنا اوملعيل مهنمهمصع مث هيلع مهطلسف يلسو هيلع ىلاعت
 ءاملعلا ضعب نعو * ىلاعت هللا الا ىهاق الو موصعم ريغ روهقم هريغ نا هقلخل رهظي نا دارا

 ناهلسوباوهو هتما نم ءايلوالا ضعب لاقام هدضعي ريدقلا هللا هظفح ريقفلا لو, * مهل
 هنم ذوعتأ نا.ىتسما هللا نا الو نبلبا نم ىلع نوها الخ هللا قلخام هريس سدق ىنادادلا

 ناطيشلااموب ناطيشلل كتدهاجم فك هل لبق نيح رخآآلا ضعبلا لاقامو ادبا هنم تذوعتام
 ىنلا لاح كنظاف ىلولا لاح اذه ناك اذاف هنود نم انافكف هللا ىلا انممه انفرص موق نحن
 ناطيشلا تاغزت نم للاريغل بضغلا نا ملعاو « مزتملا دع ىلع ةلادلا نا ةلك اضيا هلع لديو
 رمحا دق هامنا مصاخي الجر ىأر ملسو هيلع هللا. لضنا ]تاو زد 2 نكس ةتاتم الا جنا

 هنع بهذا اهلاقول ةلك عال ىنا ) مالسلااهيلع كانفاةظفلا عزم هجاوؤأ كفن يكف

 ناطيشلا نه بضغلا نا ) ثيدحل ىفو (هد#ام هنعسهذل ناطششلا نم هللابذوعا لاقول دحام

 قوش (ًاضوتيلف ؟دحا بضغ اذاف ءاملاب رانلا أفطت امتاو رانلا نم ناطسشلا ناو

 00000 اا 0 ااا ا ا ا 222222 222222222222222 2 2222222222222 يي ب ١-2 ا

 هنع هللا ىذر هزم باو> ناسرد موسركفد رخاوارد

 قدا" مهج ران ةيام « ىدذ اهلد ردوتشتآ مثخز نوجا

 دوب ذورفا دم داز ىوذا هجن * دولا رو مدأ هجاحإ| تشتا



 م2 ؟ةم زم عساتلا ءزجْلا

 ةظقبلاو مونلا ىف مهروصب ناطيش رهظي نأ نم نوموصعم ءايننالاعيمح نا ملعاو * ىهتنا |

 بطقك ماركلا ءايلوالا نم لمكلا روصب اضرا لثمتال ناطشلا نا هنافرمعو هملعب هنامز ىف |

 مستسيو لاملاو لاقملاب ضارتعالا عديو لاقلاو ليقلا كرتي نا لقاعلا ىلعف هاريثكر الست ١
 نع ديعبلا ناطيشلا ركم نم صلختيو لاجرلا غلبم غلبي نا ىلا لاعتملا كلملا هللارمال

 لأس ملسو هيلع بص هنا يور - وفعلا ذخ و داعملا كيلاو ادملا كنم.داصلا نم فض
 ىطعتنا كرما كبر نادماي لاقف عجر مث لأساىتح ىرداال لاقف (وفعلاب ذخالاام) ليربج
 كيلا ءاسا نم ىلا نسحن ناو كملظ نمع وفعتو كعطق نم لصتو .كمرح نم

 دنوسوديب درب ونزا كف عمدت هذودب دهد ترهز هكره

 ىلا قالخا نع اهتلأسف ةشئاع ىلع تلخد ماشه نب ديعس لاق * ىلاعت هقالخا نم وفعلاو
 هبدا اماو نا رقلا هللا لوسر قلخ ناك تلاق ىلب تلق نآرقلا أرقت اما تلاق مالسلا هيلع

 ىلعريصاو) هلوقو (نيلهاجلا نعضرعاوفرعلاب رمثاو وفعلا ذخ)ىلاعت هلوق لثمب نآر قلاب
 ةلادلا تاي آلا نم كلذريغو 6 حفصاو مهنعمنءافإ هلوقبو (رومالا مزنعنم كلذ نا كباصاام

 نعناسللا نوصو ماحرالا ةئص هللا ىوقتف رعلاىف اولاق ريستلا ىف لاق * ريكت ريغ نم سانلا | ||
 نع ضرعاو 8# مث املانع حراوجلا فكو مراحملا نع رصبلا ضغو هوحنو بذكلا

 مهنم كء وسي امع ضضغاو مهنعيحاو مهرام الو مههفس لئثمءاهفسلا ”ىفاكتالو ه6 نيلهاجلا |

 افج نمع محلا ىذالا لمح, ةيآلا رخآ ىف هيح.ىلاعت هللارما تيسلا اذهلف ءازهتسالاو |

 نكي ملو هعم ساللا ةلماعمب قلعتي اه قالخالاهمراكم ىلع ةلمتشم ةينآلا نا اذهب رهظف |

 نكلو ةئيسلاب ةثيسلا ىرجم الو قاوسالا ىف اباخصالو اشحفتمالو اشحاف لسو هلع هللا ىلص |

 هيلعأللا بصللا لوسر لاق ةيآآلا هذهتلزت امل هنا .ىور  ىئاوكلا ىف اذك حفصيو وفعي

 ىتلا اموطرشلل ىهىبنلا ناناتلك 6 اماو  ىلاعتهلوق لزنف (بضغلاو براي فك م
 دسفا مهنيب غزأو هيف نعط هعز' لاب زرغلا»سخنلاو غزتلا # كنغزني 8 ةدئاز ةلص ىه

 ه6 غز ناطيشلا نم © هوحنو دوعب اهنجوا اهرخؤم زرت ةبادلا سلو سوسوو ىرغاو

 زرغب ىصاعملا ىلع مهل ٌواسغاو سانلل هتسوسو تهيشو لداع ىنعمي لدع لجرك غزان ىا
 ءاتعا نم هب تسضا ام فالخ ىلع امةسوسو هتهجبر نم :كنلمح امو ىملاو .هقوسي امل قئاسلا

 لنج عسا
 2و

 ا درفتملا ىكحش ةرضح نم تعمس ريدقلا هللا هحلصا ريقفلا لوش * لطاللاب قحلا هبتشي الثل ا

 | ىلا اندها مهللا ايضقم اسما كلذ ناكنا ايدهم هنوك دعب ايداه نوكيو لالجالاو زعلا ةحاس

 | لكل داوجلا تنا كنا ىهالملاو ىهانملا لاغشالا نمانصلخو ىهاك ءاشالا انراو قحلا ةيؤر

 | لوبق نم ةبيرق اهنال لاعفالا نم نسحتسملا ليمجاب * فرعلاب راو 8 هقالخا مراكم ىلع |

 | كحضلاو ىذالاو ههافسلا ىلع سهرتلاو بغرتل ادنعب نيلهاملا ضعب مدقأ اميرهنال كلذو |

 | ىلاعت 6 هنا » مصتعاو هرش نم ىلامتةهيلا ”جتلاف ه6 هللاب ذعتساف © هوحنوا بضغ

 لوقلا نءض ىف ايلق هيلا كعرضت معي #*« ملع 8 الوق هبكت



 فارعالا ةرؤد مهدج اللب اح

 مهنا لاخلاو ىا نورظني ل عاف نم لاح 4 نورصبسال مهو 90 لارطنيا ىلا ىلا فد فلك |

 ريمض ليقو عمسلا نع معزجت نايب دعب راصب الا نع مهزجت نايب وهو راصيالا ىلع نيرداقريغ |
 ليلعتلا نا ىلع نك رشم لوعفملاريمضو سو هيلع ىبلاعت هللا ىبص هللالوسرل مهارتىف لعافلا

 ديححوتلاب اورّش ناالا ةقيقحلا ىف كنع نويئاغ مهف هلع تناك ىا مهرئاصرب كنورصبسال

 هعبصاعف ليريج هلخدا املفةللالوسردمم كلاثارطسلاو .. هللاالاهلاالىناثلا رطسلاو .محرلا

 هرسو .هوأر هولاق الف هللا لوسر دمع هللاالا هلاال اولوق لاقف اوغرضتفهورب نا هباحصا ردم |
 ناطلسلانا  ىكحو  ةردقلاو هيما ا ااهلف ةباهملا هطاحا هنا ْ

 ةعاس سلجو هترايزل هرسسدق ىناقرخلا نسحلا'ىبا ىنابرلا خيشلاىلع لخد ىزاغلا دومت

 لصتاوىدتها ها رنم لجروه خ ا لاقف ىاطسبلاديزي ىلا قحىف لوقنام خشاي لاقمث

 لصتيملو لس و هيلع هللا ىلك هللال وسر ىأ ار لهجوباو كلذ ا دوم لاقف قخحال ةداعسإ

 نيعب رظنلال ب ةداعسللا هذه بحوبال 1 نيعب رظنلاف ( نورصس ال محو كلا نورظني |

 ةداعشلاب زاف نيغلا ةذاهب تيزتابا ”“ئازنق' كلذ ثزو تلقلاو“رتلا"|

 هيا رتلاجج مراد نم .اكمشج نإ هك * دشأب مر 1 مدح ل

 ار نلىفوط ) ثيدحعاقو
 ىوتثملا فو : ىشاكلل ةلعلا ةلاسرلا ا را |

 كذا ل رصبي ىذلاو * ىطصم ىتار نم قوط' بفك

 ديد عمت نا نيب ارثا ديد هكره * ديك ار ىتمشرونىئارج نوج

 دش لصا ىاقل رخاآا نديد * دش لهزا عا رج دصان نين #

 ناد ع.شزا هاوخ تسينىفر رف جه د» ناحنن اسي 6 0 رونو هاوخ

 81 ىأردقف 0 نم ) مالسلا هلع هلوك ىف مهضعل لاق مانلا ىف امو هظقلا

 نم مهضعب لاقو * قحلا لوسرلا ىأر دقف ماملا ىف وا ةظقبلا ىف ةيؤرلا تناك ءاوس ىا اقلطم

 مدا دلو صصق ىلع هناحبس هللا هعلطا دقو لاثمالاو ةمكحلا نم برضي اكلم ايؤرلاب لكو
 ىلع ءايشالا كلت هل لثمي مان اذاف الثم ةصق لكل برضيو اهنه خسني وهف ظوفحلا حوللا نم |

 لبق اذك مهرما نم ةر ا ب ىلع اونوكي ةئاعموا ةرادنوازهل زاكي نوكتل ةمكملا»ىيرط

 | هللاىلص هللالوسر ىارام لهج با نا هباوجىف خبشلا لاقف ةواقشلا نم صلخ ملو ةداعسلاب '

 | هسودلع هللاىلص هللا لوسر ىار ناكول ىتح ٍبلاطىبا متي هللادبعزب دمحم ىار اماو سوهيلع ٠

 | مهيرتو )) ىلاعت هللا لوق كلذ قادصمو خ خشلا لاق مث ةداعسلا ىف لخدو ةواقشلا نم جرخل ١

 أ ىأ 000 وا كر رنه ى ًارنم ىأر نملو ا نم ئارنَو 5

 ١ ىفام لواتم ةيؤرلا نأ 2 شا نانا دقت امنا اضيا ءالوالا ةيؤر نا انه نم رهظو |

 أ خشلا لاق * ناطسشلا اهب بعلب ىتلا ايؤرلا ال ةقداصلا ايؤرلا ىأر دقف مالا ىف فار

 | دق ىلا نآف'ايوّرلا ىلع «لكوملا كل زب ىتلاوح للا مالا قئاتملا7 حرتت ىف لك الأ

 | مهو مهنيعاب كيلا نورظني دم اي 0 ا رم

 ا نحرلا للامسن ناك مالسل او ةالصل اهيلعز نابل مغ سلو لارطعل اانا 225 دك ةلارلا ودطو7

 هج ناِسو هل هلالج لج للا ناك هلل لاكن م ريسفلا ناءرد مكيرتفد ل -اوارد



 مهي ؟ةذ مسانلا ءزجلا

 هادي نال و دقو لع :يرزفو فال رع ابل نك اذا روتقتتامأا ةينايسملا لكانهلا |
 راكالا رادم ناب ناذيالل اهب ىثملاب لجرالا فصوو ةرملاب ليعافالا نم لزعمي وهف كلذنم |

 | ذخالا ششطبلاو ةزمهلاو لب ةردقم ةعطقنم مأ 6 اهب نوشطبب ديا مهل مأ 9 فصولاوه
 نف نملاقتنالل ديفملابارضالل لبو هذخا نوديربام اهب نوذخأي ديامهلأ لب ىنملاو . ةوقب
 46 اهب نوعمسي ناذا مهلمأ اهب نورصبي نيعا مهل مأ © هنمرخا نف ىلا همام دعب ت تبكملا نم.

 مهلماإ) هلوق ىلعهميدت اماو . ريغلا ىلا ةبسنلاب مهلاح شطبلاو مهسفنا ف مهلاح هنال ىنملا مدق ْ

 ىديالا نيةلباقملا ةاعارملف ريغلا ىلاةبسنلاب مهلاوحا نم اهناىف اوس لكلانا عم ذا 6 نيعا
 رافكلانا مث ارئاو انيعرهظاو ناذآلا نم رهشا اهنا املف نيعالا مدقت 0 ا
 ىلاعت هللا 07 ءوسبانتهل ضعب مكيصي نا فاخت نيلئاق مهتهل 00 هوقو اوناك

 «*« نودك مث 9» ىتوادع ىف مهب اونو 4 مءاكرش 98 نوكرشملا اهيا 4 اوعدا لق
 امد.عو مانصالل نودك ىف باطخل اف ؟ ٌؤواكرشو ملا نهو لكم نوه هملع نوردشت ف اوغلاف ْ

 هظفحو هللا ةيالو ىلع قونول مكب ىلاباال ىناف ةعاس نولهمتالف 6 نورظننالف ف |

 ىثاب ون منابهكت نوج مسرتن * دئدرك مصخ مئاهج ود ه ركأ
 ايلج اماهفنا قوسلا نم مهفمملا ةالاملا مدعل ليلعت © باتكلا لزت ىذلا هللا ىلو نا

 ةووتكم هود لمفلا مونت اور ةنكتاش و لعق هايل تال تالثبا ( ىليو )ةلوك.|
 ظفاحلاو رصانلا ىنممب انه ىلولاو . ةحوتفمىهو ةفاضالا ءاي ةثلاثلاو . ىلوالا ءابلا 06

 1 يدل ري فسوق كح ىلا ىلا كا رانا |
 نمو ىا هي نيحلاصلا ىلوتي وهو ف ةلاحال هتلاسر مزلتسي هبل هلآ ناعكلا ءاحنأو ىلا هناجتاو
 نيذلاو 0 هلاينا نع الخف مهلدحمال مهر صنم و هدامع نه "ا ىلوَس نا ىلاعت هتداع

 الا هه ومضمو هءاعدو ىلاعتهللا نيزواحتم ىا 5 هنود نم ةعماتصالا ةديعاب 13 نوعدت

 راركتالف مهب هتالام مدع ليلعتل امامنا انهه ركحذو مانصالا ةدبع عبرقتل لور
 رب 1 مهتبان اذا 3 نوادي مهسفنا الو ٠+2 روم الا نم ,نسما ىف 3 1 نؤعطتسال-8 5

 ا هب نولصحتام ىلا ؟ودهي ناىملا 6 ىدهلاىلا # مانصالا ىا ه؟ 6 مهوعدت ناو ©
 هجوتلا فال اذهو دادمالاو ةدعاسملانع الضف كى هروح هرغو دكلا نم
 باستنالاومهب لسوتلاو مهنم دادمتسالاناذ نيقولخم اوناك ناو ءالوالاو ءادنالا ةيناحورولا
 ةرهاظلا رومالاىف هؤاعفشو هنالك ىتارمو هراونا ىلاو قحلا ا مهنا ثيحنم مهلا
 اهعلاطم نم راونالا ةعلاطمو دحوتل |نيعوه لب الصاكرنشب كلذ سبل و ةليلج تاياغ هل ةنطاملاو

 بئاصلا لاق : اهفحاصمنم رارسالا ةفشاكمو

 تسرادس نيع هاك مدرص 0 ديمو لذ لها دادمار كزفا ونعم

 ىنأرلااهيا مانصالا ىرتو ىا نيكرشملا نم دخاو لكل باطخلاو ةيرصب ةيؤرلا  مهيدتو
 كيلا لبخيو كيلا ني رظانلا نوهبشي ىا لوعفملا نه لاح ه« كيلا نورظني 8 نيعلا قاد |
 نو روم وة دال للروم نيرا اوجتس مهنا امل كنورصيي مهنا |

 (بلق)



 فارعألا دوس قا 2-5: م 546 5-

 ءدا نا كلذي امهماعد هجوو ةددجا ةمعنلا هذه ىلع كل نب ص 0

 ؛ تاع ىتتلا مهنم ناو ىوسلاريغو ءاضعالا ىوس مهنم نا هتيرذىلع قاثملا ذخا نيح |
 | !اركش احلاص اهاطعا املف ةصعملا نع انقن انتوا ءاضعالا ”ىوس دلولا اذه نوكي نا الأسف

 | لك ىف دلت تناك ءاوحنا لاش كلذ نالعشال مْ كلذب امهسفنا نم نادعي ثحب اسيل امهنال ا

 | نيدلسملا خيب وتف عرشمل «دلو فلانطب ةئامسمف مدآل تدلولاقيو ىتأو اركذ نطي |
 | احلاص ادلو دلاولا غلبم نيغلالا نيكرمثملا اهدالوا ىطعا املف ىا 6# اًحاصامهيت !املف ةهلوقب |

 ه6 امهيتا اهف ءاكرش 8: ىلاعتهلل ىاد6 هل 8 ناوبالا ناذه لعج ىا هالعج + ءاضعالا ىوس

 ةمعنلا هذه ىلع انك مانصالل ادحسو كلذوحتو فانم دنعو ىزعل ادعي اهدالوا امس ناب |

 هابلطام اهانا امل ىا اخلاص امهينأ[ املفإ هريسفتىف لاق ثيح دوعسلاىنا ريرقت رهظالاو
 | (امهيتاا اهفءاكرشإ ىلاعتهلاهدالوا لعج ىا العج اولساننامدلولا دلوودلولا نم اعاشتساو ةلاصا .
 مزلالاو هماقم هيلا فاضملا ةماقاو ىفاضملا فذح مالكلا ىنف دالوالانم اهدالوا ىنا اهف ىا |

 ةغصروك ذملا فذحلا ىلع لدي و قافتالاب هنم نائرب اهو كرشلاىلا ءاوحو مدا ىا امهتبسن |

 | © نوكرشيامع » [ كاب و ىلاعت ىادخ تسكرزب سي ] # هللا ىلاعتف # ىلاعت هلوقىف عملا

 ناكرشيامع لاقل ءاوحومدا ةيآلاب دارملا ناكولو ةروكذملا مهتيمستؤهو مهك ارشا نع ىا
 | الصا ءايشالان م أيش قلخم نا ىلع ردقبال ىا  ًايشقلخمال ام ه ىلاعت هب ي نوكرشيأ ف

 | مانصالا ىنعي قلخمالام ىلع طع 6 نوقلخم مهو  هدباعل الاخ نوكي نا دوبهملاقحنمو |
 | اوناكو ءالقعلا ىف هنودقتيام اهبف رافكلا داقتعا ىلع ىنم ءالقعلا عمج نيريمضلا دارياو
 | ةافانم لاك ةنابال ةيقلاخلاىننب اهفصو دعب ةقولخلاب اهفصوو لقعي نم ةروص ىلع اهنوروصي
 | هي ارصن ف مهم صامهيزج اذامهتدبعل ىا مهل نوءيطتسالو 8: اهقحىفمودقتعا امل اهلاح

 نم اهيرتعبام اهنع نوعفديف ه6 نورصني مهسفناالو 8 ة ةرضم عفدوا ةعفنم بلحم امارصن ىأ |

 | اوناكو ىدادحلا لاق * ثاورالاو ثاولالاب اهخطلي وا اهرسكي نا دحا دارا اذا اك ثداوحلا |
 بابذلا عفدىلع ردقتالف اهيلع ع.تجمي بابذلا ناكو لسعلاو فولخلاب مانصالا هاوفا نوخطلي

 ا ا مودهي ناىلا ه6 ىدهلاىلا 8 نوكرشملا اهيا  مهوعدت ناو اهسفنا نع |
 ٍ مغملاا اهبا ©, مكللع ءاوس ف هللا مب دا 0

 5 7 تع 0 © نوتماص متامأ 0 ماتصالا ىا هك مهومت و عدأ 3#

 لقي لو ةيداجامكحب مهلاح ريغتيال م نيلاا ىف مكلاح ريغتبال هاف مكتوكسو مهل ؟ واعد ظ

 ىلاعت هنودنم مهنودبعت ىا 6 هللانودنم نوعدت نيذلا نا هه ىاالاسوؤر ةياعرل متص,ا |
 ىلاعت هلل ةكوامت اهنا ثدحنم مكل ةلئاممىا 6 مكلاثما دابع ةهلا مهنومستو ماصالا نم

 ىلع اهوروص مهنال ادابع اهامم ىدادحلا لاقو * رضلاو متجاا نع د ةحاع هلال نحس

 3 ةغيص هتغص 86 مكلاوسجتسيلف 98 رض فشكو عفن باجىف 6 مهوعداف و ناسنالا ةروص |
 هتنع نوزجاع متاام ىلع ن رداق مهنا م 2007 نيقداص منك نأ زيجبعتلا ءانمو مالا |

 7 ةباجتسالاو مكل مهتباجتسا نكي ىت :- 46 اهب نوشمي لجرا و مانصالل ىا 6 مهلأو ِ



 مو ؟44 زغح عساتلا ءزجلا

 ارماد' تسةسدب' داب هشينع اجكاك + نيجزاب ءادد وشن كر اكش اقنع
 دوجلاو ريخلا لها هيلا قرتام ىلا قرتل دوهجلا لذبو داهتجالا لقاعلا ىلعف

 ىسفقريسا هكىئرموت وجدشاب فيح « نذ ىبوط رجشزا ريفصو اشكب لاب
 ىسرجاكناب همه نيز قرح لإ هكمو 5 باو ةاكناك ءاّورذوتو: كف رنا ورك

 : ا
 ىبسه هاكراك زادوصقم شقن هدئاوخات * دبا رس ناهجراك ىزور هناروش قشاع

 لكل ل نيل وهو جوضارلا( قولقلا/ نه :ئاوأ دو - وضوسو ترام اًنقفؤل نا <ىلاعت ها لألف
 « مكقلخ 9 ىذلانأشلا مظعلا ىا « ىذلا + ىلاعتّناىا 6 وه له نيح لك ىفو لاح

 86 ةدحاو سفننم 94 هوجولانم هجوب كلذ لخدم هريغل نوكينا ريغنم هدحو اعم>

 مدآ ناك م حاورالا ابا وه ناكف امد هللا ىلص نا حوروه دحاو حور نم تقلخ

 لواناف (ىورهللاقلخاملوا) هلوقو ( هدلول دلاولاك مكلاناامتا ) مالسلاهيلعهلوقل رشبلاابا

 تابللاو ناويحلانم عونلا كلذ هنم ًاشنملاوه عون لك
 ما ةيانتنا دح دح ىنعم. نه * ماهدأز مداد نم تروصب 1

 ءاوح 1 اهجوز »8 ةدحاولا سفنلا كلت سنج نم ىا # اهنم 0 اشنا 4 لعجو #©

 مالسلاو ةالثصل اهيلع مدا عالضا نم عملذ نم ءاوح قلخ ىلاعت هللانا ىوريإال اهدسح نموا

 كلت # نكسيل 88 ةيئزحلاال ةيناآلا ةياغلا ىلا ةيدؤملا ىف ةسنحلاذا بسنالا وه لوالاو

 اهتشغت لَه مل * اهشغت اماف 88 جاودزالل اححصم اناثمطا اهيلا نئمطيو اهب سنأتسيل

 هونك [ نديناشوب ىنكري ىزيج ] ىسرافلابةيطغتلا ةيشغتلاو ىئثغتلاو .اضيا مدآ راتعاب |

 دعإام ىلا ةبسنلاب اهيلع فخا ةغضموا ةقلعوا ةفطن هنوك دنع هناف ىمالا ىدابمىف 6 افيفخ

 حتفلا,لم انا روهشملاو رهاظلاوهو اديز تلمح هلوقك هب لوعفملا ىلع هباصتناف نينا سفنو

 هبت رف ةبادلا ىلعواناستار هظ ىلع ناكام رسكلاب و رجشلا سر ىلعوا نطلاىف ناكام.:
 دورملا نمت رفاهلمحبثرتكت+ و تكرتو تذخاو تدعقو تماقثح لئقناك اكهبترمتساف ىا |

 رمي وزاتجاى اا مرمي هبو هيلع م لاقي لوصولا و زابتجالا ىنعمي رملا نمال ىشملاو باهذلا ىنعمي |
 © تلقثا ملف قف هتج رختسا ىفاك ىربدقتلا باطلا هيف نيسلاوهلثم رمتساو بهذ ىا ارو مواسم |

 امهمهدامل مالسلا امهيلع ءاوحو مدا ىا “6 هللا اوعد ه اهنطب ىف دلولا ربكب لقث اذ تراصىا |

 قيقحلا اهرما كلامىا «امهبر## ىلاعت هيلا اعرضتو هب اماّتهاف هلام افرعي ملو هادهعي سما

 نيدلا سماىف احلاصوا ءاضعالا ىوس ادلو ىا 6 احلاص انتيت ١ نّل 98ه الاقو ركشلا هتلباقمب

7 

 ا ةفطنلا نم نطبلاقاموهو اففخ لوم تلطمذوا ةيردصملا ىلع المح ناصتناف بتارملازم كلذ

 , حاورالا اذكف مدآ سفن ىه ةدحاو سفننم تقلخ سوفنلانا امكف مالسلاهيلع مدآوه

 | ظ

 | ىأ ءاوح ىهو جوزلا ىلا ىا اهلا © مدا ىنعي ىنعملا رابتعاب ريك ذتلاو سفنلا

 , المح تلمح © اهيلع هتالعتسال عاقولا لاح اهرتسيو ةأرملا ىطغي لجرلا نال عاما نع
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 تقو ناك كلذكناكواهنال ةنسىفال | ةعبس ايندلانا ىودامب لدتسيو اينالا ةدمب معلا ىعدينم ||
 ةبابسلاىلا راشاو ( نيتاهك ةعاسلاوانا تثعب ) ملسو هيلع هللا لص هلوقاماو امولعم ةعاسلا مايق
 هيلع ىنلا ثعبم ىا (اهطارشا ءاج دقف) ىلاعت لاقاكمديدحمال تقولا بيرقت ءانعف ىطسولاو
 10 قرط نم تدرو ايندلا رمع ةياور ريقفلا لوش + ىهتنا اهطارشان م مالسلا

 كلم نمناكنم ايا دحال امولعم ةءاسلامانق تقو نوكينا مزليالف ةققح ديدحتلا ىلع لدتال |
 هللامالعاي ةعاسلاتقو فرع ناك مسوهيلعهللا بص ىبنلانا ىلا اشملاضعب بهذ دقو «رشبوا

 هللالوسر ىتربخالاق ةفيذح نع لسم حبت ىفو « ىنخال اك ةيآلاقرصحلاىفاننال وهو ىلاعت
 دج ريزلاب نإ ثوم ءاحانج اكيد هللزا)ثيدحلاىفوةعاسلا م وقتنا ىلا نئاكوهامب سس وهلع هللا ىلك

 ىتنم هسارو ىلفسلا ضرالاىف هءئاوقو برغملاب هلانجو قرثملاب هل انج توقايلاو ؤلؤالاو |
 | هيغدلاال هللاانير سودق حوبس لاقمث هيحان# قفخ ىلعالا رحسلا ناك اذاف شرعلا تحن
 | ضغو كحانج مض ىلاعت هللا لاق ةمايقلا موي ناك اذاف حصتو اهتحنجا ةكيدلا برضت كلذدضف

 أ( ىسلا ةرثك ةعاسلا طارشا نمو* (تبرتقادق ةعاسلانا ضرالاو تاومسلا لها ليف كتوص
 ١ طاطحتالاو عجارتلا ىلع لادلا نيملسملا ءاليتساو نيدلا ءالعتسا ىلع ليلد كلذو ىرستلاو

 ْ نولوادتي بسانملا باحصاو ءاينغالا ناك اذاىنعي الود منغلا نوك اهنمو . هلاك ىمالا غلباذا
 |/ ةاكزلا ءادا مهلع قشي ىنعي امرغم ةاكزلا نوكو اهحتسُم اهنع:نوعنكو ةءدغلا7لاوماب

 ظ متاغم مهدنع ةعوضوملا تانامالا سانلا دخلا اذا ىنعي اندم ةنامالا نوكو ةماسغ اهنودعيو

 | اهيلاها ريغىلا 50 اذاف اهريغو ةرازولاو ةرامالاو ءاضقلاو ىوتفلا ةنامالا نمو اهنومثشغل

 | دهزلا نوكي ىتح ةعاسلا موقنال ) ةريرهىبا نع ةياورىفو * ةعاسلا رظتناف اننامز ىف ىرتاك

 أ ح.حعصلا ىف درودف ليقناف هَ قلخلا رار الا ةعاسلا موش الو اعيصت عرولاو ةياور

 ثالث ةمايقلانا لءاو + همكحىف ”ىنثلا بيرق نال ةعاسلا ماق بيرق ىلا هانعم لبق * ا

 مس هيلع هللا ىلا لوسرلان ع ةلوقنملا تامالعلاب معياعاو ىلاعت هللا الا امه هتقو ملعيالو ىلطسولا

 تفاك- دقفإ تام نم ) ثيدحاىفو ىرغحصلا ىهو دحا لك تزعم اهنم اضعب انا |

 بامالا نم دحاو لاقف هج لاوحا اموي ركذ مسوهيلع هللا بص ىبنلانا  ىورو - (هتمابق

 مالسلاو ةالصلاهيلع لاف هلوق نم اوبحعتف اهيف لخدازا هللالوسراي ىلعدا هنع هللاىضر |

 سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيدلاةرضح لاق (ىربكلا ةماقلا بحاص نوكي نا ديريهنا) |

 ىربكلا ةما.قلادهاشينا ديريناب ههجوناناالا مالسلاهيلع هدارم ةقيقح فرعنال نحت هرس

 | زواجاذا كلاسلاناذ (ههجوالا كلاه"ىثلك ا)ىلاعتهلوق ىنعم اهم ىلحت. ةيترمىلا لصيزاب

 | ىلاعت لاريغ هلىربالف ىلاعتهللاىوسام هنع بغي رسلاو حورلاو سفالاو ةعيبطلا ةيترصنع |

 | لداالا اهيلا لصيال ىمظع ةيترم هذهو ىربكلا ةمايقلا وه هؤادَو هاوسام لالح ءضاف

 ظناحلا لاق : ةيانعلا

 ظ ( ةعاسلا مودل ىتح قحلا ىلع نيرهاظ ىتمانم ةفئاط لازتال ) .هنع هللاىضر رمعْنبانع |



 تطل قل مساتلا ءزجلا

 |[ ردقلا ةلل ىنخا كلذكو .اهورخاو اهنع قلخلا رصاقتل ةعاسلامابق

 عسمج ىف ءاعدلاف ادحم فلكملا نوكتل ةعملا موي نم ةباحالا ةعاس :قخاو اهلك زهشلا.ىلاثليف |

 نيلقثلاو ةكئالملا نم امهلها ىلع تقشو تربك ىا *# ضرالاو تاومسلاىف تاقن ف هتاعاس

 افوخ امهلها ىلع تمظع لقو * لوقعلا ةرئاد. نع اهجورخو اهؤافخ همها مهنم لك

 مهك الهو ضرالاو تاومسلا ىف نم ءانق اهلاوها ةلمح نمو لاوهالانم اهيفامو اهدئادش نم
 هتيشامىقشي لجرلاو موقتف ةلفغ ىلع ةَأْخالا 86 ةتغبالا مكتأتال 98 بولقلا ىلع لبق كلذو

 لجرلاو هعفريو هنازيم ضف لجرلاو هقوسف هتعلس موق لجرلاو هضوح حلصن لجرلاو
 ىنح نم اهب ملام ىا ه6 اهنعىؤح كنأك كنولأسي 8 هفىف اهعضينا كردياف هفىف ةمقل ىوهي

 همزل هلع لاؤسلاىف غل لابو وعلا ملعتىف ىصتقتسا نمو هنع لاؤسلاىف غلاباذا 106

 كناك ) ىلاعت هلو ىك لالا !يضام نوكيو :نكعام ماشا اع 0

 وهو ماعلا قت هتوك عم نمي ةيدعتلاو.نكميام ىضقاب اهباماع مالسلاهيلغ هنوكن م: (اهنعقح |
 ةنييبشتلا ةلمجاو.اهملع تمكحا ىتح اهنع لاؤسلا ىف يلب ىنعمل انمضتم هنوكل ءابلاب ىدعتي |

 ىنح وه نم لاحب مهدنع كلاح اهبشم كنولأسي ىا فاكلا نم لا> اهنا ىلع بصنلا لحفف |
 ىلا اهلك تامولعملادر هتداعاىف ةكافلا © هللادنع اهملعاما لق © امولعلا ف غلابم ىا اهنع

 رثك !نكاو 8 هلوقب مهلهجب ضيرعتلل ديهقلاو دكأتلا هجو ىلع راركتلا نوكيف.ىلاعتهللا |

 اهنا نوملعي مهضعبو اسأر اهنوركَسي مهضعبف ىلاعت هباهملع صاصتخا 6 نوملعبال ىانلا |

 معلانا نوعدي مهضعبو الهج كنولأسف .اهعوقو تقو ىلع فقاو كنا نومجزيو ةتلا ةعقاو
 كلمااللق 4# كتلاسرىف حدقلا ىلا ةعيرذ اهنع لاؤسلا نوذختف ةلاسرلا بجاومنم كلذب

 هيزاشمو ءانكإلا ىأىف هعفننا عيال نف رض عقدالو عفن بلح ىا 6 ارضالو اعفن ىسفنل
 هلا ىهاظلاو ىتفملا ىلج ىدعس لاق *كلماب قلعتم يال ةعاسلا مايق تقو ملعب فك اهبأىف ١

 تراس هنن اينكلق هنافلجتاب كلذ[ ني كلم|نا < ه6 هللا ءاشامالا قه 6 انتني .قلخت
 زجملا راهظاىفغلبا اذهو عطقنم ءانتتسالاف نئاكك لذ نم هللاءاشامنكلوالصتم ءانتتسالاف هلع

 عفانملاو لاملا تاعجل ىا:«ريخلا نم ترثكتسال وه بيغلا سنج ىا 6 برغل  ٍاعا تنكولو لِ اهملع نع
 ودعلادبكنم © ءوسلا ىنسمامو 88 هلذتس 0 لجفتسا ءاننينؤكت نا يلع [ىيثك |

 ةراشبلاو راذنالل لسرم دمعالا انام ىا هك ريشبو ريذنالا انا نا 8: اه ريغو رمغلاو رقفلاو

 نيواهني ةقالعال ىلا بويغلا ىلع فوقولاال ةيويئدلاو ةينيدلا مولعلانم امهب قلعتيام ىنأش
 اهارتقاو ةلاحال اهثحينم راذنالا هبقلعتيام ةعاسلا صا نه 0 عئارسشلاو ماكحالا |

 ىلا ىعدا هماهبانا نم سمامل هف حدشبام وه لب راذنالا هيعدتسيامم سيلف اهتقو نييعتاماو
 نوعفتتياكراذنالاب نوعفتني مهنال اعيمج اءهب قلعتماما ه6 نونمؤيموقل لِ# ىصاعملانع راجزتالا

 رفكلا ىلع نيقايلا ىا نيرفاكلل ريذنىا ىوذحم ريذنلاب قلعتيامو طقفريشبلاباماو ةراشدلاب
 ريذحتو ناعالا ثادجاىف ةرفكال .بغرت .هيفف ناك تقو ىأىف ىا نوْسْؤَي .موقل. ريشبو

 لوق نالطب ىلع ةلالد ةيب آلاف هريسفتىف ىدادحلا لاق * نايفطلاو رفكلا ىلع رارصالا نع

 نمر



 فارعالا ةروس مي 791

 ان ءاج مث ناسحالا مامتو ناقبالا لاك ءاتاو ناسحلا قلك نضو او دازجقلا

 رسخ بجحنمل نمو ناسحالاو فطللا لان باجا نأ نارينلاب رذناو نانجلاب رمشبو نانحلا

 نم ضرالاو تانؤمشلا تاوكلف جلينا) ىلع نع مالسل اوةاللصل ا هملع لاقو انه انرسخ

 ماما ىذور ] ةمالسلاب هللااحا ةمالعلا انخيش مالك نم جزم عم ةيمجنلا تاليوأتلاف

 دندرك واكالهدصقو دئدمارد هقدانز زا ىتعاج دوبهتيشن دحسمرد للادمحر ةفشحىبا
 تسيح هلئسم ديتفك دظد 5 ارهط غيت نازا دعب هه باوج ارلاّوَس كلن كنك هانا

 دركيم تظفاحم حالم جاه دكت ىب ناود ايرد ىوررب نارك رابرب مديد ةيفسنم تفك
 هللا ناحبس تفك دشاب لاحم نتفر قسن كيرب حالمىب ىتثك هك اريز تسلا نبا دتتفك
 تكااسه مه تسرتبجت هنفس كيريسزا ىكفسو ىولع ملاع ماظنو بك اوكو كالفا “لمح ريس
 قزازتلا) ظفاطار لاق: [ هندش نامليلم زكا وأ دندمكا

 ىغامو عارص دندنخوا شنادو لقعرب * ديامت كش هكسكى ه ناملس تمشحرد

 ايرزلاىف مجناكاهف ةبلاغلا ءامسالا نم ىهو ةمايقلا نع ىا 6# ةعاسلا نع كنولأسي 9

 ةريسي ةعاسف ىضقنيو م. اهيف عقاولا باسحلا نوكلوا ةتغب اهعوقول ةعاس ةمانقلا تممسو

 اهلصاو قلخلا دنع تاءاسلا نم ةعاسكىلاعت هللا دنعاهل وط ىلعاهنالوانأش نعنأش هلغشبال ىلاعت هنال
 دوهملا نماموقنا  ىور  ةفاضالا نعت غتسافتنمعت تدلغاملف ثادج الا نم سائلا ءانق ةعاس

 هنامهملععم مهنم اناحتما كلذ ناكو ىهىتم معناناف اس تنكنا ةعاسلاىتم انربخا دممحاي اولاق

 عفرلاهلح ماهفتسالا ىنعمل نمضتمنامز فرظزايا د اهيسرم نايا 8# تلزئفاهملعب رئأتسا دق ى اعت
 ىمم ردصمهناق اهريرقتو اهتابثاىا اهؤاسراىتمىا رخؤم ادتبم اهاس صو مدقم ربخهنا ىلع |

 6 اهيسرا لاجلاو ) ىلاعتهلوقىفاك ليقثلا *ىبثلا ىفالا لمءتسيداكيالو هرقاو هتيئااذا ءاسرانم |
 ةلا لحو ءاسرالاب اهتورثو اهعوقو ىلاعتهللا ىمس ةعاسلا وه قاخلا ىلع ءاشالا لّثاناكاملو |

 كنولأسي لبق هنأكط قف دورملا نمال رورجلاو راطلا نم لدب اهناذ ضفاخلا عرب بصتلا |
 ىصالادصقملان ال اهئاسرا تقو عامنا لَم مل ه4 اه.لعامتا لق اهيسرم نايا نع ةعاسلا نع |[

 فاضا كلذلو اهلالحم هنوكرابتعاب اهتقوال نيعملا اهتقوىف اهلواح رابتعاب اهسفن لاؤسلانم |
 ابرقم الم هيلع علطبمل هبرئأتسادق ةصاخ 86 ىبر دنع + اهريمض ىلا لاؤسلاب بولطملا ملا |

 ىلجتلاو 'ىثلا راهظا وهو ةيلجتلا نم اهنما رهظيال ىا ه6 اهيلجيال  السرم اببنالو |
 (سمشلا كولدل ةولصلا مما ) هلوقىف ماللاك تنقأتلل ماللاف اهتقوىف ىا 6 اهتقول 8 هروهظ |
 اهرهظبالو اهعوقو تآو ىلا ارمتسم ءافخا هريغ ىلع اهضفخم ىلاعت هنا ىعملاو 6# وهالا © ا

 ىلاىعدا اهئافخا نوكل اهنع رابخالابال عوقولا سفنب ةتغب هبف تعقو ىذلا تقولا كلذىفالا |

 مايقتقو ىلاعتةللا تك توملا تقووه ىذلا صاخلا لجالا ءافخاكة يصعملانع رجزاو ةعاطلا |
 كت و معول اف تاقوالا عيمحىف ةعاطلاو ةبوتلا ىلا اعراسم فلكملا ريصيل قلخلانع ةعاسلا |

 | ملحلا هللا ىلا اءدو ناميالاو مالسالا نيبو ناببلاو ةمكحلاب ماقف ناوخالا داشرال ايلووا

 | اذك لالدتسالاو لوقعلا بابرال رظنلاو ةدهاشملاو بولقلا باعال جولولاف (نيتىم دلوب

 1 ا ا ا ا سس سس سسسساسم ١ سس



 , مهي ؟١.٠6 م مسانلا ءزجلا |

 زابتعالاو نظنال"لخح تادّؤج وملا نم درف .دزف لكن أ ئا اهرصحت نكمالا ىلا سان الا نم ا
 لبق ام هتينادحوو عئاصلا ىلع لالدتسالاو

 دحاو:هنأ ىلع لدت .« ةينا هلئش لك ىفو

 اهمساو نانم.ةففخمناو توكلم ىلع فطع * مهلجا برتقا دق نوكيا َىَمعْناَو »

 ناشلا نوكينا ىسع ناشلاناىف اورظنيمل وأ ىنعملاو .مهلجا برتقا دق ربخلاو ناشلا ريمض

 ىلا هجوتلاو قحلا بلط ىلا نوعراسيال مهلاق بيرق نع نونومي مهلعل مهلجا برتقادق
 باذعلا لوزنو توملا “ىجم لبق مهين ام

 كنجزا دئاتس نانع ماياو + كنن دسر ارفلجاك نثس ناز

 نيد هررد ىا رد هلادرم + نيزدن شيوخ 2 6

 نا رقلا دعب ىا 4 هدعل 0 مالكلا ةماعلا فرعىفو ديدجلا ةغللا فوه 5 ثيدح ىأبف 2

 لسرم ىنألو لزنم باتك هدعب سيلو نايبلاىف ةياهنلاوهو هب اوسْؤي ملاذا * نوئؤي 9:
 اركره ] 46 هللاللضي نم © نونو ةقلعتم ءابلاو ةيلكلاب هلىفنو مهناميا لامحال عطقوهو
 هدمت اك هارجه ل هي هلىداه الف له [ دوركن ناره ىلاكت غئاذخ ذئاكرك هلاك

 ميكتيىلاعتوهو ىا فاّئتسالا ىلع عفرلاو ءايلاب * مهرذيو إ [ درآ هارباروا هكتسبن

 ىا مهرذي لوعفم نم لاح 44 نوهمعي #9 مهرفكىف دحلا مهتزواجمىف 6 مهنايغطفف
 ةعزان ىف ريحتلاو لالضلا ىف ددرتلا ةكرحم همعلا سوماقلاىف نيريحتمو نيددرتم مهنوك لاح

 ركفتوا لقاعلانا ىلع ةلالدو ركفتلا ىلع ثح ةي.آلا فو *« ةجحلا فرعبال ناوا قيرطوا

 لسوهبلع هللادص ىنلا لاحىف ىوهلاو ديلقتلاو لابخلاو مهولا تافا نم ملسلا لقعلاب

 .قح هلك هللا هوعديامزاو قداصلاىنلا هنا هدنع ققحتل هتازحعمنع الضف هريسو هقالخاو
 انكاو اولاقوزل هلوش دانلاّل ها لا نع ىلاعتهلاربخ ا اكراتلا نم نكفتااًذهب وختتل هنا قدشو
 تانوكملاناىلا ةراشا 11 6اورظنب+ل وأ! ىلاعتهلوةىفو «ريعسلا باهصا ىف انكام لقعنوا عمست

 هءزوكلاو نوكلا نطابوه ىذلا توكلملا وهو 'ىثريغ نم قلخام اهنم عون نيعون ىلع
 اهنم عونو ( 'ىثلكت وكلم هديب ىذلا ناحبسفإ ىلاعت هلوقك ةردقلا ديب مناف وهو مئاق
 علان كلما ىلا رسلان ا امكن 'ناوكللا'نهاطاوه ىلا كاملا وهو. "يك نم قلخأَم

 اهبلالدتسالاو تاي آلا ةيؤر دض هف لوقعلا ٍبابرارظنف بلقلاو لقعلاب توكلملا ىلا رظنلاف

 جولولاببيغلا دهاوش دوهش ديفب: هيف بواقلا باحصا رظنو عناصلا تابثاو قلاخلا ةفرعم ىلع

 ضرالاو تاومسلا توكلم مهاربا ىرن كلذكو ) هلوقك انايع لب اناقيا هناميا ريصبل

 ةلثجل نم لك اهب ىنزي' هناخس "قلل ةعدق ةيبلاا ةنس ةءارالا: هذهو © نينقوملانم نوكلو
 اريك املعوا اريغص املع ناك ءاوس هتوهالو هتوربجو هتوكلمو ملاعلا توسان ايلووا اسن
 هناحبس قحلا ىلا كواسلاو ريسلا عطقني+ مادام ةمايقلاموي ىلا ةئقاب ةنسلا كلت لازتالو

 راسو ناسنالاعون ىلعاهب نم نمحرلا هللازا الا ناوبحلا رئاسك ناكل ناسنالا عونل اهالولف
 كانو "نازك دال عسج نع قرت ىتح نانملا كلملا لبق ىلا هتيانع لهانم ءاشنم اهب كلسو

 ( دوهشلا )



 فاريعالا ةروس مه ؟ مه ج-
 : هوس ههه هه هع

 هركم نمأتالو لضفلا ةقر يراو لدعلا ةواطس نم فخ لوقو هباحا ضعب ىدوي

 ايندلاىف ةاصعلا هللا لاهماىف ةمكحلاام تلقناف * عقوام مدا كيبال عقو ةلا كلخداولو

 هرب وهتقفش اوملعللو ماقتنالاو د الا نم هلا بحا نائنخ لاو وفعلانا دانعلا ىرب تلق «

 ءاشي نم كيع ىلدو .هدوحو همرك ق الخ ا نم كاثي هلاهماو هضغ تقبس هتمح ر ناو 26

 ىلاةبسنلاب افيفختو هنم ةمحر.ءاشينم ةبوقع لحعيو ردتقم زيزع ذخا ملاظلا دخأل ةمكح

 ليقام متو : بلستا# بهتو بهتاك
 تنل ع »كو تيمود اك ةفراتنوا هي كيلا تسل دورت فل ناك ْ

 رذحام اريثكناكمالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىور- 3 ةنج نم مهبحاصيام اورك ةليهو ا 2

 مهوعدي لعجو امصلا ىلع اليل ماقف ةيضاملا مثالاىف ةلزانا | هعئاقوو ىلاعتهللا ةيوقع اشيرق ]

 4 كاقفاكسا زعم مهرذحم حابصلا ىلا نالف ىتري نالف ىنإي ةلببق ةليبق ىلاعتّللا ةدابع ىلا

 زنق حابصلا ىلا توه تاب نوح سوهيلع كا ها لضا 2 ل اذه قيفاعنا

 35 7 ةصاهقتس امأامو ردقم ىلع فادعلإ واولاو خيوتلاو بحعتلاو ركل ةزمهلاو أ

 ةقلعم ةاما و مهبحاصي اهربخو ةنج اهمسا ةيفاناماو مهبحاصب ريخلاو ءادتبالاب عفرلا لحف :

 اوبذك أىنملاو .نونجلا عاونانم عون هبسيلهنا ىلع لدينم لوخدو نونملانم عون ءانب |
 ”ىش مهيحاصب سيل هنا ىف وا مهبحاصب ا ا فتيهلو تايآلاب |

 لزتئاامبو هباوْمٌوْ هتوسن ةحو هقدص لع فوقولا ىل ١! كلذ ركفتلا مهلدؤل ىتح هنج نم :

 ةالصلا هلع هنع ريمعتلاو ءاعنشلا مهتمظع ىلع درلل نونا قنن حرصتلاف تاي االانم هلع

 هل مهتبحاصم لوطناب ناذيالا نم هيفام عم مهمالك ةلك اش ىلع دراو مهيحاصب مالسلاو

 راهظا لبق هنومسي اوناك دقو ةنملا ةيئاشنع مالسلاهيلع هتهازأ ىلع مهعلطيامم مالسلاهنلع ا

 ريذنالا 8 0 مداتلاةلكلو وهام ىا 3 وهن زا + مسو هلع ىلاعت هللاىلص نيمالا ادمحم ةوببلا |

 لاق « ىدس هدابع كرتي لو اع امهقلخم مل هلا اوملعف ةردقلا لاكو كلملا مظع نه
 لاو دوحبلا ضرالا توكلمو رمقلاو سء.شلاو موجنلا تاومسلا توكلم مهضعب

 ةغلابملل ءانلا تديز بهرلا نم توبهرلاك كلملا نم مظعلا كلملا توكاملاو رحشلاو |[

 ىلع فطع 6# هللا قلخامو الف هب قاعتم مظعالا كلملا ىا قارعلا توكلم هللاقب |
 ةلالدلا صاضتخا .مدقلا دنقم قلخ امل ناسا: 46 "شن نم 9 هللا قلخ ايفو: ىا توكلم

 'ىثلا مسا هيلع عقب امم قيقدو ليلج شا ىا اهقئاقد نود تاعونصملا لئالخم ةروك ذملا |

 ( تأ - 1 ناسلا حود )

 ١ انازكا و ةسنراسككإلا و نرعنلا "رت لالا ركل انه تان اشار تق رجالا ُةياَذُع

 | نلت رازقلا »علق قمل انمدلا# لاين هب ولق ةرُسكتملا "دتعوفأو"ءاًرقفلا سم لات للأنف

 | ةنملاو راجلا عزن ىلع بصنلا نيهجولا ىلع اهلحمو بولقلا لامفانم ةنوكلا كيل لفل

 اعلا ةيلاموزةقازإلاا لاقكل اناؤبا راهلالا ةياف هلرهظ٠ راذنالا ف غلابم ىا ه6 نيم |
 ا رظن اورظنلو اهباوبذك أىا ردقم ىلع فطعلل واولاو راكنالل ةزدهلا 2 اورظنيمل وأ »2 |

 | ضرالاو تاونسلاهلع لدتاوف 6 ”دداناو تاومنلا ةوكلمت 8 لالدتساو لمأت



 "ند دوم مسالا ءرزجلا

 ىصتالادصةللا ىف اذكح ففطالاو لدتلا هوجو ىصقاب' هجوبو ٍتيترت نسحا تاببسملا ىلا:
 هي اننايآب اوبذكن يذلاو 9غ ىلاعتملا كلملا ةمحر هيلع ىملازغلاامامالل ىنسحلا هللا ءامسا ىتاعمحرشفف
 ىه ىلا انتاياب ىا اهييذكتىلع مادقالا ماظعتساو اهفيرشتل ةمظعلا نوت ىلا تايآلا ةفاضا
 ىلع كالهلاىلا ةّتبلا مهبرقسىا # مهجردتسنس و لدعلاو قدصلا قادصمو قحلا راعم
 اماو ٠ ةحرد ةحرد ولع ىلا لفس نم لقتلاوهو داعصتسالا اما جاردتسالا لصاو جيردتلا

 كلاهملا تاجرد ىلعاى لا لقنلاوه بسنالاو كاذك لفس ىلا واعنم لقنلا وهو لازنتسالا
 روكذملا لعنلا ردصمل ةفص # نوملعيال ثيحنم + باذعلاو ةيوقعلا بتاىم ىصقا غلبل
 هللا نمماركا هنا نوبسحي لب كلذك هنا نوملعبال ثيحنم اناك احاردتسا مهجرد.ةسنس ىا
 فال اهنا اوظيف عنلا مهيلع رئاوتي نا كلذو مهب ديرت ام نودسيالوا هنم بيرقتو ىلاعت |
 اهعنشاو لاح مظفا ىلع باذعلاةلك مهيلعقحتنا ىلا ىنلاىف اكامهناو ارطب اودادزيف مهبللا نم

 زيمآ .هيرك نم ٌهدنخ زا تسه هك * ميوبو كنرزا ٍبيرف اردوخ هده
 ظفاحلا لاق :

 | تفك ناتسدكرتلاز نيا «تفكةكارت * ورم هار ز دهد تربيس د لع
 هتذخا ٌومىف لاجعتسالامدعو هيلعوهام ىلع هناَقباب مهدحا ةدم ةلاطا ءالمالا 46 مهل ىلماو
 | وهو ءالمالا نا امل نيسلامكحىف لخادريغ مهجردتسنس ىلع فطع دوعسلاوبا ىلوملا لاق *

 | أيش هسفنف لصاحلا جاردتسالاك ةبجيردتلا رومالانم سيلو ةلاطالاو لاهمالانع ةدابع |
 | هال هماكحاو هراثآ جيردتلا قيرطب لصاحلا امتاو ةعفد لصحي لمف وه لب أيشف
 هاهس امناو ديدش ىذخانا ىا 46 نيتم ىدبك نا #9 ريمضلا ديحوتب ريمعتلا ريبغت هب حاولي اك
 لوقب لا: والا ىنملا ىلح# ىدغتس لاق + نالدخ هتظاب و: ناسا هرهاظ نالادك
 ىدادحلا لاق و « ةيفخم ذخالا ديكلاو نورعشيال ثيح نم مهب هلوزل اديكح هامس
 ْ نم فخ ةيئاطعلا مكسملا ىف لاق * هب رعشيال ثيح نم “ىثلاب رارضالا وه ديكلا

 | هللا لاق كل اجاردتسا كلذ نوكحي نا هعم كتئاسا ماودو كيلا هءاسحا دوجو
 ةيلآلا هذه ىنعمىف هنع هللاىوضر لهس لاق * (نوملعيال ثيح نم مهجردتسنس )) ىلاعت
 لاقو * اوذخا ممملانع اوبجحو ةمعللاىلا اوئكر اذاف اهيلع ركشلا مهسننو ملا مهدمب
 كات نم رافغتسالا مهانيسناو ةمعن مهلانددج ةئيطخ اوثدحا الك ىندي ءاطع نب سايعلاوبا
 ةنتفلا فوخ ريغي ةلملا رتاون جاردتسالا . هللاهر ىريشقلامساقلاوبا خيشلالاقو + ةثيطخلا |

 ةغبلا نع فرصلاو ةينملانم نكقلا جاردتسالا . ركملافوخ نود ركذلا راثننا جاردتسالا |
 ىهتنا:طونمرابغالاب رسو طوبضم هاظ باردتسالا . ءافوريغي ليمأتو ءاجري ليلعتجاردتسالا .

 1 طروت واىوعدراهظاب بدالا ”ىسيف هبرقحبو هسفنب ديرما لهجم نا جاردتسالا هوجو نهؤ | ٠

 | دادمالا عطقل بدا ءوس اذه ناكول لوقبف الاها هظيف هل الاهما هنع ةبوقعلا رخؤتف ىولبىف |
 | عزمالا رعشيال ثيحنم هنع ددملا عطق نم نكي ملواو رعشنال ثيحنم هنع ددملا عطقيدقف |
 | هنع ةلاىضر لبتح نب دمحا ناكو * ناصقنفوهف ةدايزف نكيم نم نال امطق ناكل ديزملا |

 ا
 ا

١ 

 ( ىصو )



 فارعالا ةروس موي ل37
 7 بط ّ ل يو ف

 هللايزح ناالأ هللا د زح كئاوا تاريخا اتت لات للاىلا ١ احايتر 1 د و اوقلشلا لق العطف

 لها نا ٍلعاو * ىلاعت هللادمحر ىفانلا مامالل نيحايرلا ضورف همالك ىهتنا كك دوا

 نيلداعو 0 او قلخلا نيبامف مهل دعو ن مانلل مهن ادهب اولانام اولا امال ول

 نانافسلا ت رخناام ةسهح الو لوشو رح ناك هنا كراملاز: هللادنعنع ئورو- 0

 هيصيملو هتأييف ءاضقلا ةيلع نباىلودق هللبقف هدي مدعي قلل ةيلع نباو كامملانئاو ليضفو

 ا كدابملا نبا هيلا بتك مث هيلا هسأر عفري يف ةيلع نبا هاناف ”ىنب

 نيكاسملا لاوما داطصي * ايزاب هل علا لعاج اي
 ندلاب بهذت ةلي< * اهاذلو ايئدلل .,تلتحا

 ْ 00 0 امنع اه نوضح احوطق
 نيطالسلا باوبا كرتل * اهدرسىف كتاياور نبا

 نيطلاىف م رملار رام لجسم ؟لظاب اذه تع كسا تلقوا

 ءاضقل ام ءافستملا نالا 9008 دشرلاىلا بهذ تاسالانلع ةلع نب ليعامسأ فقواماف |

 ليقام معو هافعاف

 ركن طق كلا : قرع هرقل ق4 و5 ككناضق يو

 ١ رص نم نكت لدعا ليقود
 ' : لظلاو روحللداضملا لدعلا لعف هنمردصي ىذلاوهو لاخلا ةاتساوء الا هللا ءامسأ نم كلدقلاو

 3 0 هلذعقلإ د فرصلاف 3 اعنمم هدلافو
 2 - ١

 نم دبعلا ظحو هلعف فرعي نم هلدع فرعيالو هلدع فرعي ملنم لداعلا فرعي نلو
 تحت نيريسا بضفلاو ةوهشلا لعجي نا وه هسفن تافصىف لدعلا نم هلعام :لواو قيال

 لذدلا

 هلدع ةلمح اذه ةهسفن مظدق:ه بضغلاو ةوهشلل امد دا لقعلا لعج امهمو نيدلاو لقعلا ةؤاشأ

 ىذلا هجولا ىلع هلءءتسي نا وضع لكىف هلدعو هلك عربشلا دودح ةاعارم هليصفشتو .هسفنىف

 ايزو قخالف ةيئالولا لأ نم ناك نا هتعرف مث هيوذو هلهاىق هلدع اماو . همك عرشلا نذا

 كاملا حتفول لب كلذك سلو سالاوىلا عفنلا لاصياوه لدعلاو ءاذيالاوه مظلا نا نط

 ءاشغالا ىلع لاومالا قرف نكلو لاومالا نونقو بّتكلاو ةحلسالا ىلع ةلمتشملا هتئازخ |

 مهلا سو لاتقلالهاو داتجاللا نتكلا بْعوو عولقلا مهيلا !سو ءاملعلل ةحاسالا بهوو

 5900 ”ىش لك عضو ذا لدا نع لدعو لظدق هلو يو سرادملاو.دجانملا |

 ةبوقعل اب ةانلا ا و هيلعرابجالاب دصفلاو ةماحملاو هيودالا سب ضدرملا ىذا ]ولو هب قئاللا أ

 هنأ فصولا اذهنم انيد دنعلا ظحو اهعضوم ىف اهعضو هنال الداع ناك ابرضو اعطقو التف

 ١ كلذلكنال قفاويملوا هدارم قفاو هلاعفارئاسو همكحو هريب دتىف ىلاعت هللا ىلع ضرتعيال
 .لصحامم اررض مظعاوهرخآ سما هنملصحلا هلعفام لعشر ولو ىنيتيامىلعو ىتبذياك وهو لدع

 ناميالاو الدعهملاعت هللان وكي اذهب و ةماجملا ملأ ىلع ديزي اررضرصبا مجتحيملول ضيرملا نا اك
 كلفلا ىلا ءاشالا بسنيالو ىهدلا بسيالنا هماممو .انطابو !رهاظ ضارتعالاو راكنالا عطش

 تهجوو تبتر اهلاو ةرخسم بابسا كلذ لك نا معي لب ةداعلا هب ترجاك هلع ضرتعيالو



 مك را ع مسالا ءزجلا

 داخلالاب !نؤامخل اوناكام ىوهلاو عبطلاب اوامعيل نالذخلا ةاوجتيل ىلر « نولي اقاك

 شلع سكح ره 1 دوش هد

 ظفاحلا لاق
 ىوردنهتشك زاز# نم مشجر ون ىا *« رسإاب تفك شوخهج هدروخلاسناقهد
 نمو) لاق م5 نييدهم نيداه ةمثا ىسوم موقنم لعجام ىلاعت هللا ملعا 6 انقلخ نممو

 نادك ايضا ةموحرملا ةمالا هذه نم لعج 4« نولدعي هبو 0 ةمآأ ىسوم موق

 فوصوملا ريدقتوا هنومضم رابثعاب اما أدتبم هنا ىلع عفرلا فرظلا لحمو انقلخ نممو لاقف

 ه6«نودهيوإ# ةريثك ةفئاطىا 6 ةما 98 انقلخ نممض عبووا انقلخ نم ضعبو ىا هربخ هدعبامو

 هي هب وه ةماقتسالا ىلع مهنولديو قمحلا ةملكب مهتودهي وا نيقحم ىا 7 قحلاب #3 نيستلم سانلا

 هنعو * اهيفنوروجالو مهثيبامف ةيراجلا تاموكحلا ف نومكحي ىا ه«نولدعي 88 قحلابو ىا

 مهْمنامزلاولخيال دارملاو ( ىسيع لزني ىتح قحلا ىلع اموق ىتمانمنا ) مالسلاو ةالصلاهلع
 نيدلاردص ريبكلا خبشلا لاق « ( هَللالا ضرالاىف لاقبال ىتح ةعاسلاموقتال ) ثيدحلا فو

 اذهب اصوصخو امقيقح اركذ هللا ركذيال نا كشالو راركتلاب هدكا هرس سدق ىونقلا

 قلخلا متاو ةماتلا ةفرعملاب قحلا فرعي ىذلاالا ءامسالا عيمجب توعنملا عماجلا.مظعالا مسالا

 سو هيلع هللا ىلص لوي نأكف رصعلا كلذ لماك وهو هللا ةفلخل رصع لكىف للاب ةفرعم

 تئشناو كساملا ىونعملادمعلا هناب هيلاراشملا وهو لماك ناسنا ضرالاىفو ةعاسلا موقتال
 ترشنو موحدلا تردكناو سمشلا تر ءانسلا تفشلا لقشتا |اذاف هلحال كسمملا تلق +

 اوورو + كوكفلاف هداك ىهتا ةماقلا تءاعو ضرالا .تلرلز و لالا ترسو, تدشملا
 ةئامئالث ضرالاىف هلل نا ) يسوهيلع هللاىل< هللا لوسرلاق لاق هنع هللاىخد دوعسم نبانع
 0 هلو ىسوم بلق ىلع مهبولق نوعبرا هلو مدآ بلق ىلع مهبولف

 بلقىلع هبلق دحاو هلو ليئاكبم بلقىلع مهبولق ةثالث هلو ليربج باق ىلع مهبولق ةسمخدلو
 ةسمخلا نمهناكمهللا لدبا ةثالثلا نم تاماذاو ةثالثل|نم هناكم هللال دبا دحاولا تاماذاف ليفارسا

 نيعبرالا نم هناكم هللالدبا ةعبسلا نم تاماذاو ةعبسلانم هناكم هللا لدبا ةسمخل!نم تاماذاو
 نم هناكم هللا لدبا ةئامئالثلا نم تام اذاو ةئامثالثلا نم هناكم هللالدبأ نيعبرالا نم تاماذاو

 وهو بطقلاوه ثيدحلا اذهىف روكذملا دحاولاو ( ةمالا هذه نع ءالبلا مهب هللا مفدي ةماعلا

 اوورو»ملاعلاحالص عّمب هب اهزك سم ىهىتلا ةرئادلا نم ةطقتنلاكءايل والا نم هتناكمو هناكمو ثوفلا
 ةالصلاو موصلا ةرثكب اوغلبام اوغلبي ل لادبالا مهل لاقي ادابع هللنا) لاق هنا ءادردلا ىلا نع
 ةمحرلاو رودصلا ةمالسو ةبنلا نسحو عرولا قدصب اوغلب كا ةيللا نسحو عشختلاو

 مهاربابلق لم ىلع الجر نوعبرامهو هسفنل مهصلختساو هملعب هللا مهافطصا نيملسملاع بخ

 هنونملبالو أش نوبسيال مهنا ملعاو « (هفلخم نم ًاشنادق هللازوكي ىتحمهنم لجرلا تومبال

 ةكيرع مهنيلاو اربخ سانلا ببطا مهقوف نم نودسحالو هنورقالو مهتحن نم نوذؤيالو

 مهبولق اما مهبد نيو مهنيبايف فصاوعلا حايرلاالو ةارجلا ليلا مهكردتال اسفن مهاخساو
 ( دعست )



 فارعالا ةرو- مهي ؟ مو ع

 هب هومسو' ىلاعت هلع هوقلظا اما هثاهمابو كلذ نع ٍبانتجالا هيرؤمأملا :كزتلاب دارملاف

 اولاق مك ةميركلا هلامسا ضعبب ىلاعت هتبمست نع اولدعي ناب اماو ةقيقح هؤامسا ال مهمجز |

 ىلاعت هؤامسا ءامسالابو .اضيا بانتجالا كرتلاب دارملاف .ةماعلا نامحر ىوس فرعثام نمحرلا امو

 -ىور - ضعبلانم اهضعب جارخا اوبنتجاو ىنسحلا ءامسالا ميمحم ىلاعت هومسىنعملاف ةقرقح

 نيكرمشملا نه لجر لاقف نمحرلا مسابو هللامساب هتالصيف ىلاعت هللا اعد ةباحصلا نم الجر نا

 ننثا نير وعدي لدحرلا اذه لاب امث ادحاو ابر نودبعي مهنا هبانصاو دم معزي سلا

 نمحرلا اوعداوا هللا اوعدا) سو هيلعلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاتقف ةياالا هذهىىلاعت هللالزتاف |

 ه نولمعي اوناكام نوزجبس 8: ىمسملا ددعت مزاتسيالمسالا ددعت ناف(نيكركملافونال امتر

 اورذوإ هلوقف مهداحلا ةبوقع مهب لزنيس هناف ٌموباصا ام مكيصي الك مهداحلا اوبنتجا ىا

 نيدحلملا سفن كرتل ىنعمالذا ىاضملا ريدقتب اهيف نيغئازلا ةيمست اوكرتاو هانعم لا «نيذلا

 ىلع قلطي دق مسالا ظفل ناف ,لعلا تافصلا ىنسحلالا ءامسالاب دارملا ءاملعلا ضعب لاقو *

 هنأكف هتئو هتفص ترشتناىا قاف آلاف همسا راط لاعب ماظعلا اهتافصنفتاذلا هنومسنام

 هل ةللامسا ناىلا ريشي (ىنسحلا ءامسالا هللوإ ةيمجللا تاليوأتلا ىف لاق + فاصوالا هللو لق

 هنال تافصلا ءامسا وه ءامسالانم قابلاو ىلاعتو كرايش هتاذ مسا وهو قلخلل معلا مسا ةباثمب

 هللا مسا الا هتافصنم ةقتشم اهلك هؤامساو هللامسا كلا ءايسالا قافضاقف“ىستلا ءانسرالا هللا "لاو

 * ثوم قول ريغ ىلاغق ةئاذ "نان امكف تاآنلا مسا هنال نيزك الا دنعو اندنع قتشم نع هناق

 ثافسلا نموتشم اهني ىلاعت ةنافص ء[باف هقوادع شالا ناذ. قت نم قدشم ريع دهسا كلذك ١
 ةاملاك تاذلا تافص نال قواخم وهف لعفلا تافدنم قتشثم اهضعبو قولخ ريغ وهف ةيئاذلا

 لعقلا تافصو ةقولخم ريغ ةميدق ءاقبلاو ةدارالاو ةردقلاو ملعلاو مالكلاو رصبلاو عمسلاو

 هنا الا اقزارو الاخ ىمس قزرلا مهاطعاو قلخلا دجوا املف داحمالا دنع هلا فاضت ةتولخم

 ىنسحلا تافضلا ىا ىنسحلا ءامسالا هللو هلوقف ةيقزارلاو ةقلاخلا ىلع ارداق لزالا ىف ناك ىلاءت

 ةفصلاكلَس اوقلك و اوفصتنناب هتافص نم ةفص نم قتشم مسا لكب هللا اوعدافىا اهب هوعدافإل

 دلاوتلل هتك انمن وكت ناب اهب فاصهتالا ناف ةيقلاخلا ةفصكت احلاصل !تاننل اولا الاب اهب فاصتالاف
 فاصتالاو .ناسذاف متنا لاق لمعتاءهتجوز مقاوي وهو مكمل ىلق اك قلاخلا فالخب لساتتلاو

 . قاوللاس قف اذهىلعو أش هنم رخديالو نيجاتحلا ىلع هللا هقزرام قفني ناب ةنقزارلا ةفصب
 هللا ىوسامب قلعتلا نع هتقايمو بلقلا.ةأ م ةيفصتب كلذو لاوحالابف اهب قلختلا اماو
 ارصب و اعمس هل تنك هلوق قيقحت اذهو اهب قلختيف تافصلا كلن هلىجتيل هيلادجوتلاو

 نوفصتيال ىا هتافصىف نولي ىا (هنامساىف نودحاب نيذلا اورذوإل (رصبس ىبو عمسل ىف
 ىلوالا ةلعلاب ةفسالفلا هنومساك داحلالا نم اضيا هسفن هب مسي مساب ىلاعت هتمستو اهب

 لوشامع هللا ىلاعت هداج او هقلخو هلعفىف راتخم ريغ ىللاعت هنا هب نونعي تاذلاب بجوملاو

 نوزجيسإل داحلا اضيافصنلا اهب دريل ةفصيوا فصو ىلاعت هفصو نمو .اريك اواع نوملاظلا

 ْ ادساف ىنعم موب هنا الا ةردكملا ضئاقنلا نع هناذ سدقت نع ةرابع ناك ناو هجولا ضيبأ



 كسل هب عسانلا ءزجلا

 ترث أتسا وا كقلخ نم .ادحا هتملعوا كباتكى هتلزلا وا كسفن هي تيمس كل وه مسا لكب |
 ىمهباهذز ىتزح ءالجو ىردص رونو ىلق عبر نآ رقلا لعجت نا كدنع بيغلا اعف هب
 هيلع هللا ىلص هللالوسر نا ةريرب نعو (احرف هناكم لدباو هنزحو همهلك هنع هللابهذا الأ

 مل ىذلا دمصلا دحالا تنا الا هلا ال هللا تنا كلاب كلأسا ىنا مهللا لوقي الجر عمس لسو

 ىذلا مظعالا همساب هللا اعد) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبلاقف دحا اوفكهل نكي لو دلوب مو دلب
 هنالنيعستلاو ةعستلا ءامسالا مظعا هللامسا نا يعاو * (باجا هب ىعد اذاو ىطعا هب لئس اذا

 اهداحا لديال ءامسالارتاسو 'ىش اهنم ذشيال ىتح اهلك ةيهلالا تافصل ةعماجلا تاذلا ىلع لاد

 ىلع دححا هقلابال ذا ءامسالا صخا هنالو هريغوا لعفوا ةردقوا لع نم ىناعملا داحا ىلع الا
 اهريغو محرلاو ميلعلاو رداقلاك هريغ اهب ىمسي دق ءامسالا رئاسو ازاحم الو ةقيقحال هريغ

 ىلاعت هللا لاق اك هيلا قحلا ءامسا عيمج بسن هنا مسالا اذه صئاصخنم ءاملعلا لعج دقو

 هتاري رحت ضعب ىف ةمالسلاب هللا هاّقبا ةمالعلا انحش ةرضح لاق * © ىنسحلا ءامسالا هللو )
 ةيترملا كلت نيعت ةايللا ةيتعىف الوا تنيعت بتارملا عيمجف ةيداسلا ةيهلالا ةيوهلانا رعاو

 ةيرخآآلاب اينان ةبترملا كلت تنيعت معلا ةيترصىف مث ببغلا ملاع ةبسن تنبعتف ىربكلا ةيلوالا
 ةيرهاظلاب الث تنيعت ةيترملا كلت ةدوصب ةدارالا ةينسمىف مثىلاعملا ملا ةبسن تنيعتف ىمظعلا

 ىلوالا ةينطابلاب اعبار ةيئرملا كلت تنيعت ةردقلا ةبتمىف مث حاورالا ماع ةبسن تنيعتقىلوالا
 نطابلاو رهاظلاو رخآآلاو لوالاوهو ريدقلا ديرملاملعلا ىملاوه ةداهشلا ملاع ةبسن تنيعتف
 ةيلكلا ةيهلالا ءامسالاو قئاقملاعمح تاهما ىعىتلا عبرالا قئاقْلا ترهظ نايرسلا كلذبو

 تاهمالا نيعت نازود نم تنمعت ةيلكلا قئاقحلا كلتو دحاوو فلاوا نوعستو ةعسن ىهىتلا

 روهظلا رابتعاب مث رسشع ةتس تناك ةعبرالاف ةعبرالا برضنف ةعبرالا اهملاوعفف عبرالا

 رابتعاب مث نيثالثو اثالث تناك عما عمح ةيدحا رابتعاب مث نيثالثو نينثا تراص نوادبلاو

 عجةيدحا رابتعابمث نيعستو ةعست تراصاهيف مالكلا ةبترورصبلاة بترو عمسلا|ملاعباهنيعت نادود
 انالثو ةحيبستن يثالثو اثالث ةالص لكربدىف مالسلاهلع هللالوسر نس كلذل ةئام تناك عما
 كلملا هل هلكيرشالهدحو هللاالا هلا ال هلوَقب ةئاملا مم مث ةريبكت نيثالثو انالثو ةديمحتنيثالثو
 ةيح نمي نسا تاريخا ىف هتان راتعاي افلا تناك مث يدق ”ىش لكى ع وهو دجلا هلو

 داتعان نسما تارضألا, كلت حرم ةيب اكلا:ةزيشعلا فر ةئاملا يرض نم :ةضا نوطللازوةوهلغلا
 قئاقحلاو ءاممالا تاهماف ادحاوو افلا تناك عييملا عج ةيدحا رابتعاب مث اهنطاوبو اهرهاوظ

 ىصحتنالو دعتالىنحلا ءامسالا كلت تايئزجو دحاوو فلا وا نوعستو عست اهتادكو عبس

 فارحتالاو ليملا دحللاو داحلالا # هلامساىف نودحاي نيذلا اودذو #8 راصتخاب ىهتلا

 امي ىلاعت هومسي ناب اما لطابلا ىلا قحلانع اهنأشىف نوابع نيذلا اوكرتاو ىا دصقلانع

 ادساف ىنعم مهوب اميوا ىوبن صن هيف درو الو ىوامس باتك هب قطني ملو هسفن هب مس مل

 مراكملا ابا ناف هجولا ضيا اي مراكملا ابااي ودبلا لها لوقىف ا ىعرش لمح هل ناك ناو ١
 اذكو ىلاعت .هنأشىف حصيال ىنعم مهوب هنا الا لامكلا تافصل عمجتسملا نع ةدابع ناك ناو

 (ضيبا )



 فارعالا ةرو- يع 7م وح

 ةيتائسفنلا هنااعاو هتالاح عبمج ىف هتايثرجو هتازجاو هتاضعاو اوف عيمججو هندبو هسفن ىف

 اهراث آو ءامسالا هذهماكحانم كلذ عسى ريف هتاروهظ عاوناو هتاروطت ةلجىفو ةينامسملاو
 ءاضتنالا اذهل ثمف كلذتيغو ليشلاب!ءالبلاو ركعلاب:ءاقنالا ةلر اهلك: قوبل لكلب
 ىتلا ىهو ةقالا ةتباثلا نامعالاب ةلئازلا ضاسغالا رتس لحم ىه ىتلا لامجالا ةنج لخدي
 هلل داو هللا ناحبس اهسارغ ناو ناعبق اهناب مالسلا هيلع ليلخلا مهاربا اهنع ربخا

 ءاهسالا هذه قئاقح ىلا ةيناحورلا حورلا علطتب نوكي ناميالا ماقمىف قلختلاب اهؤاصحاو

 , اوقلخت) مالسلا هلع هلوق نم هب سما ام وحن ىلع اهنممسا لكي قلختلاو اهتاموهفمو اهيناعمو
 | مسالا كلذ نع لعقتيام هنع لعفتب ىا مسالا كلذ نيعوه قلختملان ويكي ثسحب (هللاقالخاب

 لب .ىلوالا ةنْلاّنم ىلعا ىق ىتلا ثازيملا ةنح قلختملا اذه لخدي ءاسصحالا اذه لثمن

 | مالسلاهللع هلوقب .اهيلا راشملا ىهو كلملا ملاع نم توكتملا ملاع ةلزنمب اهنم لزنملا اهنطاب ىه
 | لها هلزتم ثرو راثلالخدو تام اذاف رانلاىف لزنمو ةنلا ىف لزم هلوالا دَحا َنْم مكنام)

 ( نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوثري نيذلا نوثراولا مه كئلوا اوأرقاف مكش ناو ةنحلا

 | كيف رهظوا كب ماق امع عالختالاو ىوقتلاب نوكي ناسحالا ماقم ىف ققحتلاب اهؤاصحاو

 | باجتتحالاو ةيقحلا ةرضا تاحسب راتتسالاو ثودحلا ةمسب ةمستملا ىناعملاو روصلانم

 لاق ا : اهنايعاو اهراتسا فحسب
 قاري سلو ىرهد ىرا ثح * هحانج لظب ىرهد نع ترئست

 قاكم_ 'نيردام + ىاكم : :نباوا ع :ةرودات ليلعب ام ؛ءارالالاطتز واف

 هلَوَس اهنلا:راشملا بغلا غرس لح ىىتلا ناتتمالاةنجققحتملا لات ءاضخآلا-اذهأ لثقنف

 اهنلاو ( رشي بلق نع رطخاللو :تصمت نذأ الو تأر نيعال ام ) مالسلاو ةالصلا هلع

 لاق (.ردتقم كلم دنع قدص دعقم ىف رهنو تانجىف نيقتملانا ١ ىلاعت ِهلوّش اضيا ةراشالا
 اذاقزرلاب قثو ناب اهاضتقع لمعو ءاممالا هذهق حن مامقلا قاطانم ىا اهاصحاىم كلم نبا

 ربصو ةعفنملا:ىلع ركشف عفانلا راضلا لاق اذا ىلاعت هَللاَنم رمشلاو ريخلا نا معو قازرلا لاق
 اهدعنم هانم لبقو اهقدصو اهيئاعم لقعنم هانعم لئقو ءاممالا رئاس اذه ىلعو ةرضملا ىلع

 ةياورلاىف ءاج هنال رهظالاوه اذهو اهظفح هب دارملا ىراخسلالاقو «اصالخاو اكربت ةلك ةلك

 اذهىف ةرصحنم ىلاعت هللا ءامسا نا نظن الو ىهتنا اهاصحا نم ناكم اهظفح نم ىرخالا

 | لالخلاك اهيئاعم توافتس ىلاعت هللاءامسا ةلمضف توافتت نا زوجملو ءانمالارهشا ىغ لب زادقملا

 | اهريغ كلذ عمجم ال لالا نع ةئبنملا ىناعملل اعاوناعمجاهنم نوعستلاو ةعستلانوكيو فرشلاو |
 | رمح ادحا باشا ام) مالننلاةلغ هلق ةءازتكولات ةللاءابخلا نا نع لاو كورن رز كت
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 | كلأسا كمكح ىف ,ضام كدب ىتيصان كتما نباو كدبع نباو كدبع ىنا مهللا لاقف نزح الو |
 ل1013 طن: سس هم ور .--2-22- -م سسس- 7-- 

 أ مرجال نانتمالا ةنجو.. ثاريملا ةنجو . لامعالا ةنج . اثالث نيدلا ,اهال ءاصحالا ىلع ةيئرملا

 | ماقمف ققحتلاو .ناميالاءاقمىف قلختلاو.مالسالاماقمىف قلعتلا .ةثالث ءاصحالا عاونا تناك

 | اهنم مسا لكراثا كلاسلا بلطتي نا وه مالسالا ماقمىف قلعتلاب اهؤاصحاف ناسحإلا
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 معي 29 خس ع.اتلا ءزجلا
 ١ تاهت ١ اتسع هل ونة حسك طش ل ا دعا تان لل ةلقتتكتلا 1< 7 تحتم هدم دعمه ل يي ا ا م

 ىرطفلا دادعتسالا اولطباف بلطلاوةفرعملل نيدعتسم اوناك مهناو بلطلاو ةفرعملا دادعتسا

 ىلوالاب ةرخآلا اوعابف ىوهلاعابتاو اهتنيزو ايندلا تاوهشىلا نوكرلاب بلطلا و ةفرعملل
 مهكئلوا دادعتسالا داسفال ماعنالانم لضأ اوراصف ىلوملا بلط اوكرتو ايندلاب نيدلاو

 هرسدللاسدق ةيءجنلا تاليوأتلا ىف لاق اك مهترنعو ةفرعملالها تالاكو هَّللانع نولفاغلا

 ةلاد اهنال اهلجاو ءامسالا نسحاىه ىتلا ءامسألا ىانسحالا ثينأت هك ىنسحلاءامسالاهللو +

 ةفلتخلا ىناعملاىلع ةعوضوملا ةلادلا ظافلالااهب دارملاو اهفرشاو ىناعملا نسحا ىه ىتاعم ىلع

 مامالالاق «لاحتوهو ءامسالاددع ىمسملان اكل ىمسملاوه ناكولو ىمسملاريغ مسالا نا ىلعلد

 ةفدارتم ريغ ةئيابتم ءامسا ةثالث هذه ناف ىمسملا ريغو ةيمستلاريغ مسالا نا قطا لاذدلا

 اما نيعستو ةعسق هللزا ) ثيدحلاىفو اهب هورك ذاو ءامسالا كلتب هومسف 6 اهبدوعداف ف

 كلملا محرلا نممحرلا وهالا هلاال ىذلاةللاوه ةنْلا لخد اهاصحا نم ادحاوالا ةئام

 «ىازاثلا ١ .مولاؤكا,"نيكعلل» رذاتسلا#ا فيزنلا دميه »« كولا العلا -سودقلا

 طسابلا ضباقلا ملعلا حاتفلا قازرلا باهولا راهقلا رافغلا روصملا

 ريبْلا فيطللا لدعلا مكحلا ريصبلا عيمسلا لذملا زعملا عفارلا ضفاخلا

 تلال ا .اتنعلا؟ قاتلا ىبكلا ١ نشل« ناوككملا | :«وونفلا مظعلا ميلحلا

 كاسل اة مجيحلا#/اواؤلا مكحلا عساولا بيجملا بّقرلا ميركلا 0

 ديعملا١ : 'كقدنملا +! ّوضخلا#> ديلا نو نانملا ة.ئونفلاب "(لكولاادهولباو تتيلكعلا
 ردتقملا رداقلا دمصلا دحاولا دجاملا دجاولا موبقلا ىلا تيمملا ىجملا

 باوتلا ربلا ىلاعتملا ىلاولا نطابلا ىهاظلا رخآألا لوالا رخؤملا مدقملا

 ىنغلا معماجلا طسقملا ماركآلاو رالجلاوذ كلملاكلام فؤرلا وفعلا مقتمملا

 ديشرلا ثراولا ىابلا ميدبلا ىداهلا رولا معفالا راضلا عناملا ىنملا

 محداي ن جراي كلأسا ىلا مهلا لوشو الوا ًادمنا نومدقتملاغاشملا نسحتس ساو ( روصلا

 دنع: لعا للصت نا" نكلا رخآ ىف لوش مث .ءادنلا فرح ءامسالا عيمج ”ىجبف هرخآ ىلا

 ىقاك دخلوا محرا اي ك>ةاع ماودو كمعت 1 ىب قلعت نم عيمحو + ىقزرت ناو هلاو

 ىف نوظحالي نيفراعلا نا بولاقلا مورت ىف ىناطسللا نمحرلادبع لاق ةيدمحلا رارسالا

 ىلع, ةدئازاهنال فيرعتلا ةلا اهم نوحرطن ةسالملاو .ةملكلا لصاو فيرعتلا ةلءامسالا

 ريكلا كلوق ل اهبرك ذى اءاهسالا نفوز خذخأت نا ءافدلا فخ وتكم لارتسلا نمو ةماكلا لصا

 ريبكلا لمعاب قاذعألاب زمانه ؟فاطتتو“كافتم "ريك ةعئأتلب ماللاو فلالا ذخأتالو لاعتملا

 ديزتال تاولخلا لها دنع ةربتعملا طْئارشلاب تاوصالا نم لاش عضومىف ددعلا كلذ رك ذتف

 ناف ىلاعت هللازذاب رمحالا تيربكلا وهو تقولل كل ٍبلِجَسِه هاذ هنم صقنت الو ددعلا ىلع

 نائسأاك ءاممالاب ركذلا ىف ددعلاو لالخا هنم صقنلاو فارسا بولطملا ددعلا ىلع ةدايزلا

 هنالعاو * ردلا سحو رسسلا مهفاف ةتبلا ةباحالا باي حتفنال تصقنوا تداز نا اهنالحاتفملا

 د رج يرو يد و و يو رو و ا د حا



 فقارعالا هروس مس 1

 لمع لثمب لمعاذا ءانمفحصنا ( ةينزدلو ةنلا لخديال ) ثيدح دصاقملاف لاق * ( مهطأدز
 ىزلا بيظاوبنم هب دارملا نا اضيا هليوأتىف لبقو * هرهاظ ىلع لمحل هنا ىلع اوقفتاو هبوبا
 قفتاو مالسالا اونب نيملسملادالوالو برجلا اونب ناعجشللو فحصلا اونب دوهشلل لاَشاك

 | لحم ىف * بولق مهل ف ةصاخلا ةيالولل الها نوكيال ىزلادلو نا لوصولا لهانم خجاشملا
 | ىا بولقل دف عفرلا لحبىف ه اهب نوهقشبال 8 اريثكل ىرخا ةفص هنا ىلع بصناا

 | راكتالا نم أدصي ةآرملاك بلقلاو هلثالد ىف رظنلاو قحلا ةفرعم ىلا اهنوقلبالذا اهبنولقعيال
 هرسسدق ىدعسلالاق : ةيانالاو قيدصتلا هؤالجو ةلفغلاو

 كح ون تزرع اشك انوه عوملل ع تختوذت كلقع مشج اوه راغ
 كاخ مشجرد همرسئوشادرفدك * كاي مشج زا تلفغ ةمرس 3

 راشعا رظن هللا قلخام ىلا نورظنيال ىا © اهبزورصرس ل نيعأ مهلو 3#

 تسود وركو رف ردارب بعز * تترك ىراب عنص ىنزا مشجود

 ركذتو لمأت عامس ظعاوملاو تايآلا # اهبزوعمسيال ناذإ مهلو

 شوكم ندينش لطابو ناتهبهب * شوك تسدنبو نآرق هاكدذك
 هقفلامدعفف [دننايايراهجدننام] 6 ماعنالاك فه ةروكذملا فاصوالاب نوفوصوملا «كئواو#

 شعتلا بابسا ىلا ةهجوتم مهاوقو مهرعاشم نا ىقوا ربدتلل عامسالاو راتعالل راصبالاو

 لب الاب نصاغنوأ:ةاشلا و بالا شنو هنع ,نكسيدقل كيرحتلاب عن عمجماعنالاو .اهيلع ةروصقم

 وهو مكح نم لاقتنا وهلب الاطبا سيلو بارضالل لب 86 لضامهلب ف سوماقلا ىف اذك
 اهل نكميام كردت اهئاف اًمرط مامنالانم لضا مهنوك وهورخا مكح ىلا ماعنالاب هيبثتلا
 لزعمي ىهو كلذكا وسبل مهواهدهج ةياغاهعفدو اهباجىف دهجو راضملاو تان كرانتفا

 اهبحاص فرعت اهنال لبقو دلاخلا باذعلاىلع نومدقيو مبقملا ميعللا ن نوكرتي مهو دواخلا نم

 هلل عوطا ىشلك )ربا فو ني ل نوفرعيال ءالؤهو هعطتو درا كلف

 ( مدآ ى نم
 لضا مهل ماعئاوج نشا «نلعر ىداز عدا غيدد

 ةهجو ةيلاحور ةهجناسنالاىفو ةاصعلل اهبفدعاامو ةرخ آلا رمانع 6 نولفاغلامهكئلوا
 ناكناوةكئالملا نم لضفا ناكءاوهىلع ابلاغ هلقعزاكناف ةوهشو لقع هيف بكردقو ةيناهسج
 ىنعملا اذهىف لقاك : مئاهبلا نم لذراو سخن اك ىوهلاو سفنلل ابولغم

 كلمز تليضفب رذكبو نك ىوردكرت * واذا يقل تبع تكلف نا

 هتظاخور هلال هامهو ةحلاو بوقلل اهتم اروطقلختق ,ناراوطا قالا لي لاعت لانا لعاو «
 قلخو ..هلكنوفرعي هيو هلامح نورصس هيو همالك نوعمبت :هباوتاكو# كام او نحلل اراهظا

 | ديحوتلا لئالداهب نوهقفي ابولق مهل لع ةحرلاو فطلل اراهظا اهيمعنو ةنجلل اهنماروط
 ا رانلا لها مهو اهمحجو رانلل اهنم اروط قلخو .قحلا تايا اهب نورصيس امعاو ةقرعملاو |

 | ماعنالل 0 هنالل لضا مهلب هنولطيالو هللانوبحال ماعنالاك كلوا ةزعلاو ره رهقلا اراهظا



 ميك ؟ ٠١ >- مساخلا ءزلل

 . هللاىلا بحا ةلكنمام ليقو#ةمعتلا تم نآلالاق مالسالا نيد لعلاق هتكرت نيد ىأ ىلع لاق أ
 كاياو ماسالا انادهو انيلع مذا ىذلا تاابا:ةفلا,كلوط ذا نطدزكسلا فاتةدنع غلبا الو ىلاعت

 هناف ةمصعلاو قيفوتلاو «ةرعملاو مالسالانم لالا ىف هيلع تنا امب رتغتو ركشلا نع لفغتنا

 ءاسالا ضعب با نيفراعلا ضعب لاق * بقاوعلاب رومالاناف ةإفغلاو نمالل عضومال كلذ عم

 كاعتدلالاَتلتف تاماركلاو ةبانزإلا ةغالتمادْنِي مدارظو ملل عا ىلاعت هللا لأس مال ع

 سفن هوج هلاك نق هتلسامل ةرص كلذىلع ىترك كولو هتيطبعاام ىلع مايالا نماعوي وكمت

 اعيظفانبغو امظع انارسسخ كاذن وكي ن لات ملف ةعابف راعتد« فلا تقلا هتف قع نا هنكمي

 كنع بهذنال ىتح لغةشف لقعلاةلقو ئانلا كس معلا روصقو ةمهلاةسخ ىلع اني الملدو

 للام ناف ريصبدقانلاو ريصقت لمعلا فو ريصق رمعلاوريطخ ىمالازاف هبنتو ةرخآآلاو ايندلا

 ه6 انارذدقلو ل ريقفلا كدبع ءاحر ققحمهللا ريسعب هيلع كلذاف انتارثع لاقأو انلامعا ريخلاب

 نيلقثل هلمتلا ةثلثم ةيزرذلا هته هك “عقلا ور قلخ لفك ادد سسوماقلا ف كات, ه انتل دق لابو ا

 اهرعق دعبل هج تيمس ةرخ لايف هللا نحس نهو اهب بيذعتلاو اهلوخدل ىا هي منهل

 ىحقا ىلع دربلاورخااهيفف رير رهمزورورح ىلع ىوتحن هورعقلا ةديعبتناكاذا مانهجرتب لاش

 نا نم ه انساك 6 اريثك في نينسلا نم ام نوعبسو سمح اهرعقو اهالعانيبو اههتاحرد

 رضينا هللالعنمزال ةيقاعلل مهى ماللاف ىلاعت هللا اعف نفك !للع.فيوربعلا ىعب ه« سنالاو

 لاكشاب ؛لكشتلا "ىلع ةرتداق .ةيئاؤح:ماسجلا نطاو. .رانلا لها نم. ايصنوهف' هراتخاب كلا لع
 مهنانجتسال كلذب تيمسسنالا الخ ىهو ةقاشلا لامجالا ىلع ةردقو ماهفاو لوقع اهلةفلت

 ةرضبا,؟ىفلإ سنا نم ناسنالاك رشبلا سنالاو هرتس ليالا هنجلاَغ نوبعلا نع مهراتتساو

 نونلا ناكمي فخأ سنالا ظفل نالو الخ مدقاو اددع ثكا مهنال سنالا ىلع نحلامدقو

 هتشاارو ملكا طاشنل فخالا نم مالكلا لواب ىلوا لّقثالا ناكف ةسومهملا نيسلاو ةةفحلا

 اةدويد ملسو هيلع هللا ىلص اندثناو صوصخلا ىلع ةعيرشل اهذهب نودستم, نحلاناىلع عاجالاو |

 ىلاعت هلوقل ةمالا هذه ىف نوفلكم مهأك ةيذاملا ممالاىف نوفلكم مهلا كشالو نيلقثلاىلا

 (نيرساخ اوناكمهنا سنالاو نملا نم مهلبق نم تلخدق مما ىف لوقلامهيلعقح نيذلاكئاوا)

 | حصي ملالاو ةداعسلاو ةدامعلل ىرطفلا لماكلا مهدادعتسا راشعابوه امنا نيقيرفلا عمجو

 تلق ىف نتمؤملا نم نك !يازانكلا نم ل اهتشانإ ىف. ةمكللسا اه ةبلقنافرا# مهيلع فلكتلا

 اهدادضاب فرعت ءاشالان ال كلذ نيب اهف نينم وما نع رهظبلو مهتعاط نع نغتسم هنا مهيريل

 ةمحرلا لها نوكينا سمالا ىضتقيفهيضغتبلغ هتمحر نا تلق ناف * نع هدوجو لق اذا *ىشلاو

 ' ةحللذخ وي دحاوو فلا لكنم هئامعستو نوعستو عست بضغلا لهاو بضغلا لها ن 0

 مدا ىب نال ريثكف ةنملالهاو ةكئالملاىلاةسنلاب اماو مذا, يلا! ةينسنلاب ةرثكلا هذه تلق

 رك القو دلاله نيتثكوا ةمحرلا لهانوكنف ناملغلاو روحلاو ةكئالملا ىلا ةسنلاب ليلق

 ارفاكذخأي نمؤم لك نا) حبحصلا .ربخا ىف درو هنال ءادفلا ةرثكب راخالل ةراشب رافكلا

 نمىزلادلو ناك دزام مهد زام هللانا) ثيدحلا فو(هسفن نع ءادف رانلا ىلا ه.مريو هتيصاني

 0 ا



  تعتنحتس تدهمعهسجسم صحت حل

 _فارعألا ةدوس - "اب ا

 | ىف أى ازور ةيلط لاما ددرتم و لقعي لو الشهر ا نانو ليتم كو رجزتي ل هتاظعوو |

 دادزا ن) كيدلتا قو”ةصاخاءامقلمال كاب اذ اهباؤظول ندا فض كلنا لانكا ةقل
 اهددق هيزشالا نما جلبت اغا هحابنلاوا6اةعبدزلا ناطنتلا سف درر قلع هذا مو املع

 ةعقرلاو ةناهالا نم ماركالا فرعنال نلكللا نا كو اه اقاردف ىدؤيال ىذلا روفكلا وهو

 هللا: ىعزت :ةدبام''قاّيعأو اةاهماعطب ةزرشك ىف:مدقع اهلك ةفآ زكا: اها ةزاقلا نمت

 ماكل علق توازكإل هولا ديلا اذنكم رنقلااور :كانرتلا هذاا كانبرا زلل هز سو نق ماوس
 لاق © ركملاو رهقلا ءادرب ىدتريو مركلاو لضفلا سايل نع خلف ةمغنلا قح لهجيو

 رذح ىللاعت هللا ناف هرضيال ىوهلا عابتا ناب نوتفم لهاح نرتغي الف ةيمحتلا تاليوأتلا ىف

 ضرالاىف ةفيلخ كانلعج انا دوادايإل هلوقك لالخلاب هملع مهدعواو ىوهلا عابتا نع ءاسنالا

 ظفاحلا لاق : 6 هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتن الو قحلاب سانلا نيب مك كا

 درب ناح ىادخ ىاضقز سكحيه هك * مادم هقف لمعو ملعب هسغ شام

 | مو دوهلا نحو © انستابآب أويذك<نينلا موقلا لثم ف ”ىسلا ل اثلا كلذ ىا 6 كلذ ف

 دوهيلا تاذكك بكل كراس جوخ اناا ىلا لامو اهنم خلسنا هللا تاياا ىنوا امدعب علب نا

 زدعملا نا رمل كك مواد هللا لكص لوسرلا تعن ىلع ةلمتشملا ةاروتلا اونوا اب

 ا ودك وزهتحي قالاؤوسعا نام وحلاطسلا| هل ناوحت ةلطلل اوناكو هثعبم بارتقان نسانلا' عغالقشإو

 | صصقلاو [ ادربخ نيا ناشيارب ناوي سب ] * صصقلا صصقاف # همسا اوفرحو

 دم روحت تيد 0 ا يس

 نيو هني فداصتلا دويل ةفاعلل ريدقت د مدل لوط ا ولا وشلااو

 فياذطبلا لاق * موقلا فصو فصولا سنلبو موقلا لثم" لاثم امس عا زيقلاو حاملا

 | فصولا مهيلا بلج ىذلا مهلعف ءاس لاق هن أك لثملا سفن ىلا ال مهلعفىلا عجريامتا ءوسلا اذهو
 ةحملا مانق دمي هج انتايآب اوبذك ن «ذلا 88 باوصو مكح هللا نم وهف لثلا اماف حسقلا

 | مهنا الا بيذكتلاب اوملظ ام ىا ه6 نوءلظي اوناك مهسفناو كف اهب مهملعو اهيلع

 #« ىدتهملا وهف ءادتهالا هنن قلخم ىا اي ةلا خوي وسال .اهاهللاكال.ةارخفلاو

 لوصح ىف ةيداعلا طئاسولا لسق نم ريك ذتلاو ةظعلا امتاو ناك نم انناك ريغال

 هلسسصخت وحن هراتخا دبعلا قرص ىلا ىعاود اهثوك ىوس نا

 هراشخا فرصل ةلالخلا هيف هللا قلخ لب ءادتهالا هف قلخي مل ناب للضي نمو ف

 ١ نقكنا ىلا ةراشا هنفو * ريغال نارسخلاىف نولماكلا ىا هنو رساخلا مه كنا وافو# اهوحن

 | نيذلامهف ةيلفسلا كرادملا ىلا ةيولعلابتارملانع لزني+ل مويلا ةيادهلا هولك هبانشلا تكلا

 | نع ىوهلا هلضاف ه هاوه عا ىتح هلدخم نمو هرون نم مهبلع شر ىينلاورؤتلا فاشن مهباصا

 2 دج تت ب هجره مسح جسم 0 ع خ عرهد م( © جا تسلا < ثاب سامكلا ب ع ب تاج جاي تا هأأ

 | نايفس ناكو نع د ا ولا موضي يو ًاطخا نيذلامهف للا لبس



١ 

 هي 787 اتلا ءزجلا

 ىلول كرتي لو ةدحاو ةلبم اهلهاو ايندلا ىلا لام ةدحاو ةلز الا هل نكي ملو شرعلا ىأر رظن
 رمشع انثا هسلج ىف نوكي ثسح هما لواىف ناكو هتفرعم هيلسف ةدحاو ةمرح هنابلوا نم |

 سيل نا اباتك فنص نم لوا ناك ثيحب راص مث هنع نوبتكي نيذلا نيملعتملل ةريحم فلا
 تاماقم ىصق| غلبولو هللاركم قحلا كلاسلا نمأي الف ىهتنا هطخسس نم هتلابذوعن عئاص ملاعلل |
 اهاوهو سفنلا تافااخو تاضايرلاو تادهاجملا باوبا هسفن ىلع قلغي الف نيلسرملاو ءاسنالا |

 فلسلا ةمثاو نيعباتلاو ةياحصلاو نيدشارلا ةمئالاو مالسلا هيلع ىنلا لاح ناك م لاح لك ىف |

 نيبو تريلا لكأملا ىف ىويندلا عتمتلاو منتلا هسفن ىلع حتفيالو نيمدقتملا عاشملاو |
 نيعالامم ةيفخ افاطلا ءادعسلل بيغلا نماكم ىف ىلاعت هللزا ا هنال نكسملاو بكرملاو حكتملاو |
 قداصلا كلاسلا زرتحيلف مهلإيالب اهيف هل كلذكرسشب بلق ىنع رطخالو تعمس :نذاالو تأد |
 طسبتااو ايندلا ىف عسوتلاب ايالبلا كلل ضرعتي نا نم قذاحلا لماكلاو لصاولا غلابلا لب |

 دومرف:مالسالا خش ] .قشاكلا لاق.« .ةنمجتلا تاليوأتلا ىف م ىوهلا عشو لاوحالا ىف |

 ارك ا ركنا ةزات ادن ورب تف لعزل ةاركلا نياق جيجسلا وصحت وادلاى ب الك ذا تينت كايا
 كسلإب هتخادنارب اره, ديحوت دزو لدع فرط زاركلاو بنادركم نفاذ !ىزاتتعتيلا]
 [ ىدهد ىربارب سيسخ !

 كن اد ةيلخ و دكتي و! يسكت ار قنوع ةوكفا نإ رك ييذريةضاوسان اا عتب الا

 ىنكنا ىتاوخ كىمكح ىبوتقلطمهدزامرف * دسرىكاارنوبز ىلةعوت راكرد ارجونوج
 كلت ببسي ىا د اهب 86 ءاملعلا نم راربالا لزانم ىلا 6 هانعفرل 98 هعفر ه6 انئشولو ع

 تاملكلا وا اهأرقدق علب ناكو مالسلاهيلع هاربا فحص ىه مهضعبلاقو *.اهتمزالمو تايآلا

 عن مف ايندلا ىلا لام ىا  ضرالا ىلا دلخا هنكلو © مظعالامسالا ىلع تلمتشا ىتلا
 ضرالاب ايندلا نعربعو نانئمطالا عمديلا ليملا ”'ىنثلاىلا دالخالاو .هضيقنبيسل هترشابمل هعفر
 ىلا دالخالاو ضرالا نم جرختسم اهعاتم قااسو لضرا اهلك عابرلاو راقعلا نم اهبفام نال

 نم غلبا ةيانكلاو اهاضتقمب لمعلاو تايآلا ةمزالم نع ضارعالا نع ةيانك ضرالا

 لفسا دئراو طاطحتا غلبا طحتاف هموق هاضرتساو ايندلا راثيا ىف  هيوه عبتاو ف حيرصتلا .
 . ةلاذرلاو ةسلعا ىف لثم ىه ىتلا هتفصف ىا ه6 هلثف 4 ىلاعت هلوقب ريشا كلذ ىلاو نيلفاس

 رحبلا ىف اذك فصولا انهه دارملاو الثم برضيام نيبو فسولا نيب كرتشم ظفل لثملاو
 ىنك هلمح ركأ ] * هيلع لمحت نا # وهو هلاوحا سخا ىف هتفصك ىا 6 بلكلا لثك 9
 ةعاظف ةعاشا ىف لخدا هناف باطخلا نم ظح هل نمث دحا لكل باطخلاو [ اروا ىناربو ورب

 ىا 6 ثهلب هكرتتوأ 8 ديدشلا سفللاب هجارخا ىا ناسللا عالدا ثهللا * ثهلي # هلاح

 ردقتال اعبط بالكلاىف ناف هل ضرعتب ملو كرتوا درطلاو رجزلاب هلع لمح ءاوس امثاد ثهلي

 فالخاهداؤف عاطقناو اهبلق فعضل ةلوبسب درابلا ءاوهلا بلجو نخسلا ءاوهلا ضفن ىلع

 دنع الا ةقياضملاو بركلا اهقحلب الو ديدشلا سفنتلا ىلا جاتحتال اهناف تاناوبحلا رئاس

 هترجز نا رفاكلا اذه اذكف لاخلا قبض ثهللا مثاد بلكلا نا امكف ءايعالاو بعتلا

 0و
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 اهتاقو اهنلا اينو ةميظع اياده هموق عمط اهعيطنو اهم ورا مايل ناك لق ناتفاف

 اراوجو اقح موقلا ءالؤهل نا ملبل تلاقف هيي اكف نيرئاماس لزتدق اهل اولاقف

 نا ريدج تناو كيلا نيئسحم اونا دق >سادتكلا دنع هناريح لذخم كلثم سلو كيلع

 هب لزت فعال هللادنع نم ىمالا اذه نا معا ىلا الول اهل لاقف مهنشعإب متهلو مهئفاكت

 ناثالا ىلع راساف نوم لع: وعدبل ليلا .ىلا اهجئنوتم هل اناث ككرف هيأ نع هتف رض" بخ

 اهبرضف تضنرف اهيكرف تناقف اهكلهيداك ىتح اهبرضف اهنع لزنف تضبرف اليق الا
 ىتودري ىناما ةكلالملا ءالؤه ىلا ىرتالأ بهذت نبا كحيو علباي تلاقف ىلاعت لا اهقطناف
 قلطناو اهليس ىلحف نينمؤملا ىلعو هللا ىلع وعدتل بهذت نا ديرا فيكف ىهجو نع
 الو هموق ىلع هناسل هب هللا ف رصالا ءوسب وعديال ناكف وعدي لعجو لنحلا ىلا 0

 هلوعدتو انيلع وعدت تنا امنا علباي هموق هللاقف ىسوم ىلا هناسل هب هللا فرصالا ربخي
 دق مهل لاقف هردص غلب ىتح هناسل دتما مث ىناسل هب: هللاقطناو كلما ىذلا هللاو 17 »2

 اولح لاتحاو مكل ركمأسف ةلبحلاو ركملا الاقي ف ةرخاآلاو ايندلا»ن آلا مراه اؤ: كن د

 اهسفن ةأرما عنمتال نهورمتاو ركسعلا ىلا نهولسراو ببيطلا نهوطعءاو نهونيذو ءاسنلا

 ركسعملا ءاسنلا تلخداملف اواعفذ مهوهتيفك دحاو لجر مهنم ىتزنا مهناف اهدارا لجر نم

 اهنسحب هتبحا نيخ اهديب ذخاو اهيلا ماقف لّئارسا ىتب ءاماثع نم لجرب مهنم ةأرما ترم

 كيلع مارح ىه من لاق مارح هذه لوقت نا كنظ ال ىتا هل لاقو ىسوم ىلا اهب لبقا مث

 كسا ماك ىلع هللا لسراف اهيلع عقوف ةبق اهب لخد مث اذه ىف كعبطنال هللاوف لاق اهبرقتال

 قلخا ىف هطس هل الجر ىسوم نعا بحاص راريعلا نب ضاخيؤ ناكو تقولا ىف نوعاطلا

 ىف سوجمب نوعاطلاو ءاغ عضاما# ةأرملاب لجرلا كلذ عنص نيح ااغ ناكو شطبلا يف ةوقو

 اهدجوف ةبقلا ىلع لخد مث اهلك ديدح نم تناكو هتبرح ذخاف ربخلا ربخاف ليشارسا ىن
 امهب اعفار ةبرحلاب امهلمحب امهب جرخف اعيمج اهب امهعظتنا ىتح هتيرحب امهفدف نيعجاضتم
 لوَش لعجو هتمحل ىلا ةبرحلا دنساو هقفرمي دمتعاو هعارذب اهذخادق ةبرخلاو ءامسلا ىلا

 ىنإ نم كله نم بسك مهنع ذئثيح نم نوعاطلا عفرف كبصعي نمي لعفن اذكه مهلا
 كلذ ىنز نا نيبام وهو راهن نم ةعاس ىف افلا نيعبس مهدجوف نوعاطلا كلذ ىف لس ] رسا

 ةدلنلا كلت: لجأ اوبرا نون نإ عشوب هاتفا مالسلا هيلع ىسوم نا مث لتقنا ىلا اهب لجرلا '

 ةريثكلا اياطعلا نم لق امب اًواَخ لتقف اريسا ملبب اونتاو اورساو مهنم اولتقو معوبلغو

 يي ودل 6 اهنم خلسناف ف اهومنغو '

 ناطيشلا نا ىنملاو . فدرو فدراك دحاوئنءب عنو عبتا *# ناطيشلا هعبتاف ف الصا هلابب
 نم خلسنا ال مث ناطيشلا هكرديال ةعاطلاو ناميالاب هقبسي وهو هلالضال ابلاط هءارو ناك
 « نيواغلا نم  راصف ىا [ تايآ ٌةدنئاد نأ تفك سب ] * ناكف © هكرداو هقحل تايآلا

 كالهلا ىنعمب رك ذي ىنلاو .نيدتهملا نم ناكنا دعب ةياوغلاىف نيخسارلا .نيلاضلا ةرعز نم
 اذا ثسحب اروعاب نب ملب ناك ىلازغلا مامالالاق «لض ىوغ سوماقلاىفو ةبخلا ىنعمب ركذيو
 تت
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 هروشلاب 03/2١ لوارولاقو زةيواولشلا الغ ةؤياجاف) ةقرعلا !ةننابر دقق ابءاوتما ولوج ة تاو
 ىاحورعمسي هباطخ ةمأشملا باحسا عمسو هايا الا اودبعيالنا مهقيتاوم نكاق افطاو اممم

 مَ مم دفا ىل اعو ةواقشلا ةواشغ مهراصيا ىلعو ةرغلا رقو مهناذا ىفو ة ةزعلا باحم ءارو نح

 ن الافةيدوبعلا ىلع مهقيئاومذخاف اهركانعمس انمر تنا ىلب اولاقو ةفلكلا ىل اع هوداجاف ةنحلا

 ةينابرلاو ةيناحورلا تادادعتسالا توافت ىلا ناميالاو رفكلا ىف ةقيلخلا نيب تولفتلا عجري |
 مدا ىنب الا مدعلا ىف دعب وهو ادحا ملك هنا ركذ ىلاعت هللا نا دجحنال نا عا مث « ادج مهفاف |

 اذهفدوجولابال ىرجام دوجلاب 0 نومودعم مهو هوباجاو نردوجوم رغ مهو مهلك هناف

 لاق اك مهتتسلأو مهراصباو مهعمس وه ىلاعت هللا نوكي ناب مهتياهن ىهتنن' اذه ىلاو مهتيادب
 نيح دينجلا راشا اذهىلاو (قطني ىبو رصبي ىبو عمسي ىف اناسلو ارصبو امهر اك

 تفرع دقو راصتخاب ةيمجنلا تاليوأتلا مالك ىهتنا ةيادبلا ىلا عوجرلا لاق ةياهنلاام لثس
 ىلع هتيناحور بلغ نم نال هتقيقح ىلع كلسملا اذه ىف راج ةقبقْلا لها نا اذه نم

 هذه اوركنا ةلزتعملاو ىهاظلا لهال افالخ ”ىش هلع بعصي الو الهمس ىمالا ىري هتينامسج
 قفة ذؤخألل .ةتانونلا كلت مهفلاو لقعلاو ايلا لوصحل طرش ةنييلا نا اولاقو ةياورلا

 ةينيلاو ةعاسملا نم ردق هللص> اذااالا القاع اهاف املاء مهنم دحا نوكيال مدآ ىب روهظ

 نمدوجولا ىلا اوجرخ نيذلا صاخشالا كلت عومجف كلذك ناك اذاو ةيومدلاو ةيمحللا
 اولدح مهنا لاقي نا نكمي فيكف ايندلا ةصرعع مهبوحنال ةعاسلا مايق ىلا مدا قيلخم لوا

 كفختألا' ئأرلاو فيعَّصلا لوقلا اذه ىلا رظناف مدآ بلص ىف ةدحاو ةعقد مهرساب

 ءاملاو رحشلاو لاملاو نيضرالاو تاومسلا لعجي نا هللا عيبطتسي له مهل تلق ولو

 | ال اولاقل ايش اذه نم صقني نا ريغ نمو أيش ةضببلا ىف ديزي نا ريع ص ةضرب ىف
 خوي اع و عفلسم وهام ةكلل كفك تت تسلا دهع هبط كلف هلا ذاعلاو
 | روهظلاو ىنعملاو ةروصلا فك رظاتف كلاب 21 نسما سمسسملا ١ تغلا لح و كلاما
 ُ اننايآ هاني ىذلا أبن 38 دوهيلا ىلع ىا مهيلع قه دمع اب أرقا 6 لتاو © ءافخلاو
 هانملع ىأ اننايا هاشأا ىنعمو مظع صا نع ريخ اسنلا ناف رطخؤ ناش هل ىذلا هريخ ىا

 دوهيلا خيوت ماقم بسنالاو لاوقا هيفو لئالدلا كلت هانمهفو انتينادحوو انتيهولا لئالد
 مامالل نيدباعلا جاهنمىفاك اروعابن.علب وهوا داشرالا ىف كليئارساى ءاملع دخا هنا مهناتهس

 هأشنم ىلا بسني ءرملاو مهرادىفانكاس هنوكل وه امنا نيرابجلا نييناعنكلا نمهنا و ىلازغلا
 سابعن,ا نعلن هريسف ىف ىدا داو كا ةصقلا ري ىف سالاو هن مهفاف حئاللا وهاك اكهدلومو

 ىسوم اهدصق ىنلا ةنيدملا ىف ناكو لما رشا ند داعب نم اكناع ناك لاق ثيح دوعسم نباو

 وعدي نا مهكام هلأسف مظعالا هللامسا هدنع ناكو ارافك ةئيدملا كل لها ناكو مالسلا هيلع
 *ىش اذهو دحاو ىنيدو هنيد مهل لاقف ةنيدملا كلت نع هعفديل مظعالا مسالاب ىسوم ىلع
 رعاام هللانم ملعا اناو نونؤملاو كال ا هئ1 تي وهوز هلعأ نوعدا !تفكو :نوكيإلا
 0 ىتح ايادهلاو لاملاب هونت هن ب اولازيف وخلا ويياعاسد تهذا اكللذاةتلعف نا ىاو

 ( نئتفاف )
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 | ارتلفغ ةجوكرسس ناربخىإ تسلزا دهع زكرم.تيا نيا شيودد ىا ] قشاكلا لاقو *
 [ دتسس لفاغ باوجو لاؤس نازا لدراديب نادئمش وه لاو دزاس هبنتم

 نشوب ند لب دلولاف دالرشب عي توك ءىئاخم كزلؤار تيلأ
 د ع اذ قاهفطا كبعا نع لع كتر وكا ذه'تاحق زد ]

 ارىؤفوصتسا ضقن نخس نيرد هكدومهرف ىراصنا هجاوخ مالسالا خبش دوب ىد وك مرادن

 [ تسزور'ناع_روب ىوصو هدمانت ند اكش زونع ارزورت ١ دودج !كنفو عد

 ناشن ادرف زاو .ىدزا دوب ى * ناثو وص ىا تسازوسعا زوز
 سبو تسلاحو ليقتسمو ىضام * سفنكي لفاغ تسس قح داكن ١

 | نآلا هنأك لاقف هركذت له مكبر, تسلأ ماقم قاثيم رس نع هنع هللا ىضد نونلاوذ لس
 ىزجلاجازملا اذهب هنيعت لبق ملعلاب فاصتالا ققحم ل زمكلا حاودا ضعبل نا اعاو * ىتذا ىف

 | سفنلا ةبثرم ىف هلبق ةنيعتملا ةيناحورل 0 ل

 | لمكلا حاورا نم تاذلاو فصولا ىلكلا حورلاف ىلصالا ىهلالا حورلا نيعت سفن ىلكلا
 | ىلا طوبهلاو لوزتلا دنغاهلع رمي ىتلا لاوعلاو بتارملا نم ملاو ةبتيم لك ىف نيعتي

 اردت ةيرصنعلا ةأشنلا هذهب هلاصتا نيح ىلا ىرصنعلا جازملا ملاءو رهاظلا سحلا ةبنسم
 نيح :نيفت ذا هلا ا ذكاح معيف ةيترملا كلت ىفو ملاعلا كاذ ىف ىلسالا حورلا مك هيض

 | همولع نم هملعي نا هللاءاشام ىلصالا ىهلالا حورلا ملعي ام ةيرصْنلا ة ةأشنلا هذهب لاصتالا

 6 ءطلاو و ايل ع
 ١! حاتفم ةعلاطم ىلا عجراف ماقملا اذه قيقحن ةدايز تئش ناو قيس اك نونلاىذ لوق
 نق 00 ةراشا هب الا ف ةيمحلا تاليوأتلا ىف لاقو © هرمس سدق ىونقلا ردصلل

 | مودعملا ”ىشلا ذخا وه ةرات قلاخلا ذخا ناو دوجوملا 'ىثلا نم دوجوملا 'ىثلا ذخا نوكي

 نم مودعملا 'ىثلا ذخا وه ةرانو 6 أيش كن ملو لبق نم كتقلخ ) هلوقك مدعلا نم
 مدآ اونب ناكف (مهتيرذ مهر دوهظ نم مدا ىب نم كبر ذخا ذاوإ هلوقك مودعملا “ىلا
 ىلا ةمودعملا مهتايرذ هنر ردق ابك ركلات نيمو دعم مهتايدذو نيمو دعم مهروهظو نيمودعم

 | مهاطعاوةلاخلا كلتىفهللا مهدجو اف نيمودعملا مدا ىب نم ةمودعملا مهروهظ نم ةماقلاموب

 نم جرختساو هينب تارذ مدآ رهظ نم هللا جرختسا املف ةلاخلا كلتل ابسانم ادوجو
 ةدنحم دونج ةلاحلا كلت ىف حاورالاو ةمايقلا مود ىلا اهبف ةعدوملا مهتايدذ تارذ مهروهظ

 فصلاو .ةنءملا باحصا حاورا ىناثثا فصلاو .نيقباسلاحاورالوالا فصلا .فوفص هند
 | ةدوجوملا تارذلا كلت تسيلو اهحاورا راوناب تارذلا ترونن ةمأشملا باعصا حاورا ثلاثلا

 | مث ايناحور اسابل ةدئفالاو راصبالاو عاممالا تسبلو ىناحورلا دوجولا سايل ىنابرلا دوجولاب

 اودهاشو هباطخ قاحور ىتارون عمسي نوقباسلا عمسف مكبر تسلأ باطخمب قحلا مهبطاخ

 | ةبحلا ىلع هوباجاف اقل ةبحلا دونم ةينارون ةينابر ةيناحور ةدئفاب هوبحاو هلاج ةيناوون راصبأب
 مهقيثاوم ذخاذ كتيوبرو كتيبوبحم اندهاش ىا اندهش دوبعملاو بوبح ا انير تنا ىلب اولاقف

 راصبإب اوعلاطو هءباطخ قاحور عمسب ةنميملا بامصا عمسو هاياالا اودعبالو اوبحنال نا



 م 7175 ع عساتلا ء زحلا

 ةردقلاو لئالدلا ماقدعب دلقتلاناذ اضيا اذهب راذتعالا باب مهيلع دي لماكلا الا
 روك ذملا لعفلا ردصم ىلا ةراشا *« كلذكو 8 الصا هلغاسمال ام اهب لالدتسالا ىلع
 ةلياجلا عفانملل عبتتسملا غيلبلا ليصفتلا كلذ لثم ىا ةيردصملا ىلع بصنلا هلحمو هدعب

 هيلع مهامع اوعجريلو 6 نوعجري مهلعلو كلذ ريغال ةروكذملا 6 تايآلا لصفن
 زوجميو ناتيئادتبا ناواولاف .روك ذملا ليصفتلا لعفن ءابالا دلقتو لطاملا ىلع راررصالا نم

 اول تاكلا ارصق تدك وى, ليصفتلا لح نترع ودم لع ةفطاف قيناثإ:نوكت نا

 ةروك ذملا ةلواقملا نا ىلع ثكالاو اذه )ا اوعجريلو رجاوزلاو تابغرملا نمو اهيفام ىلع

 مالسلاهيلع مدا هللا قلخ امل هنا نم امهنع هللاىضر سابع نبا نع ىور امل ةقيقح ةييآلا ىف

 ىلب اولق مكبرب تسلأ لاقف ةمايقلا موي ىلا اهقلاخ وه ةمسن لك هنم جرخاف هرهظ حسم

 هبا هنع هللاىضر رمع نع ىور دقو * ةمايقلا مود ىلا نئاك وه امب مقلا فج ذئموي ىدونف

 هللانتا) .كاقفماهنع لثس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاقف ةعزركلا ةيءالا نعبلّثس |

 لمعيو ةنحلل ءالؤه تقلخ لاقف ةيرذ هنم ج رختساف هنيعب هرهظ حسم مث مدا قلخ ىلاعت |

 رانلا لها لمعب و رانلل ءالؤه لاقف ةيرذ هنم ج رختساف هرهظ حسم مث نولمعي ةنحلا لها

 اذا هللا نا) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا لوسراي لمعلا مينف لجر لاقف (نولمعي

 هلخ دنفةنلا لها لامعا نم لمح ىلع تومب ىتح ةنلطا لها لمعي هلدعتسا ةنحلل ديعلاقاخ

 لها لامعا نم لمع ىلع تومي ىتح زانلا لها لمعي هلمعتسا رانلل دبعلا قلح اذاو ةنجلا هب

 لبتاذلاب مالسلاهيلع هرهظ نه لكلا جرخا ىلاعت هنا ىنعملا سيلو (رانلا هب لخديف رانلا |

 ىلا اذكهو ةيباضصلا مهءانبا مهروهظ نمو ةييلصلا هءانبا مالسلا هيلع هرهظ نم جرخا

 نيفيرشلا نيثيدحلا قاسم ناكو مالسلاهيلع هرهظ ىلصالا رهظلا ناكامل نك] ةلسالارخآ .

 ىهتناهبجومب انلمعل الاو فدكتلا راد ىف هيلع هش مل قاثيملا كلذ نع نيلفاف انك انا ةمايقلا

 جارخا بسن ىملع ضرغ طئاسولا رك ذب قلعتي نا ريغ نم الامحا نيقيرفلا لاح ناب

 لوسرل نيرصاعملا ةرفكلا ىلع جاجتحالل ةقوسم تناك ثيغ ةيركلا ةيآآلا اماو هنلا لكلا |
 لالا ىضتقا  مهئابا ىلا كارشالا دانساب راذتعالا ةدافا مدع نابو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مدآل ةيبلضلا ءاننالا جارخال ضرعت ريغ نم هيبا رهظ ىلا مهنم دحاو لك جارخلا ةبسن
 قابلا ”نارككتر كفيك قنق ناف::غدادكلا ,كاوور عت اعرالا ىف: تك" انظق:ءرهظ م مالسلا هيلع

 لسرا امل لبق مدآ بلص نم مهجرخا نيح كلذ نوركذيإل مهو مهنم رافكلا ىلع ةحح

 نا ىرتالأ اوركذي مل ناو مهيلع مح لسرلا لوق راص قائيملا كلذب مهوريخاف لسرلا هلا
 ىلوملالاق *هيلع ةجح .مهلوق ناك تاقثلا كلذ هلترك ذف كلذ ىسنو ةعكر هتالص نم كرت س
 نا)ىلاعت هلوق نا ةلواقملا ةقيقحنم رثك الا هلا بهذ ام وهو ىناثلأ لوقلا ىلع دوعسلاوبا

 ىتح (اندهش لب زمهلوق نم هيلع عرفتيامو (مهدهشاوإل ىلاعتهلوقل هلال وعفم سبل ا «اولوقت
 مالكلا بحسن, رمضم لعفل لب مهمازلا ىف مهلاظوةح ةداهشلاو داهشالا كلذ نوك بجي

 من ةرفكلا اهنا اولوقت نا ةهاركهناينو قاثملا رك ذب نمالا نم انلعفام انلعف ىنعملاو هملع
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 71 هعيش 522“ 77 أ

 فارعالا ةروس مج ١/7" جيم

 ناهدناى.:ودنام»:ىدلب ىف * ناهداردلا كابن مان ديأ ندد نوخ

 لمعلا ىهددمعلا ناكناو ىرهاظلا ظفحلاو ىظفللاركذلا لوانتي (هففام اورك ذاو)ىلاعت هلوق

 ةروس ليترت هتتسبوخ تريس لصحم نآ رق لوزن زا داره ] هرسسدق ىدعس لاقاك
 ١ ماظن كابا هللا اظما [ هتفخ راوس نواهتم ملاءو. تستفر هداس دبعتم ”ىئناعانوتكف

 ىا ه# كير ذخأ ذاو نيما ةلالاو ةمتاخلا نسحاب انروما بقاوع مت محو ةلاهجلاو ةلفغلا

 امسا اخ بالولاء ق ق١ 6 كير ذخا تقو ليئارسا ىنبل دمحاي ركذاو

 نم ىوس لسن دعب الست ناك نم م انساك مهلدلو نيذلا مهبدارملاو رشلاو ناسنالاك عونلل |

 ىبنم لدب 5 مهروهظ نم 5 اريغصتوملاو جوزتلا مدعو مقعلاك بابسالا نم بيس هلدلوب

 ملو ءاب آلا بالصاىف مهو مهنمذخادق قاثملانا ىلع هنت: هبفو مهبالصا نمىا ضعبلالدب مدا
 جرخا ىنعي نرقدعب انرق مهلسنىأ ذخا لوعفم 6 مهتيرذ © تاهمالا ماحرافف اوعدوتسي

 ىلا راوطالاو راودالاو ماحرالاو بالصالا بسحب ايندلا ف نودلاوتياك ضعب نم مهضعب
 نيصوصخلا تايرذلاكئلوانم دحاو لك دهشاىا # مهسفنا ىلع مهدهشاو © دلويدلو را

 هعبتتسستامو ةماتلا هتموبرب مهل اريرقت هريغ ىلعال هسفن ىلع مهئابا دوهظ نم نيذوخألملا

 لوقلا ةداراىلع # مكبرب تسلأ ف اهماكحا نم كلذريغو صاصتخالا ىلع ةيدوبعلا نم
 لخدم دحال نوكي نا ريغ نه قالطالا ىلع مكبس مسا كلامو مكبرب تسلأ الئاقىا

 ه6 اندهشىلب 9 اولاق ليقف اولاق اذاف لبق ناك لام فانتتسا 4 اولق مكوؤش نم نأشىف

 ىا ىنللا دعبامل تاما ىلبنا ماو لي نإي َّق رفلاوكريغ ان برالانملاو انبر كنا انسفنا ىلع ىا

 لش اذهو اذنك نّوكف غم تقل 6 ىنللا نم قبسام ريرقتل عنو اناما نوكتف انير تنا

 دادعتسالا قلخو ةيسفنالاو ةققافآلا لئالدلا بصنب هتييوبرإ ملا نم مهنكم لزت ليخنو

 ذخا كانه ن نكييف فارتعالا ةلزئماهب رارقالاو اهتفرعم نم مهنيكمتو داهشالا ةلزنم مهنف
 هللا لاق البلا ماك ثيدحخلاو نا ١١ رقلاىف دراو عساو باب لشعلاب ابو باوجو لاؤسو داهشاو

 هلبقال هللوعفم هياولوقتن اف 6 نيعئاط انتا اتلإَف اهركوا اعوطابت !ضراللو اهل لاقفإ) ىلاعت

 مالا روهظ دنع 6 ةميقلاموب. # اولوقت نا ةهارك انلعفام انلعف ىا داهشالاو ذخالا نم
 | مهتافللدب هيلعهنن+ل 6 نيلفاغ فه اهماكحاو ةيبوبرلاةيئادحو نعىا 6 اذه نع انك انا

 نيزجاع نيجوجحم اوراص لعفلانم ةبيرقلا ةوقلاف قحلاةفرعمو ةرطفلا ىلع اولبج ثيح
 فارتعالاو داهشالا ةقيقح ديرا وللب لعلا ةقرطىلع ةياآلا نكتملواو كلذب راذتعالا نع
 نيلفاغاذهن ع انكانا ةمانقلاموي اولوقتنا هلوقحصيمل لاخلا كلت هتمكح ىلاعت هللاىسنادقو
 عنلواواولوقتنا ىلع فطع ه6 انؤابا كرشا امنا اولوقتوأ 92 ىتفملاىلج ىدعس ىشاوحف ام
 «انكو# اننامز لبق نم 6# لبق نم وف هونس معو كارشالا اوعرتخا ىا عمجا نود واحلا

 ليلدلاب لالدتسالا ىلع رده الو لبيسلا ىلا ىدتهنال # مهدعي نم ةيرذ 8 نحن
 نيلضملا انسابآ نم 4 ن نولطبملا لعف امي 9 انكلهتت انذخاؤتأ ىا 6 انكلهتفأ 95 مهبانيدتقاف

 نم ركذام ناف ىأرلاب دادبتسالاو ٍربدتلا نع نوزجاع نحنو نومرجلا مهنا روهظ دعب

 ( ثل - 18  ناييلا حود )



 مك م77 ٠> مساتلا ءزجلا

 ار مثخ دياشن هك تبحم رح « ار مشج دياشك هك تبانعزج
 داشرلاب معا هللاو ناهجرد * دابم ارسكدوخ قيفوت ىب دهج

 اودهتجادق اريثك نا ىنادهلاةرضحل ابطاخم هرسسدق ىدنقا هداتفا خيشلاةرضح لاق +

 ناىتبنيف اومدخامم ىلعا هيف مدخم ىذلاانبابزا ىنادهلا لاف كللصحام رستي يف ةنس نيثالث

 لك أيل ىداطسبلا ديزيابا نا حي  خ.شلا ةرضح مسبتف ردقلا اذهب ةيانعلا ال نوكت
 ىزيربتلا سمشلاو هعطق هجوىأب مالسلاهيلعىنلانا ىلع هفوقو مدعل انامز رضخالا خبطبلا

 دهز ةوقنا دارا هنأك ىدتا هداتفا لاق * خيطبلاةصقببسب باجحلا ىفناك ىءاطسلانالاق

 ىئاطسبلا ديزيإبانا هتياغ لامكلا ىلع امهنم الك نا قيقحتلا نكلو ابوجحم هتلعج ىاطسلا
 ةريثك هللاىلا قرطلاو ةفرعملا قيرط نه لصو ىزيربتلا سمشلاو ةضايرلاقيرط نم لصو
 هنكلو انامز قيرطلا هلستفتي مناو بلاغلادهزلا بحاصفتنثاو مكحا ةضايرلاقيرط نكلو

 رهظف ةقيرطلاو ةعيرشلاىف هلامكل هطبض ىلع جالحلا ردقيل كلذبو ةعفد نوكي حتفنا اذا
 ةضايرلاو دهزلا ىلا مثلو..ةلاىلا الوا ىدهترىلاعت هللاةيانعف ر وكذملا بولسالا ىلع لاحلا ةققح. |!

 لصيدحا لكف قئالخلا سافنا ددعب ىلاعت هللا ىلا قرطلاو ةقيقح |ملاعىلامث ةلاخلاو قشعلاىلا 3

 رهاظلابواسالا ىلع تسلذاسانلا اهعزيكىهتسلو ةئعتمريغ ىهو قبرط نم ىلاعت هللاىلا
 لوصولاقيرطو دحا لكل بسانملاقيرطلااهبدارملاف (اهباوبانم توسلا اوتناوإ ىلاعت هللالاق

 ءاسالا اذكو ةيانعو ىلاعتهللا نم ةمحر تءاجاما ةيهلالا بتكلاناواعاو * ركذلاو ىوقتلاوه
 راطوجلاعلا اذه نسح نم جرخو تابقعلا نم اب احندقف هباؤاحام لبقو مهعبتا نش مالسلا مهيلع

 اودع كي ااوفتعا اذ !ءامؤق ةقيلا فأنا توك دق مظع منام محلل وا لعالا» كوكتال

 ركذام ليبقلااذه نمو * مهماهها قفو ىلع عقبف 'ىثلا كلذ ىلا مهتمه اوفرصو سانلانع
 هلليقف كلذ نع لأسف ضرم اهدصقالك ةنيدماهيف تناكو دنهلادالب !نغ دوخم ناطلسلانا
 هيلا راشاف اومتهأام قفو ىلع ضرملا عّمب كلذ ىلا مهتمه اوف رصاذا دنهلا نم اعمج مهدنعنا

 ضرملا لازف كلذ لعفف مهتم“ شوشتل ةريثكلا تاقوبلاخفنو لوبطلاقدب هباحصا ضعب
 سفنلا ”مهشوشتو هرهجو ركذلا لوبط برضي كلاسلا اهيا تناف ةنيدملا اوصلن تساو

 هيلعةللا ىلص هللا ل وسر ناكو ىللاعت هللاةياذعب اهدي نم بلقلاةنيدم صلخت ةدسافلا اهرطاوخو

 ىلعوهو دماهلو كلملاهلكيرشالهدحو هللاالاهلاال ) ىلعالا هتوصي لاق هتالص نم لساذا لسو

 تاقدصلا اودبت نا ىلاعت ِهِلَوَقِب دارملا ىدرورهسلا بيحتلاوبا خيشلالاق * (ريدق ”ىثلك
 ةلمح نم رك ذلا امهيريسفت ىف ىدحاولا مامالاو ىنسنلا رمع لاقو+ ركذلاب رهطلا (ىهامعنف

 ىلا هم عمج ورك اذلا بلق ظقونرهجلاو ةمهتلل اعفد بحاوىلواضئارفلا نالعاو ضئارفلا

 ىوتتملافو : طاشنلاىفف ديزيو مونلا درطيو هنملا هعمس قفرصيو ركفلا

 نك كالاجو كياحاردوخ حور * نك كاب ارناشيوخ ناهداي

 ديلا د نورب ىددنيرب تخر #* دسن قاننوح تدك ١ قعر 3

 اهعدزؤ دان نو ريك * اهدض زا اهدض دز رك ع

 ع 2

 © زكرر* كويك كل عاقب صرع ج هك رم نمل هرج مريد لإ م بكج صراع |

 ( نوج )



 فارعالا ةدو.- ميك م٠0

 ضرعاذا باسحلا موس نوئمؤيام مهناب اومكح مرارشا اوأرولو قالخنم ءالؤهلام اولاق

 لاق نم لاق ةظعلا |

 ةستاتمقت كس موج تك لص ع 3 راكبا داتا هوكي كيو مدنكرب هناخ

 فرعا هنافلماكلا دشزملا ةمبرتنم دبالو. ئهلالا صاخلا قفوتلابالا لوزيال كشلا اذهو ا

 اهدسافمو سفنلا اصمم

 ريك ىلود بحاص كارتفورب * ريذمبدني كينيا تسودىانمز

 سدقملا تيب دنعناكىذلا لبجلاوا نيطسلف لابجنملبجوا هيلعوهو حاولالا ىطعاو هللامالك |
 هقثأب ليسارسا ىنبقوفلبجلا انعفر لبق هنأكانعفر ىنءا هنمضت رابتعاب انقتني بوصنم مهقوفو |
 لك ىو ةفيقس هئأ 3 ةلظ هناك هلوصحل بيسو عفرلا تامدّتم نم قتلاف هناكم نم هعلقو |

 ليجلانال مهيلع طقاسىا © مهب عقاودلا قلع اونقيتىا ه# اونظووإ# [نابياس]ةيسرافلاب كلظاام |

 تايواو. ذم ةااروتلا ماكحا مهلوبق مدع ريدقت ىلع هب نودعولإ اونذاك مهنالو ىلعا ىفةسشال |
 فيلاكتلانم اهفاماوعمسو مهيلع اهآرقو ةاروتلاب ليثارسا ىتب ىنا امل مالسلاهيلعىسومزا

 | نوكا نا ىنرمأت نيا سيوال مره لاق *مهبولق داسف نم افوخ هوكرت لاملا نم لالحلا مهيلع
 أ اهعفتتاف كشلا اهطلاخدق بولقلا هذهل فآسيوالاق اهب ةشدعملا فك مرهلاقف مأشلاىلا ًامواف ظ

 | مهسوؤر ىلع ماق ىتح هلصانم علقناف لحما هللاماؤ اهنفامي اوتيدتيو اهواهشنا اونا ةقاشلا

 ىرتال كلذإف هطوقسنم افوخ لبجلاىلا ىنعلا هنيعبرظنيوهو رسيالا هبناج ىلع ادجاس مهنم
 اريج اهولمقف ةيوقعلاانع اهب تعفر ىتلا ةدج.لاىه نولوقيو رسيالا هبناج ىلعالا دجسيإيدوهب

 ظ
 ؤ
 ظ

 اخسرف مهر كسعم اكو هقوق لجلاو اللا دحا مهنم قبب لو اعيمج مهر كسعم ىذاح ثسيحن

 | لجر لكرخ لبملا ىلا اورظن املف مكيلع نعقبلالاو اهيفا اهومتلبقنا مهل لبقو خسرفف

 أ اهولبق امل ةاروتلا لها كلذك ةصرف دج نيح هببقع ىلع صكتي اربج ”ىثب ىلانم لك لبق
 | ك«<انين ام »» اوذخانلق ىالوقلارامضا ىلع ه6 اوذخ © اهفيرحتىف اوعرش ىتحاوثبلام اربج |

 ىفو *قالخالا لئاذرو لامعالا منابق كلذب * نوقتت مكلعل 8 ىسنملاك هوكرتتالو لمعلاب
 ليحالواعبط ةنشدلارومالا نمأشش لقال هتعبطوهسفن ىلا لكوول ناسنالاناىلا ةراشا ةيآلا
 ْ ىلاعتهللاف لماو لوبقلا ىلا رطضيف نطابوا رهاظ ماب لمحاو لوبقلا ىلع ناعيناالا اعطقهلاقثا

 أ هنم ةوقب هللامهان ام اوذخاو تاضايرلاو تادهاجلا لاقثا اولمح ىتح ةيانعلا بابرا ناعا |
 ىوشااىفو : مهتداراو مهتوهرل |

 دئاوتن» دوزادك ل راجت ضحيت يدنا همم اراك هوست |

 ا  هيفاماوركذاو 9 واولانم لاحوهو هقاشم لمحت ىلع مزعودجم # ةوهب 8 باتكلانم

 ١ ءاقشأ ءادنسلا_ من لمت فلخ علو ناعزتلاب لمعلا "كرت ةلامكلا قدا وا افلاقلاةازكاو + هلا '
 1 8 5 ع 8 . ١

 مك دهزا مهل هللا لحا امك اوناكايردب نيعبس تيار نسحلالاق * ايندلا فراخز ىلا اونامطا |

 مرايخلا اوأرولو نيناجت متلق مهومت.أرول اولا اع كت دشا ءالبلاب اوناكو مكملع هللامرح اهف

 | ىموم عمس ىذلاروطلاوه لبجلاو عضوم نم 'ىنلاعلق قتتلا < مهقوف للا انقتنذاو |

 ار نيمزرب ندما تورامو توراه ند

 انمع ناس رد موس رتفد لثاوا رد
6 
 ١ر
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 مك 7٠7٠١ عع عساتلا ء ءزجلا

 1 لعق تاركملاف ىثثرلا نم هود ال الكت داوللو# هنف 5 اهلك اند

 ىلاعت هللالاق لوزيف ضرعي هناك هاَمب ةلقل اضرعع ايندلا عاتم ىمس ىدادحلا لاق + مالكلا

 كلذب هللا انذخاؤيال  انرفغسنولوقو قه باحسلاكلذب نوديري ( انرطممضراع اذه )

 رورجلاو راجلاىلا دتسماما رفغس هلوق . هنعافعو هلعىطغ هينذ هلللارفغ لاب هنع زواح و

 ذخا انلرفغسىا «برقاوه اولدعاإ هلوقك نوذخأيىف ذخالا ريمضولا اماو اناويهو هدعب

 فوشكلااو ةينابرلا بهاوملااواعحبنا سوفنلانأش نم ةيمجتلاتاليوأتلا فو © ىندالا ضرعلا

 تاوهشلاوتاذالا ءافيتساو هاجلاولاملا ليصحتىف اهفرصيو ةيويندلا ضورعلا ةعيرذةيناحورلا

 ١ بهذموهاك تاطخلاو تالزلا لثم انلرفغي ةيترو ماقم ىلا انلصو انال انارفتس نولوقو

 ان رفغتسا اذا انلرفغس نولود مهتاوهو رخل ىنعم هفو مهنم ارورغو ةلاهج ةحابالا لهإ

 لعافنم لاح ه6 هوذخأي هلثم ضرع مهتأيناو 8: بلقلابال ناسالاب نورفغتسي مهو اهنم

 | نولوقيو ةماعلا ىلع لدهستلل ملكلا_ فيرخن ىلعو ماكحالا ىف ىشزلا.نوذخأي ىا نولوق

 | ىكعنورصم مهنا لاحلاو هنع زواحتو ايندلا ضرعنم. ءانذخاام ذخاب انذخا ونال ىلاعتها 0

 دهعلا ىا :* باتكلا قاثيم مهيلع ذخؤي ملأ 98 هنع نيّئان ريغ هلثم ىلا نودئاع هذخا
 ىلع اورتفتالىا قاثيملل نايب فطع هي قحلاالا هللاىلع اولوقالنا # ةاروتلاف روكذملا

 دنا هدناوخو ] * هنفام اوسردو 9 بنذلا ىلع رارصالا عم ةرفغملا ىلع عطقلا لثم هللا

 هنا ع دة كلا( فاواس لها [ قال ىورد مكح نياو تس وارد هحنا

 كك ىاريسب ىزاكتس زو, © 14 ةرخ ”آلارادلاو #8 امهب قلعتم ىريرقتلاماهفتسالاف ذخ وبل

 لكاو كرششلاو ىصاعملا # نوقتي نيذلل 0 | ايندض عزا تسرتهب *# ريخ © تسباقع

 ىدؤملا ىندالا اولدتستالف كلذ نوملعت 0 نولقعتالفأ ىلاعت هللا ىلع ءارتفالاو مارحلا

 5 اي لاتكلاس لنك 86 نيذلل اضيا ريخو ىا 3 لا # دلخلا معنلاب باقعلا ىلا

 لهانما ونما نيذلامه دهاخملاق + هبكسعو “ىثلاب كسم لاق مهنيد 0 هب وكس ب ىا

 ةوفارح لف ماليا هلع ىسوم هبءاح ىذلا تاتكلاب اوكلم هباكاو مالسنب ةللادعكا تاتنكلا

 دمحم ةما مه ءاطع لاقو + سانلالاوما لكال اببسو ةليسوىا ةلكأم هوذخت لو هومتكيملو

 رك ذدعب صاخلارك ذ ليبقنم ه ةولصلا اوماقاو 8 نآرقلا باتكلاب دارملاف مالسلاهملع

 نامالادعب اهلضفاو تادابعلا مظعا ةالصلا ةماقاناف هلضفو صاخلا ىرش ىلع هينتلل ماعلا

 تاكسملا عاونا رئاس ىلا ةبسنلاب اهردق ولعل رك ذلاب تدرفاف

 انبدركح زامم نوئس رب * ادخوجار شيوخ نئد ةناخ

 دوب ىاس قح غب ناش اوع دوب ىاجي نوتسات يش ىف

 راكد نم ] ىنشاكلالاق * لمعلاو لوقلاىف مهرجا مهيطعت ىا 5 نيحلصملا رجا عيضنالانا 0

 صضاوظلا حالصا اما حالصالاو + [ ماسر ناشيدب ماب هكلب اردوخ رادركناكدنرآ حالصب

 ضيف لوبقل حلصت نا ىلا سفنلا ةيبرتو ةرهاظلا لامعالاب ديقتلاب كلذو رئارسلاحالضااماو

 «رون)

 ؛ ىلع فطع اوسرد لوقتنا كلو هيفام اوسردو تانكلا قاثم مهيلع ذدخاىا ريرش هتاف '

 هه



 فارعالا ةدوس مهي 514 >>

 لاق «هبلع مدقربخ مهنم هلوقو .ءادتبالا ىلع عوف صم فوذح فروخ ول ةفتضر كلذ نود الع أ
 لوالا لج ىلع ةاحنلا رمتساو نيفرظ ربخلاو أدتبملا عوقو لامعتسالا ىف عاش دق ىنازاتفتلا |

 نات رات اوي عملا ةهج نم هنعبا ناكل نور نسكب ناد, كفنوصوم اردت ادت اوان وتل بخ

 لولدملا حالصلا ىلا ةراشا كلذو ىهتنا ىلوا هناواىف فذحلانا ىلا ريصملا نوري مهنأكو ىلوا

 نوطحنم حالصلا كلذ لها نود مهنمو ىا ىنعملا حصيل ىاضملا ريدقتي نوحلاصلا هلوقب هيلع
 نويوحنل اركذ دقو نيحلاصلا ىلا ةراشالاف كئلواىنعمي زوجو مهتقسفو مهترفك مهو مهنع

 6 مهانولبو 8 ىلج ىدعس ىئاوحف اذك عومجملاو ىنثملل لمعتسيدقدرفملا ةراشالا مسانا

 مهيلع انحتف ثيح مقنلاو منلاب < تاايسلاو تانسحلاب و ربتخلا ىلتبملا ةلماعم مهانلماع ىا |
 نوعجريفنوهتني * نوعجري مهلعل 98 دئادشلاو بدجلا باب ةراتو ةففاعلاو بصخلاباب ةدان |

 ةعاطلا ىلا وعدي تاسلاو تانسملانم دحاو ءلكن اف ىصاعملاو رفكلا نم هيلع اوناك امع
 ارئاشيا ] ىنشاكلا لاق + ةيصعملا نع بهزرتللف تااسلا اماو :اهيفن سغرتللف تانسحلا اما

 زدو زابنغا نحو زيقفتهللانا ,دشفكو ندرك _ضاطراتفتشاو نط ركب ةيشإابإ ركش# تفتقد

 رابع مات نايتنلا كيعوب | اقم سادي. دقكاوب د دوك ارزنبان ذذانا[ د زكا تشاو ازيا نع ١
 [ ديدماس نوريب |

 دشاب شعورد 5 نه دوش عود هيسأن 95 ناديا هبرجحن كح رك دوب شوخ

 نيفوصومامتا ضرالاىفهللامهقرف نيذلا دوهيلا نم اوفلخ نيذلا ٍلسوهيلعهللا بص ىلا رصعفف

 عمجاو دحاولا ىلع عقب كلذلو هبّتعن ردصم فلخلاو .كلذ نود مهنمو نوحلاصلا مهنم مهناب |
 لاوحا ريب دتىف هماقم ماق ىا ةفالخ هموقىف هفلخو هتفيلخ ناك اذا انالق نالف فلخ لاقي

 'ىدرل ىلق هنمو ملاطلا ماللا ناكسابو حلاصلا ماللا حتفب فلخلا ىنارعالا نبا لاق + هموق

 لوط نم ضمح اذا نبللا فلخ نم اذوخأم مذلا ىف هيسحاو لاق حدملاف نكسيو مذلا ىف كرحم

 حتتفلاب ريخلا ىف لاتعتسالارثك اقاذالا ةليفعاو قلل ف نالت مهلك ن٠: ل ضاخلاو فهمألم |

 ةاخ هلوقل تمنهناىلع عفرلا لح ىفوهو كلاهلا ةهج نم قابلل راصام ثاريملاو .اهيفام ىلع

 نعي ىتدالا '”ىثلا اذه ماطح نوذخأي ىا فاثتسا « ىندالا اذه ضرع نوذخأي

 | اهبحعلاو اهتيؤرو تاعاطلا 2ك ىاا# تاتش مهانوليو ذ ةيمجتلا تاليوأتلا قو 2

 ١ فوحلاواهنم ةبوتلاو اهيلع ةمادنلاو اهتيؤرو ىصاعملا ىا © تانتلاو ١ سيلبا لاح ناكام |
 / © انسفنا املظانير لاقو ) ىلاعتّناىلا عجر مالسلاهيلع مدآ لاح ناك اك مهبر نم ةيشخلاو

 ١ اوناك نذلا مهو ءوس لدب ىا ه6 فلخ 8# نيروك ذملا دعب نم « مهدعب نم فلخف #

 أ دقو اهنيكستب مذلا فو ماللاتفب حدملا ف ءاجام رثك ١ ريرج نب. دم لاقو « فلخ مالكلا

 | دسافلا لج رلاناكف تدسفوهحبر تريغتاذامئاصلا مم فلخ مهل وقهنمو دسفي ىتح ءاقسلا ىفدكرت

 أ نوفشو اهتوأرقي مهفالسا نم ةاروتلا ىا و باتكلا اونرو 8# ىدادحلا نيش لاك

 | ةلجاع اهنوكو اهوندل ايثد ةاحلا هذهو رادلا هذه تيمس برقلاىا وندلا نم وهو ايندلا |
 | راصىا ةءاثد لجرلا اند لاَغ ةءاندلا نموا بيرقلا ىتادلاو تبرق ئاااونذ.هنم تود لاقت



 مك 1 ا مصانلا ءزجلا

 ىلا رظنملا وهو ناطبشلانا ىلا ةراشإ هي الاف ود مهنم نما و با نمل # محر رول هناو »+
 داعقالاو ةلالضلاىف ءاسغالاو ةبرقلانم داعبالاوهو باذعلاءوس قلخلا موسيل ثعبي ةمارقلامويإ
 مهل ىلمو ايندلا ىف مهبقاعي باقعلا عيرسل كبرنا مقتسملا طارصلا نعلالضالاو ةيدوبلا نع

 بونذ رفش روفغل هناو ةرخ آلاىف ةبوقعلا ثروت ىهو اثدلا ىف ةيوقع اذهامتا اودادزيل
 هللاىلاتي انتو اهاوهو سفنلا ةعباتم نع تعجرول ٍبولقلاو حاورالا ىا بوتيو هيلا عجرينم

 بقاعي ىا باقعلا عيرسلهنا رخآ ىنعم هيفو هيلا باتنم محري محر هنال اهلرفغل ترفغتساو

 تارمملاو سفنالاو لاومالا نم صقنو عوجلاو وخلا نم ءالبلا عاوناب ايندلاىف نينمؤملا
 ءابقنا اوجرخ ايندلانم اوجرخاذا ىتح مهبونذل ةرافك هلمجل كلذ ىلع ربصلا ىلا مهقفوبو
 مستف مالسلاامهيلع ىسيع يحب ىتل * ةرخ آلاف مهل محر روفغل هناو ةرخآآلاف نوبذعبال
 سبا كناكاسباع كارا ىلام رخ آلا لاقف نما كن اك هال كارا ىلام لاقف ىحب هجوىف ىسع
 يدعسلا لاق : ىباظامكس محا ىلا امكبحا ىلاعتدلا ىحواف حولا ادلع زيي ىتح حجربنال الاقق

 دنلب شردقو تشك ناور شمكحوج « دنبو ديد الب نادنح هك فسوب هن

 ار بوخ تروص دوب ىنعم هك « ار بوقعي لآ دركح وفع هنك
 درك در ناش تاعزم تاءاضن + دوك ةبقنل ناشد ن ادركت

 زيزع ىا شخي_ تعاضب ىب نيرب « زين ميراد مشمج ىمه تفطل ز
 سيلا ىلع ىرجنال ةئيفسلاناف ةدانعلا بابف لساكد بالو ه.رب نظلا نسحبنا لقاعلل ىنينف

 تلقف نونحلا نودعسانا اذاف ةرصنلا ةنابج تلخد لاق ىلاعت هللاهمحر رانيد نب كلام نعو*

 ادب ارفس ديري: حبصاو ىبمانم لاح نوكي فيك كلامي لاق تنا فيكو كلاح فك
 هللاولاق كيكبيام تلقف اديدش ءاكب ىبمث دابعلانيب ك اح لدع بر ىلع مده ودازالو ةبهاالب

 ىل هيف نحال ىرم نم ىضم موبل تيكبن كل قبلا و توملا نم اعزج لو ايندلا ىلعاص رح تيكبام
 ىلا ما ةنلا ىلا ريصا كلذ دعب ىدداالو دوؤكلا ةبقعلاو ةزافملا دعبو دازلا ةلق هللاو ىناكبا

 هزتعاامتررتغا تناو لاقف نوح كنانومعزرب سانلانأ تلقف ةمكح مالك هنم َتعْمسِف ذانلا

 ياشحاوىلق طلاخ دق" ىالوم بح نكلو ةنجىبامو نونجم ىلا شانلا معز ليئارسا اونب

 سلا يف نوادعسأب تلقف فوغشم ماه هيح نم هللاو اناف ىصاظعو ىدو ى نب ىرجو

 لو أشناف مهطلاختو سانلا

 ابحاص هللاب ضراو * ابناج سانلانم نك
 ابراقع مهدجم تا« هش فيك سالا بلق

 « ضرالاىف 98 ليئارع.ا ىب انقرف ىا  مهانمطقو » ىبفايلل نيحايرلا ضورفف اذك
 مهرابدا ءازخل امم مهنه اهثم ةيحان واخنال ثدحم اهراطقانم رطقىف مهنم ةقرف لك انلعجو |!
 مهانمطق لوعفم نم لاح ه اما ف ادبا عامجالاب ةكوش مهلنوكيال ىتح قحلانع مهضاىعاو ظ

 06 نوطاصلا مهنم قف انريص ىنمم هنمضت رابتعاب انعطقل نان لوعفموا تاءامح مهنوك لاح ىا

١ 
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 فارعألا ةروس مده 71/ ع

 اوففطو رولا اوبرشوىنزلا اوحابتساو ريرحلااوسبل اذا) لاق هللا لوسراي كلذ ىتمو لبق ( مف |
 ( مرحلا ىف دصلا اولحتساو فوفدلاب اوبرضو فزاعملاو تانبقلا اوذختاو نازيملاو لاكملا

 سحلا ةيرق لهاو ةيزشبلارحب ”ىطاش ىلع ىناوحلا دسحلا ةيرق ىه ةيرقلا نا ةراشالا و ©

 ىلق فنصو . حورلا تا دك قاحوز فيض اهم .؟فاضا ةنالث لع ىو هئاسنألا تافصلا

 | .ناتح دص نع اًوهتدق لك و ءوللاب ةزامالا نقلا تافضك قاسم ةكمصو .بلقلا تافصتا

 ةيناحورلا تافصلاوهو هنعىهنو دصلا نع كسماف نصف . هللا مراح تدسىف ةيرشبلا ىعاودلا

 ١ ةئاسفنلا تافصلا وهو ةمرأا كهتنا فنصو . ةسلقلا تافصلاوهو هنب لو كسما فنصو

 عاطقنال بسلا موب ءوسلاب ةرامالا سفنلا روطموب ةمالسلاب هللاداقبا .ةمالعلا انخش ةرضح لاق *

 | همجمو ةلصولاو لينلاو ةبرقلا نم هنامرخل مرحملا رهش هرهشو تبجلاو توغاطلا عابتاب هلها

 سفن رظنتلو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيا اي ١ ىلاعت هلوق هتبا و ايندلا ءامسلا كلف هكلفو رمقلا

 ناسنالان النبي زتو ناطيشلا ءارغاب هللاءرحاهف ةيرشبلا ىعاودلارفوتتو ىهتنا ( دغل تمدقام

 سفنلارهقو حورلا تافص هيلع بلاغلا ناك نق هللا مرحي اهف بغريالو عنمام ىلع صيرح
 . تابرقلا باحصاو تاحردلا بابراو ةاحنلا لهانم هناف ةلحتلاو ةكزتلاب اهتافص ليدبتو

 تادعامملا باحاوتاكردلا بابراو كالهلا لهانم هناف اهتافصو سفنلا هيلع لاغلا ناكنمو

 ىونثملا ىفو :

 ديادب قع هسا تح وو ناد 4 كيدقو تلبا ءزاتو ثتيمأنا ولت

 دولا ناد نع ةفلددبو نقلا 2907 نات نر ين
 دوب ا ور شتشز سه * دوب هدام وأ لقع 1 ىاو

 وا لقت دشاين نارسخ ىوسزج * وا لقع دشاب بولغم مرجال
 وك زءدرادول: و كلير اون كاز < نؤزف نز زب دوب ىاوح فصو

 نال منع ىنعمبو مالعالا ناذيالاو . دعوا ىنعمي دعوت لثم نذآ ىنَم « كبرزذأت ذاو »

 | سمالاا ىلع ىلاعت هللامزعو هلعش اهتذؤل و هسفن هب ثدحم ه هلع هيب ممصو را ىلع منع نم

 ركذاو ىنعملا و. هل ردقملات قولا ىف هعوقوب هتدارا قلتو هملعف مالا كلذ ررقن نع ةرابع

 | قلعتم 6 ةميقلاموب ىلا مهيلع ف ةتبلا © نثعبيل و9 هسفن ىلع ىلاعت هباحنا تقو دوهللل دمحم اي

 | هللا ربكمسقلا ىرج راج ( كبد نذأت ذاو ١ هلوق نالمسقلا باوجمال هيف ماللاو نثعببل هلوش
 [ نديناشخم عد وسلا « موسي نم م8 هب نذؤملاربخلادك أتىلع هتلالد ثيحنم 100

 [تخس ىباذع] 6 باذعلا ءوس 8 [ ارئاشيا دناشخم هك ىسك ] ىنعملاف رداصملا جان ىف اذك |

 هيلع ناملس دعب مهيلع ىلاعتهّللا ثعب دقو . باذعلانوذف نم كلذريغو ةيزجلا برضو لالذالاك
 ةيزجلا برضو مهيدارذو مهءاسن ىبسو مهياتاقم لتقو مهرايد برخف رصن تخب مالسلا |

 لعفام لعفف سو هيلعهللا ىلص ادم هللا ثعب ىتح سوجلا ىلا اهنودؤي اوناك و مهنم ىتب نه ىلع

 ناىلع ةلالد ةي ًالاهذهىفو ىدادحلالاق * رهدلارخا ىلا ةبورضم لازت الف ةيزجلا برضمث ظ

 ا ايندلاوف ميماع ي ناقعلا عيرسل دا 0 ةماعلا ءالاالا نع ةبار مهل عف رال دوهلا ا

 اس رد مج رتفد طساوا رد

 _- ١ رد لثم ن

 | قرف وج ىنود ربخم رد هكن

 ىنبن ر
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 ىلعاوناكف مايالا رئاسوف مهيتأتالو اهتزكل ءاملا هجو ىريال حطتنت ناملا ضبسلا شابكلاو

 اضايح اوذختاف تبسا!موب اهذخا نع متيهئامتا مهل لاقف سيلا مه ءاجمث رهدلا نم ةهرب كلذ
 ىلع ردقت الف تبسلا موي اهبلا ناتحلا نوقوس اواعش اولعفف ا ا

 ةيشخولا اطيح هينذ ىف طبرو اوح مهنم لجر ذخاو دحالا موي اهنوذخأيو جورحلا |
 هللاىراىنا هللاقف هرونتىلع علطتق كمسلا حير هراجدجوف دحالا موب هاوشمث ُلحاسلاىف |

 مهلجاميال باذعلانا اوأر املف نيتوح لباقلا تبسلا ىف ذخا باذع هريمل لف كيذعيس |
 ةيرقلا ل هاناكف افلا نيعيسنم اوحن اوناكو اوعابو اوحلمو اولكاو اوداصف كلذ ىلع اورمتسا |

 . ا نوظعت مل نيظعاولل اولاقو هومشو ريك ذنلا اولم ثلثو .ىهنلا ىلع اورمتسا ثلث .اثالثا

 نكاسملاو رودلا اوعابف مكتكاسنال نحن نوملسملا لاق اوهتنيملاملف ةئيطخلا اورشاب ثلئو

 باب نيملسملل رادجم ةيرقلا اومستقا وا اهنم اجراخ مايخلا اوبرضف ةيرقلا نم اوجرخو
 مهباوبا نم اوجرخف موب تاذ نوهالا حبصاف مالسلا هيلع دواد مهنعلو باب نيدتعمللو

 نم انأشل مهل ناوا مهتبلغرملا لعل اولاقف دحا نيدّعملانم جرخبملو مهحلاصمل اورشثتناو
 ةدرق نابشلا زاصوا ةدرق مه اذاف اورظنف ردجلا اواعف ةراجحلاب ىروا خسموا فسخ

 مهو سنالانم مهباسنا ةدرقلا تفرمف مهيلع اولخدو بابلا اوحتفف ريذانخ خويستلاو |
 درقلا لوقف مكهتنلأ هبيسن هل لوقي و ىف هبايث مثيف هبيسن ىنأب درقلا لمحل اهنوفرعبال ا

 هللا ىضر سابعنبا لاق اك مايا ةثالث ثكم نع اوتامم مهدودخ ىلع لبست مهعومدو ىلب هسأرب
 ةماتدقف )مالسلاةيلع هلوق اماو .روهمنعا هيلعو مايا ةثالثنم رثكأ طق خوسمب شعب مل امهنع
 || لبالا نابلا اهل عضو اذا اهنورتالأ رأفلاالا اهارا الو تلعفام ىرديال ليئارسا ىنب نم
 ىباف بضب ىنأ مالسلاهيلع ىنلا نا ىورامو ( اهتبرش اهريغ نابلا اهل عضو اذاو اهبرسشت مل
 نا لبق ناك كلذ نا امهنع باوجلاف (تخسم ىتلا نورقلا نم هلعل ىرداال) لاقو هلك أي نا
 بضلانا معو قوختملا كلذ هنع لاز هيلا ىحوا املف السن خوسممل لعج ل هللا نا هيلا ىحوبإ

 رزانخلاو ةدرقلا نع ةلاقن# دل هلوش انريخا كلذدنعف خسمامم اسيل ناقل

 ريزانخلاو ةدرقلاناو السن مهل لعجف اموق بذعي وا اموق كلهي ل هللازا )لاقف خسمامم ىهأ

 ةاحىف اذكح (هركسلو هتدئامىلعو هترضحب بضلا لكاب صوصنلا تبنو كلذ لبق اوناك

 لوق اذهو ةدرقلا ماهفاك مهماهفا تدرو طقف مهبولق تخسم امناو دهاجنعو * ناومحلا

 ىلاعتهللاةداعو مثالا عبمج ةاصعنبب كرتشم بلقلا خسمريقفلا ل وش * نيملسملا عيمج نع هبدرفت

 ةروصلا ليد نم ىهدا ةبوقعالو هعظفاو هجو حسقاىلع ايندلا ةبوقع لبجعت ىلوالا ةوبللا ىف |

 خسممن ةحبقلا ريزانخلاو ةدرقلا ةروص ىهو تاناوحلا سخا ةروصولا ةيناسنالا ةنسحلا

 هذخا توحام هللامياو نسحلا نعو * هّللاب ذوعن ةروصلاو بلاقلا خسمل بيسىنعملاو بلقلا

 ىمدا ةعاسلاو ادعوم كلذ لمج هللا نكلو ملم لجر لتقنم هللادنع مظعا هولكأف موق
 2 تح قنا لخ "لئيم هنأ [طغنوةللع مال هللا لوسر نع كلامنب سنا لاق « صمعاو

 2. 21052ئ52ئ2595252525272727222555525559 و '

 ضاخحللا اهنأك تبسلا موب ميهينأ ناتمحلا تناكو هلظشي !وزماو ديلملا .ةملع مزح هب



 هس اال اس سر ب

 .فارعالا 0 مي 516 2-

 ي اولق 9 ف مهنه طلال وتزول مهظعول اراكنا ال مهفححال ظعولاناىف ةغلابم ىولاق امدلا ْ

 لمفا مل لوب ناب هبونذ هب وحمام ناسنالا ئطر ضل ذك مضي وهو رذعلا ىنعع

 اقتحم نارك دك رذتعملاو نعي ىدعيو برج نم نالف ىلا :ترذتعا لاش. راذتعالا ئدع ةرذعملا

 هرسسدق ىدعسلا لاق : رداصملا جاتىف اذك قحريغو

 كلل قر دنت اء ال ةح(لازانتن 7! دانك ويت قاد طع ارانب

 تسكن فغم دما اراسقش اك 58 تفطلازا هدر ا

 نا ىف عرص اذهو كالهلاب الا لصحم ال سأنلاو,لقاعلا 00 حاولا قحلال وق نال |

 اوسناملفإ# مكلعلو ىا باطخلا بجول الاو ةكلاهلا ةقرفلانم اوسبل لا نوظعتمل نيلئاقلا

 اًضارععا هنع اوض ىعاو ”ىشلل ىسانلا كر مهؤاحلص هب مهركذام اوكرت ىا 6 هب اورك ذام

 ببسلا ةداراو ببسملارك ذنم نوكف الصا ظعاوملا كلتنم ”ىش مهلايب رطخم مل ثبحب انك
 ناّمرفلا مهو دايطصالا نع نوهني نيذلا انصلخ ىا #* ءوسلا نع نوهني نيذلا اجا

 نسحلالاقو * لحتسملاب لزنام نهادملاب هللاو لزن امهنعهللاىضر سابعنبا لاق * ناروكذملا

 ةثااثلا ةقرفلا تركذ دقو ديعولا ركذ نم ظعولاو فورعملاب صمالاىف غلبا ”ىشسنل هنال
 برقا نسحلا لوقو اديدش اباذع مهبذعموا مهكلهم هللا اموق نوظعت مل تلاقف ديعولا

 سمالا ةفلاخمو ءادتعالاب هي اوملظ نيذلا انذخاو 8 ىدادحلا ريسفتىف اذك ةياالا ىهاظوملا

 ىلوالا ءابلاك انذخاب قلعتم *# نوةسفب اوناكامي 8 ىنعمو انزو ديدش ىا # سيئب باذعب

 ىذلا قسفلا ىف مهيدام ببسي ٍباذعلا نم ركذامب مهانذخا ىا ىنعم امهفالتخال هنفريضالو

 نود ديدش 0 ىلاعت هلعلو اضيا ناودعلاو كادوا ةعاطلا نع جورخلاوه

 املف 8 ىلاعت هلوقل ا كلذدعب مهخسف ىنل اا ىف اودادزا ل 5 هيلع اوناكامع كل ةلاضتاللا

 ربكتلا ذا. ىاضملا ردق هنع اوهنام كرتنع اوباو اوربكتو اودرم ىا هيدنع انا او

 لاثتمانع ىا 6 مهبر صانع اوتعو ) ىلاعت هلوقك وهف مذيال هنع ىهنملا سفننم ءابالاو
 اون وك مهل انلق هه ةظعوملا لبشبال ىذلا درمتملا داسفلايف لوخدلا ديدشوهقاعلاو مهبر سما

 بلكلاو هدرط عنك بلكلا أ اسخ سوماقلاىف.سانلا نع ءادعب ءالذا ننىغاص 06 نيئساخ ةدرق

 داوملااو ترق ةنزق لثمد رق اهعمجو ةدرق ىتالاو [هنيزوب] ىسرافلاب درق عمج ةدرقلااو . نعل

 زجاعلا فيلكتو ةدرق مهسفنا بلق ىلع نوردّشال مهنال قدلكتل اىلوقلا ال ىنوكتلا مالاوه

 ورك رف ةعمجاموب وهو هب اسما ىدذلا مولاب اوما دوهملانا - ىور - ىلاعت هللاب ذوغل | أ

 اولتباف 6 هيف اوفلتخا نيذلا ىلع تيسلا لمج امنا )ل ىلاعت هلوقب ىنملاوهو تبسلا اوداتخاو | |
ِ 

 ا رج اجا 1 هللا 200 مادعل ىا هل ل وعقم 2 6 مكبرولا 0007 0 ظاعولا ىلا

 | [لفقو نكعالب رذع ةيون لكف ةبوتلا كلاثلا اذهو دوعا الو تلعفواا ا.اذك لحال تلغفوا |

 | ةقرفالا كلهام لاقو سابعنب؛ نع هلركذ ىذلا لوقلا ركناو ةقرف تكلهو ناتقرف تحن

 | مهخسمب ةداراو ةردق قلعت وهامعاو ةققح نوشافللو صاالو لوق ةمم سلف لوقعم ريغ |

 | [ةلضنملا اوكقياو ةاقتلا طفل وقتنا ال ءاحرو ىا ةرذعم ىل اء فطع 6 نوقتي ينال اخ

 ٌا

 ده مصممو معمل تيم مسج
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 ف تدقق

 رومالا نم انمهإرامع .نيلفافي اننجم .الوإةرخ آلا_حبصي عولط لبق ناظقنتملانم انلمجا مهللا |
 نعو ,اريضي اتبا تنك كنا اريثك كرك ذنو .اريثك كحبسن ىانقنوو ةرهاظلاو ةنطابلا |

 زرابلاريمضلاو «لبق ذاوإ هلوقدنع ردقملارك ذاو ىلع فطع ه# 6 مهلأساو 3 9 اريبخ اننطاوب |

 مالعتسالاؤمللانم دوصمتا سلو ميسو هملع هللا ىلص هللا لوسرل نيرضاعملا دوهللا ىلا دناع ْ

 اب ىحولاب ىلاعت هللا لبق نم ةصقلا هذه ع دق ناك مالسلا هيلع هنال لئاسلل امولعم سلام |

 مهزواجنو مهرفك ميدَشب اور م نا ىلع سو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهل حي نا هنم دوصقملا |

 ناو كلذب مهعيرقتو مهفا الشا,نطي كراؤتلا قدزرطتن قلعت ءاسالا مهتفلاخمو ىلاعت هللا دودحل

 ايوب يا ىلع اهنايب ناكف ىجولاب كلذ ملع هنا نيعت ناصقن

 ةهادلا نم اهلها ىلع ىرج امو اهريخو اهلاح نع ىا # هب رقلا نع # م مالسلا هلع

 دودحن وزواج ىا * تبسلا ىف نودعي ذا © هئطاش ىلع ةفرشم هنم ةبيرق ىا ه6 رحللا

 فاضملل فرظ ذاو ةدابعلا ريغب هبف لاعتشالا نع نويهنم مهو تبسلا موب ديصلاب ىلاعت هللا

 راسكتالءاي واولاّتبلق توح عج ناتيحلاو . نودعيل فرظ # مهناتبح مهيتأت ذا 8 فوذحلا
 فالتخا ملعي نم ناحبس لوقب بلاط ىبا نب ىلع ناكو . ىنعمو اظفل نانيثو نونك اهلبقام |

 ةحانلا كلت ىف ةنئاكلا ناتمحلاب دارملا نال مهيلا اهتتاضاو تارماغلا راحبلا ىف نانينلا

 ردصم انه تيسلاف تبسلا سعال مهميظعت موب مهينأت ىا مهينأتل فرظ  مهتبس موي |
 وهف[ناشيا ةنش زور] ىسرافلاريسفتلا فو * ةداعلل درحتلاب تيسلا تمظع اذا دوهللاتتبس

 ىامهناتبح نم لاح وهو فرشاو اند اذا هيلع عرش نم عاش عجج 6 اعرش الط مويلل مسا

 ىا « نوتبس ال مويؤ + لجالبلا نم ةبسرق ءاملا هجو ىلع ةرهاظ ساي مط هللا ا

 ليردابتملا وه اك تبسلا موي قققحمت عم ةاعارملا مدع درجمبال نكل تبسلا سما نوعاربال ظ

 اراذح تبسلاموب مهيتأت تناك اك 6 مهينأتال 98 ةاءارمالو تبس ال ىا اعم امهئافتنا عم |
 كلذ ىنل ةزحعم تننلسلا موب ىف عورششلا للا اهبعاود ىوق ىلاعت هللا ناف مهديص نم ا

 6 مهوابن كلذك 8 مايالا نم هريغو تبسلا موي نيب تلصف ىتلا كلتل ءالتباو تقولا
 نه ةلماعم مهلماعن عيظفلا ب,حعلا ءاليلا كلذ لثم ىا مهولبن هلوشب بصنلاعضومىف فاكلا |

 لكى رمتسملامهقسف بيسب ىا ه6 نوقسفب اوناكامي 9+ هب مهذخاؤنو مهناودع رهظيل مهربتخي

 نيذلا مهئاحلص نم ةعامح ىا هي مهنمةماإإ نو دعيذا ىلع فطع#«تلاق ذاووإ## نورذيامو نوتأرام

 اكن مع نابل نرخ كاليقلالاتبا نماولنكي اوس لول جفت يدض لك نتن مقنع قاؤيكر
 [دهدبم دنيارج ]6 نوظمت+ وه راذنالا ةدئافىف اعمطو راذعالاى ةغلابم ربث اتلاو عفنلل ٠ اعز

 مهنه 00 مهلصأتسم ىا هي 6 مهكلهم هللا 3 [ههببش ىب ا ار قع 7 ام 4

 ةرملأ لاصتتنسالا نود هياديدش اياذع مهيدتموا # باذعدارملان وك ةبآآلا ةبب نم موهفملاو .

 | مالسلا هلع هناف ىحووا ملعتب الا ملعيال ام هلا حوا قح ىب هناىلع ةلاد ةزحعم كلذ رهظي

 | الو ةدايز ريغ نم اههجو ىلع ةصقلا هذه نيبو ةقاسلا بتكلا لها طلاخ ملو انما ناكامل

 ١ ةرضاح تناك ىتلا ## ةيرق ةنيدملا ىحست برعلاو روطلاو نيدم نيب ةليا ضو ءاهدلا

 هجرس



 فارعالا ةروس مه 20 رغخ

 اركش نيدجاس وا نيعضاوتم نينحنم 6 ادجس 4 ةيرقلا باب ىا 6 بالا اولخداو
 راس ثيح اهولخد مهنا ىور دقف ءاحيرا ةيرقلاب دارملا ناك نا مث . هبتلا نه مهجارخا ىلع

 نيتياورلا فالتخا ىلع مهتايدذب وا ليئارسا ىنب نم ىتب نمي مالسلا هيلع ىسوم اهيلا
 ةابح ىف هولخدي مل مهنا ىور دقف سدقملا تيب ناك ناو ةماشأملا ةزاولش ع نطل اههاشنف

 مكلرفنن # داشرالا ىفاذك اهيف ناواص اوناك قلارقبفلا كابركاقايطا]لا ليقف ىسوم |
 فاتنسا 6 نسما نين اظن اكمام ٠ مرافغتساب مكيونذ نم فلسام 6 مكتائيطخ ١

 نعةببسم ةرفغملاف اباوثو اناسحا نيئسحملا ديزنس ليقف نارفغلادعب مهلاذ امه لبق.هنأك ىتايب

 رافغتسالاوةبوتلا نم هباو عاام 6 مهنم اوملظ نيذلالدبف 8 لضف ضحم ةباثالاو لاثنالا

 نيفحاز اولخدمهنا ىور هيفريخالامرخآ هيالوق## هعضوم اوعضوو هنع اوضرععا ثيح

 مالسلا هب هلع ىسوع ءازهمساو ىلاعت هللا ىماب افافختسا ةطنح ةطح ناكم اولاقو مههاتسا ىل اع

 ةينافلا ايثدلا ضارععا نم نوهتشيام بلاط ىلا هتمحرو ىلاعت هلا وفع بلط نع الودعو

 اماطق اهيلغب ليردلا ةلالد عي ةؤتاشتملاب تسلسل لفل تع: ه6ب لل لق ىذلا ريغ # ةيندلا
 نيذلا ىلع اد مهلغ اا بعراف ظدمستو هلك نما ةلاعلاب لمماططيتو ةنلاخيقلا انزع
 'باذع 6 ءامسلا نم ازجر 8 لازءالاك قوفنم لاسرالاو رخآت ريغنم اواعفام رثا اوملظ
 افلأ نورسشعو ةعبرا ةدحاو ةعاس ىف مهنم تام هنا  ىور  نوعاطلا دارملاو اهنم انئاك

 طقف ليدتلا ببسبب ال قحاللاو قباسلا رمتسملا مهملظ ببسب 6 نوملظي اوناك ام 9
 | عاوناب نحتماف ءاضقلا ماكحا هيلع ىرجيل ءالبلا باب عرب ءامعنلا ردق فرعي مل نم اذك

 ايندلا ةمعأ نيتمعنلا مهيلع اودسفا ليئارسا ىر نم اوملظ نيذلا نا لعاو * ءابولاو نحلا

 كرادتلا نامز توف دعبو ةباثالاو ةرفغملا هو ىقعلا ةمعنو اهريغو ىولسلاو نملا ىهو

 نيرفاسم اجرخ ةيلهاجلا ىف نيوخا نا يح  اهمذنو اهرسحت الو اهئاميا اسفن: عفتنال
 ةمح ةافصلا تحن نم اهل تجرخ حاورلا اند املف ةافص تحن ةرجش لظ ىف الزنف |

 امهل جرح موي لك مايا ةثالث هيلع اماقاف زنك نمل اذه نا الاقف امهبلا هتقلأف ارانيد لمحت

 زنكلا اذه نع رفحتو اهلتقنالا ةمملا هذه رظننت ىتم ىلا رخلل اهدحا لاقف ارايثند
 ا هعم اسأف ذخأف هيلع ىناف لاملا كردت الو بطعت كلعل ىردت ام لاقف هوخا هاهنف نكمل

 هتلتقف ةبلإ تردابف اهلتق ملو اهسأر تحرج ةبرض اهبرضو تجرخ ىتح ةيللا دصرو
 سلاهسأر ابوصعم ةملا تجرخ دغلا ناك اذا ىتح ماقاو هوخا هنفدف اهرجح ىلا تعجرو
 نا كللهف كلذ نع ىخا تبهن دقلو كباصا اب تيضرام هللاو ىلا هذه اي لاقف ”ىش اهعم

 | ملو لاقفال لا تلاقف هيلع تنك ام ىلا نيعجرتو كرضا الو ىيرضت ال اننيب هللا لعجت
 | ركذااناو كلبيطتال ىسفنو كخا ريق ىرت تناو ادبا ىلبيطتال كسفن نا لعا ىنال تلاق
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 بونذلا طحو ةرفغملا طحلاب انه دارملاو لفسا ىلا ىلعا نم ”ىثلا عضو طحلاو . درلانمه

 ىونملا ىف لاق : ناومملا ةاح ىف اذك ةجشلا هذه

 َح 0 : : |١ تفك اهنتسا تقو» هك صخش نا تياكح ناميرد مراهج رتفد طساوا رد تساه نات دايمن سياثال زابنموا تكطاطخ :قالؤواو كيارقيع عضد



 مه 707 زج عساتلا ءزجلا

 أ اوك طا الا دعبن هيف هدزاود] 46 انبع ةرشع اتنثا 9 (كنسناذا 06 هنم ه[تمك

 ءاملازال تسواف لاق امباو اعساو هجورخ راجفنالاو اليلق ءاملا جورخ ساجن الا ىدادحلا

 راجفنالاو سام الا ةفص هيف عمتجاف عسش مث اليلق ءادتبالا ىف رجحلا نم جرخم ناك |

 طابسالا نم دحاو لك ةرثكب اناذيا كلذب مهنع ربع طيس لك هي سانا لك مع دق

 اهبف مهطلاخبال نيع نم نوبرسشي طبس لك ناكو مهب ةصاخلا مهنيع ىا * مهلرشم »
 ةرفح ةرششع اتثثا رححلا كلذ ىف ناك خيشلا نبا لاق * مهنيب تناك ىتلا ةيبصعلل مهريغ

 1 ىلا لوادلجلا اورفحف هترفح ىلا طمس لكءاجو رجحلا اوعضو اولزن اذا اوناكف |

 06 مامغلامهيلع انللظو 92 مهبرش عضومىا (مهبرسشم سانا لكمغ دق) ىلاعت هلوق كلذف

 نسفلازخ مهيقتل مهتماقاب ن تو ا هشلا ىف ريسن' اهلظ ع قلت ثيحم اهانلعج ىا

 نيج رتلا 0 قلنا مهيلع انلزناو 3 هيوضب نوريسي ران نم دومعلللاب لزم ناكو راهنلا ىف

 فجنو الاسع دقعتيو واحبو رح وا رجش ىلع ءامملا نم لزني لط لك نملا سوماقلا ىف لاق *
 هنا راطببلا نباو ىنوزقلا لاق 2 ىواسلاو © نيحرتلاو تشخ ريشلاك غمصلا كانخ

 ىنامس لكش رب ىئرم ] ىسرافلا ريسفتلا ف لاق + ىنامسلا نم بيرق رئاط اهريغ لاقو ىنامسلا
 تيا اعااوا, [”نسكرحت ل اويكدازااو' كاز ١ كتتجتك ذأ نع قطا 57تالسرءئاظ .نآو
 ثيدحلاىفو (ريطلا لح محللا بيطا) ثيدحلا ىفو * مادالا رئاس نع هبولسي ناسنالانال ىولس
 ديسو ءاملا ةرخ الاو ايندلا ىف بارعشلا ديسو محللا ةرخآآلاو انثدلا ىف مادالا دس) اضيا

 هللاىلص هلوق اضيا ماعطلا ديس محللان وك ىلع لديو (ةيغافلا ةرخآلاو ايندلا ىف نيحايرلا
 نملامهيلع لمي ناك لبق (ماعطلا راس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف ) ملسو هيلع

 حذف قاتلا مهيلع بونحلا ثعيتو عاص ناسنا لكل عولطلا ىلا رجفلا نم جلثلا لثم

 هتاذاتسمىا 46 م انقذر ام تابيط نم 9: اولك مهلانلق ىا 6 اولك 8 هيفكيام هنم لجرلا

 زا ] ىسرافلا ريسفتلا ىف لاق + ىولسلاو نملإ نع ةرابع ةفوصوم وا تناك ةلوصوم امو
 ىاربوديروخم دسربم ىزور هح ره ىنعي اراهش عذرك ىدوذ تاع قدما هم ١ اعزب

 [ دشيم ريغتمو نفعتم همه دئداهن ى هريخذو هدرك فالخ ناشبا سب دهم هريخذ دوخ

 | مللا كلتب اورفك ناب اوملظف ىا زاجالل ةفوذحم ةلمح ىلع فطع ه6 انوملظ امو

 لاق * هررض مهاطخت.ال ذا 6 نوملظي مهسفنا اوناك نكلو 8 كاذب انوملظ امو ةليلجلا
 مهيلع الزنك كذلا كورلا" ةكآك عطقو ىباذع مهباحيتتساب مهسفنا نورضي ىا ىدادحلا

 ركذاوىا :6 مهل لبق ذاو ىقتعلا ىف ةعبتا الو باسح الو ايندلا ىف ةقشم الو ةفلكالب

 لاَشةيلوعفملا ىلع ةبوصنم :6 ةيرقلا هذه اونكسا »© مهفالسال ىلاعت هلوق تقو دمشاي مهل |

 نيرابجلا ةيرق ىهو ءاحيرا وا سدقملا تيب ىهو اعاستا ةيفرظلا ىلع لبقو دادلا هيمن

 قنع نب جوع مهسأر ةقلامعلا مهل لاقي داع ةبقب نم موق اهيف ناكو سدقملا تب برش |
 نا ريغ نم اهيحاون نم ىا :* متتش ثبح © اهرامتو اهمتاطم نم ىا 6 اهنم اولكو أ

 ةدرلاك طحلا نم َةلعف انع انيونذ ةطح الأسم ىا 6 ةطح اولوقو 9 دحا اهيف مكمح از

 كل



 فارعالا روس مي 11 خخ

 حورلاب جارعملا ناف رخا قيرطب ةوعدلا مهل لك مث ماكحالاو عئارسشلا نم ةكمب لزئام الوا

 هيلعام ىلع ةالصلا تضرف هتليل ىفو ةكمب ةدحاو ةرم مالسلا هيلع هللصح ناواعم دسجلاو
 ناكو هرصي هيلا لصي ثيح ىلا. ةخنىف فيريشلا هدسج لصي ناكمالسلا هيلع هنا الا لكلا

 ىفاَساَم ريتفتلا لها نم تيأرام دعي ريمضلاب رطخام اذه ءاوسلا ىلع ٍديعبلاو بيرقلا هدنع
 نودهي ةما ىسوم موقنموإل ةيبآلا ف ةراشالاو ج: ريبخلا ميلعلا وه هللاو ريخالاب هنم لوالا

 هيلع ىسوم ىلع قحلاب لزتملا باتكلاب قلخلا نودشري قحلاب نودهي مهصاوخ ىنعي 6قحلاب |
 ةيناحورلابتا يم ىلعا اوغلبةيماةما نيب ناتشوماوعلا نيب نومكحي هب ىا (نؤلدعي هبو) مالسلا

 ماقم ىلا ةعباتملا راونا بابذجمب مهتيناحور ةينانا نع اوفطتخا مْ ىالا ىنلا ةعباتم: ىف ريسلاب |

 ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ادج مهفاف هير ءاقل ىلا اقوش دمحا ةما نم ىناعجا
 دئديؤا. ءاوأ ريز ,قددلجخ ب هده, تما اننا رار وططم
 نيقبلا بابرا نيب اولا 5 * نيب هموح رسم تما نبا هيا
 بانج ىلاعىامجنا ناصرد * باتف ا نوج مثالا نيب شتعفر

 ىلطم ونزا توف دشاين ان * ىن نيا عرش تح ىا نكه شيب

 ريثع دحا زيمم نال عمح كلذلو هنم لدب 6# اطابسا 8 ضعب نم اهضعب ازيمتم ةعطقوا ةما

 طبس عمج ىهو هلازمم نوكي نا حلصيالف عمح اطابساو ابوصنم ادرفم نوكي رمشع ةعست ىلا
 لدب ه# اما 88 دلولا دلو لصالاىف وهو ليعامسا دلو نم ةلبقلاك قحسا دلو نم طبسلاو

 مهنال ةقرف ةرشع ىتنلا ىف ليئارسا ب قرف رصحناو ةعامللا ىنعمي ىو ةما عج لدب دعب
 مظتنتل زيعلاو عبطقتلا اذهب مهيلع هللا مناف بوقعي ٍدالوا نمءالجرررمشع ىلا نم اونعْشت

 هقستساذا ىسوم ىلا انحواو لف ةيصعتم ةضغابتم اماوقا اوناكو مهشيع رسستيو مهلاوحا

 مهعيذلص ءوسب هيفاوعقو .ىذلا هيتلا ف شطعلا مهيلع ىلوتسا نيح ءاملا هنم اوبلط ىثاد# ةموق

 اهلمحمدآ ناكو ةنملا سإ نم هاصع ناك## كاصعب برضا ف ءاحبالا لعفل ةرسفم هي نا »

 أ اناسلو ارصيو اعمس هل تنك ) ىلاعت لاقأك ةدحولا ءاقب ىف مهدوجو ردصم ىه ىتلا ةدحولا
 ا مهلصاولا اوعجر مهناف نييما اومس ماقملا اذهىلا عوجرلابو (قطنيىبو رصبس ىبو عمسي ىف
 ' هلوشةيؤرلا لاؤس دنع ةينانالا باجحم ابوجحم مهسن ناك ةما نييو اداجنإ هنع اوردص ىذلا ١

 ١ هبال ىف ناكنم الا ىتاريإل هناف ىبال كي تنك كنال (ىنرتنل)» بيجاف (كيلا رظنا ىدا)
 ْ مهللا مالسلا هيلع ىبوم لاق اذهلف هيمالا ةمالا ماقم اذهو هيرصِس ىذلا هرصب نو

 | ىلوعفم ىناث *« ةرشع ىتنلا 88 مهنم ةروكذملا ةمالا ال ىسوم موق ىا ه6 مهانعطقو 9

 ١ ىسوماهاطعاف سعش ىلا تلصو ىتحرباك نع !سغاص ءاسنالا اهثراوتف :ضرالا ىلا ةنْلا نم هعم

 | نوج كار كنسنا ]ىسرافلاريسفتلاىفلاةو«هبف عقاولا ىفالتخ الا ىلعةرقبلا ىف قيسدق «رجحلا 9
 | هريونرد الاحو ىتشادربوثو منا داك ارت هكرادربا سم رك كنا نحس وناب كلر هش

 هداشكو دش هتفاكش سب ] * تسمحاف 9 [ دز كنس نارباصع مالسلا هيلع ىسوم ىراد



 ام 7١ جم عساتلا ءزجل

 ةفرط ىلاعت هللا نوصعيال مالسالا ىلا نوقاتشم ةادوتلاب نوك هماابخو انظم يتحي يتلالا ١

 | انيلا مهنم دحاالو انمدحا مهيلا لصيال ضرالا نم عطقنم ىف مهو ةكئالملا مهغاصت نيع |

 سابع نبا لاق م مهئاسا نم سانلا عنمف لمر نم ايراح ايداو مهنيو نيصلا نيب نال اما |

 لام مهنم نحال سبل دحاو با نك, مهناو ىدسلا كاقاك دهش نم ارهنوا امهنع هللاىضر |

 لصاحلا نوعضيف اعيمح نودصحيو نوعرزيو راهتلاب نوحضيو لدللاب نو رطمي ههحاص نود

 لوسد نا - ىور قابلا عديو هتجاح ردق مهنم لجر لكذخأيف ةيرقلا نم نكاماىف
 بلا ناز نيل موقلا ىرا نا بحا ىتا جارعملا ةليل ليا زي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللإ

 تسو ا!اهذنينس تس ةريسمهنيو كنيب نالاقف ةيآلا 6ةما ىموم موقنموإل هلوقب مهيلع
 هللا حواف ليربج نماو مالسلا هيلع ىنلا اعدف كل نذأي ىتح كبر لس نكلو ابابا نينس

 موقلا رهظا نييوهاذاف تاوطخ اطخف قاربلا بكرف لأسام ىلا ببجا هنا ليربج ىلا ىلاعت
 كب رشب ىذلا تنااولاق (ىالاىنلا انا)لاقف تنانم هولأسو همالس هبلع اودرو مهيلعياف |

 ًارقيلف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحا مكتم كردا نم انل لاق ناب اناصواو مالسلا هيلع ىسوم
 لاق كعم نق اولاقو همالس ىسوم ىلع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درف مال. ىنم لع |

 اولاق (كلذوف تلقف مهرود باوبا ىلع هروبي تيارق) لاق ليربجوه لاق م (اولاق نورتو ') |

 ظ انضعب فرش الثل كلذ اولاق (ايوتسم ءكناينن ىرا) لاقف ءاسمو احامص توملا ركذ نا ردجا |

 (اناطلسالو ايضاق مكل ىزاال ىلاف) لاق ءاوهلاو حيرلا دحا ىلع دحاا دسسب الثلو ضعن ىلع ١

 مكقاوساىراىلاف) لاقاننب فني ضاقولا حم مف قملا انيطعاو اضعب اندعب فصنا اولد

 جاتحتالف هيخال ىقابلا عديو هيفكيام انمدحا لك ذخأبف اعيججدصحتلو اعيمج عرزت اولق (ة1+

 نوكحضيف تنم مهل تام اولاق-نوكحضي مرقلا ءالؤه:ىرا ىلا ) لاق قاوسالا ةعجا مولا

 نورديالمهف دواوم مهلدلو اولاق (نوكسيموقلا ءالؤهل اف) لاق دحوتل ىلع هللا هضيقاع ارورس

 اركش هلل موصن اولاق (نوعنصت اذافركذ مكلدلو اذاف) لاق كلذ نومتغبف ضّشب نيد ىأىلع

 انربخا مالسلاهيلع ىسوم نال اولاق(لو) لاق نيرهش اركش هلل موصن اولاق (ىتالاف) لاق ارهش

 كلذ لعشي لهو اولاق (نونزتفأ) لاق ركذلا ىلع ربصلانم ارجا مظعا ىنالا ىلع ربصلا نا

 ىباري امنا اولاق(ن وبارتفا) لاق هتحن نم ضرالا هب تفسخو ءامسلاهتبصخل دحاا كلذ لمفول دحا

 نوضرميف كتما بنذت اما بنذنالو ضركال اولق (نوضرمتفأ )لاف هللا قزرب نمؤرال نم |

 اميرمتو انيرمت مف اولق ( ماوهو عابس مكضرا ىف له ) لاق مهبونذل ةرافك كلذ نوكل |

 مهيلع سما تاولصلاو هتعيرش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرعف اهيذؤنالو انيذؤنالو
 تلزن نارقلا نم روس رششع مهأرقا ىدادحلا لاق * نآرقلا نم اروسو ةحتافلا مهملعو |

 اوكرتي ناو ةاكزلاو ةالصلاب مهسماف ةاكزلاو ةالصلا ريغ ةضيرف تلزن ذئموب نكيملو ةكمب |

 نولبقتسم نوملسم ءافنح كانه مويلا مهف مهناكم اوميقي نا مهيماو اوعمجيو تبسلا رحت

 عرش امنا )أنآ .:ندراركو:ندما:هتيذآ زاه. ]ا ىمرافلاب وهو عيمجتلا ريقفلا لو ٠ انتلبق

 | مهملع مالسلا هيلع ىنلا لعلو ةلبقلا ما اذكو هرخآ عم مالكلا لوا ضقانتف ةرجهلا دعب
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 فارععالا ةدو- م 7هو, زج

 هلءاعدلاو نذؤملا باوجوا هربق ةرايزوا هيلع ةالصلا نم مسو هيلع هللا لص لوسرلاب قلعتيام
 هطوسوا هاصعوا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رعش عضوول اولاق هتعافدلا اعطت كنك

 ناسنا راد ىف تناك ناو باذعلا نم ةريخذلا كلت تاكربب ىصاعلا كلذ اجنل صاع ربق ىلع

 نفكلاو مزمز ءام لبقلا اذه نمو اهب اورعشي+ل ناو اهتاكربب ءالب اهناكس بيصيال ةدلبوا

 الاثم تدزا اذاو هللادمحر ىلازغلا مامالا لاق + اهب نفكتلاو ةعكلا راتسا ةناطبو هب لولمملا
 هتعج نم امهس اهبف ارو هندلب لخد اذاف ييسر مومو سيحسلا :

 اوأراذاف مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نومظعي ةكئالملاف اهلهاو ةدلبلا كلت مظعب هناف هلاطوسوا
 ىوملا ع عفن ببسلا كلذلو باذعلا هنع اوفنخو هحاص اومظع ريقوا ةدلبوا ادة رتاحد

 متو ذل ارياطا راكع ناوتلا ينكر ةكرقلا ةةلجو إتيو مهروبق ىلع فحاصملا عضون نا

 ئورقملا نك[ ةلاقا ا ورك لاق: ركيدضل#رأ 00000 ىدباىف |

 تسدش ىصخشوا *ىنامهمب هك * تانضنا كلك دزرف:سنا:زا

 مافدرز ارئاوخ راتسدسنا ديد * ماعطدعبزك درك تياكحوا

 همدكي شرونترد نكفا ردنا * همداخ ىأ تفكو هدواا كرج
 ديول راوكناتل د ةامز نا” يكفر در ' قت نث وكاد
 ديدب ::ىرؤدنكا دود. زانظتنا/ + *دنذشَو اخ ,ناردنان امهم ةلج

 رود خاسوا نازا وديبساو كاب + روزا دروا رب تعانك ادب

 زن تشكاقنمو ديزوسن نوج :* زيزع ”ىاص ىا ذنتفك موق
 ناونسواقكد وين دنارتنلاغت وب 7 ناهدف مت راهب ةنكك
 اوتقا, نك ىنلوا!تسد, نانجاب م يا ذه :قانزا ناهتسزغ كيف
 داتكدهاوخ اهيلوود إف ناح داد فيرشت نينحار ىدا حن وج

 | نمو لجعلاةدبع ىلاعتَّللاركذامل *«ىسوم موق نمو# هتعافش انقزراو هتبحم انتف رح لعجا مهلا
 ءادعسلا مهدادضاركذب مركب عبنا ءامقشالا مهو « ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤننل ) اولاق

 | ه«نودهيإإ# ةعاج ىا هةما و مالسل هيلع ىسوم نمزىف نودوجوملا ليئارسا اونبب موقلابدارملاف
 قحلاب ىا «هبو ف نيقحم ىا هب نيسبتلم د« قحلاب ف ىوذحم لوعفملاف [ ارقلخ دنياعيم هاد ]

 رهشالاو ةيضاملا لالا ةياكحل نيلعفلا ىف عراضملاةغيصو مهني ةيرابلا ماكحالا ف ىا كنولدعي
 وتعلا ىف اوغلاب امل لمئارسا ىب نا كلذو قرسشملا ىصقاب نيصلا ءارو موق ةمالا هذهب دارملانا

 جرملاو جرهلا عقوو مهئايبنا لتق ىلع اوأرتجا ىتح عشوب ةفيلخ ةافوو ىسوم ةافو دعب نايفطلاو
 حتفف نيغاطلاكتلوا نيبو مهني قرغينا ىلاعتدللا اولأسو اورذتعاو اوعنص ام مهنم طبس أربت
 اوسما اذاف راهنلاب مهل ”ىضتل حيباصملامهماما لعجو ضرالاف اقفنسدقملات,ىف مهو مهل هللا
 ىرجاو ىرجي ءامنمرهن مهعمو اوراسف حيباصملا مهل تءاضا اوحبصااذاف اولزتف قفنلا مهيلع ملظا

 | ءارو نم اوجرخ ىتح ةئس فصنو ةنس هجولااذه ىلع هنف اوراسف مهقازرا مهيلع ىباعت هللا

 لس ل كلاس قل ج2 2-1

 ناخوساناو كلام نب سنا نتحادنا وون رد ليدنم تياكح ناب رد موس رتفد رخاوا رد



 مه ؟ هر ع علت زملا

 لاو ةئشتلاو ماضاتلاللا كلذ هيدؤبنا 77 داقلتتم اضحم انفال وك نا اماو كلكم

 ماكحالا مولع بامكا ءاهقفلان 5 هقف بهدم ىلع انتم ل ك1 أ تاداقتعالا قانا امهنم ا

 عمساذاف هبهذم نع جورخلا نم ائاخ هارتف توكمملا ةنياعم نع ايندلا بحب مهبواق ةيوجحلا |
 فلا تدروا ولواهب لمعلا كرتبف رخآ هيقف بهذم ىلع اهليحي مالسلاهيلع بلا ناس نم ةنس ش

 نيعباتلانم نيمدقتملا ةياورب ل رمل ١ اهعامسنع ملاصتيف اهلئاضفف روثأم كيج

 اعرش مذلاب قوحلم اضيا كلذ لثف هياتكى ف اهايا هنقفلا كلذ داربا مدعىلع ءانب فلسلاو

 ناسللا مهف ىلع ةعيرشلا عمايراج ناوكين اما م ؟اياو انعم نا نم *جتلنو عزفت هللاىلاو

 ةلئاضفلا م شع لقا فا تع مدهامدق فقو فقوام ثبحو ىشم عراشلا ىششمام ثيح |

 لاعفالا نم ”ىش هتوفيال ناىف هدوهح لك الذابو هتيانع لج افراص تاداعلاو تاداععلاف

 لوعملا ثيداحالا بتك نم هتاعلاطم ءانثاىف هلحنسام بسح ىلع هتاداعو هتادابعىف ةيدمحلا
 طسولاوه اذهف ةعلاطملا لهانم نكيملنا هيلع دمتعملا هخشو هذاتسانم هنذاىف ىتلاوا اهيلع

 هرسسدقربك الا خشلانا  ىكحو  هلللاةبحم حصي اذهبو ىسلاوه هيذخآلاو ةنلاوهو |

 جوز مالسلاهيلعدنا وهو دحاو ىوس مالسلاه لع 5 ردصام عبمج تنعار لاقرهطالا |

 ظ --ىكحو- كلذك ل عفا ىتح تنب ىلن كيو فلكت الب اهتيب ىف تس ناكو هنع :للاىضذر ايلع هت

 | ةليقلاوحت هقاز,ىئرف دحسملادصقدق لجرااباذاف انيضف لاق ةيالولاب + فرهشدق ىذلاكلذولا .

 هللا ىبص هللا لوسر هاذا نم بدا ىلع نوماك نسل اذه لاقو هششع لسمو ديزيوبا قفرصتاف ا

 ةلغب ىتلانن اووف ذب اعالي انناالاف هلا كرش نسق تاطسإلادب زن ى ةةيفراملا !ناطلشنوع ظ

 نو“ نودنملاب تالاؤالا (ةانانسنزك ةعادم فنان وماما توكي كفك سوهيلع ظ
 ناكنم)وهو هل دك تلف داما اولخدواودرجم ةعامح عماموب تنك لاةهللاهمح ٠ لشح نب دبمعا

 ىللوقي الئاق ةليللا كلت تيأرف درا ملو (زرثميالا ماملا لخديالف رخآلا مويلاو هللبنمؤي |
 ليرريج لاق تنا نم تاقف كي. ىدتش اماما كلعجو ةنسلا كي معتساب كلر فغدق هللاناف رشبادمح اي

 ذوشالا «ر جلا يف اهتعباقناى دو تاطفناقنماابع تيار لاق :ةلطكو ف قماط نطو «مالسلاهيلع |

 واو.« كتليقاما“ كله هنا كوش كيأز قا :الواورضتالو عفنتال 0 |

 ١ لوبقل موقأهسفنف هعبط مكحب هددت نروكيال ين لغم بلك ديىف همامز ىقلا نم نأ ىلع خياشملا

 نوكت نا كيلع بجاولاف مثاهبلاك ءاش ثيحاهب لسرتسي هسفنمكحىف همامز لعج نمم ةضايرلا

 السرتسمال اعل

 دفنا ساو تفز ءنرص بي( د ىزتؤ از فهك نا كلن

 ءايلوالاو ءايبنالانم هتودنمو مدآىذلا لسوهيلع هللا ىصادخم نيلسرملاديس عبناف تعبتا اذاف |
 | دنع الوبقم سانلانبب اروهشمالجر هنوك درج هعشالف هتمانم ادحاو تعبتا اذاف هتاولت حن

 | معلا باب لاق هبفو هبلاجرلانزتمثق حلا الوا فرعتنا كيلع بجاولا ناكلب نيطالسلاو ءارمالا
 | هلهاف رعتقحلا فرعالب لالضلا تاهاتم ىف راح لاحرلاب قا فرع نم هنعهللا ىضر ىلع ىنابرلا

 لكبو هنييو كنبة بحلا ةقالعدك أتنو هب كتبسانم مكحتست يسوهيلعهللا بص ىنلل كتمباتمردشو
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 ىضقو مهمدختسا مالسلاهيلع هنال ةطلسلاو ةسابسلاو طبضلاو كلملابلب ةلاسرلاب نجلاىلا |
 فارعالا ةروس مه ٠ هاب عم 2

 هلنوداقنو هتمدخىف نوموشإ اوناك ثيرافعلاو نيطاشلانال هنيد كا مهاعدامو قحاب مهيب

 ىمسمىفنواخاد نجلا ليقع نبا لاق * ىبوكسالا ىهلا وهققح اذك مهتابغطو مهرفك ىلع مهناعم

 نكي سانلا سوماقلا بحاصو ىرهوجلا لاق < كرت اذا سوني سان نموهو ةغل سالا

 بوصنم 6 ىذلا 8 لا هيلع لخدا زيزع عج سانا هلصا سنا عمح نجلا نمو سنالا نم
 تساروارىم] هي ضرالاو تاومسلا كلمهل 88 ىذلا وهوا ىذلا هللا نعا ىا حدملا ىلع عوف صوا |

 | تسيل ىدوبعم جبه 1 ] ه6 وهالا هلاال ©[ نارد فرصتو رببدنو اهنهزو انام ىهاشداب |

 | هلالاوهناك ملاعلاكلمنم نآل اهل نايب هيفوهلبقىنلا ةلصلا نملدبوهو [ وازج تدايعقحتسم |
 | الذادل ىهامنا ةيقيقحلا ةببغلاذا ىلاعت هثامسا ص خانم وهو ةبيغ ريمضوه مساو ةيهولالاب درفتملا |
 ىذلاتاذلاتانيعت لواىهىتلاةيناثلا بيغااةرضحل مساوهو ماهوالا هدحنالو لوقعلا هروصتن |
 | بيغ ةرضحل مساوهف واولاهيف نحت ثيحو ىهاظلاو قابلا مالا قم وتاب يلوي ْ

 | فلالا ةلزنم لزنت اهباتكماو ءاممالا ةحتافوهو تاذلا تارضح نم ىلوالاة رمل ا ىهو بنغلا

 نو ريال نييرقملانا معاو * هرسس دق ىاطسلا نمحرلادبعل بولقلا عورتففاذك فور طاب

 ْ قالوا سول مدهتءاوس هناحبس حلا ىلا هباوراشاوه اولاق اذاف ىلاعت هللاىوس ادوجوم |

 | ردقبال هنال ةيهولاللر يرق ةدايز ه# تميوى حب  صالخالا ةروسفف خثلانبا ىشاوحف |

 | دنع مهتييو ةفطنلانم قلخلا ىحب ئفازللا لاقلت وهالاهلاآل تي ءايحالا ىلع
 امححالا تييو ثعبلل تاومالا ىح هانعم ندور مالا كلذ ىلع ردشبال مهل امنا

 ةالصلا هيلع هتلاسر نم ررقتو دهمتام ىلع ىمالا عبر فتلءاغلا 00 3 ايندلا ف ظ

 | هتهج نم نمؤبف بتكيألو ًارقال ىئالا مهو :مالنبللاهبلع زك كل تسلا ىنلا  مالسلاو |

 | يهتافكو هللا, نمؤيىذلا وه هيلا ىحوبامل عبتي وكل نيغافا رابخامهيلا لقتيو بتكلا أرقينا
 ١ نياتكلال ها لع هيفصو امتاو هححوو هيتكنمو لسزلا رئاس زابخانم.هيلع كزئاام ىئا |
 ناميالا نع كفنياال ىلاعت هبنامي الان أ ىلع هسنتلل ىلاعت للاب هناعإب ععرصتلاو هباو عاام لاثتم الا ىلع |

 | «نودتممكلعاإ# نيدلارومانم رذيامو أيام لكىفىا 6# هوعبناو 9 هبالا ققحبالوهتاملكب
 أ امهب هقلعت ىفو هلنيجاروا بواطملاىلا مكئادتهال ءاجر ىا امهيلعافنم لاحوا نيلعفلل ةلع |

 ىتلاىلع رمتسم ءادتهالا نم لزعمب وهف هتعيرش ماكحا مازتلاب هعبتيو هقدص نم ناب ناذيا |
 | ىتقانمىلع الا قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلاهرسسدق دينجلا ةفئاطلادبس لاق * ةلالضلاو

 ةحوتفم اهلك تاريخا قرط نال هتّميرط مزلو هتنس عبناو لسوهيلع هّللاىلص هللالوسر رثا

 نيدلا حن لماكلاثراول /| لصاولا فراعلا خسشلا لاق * هتنس نيعباتملاو هرئا نيفتقملاىلعو هلع

 ىعرشلا رظنلا.ةثالثنمادحاو نوكينا ولخيالناسنالا ىنسلاوةنسلانايب ىف هرسس دقىبرعلا نبا

 ىلا ىدَوي اذهو راعفو الاح اندنع دححوتلا ديرجحت لئاقلاوهو اضحم انطاب نوكيزا اماوهو

 | ةنسوا نيدلادعاوق نم ةدعاق مدهىملا ىدؤيام لكو اهنايعا بلقو عئارسشلا ماكحا لبطعت

 | ؟اياو َلاانمصع قالطالاب مومذم وهف عاقولاو برشلاو لكالاك تاداعلا فولو هننس نم

 ©( ثل -ا١ا/- ناييلاحود )



 م 765 عداتلا ءزجلا

 ظ بتكلاب نيكاح مهلوسر نيدل نيدرقم اوناكو معا هللاو ةوبنلا اوطعا ءايبنالا

 اماو ةيآآلا 6 انساب نودهي ةمئا مهنم اناعجو )ل ىلاعت لاق م موقلا اذه كلذكف مهلسر
 هنا وهو هعباتم نم صاوخلا صخاب صوصخم كلذف ملسو هيلع هللا ىلص هتبما ماقم ىف هعابنا

 ىحولا تابذجمل مث ىلوالا هتيناحور ماقم ىلا هتيرسشب ماقم نم عجر سو هيلع للاىبص
 لاق ا" ةدحولا ماقم ىلا هتيناثا نع ةيوهلا راوناب فطتخا مث ديحوتلا ماقم ّف لزا

 ىلدتف اند مث إل لاق اكو 6 دحاو هلا مكهلا امنا ىلا ىحوب مكلم رمشب انا امنا لق )) ىلاعت

 مهفت ةدحولاماقم نعىنداواو ديحوتلاماقم نع ةرابعنيسوق باقف «ىبداوا نيسوق باقناكف |
 تابذجمب مث هتيناحور ماقم غلبنا ىلا ةيرشبلاماقمنم هتعباتمىفريسلاب عجر ن ىلاعت هللاءاشنا
 ىلظح دقف ةدحولا ماقم ىلا هتينانانع ةعباتملا راوناب فطتخا < دحوتلاماقمىف لزنا ةوللا

 (ليجتالاوةيروتلا ىف مهدنع ابوتكمهنودج ىذلا) ىلاعت هلوقبو سو هيلع هّللا لص هتيما ماقم
 بلطوهو(قورعملاب مهصأيإ قدصدعتمىف .دنعنونكم وهفالاو مهدنعبوتكم هنا ىلاريشي

 ىا (تابطلا مهل لحي وإلهنع عاطقتالاو هاوسامبلط وهو «ركتملا نعمهيهنيو) هيلا لينلا و قحلا

 عضل و )هللا نع مهدعابيادو اين دلا ىهو 6 ثئابخلا مهيلع مرحي وإل هللا وهب يطا اناوا للا ىلا تابرقلا
 نيبو ىىاعت هللا نيب ناك ىذلادهعلا نم مهرصا قمن" (ماههلع كنك «ىلا لالغغالاو مه رصا مهلع

 هتنعش هتعافش لهاو هتما الا هتسحو هتيم ماقمملا دحا لصيال ناب سو هيلع هللا ىلص هيييح

 ىتعافشىلا نوجاتحي سانلا)مالسلااهيلعلاقو هي الا ىنوعيناف هللا وبح منكن ا لقإ) ىلاعت لاقاك |
 دقف ماقملا اذهىلا لوصولانم مهعنملالغاو ةدش مهيلع دهعلا اذهنم ناكف (ميداربا ىتح |

 هلوق ىنعملا اذه دكؤيو هتعباتم ىلا ةوعدلاب لالغالاو رصالا اذه مهنع مالسلاهيلعىنلاعضو |

 نمهب صوصخ هناف ماقملا اذه صاصتخاب هورقوىا «هورصنو هورزعو هباونما نيذلاف) ىلاعت

 راوناب فطتخا نيحىعي (هعملزناىذلارونلا اوعيتاو)ةعباتملاهورصنو لسرلاوءاس الا رئاس نيب

 لسرا الف افرص ارونناكو 'ىث هتينانا ةملظ نم قيس لف ةدحولارون دافتساف هتينانا نع ةيوهلا |

 و هيلع هللا ىلص ادم ىنعي(رون هللا نم كءاجدقإل ىلاءتلاقاك ةدحولارون هعم لزنا قلخلاولا ظ
 ةداعسلاب اوزوفمف ةدحولارون هنم اوستقل رولا اذه ةعباتمعاو صاف نا رملاىن»ي نيس باتكو |

 انك عدول اروتيبنو كئافلا,ةسنانالا يخف: (قوعتلة لا زع كتل وا): ىلظنلا .ةننمنلااو ئربكلا"
 باطخلا هي اعيجج مكلا هللالوسر ىلا سانلااهيااي 8م دقعاي 6 لق ف ةيءجتلا تاليوألاىف

 ىلاو هرصعىف دج و نمىىلا نيلقثلا نم ةفاكلا ىلا انوعبم لسوهيلعهللاىلص هللا لوسرناكو مام
 مهرصع لها مهماوقا ىلا اوثعب مهناف لسرلارئاس ىالخب ةمايقلا مون ىلا هدعب دجويس نم

 لاق * مكيلا ريمض نم لاح اعيمحو لوسر هلوقب قلعتم مكيلاو ةمايقلامويىلا مهعئارش رمتست+لو |
 مكيلا هيدؤا اهف هعابتاو هديحوناو هللاةعاط ىلا كوعدا ةفاك مكلا هللا لوسر ىتا ىدادحلا |

 هلعهللا لص ادم لسراىلاعت هللاناىف نيملسملا فئاوطنم دحا فلاخيمل ناجرملاماك|ىفو * |

 هنال هلةكراسشم مالسلا هيلع ناولس ةئيف تلقناف مجعلاو برعلاو سنالاو نجلا ىلا لسو
 ثعبيل ناملسناتلق تاناومملاعبمج ىلعلبامهيلع م احو نجلاو سنالاىلا اثوعبم ناكاضيا



 فارعالا ةروس م1 506 ٠>

 7 موقلا ةهافس ىأرف هللادنع نم اهلك ءامششالا ىريف ةدحولاروسس رظني ناك دمححوتلا |

 ركسو تاملاكملا بارش سوؤك ت راد املف مهل ازابتخا و ةنتف هرهق ةفص راث | نم مهنم
 (ءاشت نم اهم لضت كتنتف الا ىهناإ لاقف طاسنالا طاسبىلع همدق لز ةاجانملاحادقابىسوف
 عبصاب ءاشتنم بلق مقت ىا 6 ءاشت نم ىدهتو ) رهقلاةفص عبصاب ءاشت نم بلق غبزت ىا ْ

 (انحراوإلانمردص ام ان رفغافإل انتيادهىفرصانل اوان رومالىلو تملا ىاانياو تنا)فطللا ةفص
 ناينذملا ةيروتذإ لع ردسي رم ريحا ا( قدزفافلا ]ينل عنا يك اان كلب قل! ةيؤازلا تكف
 ' ىطعتو تانسحلاب هلدبتو بنذلارتست ىذلا تناف مهلّؤس نوطعيالو بنذلانورتسي مهنا ىنعي
 هباع دمحم تيتك ام ةيئرلا ةئسح ىنعي (ةنسح ايندلا هذهىف ان بتك اوإ تالزلا لها لؤس
 9 انندلاىفةلمضفلا:هذاهب انصخت ىتعن: ةزخ آلا: ىو ايندلا ىف ةنسحلا هذه هتما صاوخلو مالسلا
 ١ ىذلا تناو ةينالعلاب ال سلا ةليضفلا هذه الل اعلم ايتو( كالا انده انا ةرخ الافو)

 (ءاشانم هببيصأ ىباذع لاق) اداهضايا ا اوضاو رئي 3اس نلاعنأ هللا مهئاجياو عوخمالاو ربل لعت

 كارول ذئغ كيذالا ىف ءانيانوماعا ءاسأ نم اوتو ةءارشو ءاعادوكخأ ىرهق ةفصب ا

 يد مهيداف مهبدأ ءوس ىلع مهذخا ةرهج هللاىر ىتخ كل نمؤن نل اولاق ثّح ةيؤرلا '

 ةيؤرلاةنسح ىنعي (اهششكاسف) ةبرتو اداجاو ةمعن (”ىشلك تعسو ىت>رو)إ ةقرفلا باذع

 نوتؤيو هريغ نع هللابنوقتي ىنعي (ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل) اهنولأستمتاىتلا اهب ةمحرلاو
 | راوناب نونمؤي مهنيذلاىنعي (نوُسْؤَي اننتاي ابيه نيذلاو) هبالطولا ةاكزلا ماقملا اذه باصن نه

 حرصو مهلاوحا ىفرع ام ةمالا هذه صاوخ مهو قيقحتلاب لب دياقتلابال تايآلا دهاوش
 ادعتسم نوكي نم هتما ىف ناىلا ةراشاهففو «ىالاىنلالوسرلانوءبتينيذلا) هلوقب مهلامعا ظ

 نيب و هنيب ةكرتشم ىه ىلا ةوبنلاو ةلاسرلا تاماقم ىهو ةنالثلا تاماقملا هذه ىف هعابنال

 ءادنالا نيب نم ملسو هيلع هللاىلس هب صوصخم وه ىذلا ىمالا ماقملاو ءاسنالاو لوسرلا

 | قلخام لوا) لاق مك تانوكملا لضاو تادوجوملا ما هنا ىىالاىنعمو مالسلامهيلع لسرلاو

 اهلصاو تادوجوملالواوه ناكاملف (نوكلا تقلخالكالول) هللانع ةياكحلاقو (محور هللا

 تاتكلا ما#ىمسر اكو. اهلصاو_ىرقلا.أ ديفا كناكاهنال ىزقلاما:ةكك تهكم واهلا ىلع

 لونسرلا هانا. ام دخن .نابف ةوئلاو:ةلاسيرلا:ءاقطي و رهغابلا 'انافراهلساو ؛نعكل اا يم نال اا

 ناف ( اوهتناف هنع كاهن امو هوذخف لوسرلا 5 انآ امو) ىلاعت.لاق اك هنع هاهن اع ىهتنيو
 ىف صاوخلاعم ةكرش ماوعللف نطابلا لاوحاب قلعتت ةوبنلاو رهاظلا ماكحاو قلعتت ةلاسرلا

 ةلاسرلاماكحا قوقح ىدا نق ةوبنلا نم عافتنالاب صاصتخا صاوخللو ةلاسرلا نم عافتنالا

 بحاص ريصي ثيحبب ىلاعت قححا ةئينت ماقمنه نطابلاىف ةوبنلا لاوحا اهب هلحتتفي رهاظلاف
 ىلا هلاح لوؤي ابر و ةكلملا فتاوهلاو ةلاصلا ايؤرلاو ةقداصلا تاماهلالاو تاراشالا

 قحلا ىلا قلخلا ةوعدب ارومأم .ريصي هلعلو ةفشاكملاو ةدهاشملاو ةملاكملا بحاص نوكي نا
 !ذه ىلا ريشي ( لسارسا ىنب ءاساك ىتما ءاملع ) مالسلا هيلع لاق اك لالقتسالاب ال ةعباتملاب

 || ماقم ىلا اولصو امل مالسلا مهيلع ءايبنالا نمز ىف ليئارسا ىن نم نيمدقتملاا كلذو موقلا
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 ظ ىناكناو نيرخ اللهرهظي كلذكنيلوالل هفطل رهظا كاملا مو ميدقلا هللا مالك ميظعت بيسب

 هرس سدق ىدعسلالاق : لامحو فطل هتحتف اهباتو ابيدأت لالجلاو رهقلا رهظي تاقوالا ضع

 ْ تسورد ناومح تاكدون نكم 01 تسود هديدنسب ىا سرتم تملظز
| 

 دورت ردارب ىا هشام 1# ودسم كل ىدا سم ىف 2

 ْ قلخلا نم راتخما نا ملل هموق رايتخاب مالسلاهيلع ىسوم نحتما ىلاعت هللاناتاي آلا ىف ةراشسالاو ©

 ١ (رات#و ءاشبام قاخ كبرو) هلوقل ىنيقحلاراتخالا هللازاو قلخلاهراتخا ىذلاال هللاوراتخا نم

 | ناكام راتخلا موقلانم جرختسا مت 6 ةريخلامهل ناكام إل هلوقل قيقا رامتخالا قاخلل سيلو

 كلذ ناكو اراهج ةيؤرلا لاؤس ىف .بدالا ءوس وهو كالهلاو ةقعصلاو ةفجرلل ابجوم

 | رهاظب ىموم مكحو رئارسلل ىلوتملا هللاناكو مهتلبجىف انكمتم ىسوم رظن نع اروتسم
 ظ امل متمتسساف كترتخااناو ١ ىلاعت هلوقك كلثم نوكي هراتخا ىذلا نا هللا هاراف مهتيحالص
 ا ةهافس مكح هللا هراتخا نم راتخلانا ىسول قمح املف موقلاك نوكي هراتخم ىذلاو ©« ىحوب

 | املفإ) لاق اي ماحرتسالاو رافغتسالاو ةبوتلاو راذتعالاو عرضتلاو هناكتسالا رهظاو موقلا

 ١ ام“ ءانفشلا نقف اك ”انككلبتا قانا لكَ مهتكلها تْنش ول بر لاق ةفجرلا مهتذخا

 | امتاو ةوقلاب ىموم بلق ىف ةنكمتم تناك ام ةيؤرلا قوش ران نا ىلا ىرخا ةراشا ةفو

 ىنرا بر إذ لاقف لاؤسلاةلعش تلعدو قودصلا ناسللا تيربك هنه لعتشاف قوشلا ران ررش

 | عمس دانز كاكطصابف موقلا بولق راخما ىف ةنكحتم قؤتكملا#راث كنك ثيذك م كل[ ةلغنأ

 | دعص ةوننلا ناسل ناسللا نكي ملاملو ناسالا تيريك هنم لعتشاف قوشلا ررش رهظ مالكلا |
 اناا يو هناك لغو ىسوم ملعي نا هيفرسلاو ةفجرلاو ةقعصلا بجوملا لاؤسلا ناخد هنم
 كلت ىف هريغ رذعيو هب صوصخم هنا ىسوم نظب الل اهف ةبحلا ران عادبا ةماركب ةصتخم

 قلخام ) مالسلاهيلعلاق اذلو بوبحما مالك عاتسا دنع أرطت قوشلا تايلغنم اهئاف .ةلأسملا

 (هغازا ءاشناو هماقا ءاش نا نمر لا عياصا نم نيعصانبب هءلقو الا رشب نه مدا ىل" نم هللا

 | ةماركلا هذهب صوصخم سلق نانسننالا ريغل سيلو لالجلاو لاخلا ىتفص ىلا ريشي نيعصالابو
 | ةحلاو قوشلا هيلع بلاغلا نوكف لامجا تافص ةأ صم هلعج نا ىف هتغازاو ىلقلا ةماقاو
 ةوهشلاو ايندلا ىلع صرخلاهلع بلاغلا نوكف لالجلا تافض ةآ سم هلع نا ىفو ةمحرو افطل

 ةلاسرلل ءافطصالاب اصوصخم ناكامل مالسلا هيلع ىموم بلق نا هف ةتكتلاف ةنعو ارهق
 | برقلا"ظاشب ىلع بدالا ظفح انورقم ةيحملا ران ةلعش ةيؤرل هلاؤس ناك موقلا نود مالكلاو |

 موقلا لاؤس ناكو ةيدوعلا ةلذ رهظاو ةيبودرلاة نع مدق © كللا رظنا قرا بر ) هلوَش |

 | هللا ىرنىتح كلنمؤن نا اولاقف بدالا ءوسبت دعا هةقوشلاران'ناف ةمهاللا ةهاسلابولقلانم |

 | نيب ناتشف مهملظب ةقعاصلامهتذخاف اراهج ةيؤرلا اوبلطو راكنالاو دوحجلا اومدق (ةرهج أ

 ظ مهتقعصناو ةيبوبرلا ةفص ىلحت عم فاللا ةقعص تناك هتقعص ناف هموق ةقعصو ىسوم هقعص |

 | ماقم ىف انتا مالسلاه دع ىسموم ناكاملو ةمظعلاو ةزعلا ةفص راهظا دنع رهقلا ةقعص تناك

 ( ديحوتلا )
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 ةعيرشلا 35 نم ةماعلل مو.ءلاف :صوصخلاو مومعلا ىلع مالسلاهلع هنرصنو نمحرلا دنع

 ناميالا راونالاكىلا نولصاولا مهو ةقيقملا باحصاو ةقيرطلا بابرانم ةصاخلل صوصخلاو |
 / ةلسلس, بسر نم ىهلالا دوصقملا نا ملعاو + صاصتخالاو صالخالاب ديحوتلا رارساو

 ةمدقملاك هلبك ءاسالا دوجوف اسوةلع هللا ىلص دمحم دوجو وه مالسلا مهيلع ءاسالا

 مالسلاهيلعلاقاك نيلسرملاو ءاسنالا فرشاو ةد.زلاو ةجيتنلاو ةصالخلاوهف فيرمشلا هدوجول

 ىلتلعجو مئانغلا ىلتلحاو بعرلاب ترصنو ملكلا عماوج تيطعا تسب ءاسنالا ىلع تلضف) ]
 | دوصقملا كلذك و (نويبنلا ىبنمتخو ةفاك قلخلا ىلا تلسراو اروهطو ادجسم ضرالا

 | بتكلا ةدبز وهف مالسلاهيلع ىنلاىلع لزنا ىذلا نآرقلا ونه ةفلاسلا ةيهلالا بتكلا نم |
 | هلثم نم ةروسب اونأينا ءاغلبلا زجتا دق ظفلب هنال هيدي نيبال قدصمو اهمظعاو ةيهلالا

 | ججحلل نءضتم لئاضفلاو بادآلاو ماكحالا نم ةفلاسلا بتكلاىف ال عماج هانععو

 دمحم ةما ىنعا ةموحرملا ةمالا هذه وه ةفلاسلا ممالا نم دوصقملا اذكو لئالدلاو نيهاربلاو

 ظ 0 كلذكو) ىلاعت لاق م طسولا ةمالا هو اهلبق امل ةحءدنلاكىهف سو هيلع هللا ىلص ْ

 | كولملا ةدبز مهف ةينامعلا كواملاوه ةفلاسلا نيطالسلاو ةيضاملا كولملا نم دا اذكو (اطسو '

 ١ مهنم نولتاشو ىسعو ىدهملاروهظىلا مهريغل اهدعب ةلود ال ثيح لودلاةديز مهتلودو

 | ىربكلا ةيعملا مهلو مهريغو سوركتالاو ترفالانم ةرجفلا ةرفكلا نم لاجدلا ىدابم
 ١ طعيملو قرشملاو برغملانم دالبلا فارطاو ةعبسلا ملاقالاىف ىمظعلا ةلودلاو ىلوطلا ديلاو

 هللا ىضر ناهعناف نام ىلعالا مهدج مسا نوك ةيعمجاهذهىلع لديو مهتلود لبق دحاول اذه
 سا امل هنا ثيح كلذك هنع هّللاىضر رمع ناكاك قحلا مسال ىهاظم مهف نآرقلا عماج هنع
 انا لاق (قحلا ىلع انلك است قحاب ىنثعب ىذلاو) مالسلاهلع لاق قحلا ىلع انسلا هللال وسر اي لاق

 نيدلا روهظ ناكف هناعاب نيدلا هللارهظاف ارس مولا دعب هللادبعت ال اين قحلاب كشعب ىذلاو |

 كلذلو ةِيناَمعلا ةلودلا نمز ىلا ىهتنا نا ىلا مثو مث روهظلا لوا اذهف هنامياب اطورشم
 دهاجم نع ادهاجيو رباك نع ارباك هوثرو دق مهديب ىذلا فيسلاف قحلا ىلع نولتاَقي

 | هللا مالك ةياعرب لصو ام ىلا لصو اما ةينامعلا نيطاللادج ىزاغلا نامع نا  ىكَح
 | هتيرق لها ىلع كلذ لقثف نيددرتملل عنلا لذبي هنامز ءايخسا نم ناك هنا كلذ و ىلاعت
 ٌرتف لاحرلانم هريغ وا شات كب جاحلا ىلا ةيرقلالهانم ىكتشيل بهذو كلذ هبلا سكمناو

 / بدالا نم سيل لاقف ىلاعت هللاءالكوه اولاقف هنع لأسف فحصم هي قلع دق لجر تيب ىف
 | ىلا بهذ حبصا املف حبصلا ىلا لزت يف هيلا البقتسم هيدي دقعو ماقف هللاءالكدنع دعقن نا
 ١ كتيرذو كاطعاو ك.ءظع ىللاعت هللا نا هل لاق مْ كبلطم انا لاقو لغو هلبقتساف هفرط

 | كلذ نكل لاقو .اليدنم اهسأرب طبرو ةرجش 0 همالكل: كمنظذق: تبسي :ةنظلننلا
 | هل نذا مث ىلاعت هللا ةيانعب حتفو كجالب ىلا هتوزغ لوا لعش ةعامج هدنع عمتجا مث ءاول

 اناطلس ناخروا هدلو راص هلاحترا دعب مث اناطلس راصف اضيا ىهاظلاف نيدلا:الع ناطلسلا
 دايدزالا ىلع ن الااذهىلاتقولا كلذنم ةيناهءلاةلودلاف ىملالانوعلاب ةسورحلاةسوربوه حتتفف



 م 019 د مسانلا هزجلا

 قلعتم 6# مهدنع 9 هتفصو همساب © ابوتكما هنود ىذلا 8 باتكلاما هدنعو لصالا

 ىونثملافو : اقحالو اًهاس

 داباعحتت وت باازوكك طاؤا اتسقا اه ىؤماقو ديما ترشقن هكتارا نشط
 ردوز هحره شرا نانعرد * رشب بر ئراكأ دل رك ئادحس

 ناش#ءإ وكاد شوك دو «لذزدا «>ناشها و زاودنا+ تعكىعواك شقت

 دابدرب تروصب شدنديدب نوح * دادوو مخفو مظعت هم نبا

 هلأ تلو قو زدناري لق من ءايسم ناش ذر هانز نت يلبلق
 ببجا *كلذكس يلو نينم ْوملا نم مهريغل تبثتالذا مزل ماد ةروكذملا ةمحرلا لق ناف *
 هباومؤيملو ىعالا ىنلا نامزف نيدوجوملا ليسارسا ىب ىلا ةفاضالاب صاصتخالا اذهناب

 ادلب ووخ تالاب ءئارشو ديحوتلابىا 4 6 فورعملاب مهمأي 0 مهادعام عبمج ىلا ةفاضالاب ال

 تمرح ىتلا 86 تاببطلا مهل كاهل ةعيازش ف ا مفوجنالاو (لك نعني ركل قلع

 تايطلابدارملاف ٠ ريتا لو مدلاك # ثنابخلامهيلع مرحيو 9ه موحشلاك مهملظ مؤشب مهيلع
 لصالا نا ىلع اليل دةب آلان وكتق هنم رفنتيو عبطل اهثبختسيام ثئايخلابو . هذإلسيو عبطل ا هببطتسيام
 داريزا زوجيو . لصفنم ليلدلالا ةمرللا عيا هثختسيام لكو لخلا عبطلاهبيطتسيام لك ىف
 عرمشلا مكحيامنا ذئنح ةي آلا لوادمو ةوشرلاو ابرلاك ثبخامو . عرسشلا مكحىف باطام امهب

 امهيف هئايختتساو عبطلا ةياطتسال مكحالو مارح وهف هتمرحب مكحبامو لالح وهف هلحب

 فيلاكتلا نم هباوفلكام مهنع ففخب ىا ه6 مهيلعتناكىتلا لالغالاو مهرصا مهنع عضيو 9»
 ضرقو ةئطاخلا ءاضعالا عطقو ةيدلا عرش ريغ نم المو نبع (ساضتلا نيتك“ ةقاعلا

 االكعلا مررحنو متانغلا قارحاو هلسفب ءافتك الا مدعو بوثلاو دللا نم ةساجنلا عضوم

 دبلا عمجم ىتلا لالغالابو لقثلا لمحاي ةقاشلا فيلاكتلا هذه تيهيش ةيلكلاب تبسلا موي

 نيذلاف 2 هلقثل كارلا نم هسبحب ىا هبحاص ريماير قذلا ققتلازيرصالا :لّضاو: قلن ىلا
 ىا هو هؤرنعو 00 ههاونو هصاواىف هوعاطاو ىالا ىنلا لوسرلا ةوش ىا هك هباوثما

 اوعمتاو 3 نيدلاىف هءادعا ىلع يك هورصنو #3 ةنع ةنادعا علم هوناعاو هؤرقوو هومظع

 لاق *نومعلاىف رونلا ءاضك بولقلاف هؤاض ىذلا نارقلا ىني : هعم لزنا ىذلا رونلا
 هتوبن عم لزنا تلق ليريج عم لزنا اماو هعم لزنا هلوق ىنعمام تلقزاف فاشكلا بحاص
 ريدقتب هريمض نه لاح لزئاب :قلطخاهعق ىهتنا هباعوفشم نار ةلاب ابوحمصم ناك هءاستسا نال

 ةيلجلا .توعنلا كلتب نونوعنملا 6 كئلوا #© هتوبنل ابحاصم روللا كلذ لزنا ىا فاضملا
 لخديف مثالانم مهريغال بوركلا نم نوجانلا بولطملاب نوز“ افلا ىا *# نوحلفملامه وه
 قيبقحتلا ققحوهبو ةلثاهلا ةقشملا نم مهتب ود ىف امن اوبل ثيح ايلوا الوخد ىسوم موق مهيف

 ىباذع هلوق نم وهو ب اولا نيبو مالسلا هيلع هناعد نيب قسطتلاو قيفوتلا فانا

 الفلا زوفلل تييمداعياللا هع مهلنيلاولغ يللا مظعنو دو نآرقلا عامان دومه جالا

 © رك بك ويك تجرم معاترج رورو لك عرس و بك) رج زج معجم بساع سكس وج 6

 | ليئارسا اونب اههبدبعت نيذللا # ليجتالاو ةيروتلاف 8غ هلوق اذكو ابوتكميوا نودي

 (دنع)



 فارعالا ةدوس ميو "ف١ عم

 ةعفنملا ليصحت ىلع مدقم ةرضملا عفدنال ىناثلا ىلع لوالا مدقو ريخلا لاصيإ ةمحرلاو ةبوقعلا
 ١ بنذلا نعزواجتامنا كاوس نملك اضياو .ةنسحلاب اهادبتو ةئيسلارفغت ه#نيرفاغلاريختناو ©
 ١ كداع بونذ رفغتف تنااماو بلقلا نم ةوسقلل اعفدوا ليزحلا باوثللوا ليما ءانثلل ايلطاما
 نيمحارلا حراو نيرفاغلا ريختنا مرجالف م ركأاو لضفلا ضخم لب ضوعو ضرغ لجالال

 وات ع تبا ىا « ان بتك أو ولف ماقملا بسحب ' مهالا اهنال ركذلاب ةرقغملا صيصخمو

 042 ةرخ ”الاىفو ِ ةعاط قفوبو ةشدعم نسح 3 عا هذه ىف 0 مودا اهنال ةناتكللا

 | بلطل ليلعت 6 كلا اندهانا © ةنملاوا ىتسحلا ةبوثملا هز: هنن اضتا! اهنا ان تتك 1" ئا
 | لا انصامت كيلا انعجرو اني ىا عجراذا دوهي داه نم ةمحرلاو نارفغلا

 ْ لشت ال نا كلضفو كفاطل نم ديعبف ةيؤرلا بلط نم 1 فرط واوراق راذتعالل كانّمِج ىتلا

 ' ىتح هللاىلا عرضتي مالسلاهيلع ىسوم ذخان اعهمح اوبام ةفجرلا مهتذخاامل لبق ٠ نيساتلاةب وت

 / دنع ىلاعت للالاق اذاف لبق هنأك ىئايب فاثشتسا د لا 8 ةرقبلا ةروسف مدقت دقو مهابحا

 « هببيصا 9 [هكتسن !واتفصو نمباذع] ناد لاق ليقف مالسلاهيلع ىسوم ءاعد
0 

 |  ىتح 21 هج هفف ىريغل لخد ريغ نم هس ع 1 ءاشسأ نم 0 [مااس ريم ] هسرافلابهانعم 4 هيدعج ض الا

 ه6 "”ىش لك © [تساهديسر] هانعم ايندلاىف امج م11 تا وم وال

 | الا رفاك الو سم نمامو ةيئيشلا تحن لخ دب ام كا نم هريغو ةرككلاا لب رفاكلاو َنمؤملا

 ٍِ هزل مت اهنكتو نولقني اهرو نوشيعتب اهيف اس :دلا و هتمعئو هتمحر 1 هلعو

 ْ ه نوقتي نيذال ## ةرخآلا ىف اهنعاو اهتيثا ىا اهمكأ لف 9 ىلاعت لاق 5 نينمؤملاب

 ْ مهنيذلاو 3 مهدلع قشا تنائاهنال دكدنلا اهصخ د كزاانون بو 0 ىصاعملاو رفكلا

 ' امهدعللاىضر سابعن,الاق * اهنم”ىثب نورفكيالف ارمتسم اناا «نونم ويلي اعبمح انني اب

 : هلوق كلذنم ىلاعتَّشلا هجرخاف ءاشالانم ”ىشانا لاقف سيلبا اهل لواطت ةياآلا هذه تلزتاامل

 مهجرخاف انير تايآب نمؤنو ةاكزلاىفؤنو ىقتنن < ىراصتلاو دوهيلا تلاقف لا اهبتك أف)
 لدبوانوقتي نيذلل ةفصهنا ىلع رجلا لحمىف # لوسرلا نوعبتي نيذلا 8 هلوقب اهم ىلاعتةللا
 ةزجعملا بحاصىا د ىلا ل هباصتخم اباتك هيلا ىحون ىذلا سو هيلع هّللاىلص ادم ىنعي هن»
 ىذلا 5 ىمالا 0 دابعلا ىلا ةفاضالاب ادنو هللاىلا ةفاضالاب الوسر هامساتا ىواضللا لاقو *

 طخلا نسحب ناكول مالسلاه لع هناف هتازجعم ةلمح نم اما مالسلاهيلع هنوكو أرشالو بتكيال

 كلتب مولعلا هذه لصغل نيرخآآلاو نيلوالا بتك ىف علاط امير هناب امهتم راصل ةءارقلاو

 | لمت ريغ نم نيرخ "آلاو نيلوالا مولع ىلع لمتغملا هلأ ناقل ةناهنا و اكاملقت ةقلالبللا

 ةرهابلا هتازحعم ةلمح نم كلذ ناكةعلاطمو

 كا سردم دص رزق هلاك هزمغل 0 تيفنودت طخوتؤر تنك نمااك

 دقو « موسرلاريوصت ىلا جا جاتحمال هرظامو هفحصم ظوفحلاحو وللاو همدخم ىلعالا مقلا ناكنم

 طوطخلا ممر نكيلولو مهرودصوف مهلبجانا دمحم ةما ليجالاىف ةمالا هذه كاع كطقاا |

 ا مالا ناك ايهما ةيوهظاو مهتوق لامكل مهبولش | موالح هللا ىلص هعلا رش نوظفح اوناكل | ْ



 مي 76٠١ زوم عساتلا ءزجلا

 هراتجو هديهتخا اذا شل مراتحالاقإ, يلج ظفل نم لامتفا راتخالا 6 ىتبؤمراتخاو#
 نيعبسإ## ناب لوعفم وهو رورجملا ىلا لعفلا لاصياو رابلا فذحب هموق نم .ىا ههموق#

 | الجر نيعبسب هبف ىنألل هانيعو هلدانتقو ىذلا تقوال ىا 6 انتاقيمل 8 لوا لوعفم 6 الجر
 ْ تاقبم تاقنملا اذهف لحعلا ةدانع نم موقلا نم ناكام نع اورذّتعبل ليا ى رابخ نم

 نم. لكجمملا جورخلا دنع مالسلا هيلع ىسوم راتخا دق ناكو ملكتلاو ةاحانملا تامقمال ةبوتلا

 نانثا دازف ةتس طبس لك نم راتخاف اطبس ريشع ىلا اوناكو هموق نم الجر نيعبح نيتاقبملا
 لثم دعق نمل نا لاقف اوعزانتف نيعبسب ترما امنا ىناف نالجر مكتم فلختل ىسوم لاقف
 ه#ةفجرلا مهتذخا املف8# لبجلا ىلا نيقابلا عم بهذو عشوبو بلاك دعقف جرخ نم جا

 اونام ىا اهنم اوقعصف لبجلا ةفجر مهتذخا دارملاو ةديدشلا ةكرحلاو داعترالا ىه
 اوعمطف, ةبونا: مهتتفتأ_لتش:ةصأي ىموم ملكي ملايعت هوعحيم مهنا ىلع نيرميفملا رثكإ او
 ١ «ىمالكبو ىتالاسرب سانلا ىلع كتفطصاىنا ىموماي )ىلاعتهلوق هدريو هولاقام اولاقو ةيؤرلا ىف

 | نيح ىا هي لبقنم مهتكلها تئشول بر ف ىسوم #4 لاق ف ريستلا بحاص هيلا بهذاك
 ه4 ىاياو ثم اهيلع مهرارصا اودهاش نيح هتدبع اوقرافامو لحعلا ةدابعنع ىهنلاىف اوطرف

 نك د هدارإ ذئب انكلحال/ ودب انك الها ةكشولا ا. ةيؤراار كمر تلظ. نيج ءاضوا

 ةقن كالهالا عوقو راكتال ةزمهلا  انكاهتنأ 8 قحاللا وفعلا بالجتسال قباسلا وفعلا

 رساجتلا و دانعلا نم هي انم مهنوك لاح 6 ءاهفسلا لعفاج 2 انكلهتال ىا ىلاعتهنلا فطلب

 ردص بنذب اريفغ امج كلهتنا كناشب قيلبال ىا مهضعب هلاق كلذن اكو ةيؤرلا بلط ىلع

 ءاهفسلا اهيف عقو ىتلا ةنتفلاام ىا © ىهنا 9 ىأرلا فيفخ اهيفس ناكىذلا مهضعب نع |
 اوع.طف اوتنتيملو كلذب اونتتفاف كمالك مهتممسا ثمح كؤالتباو كتنحم ىا ه6 كتنتفالا 2

 ءالّسالا وناحتمالا ه>و ىلع ىلاعت همالك اوعمس مهنا ىلع لدي اذه ريقفلا لوش 5 ةيؤرلاو

 ةلاسرلاب فطصم مالسلا هلع ىبوم نوك ىف حدّشبال كلذو لالجالاو ةمركتلا هجو ىلعال
 ناطخلا لصف ددو:] معا هللاو مالسلاهلع هعامسو مهعامس نيب رك م لمع مالكلاو

 نبا لاح لايكات تشاد طس ءاقنودد لو مالكا هلع ىبوقا حلاعتا قخ دكت سر وكردم
 ترضحو تساتدب ورحم ةينصرد لالدو دوع مادقا تءارج نيدب لالد ىورزاو هديسر

5 

 تتقيد: نيعكاب تيسئيودإر كرت يشاع ىتاتسك دوم رف رس سدق قولوم

 ةفدإ يكل زز27 تنقع « سيقود من واذاكرتت نافع اع ىوكتو كفك“

 شوعهو لقع هنورد دنام بدا هن + شون هعرجكيقحماجزادرك هكره

 هل سيلام بلطي هدح نع زواجتيف هلالض 6 ءاشتنم و ةنتفلا كلن بيسب ىا * اهب لضت ©
 ىا هيانيلوتنا # هناعا اهبىوقف اهلاثماىف لزازتيالف. قحلا لا هتياده ه5 ءاشتنمىدهنو#» |

 ىصاعملا نم هانفرتقاامىا هال رفغافريغالانظفاح و اننرصانو ةيورخالاو ةيويندلاان رومابمئاقلا |

 طاقسا ىه ةرفغملا خيشلا نبا لاق *ةيورخالاو ةيويندلا ةمحرلا راثا ةضافاب 6 انمحراو »©
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 فارعالا ةروس مي ؟14 !

 وهفاضياهعطقروصتيالف بضغلا ف روصتيالوهوهتويث عرف مالكلا عطقو مالكلا عطق توكسلاو
 مالسلا هيلع ىموم ىرغي نا.ذاب بضفلا هش نوكسلا وه ىذلا ىزاجلا ىنملا ىلع لوم
 معز ذدكفا كتل وعول كاع "قدك اق: كللا عع ةلامارت تيك لزق كالاحاقا ةلالاؤقا و
 ءاسغالا عطش مث حاولالا نم كدي ىفام قلاو اذكونن كار وود كنا ل نوت هتظأر

 ىسوم تكسءانعم لق ىدادحلا لاق * ةزاعتسالاةنيرق تكسو ةينكم ةراعتسا هنفف مالكلا كرتيو
 وقتلت ناز كلخما دي نق أزف وسلم تلح #ناقاك كراقلا ساء اذغتو لكلا علا
 اهنم عفري+ل هنا ىلعو اهاقلا نيح رسكتت مل اهنا ىلع ليلدوهو اهاقلا ىتلا هي حاولالاذخا ف

 بتكو اهبف خسن اهف هلا لاطاو ىا # اهتحنىفو اف نيرسفملا ضعب هبلا بهذاك ”ىش
 اهليوحتو ةباتكلا لاكشا لقت نع ةرابع خسنلا ناف ظوفحملا حوللا وهو لصالا نع القن

 اذه تخسن تلق فرح دعب افرح رخآ باتك نم اباتك تبتك اذاف هنع لوقنملا لصالا نم

 اهتحسن ىفو ادّبم وهو قحلل نايبىا ه6 ىده ه هنم هتلق ىا باتكلا كلذ نم باتكلا
 مهبرل مه نيذلل  ةنثاك حالصلاو ريخلا هنفام ىلا مهداشراب قلخلل دك ةمحرو # هربخ

 نا ) ىلاعت هلوق ىف م رخؤملا لعفلا لمع ةيوقتل مهبرل ىف ماللاو نوشخم ىا هم نوبهري

 | هلوعقم نع هرخأت ببسي لعفلل ضراعلا فعضلل ةرباج تلخد اهنا ىنعي ( نوربعت ايؤرال متثكا
 هللا ىلا بغر اذا دبعلاف باتكلا تايآب نوعفتنملا مه مهنال ركذلاب ةيهرلا لها صخ اهناو

 تا عاطشالاو هّنق رف ظنا مللا نم بهرو لمعلا نسحن ةنحلا ىلاو بلطلا قدصي

 نع اشن ابا ةشخلا نا ملعاو + ىوهام ىلا امهب لصوو ءاحرلاو ىفوخلاب ذخا دقف رانلا

 ناطيشلاو سفنلاةيراحمو قلخلاو ايندلا كرت ىلاعت هللاةيشخ ةمالعو هناحسس قحلاتافصب معلا

 )آ ةيلحتلا لق ةلختلان ال كلذو مح رنا نم ريخ بهرت نال ىا تومحر نم ريخ توصهر اولاق

 ا مانق ريعش زبخ نه ةرم عبش هنأ مالسلاامهيلع ايركز نب ىحن نع ىيكحام تاس.هرتلا نمو *

 وا ىراد نم كلاربخ اراد تدحو لله ىحناب هيلا ىلاعت هللا حواف ةليللا كلت هبزح نع

 | ديدصلا تيكلل ةعالطا مهجزان ىلع تءلطاولاو ىلعالا سؤدرفلا ىلا اقاتشا كسفن تقهزلو |
 | درطو برض اذا بلكلا ىرصبلا نسحلا لاق * جوسنملا دعب ديدحخلا تسدللو عومدلا دعب

 ىنبنف نيعشاحلا ةمالع نم كلذو ىضمام ىلع دقحنملو باجا ةرسك هلحرطو هبلع ىنجو |
 ظفاحلا لاق : ةفضلا كلت هف نوكت نا نمؤم لكل

 ندير تسيرفاك امتقيرط رد هك # مشاب شوخو مشك تمالمو منك ذو

 مدع ناف حد هانعم ىواخسلا مامالا لاق ( هنم فخ هللا فخم مل نم ) ثيدحلا ىفو

 ىوتتملا فو“: هؤركعو روع كف خاض عقوب ىلاعت هللا نم فوخلا

 نا "كلاخا ئاابزا زور د. تسعه » ؟ناكماح لرد تشم اوف اتخأل

 دقك لاذلل انوا كتم لنا ع مك ازاورتم دش هك له

 سردجاتحموا نسينا نهددج سرد * سرتم نوكن وج تسي شفوخاكنا

 جا هتفخ اررم< رتصق لوسر نئفا ناب رد مكي رثاد لئاوا رد



 مم 74م. >- مساتلا ءزجلا
 عج مدس دعم 00 2222 يت ييظييُظيسمُسسي 2 يي ا ا ا ظ

 ب 5 فى ةشهازا'"ث كا رع 3 5 | .: ا :اعالا) 'ةنفقتلا

 ههنا نوك ةخاناق غلا « محرو تزنكو تمظعناو بونذلل عيدوفنل وون :  ناؤعل |

 تيأرفأ)هلوق هيلع لدياهلاىوهلا لحت(لحعلااوذخت ا نيذلانا)ةراشالاو ©ةيورخالاو ةبويندلا

 ةبجوم ىوهلا ةدابعوني ماينالا ةوبحلاف ةلذو مهبرنم بضغ مهلانيس ءاوه بلا دحلان م |
 ىلع ضغبا هلا ضرالاىف ديعام ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لوق هيلع لد ىلاعت هللا بضغل

 نم ةميمذلا اهتافص ريساو سفنلا تاوهش للذ نوكي ىوهلا دباع ناو ( ىوهلا نم هللا |

 ىنعي (نيرتفملاى زن كلذكو ) ةيويثدلا ةايلاىلا لبع مادام ةيناطبشلاو ةيعبسلاو ةيناويحلا |
 ' هلاىلع نورتغي نيذلا نيعدملا ىوهلا دابع ةلذلاو داعبالاو درطلاو بضغلاب ىزاحت كلذكو |

 ١ اولمتع نيذلاو زج اهتاوهشو سفنلا ةعباتمو ايندلاو ىوهلا ةدامع انيرضتال ةوق اناطعا هنأ

 «اونما واهدعب نماوب انتم“ ١ ىلاعت هللا ىلع ءارتفالاو اسدلاو ىوهلاةدابع 52006 تااجلا

 ىوهلا ةدابع كرت دعب نم ئىئأ ( اهدعب نم كبر نا ) قدصلاب هبلطو ىلاعت قحلا ةيدونعل

 , تابرقلا لين, مهمحر وو تااسلا كلت مهنع وفعي ىنعي ( محر روفغل ) قطا لطولا عوجرلاو |

 , 5 دشملا ةح رش قلع هلا ردع هولا نإ معاو * ةيمجللا تاليوأتاىف اذك تاماركلاو |

 | عوجرلا اهب دارملا ناك دبعلا اهب فصو اذاف عوجرلا ةبوتلاو ةرفغملل ضحم ببس اندنعو
 ِ ةيوتلاو * ةرفغملاب باذعلا نع عوجرلا اهب ديرا اع ىراللا اهب ففصو اذاو ةيصحملا نع

 ' هاوط تافلاخم ىهو ةرهاظلا بونذلا نم ةبوتلا وه ىهاظلاف . نطابو ىهاظ نبي رض ىلع

 ' نم بلقلا ةبوتوه نطابلاو . تاءاطلاب حراوجلا لامعتساو تافلاخلا كرت اهتبوتو عرمشلا
 '-هبلق تمص هناسل تمصول ثسحن هب فصتن ىتح رك ذلا نع ةلفغلا ىهو نطانلا بوتذ |

 ناطاوب ىف ركفتلا لقعلا ةبونو . ففعتلاو ريسلاب ذخالاو ايندلا قئالع عطق سفنلا ةيونو

 ما فلا وعر كيلألا قراقلاب ىلحتلا حورلا ةبوتو . تاعونصملا اراثناوةعرايدالا ||

 هرسسدق ىورلانيدلالالج ةرضح لاق :ىبقعلاو ايندلا نع ضارعالا دعب ايلعلا ةرضخلا]ا

 ]١[ شيروت ىتسدرك هك اهناز نكهبوت « شيوخ رمي همانوت ىدرك هيسرك
 تاليا: اؤا ناكل هدقدباوت نا« هد تما قنا قط كن ذكبتركازمع
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 [9] نييلذملا نينا زا دزرا شرع * نينا ىقامشب زا دنرارب نوج

 | نع «ةتئافلا همعن هيلع داعاو هنأش ىلاعت هللا حلصا هلم حلصاو ةئيسلا نع عجر اذا دبعلاو |

 وه امدق هذي تسرف»ةما قلي نإ ا عد لج ارنسا ىإ نم زاخو نإ ىدل دان مهارإا
 كلذل لا هللا همح رق 0 ىلا هدرو د صبصبشب وهو كو نم حرف طقسا سلاح

 ١ نيهذي تائسحلا ناف اصلا لمعلاو ةبوتلا ىلا عراسنا نمؤملل ىتبنيف مص امي هدب هيلع درو |

 | ىنملع هللا لوسراي ٍلسوهيلع هلا ىلص هللالوسرل تلق لاق هنع هللاىضر رذ ىبا نع * تابسلا |
 أ ريشع اهئاف ةئسح اهم لاف ةئيس تلمح اذا لاق) رانلانع ىندعاسو ةنجلا ىلا ىترَش المع

 نم هللاالا هلاال هللالوسراي تلقف ( اهلاثما ريشع هلف ةئسحلاب ءاح نم ىلاعت هللا لاق اهلاثما
 ( تانسملا نسحا ىه )لاق تانسحلا

 تسي ركذ زج نادب رتوكين راك
 | موقلاةبوتو هيخاراذتعاب بضغلاهنع نكس امل ىا 0 بضغلا ىسوم نع تكس املو» ىداهلاهللاو | 0-4 . .٠ .٠ . .٠ 8 - ا

 قرف
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 مالسلاهيلعأ مدي لاف لسباق كنبار ناك. ىوهت ام لعفتلف, اهي صرتل ضاعف :ضرالا تلقح ظ
 لوقا, تح ىنيلهمب ,نا' هللا .قحب :ضررا:ان: ليثاق_لاقف “لسا, ضرالا ,تذخاف: ينحت: لضوا:ايأ |

 هنكلو عن ىلاتت هللا لاقف : ضرالا هب فسخ يف كاصع دق ىبا نا براي لافف تلعفف ىلوق ظ

 كاتنادو تلا ضم اكان م 1لاققي كانا عل واكس هاو, عجرم تك رتيتعازو اكحباوتا عار كرت ١

 الرد عا كرجل نإ براي لاقف تاعفف ىلوق لوقا ىتع اه نإ مالاسلاهملع د هم رح لساق

 كل سيل أ ىهل ا لاقف ىل والا لثم ىلاعت هللا باجاف ضرالا بفسخ ىلاباف ضراالاه, ف سخن مل والاداعو |
 لاق ىلب لاق كلذ ةلمج نم محزلا نمحرلا سيلأ لاقف ىلب ىلاعت هللا لاقف اما نوعستو ةغست ظ

 جرخاف ك الها تدرازا ا لاق ىلإ و ادي عر تبع كلل

 ةهحر نوكيا ددحاو ةعرجم ديعلا ذخا نال ل 3 تكاد ناب نم: نيمحس ذا ندع

 كنظاف رفاكلل ةيترملا هذهب هتمحر تناكاذا ربتعاف ةكلهت+لو هليس تلخىت> ضرالا هللا صاف
 لخدي*كىلجالاو ىنخالا هبنذ نم رفغتسيو ىلوملا ىلا هتجاح عفري نا رصقملل ىف نمؤملل

 ظفاحلا لاق : ىلعالا سودرفلا ىه ىلا ةمحرلاىف

 دورارسب ل ددودمملق نوج هنوكح * مني ىع : مك دوجرار ةعاب كاتس ا

 تافصلا نم ةمحزلاو رغما نال تافصلا ىف ريتا ىلا ور اشتهي الا (ىل نع ا ىدرل ل امتملاوت قلقا

 ًامهلخدب ىلا ةيهلالا دخلا ل ويقل نا دمتتاز لعل ن واخ هيج الو جورلار عدول نإ يل زيك
 نع زجاع نيمحارلا نم كريغ نال «نيمحارلا محرا تنآو كتحرىف اننخداوإ) تافصلا ملاءىف |

 0 ءاشننم لخديرب هلوق هيلع لدبو ءاشن نم كلذ ىلع رداق تناو هتافص ىف هريغ لاخدا |

 مولا اورمتساو الا ىا * لجعلا اوذتا نيذلا نا هه ةمجتلا تاليوأتلا ىف اذك |

 1 بضغ 0 ةرخ آلا ىىا اج © مهلانيس و 5 مهب واق ىف هوب رشا نيذلا نم هعاشاو ىرماتلللا

 دارملاو رئارحلا حبقاو تارا مظعا مهتع رج نا امل مهكلام ىا د6 مهبر نم له نئاك مظع

 ةلذو ىلاعت هقحىف رودتتال بضغلاةقيقح نال بيذعتلاو ماقتنالا ىهو هتباغ انهه بضغلاب

 صتخا ىتلا ةلذلاو مهدالوالو مهل ةمظتنملا ةنكسملاو ٍبارتغالا ةلذىه 6 ايندلا ةويحلا ىف
 مخ مالسلا هيلع .ىسوع نأ ي وراك ساسمالب .ءالتبالاو: سانلاب دارفنالا نم, ىنماسلا اهب

 [ناقف كدنعرم هجرخا نكلو ىحد هافرئضانلا ليها هلا هللا رن واف, ىرضاسلا نتي

 كتطلاخم دارا نمل لوقت نا كرمعىف ىا ةايلاىف كلزاف ادورط. انسب نه بهذاف ىسوم |

 ىورو تقولاىف اعمج امحدحا هسم ناوادحا سماالو دحا ىنسوالىا ساسمال كلاحب الهاج

 بيلغت قيرطب هيضم عم نيسلا زيحفف مهلانام دار ماو نءآلا: ىلإ هدا وارؤ دوج ومي كلذ ناإإ

 مظعا ةيرفالو هللا ىلع 9 نيرتفملا ىزجتل كلذكو 98 فالسالا لاح, ىلع قالخالا لاح ظ

 اولمع نيذلار 6# مهدعبالو مهلبق دحا اهلثم 0000 000 ءرق نفأ
 دعب نم ىا 5 اهدعب نم د ت اعملا كلت ن ه6 ابا مثل تنك ةئيسنأ 6 تآبلا

 ةلاصلا لامالانم هتاضتقم نم وه امب اولغتشاو ادلاخ احيمص اناعا 6 اونماو هه اهلل ظ

 ةيوتلا كلت دعب نم ىا ه5 اهدعب نم كير نا قي ىلوالا ةفئاطلاك اولعفام ىلع اورصيملو | أ



|| 

 أ

 نكآأو مهمادقا تالزو مهتانوعرو ةّعيرطلا بابرا نم زاطشلا ةنشنش نوكي انه نمو |

 ظ
 ظ ظ

 لضاح ناكشلا وا نك نانحو اور ام 3 نادركم نامداش سب ] ىسرافلابو ا

 مهو اننا قنا عم اكدنلا اع نونيافل بوقلاو يوناو «نامتكل او ودمتا» ادع ألاو

 ١ انمانب محرا تناو ه4 نيمجارلا محرا تناو #8 كتنج ىف ىا ئداطللا لافراد كملنا"

 كرش نيت هدابتلا نع قف نال 'لقتعا هنا ل يك - انتاهماو:اثاب نمؤزاتفنام نع ١

 هيدلاو قع لهف لاق ىلب اولق موصي ناكاما ىك زي ناكاما ىلصي ناك اما مالسلا هلع لاقف
 تلاةف هنع توفع اله مالسلا هيلع لاقف ءاروع زوجت ىهو تءاخل هماب اوتاه لاق عن اولاق |

 مد ١ اي ىلاعت هللا لاقف مد [ىلع كلذ دتشا لساه هاخا لق امل لساق نا ريسفتلا لها ضعب لاق * |

 ني اهتتاقل انا نوكيإف ىف ل نا لاف: 26 ءادعالا ىف تمشن' الف # ىلت اوبداقو

 2 مع 1 . هودع تباصا هيلين حرق اذا علا رع ناي نم ةثايث تمض هنت مس لافت [ نمتناها نا دوش

 ىدعيو [دسرار نمشد هكىسوركمي ندرك ىداش] ةتامشلاف ةيدعتلل لاعفالا باب ىلا لق مث

 ةللب لكنم دشا ودعلا ةتامشو. رداصملا جانىف اك [ ندشد ندرك ماك داش ] تامشالاو . ءابلاب

 ادودعم ىا ه6 نيملاظلا موقلا عم ىنعجم الو 8: ءادعالا ةثامش نود توملاو لبق كلذلف

 ا حورألا ىسوم خا باقلا نوراه نا ةراشالاو © ريصقتل الا ةسنلا وا ةذخاّوملاب مهدا دع ىف

 م هتافض ريغتت اهناو هبلطو هللا ةبحم نم هلع لج امع ريغتي ال وه وه ثيح نم فلاقلا
 ريغتن اماو اهنلطو امدلا بح نم هءاع تليج امع ف ىف نو نم ريغتت ال سفالا نأ

 نللا] تلكو ولو قا: ىلا عوجرلاو ةينئمطملاو ةيمهاملاو ةماوللا ىلا ةيرامالا نم !هتاف

 دخت نلاؤ: قه تل دق, ىلا هللا ةنسب اهتئجاو اهعتط ىلا: ةمؤنعملا تداخل خخ :ةفرطظ .اهنتتفن

 تلعف ام ىا 6 ىلرفغا بر و ىنايب فاّتسا وهو ىسوم د« لاق # اليدبت هللا نسا

 مالسلاهيلع رفغتسا مهفك ىف طرف نا ىا 6 ىخالو فه هلق نم ررقم بنذ ريغ نم ىخاب

 ىلا جاتحم هناب ناذيالل هالو هب مهتنالثل هاضر نيتفاشلل رهظيو هاخا ىذريل هفن

 نارفغدعب انيلعماعنالا ديزو #« كتدر ىف اناخداو 8 مهلئاَغ نا هيلع ناك ثيح رافغتسالا

 هنانبللا لعيب و. برظَضاف ةةاءابتشلا [شاتغاو هيلع لخدف مؤلتلاهلع(ىتلا قريشا تملا لع

 نبي داثلاب هقرحا لاق مل تلاق رانلاو بطحلاب اوتاه لاق ىننع ءاقفف ىنمطل هنال وفعاال

 نياف نيتتس هتعضرا رانللا رهشا ةعسن هتلمح راثلا توفع توفع َتلاق لمع امل ءازج كيدي
 نم ليلقللف ةنامحرال ةميحر تناكاهنا ةيكذلاو ةملكلاب هناسل قلطنا كلذ دنمف مالا ةحر
 فازخلا نيمو تنك اذاكلا'ةباصوؤ تحل ال“ ئاللا:ةلاف,ؤاتكلاب, ةقاررحلا تزوجا 'اهتحر

 ظفاحلا لاق : نيمحارلا :محرا وهو ةئس نيعيس ةداهشلا ةلك ىلع بظاوملا نمؤملا
 سو ىناددج هّثسإ ريس 2ك +« تام مرجزا رتشد ل لعل

 وا تياهنىل فال اروه داس ريم 25 تساوت تماهن كلطلزا ربه عمط 1

 ( تلعج )
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 | ءادن ضع ةلسحتو هطذت دتشي ىذلا ناف 5. فهنا ةدع نع ةياثك 6 مهيدي ىف طقس الو |

 | مدتلا ةياذ لجعلا ةدابع نه اولعفام ىلع اومدت ىنعملاو . اهف عقو هاف نأ أك اهبف اطوقسممل

 ثسح اونش ىا اهلا قكسلابذانقاب يراسل مهلا اورو طا لبا رف ىلا[ ةتانجاتت دولا

 ةرفكحلا ةاروتلا لازتاب ه6 انبر انمحري مل كل اولاق و مهنعاب هوأر مهن اك ىتح كلذب اونقيث |

 | كالهو ناراكتايز زا ] ا نيرساخلا نم ناوكذ .9 ةئيطخلا نع زواجتلاب 6 انلرفغيو © |
 + مداكلا هاهي حتمرل امدقبل + ناك ناو لوقلاو بو رلاو ةمادنلا نم مهنع كح اموإ ناك دش

 | مهلع ردصام ةياكح هيلع هعدقتب ديرا نكل هط ةروس ىف ةدراول !| تايآلا هب قطني ام مهلا
 / لاحد هموقىلا ظروطلا لبج نم ه6 ىسوم عجر الو © دحاو عموما فاد لمفلاو لوقلانم |

 | هنمو تيضغف ىبضغا ىا تفنلاو قنا لاق وتلا نيش ى أ < افسا نابضغ الع نوكأ

 ْ لجعل مهذاخناب املاع ناك مالسل هلع هنأىلع لدي وهو «مهنم انتا انوفا املق) كلت هلوق |

 ١ لحعلاةدا,ع نم هموق نم ناك امي ةملاكملا لاح ىف هريخا ىلاعت هنا بيسي مهيلا هئيجم لبق اهلا |

 قالطناو ىتبغ دعب ةدمعلا اهيا ىنلخ ملمع ام ءاس ىا  ىدعب نم ىنومتفلخ امسك لاق وه

 | لعافل ةرسفم ةفودوم ةركن امو . كلذ هفلخ ىل< اذا هركي امب هفلخ لاقي هال لنجلا ىلا
 ْ مكقالخ دعب س اهينوتفلخ ةفالخ سْنِب هريدق ا ومو يدا

 ! قبس ىنعم 0 هوديجكوا قا :راكتإلل هامه ير

 قعد قعملاو ٠ هئلع ع متهضيفنو ماثريغ هكرت اذا سالا نع لجت لاش نعب ىدعتي لحعفالاو

 | دحاو ضمالاف . ”ىحن . جالا تكاد نوجا نافاس قسوه هانفظتنانوحو خكرؤرطاب

 | فالك ةمومذم كلاس كلل هتقو لبق ”ىثثلاب لمعلاةلحعلاو ا وا صاوالا |

 تاليجأتلاهفو يبامعواهلاو اوف يملا .لاخنلا هوغت ةرانمل ليفوكلا ةموداح قش دينا ةعربشلالا|
 | ني هناوا لبق اهب 'قللاو اهتتيزو اننادلا .ىلا :عؤجتترلاب [سوزلا تافساي |متاجطتتسا ناتج |
 ىلا .اًوتفتلن نا يئشال كولتنلا ياحكاون:تلطلا كءابرا"نإ؟ىلا ةنراشا شو ك<ربدي ساي نااواك ١

 | اقانالا- هللا قطا نغ اقضي الق للا ةيلطلا:ءان:) ف اهب ااؤقليحنالواياتتسلا ودة |
 | ايدلا ىلا اوعجري نا مهلف ىلوملا لاصو ةعك ىلا اولصوو ىوهلاو سفنلا زواقم اوعطق |

 تناك ىتلا ه« حاولالا ىتلاو لي ىقعلاو ايندلا قيزرط ىف مهكللستو ىلوملا ىلا قلخلا ةوعدل |

 | يباوم ىا. نوك كا قاوؤاهن نار ةزدشبا قا يمحا نين دجازا) ف هدي نه ةاروتلا اهف |

 رصق هنا اهون [ تناها ىورزاهن هياعم قيرطب اروا زنك مونيرمف رطب زر 6 كلك 5 |

 ىنب ىلا بحا .ناك كلذلو ايل الومح ناكو نينس ثالثب ةنم ريكا ناك نوراهو مهفك ىف |

 نبا ايهلصاو ءادنلا ف رح فذحب ه4 ما نبا 8 ىسومل ابطاخم نوراهىا 46 لاق 9» ليئارسا
 ىلع هلاهشاب هلوطل فيفختلا ىف ةدايز ةحتفلابءافتك ١ ءايلا نم ةلدبمللا فلالا تقذح اما
 ىلع هلمحم ىا هيلع هقفريل مالا رك ذ هنكلو ماو بال ءاخا نوراه ناكو ةفاضا دعب ةفاضا |

  ىتولتَش اوداكو ىنوفعضتسا موقلا نا 8 برعلا قيرط اذه ىلعو ةقفشلاو قفرلا

 نوفيضتيتاو قاوووق كج فنكر قرائضإقا تاذرإ ققلاف . هقح ىف ريصقتلا مهوتل ةحازا



 د نكاد معا ءزجلا

 ْ: ل را نو ينام ومو رب باد ىلا ١

 5 3 - ناكمص

 مورس تاج“ تاع هدهد دست ع بدعم نس ع سس دج +

 تبث نذ كلذىف اوفلتخان او ءاملعلاو نارودلا حصي ىت> ةكرحلا ىف قدصلاو ىلقلا فق شعلا نم

 هداتفاخ.شلاةرضح لاق#هريغل الهطنا رمشل عمجتسسملا لهالل زاوجلا و نونو اتم سانلا نكل ىفان نمو

 نقلي مالسلاوةالدلا هملعانسأ ودحوتلا نما زيثاتدشااهنفدوف ”ىشالو رطا وخلا عف دل مكض وامن اهلك

 | هاصوو ديجوتلا هنقلف هللا لوسراي ةدايعلا ةذل دجاالامود لاق ايلع نا. ركذ - :دبحوتلا الا
 رطضاو ديجوتلا راونانم هنطاب ًالتما املف دححوتلا راث ١ نم هلرهظ امب ادحا ملكيال نا

 كذبنا دارا هت هلم عاب انتا نست اهني يابت ملكت رثب ىلا ءاخ ملكتلا ىلا

١ 

 تاوصالار صقرلا نالاضي/ ىلو ماريب جالا خسشلا قي رط ىفالو صقرانتش رط ىف سيل هرس سدق ىدنفا

 ١ ا ا ناك كلذاو قيل ذيل هنا وتحل 6
 تفرع دقف ةيدومحلا تاعقاولا ىفاذك تادايز هب قحلا هتلباقل ناستالاف دحاو زرط ىلع

 ادوسقكو اماق نك ذو ديحوت لب صقرو رود ميحلاب ةيتولحلا ةّق رطلا ىف سل هنا ناءلااذه نم

 ىلاخعت هللا لها:نباك ار نم نزوثراوتي ام. .ةمجبملا ,ءالاب ةشواخلا هلغش اماو.باداآو طئارشب

 ىف اندجو دقو مديو دريالاو قبس م هيادآ وسطتا رش نراق اذا حدمبو مهم لش اما نكل

 بنتجبو مسالا قيرطلا راتخمي لقاعلاف اهعوضوم. فالخ ىلع ةيدودلا نيلاجلا كرار انئامز

 خشلالاق * لاحو ماقم لاحر لكاو لاحر نامز لكل مهلوق ىلا رظنيو لاقلاو ليقلا نع

 ةغزت هيفذ عامسلل ارثؤم ةملظلا لاومال الك ؟ نامزلا اذه ءارقف نم ناك نم ساعلا وبا
 ١ نامزلااذهىف عامسلا ىماخلا لاقو* «تحيسلل نولاكا نذكلل نوعامس): ىلاعت هللالاقإ ةيدوهبي

 أ نا نامزلا اذه ىف تدهاشو تفرع دقو عامسلا لمعي خشب ىدتش الو مم هب كوشبال

 طالتخالاو مهناف ةميظع ةفا مهروضحو ءاسنلاو حالملا نادارملا اهرضح ةيرودلا سلاجلا

 مهناف مهتبحص نم هنيد ىف ءرملل اكالها عرسا ”ىش الو لتاقلا مسلاك مهعم ةبحصلاو مهب

 ىداهلا وه هنا روكلا دعب رولا نمو مركلا دعب ركلا نم هللاب ذوعزو ناطيشلا لئابح
 وهو هلالجو هلام دعب هلاك ىلا لصاوملاو هلامجو هتاذ نع ءانقلا فشاكو هلاصو قيرط ىلا

 لجعلاىا هنا 8 دتتسنادنو دنديدنابا ] ه6 اوري ملأ 98 قيرظ لك ىف قيفرلاو بحاصلا |

 صاالو مالك ىلع ردّقب ال ثيح ةيهولالا ماكحا نم “ىش هيف سيل ىا هي مهملكيال
 هنع اوهتنيل رشوملا الو هونأيل ريخرلا اقيرط مهدشرب الو ىا البس مهيدهيالو اىهنالو |

 ىامذللريركت هوذخن اهلوقهدابع لمهيالهلالا نالمهادهو مهملكا املا ناكوأو الاهم هوذخت اوه

 نيعضاو ىا 6 نيملاظ اوناكو © ردقلاو ىوقلاو ماسجالا قلاخ هلا اوسحو.ابلا هوذختا |

 فئاطل رد ] ىسرافلا ريسفتلا ىفو * مهنم اعدب لجعلا ذاخلا نكي ملف اهعضوم ريغ ىف ءاشالا |
 تدابع هك ىتماو دنتسرب اردوخ عرولصم تأ فاسر تسووذ هج هلي بتنروت له ويقف ْ

 [ دتتكدوخ عناص
 براي ماعود ردا تيوتا ةديزاس #« تراك دزاسن جاع هكارنا

 قفا



 ا

 أ

 أ

| 

 أ
 أ |

 أ

 قئادفلا سلا ةفئالل اذ قانااانإو قككتملا "نا ال "تالت لا عامسلاو صقرلا نا ىلعاو #
 .٠ هه - 0-3 353 - .٠

 ىفاشلاو كلام بهذم اذه مهلطاب ىلع مهنيعيالو مهعم رضحم نا رخآلا مويلاو للاب نمّْؤِ

 | خعباشملا نم هحابا نمو ةريك هنا ةريخذلا ف ركذ زوجيال باوجلا عامسلاف صقرلاهلزوجي له |

 جاشحا كلذوللا جاتحاو ىوقتلاب لحتو قىوهلا نع 0 نملف ةقوصلا خحاشم نم هحايا نمو |

 رمع خيشلالاق * نيقدادالا دجولا نورهظيال ةسداسلاو . نيبواغم الا نوهوّشإال ةسماخلاو |

| 
 ا

0 

 | ثلاثلاو . ىوقباذجا هلىذلاطسوتملا ناثلاو .فيعض باذجما هل ىذلا ىدتبملالوالاف . دوجو

 فارعالا ةروس مده 7 + جم

 باستحالا باصنىف لاق * ناوبحلا ةا>ىف اذك نيدلسملا ةمئا نم مهريغودمحاو ةفينحىباو

 عامس عامسلا ناكنا باوجلا عامسلا زوجي لهو شعترملا تاكرك هتاكرح تراص ىذلل كلذف
 مارح ءانغلا عاّساو ىنغتلا نال مارح وهف ءانغلا عامسلا ناكناو زوجي ةظعوملاوا نآرقلا

 مهتعج نوكيألنا ةيناثلاو . درما مهبف نوكيال نا اهادحا . طئارش هلو* ءاودلاىلا ضيرملا
 لاوقلا ةين نوكينا ةثلاثلاو . ةأرما الو ايند لهاالو قساف مهبف سيل مهسنج نمالا
 | حوتق ىلا رظنوا ماعط لجال اوعمتج النا ةعبارلاو . ماعطلاو ةرجالا ذخا ال صالخالا

 ردلا مظنب ةموسوملا ةديصقلاف ضرافلا نبا
 ةسلاوالا هناطوا ىلا ريطي * نا مهو ىعانملاب اقوش ماهذا

 ةزهب ىبرملا ىديا هلاث اذا * هدهمب وهو كيرحتلاب نكي
 ىلوالاهنطوو ىلصالا هزكسم ىلا اقوش برطضاو ىلولا ماه اذا هحرشىف ىناشاقلا مامالا لاق *

 | هسرب نم ىديا هزهت ىلوالا هزكيو هشعىلا ريطينا ىلا هحور رئاط مهو ىعانملا ةاغانم بسب

 شيناىنملا اذه داربانمدوصقملاو ناريطلاب همهو هقلقنم كيرحتلا بسب نكسيف دهملاف
 ىلا عجري نا عامسلا دنع مهي عماسلا حور نا كلذو عامسلا ف ةكرحلاو ضقرلا ةدئاف ىلا

 كيرحتلا ببسب هب مهيامع هنكستو لاحلادب هكرحتف بلاقلاو سفنلا قراغي و فولأملا هنطو

 ه رمش سدق ىدعتلاا لاق 5 ىهتنا ميلعلا زيزعلاريدقت كلذو مولعملا لجالا لولحملا

 تداولا دز قع نا ذأ "تشفع 5 * ”كدماو نت وهدم نكن زد تق كم

 0 هك منادب ار عمتسم ركم * تسدح هك ردارب ىا عامس يوكن

 وا تا زا دنامورف ةتتلش رو انآ وأ ريط كارب ىنعمه 2 زا رح

 غامد ردنا شوبد دوش رنا ىوق * غال و تسوهل و .ىزاب درم 7

 تسم.هل دزي> هتفخ شوخ اذ * تسرب توهش تسع امس درع هح

 1 عامس ارذك رح 7-8 تك تلس وح داو عامس نوح ] ةعداو رسل اق“:

 دوش اديب ىتااحورد دونش شوخ ىزاوأ ىكنوجو ] ببسلامساب ببسملا ةيمست قيرطب

 عامجاو لايخ دكشاب وارد هك * عامس دما نافسام؟ ىامع رنا

 رفص هك دانرا 5915 ترو , »* ريمم تالاخ درك قوق

 لهاوه نم مهنمو دجو لها وه نم مهنمو دجاوتموه نم سانلا نفهنامز ىف عامسلا نعدرس سدق
 مهدا مهاربا ترجم ببس نايب رد مراهج رتفد لئاوا رد



 م 747 عاتلا' ءزجلا

 حسموانلاعدف مدآ هللاىئد انرز نلقف نكل اذه نا نم نلق كلذ اهبقاون اوال طاق

 '”ىش كلذ نم نهلر ئظي ملف نهروهظ ىلع حسمو نهل اعدف هيلا ىفاوبلا ئضف :انروهظ ىلع

 مكناوخا لان مك اولانت مكلمع ناكمتا اولاقف نكأ لصحامم ايشرن لف متاعف 5 انلعفدق اولاقف

 قلخلانارهظف ةماسقلاموي ىلا مهبقعو مهلسنىف كلذ رهظف بوشريغنم هلل مهلمت ناك كئلواو

 عقد ىلاعت هللا لأسن لمعلا سنج نم نوكيناو دبال ءازجلاو نولمعي اوناكام الا قوزجمال
 نمو روطلاوىلا هباهذدعب نم ىا ه# هدعب نم ىموم موق ذختاو وه للزلا عفرو لسكلا

 نم هب نيزتام وهو ىدنو ىدثك ىلح عج ه6 مهيلح 8 ضيعبتلل # نم ف ةياغلا ءادتبالل
 اهوراعتسا اوناك ثمح ةسبالملا ىدال طبقلل تناك اهنا عم مهيلا ىلا ةفاضاو ةضفلاو بهذلا

 نينثاىلادعتم هنال ذا هلوقل لوا لوعفم هك الجت #8 رصمنم جورخلاب اومهنيح اهبابرا نم
 رولا لجعل اوناو رقيلا دلو لجعلاو اهلا هوريص ىا فوذحم ىتاث لوعفملاو ريصتلا ىتءع

 مهتدابع ةدم تناكو هتدابع ليئارسا ىنب لاجعتسال الجت ىمس ةلج ىثنالاو ليجاجعلا عمجاو |

 ه« اددج #8 موب ةلباقمىف ةنسلك ىلاعت هللا لعل ةنس نيعبرا هلا ىف اوقوعف امو» نيعبرا هل

 مدو ملح هلم مسا دسجلاناف هعم حورال بهذنم ادسجوا محو مداذ ةئج ىا الجت نم لدب
 هموق دعو ناك ىسوم نا كلذو * رقبلا توصىا 7 راوخدل ب اهل حورال ةثح ىلع قلطنو

 لاب ةيرقنم لجر ىرماسلا مهل لاق هعوجر رخأت املف امون نيثالث لبجلا ىلا قالطنالاب

 هللا مكبقاعف نوعرف لآ نم ىلللا متذخا مكنا ىموم موقن» اعاطم الجر ناكو ةرماس اهل

 | هولأسوا ىسوم انيلع دري هللالغل اهقرحا ىتح ىلا اوعمحاف مكدع ىموم عنمو يالا كلتب

 | ليثامت نودي اوناك ىتلا ةقلامعلا ىلع اوم ذنمرقبلا ةدابعملا للم مهل ناكدقو هنودبعب اهلا

 ١ غاصو رانلاىف اهعجدعب للا صاتسلا لعمل هتصق تطدقو رهتارونعدعب كلذو رقلا
 هه . 72 . 2. . تع

 | دنعوارحبلاقلفدنع بارتلا كاذ ذخادق ناكو رضخا الا عضومىف هرفاح عضوام ةابحلاس رف

 ىرصاسلالاقف ىشمو ةكرحو راوخهفرهظو امدو امس دسملاكلذ بلقناف رولا ىلا ههجوت

 لجعلا كلذ لعجهنا ليقو فلا ةئاتسنم افلارششعىنا الا هودبعف ىموه هلاو مكرلا اذه
 تناكف حيرلا بهم ىلع لاثقلا كلذ عضو ناكو صوصخم لكش ىلع ٍبديانا هفوجّ لعجو افوحي

 ىحنا ليما رساىن مهواف لجعلا راوخ هبشي ص وصخم توضهنم رهظف بيانالا كاتىف لخ دنع رلا

 نوعمتجم موق نع لمس هنا ىثوشرطلانع ىطرقلا لعن + اودقر ىا هلوح اونقزف رو

 نوبرضيو نوب طنو ناودقرب زعشلا نم اشدشتم مهلدشني مث نآرقلا نم أبش نوأزقب ناكمىف
 | ةلالضو ةلاهحو ةلاطب ةيقوصلا بهذم لاق هن الوا لالح مهعم روضحلا له رينائشلاو فدلاب

 نم لواف دجاوتلاو صقرلا اماو . مسو هيلع هللاىلص هلوسر ةنسو هللا باتك الا مالسالاامو

 نودجاوتنو:هلوُح نوصقار اوماق ناوخ 'ةل دس الخ اوذخن ا: املف ئرصاشلا باكا هثدحا

 | مهسؤر ىلع امن اك هباحصا عم مالسلاهيلع ىنلا سلجم ناك اماو لجعلا دابعو رافكلا نيد وهف

 ( نمؤي)

 | م4

 | سرفلاكلذناكو مالسلا هلع ليريج سرف رثانم ابارت هةىف ىتلاو اغاص ناك هنال الت كلذنم

 , دحاللحالو اهريغو دجاسملاف روضخلا نم مهعنم. نا هباونو ناطلسلل ىنذيف راقولا نمريطلا

 وحتي دا حج يع ع م اج 26ج هلا ل كتف عل ل كم كا 122 2 + 222 1 0 ت2 2 تل تك ال ا هل رم هتك تا رو ع نال حدب تعا



 فارعالا ةروس مه 711

 6 تان الا نم د مهنامعا مدعو م يكد نه ا ةراشا 4 كلذ 00 0

 لعافلاوهلوعفم ىلا ردصملاةفاضا نم 6 ةرخ ًالاءاقل واننتاب اب اوبذكن يذلاو قه هنع لفغ نم 'ىثلا

 ل يزن يح نب رجم ىلاعت هل وق هريظن عج

 لاققف اربكتم ءاغلمااضعب فصو # ريكتالالا درطو سلبا نعل امو ةينانالا ىف ديزيهنال اجحرشبلا |

 تنم مكرذا دش هذ ىزإ عر تيبع كاد لتاق .نسازر بك مورا

 ىرس دنا مدكي برط زا * ىربدم دشول هز رب ى نوج
 ددسو داد دنكح شتناجحرب يهز « كن شئاح رب صهز مدكي دعب

 داع موقرد زكي دما نمزج كر هه دانعتعاج اوت هزيم عااد ةزركو

 ىهج رد دراد زاباي شدي * ىهش رب دباب تسد ىهاش نوح

 اطع دهدب و هش دزاس شمه #*« از: ءذانتنا)ر محفح دب اتسإ نق

 اج نوردلنك قئارادتج كبف ىف لاح رق يك نا كماعت كل ا

 تخانشدياش اررهز شنجو دنيز * تاون نوع تمدخز قفاز ركب نيف

 تس داتفا نايدرت نيز تبقاع + تنستمو,_ام نبا 18 نابدرت

 تسكش دهاوخرتب وا ناوختساك * تسر هلن] (كافود نياونالاب هكره

 دو» نادزير تنكح رش عفرت هك * دوب نا تاو تسعورف نيا

 يح كلم ١ تك ررمتب وك نر د سرت د رود دي 22 كد درع نوح

 تاق ا ض2 تدح ع # تسيودوخنآ ىدش.دنزودبنوج

 !اعت هلل لمعلا صلخب و قحلا قيرطيف عضاوتلا ل ند ,كلانع هسفن زي نا لقاعلا ىلعف

 | لبق مك ةمايقلامويىلا هبةعىلعو هيلع هتكرب راثآ (تريظتيا ناو لمعلا ىف صلخ !نم ناف

 ا لطارع فو وزاو هلع ست ةالللا شوحو تءاح سورا 6 اهملع د طبها امل هنا

 | اويذك ف مهنابيسي لصاحىا ه5 مهناب فه ىقلا ليبس ىلع ماتلا لا يبتمللا لكم
 | ةلزأملا تايآلا ىهو اهدادضا ةقح ىلعو حئايقلانم هباوفصتاامزالطب ىلع ةلاد 0 3

 | دارملاف لبطابالا نم اولعفام اوللفاملالاو ابق نوركقفتيال 6# نيلفاغ اهنع اوناكو © ةزجدملاو |
 | "نع ضوعملل اهضعتاهنع ةافنلاب تاي.آلا زبد مدع نعرعافم يدتاؤنكرتلا] ىنعاهتقي هع ١

 ظ اهولمعا وناك ىتلا مهلامعا نالطب رهظ ىا 3 6 مهلامعاتطبح ف  ةرخ ًالارادلا مهئاقلو ىافوذحم

 ا ىنلا ىنعمب ماهفتسا هك نو زجب لهو اهب نوعفتني الف كلذوحنو نيفوهلملا هثاغاو ماحرالا ةلص نم

 | ىصاعملاو رفكا !نمنوامعياوناكام ءازج الا ىا ه#نولمعي اوناكامالا هن وزجال ىنعي راكتالاو

 راهظاو بتكلالازناو 2 دغبالا |هثعل نم مهدنع انلامعا يندم با تواير اةلبفبلا يك 8 |

 | كرشلا لها نع انانغو انئايربكل اندنع مهلامعا تطبح ناب مهانيزاج اهنع مهريكشل تازجسمل

 .نظْييل فسويبت اكو هياياد ىدحا سيقلب و هتقفن لكو نوراقو هتيشاف 2 هيرب

 ا ىروسملا 4 ور: : تشرفهمسأب ءاربغل ١اوتشْنع هل ءارضخلا اك همك ءالا قال ناش اوهتلقعالا

 لا ناماه نخس فيشزتنايب رد مراهج رتفد رخاوا رد



 ظ مص 74+ نجح تنوع

 1ك سك رو وعبو 1 عا لع ىا « كموقرماو له ةعزعودج *« ةره > 9

 | نسحلاومازعلان سحالا لولا ف ةكاز ءابلا ه6 اهتسحاب اوذخأل ىا هي اوذخأي !

 ربصلاو لفاوتلاو ضئارفلا نيب عمجاك رك ١ هباوثن وكي ةميزع وهامنا او.لعيل ىني صخرلا

 هللاركذلو) ىلاعتال وكن سح اهلكو اهنسحب ىا بزطق لذ * كلذريغو راصتنالاىلا ةفاضالاب

 ىلع ةيواخ رمصمب هموقو نوعرفداد 46 نيقسافلاراد فه ليئارسا ىناي هي مكيرأس ف (مربك |
 لمعلا نم هب م سمعا اه ةفلاخم اوقسفنالف اوريتعتل مهبارضاو دوعو داع لزان.ءو اهشورع

 قيرطب لاخدالا ةءارالاىنعمو . ماشلاب ةقلامعلاو ةربابحلا ضراو رصم ضراوا ةاروتلا ماكحاب

 | ىلا ةراشا ةيآلا ىفو + ايبغرتو ادعو ىناثلا ىلعو ابيهرتو ادبعو نوكي لوالا ىلعف ثاريالا
 لعق رد ألا بلطم نسحا. هللا لط كلذك انثدلا .باطنم_نسحا ناك ةرخآآلا بلطنا
 مهرادفةرخ آلا فلط نم نيجراخلا ىنعي «نيقسافلا راد مكيرأس) هلوق وقو نحل راتجي نا "قشاعلا

 ١ لففاخلالاق : ردتقم كيلم دنع قدصدعقمىف هللا بلط لا ةرخ آلا لط نم نيجراخلارادو ةنجلا

 مدايزا تفربوت ىوكحرس ىاوهب * ضوحٍللوروح ”ىبوجلدو ىبوط ةياس
 مداتسا دادنداي 6 فرح مح 5 هج * ” تطرق د تنهأك فلا زجملد حولرب تسين

 ةاروتلا حاولاىف 2” تايآلاب دارلا « ضرالاو نو ريكس .قذلا ىتأا نع فرصأس ف

 نيقسافلارادنم هتءارادعوام اهتامح نمىتلا ةئيوكتلا تايآآلا نماهريغو ماكحالاو ظعاوملان م

 اهب نوربتعبالو اهيف نوركفتي نوداكيال ثيحب مهبولق ىلع عبطلا اهنع مهفرص ىنعمو
 | مهسقنازودعين يذلا بولق ىلع عبطاس ىنعملاو . ربجتلاو ربكدلا نم هيلع مهام ىلع مهرارصال

 ١ ةيوصنملا ةئيوكتلاو ةليزتتلا قاب آن ومفتي الف الضفو ةيزم قلخلا ىلع مهكذوريو 0

 اونوكتف مهكلسم ليئارسا ىنإي اوكلستالت اهراث ,متافي نومتتغيالو قاف الاو سفنالا ىف

 مهلظو لطابلا مهنيدوهو قحب سيلاع نود ىا ربكتلا ةلص 6 قحلا ريغب 9غ مهلاثما

 ةروك ذملا تآلاب عافتنالانم نامرألا ىلا ايدؤم ربكلا ناكامل خيشلا نبا .لاق * طرفملا
 هللا مهفرصيننا ىلا ىضفملا ربكتلا نع ليئارسا ىب ريذحم ةب .آلا نم دوصقللا ناك اهعيضتو
 ةب الاف ىهتنا ةيغرو دج ةاروتلا ماكحا ا وذحأي| ىح اهبءادتغالاو َتارالاف ركفتلا نع

 هللا لوسر هبربخا مهتصق لالخ اضرتعم امالكن وكنا لمتحيو ليئارسا ىبب ةصقب ةلصتم
 بولق مركينا ىلاعت هللا ىلا لبقاكاهيف ربدتلاو نآ رقلا ىتناعم مهف هتمانم نيربكتملا مرح هنا
 هيئات ىلع عالطالاو نآرقلا ةمكح مهف نم مهنيكمب نيملظلا

 هناريو نارد جنك نينج تسفح

 « اهب اووي ال 9 ةزجعم تناك تايآلا نم 4 ةيآ لك 8 اودهاشي * اوري ناو ©

 هوذخإال دشرلا ليبس اور ناو © هاك اهايا مهلالتجا مدعل اهنم ةدحاو لكب اورفك ىا

 | مهيلع ةطيشلا ءاليتسال الصا هليس نوكلسيالو قحلا ىلا نوهجوتيال ىا « البس
 | هتوراتخي ىا « البس هوذخت_ ىنلا لبيس اوريناو # غيزلاو فارحتالا ىلع مهتبعوبطمو

 ىلا مهبهتاضفاو ةلطابلا مهئاوهال هتقفاومل هنع نولدعي نوداكيال ارمتسم اكلسم مهسفنال



 فارعالا ةرو- مهج  ”ةه خح
 موو هدب ك2 777222672222727 2222 تب - سم هوس سس ع

 | بتكاهنا تح نمرافساةارونلأحاولاو هبتكاذاهرفس لاعب باتكلا ىنعمبرخعمجةارونلارافساوهو

 ىمالك عامسو ىا فوذحم ىفاضملا لبقو ةطساوالب كايا ىملكَسو , ىا هي ىالكبو #9 ةاروتلااهف |

 ةبالاىف نال ىلاعت هللا مالك ا وعمس 0 مهراتخا نيذلا نيعبسلانا لوش نم لوق درب اذهو |

 عونب قلخلا ىلع هللاءافط ءادق ىف لكنا ملعاو * صيصختلا ىلع صيصننوهو ءافطصالا نايب |
 عونلا كلذ روهظل هدادعتسا هتنيط ةرذىف بكرو هتقلخ دنع لامكلانم عاوناوا نيعونوا |

 ةيؤرلالاكو حون نود ةملاكملاو ةلاسرلاب ىموم ىنطصاف هديب مدآ ةئيط رمخ نيح لامكلانم

 لاقف هبر ةيؤر ماقم لش ىسوم ىعدتسا ىتح هتماو م مسوهملع هللا ىلص دمحم انش صوصخ |

 ىسوم ىلع ناك روطلاموب مك ادع ىور  هباصانم ىناعجا مهلا |
 هرهظدنسادقو لبحلا ىلع مافوعو فيل ظيرشب هطشو مرح ناديتلاب ةللخع قوص نم هن |

 دحا هموشالو كلبق دحا همّشل اماقم كتفادق ىلا ىسوماي هللا لاقف للا نم ةرخص ىلا ظ

 ىسوماي كعضاوتل لاق م اقملا اذه ىنتفا يف بدال مدا لع لاقف اج كترقو كدعب |

 ىسومايلاق كيداناف دبعل ما ك.جاناق بيرق ١ ىهلا ىدان هير نم مالكلا ةذاذل ىسوم عمسأملف أ

 | هيلا رظنينا دحا عيطتسيال ىلاعتّس اهلك امدعب مالسلا هيلع 0 ع

 | ميااناهلتلاق تأ مانا - ىوريو تام ىت> عقرب ههجو ىلع لزلو رونلانم ههجو ىشثغامل |

 اتمشلا عاعش لثم اثم اهذخاف ههجو نع ايافعكت كير 1 جوز الب ىف 6 كتم ||

 ْ ١ سوزتلنائلاذ لاق ةنلاىف كتجوز ىناعجننا هللاعداتلاقو ةعاس اههجو ىلع اهدي تعضوف |

 نانو لاو ايدنوز ءارخا ةكيتاذا لجان ورام كارل دكالة ند
 ىفونىناللا هجاوزا ميرحت اك هلاىلص انين صئاصخ نمو اقلخ اهجاوزا نسحال نوكت

 نكو 9 ةمكحلاو ةوبلا فرش نم كتيطعا ىا #كتتينا ام ذخف إلف ادبا هريغ ىلع نهنع |
 هدادعتسا كنف تيكرام ىنعي( كتبت | امذخف إل ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © ةمعنلا ىلع *6نيركاشلا نم
 ةيؤرلا نم تلأسامىلاكغلبي ركشلاناف(نيركاشلا نم نكو) ةملاكملاوةلاسرلا نمهب كتيفطصاو

 ىلاعتهلوقل ةيؤرلاىع ةدايزلاو (مكتديزال متركش ّنل ) ىلاعتهلوقل ةدايزلا ىعدتسي ركشلادال

 ١ ه6انبتكولو (ةنلا ىهىنسحلاو ةيؤرلا ىهةدايزلا)مالسلا هيلعلاقو (ةدايزو ىنسحا اونسحانيذللا) '

 رهن دادما ركذ ملعب هكمبتفك ارليربجاي درك تباتك هكميدوم رف ارولعا مق ىنعي ام متشونو]

 رضخالاد صم زلا نم حاولاةعستىف ىا 6 حاولالا ىف ف [ىسوم ىاري] 6 هل 98 [ تشو رونلا

 حوللا سوماقلا فو * عرذا ةرشع حول لك لوط متاخلا شقنك ةداوتلا اهينو حصالاوهو
 ةف ع موب. ناك ةيؤرلا لاؤسنا  ىور حاولا هعمج امظعوا اشخ ةضلرع ةحبفص لك

 ةظعوم 9 مهنيد رومانم هيلا نوجاتحام :* “ىش لك نم  رحللا موي ةادوتلا ءاطعاو

 نمو انيتك لوعفمهنا ىلع بصنلا لحمىف هنال رورجلاو راحلانم لدب ه6 ”ىش لكل الصفتو

 بتك لتاقم لاق « ماكحالا ليصفتو ظعاوملا نم ”ىث لكل انبتك ىا ةيضيعبن ال ةديض |
 اونزت الو ليبسلا اومطقت الو أيش ىب اوكرشت ال محرلا نمحرلا هللا انا ىنا حاولالا ىف ظ
 حاولالاىااهذخ انثقف ىا انبتكى ع افطع لوقلا رامضا ىل اع . 6 اهذخف © نيدلاولا اوقعلالو |



 0 ا ل ا

 منضسسسسسس ا سيل ل ا ل
 م مضض ميسر م( سجس موس ول ستسمح عجرش عيسحجم رن سسك” حجج 0 ؟ ول

 د[ نيت نكرم م مرتك رجع“ وصب 1 يحل جوج مسبب حط عل سنع وسبح
 مك ب محب وج موج تك تب ميكي »ل رصرفك و سرج كسك درج مر
 5 ل وبساوا همك بجعل هك تروا نجيضإج مهو سمك ويم
 رو كس در موكل عمم ص سك تم كيل سم مسج مع نم ضخم
 هم 0و توج نع يل 1و كوب مع وتم هك بكم ع عي سكنا - ىو -
 رج روم ف موكب سكر ومع يسع عبالت تورج سك رت م لتعم
 بعذ مءوعو ةمرنوج «موج رمرتوج وج رع مجدول تاع 2 مىمحع

 ارك لج رص كو م0 زج روكبتم جك خم هك توج تن عصر صاع
 نلك) ومو م 26 زل دمع 07 وكم كم كسك درج مسرب مجري يدع ف كج
 01 ديت لب د ولا سل د مرار سد لام علا ريرتقلا ست 0 ع شر ند ولا
 مك زج وع تم معو مك د ةبجل وييم ماي“ جرجع جنجل
 مدرج ومص + وم م ماحب كك يضخ جوك وسم كم كسك“ وكم

 توك و020 خوخ تموز وقم بكم وم مسج هك دمك مصجك رك مل
 را ل اولا دمع مسج يهم عا يمنح عجب ع مسج 0

 امك ب وع ماجن مستتجا يدك ميج ربك جب رك وحب عوج ج7 و وي
 يا ل يول كن نفق ىديزا ىق نصح كاييصل نإ ناسي اقبل قادت

 كرو رمد هضم د0 عبجخمم اسر مرربسمب نم وكم < كك قد نأ 5-8
 ا ل ص د سا اع متل زجر عيل كم وضم و معمل ١

 ا لا ا اي لا ل يي ال
 مص ضر كرصل كم رم 1 اسال يت 2
 راو 1 ل م ام دي وتلا مل وص حلا لا 3 0 ايوا و ند ع
 وك < كتبج مصب جب متم م ضم د" ا دوم هن يس مم

 0 ا ا ا
 يمص مس تصوم 3 حم بدسم ع مك ص هجم مر عل ممر وك م محم

 6م يو ميسا نوم
 يل 05 أ ترا كر عل ال ا لا دس
 يك روح كم رج وت سك دوج يسخر م مسخ عت نك كم
 عدو محملا مم | صلب ع ميك زم لحال 6م مم | منع <“

 كا دا 0 11 ن1 يقل و حر نيل نك اه منو
 63 سمسم يرض روف سنك جيك مبسم ميت وول مجصول جب نصل
 زب نول هيت) ةكووح و سصجمل تبصر يرض سل عصف زج رسم مص

 ه1 مدل س6 2؟ يمت

 مصب



 فارعألا ةدوس مك 7حب جس

 | لبج (لجلل هبدوج املفإل كتيتانارصبب (ىررت فوسف ) ىجتلادنع (هناكمرقتسا ناذإل
 ا نابام نابزا دعب ناكام ناكو ةيناناالب اقعص ىمومرخو) نكي ناك ايناف «اكد هلعجإ هتينانا |
 ٍْ اقوهز ناك لطاللا 5 لطانلا قهزو قا ءاحواهبر رون ضرالا 8

 ربا نع لأستالو اريخ نظف * هب حوباال ارس ناكأم ناكدق ؤ
 باقلا الولو شاءامو لاخلا ىف شاطل ٍبرلا ىلحتو حورلاىموم نيب سفنلاةينانا لبج ن نكيملولو |

 قلعت نكيملواو ادج مهفاف دوجولاىلاعوجرلاوةقافالا ةنكماال لجتلاب ءافلادتع هتفيلخ ناك |
 ةينانالا ةمشغ نم «قافا املفإ) ىلاعت ءاشنا مهفت ىلحتلابالو ىلحتلاب دعستساامل رق حورلا ظ

 قلخلا لاصتاو كقلخ نم كلاهيزنت «كناحبسرإ هتيوه الب ىموم«لاقإ) ةيبوبرلا ىلحم ةوطسب |
 خل ياو 0 !1لؤا اناوإ كبك وعل 0 د 0 |

 ا ءاناغ 6-5 5 0 ا 0 سومر

 َ ىسوم ءاحالو نابصلا أرقي ةمايقلاموي ىلاو تاوطخ ىطخ ىسوم اذهودحا مهركذي م 9

 ٠ْ

 هتقطتسا دجولا تاءلغناف «كللا رظنا ىفرايرلاق) نا كلاع مفمالكلايقحلا 1

 دشاولاقر 5 مثركشيإل هنا اولاقو لوّشاع بولغملا ذخاؤيال اولاقو دوهشلان م ةلص دال

 تكاقازكلاا, كنعو ةاحاملا لحبىففقو ىسوم اذهب يملا نم مهبرقابينلا ىلا اقوشق الخلا

 موقلا دادزاامنكل دهاشوهِبئاذ هنأك (كيلا رظناأرا برلاقإل تاهجالو ةطساوالب هلكو
 ببجاافمالكلاب ةيؤرلا ىموملأسلاقو اقوش اودادزاالا ابرق اودادزاالو اشطع اودادزا الاابرش

 ىرتدقإ هل لقفهبر نمةلبقلا ليوحن نم هوجري ناكام هبلق ف طصملارساومالكلاب «ىيرتنلإ
 لاقو (ىنرتنلإب لاق: ةيؤرلا هللا لأس هنالاقو (اهاضرت ةلبقكنيلونلف ءامسلا ىف كهجو بلقت

 هباوج راصف «اريصىعم عيطتستنل كنا لاق ادشر تملعامم نملعتنا ىلع كعبا له )رضخلل

 ىسو“ ىموملا بيصت 0 ىسوم وفصيو ىسومالب ىسوم قبل قالا نمو قحلا نمنل
 ليقف هانعمو دشناو

 قعزي انيفنييلاباسغ ادبا * لزانم لها نحن اا ىنا ظ

 اكد هلعج لبحلاهبر .ىلحتاملف رت فوسف هناكمرقتساناذ) ىلاعتهلوشب هلعدرو ىذلاءاللاو ظ

 فوسف هناكمرقتساناف) هلوتو ةحارسأيلا فو ةيؤرلاىف يرص هنال (ىترتنل)هلوةنم دشا |
 هنكل لبجلا كاسما ىلع ارداقناكو اكد لبخلا لعج هعقوتدتشاا املف هعنبايف عامطا اذه (ىنرت |

 ةيؤد نع عنم هنال ىمولديدش ءالب (لبجلا ىلا رظناإ) هلوقفو باتكلا قبس هبوبابحالارهق |
 ليسا ضاإلا ناكتل ءدعب ل رظنسال هنلبع ضمغل ناب صماولو هريغ ةيؤرب ساو هدوصقم

 ىلجتلا ىطعا لبجلا نا كلذنم دشامث (لبجلاىلارظنا نكلو ىتررتنل) هللبق هنكلو هيلع

 | اديدغ بعص اذعاو,لاؤملا دف ىلع جدت ىذلا ليا ىلا رظنلاب مالسلاهيلع ىسوه مام |
 اودشنا هاممىقو همكم داقتاو هبئضر ئموم نكلو

 ديرب امل ديراام كرئاف * ىرجم ديريو هلاضو ديرا

 ١: 0ا 1 17135 1 ا 7791000056 70م كنان 170102: نااظطش طم الا )ل كنمان:» ةنائانطا 1 17



 اولا مظعلا شيلا ةيلط سيدقتلاو |
 ةعبارلا ءامسلاةكئالم هللا مامث هيلعربصتالام ىرتىتح نارمعنءا اي كناكم ةكئالملارخهللاقو ١

 حييستلاب ةعفترم ةيبلاع مهتاوصا ضيبالا جلثلاك مهقلخ رئاسو رانلا بهلك مهناولا اوطبهف .

 كناكم نارمجن إااي ةكئالملاريخ هللاقف هؤاكبرثكو هنزح دتشاو افوخ هفوج ًالتماف مهتاوصا

 رانمهنم كلملكديىفو اوطبهق ةسداسلا ءامسلاةككالم هللا مامث هيلعربصتالام ضعب ىرتىتح .

 مهتاوصا ةدشب نولوقي مهلك رانلا بهلك مهسابلو سمشلا نم ًانهذشاةليارطلا ةلخيتلا كقم" |

 | ىسموم حبس جف هجوأ ةعيرا مهنم كلملك سارىف توميال ادبا ةزعلابر سودق حوبس |

 جرفلا شرعلارون ادب املف هايا هورالاقو ةعباسلا ءامسلا ىف هشرمع للمحينا هللامامث تلأس ظ

 | سودقلا هللاناحبس نولوقي مهتاوصا اعيمج تاومسلاةكتالم تعفرو ٍبرلا ةمظعنم لبجلا

 مظعاو كمظعااف هبلق علخملا كتكئالم ىلا رظننم ىحبف ايندلاىفدحا كاربال هنا تقدصو |

 هناكم رقتسا نافذ )كتي وهو كتاذب ىا (لجلا ىلا رظنا "ركل والاه بطاخت كا كت ماقام ا
 د5 1 ص 0 د

 ىلع نكملادنع هطاسنا ناسل لاطف تابطاخلاف تافطالملا ءامسنم ركاستو تادراولا |

 | (كيلأ ىلغنإ قارا كزلا) ا قوذلا ف ةبحلاىعاود تايلغو قوشلاناطلس ءاليتسا دنعو هطاسب .

 ترظن اذا كناو بوجحم ةينانالا ليج بجحمو .بوكم ةينذنالا دعب ىف تنا تاهه لبق |

 رظنان كلو )ر صب ئفارصي هل تتكن مالا ىتاريال نال( ىترتنل )ىلا كب 0

 هي منج جم عساتلا ءجلا

 هؤاكب دتشاو اهبلق دعتراو ءاتيكر تكطصاف مهلبق هباوم نيذلا نم”ىش مههبشيال سيدقتلاو

 ءامسلا ةكئالم هللاسمامث تيرأ ام ريثكن م ليلقف تلأساملنارمع نباايربصا ةكئالملا سي رهللاقف

 لثم عمسي+مو مهلثمري لو هرصب مهعبتينا ىسوم عطتس ملف ناولا ةعبس مهلو اوطبهف ةسماخلا

 | الل ريضا نارمجنبا اي ةكئالملا ريك لاقف كدبع سنتالو ىركذابد لوقيو ىييوهو مهعم

 حورهعم سيل ههجو ىلع ىموم رخو هبف تناك ةرجش ل كو لبجلا كدناف توميال ادبا ةزعلابر

 قرح الث ةبقلا ةئيهك هلعجو ىسوم هيلع ىذلارجحلا بلقو هاشغتف حورلا هتمح رب هللا لسراف

 كلدنلا! كيلا تن. ”ىشن كل موقيالو هيث كادعيال كولملا لمو بابرالابرتنا كتكئالم

 ىلع فيعتلاو ةكئالملا لوزن ركذ اهبف ثيداحإ اذهىف ىوردق ريسيتلا ىفلاق * كل كيرشال

 ءاينالا لاحب قيلتال اهنال اهلوبق زوجحالو حصي هجوىلع اهدورو سبل .نكلو لأسامب ىسوم

 ةيوه عم لاعت هتاذةيؤر بلط مالسلاهيلعىمومنا ةفشاكملا بابرانم نيققحلا ضعب لاق * ىهتنا

 ىرر نل )هلوقب ىلاعت هللا درف ملكتملاةغيصب هتيوهىىلا اريشم «كيلارظنا ىبرابرإ لاقتمحهسفن

 هندي ب رطضافهرون نمهيلع تلا ىا (لبجللهبر ىلحت املفإ) كتي وهب (ىتيرتفوسفال ايناف نكيملو
 لاق قافأ !ءكف) قملانيعب قللاىأرف هتبوه نعىقو «اقعصىسومرخو اكدداعجإل هتبهرنم
 ىسوم ءاجاموإل ةيمجنلا تاليوأتلا ىفلاقو © ةيوهلاءاقب عم ةيؤرلا لأسم نمنالا (تيتكناحبس
 تافصلاوفصنم بارسشلاتاساك هيلع عباتت برقلا طاسب ىلع لصحاملو ىنعي 6 هبرهلكو انتاقمل

 بارش نم ركسذا برطضاو برطف تاملكلا تاذاذل هنف رثاو تاملاكملا حادقا ترادو

 | ةينانالا لبج لبجلا ىلا 6



 فارعالا ةروس مه ؟ن

 عطق عيراو روثراغو ءارحو ريبثو روث ةكمب نعقو هنم عطق عبرا قرف ىنامت راصف ىدادحلا |
 قرف ثالث لبجلا راص نسحلا لاقو * سارهملا» ىوضرو ناقرو دحا ةئيدملاب نعقو |

 بحاشوهف تافرعل تعقوف ةقرف تراطو رحلاىف ةكرف تراطو ضرالاىت هنم ةقرق تخاس

 لبد تمظع ناي وؤك هك تاينرتةمج] قترافلا يكقلا قود لاقت هلل ةفاخ وذ مشوش
 هتكن تسهرظن نآ تقاط ( مكبواقىلا رظني نكلو ) مكحب ارئاسنا لدو تشادن راديد |

 ارهوك رظن نآ تمحر رظني لدرب ىلجنو دوب تييهو .رظني هوكرب لجن هكتسنآ نيدد
 ىباجحلا مسجلا ةروص لبجلا نا ةراشالاو © [ دزاس رومعم اراد رظف نياو تخاس نادي
 بلقلاماقمىف حورلل ىلجتلا امجاو ءانفلاو ةضايرلاب لحن و كدني ملام ىلحتلا دعتسمريغ مسجلاو

 هيلعو مهفافرسلاو زيحتم ريغ ىلحتلا دهشمو ىنامسلارصحلاو ىنوكلا زيحتلا ةروص لبجلاو
 ئاباخ لزخ نم هنا ابل طبعي ىا 6 اعط ىسوم رخو  مكحلا ةلئسا ىف اذك ثحياف

 لاقو * امهنعهللاىضرسابعنبا لوقوهو ةعما موبةيشعولا ةف سعموبإ وهو سلا ةنشعنم

 هوم نم ق افا ثبمبلل لاه الو © قافا املف ]) لاق ىلاعتهللانال رهظا سابعنبا لوقو اتم ةد داتق |

 ىوتثلا فو : (مكتومدعب نم. انعب ث ) نيعبسلا ثيدحىف لاق اك هتوم نم ثعب لاقي نكلو |
 دش. هكالاحو دمآ :صقز:رداءوك « دش: كالفا نب قشع زا كاخ مسج

 فتم نوم رز توا تعيق ار وطء اة دشلاف> ادم[ ناو واول وابل
 نكلو هرهاظ قرتحا ناو روكذملا للا هريس سدق ىدقا هداتفا خسشلا ةرضح لاق *

 هملاكو للعللاك هآ ركلذلو ىسوم نه ىجتلا ساكمتاب اضلاخ العل كلذ ناك ونغم دوجو هل. |

 دجسمو ةبعكلانا اك ىلجتال ارهظم هنوك ببسب ايندلا نم ناكناو ةنملا لخدي لبجلا كلذو ١
 هللاهمحر دوعسلاوبا.ىلوملا لاق « هتقحص نم 46 قافا املف 86 ةنلا لخدت سدقملا تببو ةنيدملا |

 امظعت 6 لاق 8 بايسالا نم ببسي امهباهذدعي ناسنالا ىلا: مهفلاو لقعلا عوجر ةقافالا .

 لوااناو #8 ةرخ "الاى امتدعو امتاكناف-ايثدلاف لاؤسلا نموا نزاريغي لاؤسل اىلع مادقالاو

 تادهعمل كيزدك ىا ] امندلا ىف ىرتال. كناب اضم لواوا كلالجو كتمظعب ىا 4 نينمؤملا

 ىسوم لأسال.قحس|نببهو لاق «؛[دش هراهيو زجاع لكتشمزا بحت هج ذش هراي دصيءوك

 هيلع ىذلا.لبجلاب تطاحاو قربلاو دعرلاو ةملظلاو قعاوصلاو بابضلاهبلالسرا ةيؤرلاهبد |

 ىسوم ىلعاوض عينا تاومسلاةكئالم. لجورنع هللا ماو بناج لكم خسارف ةعبرا ىسوم |
 ةميظع تاوصاب سيدقتلاو حببستلاب مههاوفا عينت رقبلا ناريثك ايندلاءامسلاةكتالم هبت رف

 لاثما هيلع اوطبهف ىسوم ىلع اوطبعا نا ةيناثلا ءابنلاةكمالم هللا عامث ديدشلادعرلا توتمكلل
 اك

 ترعشقاو عمسو 0 دام /"تسؤما علب ّرفف سيدقتلاو خيرشتلاب بل مهلودؤشالا | |

 حروستلاب عش مههاوفاو ديدش بحل مهليدوسفلا !انماهيلع اوطبهف ىسوم ىلع اوطبهانا ةثلاثلا |
 د اا

 أ ةءارملا نم ىا 6 كيلاتبت و 3 كم نذاريغب كلأسانا نم كلاهزنتىا 6# كناحبس 8 هدهاشامل ١

 ا ةرعش ل

 ْ هللاقف'ىس هنفانا ىذلا ىناكم نه ى ا ليا عاأسم ىلع تهدن دقل لاق مث بامعرال ةساطاقإلا ١

 م ءامسلا ةكّنالم هللا سما ث تيأ دام يتكرر ليلك دلل اناناس كاوا مهشأ ًارو ةكئالملاريخ

 مكي رتفد ةجابيد رد



2 0 

 هم سك موع درع معتم موصل يودع مروع

 اتا 384 زل مساتلا ءزجلا

 تمظاعتلاملا تعمساملف مزاقلارحب برق, ىذلادوطلا لبج ىلع سوم بطوخامتا حصالاو |
 هصخو اهسإ نم هعفر هعضاوت لاىأر املف عضاوتي روطلاوا ريبز لعجو اهلل نا ءاحر ْ

 ىوتتملافو : ىل آللاو رردلا دقعىف اذك ىلجتلاب
 وا ةك نوجدشىشكر سزك نا ىاو * هسفن ٍتلذ هكارتا كنخ ىا

 هموق نب لعج تاقيملا ىلا جورخلا دارا امل مالسلاهيلع ىسوم نا ةراشألا لها لاقو ©: |
 اهو هنبب هللا لعج ةيؤرلاهلأس املف (ىوقىفىنفلخانوراه هبخال )ل هلوقب ةطساو هبد نيبو
 نود كتقالخ حلصا ملنا لاقف ( لجلاىلارظنا نكل و ىنارت نل ) لاق لبجلاىهو ةطساو
 | ىوسف 9 تيثو نكس ىا *6 هناكمرقتسا ناف إف لبجلا نود ىؤرا حلصتال تناف كيخا '
 | ليلا ناذ ىلا رظنلا قيطتال كناف هناكم رقتسي+ ناو ىلا رظنت نا قيطت فوسف # ىترت |
 ' ناسفالا قطي فيكف ىشالتو تتفتو كدنا لب كلذ قطي مو ىلجتلا نم رئأت امل هتبالص عم |
 قلطملا لاللاو ةمظعلاىذ ةدهاشم دنع فيكف ةلئاهلا رومالا ةدهاشم دنع شهدي ىذلا |
 نكمموهو لبلارارقتساب ةيؤرلا قلع هنالاضيا انل ليلدوهو هقايربكو هلالج فصوبالىذلا |

 نا ىرتالأ هعانتما ىلع لدي عنتمملاب قيلعتلاك هناكما ىلع لدي نكمم وهامب 'ىثلا قيلعتو
 ليلدلاو (طابخلا مسىف لما جلي ىتحال لاق ليحتسمي هقلعلاحتسا امل ةلدا زاتكلا ةلؤغبد
 راتخم هنالدجوب النا اًرئاج ناك ىلاعت هدجواامو كدنا لقب ملو اكد هلعجلهلوق نكمم هنالع
 م م هيتاعل الاحم كلذ ناكولو هلع هيتاعالو كلذ نم هسأيا ام ىلاعت هنالو هلعف ىف

 قرفلا نم هنبا ءاجنا لأس نيح « نيلهاجلانم نوكمت نا كظعاىنا )ل هلوقب مالسلا هيلع |
 هتمظع روهظ ىنعمو هماو هرادتقا هل ىدصتو هتمظع هل رهط # لبجلل هير لحن املف 3 :

 محلل هتاذروهظ نال ىنعملا اذه ىلع لمح امناو هنف اهرثا روهظو هب اهقلعت لبجلا هرادتقار
 امهم اذاماهبالاو رصنخلا نيبامردق هبحح نم هرون فشك نويءلاريسفتىف لاق * لوقعم ريغ

 نانا ىدعاسلا دعس نب لهسنعو * رصنخلانم ىلعالا لصفملا ىلع ماهبالا تعضو اذا ىا ْ
 رونزادينادركهاظ] ىنعي : ىسراةلاريسفتلا فو *مهردلاردق ارون باج فلا نيعبس نم رهطا

 لبجلل ىلحتلا ىنعم روصنموبا حبشلا لاقو * [ ىذوس رافوس رادقمب شرع رودذا اي دوخ
 تايثاهنأ اضيا اذهو هبر ىأر ىت> ةيؤرو املعو ةابح لبجلا ىف قلخ ىلاعت هنا ىرعشالا لاقام
 لحامل بجلاب لحاذاو اتفم اكوكدم هريصىا لوعفملاىنعمب ردصم 6# اكد هلعحإل ينم هنوك

 هللا ل عج رابكلا ضعب لاق * ىئاوكلا ريسفتىف 5 فيعضلا مدآ نباب كنظاف هقلخ مظع مه '
 ءام لك كاذ ذا بذع اولاق لملاٍباذ اك باذل اشوهدم ناك ىبن منا الواو ىمومل ءادف لبجلا
 ترهزاو ضرالا ترضخاو راحشالا نع هكوشلا كازو ضل, م لك ”ىرب و نونحي لك قافاو
 لبجلا لعجو ةكئالملا تاوصا تعامدناو نههوجول مانصالا ترخو سوجلا نارين تدمحو
 ا وه رذلاو ءاوهلا ىف تارذ راصف هلك قدنا ىتح ىسوم تحنئم برطضي و لاهي و مدهني

 ةتس هتمظعل راص ريسافتلا ضعي و + ةوكلا كلتي ىوكلا ىف عامشلا لخد اذا ىري ىذلا |
 ريسفن فو * ءارحو ريو رون ةكمب ةثالثو ىوضرو ناقرو دحل ةئيدملاب ةثالث تعقو لبجا
 سمن حجي هددع» د تسب نس مس صل جوس سستم تعصب ص سم م م سس



 | توملاىا (ةيضاقلا تناك اهتللايو". كير انيلع ضقيل كلاماي ) هبف نولوّقيو ةمايقلاءوي توملا |

 ظ

 ا

| 

 ريبز هللاَشإ ندع ليج مظعاوش ى داك لاق «« كن رق 2 ةيامعت كنم ىوقاوهام | ا

 | نامزلا ةآ سم ىف ىزوملا.نبا.لاقو:* ىموم هيلع هللا مك ىنذلا للا ريماكريبز سوماقلاىفو |

 دلل يتبل

 | خيشلا ةرضح ميجلاب ةيتواحلا انتقيرط عجرم لاق + هتعافشا بابخالا .عيججو ىتقذوو هرس |
 اتحتفنا اذاف هبلقىف نانيعدل نا ما نيننع ناسنالل نا مك ىوسوربلا هداتفاي ريهشلا |

 امهيدهاشي انلق امتاو ةفاطللا ةياغىف امهنكل ناتقدح اضيا امهلو تافصلا لحن امهب دهاشب |

 امال اهل ةقدحال .فىلقلا نيع ءارو .ةيونعم نيعبالا :دهاشال: تاذلا لح نال تافصلا ىل#ت

 كلاسلاو تنيك يقل! نجاولا نيغزويقملا رنكمملا ناقإ ىلات للاب نالاو ةدحالملاتيعزأ
 داحنالاو لولخلا نع الضف ”ىبثب هيلع مكحيال مودعملاو امودعمريصي هدوجو ىنفا اذا لصاولا
 نالف مهلوقىف كلذ داري م ىلاعت هاضد قفوىلع ماتلا برقتلا هب داري داحنالاب ريع اذا لب |

 هنا كاذذا امودعم هنوك ىنعمو ةقيقح نالقتسم ناصخش امهنا كشال ذا نالف عم دحتم |

 ىلافت هللا ىوساف مرظن قعر تبقا تحمر لحيتلا .ناروناوا:قازغتينإلاا نحف عتشيو عال |
 0 لعج نك ىلاعت هللا ىوسامح ىلكلا ضاىعالاو مدانجسىلا ماتلا هجوتلل هسفن دجيالو رظني ىتح |

 | للاىلص دم اندسوهو قلخلا مركال اهيف ةماركلا ةياغو ايندلاىف ةماركلا ةياغ ةيؤرلا نال | ا

 ىهو ةأفاكمال لضف. ةيؤرلاو هلاؤسل ةأفاكم ةيؤرلا تناكل لاؤسلاب ةيقرلا ءاطعاول لقو |

 ىدحاولا ءامالا لاق * ىللاعت . هللا نم ضحي نانتما ىهف اهنف لمعتلاو لاؤسلل لخدمال ةينابر ْ

 ريتعم باتك اهتحصل دهشيال ةغللا لها ىلع ةلطاب ىوعد ىننلا ديبأت ةديفم نل ةلك نوك

 فارعالا ةدوس ميج ماد ديم

 مدعي هنا .ال تررغملا .هلي ريال قرتشملا ىلا نظف نمو: ضالا دل يرترال عاجلا مكاطتملا رون

 انين نيمتزا الا تاذلا مهل ىلحت ناو مالسلا مهيلع ءاببن الاو لحمضي و ىجراخلا هدوجو |

 هلوا اذك 6 ىنارتنل اىلاعت لاق انين نيعتنع لجتلا هبر لأسا+ ىسوم نا ىتح لكلا قوف

 ىموم بطاخف اهبلطي فيكف مسوهيلع هللا ىلص فطصملا ةينرمي ملاع هنال ”ىثب سيلو مهضعب
 مهف كلذب بطوخ اذا هنال 6 ةرهج هللا اثرا اولق ) ثيح هموق عمط هطقل ©« ىنارت نا )

 ارارم ىلحتلا ةداعس لاندق هناف مالسلا هيلع ىسوم ىلا ةيسنلاب سبل ةقرقحلا ىف اذهف هب ىلوا

 خيشلالاقو * ةيدومحلا تاعقاولا ىف م ىدنقا هداتفا مالك انهىلا همالكي و هتلاسرب هانطصاو

 ليق * ىويندلا نطوملاىف ةيؤرلا هعنمىف ةينايرلا ةمكحلاام تلقزاف * مكحلا ةلئساىف هدد ىلع

 أ ثحاف اذه ىلع هسأد ىبيب جارعملا ةليل هبر دهاش ىذلا دومحملا ماقللا بحاص ملسو هيلع

 نومي مهناعم 6 ادبا هونت نلوإ) دوهيلا ةفصىف ىلاعت هلوق هداسفىلع لدي و حبحلقنالو نام يل 2

 ىماجلا ىلوملالاق : ةلزتعملاهلا تيه ذاك نان ها ريالدنا لع لديال هللاىريالىسومناب راخالاف

 تارذ لك ىف ههجو دهاشف * تسامدهاش نسح ثلا ليغ ناهح

 ظفاحلا لاق:

 اورد تس كر هقيطتالل كياذ ىلا رلظنلا: بلطتال :ىاب 4 كبل ىلا ظنا نكلو.إ» |
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 ءران كلذ رذعتب نبخا املف صوصخم هجو ىلع ةيؤزلا بلطف ىسوم لاك .كلذ لوصحو

 ةلوقك ىلا رظنتنل لقي+ل 6 ىنررتنل. 2 قايب فائتساوهو ىلاعتالل 6 لاق 9 ىهتنا نمآو

 ةقدحلا بيلش نع ةزابعوه.ىذلا :رظنلاال كاردا اهعم ىتلا ةيؤرلا ىه تواطملانال كلا رظنا

 :3ىاؤشيإب ( عر : 1 ديدىاوتن] (ىيرتنلإ ريسفتلافلاق * رودلاضعبىف كاردالا هنع فلخت دق هنالٌرملا وحن

 [ةريميدنكر ظن نم ايند رد هك ىرشب ره هكمدش عقاو هجو نآرب ىلذامكح هج ايئد رد أسم
 فشك بحاص ] ةنقاب نيعب لاونلاو ءاطعلاب لب ةيناف نيعب لاؤسلاب ( ىيرتنل إل كرادملافو

 ك5 قافانشاو احلا ينعي ى ا نترزلا يراطخت اكتفت قاود مليت ماقم هكديوك رارسالا |

 دارممئاق دوخ 314 نيعرد تقو نو دو» قح نأ ع نيعرد تعالي نا اريز ىبرا 5

 [ دوخ داوم ماقرا تسرتلماك دوب قح

 كلاتمناوركل قباب دنا تعا ةقااز ةح ره باوج ازىسوم روطزا داس ريم ىنارتنل

 قره سيل هناب ربخال اثم نكيمل واو زاوجلل اين نوكل ىدانل لمي هنال اضيا انا لل دوهو

 روصق .ىلع لدي لب سعالا سفنىف هتيؤر عانتما ىلع لدنالوهف ناسلا ىلا ةجاحلا ةلاح ةلاحلاذا

 دعملا كلذ لوصح مدعو هتيؤرلبلاطلا هيدعتسياملودح ىلع.ةيؤرلا فقوتل هتيؤز نع كلاطلا

 دعب باجحلا كلذ عفتر,مل هايا هتيؤرل خئاملا باجمل نم ”ىش ذئنيح هنف قبسنا ذوجيهناف دعبهف
 لئاواىف نكي روطلانامتان ال ىدنعىضرمب نسل وهو ريسفتلا لهارثك !هملعاهاذهريقفلا ل وش *

 لهاكرد نعديعب قيقحتلاو هتينسعىلا ةبسنلاب ىدمحلا جار عملاريظن كلذناكلب مالسلاةملعهلاح

 «ىلا ر تنل ىلاغتهلوق ىف مهل وق نع ةمالنلاب هللاداَش ا ةمالعلا خش ةرضخ تلأسدقو ءدلقتلا

 ةيؤرلا لاساما مالسنلاهيلع ىسومو ةيؤرلا ىفانت ةيرسثزلا نا لاقف كدوجوو كتيرشيب ىا

 هللا تاذب ةيؤرلا تقلعتول لب ادبا نكمتالىهو ىنوكلا دوجولاو ةيرشبلا هاظولا ةسنلاب

 جارعملا ةليل عقوام هيلع دري تلقف ةيرشبلا لاح لالخمضاو هللا ىف ءانفلا ةلاح تقلعتل ىلاعت

 ةروصوف حورلاو رسلاب ةليللا كلتىف هبر ىأر هللا بييح هنا لاقف سأرلا نيعب ةيؤرلا نم

 لصو ىت>حاورالا ملاءنع لب اهلك مانجالا ملاءنع هريسيف زواحتهنال كانه مسجالو مسجلا

 ءانفلا ةلاح ةريصبلاب ةيؤرلا ف نوكرتشم ءايلوالاو ءايسنالا نا: هللع درب تلقف * مالا ملاع ىلا

 اضياو 6 ىررتنل )ل هلوق ىف ةدئاف ىأف مالسلا امهيلع دمعو ىسوم نيب قرفالف ىلكلا

 ةيعمللا ةينيعلا ماقمىف لصحت امنا ةيؤرلا كلت ناف شرعلا قوفام ىلا مالسلاهللع هجو عوف

 ماتلا خالسن الا ىلا اجاتحم ناكن او ةيؤرلا سمانا لاقف ةيلاقلا ةقرفلا ةيريغلا ماقمىفال ةيلقلا

 اذكو ىسوم ناف مالسلاهيلع انيبأب صتخم بلاقلاو بلقلاب خالسنالاناالا اقلطم ناوكألا نع

 اماو .رصانعلا ملاعف مهبلاوق نوك نيح خالسفالاب.نوربامتا مالسلا مهيلع ءاسالا نم هريغ

 بلاقلاو بلقلاب كلذو ةعيبطلا ملء نع مث رصانعلا ملاءنع زواجتد قف ملسو هيلع هللاىلص ده

 لاؤسلانم خبشلا ةرضح نيبو ب ىرجام ىهتنا/ ادج مهفاف هريغل اذه نوكي ىتأف اعمج

 راكنالا لهاو رايغالل ال بابحالل هياب سس وتفملا صاخلا نساملا ىف هانرواح امو باوملاو

 هللاس دق رضاحلاهبلق هيوحامىلا ةسنلاب رخازلارحبلانم ةرطقلاك كلذ ناك دقو بانترالاو
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 فارعألا ةروس ل |

 جانم وهو هني قرفو توكلملا بابرا نود كلملا لها ىلع هناطلساماو ناطبشلا عسبإال

 انلسرا امو ) 5 ةروسفف ىلاعت هلوق تلقناف * ةنملاىف رشاعم وهو مدآ نيبو روطلاىف |

 ىلتبم ى : نك نا ىلع لدي ( هتناىف ناطشلا ىقلا ىنعاذا الا ىنالو لوسرنم كلبق نم

 ةاحاملاو ةىهاظلا ةوالتلا نيب قرف تلق + ةاحانملا عاوناّنم ىهو ةوالتلا تقو اصوصخ كلذب

 (لسرم ىنالو برقم كلم هيفىنعسيال تقو هللا عم ىلإ مالسلاهيلع هلوقىملا ىرتالأ ةنطابلا
 ىسوم عمساملو ملعاهللاو ىلابب حال اذكه دمبلا نيلفاس لفسا ىلا دودرملا ناطيشلاب كنظاف
 لكلانا عم رظنلا ةذل فيكف ربخلا ةذل هذه لاقو هتيؤر ىلا قوشلا هيلع بلغ هبد مالك

 بلط 'ىثب رفظ اذا قرتلاو واعلا بلط ىلع هترطفو رشبلا ةلكاشو هتلك اش ىلع لمعي
 ىسرافلا ريسفتلاىفو * ةيؤرلا لأسف لاصولا ضيفو لاما ىلتن م ىلعا الو هنمىلعا وهام

 هكدرك شومارف ديشج تبحم قوذ ةعرج ىقابد مالك ماجزاو دينش قح مالك ىسوم نوج ]
 [ تساقل ٌهدهاشم ىاج تنجح نوجو تسالعا سودرفرد هكتسبلابخ تساينددد وا
 ةيؤرلا ىنعمي رظنلاف كرا # كيلا رظنا 8 كتيؤرنم ىننكم ىا كتاذ « ىندا بر لاق ©
 نوك مزاي ىتح ىمومىف ةسدقملا هتاذ ةيؤر ىلاعت هللا اخ نابل ىنرا هلوقب بولطملازا الا

 هنكمي نأ هببولطملا لب دساف هنال كارا ىتح كسفن ىنرا ىنعملا نوكي ناب هسفنل ةياغ ”ىنثلا

 مسا هيلع قلطاف ىلاعتهايا ىسوم ةيؤرل بيس ةيؤرلا نم هايا ىلاعتهنكمتو ةسدقملا هتاذ ةيرنم

 مالسلاهيلعىموم لاقامل لاق امهنعهللاىضر سابعنبانع  ىور  ازاجم هنع ةببسملا ةيؤرلا
 ىن فلا ةئام هماما اذاف رظنف (رظنا لاقوإ)لبجلاهلز رباو باجحلا فشك (كيلا رظنا ىتدا)
 ءاغوم داسحالانا ملعاو «* ىبرا قرا لوَش مهلك نييلم نيمرحم ى تلا رول

 توقو تاسطلانم هتيذغام كدسج توق١؛ تاقوالا ءافصب وفصت لاوحالا كيذك تاوقالا

 اهيفاف تلج قاوالا كفص الكو تاولخلا تاقوا ىف تاماطلا تاوقا نم هبي رام كحور

 لواطتلاو كلاف ةسيحنم كتمه لوخو ةسمطنم كتريصي نيع ناك اذاف ىتاعملا ىهاوج نم

 ةستقم بنغلا ةوذج نم مهفراعم راونال مهرئارسو ةسجبنم مهبواق نويبع موق لزانم ىلا
 ىغاصالا فوقو فقتنا كلىئبنيف كيفكيو كنم هلا اءِيام كبسحو كيف سيلا عدتالف

 زواجتام هناحبس قمللا ةيبرت رح ىف الفط ناك امل ىسوم هللا ملك اذه رباك الا بادآب بدأتتو |
 لافطالاماعطب ىضرام لاجرلا غلبم غلباملف 6ريقف ريخ نمىلا تلزتال ىلا برإ) لاق لب هدح

 ىسومنافىلاعتللاةيؤر زاوج ىلع ةعامللاو ةنسلا لها ةححوهو 6كيلا رظنا ىلدا برال لاقلب |
 لع كلذن وج رهو .رفكىلامت:ّللا لع زوالا ام ناؤج ذاقتعاو اهلا سول اكناؤويجاطتلا ١
 نيدلا ردص ريبكلا خيشلاةرضح لاق * ريستلا فاك رفاك وهف ءاسثالا نم دحا ىلع وا ىسوم |
 | دحال لرصحلا رذعتم وهام لكنا لمكلا نأش نم ىدوادلا صفلا مت كف ىف ىونقلا |

 | قحلا مهريخمنا الا ليحتسيالو رذعتم ريغ مهتيلباق لاك ىلا ةبسنلابو مهدنع وه قلخلا نم

 | هتلاحتسابزومكحيو مهبر نوقدصي ذئنيخ طئاسولاو داوملا صاوخنم جراخ صوصخ رابخاب
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 ةطساو ريغ نم 4 هءردطكو 0 فلا ريررص عمسو ازراب شرعلا ئأزو ءاوهلاىف اما ةكمالملا

 هصاصتخال ميلكلا مساب صخ اذلو هبر هلك ام عمسي إف هعم ليربج ناكو ةكئالملا ملكياك ةيفيكو
 كلملاو باتكلا ةطساوب هللا مهملكيامتا مالسلامهيلع ءايبنالا رئاسزاف رسثبلا نيب نم كلذب

 اهكرحي ةل ًالاوعئاصلا دنع ةلآلا ةلزنمي هسفن دهاش عطقنم ريغ ىنادحو ددمب هلك لب قولا |
 هريغنع هزيمو قملا مالك هنا لع لبقو * لمعتو عنصت ةلالل سيل هنال ءاشي فيك ذاتسالا
 اعمس هلك دوجولا راصف هعمسك هحراوج عيمج تراصف ةتسلا بناوجلا نم مالكل ا عمس هناي
 ةفص ىلاعت همالك هشاوحىف خشلانبا لاق + هعمسب اهدجوام هدوجوب مالكلا ةذا دجوف

 هتاذنا عم ىلاعت هتيؤر دعبتالاكو تاوصالاو فورحلا هذه سنج نم تسيل هتاذب ةمئاق ةيلذا |

 ١ كيويعلاو كءركعا سنج نم رمل هنوك عم همالك عامس دعسال كلذكف اضرعالو امسج تيبتلل |

 | لكم ر ظني ضح عمسو ضحب نيعو ضخم هجو ةرخ آلاف نمؤملا زومرلا لحفو ىهتنا |
 | اذاو ةصاخ ةهج ريغب ةهج لكن م وضع لكب عمسي اذكو ةهج لك ىلعو ةهج لكبو ةهج
 , راشا# تاهجلاب هرصيو هعمس بجتحالو تاهللا نم هيف سيل هجو لكي هدهشي قا دهاش
 | ديسلاقاك ايندلاىف ةرخآلا مكح هللصاولا لماكلاو ( هرصبو هعمس تنك ) هلوقب هناحبس
 ' ريقفلا لوقي + ىهتنا ( اوبساحننا لبق مكسفنا اوبساحو اونومبنا لبق اونوم ) نيلصاولا

 ١ نكل تاوصالا كاردال عمسلا ةساح قلخناو ىلاعتهللانال راكنالاو حرجا لحمب سيل اذه

 ١ كاردالا كلذ نال مالكلا ءاملع هيلا بهذ ىرخا :ءاحب كرديام ةساحب كردينا زوج

 كاردا ةرصالا فرص بيقع قلخينا عنتمالف ساوحلل ريثأت ريغنم ىلاعتاللا قلخ ضحمب
 | قلخام هف ىلاعتهّلا قلخينا زوجي ةيناسنالا ءاضعالا نم وضع لك نا تيئف الثم تاوصالا

 هلال لبق * ىسومالا ةهفاشم ءاسنالا رئاس هللاملكي ملل لبقنا * تاوصالا كاردانم عمسلاىف
 | ابدا ابغا موق نكيملو دوهملاو نوراقو ناماهو اوع] شك اولا ام ءادعالا نم مهل نكي

 نفكو هن وعد لواقى الذقماا طبقلا ةرحس ئرتالا همالكي هلل ادصخف هموق نم املك ىسقاو

 , ايالبلا نمد نحتماام هبل محتل همالكب هللاهدياف ةريثك تازجعم مهتدهاشمدعب دوهيلانم موق
 ريغ ءاسالا ءادعا ىلا ةيسنلاب وهاما دشاو ىوقا ىموم ودع نوك ريقفلا لوي * هموقىف
 / رهظا لب الف لهجوبأ اماو قرفلا دنع نما نوعرفنا تبث دق هناف لسوهيلع هللا ىلص انين
 | ةيؤرلاو ةماكملاف مسودهيلع هللا ىلص هماقم ولعو هلاح ةوق هنم ربتعاف عزنلا دنع ةوادعلا
 | اياصو مايا ةثالثف ةلك فلا نيعبراو فلا ةئامب هبر ىسوم ىجان ) ثيدحلا فو جارعملا ةليل
 | ريغ ملعا هّللاو اذهو ةليلو اموي نيعبدا ىسوم هللا رك مهضعب لاقو + طيسولا ف اذك ( اهلك

 | ىخايغا ضعب ىدح لاق ضايع نب ليضف نعو# مبلعتلاو ىحولا ىلع ةمدقتملا نيعبدالا
 | لالا هذه ىلعوهو هنم وجرتام كليو كلملا لاقف هبر ىجانيوهو ىسوم ىلا ءاج سيلبازا

 ( ناطش )

 )أ

| 
 ظ للا اك امل ىدسلا لاق اذكو * ةنلاف وهو مدآهببانم توجرام هنم وجرا لاق هبر ىجاني

 | ك.لكتناهيلا سوسوف ىسوم ىدي نيبنم جرخ ىتح ضرالاف سيلبا يبا صاغ ىسوم
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 مهتبثف ىتما ىلع ىتفيلخ هللا لاق لسو هيلع هللاىلص انلوسرو نينالثلا ىلع ديذ ىذلا رشعلاف
 أ هللا نا امهل افرش قكيو محلا نهشالانم.ةجنلا اذو ةدنقلا اذ:نا معاو * قحلاىلع هللا

 ثيدخلاىنو تاحالملا تاقممو تاجاحلا لوبق لحم امهلعجو امههوصي ىسوم سما ىلاعت

 | ( ارششع لدعي مرحلا رهشالا ريغنم موب مايصو ارهش لدعي مرا رهشالانم موب مايص)
 ةئامعست ةدابع هل هللا بتك تبسلاو ةعملاو سيلا مارح رهش نم ماص نه ) ثيدحلا فو

 رهشالان م ةدعقلاوذو مرحلا رهشالا هيلاهبحاف نامزلا هللا راتخا رابحالا بعك لاقو ( ةنس
 ًايهتي نا كلاسلا ىلعف * هلامارتحا لاتقلا نع هيف معدوعقل ةدعقلا اذ ىعسو فالخريغب مرحلا '

 | لاصولالاونل فوشتم هحور ىبسوم ناف ىنطالا كاسمالاو ىرهاظلا موصلاب هبر ةاحانمل هنق |
 رهظا امناو ةليل نيعبرا ناك ةقيقلاىف داعملانا ةياآلاىف ةراشالاو © لاجخلا ةيؤرل بلطتمو

 ىلعىوقبال نا هل لوستو نيعيرآلا سفنلا ثكتستالتلو ةيرشبلا فعضل ةلل نيثالث دعولا
 ّ ةيصوصخ نيعبرالل نا هيفو رشعلاب اهمبامث ةليل نيثالث هدعاوف ةيرشبلا فوخ هلخاذبف كلذ ظ

 بولاق نم ةمكحلا عيباني روهظىف اصاصتخا اهل نام ءاينالل مالكلا عاّمسا قاقحتساىف |

 ىلع هيلقنم ةمكحلا عيباني ترهظ احابص نيمبرا هلل صلخانم) مالسلاهيلع هلوقك ءايلوالا |
 مظعالا شرعلا عيبرتك ةيلكلا قئاقحلاىف راج عيبرتلا رس نا نافرعلا لها لاق * (هناسل |

 | هحور خفنو مدا قلخنيب ناكو ةيوسوملا نيعبرالاو ةعبرالا ناكرالاو ةعبرالا رصانعلاو

 راشعالاو داح آلاف عيبرتلا ةروص اريثأت لاكشالا لكاف ةرخآلا عمح نم عج عبرا |
 | ايارسلا ريخو ةعبرا باعضالا ريخ ) هلوقب مسو هيلع هللاىبص راشا م قولالاو تالاو |

 | وهو هل هانددحو ءهانبعو هاشقو ىذلا انتقول ىا  انتاقبمل ىسوم ءاحاملو # ( ةئامعبرا

 ماللاف رهشلانم نولخ رشمل هتيا كلوقىف م انناقمب هئحم صتخا ىا نيعبدالا مامت

 سلجماىف امهنيب قرفلا قيس دقو تقولا ىنعيي تاقيملاو دنع ىنعمي تسيلو صاصتخالل
 هترضح دنع دحاو ىزثلا تحنو ىلعلا قوفو ليلا ىف مالكلاب هللا هدعومل لبقنا + مدقتملا |

 ترقتساام ضرالا نال درفتلاو ولعلاو تاشلا فصو لب 1ىفنا لبق + تاهملانع هزتموهو

 تيثتلا ةفصي اهفاصتال اهيلع ةنامالا ضرعو هنم ةمكح اهدتواو اهيقحلا اهتنثاف لاجلا ريغب

 قلعتو مالكلا دهشمي اهفرشو ةنكمالاف لابجلا لضف كلذلو ىلعتلاو درفتلاو نكقلاو |
 | ادبف اهيلع ىسوم ةاجانمو اهبف ىدمحلا ردصلا حرشو اهيلع ةنامالا ضرعو لاما ىلحت

 ىوسوربلا ىدنقا هداتفاب ريهشلاخسشلا ةرضحلاق * الوضفمو الضاف تاماقملاىفنا كلذنم
 بهذيال هنا مهعم ةمالعو ةيلاخلا عضاوملاو لابجلا ىف مهتعامحو حاورالا ةعامج ةعامجاريخ

 اذهىف ناكملا اذه ىلا اّمجاما نحنو لاق ءاتشلاو فصلاىف هتراظنو عضوملا كلذ ةرضخ |

 | حفسفف ةسورب ةنيدمىف ةفيملا هتيواز عضوم هبىنع ريقفلا لوق + مهئيجم ىلع ءانب لبجلا

 | لاقو * هرس هللاسدق ةعلقلا لخادىف ىلاعلا هدقسم ترزو هنرز دقو كانه فورعملا لبجلا

 خسارف ةعيس ىلع ةملظلا هللالزناو هنون-نهطو نهطتقليزبجة عمو ءانسروط ىلا ءاح بهو |

 ىأرف ءامسلا هلطشكو نيكلملا هنع ىحنو ضرالا ماوه هنع درطو ناطشلا هنع درطو |
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 | نمل لد نال لاح اكل [ةهاثر1 نم اذن دفق لدغ انا لو عبضن رضخلا .لتسق موت |
 | ةحصىف موي فصتىف عاج ىتح ءالتسالا ىلع ءالبلا دازف ءالتبالاو ناحتمالاو بيدأتلا رفس

 ماعطلا فقوملا ةبيه هاسناف قحلا ةبحصو ءاقللا رفس هيلا هرفسو لبججلا هروضحو قولخلا |

 ملكينا هركىا هيف فولخ ركنارهشلا خلسناو نيثالثلا متا امل مث هريغنم هانغاو بارشلاو |

 تلاقف هغضف ضرالاتابننم ًايشلوانتو بونرخ دوعي كوستف مئاصلا ف حبر هف حدو هبد |
 تملعاما هيلا ىلاعتهللا حوا لبقو * كاوسلاب هتدسفاف كسملاةحتار كبف نم مشن انك ةكئالملا |

 راهن رخآ ىف ىبفاشلادنع كوستلا هركاذاو كسملا عررنم ىدنع ببطا مئاصلا ف عدنا

 ةجحلا ىذ ن٠ مايا ةرششع اهيلع ديزيناب ىلاعت هللا ىماف فواخلا ليزي كاوسلان ا ىلع ءانب موصلا |

 ريسفتلا لها لاق اذك رحنلا مون ملكلاو ىجولاب فرشتف ماصف هيلع ناكام ىلا هوفدوعبل

 وهو الك نيعبرا موصلا مايا نوكيأل نا مزاي رحنلا موي ناكاذا ملكتلاو ىحولانا هيفو *
 حال اذكه هتعيرشىف اعورششم رحنلا موي موص ناكوا ىلايللا ربتعت نا الا مهللا صنلل فلاخم |
 راتخي نا ىلاعت هللاءىما ةاحانملل لبجلا ىلا قالطنالا دارا امل مالسلاهيلع ىسوم نا مث * لايلاب |

 ىلاعت هللاةمارك نم هنودهاشيام ىلع هل اودهشبل لقعلاو جحلاىوذ نم هموقنم الجر نيعبس |

 / لبق 6 نوره هبخال ىسوملاةو ٠ ىلاعتلاق اك هموقف هاخا نوراه فاختساو لعفف هايا |
 | ه6ىنفلخا © ناب فطعنوراهو ىدادخلاريسفتىف اك هيف ةدابعلاب سعاىذلالبجلا ىلا هقالطنا .

 ظ جاتحيام 5 حلصاو 0 نورذيو نوتأيامف مهبفادو 5 ىجوق ىف # ىعاقم مو ىتفلخ نك

 | مهفلخا ام ىلع مهتيثو اهيف داسفال ىتلا ةحلاصلا ةريسلا مهيفرسو مهروما نم حالصالاولا

 | كلأس نم عبتنالو ىا 46 نيدسفملا لبس عبتتالو 98 ةدابعلا صالخاو ناميالا نم هيلع

 | الاح مهفالخ ةرثك دهاشي ناك مالسلاهيلع ىموم نا كلذو هيلا كاعد نم عطتالو داسفالا |

 | اريخ ىلاعت لاق ةوبللاىف ىمومكيرش ناك نوراه نا لبق ناف * مهسماىف هاصواف لاح دعب

 ١ هلعفب اهدحا درفنيال ”ىثب نارومأملا انلق * هفلختسا فيكف («ىرماىف ةكرشاوإل ىسوم نع
 | ىسوم لاق هلانيعم نوراهو اهيف الصا ناك ىبموم نأالو ىنفلخا لاق كلذإف هبحاص ىمابالا |

 | سما املو حاولالل ىطعملاو صوصخلا ىلع ىجاتملاوه ناك اذهلو («ىنقدصي اًئدر ىم هلسرافإ

 | هموقىفهفلخ ةاجانمللروطلاىلا بهذاملو نوراه هعم كرشي نا هللالأس نوعرف ىلا باهذلاب .

 ' مهتاكرح نال رباكالا ىلع ضارتعا ال نكلو ىهاظلاف ضارتعالا عذوم وهو هفلختساو |
 عنصال الاكعت هللا نم ةدراو تاماهلا ىعاودلا كلتو مهبولق ىعاودنم ثعش اما ةرهاظلا

 ضارتعالا هنع طقسو قيفوتلاو قيبطتلا هيلع ناه ىهلا ىماب مهئادود فرعن اهيف مهل |
 ١ مهضعب انلضف لسرلاكلت )) ىلاعت لاق ام ةلضافتم ءاينالا تاجرد ناعم قيقحتاا بامسا ىلع

 | صمالاىف ةكيرش نوراه نوكو نوراه نع ةاجانملاعنم ىموم نع ةيؤرلا عمن (ضعب ىلع |
 ظ الاجر ماقم لكل ناف نطابلا ىمالا ىف هفيدر نوكي نا ىْصتَسال رهاظلا |

 ا انتو نحل ظفايتوت تشن هشوك ,نعاانك ) عا دتكاو نأأو مخ كلم تائاصم نومز |

 ١ لحملا اودبعف هموق ظفحف هيلع دمتعاو نوراه فلختسا مالسلاهيلع ىموم نا رلظنا |

 فد



(| 0) 

 2ث ل لل ل لا نسون اسفل ايسو نارك ع 10 يول قر
 00 ا ا ل م ىلا و لا
 هل ل ل ل ا م نو ا سو را
 هموم د وع ج دوم هركو ضع 0 وج وت ءعسصخ بكف يدك" مص ١
 مييوج صوم 46 يوم © د[* مك وه رس رك عم ب وص <

 موج سوف درج ذو وج وجو“ بكد سكو صج « ص رصتج © ري ١
 | كوم وج جرم م ركع ضم وم رج مج مو ركع نكتم 6 دك لج جمس

 ومو و بور مكص ع مجص كمر ضل جر
 1 اح ل أ هويت 1 ال نب كرش يت
 موج تم يح تح مسك م ع جولوسل 4 م محم ضخ ركوب 2-0

 ءيصبم قم مو جومري م مك“ ممم م“ سريع
 جنب _ووخ وج وبسم هج « وكم كمر ىجتف وعم

 وم رك طر لل ريوس |
 م ذل صاج مع م رستم ورح رو دل )مج
 اص ضل صل سلا ل دنا نايل سكنا سك

 وم زول تعز وسل
 2 فق م مانا . نسل كل سفن وحرب
 سابا ميلا يقاس سا ل حرت دق وكن كلل

 ه0 يا عر يسمو د دلو كانو سل عر نع
 ييلوصما مد عيسسسالو  ميسسر ل | يسستو يم مسجل 6| تمر ب_وتبسم نيج مجم معرب
 ردك وجر اج رو مست” وم ترص مورو رص مريكص سم سر عج تنضج
 مى فرع وتوك موك ىرتج وموكسل بص صرت وع ع ءادأ < م

 مدع روم موج وضم ب
 مص ومرجع ميد ووك مو كر
 | بع نك روج جس ع روصل + م صوم نت يصرع ا حك
 | «روورج مصع ووو مولا يطع مكب 0 يم حت رسمك + ومع وك ف مو

 | كررت م ومص و ميني ميج وعم سمع مو جريت < كج عت
 | روك 0 ةيج جوبر يويستم مقص يع م0 يبتعم ء بوب صبح رم كير سو م دوج
 | رجة مكب م ع سرج وجعي هاج يجول سك نج يلسن
 كم كك عكف يأ كسر رومي ميك متكتج جك هج جرينتش هك سم رمهمصب مجد
 ١ موجت موك ضفرص رص يسم ومرتج قج ماو موج شن وي منج نك

 ل اتكيت ل
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 م 7 دبس. ءزجلا

 | وهو رف ىلاعت هريغ ىنبلا نر وع ك1 رانا هيف ةزدملاو ىبا لوتس هان هلاوأ ||
 | ةرهاقلات ايآلا ىمو ريغ اهطعي مل جنب مكصخ ىلاعت هنا لاملاو ىا لالا ء مكلضف

 | كنا ىملاء ىلع ىدادحلا لاق ل دحال اهلثم لصحي مل 57 ةرهابلا تازجعملاو

 | اولباق ثيح مهلماعم ءوس ىلع هي هنفو ءالذا نيدبعتسم متلك امدعب مهريغو طبقلا نم
 | «وواخغش ىث سخا ىلا اودصقناب الضفت ه وقحتس ملا مهلاثما نيب نم مهايا هلأ صيصخ

 ظفاحلا لاق : ىلاعت هلاكيرش هولعش ىلاعت

 | ىدنكفا لهاا رب هكتلود ةياس نأ غيرد + ى اتناوختسا صر حردق ىلاءوتنوج ىناه
 هلىتشي ال ام هتمه قلحيو هردق فرعيال نمل انف

 دنور هنامز تريسرب همه * ناردب تريس تسبب ارقلخ

 اوركذاو ىا 6# نوعرف لآ نم مانجا ذاو 3 ىلاعت لاقف هعبشامو ءاجنالا ةمعن ركذ م

 مهك الهاب نوعرف لآ ىديانم مكصيلختو ا تقوعف مكعم هللا ةعشلص ل داع |

 مكتوغبي ىا 6باذعلا ءوس مكتوموسي  لاقف هنم مهاجما ام ناس فنأتسا مث ةيلكلاب

 2 ب اهبلط اذا ةعلسلا ماس نم هعظفاو باذعلا دشا

 ىا كلذ ىفو 8 مادختسالل نهاوقبتن ىا 4 ؟ءاسن نوبحتسو وج مهنوحبذي ىا

 امهنم دحاو لك ىلع قلطي ءالبلا ناف ةنحم وا ةمعت ىا 6 ءالب 8 باذعلا ءوسوا ءاجتالا

 ةمقنلاوةمعنلا ناف روما كلامنم 6 مكبر نم 9 (تابسلاو تان ايران ولك ات لاق
 ءاروشاع ةلضفو ءاجتالا ىلعمالكلا مدقت . هردق رداش اله« ملظع 0 ىلاعتو هئاحبس هنم امهيتاك

 رصمهىف ةبذعم تناكبلقلا تافص لسارسا ى نا ةراشالاو عي ةمئ بلطللف ةرقلا ةروس ىف |

 اولصو ىا (موق ىلع اونأف ١)سفنلانوعرفو ايندلار “نم ىلاعت هللا اهصلخ املف اهتافصو للاقلا |

 اهوئسحتساف ةيناحورلا ف راعملاو ةلوقعملا ىناعملا نم 6 مهل مانطان عن ونكت ) حورلاتافصولا |

 ايندلارحب مهب زواج ىذلا ىاابرلادراولا ىبموملا «اولاقإ حاورالاملاع ةيتعىلع ف ذوكعلا اوداراو

 ىلع هتشر دسعلا ىلع هتمحرو هللا لضف نا الول هنا ىلا ريشي < ةهلا مهلاك اهلا انأ لعجأ ىموماي ١)

 * د لكلا نكري دبعلا ناكل ىلعالا دصقملا ىلا هغلب نا ىلا بلطلا قدصو ةيدوبعلا مدق

 0 رشبلا ديسل ىلاعت هلوقك ىقعلا سئافننء الضف ايندلا سئاسح نم
 مهنوكر دنع قايرلا دراولاىموم مهل ( لاق ١ 6 اليلق أيش مهيلا نكرت تدك دقل كان

 3 ربتم) حورلا تافص ىنعي (ءالؤهناإ) مكعمهتيانعو هللاردق (نولهجن موق ا ةئنامتوإللا
 اوناكام لطابورل ةيناحورلا ف راعملاو ةلوقعملا ىناعملا ءالحتسا نع فؤكملاو نوكأ رلانم (هف

 ىلزتاىا اهلا مكيغبا هللا ريغأ لاقإ) ةينابرلا فراعملاىلا لوصولاو قحلا بلطريغف «نولمعي

 ليضفت كلملاو نجلاو تاناو.لا نم «نيملاعلا ىلع مكلضفوهو)إ لاصولاو لوصولاريغ الزئم |
 م انيجاذاو) تابهلالا قئاقحلاو 0 لوصولاو تايناحورلاو تاينا.سملانم رولا

 دعبلا باذع ءوش ىا (باذعلاءوس مكن :وموسل )) اهتاقسو سفنلانم ىنعي «ن دوغرف ل1 زه

 ءايرلاةف١ بلقلا تافص نم تاأنلوتمأ نه ىلا ةملاصلا مكلاما نولطعبي ىا عمانبا نوانقي)

 09 تس

 ا
 ا

 أ انك



 فارعالا ةروس مد 707ه جح

 يقرا تيأرف ضرالاىل ىوز هللانا) ثيدحلاىفو ليارسا اونب مهلبق نم نيذلاب دارملاو

 ا ضرالا دع عج عز عمجج ىلاعت هللانا لوَع (اهنم ىلىوزام عابس ىتما كلمناو اهبراغمو
 | دعومث براغملاو قراشملانم ضرالا قافآ عيمج تيأرف تقولا كلذريغ ىفوا جارعملا ةليل
 | نينمؤملا كلو اءلظو اروج كلذ لبق تئاماك اطسقوالدع اهلك ايندلا المي ىلاعت هللاناي هتما

 ظ ىجراخلادهعلل ماللالبقو * قارغتسالا ىلع ضرالاىف ماللا لمح ريدقت ىلع اذه ضرالا عج

 غلب و ضرالا عيمج عمج ىلع ليلدالو نستلل نمو ادهاشم ناك اذا نايل قلغا لقاذا اك

 مالسالا راد نأك هيلع مالسل هيلع هرظن عقو ضرالان م عضوم ىأف اهئازجا عيمج ةّتماكلم

 | لاونلاو مركلا هنمو لاحلا ةقبقحي رعا هللاو رفكلاراذ ناك هنع' ابوس ناك ناكم ىأو:|

 / زواج لاقي لمف ىنممي لعاف رحبلا ليئارسا ىنبب انذواجو 9 لاملاو عوجرلا هيلاو
 ةيدعم انه ءالاف.هبربع نحبلا هريغب زواجو هعطق اذا: ىداولا. زواحو دخاو .ىتعي زاحو
 مهاتذوجو رحبلا مهاتزجا ىا رحبلا ليئارسا ىِنب انزجو .لاق .هنأكف .ديدشتلاو ةزمهلاك |

 أطخاو مزاقلا رحب دارملاو [ تمالب ايرد زا ارليئارسا ىب ميدينارذكبو ] ةيسرافلاب
 لبج برق ةكمو رصم نبي دلب ذفنقك مزاقلا سوماقلا ىف .لاق * رصم لين هنا.لاق نم

 00 علب 53 هفرط ىلل اع هنال مزاقلا رحب فاضي هللاو روطلا

 4 اونأف 9 لاا ا ءاروشاع. موه دولا هاما ربغ هنا تىور د
 يلا ا نيذلا نيناعنكلا ةقلامعلا نم اوناك د موق ىلع 8 اوم ىا

 ىريشخيزلا نعو * ةيلهاجلا ىف برعلاكولم تناك مهنمو نعلا نم ىح وهو مح نم اوناك لبقو
 ا ىف لاق + اهئومز اليو اهتدابعىلع نوبظاوي ىا 6 مهل مانصا ىلع نوةكعي 9 رصمب ةلببق هنا

 ا هسح هفكع لاش [ ندش مقم ىناج ردو نر ن5 ىزيح رك لا تفاوكملا رداصملا جان ا

 | انأ لعجا ىسوم اي # مهلاوحا اودهاشام دنع ه6 اولاق 2 ايظاوم هيلع لبقا هيلع فكعو |
 اهل آل ةفصعقو فوذحمب ةقلعتم فاكلاو . اهنودبعي 6 ةهل ١ مهلاك ف هدبعت الاثم هك اهلا
 رقتسا ىذلاك انئاكاهلآ ان لعجا ريدقتلاو ام نم لدب .ةهل او :اهتلض مهلو ةلوضوم امو |
 موقمكنا لاق 8 لجعلا نأش لواوهو رب ليثاك مهمانصا تناكو فوذحم دئاعلاف مهل وه |

 11 مهنع ردصام دعبل لوعفملا ركذي مل ثيح قلطملا لهجلاب مهفضو ه5 نولهت
 نيذلا موقلا ىن علا * ءالؤه نا © ىمظعلا ةزحعملاو يريكللا ةياآلا نم اودهاشام دعب

 هرسك ىا ا.ه هربت لاقي ليعفتلا باب نم لوعفم مسا «رتو ليئاقلا كلت نودبسي
 | ىلاعت هللا نا ىتعي . لطابلا نيدلا نه ىا 46 هيف مهام ف كلهمو رسسكم ىنعملاو كلهاو

 مهام هلوق .انتاتف ىا اضاضر اهلعجيو مهمانصا مطحيو بيرقنع هيلع مه ىذلا مهنيد مدهي
 | هللا دنسملا ىلع هداتعال ريتم لعاف هيف مهام نوكي نا زوجيؤاهلربخ اريتمو أدم هيف
 مهدصق ناك ناو اهتدابع نم ه6 نولمعي اوناكام © ةلكلاب لح ءضم ىا 4 لطابو »

 قحتسملا ريغأ 4 لا ريغأ 8 ىسوم 86 لاق 88 ضحم رفك هناف ىلاعت هللا ىلا برقتلا كلذب
 | ريغ نه زيمك ى اهلا 9 مك كل كلا عل مكل ىنبا ىا ماللا فذحي « مكينبأ » ها

 ©( كل - ؟6- نايل كود )



 مه[ 774 مساتلا ءزجلا
 سمع 1 توصتصلل للا تتقا

 دوهيلاةغل ىهو ةيناربعلاناسلب رحبلا فىا ملاىف ىدادحلالاق * هلام مظعمرحبلاة لو هت ىفوا |

 نا ىس وم سما ىلاعت هللانا كلذو [رصم كيدزتب مزلف ىايرد دد] (ملاف) ىسرافل ابريسفتلا فو*

 احورخانلنانلقو مهيلحنوعرفل ١ ءاسن نم ليئارسا ىنب ةوسن راعتساف ليبارسا ىنب جرخمي |
 ريذلا غلف ىبصو ةأرماو لجر نم فلا ةئاتس مهو لبللا لواىف ليسارسا ىنب جرخف ديعملا |

 ىهتناو سمشلا تعلط نيح نوعرف مهكرداف فلا اًئامو فلا فلا هعمو بكرف نوعرف |

 اطبس ريشع ىتنا ليئارسا ونب تناكو اقيرطرششع ىننا قلفناف رحبلا برضف رحبلاى لا ىسوم |
 اعمح اوراصاملف اولخد ثيح نم مهدعب اواخدف همم نمو نوعرف لبقاف اًهررط .طبسلكر بعف

 ١ د6 نيلفاغ اهنع اوناكو انئاياب اوبذك مهناب ه8 اوقرغف مهيلع مطتلاف رحبلا هللارما رحبلا ىف

 | مهضارعاو ىسوم اهبءاجىتلا عستلا تايآلاب مهبيذكت ببسب مهقارسغا ناكىا .قاسغالل ليلعت
 قارغالا بترتىلع تادزاو ءافلاو ةلكلاب اهنعنيلفاغلاك اوراص ثمحب اهيف مهركفت مدعواهنع

 ضارعالاو هّللاتإآ بيذكت كلذ عيمرادمزإب اناذيا ليلعتلاب حرصهنكل ثكلانم هلبقام ىلع
 نار طتس القايد لط ا: ماظلا اكارآألا ني دكت نع قطسانجنلا ةرجك حن كلذ نيوكل اهنعأ
 ليئارساىنإ ىنعي * نيذلاموقلا 98 [ميداد ثاريم.# انثرواو  اهنعضاىعالاو لسوهباعأ

 | مهنولذتسيو مهثورهشبوطبقلا مهفعضتسيى ا «نوفعضةاوناك © اننرواللوا لوعفم موقلاو

 انثرو الز اثلوعفم 6 اهبراغمو ضرالا قراشم ب دابعتسالاو ءاسنلا.مادختساو ءانبالا حدب
 ليئارسا اونب اهكلم ةسرغلاو ةبقرمشلا اهتاهج اهبزاقمو اهقراشمو ماشلا ضرا ضرالاو |

 ةفصقازرالاةعسو بصخلاب 6 اهيف انكراب ىتلا ف اهحاونىف اونكتو ةقلامعلاو ةنعارفلا دعب |
 رصنلاب معايا ىلاعت هدعو ةملكلاب دارملا # ىنسحلا كبر ةلك تمبو # يراغملاو قواشملل

 مهلعحنوةمئا مهلعجتنو ضرالا ىف اوفعضتسا نيذلا ىلعنمتنا ديرتو) هلوقبهركذاموهو نيكملاو

 اهماعو ( نورذحباوناك .مهنماهدوئجو ناماهو نوعرف ىو ضرالا مهل نكمتو نيثداولا |

 نوكيال اهمامتو ناسللاو ةرامصلاب هعاّشال مازتلا ”ىثلاب ةدعلانال زاجمالاىلا اهؤاهتناو اهضمأ

 ىلع مهريص بيسي ىا 6# اوربصامي ليئارسا ىنىلع  نابعلاو جراخلاىف دوعوملاعوقوبالا |
 ناكام #8 انكلهاو انيرخ ىا ه6 انرمدو 98 هموقو نوعرف ةهجنم اهودباكىتلا دئادشلا |
 ىلع هعنصي نوعرف ناك ىذلا:انيمدو ىا روصقلاو تارامعلانم « هموقو نوعرف علصإ |

 ريمض ناكمسا ليقو فو ذحمدئاعلا وامةلص ةينوكلا ةلملاو مدقمربخ عنصيو ناكمسا نوعرفنا

 انرمدو هريدقت فوذحم دياعلاو ناكربخ ةلجاو وعرف ىلا كمستم عنصلو ةاوصوللاامىلا كنا ْ

 راجشالاو موركلاىا تانحلا نمزومفريىا * نوشرعي اوناكامو  نوعرفهعنصيناكىذلا
 هللا ءنعا نم زيزعلا نا ىلا ةي آلا تراشاوراجشالاو مو ركلا ف فقس شر علا ريساغتلا ةدب زىفكاق *

 ةيقاعلا نسح هلل عجو ةزعلاجاتب هجوتةللاف لذل'ةاساقم ىلع ربصنمو هللاهلذانم ليلذلاو |
 كلذكاهبراغمو ضرالا قراشمىف مهفلختساف هدعو زجتاو ليشلرسا ىنل دعوا ىلاعتهللاو |

 مهتفلختسل تاحلاصلا اوامحواونم[نيذلاهللادعو إل رونلاةروسىف ىلاعت لاقاك ةمالا هذهلدعر |
 مجعلاو برعلانم رافكلا ضرا ضرالاب دارملاو ( مهلبق نم نيذلا فلختساك ضرالا ىف |
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 ارباتهم نيب هماب نك حلص * اربا نبا روخيوش ىسوم موق

 اطيبعامد ريصتق اهصمشق ةبطرلا راجشالا قارواب هنونأي اوناكو شطعلا هدهجا نوعرفنامث
 ىسوماي كهلاب مسقا نوعرف لاقف مدلاالا مايا ةعبس نوبرشيالو نولك أيال اوناكو اجاجاوا
 سما نم ناك نا ىلا ,هرفكل اوداعف مهؤام بذعف اعدف كلننمؤنل مدلا اذه انع تفشك ل
 ءايشالا هذه مهيلع انلسرا ىا انلسرا لوعقمنم لاح © تالصفم تايا 8# ناك ام قرغلا

 ىنعم لقو هتمقنو هللا تايا اهنا لقاع ىلع لكشبال تانيم تامالعو تايا اهنوك لاح

 نوربتعيله مهلاوحا ناحتمال نامزب ضعب نع اهضعب لصفزاب تالصفنمو تاقرفم تالاصفم
 ةدحاو لك دادتما ناكو رهش اهنم نيتنلا لك نبب ناك امو دانعلاو ةفلاخلا ىلع نورمتسوا
 ىهورك ] :6نيمرجم اموق اوناكو © اهبزاعيالا نع اومظعتىا 5 اوربكتساف ف اعوبسا اهنم
 مهيلع عقو املو 9غ [دندرواين ناعيانآ عباتتو تايا ٌيهاظت دوجواب هكرفك رددناعم ىنعي مرحب
 كلت نم ةبوقع مهيلع عقو الك ىا هريغو نافوطلا نم روك ذملا باذعلا ىا 6 زجرلا
 عدال ةلص ءانلا 5 كدنع دهعاع كبر انل عدا ىسومأي 3 ل لكى. اولاق 0 تابوقعلا

 َللادهعنمكدنعام قحب باذعلا انع فشكي كبر انل عداىا ةوبنلا دهعلابدارملاو ةيردصمامو

 ايالبلا نم مهباصاام عدل هتمال ىلا وعدينا اهاضتقمو ةوسشا قحذناف ةوسلا وهو ىلاعت

 هاصؤاو .الوسسز هن املا ىلاعت ةناف' اهي ادوهعم, اهتوك ىف .ةغلاسلل ادهع'ةوثنلا تتم نكلاو
 دهعلا سفن تلعفل هدهعو هيىصواامت ةوبنلا تلعج. دقف غيلبتلا قاثيمو ةلاسرلا ءابعا لمح

 نآ و هدركد رعهجن اب ] ( كدنع دهعاج ل ىسرافلاريسفتلا فو * اهبادوهعم اهنوكىف ةغلابملل
 [ دنك تبا اقاوم ازوا نوح انك هدرك هدعوونأب ون :ىادخ, ىعت تنبت كيدزت ده

 نيل © عدال ةاصاضياءابلاو هتجاح بلطف ىلاعتهللا ىلا عرضتملا هبوعديامت اهبربع ةلوصوماف

 نلسرنل و كل ننم ؤنل ه انيلععقوىذلا 6 زجرلاانع #9 [ىنادرك لئازو ىربزاب]ىا #«تفشك
 لامعالاو ريخستلانرم مهنقلطنلو ةسذقملا ضرالاوهو مهئابا نطومىلا :6 ليثارساىبكعم
 نوكلهمواهيفنوبذعب نامزلا نمدح ىلا ىا*6 هوغلاب مه لج ىلازجرلا مهنعانفشك الف 8فةقاشلا

 لج الة فص هنا ىلع رجلا لع “ىف هوغلا.مههلوقو انفشك املهلوَم قلعتم لجاىلاو قرغلا تقووهو

 فقوتو لمأت ريغنم ثكَلا اوأجاف مهنع انفشك الف ىا امل باوج * نوثكتي مهاذا
 ديراو باقعلاو ماقتنالل ثكتل 'ةيبج-!ءافلا ه6 مهنمانمقتناف [ناسكش دهع] ىمزافلاب ثكلاو

 خسشلا نبا لاق * لاحم ىلاعت هقح-ىف ىشتلا نال بضغلا هلثمو كالهالاوهو هتجيشن ماقتنالاب
 لكو ءايسالانال هتاذ ىلا ماقتنالا -سا امناو ةثيسلاب ةئيسلا ةازاجم ىلع عقاولا باقعلا ماقتنالا
 ىنعملاو . مهئادعا نمماقتنالاذخا ىف مهنةيلخ هللاناكف هللابنيقاب هللا ىوسامعنيناف اوناك ءامل والا

 ىلاعت هلوقناف متارجلاو ىصاعملانم اومناسا امل هموقو نوعرف نم ىأ مهنم ماقتنالا اندداف

 ببسلا ىلع بيسملا مما قلطاف امهنيب ءافلا ل وخد حصيالف مهنم ماقتنالانيع 6 مهانق ىغاف
 ةيريسفتءافلاو .ماقتنالا قلطم دارملا نوكيا زوجبو ةدارالا نع كفني+ل ماقتنالانا ىلع اهيبنت

 هرعق كرديال ىذلارحبلا ف ىا * ملاىف ف 101( برلاقفهبرحون ىدانو ) ىلاعت هلوق ىفاك

 هج مع اكتم تس دج روح حصص نس دع مه كم دوج يطعم معسل ع حلل مق ل ملا |

 كسا 2حبات ©ششللللاللالاللالللللللللللللل ابل

 لا ارىطيس ىطق ندرك هبال نابي رد مراهج رتفد رخاوارد
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 رك ذي هناف ىنخ ناصقنهنا عدفضلاريبعت ةيدومحلا تاعقاولا فو * هبسقع ءابولا عب ةداعلا ىلع |
 ةأرما تذخا اذاهنا هصاوخ نمو . هنف لخدا لبكلاىف هناصقن لجالف الاك لصالاىف ناك هنا
 اذا همدو لبحنال اهناف ءاملا ىلا هتمرو تارم ثالث هيف تقصبو ءافآثتتقاو املا عدفض

 كاتس ىلع حو اذا ةماحالا عدافضلا محشو ادبا تشمل هرعش قت ىذلا عضوملا هب بط

 ةكر واساحىبب ناتسبىف يحاص انلو لصوملاب تنك دقلو ىروزقلا لاق * عجو ريغنم اهعلق
 لاقو لجر ءاح ىتح هلاطبا نع اوزجمو اهقيقسس ناكملا ناكس ىذأتو عدافضلا اه تدلوتف |

 تلو هك مدلاو 0 كلذدعب اقيقت اهلاوعمسل مل إو اولعفف ابولقم املا ل اتشط اولعجا

 مهو ءاملا لخدو هتني.نم دحاو جرخنا عيطتسمال ةديدش ةملظ مايا" هسا اورظم مهنا

 قتاعلاو رحنللا ةرغث نيب ىذلا مظعلا ىهو ةوقرأ عمج ىهو مهقارت ىلا هِف اوماق ىتح |[

 ةطلتخم تناك اهنا عم ةرطق هنم نول توب لخدي+لو بكشلانم ءادرلا عضوم وهو
 هلاولاقفمايا ةعسمادو فرصتلاو ثرحلانم مهعنف دكرو مهضرا ىلع ءاملا ضاف طبقلا تويس
 شعلان م تينق مهنع فشكق اعدف كب نمؤن نحنو انع فشكي كبر انل عدا مالسلاهيلع
 هللاوالف امصخو الع ةمعنالا ءاملا اذه ناك امو هانم انك اذه اولاقف هلثم دهعبملام ءالكلاو

 ثحب دارخلا مهيلغ هللا ثعبف ارهش مهرفك ىلع اوماقاو دهعلا اوضقنف ىسوماي كبنمؤنال |

 مهبايثو مهفوقسو مهباوباو مهرامثو مهعورز لك اف اعارذ ضعب ىلع هضعب ضرالا ىلع عقو
 ءارحصلاىلا جرخف رك ذاك مالسلاهيلع هيلا اوعزفف ”“ىش هنم ليئارساىب توب لخدي+لو
 مهضراىف ماقانا دعل اهنم ءاح لا ىحاوللا ىلا عجرف برغملاو قرسملاوحب هاصعل راشاو

 ءالك ةّشب رصم ىحاوت نم عضاوملاضعب ىف اذاف اورظن مث دع ةدارج قبيل ماع

 ثكف لمقلا مهيلع هللا طلسف كينمؤنال هللاو الف اذه انماع ةّقب انفكي اذه اولاقف حراو
 ناكو دارلا هاقباامم مهيضاراىفام عبمج سخحلو رضخا ادوع مهل قييوف مايا ةعبس مهضراىف

 مهجاوحو مهدوعش لكأبو مهشهنيو اهصمبف مهدواجو مهبايث نيب لخديو مهتدطايف عقب
 مهم هريسفت ف ىدادحلا لاو »ع ىردحلا هنم مهبر هظو رارقلاو مونلا مهعبم و مهلوبع رافشاو

 منع عفرذ اثلاث مالسلاهيلع هللا اوعزفمث ن الا ىلا نئانلاى قبو ىردجلاب اوبذعنم لوا

 كانت ره توت لك كلها دقو انب لعفيا كبر ىسعامو اولاق رحاس كنا نآلا انققحتدق اولاقف
 عدافضلا مهيلع هللا لسرامث هلعفاف لعش نأ فا ا بهذا كلل نمل ش ىأ ىلعف انضرا ا

 لوف سو مهعجاضم اهنم 3 تاكو هق ددحوالا ماعطالو بوب :تعكيل لئيم

 خارص هواك خلو ضع مالك عمسإال مهضعب ن ناكو ملكتلا دذع مههاوفا ىلاو ىلغت هو

 هش سولحلا نوعطتسإال ىتح هلحم لوحام اوفاخ اهنم ادحاو اولتق اذا اوناكو عدافضلا

 اهتذبن ةميظع خرب مهنع هللا ف ثكف اعدف دوهعلامهيلع ذخاف اوعرضتو اعبار هبلا اوعزذف |
 رمحا امد اهراهناو اهرابا و مههايم تراصفق مدلا مهلع هللالسراف دهعلا اوضقنف رحبلاىف
 ليئارسسالا' َقياَمَو امد“ هلام“ نوكو ءانا ىلع ليئارشالاو ىطبقلا عمتجم ناك ىتح اطببع
 هف امد ريصنق لا رسالا مثنم ءاملا :صميو هلاح ىلع هام

 (موق )
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 هللبنسالو عرزلا لوطيف ىوقتن البق ةضغ ىهوةلذسلا لكأيف دارحب سيل عدزلا ىف عقب * ىث

 ندبىف عشب ىذلا فورعملا لمقلا هبديري ميلا نوكسو ىاقلا حتفب لمقلاو نسحلا أرقو

 ضماحلالكا) ثيدحلاىفو ظحاحلالاق * نامسنلاتثروا ةبح ةلمقلاتسقلا اذاو هبونو ناسنالا

 ىتاوا ركذي لماح ةأرملا له معتنا تدرا اذاو (نايسنلاث روب لمقلا ذبنو رافلا رؤسو
 جرت ناو ةيراج ىهف نيللانم تجرخناف ناسنا فك ىف اهنبل نم اهيلع بلحاو ةلق ذخف

 لوس هناف هليلحاىف اهلعجاو هندب لقنم ةلق ذخف هلوب ناسنا ىلع سبحزاو نك

 ىتح ارعشوا اشيروا ابوث باضا اذا خسولاو قرعلا نم دلوتي فورءملا لمقلاو هتقونم

 باشا لدبو رطعتو فطنتناو عابطلا لق ناسنالل ناك ارو ظحاحلا لاق * انفع ناكملا ريصي

 مسوهيلع هللاىلص هللالوسر انذأتسا نيح ماوعلانب ريبزلاو .فوع نب :نمحرلا دبعل ضع
 ديدشتلا نم كلذىفامل امهلنذاامل ةرورض دحوف اناك ههنا الولو هنف امهانذاف ريرحلا سابلىف

 حصالاو قراشملا راوناىف لاق * ةيصاخلاب لمقبال هنال لمقلا عفدل ريرحلا بوثلا سبل زوجبف

 كلذلو ةدوربلا نم نوكيىل.ةلانا ةيدومحملاتاعقاولاىفو * ىهتنا رفسلاب صتخنال ةصخرلانا

 طق بابذ مالسلاهيلع هبايث ىلع عقي لو ىطويسلا لاق * فيصلاىف نوكيالو ءاتشلاىف رثكي

 ثيحنم حدحصلا رهشالاوهو رصنخ لثم عدفض عمج “ عدافضلاو لي لمقلا هاذاالو

 سيل لاق ثيح ليلا هركتاو مهردك لادلا حتفب نولوقي سانو ةعدفض ىتالاو ةغللا
 ةريثك عاوتا عاملا مساوهو لبو علبهو مدحهو مهرد فرحا ةعبراالا للعف مالكل اىف ا

 داس ,نيع نم .ىذلاو .ءاملا ف نشدعي و ريلا ىف ضي دافس لح ىذلاف دافس ريغو :دافس نم نوكأ
 عطونا نظي ىتح ةريزغلا ناطمالا بغو تانوفغلان مو يررملا ةفضلا ةماعلا ءابلاف بوس |

 رك ذنع كلذ سيلو حيرلاو رطملا بيقع ةحطسالا ىلع هنم ىريام ةرثكل باحسلا نم
 اهل ماظعالىتلا تاناومحلا نم ىهو ةبرتلا كلت عابط نم ةعاسلا كلتىف هقلخم ىلاعتهللاام او كاف

 ةدحمب فصوبو هنذا برق نم هتوص جرخم اهنم قني.ىذلاو قنيالام اهيفو قئيام اهبفو
 ءاملاف للفسالا اهكف تلخدا قنتالزا تدارا اذاو ءاملاجراخ تناكو قيقنلا تكرتاذا عمسلا
 همالك ىف بتوعدقو ءارعشلا ضعب لوق فرظاامو قنثال اهيفىف ءاملا لخد ىتمو

 ءامكحملا هترسف *« الوق عدفضلاَتلاق
 ءام هيف ىفنم قطني * :لهو ءام. ىف ىف

 كلملا ناحبس اهقمقن ىف لوقت ىرسشخزلا لاق * هنم هللارك ذ رثك ١ 'ىش سيلهنا لاقي نا.فسلاق *

 هقلخ نمدحا هحسام احسست ةلدللا هللا نحال لاق مالسل هيلع دوادزا  ىور  سودقلا

 ةنس نيعبسل ىلزاو كحبدستب ىلاعت هللا ىلع رخفتا دواداي هرادىف ةيقاس نم عدفض هتدانف
 ةلافتشا ىام تيشالو ءاوضخ :تيعطاس لال يتم ل ناو مها ينك ذ نك نايل ل تمح ل |

 ىسعامو هسفنىف دواد لاقخ ناكم لكب اروك ذمو ناسل كب احبسماي تلاق اهام لاق نيتملكب
 تلم مالسلاهيلعمهاربا راني ترس اهناف عدافضلا اولتقتال سنانعو اذهنم غلبا نوك انا
 تدازو ةنسىف عدادضلا ترثك اذا انيس نبا لاقو * رانلا ىلع هشرت ٍتناكو ءاملا اههاوفاىف
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 هلحمو لعفا لعفت امهم هللوقتف لعفا ام لعفت نا ىلع ردقت ال كل لاق الئاقنأك لعفا لعفت

 «هباننأتل» [كنيج ره] ةيسرافلابو ”ىشىأىا نينمؤمب كل نحت اف ءربخو ءادتبالا ىلع عفرلا
 معز ىلع ةبآ اهاومس امناو امهمل نايب  ةبآ نم وف امهمل ريمضلاو هرضحتو انيدإ رهظت
 نحناف 8 اهركستو اننيعا ةيآلا كلب رحستل ىا # اهب انرحستل 98 مهداقتعالال ىسوم

 موقلانا  ىور  ه مهيلع اناسراف 8 كنوبنب نينمؤمو كل نيقدصمب ىا #« نينمؤمي كل
 ناكو اعدو اورفكف تارغلا صقنو نينسلاو ديلاو اصعلا عبرالا تايرآلاب ىموم مهجلاع ا

 كدهع اوضقن هموق ناو اتعو ىتبو ضرالاىف الع نوعرف كدبع نا براي لاقف اديدح

 ةبوقع مهيلع هللا لسراف ةربع مهدعب نملو ةظع ىموقلو ةمش مهيلع اهلعج ةبوقعب مهذخف
 رطم نم مهثرحو مهنك اما ىثغو طاحاو مهب فاط ىذلا ءاملا ىا 6# نافوطلا » مهمئارجل
 اذا ىريلادارحلاناوبحلا ةايحىفو * [ هدئرب خلم] ىسرافلا ريسفتلاىف 4 دارجلاو 9 لبسوا

 ثانالا تدوساو روك ذلا ترفصاو ناولالا هف تدب اذاف ءابدلا هللاَهب هتضِس نم جرخ |

 هبدارا حصنا اذهو (مظعالا هللادنج هناف دارحلا اولتقتال) ثيدحلا فو ذئنمح ادارج ىمسي

 ىنلا ىدب نيب تعقوو هريغو لئتقلاب هعفد زاح هل ضرعت ناف عرزلا داسفال ضرعتي مل اذا

 عست انلو ربكالا هللا دنج نحن ةيناربعلاب اهبحانج ىلع بوتكم اذاف ةدارج مالسلا هيلع

 كلها مهللا ) مالسلا هيلع ىبنلا لاقف اهبف امو ايندلا انلكال ةئاملا ال تمت ولو ةضب نوعستو
 نيملسملا عرارم نع اههاوفا دسو اهضرب دسفاو اهراغص تماو اهرامك ل تقا دارحلا

 ىف كل بيجتسا دق هلا لاقف مالسلا هيلع ليئاربج ءاخ ( ءاعدلا عيمس كلنا مهشياعم نعو

 م اونو ةيفنللا نيددخج_ىعلوءاناب لكأت ةالام نلعررانك لعب نإ نست نعو « هضع
 بوتكمامىللاقوهللا دبعاهذخاؤةدناملا ىلع ةدارج تمقوف سايعلا نب لضفلاو مقو هللا دبع
 بوتكم لاقف هللالوسر هنع تلأس لاف كلذ نع نينمؤملا ريما ىلا تلأس تلقف هذه ىلع
 ىلعءالب اهتثعب تنس ناوموقل اقزر اهتثعب تش ناو اهقزارو دارا ب رانا الا هلال هللاانا اهيلع

 ناسنالا هات امل اداسف رثك ١ ناوملاىف سلو نونكملا معلانم اذه هللادبع لاقف موق
 واهفنا فتح تام ءاوس هلك لحي ةعبرالا لاق هلك ا ةحابا ىلع نوملسملاعمجاو * دارا نم

 هيلع هلوق هلح مومح ىلع ليلدلاو الوا ىش هئم عطق ملسم وا ىسوجم دابطصاب وا ةاكذب

 دارجلاب ناسنا رخي اذاو (دارجلاوكمسلاو لاحطلاو دبكلانامدو ناتتيم ان تلحا) مالسلا

 اهفارطاو اهسؤرتعزتنو رشع انما اهنم ذخا اذا انيس نبا لاقو * لولا نسسعنم هعفن ىربلا

 عاونانم وهف ىرحبلا دارجلا اماو . هعفن ءاقستسالل برشو سباب سآ لبلق اهعم لعجو

 عفان اهمحو اخوبطمو ايوشم اريثك اهنولكأيو برغملا دالبب رحبلا لحاسب ريثك فدصلا
 عمج وهو نادرقلا راكوه لبقو [ هدايب خلم ] ىسرافلا ريسفتلا ف « لمقااو 8 ماذجلل

 توص عمسولاكلذو دارقنم عمسا لاثمالاىفو ريعبلا ىلع طلسم «هنك » ىرتلاب هللا دارق

 تك

 ١ 10 هه دسم دع تصسم مها دجب

 امهم كلوقك نيلعف مزحب طرش مسا # امهم 98 تارّعلا صقنو نينسلاو اصعلا نأش نم

 هناىلقو ةطنخلا نم جرم ىذلا سوسلاوه لبقو اهل كرحتف موي ةريسمنم لبالا فافخا
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 فقارعالا ةرؤع ْ مم 08 ده

 مولا ثوص أ ةناهكلا لها مري لاقف دراب نغم توص فوسليف عم ثالثلا هذه

 ةمؤلا توم َّلَع لدي اذه توف اقع ءورك د اه"ناك ناف"ناشنالا تاوم عع ألذ

 مور نوري ان ىاشكب مرداي * مونشنات نك شوك رد مقسز
 اف ءاملعلاو نيمحلملا رضحاو كلذ نم فاخف ءارمالا ضعب مايا ىف موحنلا تطقاستو
 ىعاشلا للمح لاقف 'ىثب اوباحا

 مالسلا هلع ىتلا ناكو 7 لأقلاب لءافتب ناب سأب الو ةنسح ةلصب هلرعاو هب لءافتف
 نانو علا: كيد تتب ةلئاضا ةنكل لك قدما قنا وأ ةزالطلا اكبر“ لاعلا ةطاغللا

 دجاواي ىنعي دشاراي ععسبف رفس ىف نوكي وا حجل اي دجاو اي سما بلاط وهو دحا عمسلا

 ةريطلاو عورمشم ةعورمثملا رومالاب لؤاةتلا ملاس اي عمسيف اضيرم وا مقتسملا قيرطلا

 3 لع ةرامالاب نالاتتسا امهم «دخاو لكلا عم ةريطلاو لأقل ناب قرفلاو *« اهنع ىهنم

 | ةملكلاف ةيريطلاو ةيميهبلا حاورالا نم ىتصاو ىوقا ةيناسنالا حاورالا نا هتوقاعو ىمالا
 تاكرعكو ارطلا ةلارط والخ ايب لالا تدلك *نآشنالا“ نامل ةيزطا خاف لا ةقالللا

 ىنلازاىوريو * لاوحالا نم'ىش ىلع اهب لالدتسالا نكمي الف ةفيعض اهحاورا ناف متاهبلا

 الع بلق ىنعي الؤافت ناك هنا ةيادهلا ىف رك ذو .اقسُتسالا ىف هءادر لوح مالسلا هيلع
 ىنا هللا لوسراي تلق لاق هنا هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ىورو «انءادر انيلق م لاخلا

 ع هيدس قرفف هتطسف ( كءادر طسبا ) لاقف هاسنا اريثك اًئيدح كنم عمسا

 امم سيل مملاف الاو الؤافثالا سيل مضلاو قرفلاو طسبلا اذهو هدعب 15 تو اف حاط

 0 2 نكلو مضلاو قرفلا هيف تير اناا ععطخي

 زك فيكس ؟كاقعلا اكو للا لذ هيف عشب الل مس تيغصا كلذكف هيف طقس امل ايفوت

 لي ا 6 ملعلا نم اريثك أيش هتيطعا اذكو نيدللا نيب قرفي قزرلا نم

 | دالرالا لملف المقال نزرع و اينما كانا :- نم نمؤي كلذ ءادرلا ىفام

 ىضد رمع نا ىكخ م رومالا ضعب ىلع لدي ءامسالا ضعب نا اي لاوحالا ضعب ىلع لدي
 | نم لاق نبا نم لاق بابش نبا لاق نم نبا لاق ةرمح لاق كمسا ام ملح رل لاق:هنع هللا

 رمح لاقف تن ةرحا اهنأاك دوس ةراح تاذ ضرا.ىهو ةزرطا ىف لاق نكست نبيا لاق ةقرخلا

 ا اعمال هنع هللا ىضر 3 ع داراو اوقرتحا دق مهدجوف عج رف اوقرتحا ةناطاب كالها كردا

 ا لدو نءتسل مو كوبا قرسيو تنا م لاقف قارس نب ملاظ لاقف هءسأ نع اقف نه

 ضيرمانا لاقتو ضرملا رهظانم ناىنعي (اوضرمتف اوضرامتال) مالسلاه.لع هلوق نم مهفيام

 هيدخاّؤولو ضرملا رمح هنم لعفلاو لوقلا اذهف

 غعارج نوح درعا درا د٠ ," غالب ىروجن ر هي تكا

 اوادام دعب هموقو نوعرف ىا 2 اولاقو #3 0 عفاد وهو تانسلا ىلا ئداهلا هللاو
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 | هلع حون نع ناب هنال نييلا باغ اولاق ثيحب بارتغالا نم اذخا هب مؤاشتلاب ابلاغ بارغلا |

 مث 17# 2ع مساتلا ءزجلا

 , رئاطلاب ىلاعت هللا دنع امع ريع همؤشي الو دحا ني سيلو هب مهباصا ءاشامهيأ ىذلا وهو
 | مهلامحا وهو ناعت ىسل] ادع مهم ٌؤش هدس وأ سس ريحا ىلع ه لدتس, ىذلا رئاطلاب هلامدشتا

 مؤهلا نع ةرابع رئاطلاف اهادعامال مهءوسيام مهيلا تقاس ىتلا اهناف هدنع ةيوتكملا ةئيسلا

 نكاو ف موشلا ىلع ريطلاب نولدتسي مهنا ىلع ءاني ليلدلا مساي لولدملا ةيمست قيرط ىلع

 نولوش ام نولوقف مهلامعا موش نم وأ ىل اع هللا نود مهيدصلإ ام نا 5 نوءاعيرال مزكا

 ال نكلو كلذ نوملعي مهضعإ ناب راعشالل مهرثك | ىلا معلا مدع دانكشاف مهنع 062 امم |

 ىلع ةريطلا هنم مسالاو مؤاشتلا ىنعمب ريطلا نا ملعاو * ارابكتساو ادانع هاضتقمب نولمعي

 نولءاندي اوناك برعلا نا اذه ىف لصالاو + “ىبدرلا لأفلا نم هب.مءاشتي ام وهو هعلا تا

 اكان ه.مسإو كريشيو هب ني هئنع ةيحان نم ربطلا ىناو هدصقم ىىلا مهدحا جرخ ناف ريطلاب

 ىتح نيالا ىف مهلوق رك م هب ىلا عجريف احراب هيمسيو هب مءاشتي هلامش ةبحان نم ىلا ناو

 انالاث هلاق (لزُم ةريطلا) هلوه ةريطلا مالسلا هيلع فلل لطباو لب اومءاشتام لك َْق هولمعتسا

 اهبجومب اوامج اذا اررض مهنع عفدت وا اعفن مهل بلحم ةريطلا نا مهداقتعال كرش لاق امتاو |
 ةريطلاالا هعجري مل عجر مث هتيب نم جرخ نم هللادبع لاق * ىلاعت هللا عم اهوكرشا مهنأكف
 رغك ضيرملا تومي لجر لاقف ةماملا تحاص اذا طيحلا ىف ركذو * ايصاع وا اكرششم عجر
 | دقف هرفس نه عجرف قعقعلا حاصف رونفلا ّنلا لجرلا جرخ اذاو . خاشملا ضعب دنع لئاقلا

 ١١ ف اههتعرشا ىجوز سابع زنا ةدتعو رع ننااةينع انك ةمركش لاؤزد» خعاشملا ضعب دنع رفك

 وا هنع اهنم اريطت ربطت نم نا هانعمو ريطت نم الا ةريطلا رضت ال دوعسم نبا لاق * ةبرغلا

 | للا ىلع لكوت نم اماف ههركيام هبيصي دق هناف هتجاح نم هديرب ام هعنمب ىتح هب ريطتي ام هارب
 | ام لاقو ةفوخلا بابسالا ىلا تافتلالا نع هعطقو ءاجرو افوخ هلي هلق قلع ثد هب قثوو
 ظ ديعسيا) ماللسلا هيلع هلوق ىف ام تاملكلاب دارملاف هرمغيال هناف ىغمو تاملكلا نم هب سما

 | الو كريخ الا ريخ الو كريطالا ريطال مهللا لقيلف كلذب سحا اذاف ةريطلا هلق لخدس الا
 ١ تانسلاب بهذي الو هللا الا تانسحلاب ىتأيال ناك هللا ءاشام هللاب الا ةوق الو. لوحالو كريغ هلا
 | نم ناسنالا باصا ام لك ىا هتجاح ىلا ىضمب مث( ريدق ”ىش لك ىلع هللا نادبشاو هللا الا
 | ثيدحلا ىو كتدشمو ككحيف كريدشو كئاضم كا | نذل مؤشلاو نيعلاو نسشلاو ريخلا

 .دلتالنا سقو .اهرهم ءالغ وا اهقلخ ءوس ةأرملامؤشف .(رادلاو سرفلاو ةأرملاف مؤشلا )
 | اذهو اهراح ءوس وا اهقبض رادلا مؤشو .هلع ىزغيال هنا وا هداّقنا مدع سرفلا مّؤشو

 ىلا يكلي روضلا كعص اهفينالررككنلاب ةدلتلا صخ عطقلا ال ةيلغلا هجو ىلع مكحلا
 | اهقرافلف  تاروك ذملاب مءاشت نف ناسنالا هب ىلس امف ةف الا ىلا برقا اهنال وا اهبحاص

 ىف الا ةريطال ىا هنم صوصخ اذه ناب هبل نبا ٍباحا ( ةريطال ) ثيدح هراع ضرتعاو

 (هذح)
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 ىنعي (لاق ) ةيرشبلا عاود نم ىذأتت غولبلادعب ةيناحورلا تاماهلالاو ثادزاولاب ( انتئجام
 مكنع هتبذا عفدي و ةينابرلا تادراولاب اهتافصو سفنلا 6 ؟ودع كلهي نا كبد ئننع) قزلا

 ىلن نم كلذ ىف دبالو اهتافصو سفنلا ءانفال ىف كمال ةيناحورلا تادراولا ناىلا ريشي هبف :

 ةيرشبللا ضراىف قبال هتافصنم ةفصب برلا ىلحن اذا ىنعي 6( مكفلختسو ١) ةسويرلا تافص

 رظنف ضرالاىف ) اهفلختسوو بلقلاو حورلا تافصب اهلدبيو الا ةفص سفنلا تافصنم |

 دقلو# ةمجللا تاليوأتلا ف اذك ةيبوبرلاهن ر كش ءاداو ةيدوبعلا ةماقاىف © نولمعت فيك

 مهىماو مهملا هما لو وب نيذلا هتصاخ؛ نقرا لاراب لهاو نوعرف ,ةموق ىا6#نوعرفلا انذخا

 ةرثكل طحقلاماعىلع تبلغ اهناالا اًقلطم ماعلا ىنعي لصالا ىف هو ةنسعمج ه نينسلاب 8 هللا

 تا غلا م صقنو 6# ايرثلا ىلع بلغ م حينلاك هل ملاك نزلات عقب عيوؤلو هتعا ركنا

 قئايلا ىلعىأي اسمك خرط مهؤاذغو سانلا توق راعلان ال طحقلاىف ةدايز تاهاعلا ةباصاب

 مهتشام لهاو مهتيدابل تناكف نوئسلا اما سابع نبا لاق * ةرمتالا ةلخنلا لمحتال نامز

 كلذب اوظعتي و اوركذتي ى ه6 نورك ذي مهلعل ف مهراصما ىف ناكف تارُعلا صقن اماو

 ذخأملا ةلع لعلف دانعلاو وتعلانم هيلع مهامع اورجزْني و مهبصاعم لجال كلذ نا اونقيت. و

 اهانم ريثك هللا بهذ امك دابعلا ىلا ةعجار ضاسغاب ىلاعت هلاعفا لمعت زيوج ىلع ءانب اما

 هلاعفا عاشتسا ناف هل ضرغلا بترت ةلزئم هل ةرمك ىصام ىلع ةياغلا بترتل اليزنت اماو . هنسلا
 املعمدقا امل اهالوا ثمحب اهل ةيئاغ ةلعىه نوكت ناريغنم ةلدلج ةنقتم طاصمو تاياغل ىلاعت |

 رابتعالاو هابتنالا تابجوم تابيصملاو دئادشلاو نهلا نا ىلع ةيآلا تلد « هنف عازتالام
 مهظقويالو ةمعنلا ةرثك مههبنرالف ةواقشلا لها اماف راصبالا ىلواو ةداعسلا لهال نكلو
 هرس سدق ىدعسلا خيشلا لاق :.ةمقنلا ةدش

 ديفس ددرك هبامركب ىكتز هن * ديب خاشزا لك ديور“ ششوكب

 ءالبو بدج ىا 6 ةئيسمهبصت ناو #8 هللا نمالضف كلذ اوريملو اهلانقاقحتساو انلجال ىا

 مهمؤشبالا اتباصاام اولوقيو هباحصاو ىسو.ي اومءاشتي ىا ه# هعمنمو ىسومب اوريطي
 ىمسههشو بار غلاكريطلا نمريطتلا قاقتشاو امهجرخم برقل ءاطلاىف ءاتلا تمغدا اوريطتيهلصاو

 رئاطلاو ريطلا نولعجم مهتاف هيلع لديام مساب لولدملل ةيمست ارئاطو اريط نما دض مؤشلا

 بوحتك هلصا نع لعافلا دعل ىا بنحتلل هيف لعفتلا ءانبو مالا موش ىلع الدو ةراما

 وه ةنسملاو ريخلا نم انءاحام بيس اولاق املو ةسوبرلا ىعدا امل ةعاس عجووا موب ىمح وا موي

 ذك همسد: ماو ةيئاور ةماعب وح ىشلا# ةقئلللا رمان ال كيشلو الأ نان قل واهلا

 | # هذه الل اولق » تاريخلا نم اهريغو بصخلاو ةعسلا ىا 6# ةنسلا مهتءاج اذاف ف

 | ناك ريبج نب دعس لاق * ةريطلا لصف 'ىحبسو مالا وهو بوحلا نم دعابتو بنجم ىا

 | عوج ةدملا كلت ىف ىداولو اهو ر كم“ قبال ةنس ةئامثالث' نئاغف'ةنس ةثاّمعبر ا قوعّرف' كله

 | ببس ىا 6 هللا دنع مهرئاط امنا #8 اوملعا ه5 الآ 8 هلوقب نيمكحلا نم دحاو لك ىف ىلاعت
 | هتيشمو هريدش و هداضق ىهو هب ةمئاق ةفصو ىلاعت هللا دنع وه اما رسشلاو ريخلا نم مهباصا ام |
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 همه 711 دمع ميساتلا ءزجلا

 ىا هي انينأت نا لبقنم # نوعرف ةهجنمىا 6 انيذوا 8 ليئارسا اونب ىا هك اولق © |

 6 انتثجامدعب نمو ب هدعبو مالسلاهيلعىموم دلوم لبق مهئانبا لتق كاذب نوني ةلاسرلاب
 ىسوم ةوادعل مهب لعشي ناكامرئاسو ءانبالا لتق ةداعانم هب مهدعوتام هب نونعي الوسر ىا

 ةدش ىأر امل مالسلاهيلع ىسوم ىا هي لاق 8 باذعلاو مظلاو روجلا نونفنم مالسلاهيلع
 مكبر ىسع# ةيآلا (هللضرالانا) هلوقىف هبحولاع حيرصتلاب مهل ايلسمهنو دهاشب امموهعزج

 مدعوتو لمفام مكب لعف ىذلا كودع كالها براق مكب د نا جري ىا هي كودع كلهي نا أ"
 وهف هيف هللا عمطاامو عامطا ىلاعت هللانمو اهربخ نومضم عمطل ديعلا نم ىف . ةيذاواب |

 مكفلختسوو #3 هسفن ىلع هيجوا هن أك ريصبف ىفو دعوو عمطا اذا مركلانال بجاو

 داريدقرظنلا 46 رظنبف #8 ةسدقملا ضرالافو رصم ضراىف ءافلخ مكلعجي ىا «ضرالاىف

 دحاو لكو ةيؤرلا هيلع بترتيل ىثرملاوحت ةقدحلا سلقن هيداري دقو معلالا ىدؤملا ركفلا هب

 فنك 8 ىريف ىارظنلل ةياغىه ىتلا ةيؤرلا نع زاحم وهف ىلاعت هتح ىف ليحتسم نيشملا نم

 نابصعو ةعاطو نارفكو رك نم مكنم رهظإ اهسح مكيزاجيف احيبقما انسحأ # نولست
 ايندلا نم دارملاو رظانلا بحعت رظنملاف ةنسح ىنعي ( ةرضخ ةولح ايثدلانا ) ثيدحلا ىفو

 اههبشتلوا ارضخ معانلا 'ىشلا ىمست برعلا نال ةرضخلاب اهفصو امئاو اهعاتمو اهتروص

 اهمعطو اهنسحب سانلا نتتفي ةرارغ اهنوكح نايب هبفو اهلاوز ةعرس ىف .:تاوارضحلاب
 ةقيقللا ىف ىه تسيل مكلاومانا ىنعي ايندلاىف ءافلخ مكلعاج ىا ( اهيف مكفلختسم هللازاو )
 ىا (نولمعت فيك رظانف ) ءالكولا ةلزنع اهيف فرصتلا ىف مكلعج ىلاعت هلل ىعامتاو مكل

 نوربتعت له رظانف كايا مهيديا ىفام ىطعمو مكلبق ناك نمت ءافلخ مكلعاج هانم لبق نوفرصتت
 ءرشنندق ئدتسلا -لاقأ ؛ مهل ام ىف نوربدتنو مهلاحم

 دن ردنا دش خص ركذ نوج * زارف هلناد ىوس اص دور

 دنب ونز ناركبيد دنريكن ان + ناركد بئاصم زا ريك دن

 حورلاىموم «رذتأ) ريكلاو بضغلاو ىوهلا موق هل لاق سفنلا نوعرف نا ةراشالاو ©

 (كتهل !وكرذيو) ةيرشبلا ضراىف(ضرالاىف اودسفبل) ل قعلاورسلاو بلقلا نم (هموقوإ)

 تافص ءانباو 6 مهءانيا لتقئسإب سفنلا نوعرف 6لاق) دبعتال عبطلاو ناطيشلاو ايندلا نم
 «مهءاسن ىحتسنو)بحعلاو ءايرلاب مهلامحا لطبتىا ةحلاصلا اهلامعتا سفنلاو بلقلاو حورلا

 لاق ) ةلحلاو ةعيدخلاو ركملاب ( نورهاق مهقوف اناو ) لام<الادلوتت اهنم ىتلا تافصلاىا

 داهج ىلع 6 اوربصاو للاب اوئيعتسا ١ رسلاو لقعلاو بلقلامهو 6 هموقل ) حورلا 6 ىموم
 نم ءاشب نم اهثروب هلل ) ةيرشبلا ضرا ىا 6 ضرالازنا ١ قحلا ةعباتمو اهتافلاخخو سفللا

 ةيرشب ضرا ثروبو هتافصب فصتف هتافصو حورلا ءادعسلا ةيرمشب ضرا ثروب 6« هدانع

 ةداعسسلاو ريخلا ةقاع ىنعي ( نيقتملل ةيقاعلاو ) اهتافصب فصتتق اهتافصو سفنلا ءابقشالا

 لبق ىا ( انينأت نا لبق نم انيذوا ) هل حورلاموق ىنعي 6 اولاق ) مهنم ءادعسلاو ءايقتالل

 دعب نموإل اهتالماعمو ةيرشبلا فاصوانمىذأتن انك غولبلا لبق ةيناحورلا تادراولاب اننأت نا

 تا مدت
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 | نينوتفم ريغ مالسالا نم اشقزرام ىلع نيتباث # نيملسم انقوتو هه هتامكالمو ءاملا مزاولنرم

 | سابع نبا لاقو * « نويلاغلا امكعيتا نمو املا ) ىلاعت هلوقل مهيلع رده. مل لبق ديعولانم
 ىوثملافو «رصم لين ”ىطاش ىلع مهيلصمث مهعطقف ةرحسلا نوعرف ذخأف امهنع هللاىضر

 دنتخاب رد اهمرج رد الو تسد * دنخانشب واقح نو> نارحاس

 مما )لوي و اهتافص ةرحس نامي ىلعركمماضياسفنلا نوعرف نا ىلا ةراشا ةصقلاىفو ©
 ةرحساي (هوءركمركمل اذهناإ هبناعالابىنعي (مكل نذا نالبق نمإل حورلا ىموم ىا6 هب
 اهلها اهنم اوجرختلا) ندبلاو بلاقلا ةئيدم (ةنيدملافإ حورلاىب-وم ةقفاوم ىف تافصلا
 هتافصوحورلا تقفاوو تنمآ اذاسفنلا تافص ناف ةينامسجلا ةيندبلا تاوهشلاو تامالاوهو
 ءافيتساو مكّلاطبا ىف ىدياكمو ىلبح (نو.ءاعتفوسفإل اهتاوهشو ايندلا تاذازدبلا نم تجرخ
 لامعالا نع ليودسلا نكش «فالخ نم مكلجراو مكيديا نمطق الإ تاوهشلاو تاذللا

 «نوبلقنم انبرولا انا اولقإ اهفراخزو ايندلا تاقلعت عوذج ىف «نيعجا مكس الإ ةحلاصلا

 | ىلع 6 اربص انيلع غرفا انبر انءاجامل انبر تاياب انما نا الا انم مقنت امو ال اهفامو ايندلاىلاال
 - ىور 6*  نوعرف موقنم الملا لاقو قف كتيدوبعل ©« نيلمانفوتو ) ايندلا تاقلعت عطق |

 ١ هفاخ ءاضيبلا دنلاو اصعلا ةزحعم نم ىارام مالسلا هلع ىسوم نم ىارام دعب نوعرف نا

 | هموق فارشا هل لاق كلذلف هليبسىل> لب ءوسب هل ضرعتي ملو بحبل كلذإف فوخلادشا
 مهنيدسانلا ىلع اودسفي ىا ه5 ضرالا ىف اودسفبل هك نتا ف دك هموقو ىسوم رق 2

 كتيلزا و ةاودسفإ ىلع فطع ه4 كرذيو ع كتعباتم نع ,هوفرمصل و رزتطما ضف

 ىلع امانصا هموقل عئصهلا ىسرافلاريسفلا ىف مك حصالاو بك اوكلا دبعي ناكلبق * كتادوبعم
 ان نوعيرف 3 لاق 0 ىلعالا مكبر انا لاق كلذلو هلا ابره اهودعب ناب مه صاو هنروص

 1 مهءاسن ىحتسنو 0: [ !نتاشيا!قنارتشأ مشكب هك دشاب دوز 1 0 مهءانبأ كتم 0 مهل

 مادختساو مهئانبا لتق ىلا دوعنس دوصقملاو نهمدختس.فن .لب نهاتقن الو ءابحا نهكرتن قا

 مهوتيالو هيلغلاو رهقلانم هلع انكم ىلع انا عيل ىبدوم ةدالو تقو لعفت انك اك مهئاسن

 :«نورهاق مهقوف اناو 9 هيدي ىلع انكلم باهذب ةنهكااو نومجنالا مكحىذلا دولوملا هلا

 كلذ صح انيديا تحن .نورؤهتم محو اللصأ انلاح ريغ نك ةوقلاب مهياع نولعتسم ئا

 هنع اوزجحتو نوعرف لوق اوعمسنيح ةيقاعلا نسل ةدعو مهل ةيلات 5 هموقل ىسوم لاق ©

 ىلع ه#اوريصاوؤ# [نوعرف ىالب عفدرد ىلاعتىادخزا دمهاوخ ىرايز ه6 هللاب اوئحتشا 0

  هدابع نم ءاشن نم اهثروب 0 رصم ضراىا 13 هلل ضرالانا #بةلطابلا هلي واقا نم مع سام

 [تشهبايرفظو ترصنايوكين ةيقاع:#ةبقاعلا وفق :دوخ ناكدنيزا دهاوذم اركىهدهد ثاريم]

 ىسوم ةوبن نييتو نوعرف ةرحس بلغامل هلا ىور هنال مهنم متا نيذلا 5 ىيقتملل
 هيفوناصعلاو كرسشلان ع اوقتاو سفن فلا ةئاتس ليئارسا ىنب نم ىسوع نما هتحعواسب |

 ءدرك,نازجا ةيكرد:هك تسنووسوجا رع تحاور تسب ثح هززب ةناونر كن

 1 دوج سمسم تيحصصمس عسا

 خلا هكارىءوم نارحاس ندرك مظعت نايب رد مكي رتفد طساوا رد
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 ةروريصلاىنععانه بالقنالاف نيتوهسمءالذا اوراصىا 6 نيرغاص اوبلقناو © مهسلخىفىا
 فيك مهرورخ ةدشل قلم مهاقلا امن أك ادجساورخ 71 * نيدجاس ةرحسلا قلاو © ْ

 هع مهلاح هيش ثمح ةءاشع ةراعتسا مالكلاى ف ٠ كلذموىلا مهرطضاوق ملا مكر هي دقوال

 لديامب مهلاخ نع ربعف ههجو ىلع ىتلا نم لاحب ةرهاقلا ةزجعملا اودهاشنيح هتدشو رورخلا
 الث لوالانم ىتاثلا اولدبا  نورهو ىموم بر نيملاعلاب رب انما اولاق #8 هبهيشملا لاحىلع ١
 اعطق نوراه بريل هنا الا ريخحوهو ىسموم ىبدذاو نوعرفنال نوعوف مه دا سمعنا مهو |

 اركتم 46 نوعرفلاق له فلاةئاتس ليمارس اى نم ىسومعبتاو ةر خيبلا كيتا قبانغ خا لاق
 نمضتلا ضحلارابخالا عاما ةدحاو ةزمم 6 هب متنمأ ف هولعفام ىلع مهلاخ وم ةرحسلاىل

 هي مكلنذا نالبق هه ارجأل انلناىف 8-7 ١ تره عارم ماهفتسالا ىلعوا -- |
 كلذىف نكممهنمنذالا ناال«ىبر تالكدفنتنا لبر حبلا دفن ىلاعتهلوق ىفاكمكل نذا ناريغبىا ١
 ةوقل مكتع هرودص لالا ىضتقا امم سيل هو.تعنصام نا ىنعي 46 هوميركم ركملاذه نا 0
 رصم ىندي * ةنيدملاف 4 ىسومو مثلا اهويتاتحا ةليحوهلب ةزجعملا روهظو ليلدلا
 كتبارآ ىموه هللاقف انقتلا ةرحسلاريماو ىسوم نا  ئور  داعيملا ىلا اوجرخم نالبق |

 كلننمؤال ىتبلغ ل هللاو رحاسلا لاقف قحلا هبتثِجام نأ ندهشتوىب ننمؤ3 كتبلغنا ظ
 طبقلا ىنعي :6 اهلها اهنم اوجرذتل # لوقلا اذه هنعاشن ىذلاوغوراهمسب هدب

 هلاصفت لمت ا مالعفام ةبقاع 6 نوملعت هنو نايا رسل كلوي ركلزنورم

 مكلجراوىنعلا مكيديا ىنعي افرطقش 17 فالخنم مكلجر راو مكيديا 2
 مل احيضفت لختلا عوذج ىلع رصم رهن طا مع © نيعمجا |مكتلص الم 8 88ه ىرسسلا

 مهمرحل اهظعت قيرالا عاطقا ىلاعتةللا هعرمتف كاذنس نم لوا 0 ا امال اللكتنو

 فانئتساوهو ناميالا نم اوثدحاام ىلع نيتباث هياولاق## هلوسرو هللاةب راحت ىلاعت مهامس كلذلو ' 2 [ منن [دز 6 ول هيي د6 ناود بومج ل اولا حار د م 2

 ىلايمالفالما كلبق نم كلذ ناكءاوس ةلاحنال توملا,ىانوعجار # نويلقنمانبرىلانا # ىنايب
 ىلع افغش هواطتسا مهل اك كلذ انب تلعف نا نوبلقنم هباوناو انبر ةمح ر ىلا اناوا كدعوي
| 

 ىونثملا ىفو : ىلاءت هللا ءاَمل

 ١ | كاف داش اهلكو كاذإ دنهر نوح # لكو تأ ردنا هنن ىاهناح
 ا
 ا

 ديوش ناصشن .ى ردي ص رق وج * دنوش ناصقر ق> قشع ىاوهرد ظ

 [؟]حوتف دع, دراد ؟ةشودم ىاقلوا < حودىورزا تفر, نت بان نوح |
 ا
| 

 [”|نوءاعي ىم وذ كرثلاا ًةرعل »* نوكحبا ناهح رد ناح ديزيم

 ريخ وهو انتاج امل اني تاياب انما نا الا ف انم بيعت امو ركس امو ىا # انه مقنتامو *

 ىلاعت' هللا ىلا ااوعز رم «*كنتاضر , الط لاوادكلاب'انل قاع اكن دل :بقانملا ل ماو لامعألا

 اانا قناع ةجيعاو ينعم رع ةيصلا | نفإ انالع ا ءا د اربص الع غرما انبر 9 اولاقف |

 ظ صاخلا ءاملاب نوعرف دعو ىلع ربصلا هيش ةراعتسالا ليبق نم هيص ىأ ءاملا عا رفاف ءاملا رمغل |

 | غار ,فالا نال ةيانكلاب ؛ ةراعتشالل الخم هبلا غا رفالا يئن احق نقتل فاو اهيبشت |
 |1116 يعطل ©

 هك
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 تعامح نيارتهم هكدنا هدروا ] ىهتنا نوعرف دنعال هللادنع نيبرقملا نم اوراص مهناب اقدصو
 بابلردو قصمو ططح كد ةةقكتي رودافو رواش هكردارب داو ديدوب نتراهج

 ةعقاو روداغو روباشو دانما رمصك نوح مان نوعمش دول ىرايم زينراهح نبيا مكمددووا

 اصع ندش اهردزاو ىسوم ”ئرادسو باوخ ةصقزا ناشيا دنتفك موقابردب باوجو لاؤس

 دنكيم ىتابسإب هدشاهردرا اصع تسياوخرد ىسوم هاكره هكدش مولعم دندومت غيلب راسفتسا
 نوعرف هكىتتوات دنتشادسم ناهن تيك كر وطخ رطاخرد هغدغدو دما ديدب ىددرت ارئاشبإ

 نارحاس تفاي ماظتنا هضراعم سلجمو دننك هرظانم ناوداح هكدشررقمو هدسلط ارىسوم

 هراظني رصم مدريصو تسشنب جرفشب تخن «ئالاب نوعرف 5 نادم دنِح ىتسرواصعو

 ناوداج دنداتسياب بناج كيرب نوراهوىسومو فرط كيرب رحاس رازه داتفه دندش رضاح
 نوكت نا اماو 8 الوا كاصع ىا قتلت نا اما ىسوماي اولاق ه8 [ هدمآ شيب بدا قيرطب

 قلطيو ريبختلل اهيفاما ةلك ناف مالسلاهيلع ىسوم اوريخ ال وا انيصعو انلابحىا هك نيقلملا نحن
 مهناعا ببس كلذناكف مالسلاهللعىسوم عم اوبدأت نورسفملالاق * ازاجم فطعلا فرح اهلع

 متتكنا اوقلا زوجي ببجا «زوجيال رحسلاب سمالاو اوقلا لاق فيكليقنا +46 اوقلالاق
 امركاوقلالاق ىضاقلا لاق «ةزجحملا ديك أتل ءاقلالاب مهيسمانوكينا زوحبو مكمعز ىلع نيقحم
 رحسلل ةحابالا ليبق نم هلبق ءاقلالاب مهىما سيل ىنب هنأش ىلع اقوثوو مهب ءاردزاو احاستو
 6# سانلا نيعأ اورحس © اوقلاام 6 اوقلا املف 8 نوقلتام اوقلا ىنعملاو .رفكلاب ىضرلاو
 اهوبلق خيشلانبا لاق * هلةققح الام مهيلا اوليخ ناب [نامدرم ىاهمشجرب دندركىبوداج]

 | 6# مهوبهرتساو 9 تاهيوعلانم هولعفام ببسب هيلعوهام ىلع ”ىنثلا كردتنا ىلع اهوفرصو
 ه6 مظع رحسب !ًواجو 8 مهباهراىفاوغلابىاةيهرلا ىنعم ديك أتل نيسلاو لعفا ىنعمب انهه لعفتسا
 اوذطلو ظالغ ماسج تامح اهناكالاوط ابشخو اظالغالابح اوعمح مهنا  ىود  هتقوف
 تكرم اهبف؟ نتسقلاةراوخ ثرئا'املف ةنوصغلا كلاما د موش (اوانيفور كر ور لل ملام

 راصو اهراشخاب ىوتلتو كرح اهنا سانلا لبخت ادج 2 ضعب ىلع اهضعب ىوتلاو

 ه نوكفأي ام فقلتىه اذاف كاصع قلأ نا ىسوم ىلا ايحواو 98 تايمحلاب ءولمم هنأك نادبملا

 ىا نوكف يؤ هفلتناوةثلك افةعر تب هانا اذا اقفل" ةنقلت[ هنمقلتو "اعلا ةققل [هتققل لاه معي لع
 مهيصعو مهلابح تفقل املاهنا - ىور 2 ههجونع'ىثلاباقو فرصلاوهوكفالا نم نوروزي

 مهددع معبال مظع عمج كله ىتح اومحدزاو اوبرهف نيرضاخلا ىلع تانقا اهرساب اهتعلساو

 مارجالا كلت ةرهاقلا هنردَش هللامدعاو تناك 6 اصع تراصف ىسوم اهذخام“ ىلاعت هللاالا

 انصعو انلابح تبقبل ارحس اذه ناكول ةرحسلا تلامةف ةفطل ءازجا اهقرفوا ماظعلا

 ثيح نيملاعلابرنم لوسر ىناهلوقىف مالسلاهيلع ىبوم قدصو تيثىا هك قحلاعقوف
 روهظ ىا 7# نولمعي اوناكام لطبو 0 ةرهالا ةزحعملا نم هدي ىلع رهظااع ىلاعت هللاهقدص

  كلانه  هعابتاو نوعرفىا ه5 اولغف 8 رحسلاوهو هلم ىلع نيرمتسم اوناكام نالططب
 ظ
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 ]هامل ليئارسا ىبل ةموكحلا لجو رصم 46 مكضرا نم ف هرحسب * مكجرخي

 لوعفم هنا ىلع بصنلا لحم ىف اذا ىف امو نونلا حتفب #« نورصأت اذا 8 لاق اذه نوعرف |

 | كلذك ناك ذاف ىا ىتورمأت ّىش ىأب ريدقتلاو فوذحم لوالاو راجلا فذحبب نورمأتل نان

 | ةمومضم ءاهو ةنكاس ةزمهب هئجرا هلصا 6 هجرا  نوعرفل ه6 اولق 8 نوريشت اذاف

 امسح هعم هنوك روهلظل لبق هركاذل ضرعتلا مدعو نوراه 4 هاخاو ف ريخأتلا ءاجرالاو

 قلعتم راجلا 6 نئادملاىف لسراو # لجعت الو اهىما رخآ ىنعملاو .رخالا تايآلا هب ىدانن

 رصم ديعص نئادملاو كلم اهيلع ىلوتسملا ةر وسملا ةعقبلا ىهو ةئيدم عم نئادملاو .لسراب

 نئادملا هذهىلا طرشلا ثعباو ىنعملاو .مهبلا ةجاحلا تقول ةدعملا ةرحسلا اهيف نئادم هلزاكو

 نم كيلا اوعمجو اورشحبل ىنعملاو . ةرحسلا نيرشاح ىا فوذحم هلوعفم ه«نيرشاح#

 ْ ا ةغللا ف رحسلاو .رحسلا ىف ىهام ىا 6ملع رحاس لكي كوت ةرحسلا نم اهنف
 اني ارجش كيلا نخآ ىمس كلذ نمو سمالا ءافخ نم كلذ لصاو ةبوجالا راهظا ىف

 ىرخا اهرومضو ةراتاهخافتناب اهرما ءافخل كلذب.تيمس ةئرلا رحسلاو هتملظ ءاقس صخشلا

 ١ ىصقاب هرحس ءاسؤرو ىسوم نرق رد كة دون رحاس نادنجح نرق جيهب هكدناهدروا ]

 !نئاعتإ هكدي دوب ردارب ىد دعص نيادمرد هكدا ىطاسد ريسفت رد دبدوب دينعص نيادم

 ارامب دنتفك-اردوخردام ذئسر. ناشيدي نوعرف ٌةداتسرف نوج.دون-ماع ىفوقو رحس نفرد

 يدطلط اذامترضم كامئاتياايندكهنذاذاناؤاءاورداوخ ندب اناشياو ذيك نام امري. نقارسب
 تسياصع ارئاشياو هدروا كننو دب وربراكو هاسو ركشلىب دنا هدمآ سكود هك ١1 تهجم
 هكمدومب هنعاد نوعرفو دروخ ىم دياوا شيب هج رهو دوشم اهردزا دنتكفا ب نوج

 هكىتقو هكديسر, ديسر رصحب نوج هكداد باوج ريق بحاص ديامرف هضراعموا اب ارام
 ىبوداج هكديئادب ددركم ركا هناي دوشيم اهردرا ناه اصع نا دوشيم باوخ رد ناشبا
 اتاك شاب لاونج الج انجن مدا د1 ىثإ دش ةب|وخ رود هك ىق ويرأس نحيي هع تبلد
 نادرك اش اب ناردارب هصقلا دوب دهاوخم ناشبإاب هضراعم توق ارزايملءذا سكحبهو

 دزنبو دندمآ رصمب رازه داتفه ديوك ريسملا دازردو دندوب رازه هدزاود هكنابحاصمو
 أش نوريغي ريمشتلاو دجلا لذيو ريبدتلا نسحو ريخأتلاب مهنا اومهون [ دئدش عمح نوعرف

 علل ناطلس الف مكحلا لولح دنعو قباس مكحلاو بلاذ قحلا نا اوملعي ملو ريدقتلا نم
 مهتبلغب نيقئاو 6# اولق ل» نيرشاحلامهيلا لسرا امدعب #* نوعرف ةرحسلاءاحو © مهنلاو

 اولاق مهن أك هباجياو رجالا توبش رابخالا قيرطب ه6 نيبلاغلا نحن انك نا ارجال امن نا »

 انك نا مهلوقو ةزمهلا فذحب ىربرقتلا ماهفتسالا قيرطبوا ذئنيح ميظع رجا نم انلدبال

 رصقلل ماللاب ربخلا ةيلحنو ريمضلا طيسوتو ةيلغلا ىف مهددرتلال زحالا,توس لطانق نين ورد

 كلذ عم # مكاو © ارجال مكل نا ىا # من لاق 99 ىسومال نيلافلا نحت انك نا ىا

 ىسلجم لخدي نم لوا نونوكت مهل لاق ى اكلا لاق * ةلزتملاف ىدنع 4 نييرقملا نمل ف

 اتجب نوعوفناتسل::لعراذه هللا ىردا ةسحبلا تاليوأتلا فو © هنم جرخمي نم رخآو
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 فارعالا ةرو- - 01 د 0 7 دعم

 ديرما اقظ ودي تفك هند ركل لؤنقب وا ىاوعدلّشا زيتا نع ةامكب جوعالا ]كبد انا: فأل
 لامعالا ىف مهلمعتسي ناكو ١ فرك ك دنس ارئاشيا سب ديبام ناكداز هدنم امشو دوبام ناككأ

 | نادارا ىموم ءاح املف كلذ هاسثاو لزانملا ءاسو بارتلا لّمنو ناللا برض لثم ةقاشلا

 فنسسوب هيف لخد ىذلا موبلانيب ناكو ةسدقملا ضرالا وه ىذلا مهئابا نطوم ىلا مهلعجري |

 قاس فاّشتسا وهو نوعرف 06 لاق # ماع ةثاءءبرا ىسوم هيف لخد ىذلا مويلاو رصم

 ىدنع اهرضحاق هي اهب تئاف ع هعدتاك كلسرا نم دنع نه: ىئا 001

 ”ىجلانا ث ثدحرنم اقرفاهم»ب نال ادحاو ىنعمب اناك ناو 'ىجملاو نامثالا ناف كقدص اهب ت

 وح“ىحلا ًادبمنافىهتمملا ىلا هلاصيا هيف ظحالي نايتالاو ًاذبملا تتاح نش ىلا لش هلف حا

 كار فد وا نيتك 8 هيلا لسرملا وه نابتالا ىهتنمو لسرملا بانج

 اهل تايلا مظعا كلا هاون ملقط ىغلو + نايت اخ ذانموي ظنت سيؤول
 : دحا لاعب يلقغبالو اناسئانو كف كشيالاءرما نرهاظ ىا6 هي نيم ف سرفلا فرعك ف رع

 ا ىسوم نامز نوعرف هكدبلو درعوا نوج دش ىمت ناشي ظ

 اوه هزل اجل ناك ى!زيلشا اناس ءتراصعاعلاقلاا ل اهنا هيئور فاسلا تمص دهمركلا
 ىلع لفسالا هيل عضو اعارذ نونام هس نيياحناف ىا هاف انمغاف لاول وطلا حامرلا لثم دوس

 سانلا مزهناو ثدحاو هنم برهف نوعرف ذ وحن هجوتمث رصقلا روس ىف ع ىلعالاو ضرالا

 |ا.هدح_ كاس ا؛يدلا(كدشنا ىسوماي نوعرف حاصف افلا نورسشعو ةسمخ مهنم تا نامحد نم |

 اهفىلوإلا اف ثمح ماخاب تاهلعج م «(ىاصع هرب لاق نا راح هسفن ىلا اهفاضا هنال انانعت هاصع

 ناعت هناف كتاحاح لحم هيلورو كييف: يعفلخاز شلك اا ىلإ .ةواشا هنفق (ىرخا برام

 ] نا ىلع ارداق ناكالو اهيلع ”اكوتنالو اهب كسفتال ىنعي «ىدوماي اهقلافإ اذهلو كعلت |

 ١ ىرخا ةيآ كعم له نوعرف هل لاق مث * ةيمجللا تاليزأتلا ف اذككاناسث' 'هديئف.انكيليخ |

 ءاضيب ىه اذاف 86# هطبا تجر انو اهجرخا ىا ه# هدي عزتو # من لاق

 ابجعت ةراظنلا اهلع عمتج و ةداعلا نع اجراخ اينارونت اضاس ءاضس ىا * نيرظانلل

 ١" ةسج اهاخدا مل كدب لاَقف هذهام لاقو هدب نوعرف ىرا هنا ىوريام كلذو اهرما

 ناكو سما عامش هعاعش بلغ اينارون اضايب ءاضيب ىه اذاف اهعزنو فوص نم ةعردم هلو
 ءاضد تناك ءاشالاب اهقلعت لبق ىدي الا نا ىلا ةراشا هفو *ةمدالا ديدش مدا مالسلا هيلع

 دفا" اءلف «ادج مهماف تناك ءاضيب ريصت اهفع تعال اذاف هناملظ تراس ءاشالاب تكحم الف

  نوعر , موق نم املا لاق 26 ىسوه سمعا ىف هموق كفا رشا عم رواشت ةزدعملاه ذهن وعرف

 ١ هو ملع ملع 8 [ تسيوداج | # ر ماكل اذه! © قه روشه باحا مهو مهني انررشالا!ىا

 ل 2 نلخأ نا ؟كاشاللا: نام زلا كلذ ىف املاغ ر تلال الاكل هف هام رحسلا معاىف غلام |

 اغلاب ر>سلا مع ىف اقذاح اكو موه ن را موقلا مع ز ةراهملاو ةقاذحلا تشحن ةفلتخم تاقطو ىلع |

 | ناديدي 9+ اولاق كلذإف'ةلاسرلاو :كلملا بلط ىلا ةلتسسو .هقئلع لعج هناو ةياغلا ىصقا ىل جا هف

 ىلاعت هللازا ةراشالاو © اصع داعف هدخاف لا رسا ىت كعم لسراو كب ن ْ
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 | لكل لبقلاو .نملا كلم نم لك 1 عبتو .نيصلا كلم نم لكل ناقاخو .مورلا كلم نم

 ]| ناطلسلاو . دادغي كلم نم لكل ةفيلخلاو .شيخلا كلم نم لكل ىثاجنلاو .برعلا كلمنم

 رثك ا رمعو طبقلا نم ناكو ناير نب بعصم نب ديلولا لبقو سوباق همساو قوجلس لال
 ةفاك موقلل باسرع خ مهصيصخل و هموق ىفارتعا ىا هي هنالمو 8 ةنس ةئامعبرانم ١

 ىدع ه6 اهب اوملظف » رودصلاو دورولاف مهل مهريغ عابتاو رومالا ربدنىف ياا

 ارحس اهواعج ناب اهلع اوملظو تازجعملاب او اكسو ارك نغم ا3: الن نايس ءانلاب

 ناكفك 8 لم امأتلاو رظنلا هنأش نم نماي كلقع نيعب © رظناف 92 اهعضومريغىف اهوعضوف

 بصللا لحبق ةلماو اهمسا ةيقاعو ناكر بخ فيكف مه انلعفام ةيفبك ىلا 6 نيدسفملاةيقاع

 ا 0 ناديالل مث ريمض عضوم نيدسفملا عضوو اذك ىلا ر ,رظناف ريدقتلا ذا ضفاخلا 3

 را رد رصم زا نوح مالاسلا هيلع ىسوم ترضح ] ىسرافلا ريسفتلا4 و * داسفالل مزاتسم

 منع رو رد دقعب اروفص وارتخدو ديسر ماللسل | هيلع بيعش تحصب نيدهردو دوك

 ٌةزحعع تفاي ىريمغيب تعلخو ديسر نما ىداوب قيرط ىانارد دوم رصماب تعج سم

 ىادخم ارنوعرفو وررصع هكدوهرف ىلاغتو ع تقريذي صاصتخا اضيب دو اصع

 3 نكت وعد ذاع داو تشد نوعرف تاقالم قدمنا دعو دماس ىسوم نك توعد ىلاعت

 | سا "ا نم تداكو هلوط ىلع عرذا ةرشع ىسوماصع لوط ناك سابعنب ا نع اللعن ىدادحلا لاق +

 رجحلا اهب برضيو ىبست ةيح ىه اذاف اهيقليف تابنلا اهب جرخبف ضرالا اهب برضي ةنلا

 | قحىف اذه طيملا بحاص لاق * ةنملا ةحار هلعاف دجال مارحوهو نوعرف داوسلاب بضخ
 | *«ىسوملاقو © مارح ريغفنيزتللال ودعلا نيعف بيهانوكل ةازغلا نمهلعف نماما ةازغلا ريغ
 هي لوس رىنانوعرفايؤ# لاقةلاسرلاب هللا هللا امهثعب نوراههوخا هعمو نوعرف ىلع لخد امل ىا

 ةبوبرلا ىوعد نع كاهناو نيملاعلابر ةدابع ىلا كوعدا # نيملاعلابرنم ف كيلا ىا

 46 قالا هللا بعلوقاال ناىلع قدقح 8 ىسوم لاقفلوسرب تناام تبذك نوعرف هل لاقف

 0 كلا ةدافال ءانلا عضوم ىلع عضوف قحلا الا هللاىلع لوقاال ناب ريدج ىا

 قبقح نمضوا ةئسح ةلاحب تنجو يلا ةنسح ةلاح ىلع تنجو سوقلا ىلع

 قيقح لوسر ىبا ىا: لوسرلاىف لعفلا ىنعب ىلع قلعت زوجي و كرادملاىفو + صيرح ىنعم

 ءايلا ديدشتب ىلع عفان اوفو ليتنا قلعا الا هللا لع "لوقا ال نا ىلع تليزا ةلاثولاى ب دج

 مكشج دقإ» لاقف هاوعد ةح ىلع لديام رك ذ نيملاعلابرنم لوسر هنا ىعداامل ىسوم نا مث *
 قى ىه ل اسراف ف ديلاو اصعلا 6 اة ام تعم اك هع

 دق ناكو مهئابا نطو ىه ىتلا ةسدقملا ضرالا ىلا ىنم اوهذي ىتح مهلخف ى ءا 0 لم ارشا

 دندما رصمب دوخ دافحاو دالوااب مالسلا هيلع بوقعي نوج هكدوب نا ببسو ] مهديعتسا |

 كلم "كلتش دك زد ناردارباب فسويو بوقعيو دش راسب ناشيا لسنو دنت رك رارق انام |

 ضرعتمو تشاديم ٌتمرح ار ليا رسا ىنبعصم شرس درميو دوب فسو؛نامز نوعرفهكناير

 (ناشيا)

 ١ اا ا 0 07 ل ا ا د ا ل ع سس ال عت حول د مل ل 1 حس عمل تن جه هس حس مس مس م ع ص ع سس معه 1



 ةقارعالا ةرؤس م 7٠١9

 ىارب دنك عطق هاب دوخ نادزا ان درك تسدو مدش التبم دوزهج تفك مالسلاهيلع ىسوم |
 || كنكم لبجعت نارمع نبااي دنتفك هدومتافو ودره راكبو دشاب هدرك دهع ظفحات زاب ٌةمعط ئ

 [ منك شيام ز آوت دهع تح هكدوب نأ ضرغو ميالوسرام
 عماس تنااهق لعفت مل تنا اذا * عفاشي عاملا سيل اعماس ايا

 عناص ةمايقلا موي ىف تنااف * ازجاعريخلا نعايندلا فتنك اذا
 ناميالا ىعدا نميف مالكلا امئاو مهقيثاومل نيقسافلا ضعنو مهدوهعب ءاسالا ءافوىف مالكالو

 ظفاحلا لاق : ناميالانم امون هدهعب فيل مث مالستسالاو

 شابيم ايميكو غرميس بلاط هزرهب * ىونش ىمت نخسرو سكر وحيافو
 سو هيلع هللا ىلص هللالوسر دنع انك لاق ىمحشالا كلام نب ىفوع نب نمح رلادبع نعو *

 كانعياب دق انلقف هتعسب دهع ىثدح انكو ( هللالوسر نوعنايتالأ) لاقف ةعبسوا ةينامثوا ةعست

 0 (اوعيطتو سمخلاتاولصلا اوميقتو ًاشهب اوكرشتالوهللا اودعتن )لاق كعياين مالعف هللا لوسراي

 لأس ملمهدحا طوسطقسي رفللا كئاواضعب تيار دقلف (سانا اولأستالو) ةيفخ ةلكرساو
 ةلاخرلا“ءالؤت لآ -لضناو ءافؤلا تما: ماتا ذيملا: تقاوم اوت ل هانا كلوا اذا |

 ىذلا طوسلا ةلوانم لاؤسنع اوزرتحا اذاف مهتعراسمو قحلاقيرطىف مهلوخدو مهتعبابمو

 لجراي تناو مهيلع ةدراوتملا لاوحالانم هقوفامع زارتحالاف كنظاف مهبديانم طقس

 || كدارمبناج ىلا ريطت لب كلذب عنقتال مث ةدسافلا رطاوخلا نادمىف لوجم لجرلا كلذ انلكو

 قيرطىف فيكف ماوعلا قيرطف سبل اذه ىرمعلو ةدساكلا لاوقالاو ةلطايلا لاعفالانم

 لوصولاريغ ىلاعت هنم اولأسيالو هللاىوس مهلابب رطخمالنا ىلع ادقع اودقع نيذلا ةيفوصلا

 الا ىوقتلا سابل نم الو مسالا الا فوصتلانم قبي مل نامز اذه نا هللاو مهنبا هتاذ ىلا

 ضيفيو هتافصو هلاعفا قيرط ىلا انب كلسيو هتاذ بارحم ىلا انهجوي نا ىلاعت هللالأسن .مسرلا
 انئعن م9 هتايانع عرشم نم ضايفلا وه هنا هتايادهنم ةصاخلاب انقرشيو هتاكرب لاجسنم انيلع

 دوهو حون مهو نيروكذملا لسرلا عئاقو ءاضقنا دعب نم انلسرا ىا 6 ىموم مهدعب نم

 ناب ناذيالل ىخارتلا ىلع مث ةلالد عم كلذب مرصتلاو مالسلامهيلع بيعشو اصو طولو

 لاكن م ىلاعت“ للان اذ ئرتت َلَسّرلا اسوا نم ةئهل "الا ةئلشلا ناس ّلَع َيَرَج مالثتلاة ملعب

 دعباموق فلخباك ىن دعب اسن موق لك ضارقناو نرق لك مارصنادنع ثعبي هقلخ ىلع هتمحر
 نم تازجعملا رون روهظب مهجرخبل ىلا ىدي ىلع تازجعملا رهظبو نرق دعب انرقو موق
 نبدلا نع نولفاغ مهرثكاو نرقو نامز لك لها بلغا ناق ةقبقحلا رون ىلا ةعببطلا تاملظ
 ةيناوحلا ةيناسفنلاتاذللاو تاوهشلا ةيدوافف نوكلهتسم ايندلارحبىف نوقرغتسم هقئاقحو

 مالسلاهيلع هانثعي ىا ىسوموهو انثعي لوعفم نم لاح ب انتايإب 9 ضعب قوف اهضعب تاملظ
 نوئسلاو ءاضسلا ديلاو اصعلا ىفه ىتلا تالصفملا عستلا تان"آلا هو انايلب كيده

  نوعرف ىلا » ىت اسس امك مدلاو:عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو تاررعلا صقنو

 رصيقو .سراف كلم نم لكل بقل ىرسك نا 6 ةقلامعلا نم رصم كلهنم لكل بقل وه
 ( تل ١5  ناسلاح ودول

 772 طل
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 اوُؤينا ماوقالا كئاوانم موقل ماقتساامو حنصاف ىا 6# اوسْوِل اوناك امن ف اّمح ناميالل |

 'ىجب نص نم هوبذك امي ىا اونمْويل ةلص ءابلا 6 لبقنم اوبذك ا له اهب لسرلا 'ىحب دنع
 ١ تعمحا ىتلا عئارشلا لوصانع ةرابع هوبذك اف بيذكتلا ىلع نيرمتسم اوناك لب لسرلا

 اه. مهيدك7 .ىيمو راهمزاولو. دجيؤتلاةلم:لثمزاهبلا مهمعأ اوعدو ةبطاق لسرلا اهيلع

 تناكلب طق دحوتلا ةلك اوعمسيمل ثسحب ةيلهاجلا نمزىف اوناك ام مهنا مهلسر 5 لق

 ”ىجيدعب مهتلاح تناك مث اهنوبذكف مهلبق نم ايان م اهيزوعماستي مالا كئلوا نم ةما لك
 روك ذملامهناما مدعي دارملا نوكيا زوجيو دحا مهلا ثعبيم نك كلذ لبق مهتلاك مهلسد |
 لسرلا ”ىجب ندلزم مهبيذكت لبقنم اوبذك امب ىلاعت هلوقب ريشا امبو كلذ ىلع مهرارصا |

 نيحالوا هباوبذك امب مهرمع ةدم اونمؤيل اوناك اف ذئني- ىنعملاف .دانعلاو رارصالا تقو ىلا
 | عيجج نعةرابع هوبذك اف ةعباتتملا تايآلاو ةلواطتملا مهتوعد طق مهيف رئؤت+و لسرلا مهتءاج
 ةقفاوتمةثالثلا رئامضلاف نيريدقتلا الك ىلعو اهعورفو اهلوصا لوسر لك اهبءاج ىنلا عئارشلا

 هييذك اع« اونمؤبل .ءانبالا ناك ام ىنعملاو .مهفالسا ىلا عجار اويذكر يمض لبقو .عجرملاف

 ةقفاوتم ةثالثلا رئامُضلا تناكولريةفلا لوّش « .فسغتلا ىلع دوعسلاوبا ىلوملا هلمحو ءابآلا
 هلام اننا. ىلا جتا راع از ةقيتلعا ف نابمالاو(نيدكتت تيدككا) ليج انكر عجرملا ف ظ

 بمسفلاال ىنعم ناكل هلعف امف ضعب نع مهضعب ىضرو مهيب كاضتالا ثدح نم مهيلا شن

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا نيرصامملا دوهبلا تابطاخميف ةرقبلاىف هلاثما قبس امك الصا هنف

 عبطلا كلذ لثم ىا *6 عبطي 8 لوعفم هلا ىلع بصتلا هديا دايخ لسوهيلع

 داكيالف مهريغو نيروك ذملانم ىا #* نيرفاكلا بولق ىلع هللا ف عطب مك كلا ديدشلا
 عبط ىذلا عبطلا كلذ لثم ىا هلقام ىلا ةراشا نوكيذا زوحنو رذنلاو تاي.آلا اهيفب زب

 ادبا اونمؤيالنا مهيلعبتكنيذلا ةرفكلا بولق ىلع عبطي ةيلاخلا مثالا رافك بولق 0 |

 لوعفملاف ةديزنم نم 46 دهعنم © انفداص ىنعم اح انيقا *6 مهرئكاال اندجوامو © |
 اوضقن مهناف دهع ءافونم مهرثك ال اندجوام ىا دهعلا سفن ىف هجوالذا فوذحم فاضملاو

 نيرك اشلا نمننوكل هذه نماتتما نمل نيلثاق ءارضلاو ةاسأبلا ساسم دنع هلعهللا اودهاعم

 اوناك مهضءب نال لب مهدوهعب نوفي اوناكمهضعب نالسيل مهرثك اب ناشلا اذه صيصختو
 لوالا هلوعفم دهعنم نوكيو انملع ىنعمي اندجو نوكينا لمتحيو نوفيالو نودهامبال

 انملع ىا #* مهرنك ا اندجو # ناشلانا ىا ةففخم * ناو ل ىناثلا هلوعفم مهرثكالو
 ريخالا دللا ةمحرت ىفو دبع نيضقان ةعاطلانع نيجراخ ه6 نيقسافل © مالا كك

 اروا دبأ وتديماب هكره درك ىحو مالسلاهيلع قسوم ىلاعت قح ] * ةنكملا تاحوتفلا نم

 دو تحاسرد:مالا لاةباع ىموه ةدرايمز !نوا تساوخ راهتيذ 0 راذكم هرهبىب

 ركود تفتك تشاد: وك, نار دّصْقو دماروا "تقع يزابو :تسشن: فتاكرب ىرت ويك هاكاف

 حيصفنابزب زابو تساوخيم راهنيزو دمارد مالسلاهللعىومومنيتسا رد روك نا دما دورف ١

| 

 نكفيم تكدج نم قزرو نم نابمو راذكم هرهلىل ام نارمع 0 ىا هكدادزاوا ىسوع

 وسح
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 سس بسس واتا تفس كما سس سسم امسس عا

 | نيحمارلا موقلانم اوسيل نيذلا # نورساخلا موقلاالا 8 ىنعملا اذهب هركم نمأيالف هجولا
 | ءاينالاو نينتذملانم هللا باذع نمأي الوا ةاصعلا نم هللا باذع خماج الو ةبحالا كاع لبق
 | تاليوأتلا ف لاق © ىهتنا مهسفنابزوضعبال اذهلو ةيسعملا ىلع هللا ب ادع نويل مالسلا مهملع
 لها نم (هللاركم نمأي الف فطللاب فطللا لها عمو رهقلاب رهقلا لها عم ىلاعت هركم ةيمجنلا

 | نيذلانورساخلاالا فطللا لهانمو نيرادلا ةداعس اورسخ نيذلا «نورساخلاموقلاالا»رهقلا |
 هللاركمنال هتلازكم نم نونم آلا مه هللا لها اذه ىلعف ىلوملا اوحبرو ىقعلاو ايندلا اورسخ
 ريخوهوإ لاق اذهلو «نودتهم مهو نمالا مهل كئلواإل هلوق هيلع لد فطللاب ركم مهقحىف
 | فطللاب ةيقحتسمىف هركمو رهقلاب هيقحتتسم ريغو هيقحتسمىف ركم مهركم نال (نيركاملا
 ةسنلاب اذه نكل ارفك دع دق ىلاعت هللاركم نم نمالانا معاو + ىهتنا ادج ريتعاو مهفاف

 | ةيويئدلا مهتاحىف ةمالسلاب نورسشيم ءابلوالا لك ناف مركلا لها نود ركملا لها ىلا |
 | ىفوخالال ىلاعت لاقأك ةيورخاو ةيويند ةمالس مهلفمايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مهلإ ىلاعت لاقاك

 مهتمالسب مهملعو ناَتكَلاب نيرومأم مهنوكل مهتمالس نومتكي مهنكل «نونزحي مهالومهيلع
 | مهتمالسب اوريخينا مهلف مالسلاوةالصلا مهيلع ءايبنالااماو مهريغ معب مهلهجاحالو مهل نكي |
 ١ نيذلادهيه وأ 98 مهتوعد لبَغو نمؤي ىتح مهتمالسب ملعلا نم مهريغل ديالف نيعراش مهنوكل !
 ؟ قوذحملوعفملاو نيستلا ىتعع اهنال ماللاب ةيادهلا لعف ىدع ه اهلها دعب نم ضرالا نويري |

 ممالانم مهلبق الخ نم نوفلخي اهلها دعب نم ضرالا نوري ىنعمو ءاشنولنا هلوق لعافلاو
 ةبقاعمهلحضوبو نيسملوا ىنعملاو .اهلوح نمو ةكم نلعأ مهيدارملاو مهرايد نودريو ةكلهملا

 هي مهيونذب مهانبصا ءاشنول 9+ ناشلاناىا ةففخم هي نا © مهفالسا قيرط اوكلسنا مهرما

 زوجيو ىتفملاىلج ىدعس لاق *مهلبق نم انيصاأك مهبونذ بيسيوا مهت اسسو مهبونذ ءازجمب ىا
 ىلع فطع ه6 مهبولق ىلع عبطنو 8 فاضملا ريدقت ىلا ةجاحالف مهانكلها ىنعم نمضينا

 مهل ةبوقعاهيلع متن ىامهبولق ىلع عبطنو نودتهيال لبق هن أك (دهيملؤأ) ىلاعت هلوق نم مهفيام
 ]| ماتغالاو اهيف رظنلاو ربدتلا نع الضف ةكلهملا مالا رابخا ىا # نوعمسيال مهف © ْ

 | هتدراد هداف قح نخس عاتسازا لد شوك ] ىنشاكلا لاق * تايادهلا نم اهفيعاذتىفامب

 [ كوب تان شارك
 دوس جيه درادت انا لك شوك * دونش دياب لد شوك زا نختس نبا

 خيساطد[ عدل ص وصخ رس شا تسامدمه ناوح هلمح ا يرس شو

 خس دفكت اوك 1تليسوعم توك عاين تنلآ دن وكن اوك نك رست كا

 ميا هدئاوخ] * كيلع صقن 9 دهعلل ماللاق مهرك ذرامل مثالا ىرقىنعي ه ىرقلا كلت ©

 مهتءاجدقلو 98 ريك ذو ةظع اهيف ىتلا اهرابخا ضعب ىا ضيعبتللنم هب اهئابنانم و [ونرب
 الا عقو فوذحمباماو ةيدعتلل اهنا ىلع روك ذملا لعفلاباما ةقلعتم ءابلا * تانيبلاب مهلمر |

 مهلوسر ةكلهملا مالا كلت نم ةما لك ءاج دقل هللابو ىنمملاو . تاثيللاب نيستلم ىا هلعاف نم

 أ ةجوملاهتلاسر ةح ىلع ةلالدلا ةحضاولا مهيلع ةدراوتملا ةرثكتملا ةنيبلا تازجعملاب مهب صاخلا



 انءاآ سمدق ف هناحبس هللانم ءالتبا نيرصالانم مهباصاامنا ىلع نيفقاو ريغ © اولقو
 اندانإ ناامكف :ىزخا بيو ةاداثركاوس جهدلا ةداع الارؤهامو كل ذاتك هكءارسلاو ءارضلا

 هنع اولقتنتالو مكشيد ىلع ملا اوتيناف مهباصاام عم هنع اولقتني و مهنيد ىلع اوتين دق

 لوزنب # نورعشبال مهو 8: هعظفاو ذخالا دشا أك 46 ةتغب ع كلذرلا « مهانذخاف »

 قوات ا فضلا نال مظعا هنريسحو دشاوهو هراكملا نم ايش مهلاب نورطخمال مهو ناقعلا

 ىرقلاىا 6« ىرقلا لهازاولو ب ةأجفلا لاح فالخب اهيلع هسفن نطوب ءالتبالا تامدقم

 مهنايصعو مهرفك ناكم 6 اوقتاو اونمآ 8 6 ةيرقنم ) ىلاعت هلوقب اهيلع لولدملا ةكلهملا

 أ بناح لكم مهلهانرسلو ريخلا مهيلع انعسول 6 ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل 3

 لها كا لَو ضرالا نم اهضعبو ءامسلا نم اهضعب ىتلا تابوقعلا نونف نه مهياصاام ناكم

 اويذك نكلو #3 راغلاو تاننلا ضرالا تاكربو رطملا ىه ءامسلا تاكرب نا ىلع ريسفتلا

 اوناك امي لع 6 ةتغب مهانذخاف ) ىلاعت هلوقف امع ةرابع ذخالا اذه 6 مهانذخاف © لسرلا

 قزرلاىف ةعسلاو ةيافكلانا ىلع ةلالد ةب.آلاىفو + ىصاعملاو رفكلا عاونا نم هي نوبسكي
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 ةضف نم افقس مهتويبل نمحر لاب رفكي نمل انلعل هلوقب دارملاوا اركاشناك اذا ءرملا ةداعس نم
 قياقحرد ] ىسرأفلا ريسفتلاىف لاق * ىلاعت هللاركشيال نم ىلع البو نوكت ىتلا ةزكلا
 اةهيفلاغعنا رىىدتدر كو وهدحيو: نم عاوقو قودي ركب ناكد كي كرا هك هؤومرف> للم

 كراشلا (مسازعك تبوك عدا ىقشبواو وخر ةدهاشيما روني .انئاشيا,ءاهل ومدي دهتزا ىدندسرتب

 تسفآ ذا تدابعنيمز تكرب هكىمتساد اب دوخ تمدخب ارئاشيا ءاضعاو حراوجو تسنادب
 دوحس لها ىنزا نب اشك" 4 دوج ءاهرد نامساو نيمز رد

 نك ازاورب؛ كفرعس# ىاتع نب ف نكدذاب :تغانطا"ر -نيمز : ذا
 ءافلاو هيفنو عوقولا راكنالال هحابقتساو عقاولا راكتال ةزمهلا 6 ىرقلا لها نمأفأ ©
 اهلاورش بقزماولا كما لله« نعأذخالا +كلذن كطبأ ممل وب «ةتعبب مهانذخباد< هلق ةلِع ةنفطنلل

 « نومئان مهو 98 اليل 6 انايب 92 انباذع 6 انسأب مهيتأيزنا  دماي كلنيبذكملا نم
 لها دندش نميااي] ه# ىرقلا لها نمأوأ 9 مهتلفغل باذعلاب نورعشيال مهلزانمو مهشرفىف

 لصالاىفوهو [ تشاحتقورد ] ىسرافلابوراهنلا ةوحض 6 جضانسأب مهيتأينا # [اهرهش

 عقتيالاوف ممهلا ف رصب ةلفغلا طرف نم نوهلي ىا 6 نوبعلب مهو ف تعفترا اذا سمشلا ءوض

 هايندب لغتشا نم ناف ايندلا رومانم مهعفني الا نولغتشيوا ايندلا ىماىفالو نيدلا ىماىفال
 انادعزا لكل كبهكتالانخبدك كلمنا: نحن جلخ ]+ كغالل كو هف هير نع نقزعاو
 دسلاهجاردتسال ةراعتسا هللاركم 6هللاركم اونمافأل# [بشب هنو زوربهن دوب ناوتن نما ىهلا

 ىدادملا:لاق « نيروكذملا نيتقولا ىف ىلاعت هسأب نايتا هبدارملاو بستخمال ثحنم هذخاو
 رك املا ةهجنم روكمملاب لزني ركملا نال زاجلاو عاستالا ةهج ىلع اركم باذعلا ىمسامنا
 هللا ىلع زوجي ال كلذف رامضالا فالخب راهظالل لاتحالاوه ىذلا ركملااماو رعشيال ثيح نم

 اذهىلع هذخاو هجاردتسا ناكاذا ىا فوذحم طرش باوج ءاف ءافلا 6# هللاركم نمأيالف

 ( هجولا )
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 فارعالا ةروس مي 7٠١6 عع

 كل كاملاو هقلخ قلخلاف نابعالانماهب ىلوا نامعالا كلامو مكلع دئاع ملأتلاب ررضلاف متأسا
 رثاالو دقفو قنىلع فسأتالف نيرفاك موقىلع ىبأ فيكف مهاوغا ءاشزاو مهادهءاشنا

 ىلاعت هللا لاق ىهتنا هنردق ىف هنو ك غلاب مكح نم ر :داص لكلا نال دوجوو نوم

 ءاننالل وهو ّىلكلا ءانفلادتعلضحم اهنا اًدعوت (6 انآ اًخرقتالو كتافام لع اوسأت الكأ)
 ةققملارظن دنع ةمحرلل لحمب سيل ءالتبا لهالكنا ملعاو * ءابلوالا لكو ماللامهيلع

 ةققحلال ها ناكاذلو هلمحرتيفكف هملعب هستك ادقف هايا هتافج ببسب هالتبا ىلاعت هللازال

 : (ةنًارامهب 5 ذخأتالو)) ىلاعت هلوقىلا ىرتالأ ىلاعت هللا قاخ محر مهنوكعم مراصلا فيسلاك
 هريس سدق ىدعسلالاق

 كاب شنتشكز ىرادنات الأ * كالهرب دهد ىوتف عرشارك

 وهو ءاسالا قالخانم ع عرسشلاه شن رذاامردش بضغلاو لحاف هن ربغ ف هدنعو روغ ىللاءتهللاو ا

 ةققطلاف لغوتلا ىفانثال ةرهاظلا ماكحالا ةياعر نال فصو لك نع بلقلاغارففف حدقال

 ىلاعت للاديب ىمالاناذ فيكوال مل هبلقو هنال نع عفريو ىهلالا ىمالاب رودينا لقاعلا ىلعف
 ايندلا نم ”ىشىف بغرتاللاقهن لاق ايلو هلل وكتنا بحنأ لجرل معدانب مهاربا لاق «مديبال

 ناكنمنا اذهنمملعف كيلاوبو كيلعلبقيل هبلع كهجوب لبقاو هللكسفن غرفو ةرخالاو
 قالك هتاماقمو هتالح لك ىف هتالاومو هلابقاو قحلا دجيال اهاوه ىلاو هسفنىلا هلاقا

 هك الا اهلهاديذك هك ىل #8 ةديزم 6 نم | ىهيدو ىرهشرد] هك ةيرقىف انلسراامو

 ىرقلانم ةيرق ىف انلسراامو ىنعملاو .لاوحالا معانم غرفم ءاشتسا # اهلهاانذخا دق
 اهلغا نشا" فوك لااا ىف لا« لاوخالا م لاح قا نياتكم ,ةاهو الاف ءاثت ةكلقلا

 ءادتبا نا ىنعم ىلعال نكل ضرملاو رضلاب * ءارضلاو # رقفلاو سؤبلاب « ءاسأبلاب
 | نع مهرابكتسال ةرخآلاب هنع كفنم ريغ هل بتم هناىلعلب روك ذملاذخالل نراقم لاسرالا

 ربكلا ةيددأ اوطحو اوللذتيو اوعرضتب ىك 6 نوعرضيمهلعل إف هيلع مهززعتو مهين عابنا
 كا قحفف دابقنالاو عضاوتلا ىلا ىدؤي عوجلا اصوصخ ةدشلاناف مهناتك نع ةزعلاو

 ءاخلا مضي مهو نابطخلا عبقن نم "ما نابطخ ةجاحلاو صرملا ىرشخمزلا تاغالب نمو . داسعلا

 لخاد انذخأ ىلع فطع ه6 انلدب مث © ةرارملاف غلباوهو رفصا لظنألا قرونه عون
 هنف اوناكام لدي مهانطعا ىا 5 ةنسحلا ف مهتباصا ىتلا * ةئيسلا ناكم © همكحىف
 ركشلاب لاغتشالا ودا قنالا ىلا اوعدي ةدشلادعب ةمعنلادورونال ةعسلاو ءاخرلاةنحلاو ءالبلا نم
 ناسنالا ىلع هرثا نسحي هنال ةنسح ءاخرلا ىمساك ناسنالا ءوست اهنال ةئثيس ةدشلا تيمسامنا
 ظافلالا نم ةثيسلاو ةنسحلاو حسقلا لعفبال ىلاعت هللاو ةحسقلا ةلعفلا ىه ةئيسلاف الاو

 ةلاخاواةب وثملاوا لامعالل نيتفص اتناك ءاوس عخجاو دارؤالا ةلاح اهتافوصوم رك ذنع هينغتسملا

 تانللا افع لاعب ةمعنلا مهترطباو اددعو اددع اورثك ه5 اوفع ىتح © ةدشلاو اخرلا نم

 سعاشلالاق :(ىجحللااوفعاو براوشلا اوفحا)وهو ثيدْا ىفىجللا :افعا هنمو فئاك# 0 ا
 ريعل وم دنع نيل انامر » اوناكو كولاقارنوعإ اوفع



 مك ١٠غ زعم يع ا

 ماكو ال جاقؤلا ةلزاع نيتتم اوراصف ةياحسلا تح اوقرتحا مهنا ىورود تنوع ازبال | |

 | ةنم مهيلع ا هللا تف سابع نبا لاقو * ةقرتحم ضرالا ىلع ةاقذم |

 هللا ثعبف را مهجضتاو لظال وءام مهعفني لف تويبلا فوج اولخدف مهسافناب ذخاف اديدشارح |

 يرخاوج كفا ا دك ا اهيبطوحيراادرب اودجوف ةببطعراهبف ةباحس ١

 ضرالا هب تنكر ارا مهيلع هللاههلا مهئادصو مهؤاستو مهلاحراهتحت اوعمتحا املف |

 ةيمحتلاتاليوأتلا ىفلاق يتناك اا ةسوجت ادامر اوراصوىلقا ا دارا قرتح اك اوقرتحاف

 | (ةفجرلا مهتذخافإل احالفنارمسخلاو انارسح حالفلاو اقح لطابلاوالطاب قملا اوأر مهدانعنم |

 | هياسعشا وب ذك نيذلالي حابشالا رايد ىف حاورالا(نيمئاج اوناك مهنافإلمهانملاعسمهتروص تراجف |

 انتي رق نم كعم اونما نيدلاو تيعشاي كنجرخنا )قبس مف مهلوق مؤدب مهئالتبا ناببا فاششتسا |

 | اولصأتسا ىا ه6 اهيف اونغيمل نأك 8 ىلاعت هلوق هربخو ًآدتبم لوصوملاو هتلباقت مهتبوةعو |

 نيجرحخلامه اوراصو كلذ مهلوب اوبقوع ىا الصا مهتيرّش اومرشل مهن اكاوراصو ةرملاب

 اننغ لاقباهب اوناك ىتلا لزانملا ىاغملاو لزنملا ىنغملاو اذبا هدعب لوخدال احارخا ةيرقلانم |
 مهتقوىف ةيلغ مهل تناك ناو نيربكتملاو نيبذكملاا ىلا ةداشا هيفو .هيف انلزن ىا اذكناكب ظ

 نوكيو مهران لحمض مهركذ لمحو مهتيصا طقدسو  ةعرسب مهمايا ىضقنت نكلو
 ىونثملافو : فصو لب قهاز لطابلاو يمالك ىف ابلاغ قحلا عم قالها |

 نابعإ دشايات, هك لاء نير دوك ١ +>ناركتم, ىانث رَدْؤْن ام هكلب

 ىركيم داك دور قرنا داي * ىربخ اجنارب هكوك ىربنم

 ىوغىانيهوشمنابولغمراب * ىوشبلان ان ويل بلاغراي

 ' مهلوق ةبوقعب مهئالتبا نايل رخآ فاشتسا © نيرساخلامه اوناك اعش اوبذكن يذلا

 ايندلل نيرساخلا مه اوراصف ةريخالا مهتلاقمب اًوبقوع مالسلاهيلع هوبذك نيذلاىا ريخالا |
 ةروسىف عقوام مال لاهيلع هناجلاب مرصتلا نع ىنتك ارصحلا اذهبو هوعينا نيذلاال نيدلاو

 موقايلاقو مهنعىلوتف# ةي آلا(هعم اونمآ نيذلاو'دوه انحنان ما ءاجاملفإ) ىلامتهلوقنم دوه.
 هنزح ةدشل مهبافسأت اوكاهامدعب مالسلاهلعدلا 45 مكل تحصنوىبد تالاسر مكتفلبادقت

 هح سن ] ةيسرافلاب اديدش ل نزحاىا يو ىسأ فك ل ةف كلذ هسفن ىلع رك كام مولع |

 نزحلا دوج لع نا نه ئسالا نم ملكتم عراضم وهف [ موش كانمغو مروخ دا

 /مهرفكب مهيلعلزنام مهقاقحتسال نزح لهأ اوسيل رفكلا نع نيرصم * نيرفاكم وق ىلع 9 ٠
 راذنالاو غالب الا ىف تغلابدقل ىنعملاو .مهيلع هنزح ةدشو هلمهش دصت مدعنم اراذتعا هلاقوا

 ئوتشملا ف وأ: كلها فكم ىلوق اوقدصتإف قافشالاو حصنلاىفىهسو تلذبو .

 نورح موق ىا ديدوب امش مت * نوكترسدش مث ةكنيكم موشن وج
 اني ايل عوقب تفلت ا وتاني قاس دين ني تباعا ناوخدتك

 غالبلاالا لوسرلا ىلعام هناف غبلتلا فركتةدهعزع تجرخ ىنعي ةيمجنلا تال وأتلا ىف لاق © '
 ناو مكل ليما ثاييملف متسحأ نا ىش : كداكتاو مرارقا نم. ىلعاف مكل تحصنناو هلا هناف |

 (متأسا )
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 فارعالا ةرود مو ؟ 7 جمس

 | ىلاعت هَل نا ذئح معزن ثمح اهظع ابذك هللا ىلع انيرتفا دقف 6 اهنم هللا احن ذا دعب ف |
 رفكللا نم هلع متتك امزاو لطابمالسالا نم هيلع انكامنا انل نييتدقهناو ”ىشبهلثكس يلو ادن

 | ه6 اهيفدوعتنا قعانل مقتسيامو حصيامو ىا هي ان نوكيامو 8 كلذنم مظعا ءارتفا ىاوقح |
 | ىلاعت ّللاةئيشم ةلاحالا ىا هي هللاءاتينا الا © تاقوالا نم تقو ىفوا لاوحالا نم لاحف
 ىلاعتهتيوبر ناونعل ضرعتلاناف 4 انير 8 هلوقهنع ”ىنياك نوكي داكيالامث كلذو اهبف اندوعل

 | ناف (اهنم لاانجتذا دعب ) ىلاعتهلوق اذكو اعطق مهدادترال ىملاعت هتثيشم ةلاحتسا نع”ىفيامت مهل
 | اننالذخ للاءاثيناالا هانعم لبقو * اهبف مهدوعل ىلاعت هشيشم مدع لئالد نماهنم مهل ى اعت هتبجن
 زحف اهنفدوعلاناناسب كلذب دارملا سيلف ناكاماياو ىلاعت هللاةئيشمب رفكلانا ىلع ليلد هبفو
 لق هناك اهعوقو ةلاحتستا نايب لب كلذك ىلاعت هتثيشم نوكىلع ءانب عوقؤولارطخو ناكمالا
 هتثيشم مدع تابجوم نم ركذام ليلدب كلذ تاهيهو انبر هللاءاشياالا اهبف دوعننا انلناكامو
 عسو هريدقت ةيلعافلا نع لوقنم زيبعلا ىلع بصن املع 26 املع ”ىش لك انبر عسو 8« هلى اعت
 ءاشالا نمن وكيس امو ناك ام لكب هملعةطاحا ىنعملاو«ابيش سأرلا لعتش اول هلوقك ”ىشلك انب دلع
 | هفطل نملاحف مهنمدحاو لكب قئاللاوهامو مهتاينو مه انعو هدابع لاوحا اهتلمح نم ىتلا
 ١ هكيانكوت للا ىلع ىلاعتهلوق هب قطني امسح ةصاخهبانماصتعا عم اهنم اناحتامدعب اهيفاندوعءاشينا
 نيملاعلا ب رداجانم ىلا هجوتو نيدناعملا نع ضرعا مث رارشالا نم انصاحب وناميالا ىلع انتشناىف

 قحلا ىلع انا ىلع لديامب ضقاو مهنيبو اننيب مكحا 46 قحاب انموقنيبو انني حتفاانبر ف لاقف

 اح اوهمتافلاو د نيحتافلاريخ تنأو ف نيقيرفلا نم لك لاح قيليامي لصفاو لطابلا ىلع مهو
 لكشملا حتق نم نوكينا زوج و رومالا لصفيو تالكتملا حتفي هنال احناف ىمس ناع لها ةغلب

 تاليوأتلا فو: لطبملا نم قحل اريح مهنيبو اننيبام فشكتي ىتح انما رهظا ىنعملاو .هنيب اذا
 ١ مهل تردقام راهظاو ريخلا ةمتاخنم انل تردقام ةقيقحراهظاب «مهنيبو انني مكحا) ةيمجلا
 او ربكتسا نيذلا الملا لاق))هلوق ىلع فطع6#هموق نم او رفك نيذلا الملا لاق وفه ءوسل اةمتاخ نم

 مالسلا هيلع بيعش ةبالص اودهاشام دعب مهباقعال رفكلا ىلع اورصا نيذلامهفارشالاقىا

 مهل اريفتتو ناميالا نع مهلاطيش" مهموق اوعبتتسسينأ اوفاخو ناميالا ىف نينم ملا نم هعم نمو
 مكابا نيد مكرتوهنيدف متلخدو 6 اببعش متعبتا أل 9 هللاوىمسقلا دكوتلا ةّمرط ىلع هنم

 مكل لصحيامتاوفل ايندلاىفوا كادهب ةلالضلا مكئارتشال نيدلاىفىا ه# نورساخلاذا مكلا ©

 توبكتعلا ةروسوف اذكهو ةديدشلا ةازازلاىا ه6 ةفجرلامهتذخاف وه فيفطتلاو سخبلاب
 ةفجرلاىداممنم اهلعنو ليربج ةحصحص ىا (ةحصلا اوملظ نيذلاتذخاوإ دوه ةروسىففو
 ضرالامهب تفجر سابعنبا لاق «ىرخا ديعبلاىلاو ةرات بيرقلا بيسلاىلا مهك اله دنساف
 اهتحتاوناك املف اهنم حررلا نوبلطي اهيلا اوجرخف ةباحس مهل تعفرف ديدتشر ح مهباصاو

 | اوراص ىا 6 مهرادىف اوحبصاف #© مالسلاهيلع ليربج ةحعبص هعمو باذعلاب مهيلع تلاس
 ىلاعتلاقاك ةلظلا تحن مهراد برقبىا ىدادحلالاق.* (مهرايدف) دوه ةروسىفو مهتاردهىف

 | مهنكامال نيمزال مهكدو مههوجو ىلع نيتيم ىا 3 نامئاح ِِه «ةيظلاموب باذع مهذخأف)
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 مالسلا هيلع بيعشنم ظعاوملا هذه اوعمس امدعب ي هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق

 كنج رخل ىف ىفاكلا ىلع فطع ه6اونما نيذلاو بيعش اي كنجر خلل ف ىنايب ىانئتسا وهو
 ىلع هيش ايناث نينمؤملا ىلاو الوا هيلا يارخالا ةبسنو نيفطاعتملا نيب ضارتعا بيعش ايو
 جارخالاب قلعتم هناف ه6 كعم © ىلاعت هلوق هنع 'ىنب كهف هلمهتيعبتو جارخالا ىف هتلاصا

 مكتنتفل اعفدو مكل اضغب 6 اتيرق نم # كعابتاو كنجرختل هللاو ىنعملاو .ناميالاب ال
 نيزيحتملا تأدو نيربكتمللا نأش نم نا ىلا ةراشا هفو « راوحلاو ةّنك اسملا ىلع ةيئرملا
 همعو ءانغتسالا نابغطو منلا رطب نم مهيف امل كلذو لذالا نعالا جرخب ناو ءالعتسالا

 ىلاعت هللا لعج ةيلب لك نم مظعا اهتنتفو ةئيطخ لك سأر امندلا بح ناك املو دادبتسالا

 (اهيفرثم انرما ةيرق كلهن نا اندرا اذا)ىلاعتهللا لاق مك داسفلاو كالهلل اببس دالبلا ىف اهلها
 ظفاحلا لاق : ةييآلا

 دورى هلاتحمو دنيشن م ءراكم « زوجت نبا هكايند ٌءوشعز وشم نما

 نكي مل ابيعش نا مولعملا نمو ىلوالا ةلاخلا ىلا عوجرلا وه دوعلا 6 انتلم ىف ندوعتل وا ©
 نع الضف ريفنت هف سلام الا رئاغصلانم مهيلع زوجال ءاسالا نال طق مهتلمو مهنيد ىلع

 هيلع مهل ابيلغت نينمؤملا نم هعم نم ىلاو هيلا دوعلا دنسا هناالا رفكلا نع الضف رئابكلا
 ىلصالا دصقملاناىلع ةتبلا نيرمالا دحا نو هللاو ىنملاو .مهقحىف روصتم دوعلا نال
 هضرعت مدع هنع حصفي ام ءاحلالاو نقلا فرم نمي الل ىللا 5 امباو دوعلا وه

 ملامتاو انتلم ىف اواخدت ىتح انني ايف مكعدنال اولا مهنأك جارخالا باول مالسلا هيلع |

 رذح ةيعاوطلا ةزوصب اهملا اودوعب نا يزيل نر ىلع كديعل وا اولوشي
 ىلاةراشا هيفو *«بيذعتلاو هاركألا هوجو رئاسب مهتداعا ال نيرشلا نوها زايتخابجارخالا
 ناب الا اوأر نمم نوضريال رشلا لها كلذكف مهلاكشا ىلا الا نوليمي ال م ريخلا لها نا

 هبارضا جبن نياب نم هباب ف دحوالاو مهلاوحا نم هيلع مهام ىلع مهدعاسي

 زاباب ذاب رئويك اب رتوك * زاورب سنجاي دك ناؤرم همه

 انكول وأ # ةرجافلا مهنايا ىف مهل ابيذكتو ةلطابلا مهتلاقمل ادر بيعش هي لاق

 نوهراك نحن و اهف دوعن فيك ىأ نيهراك انك ولو اهبف وع هريدش 6 نيهراك

 ىلاعت هلوق ىف ىتلاك هحابقتساو عقاولا راكتالال هبفنو دا ذا6نآل ةردملا نأ نعال
 م كتم ىف ادع نا لط ايغع اه ذك هللا ىلع انيرتفادق 9: © نيبم ”ىشب كتجولوأ ) |

 | مكتلم ىف اندلع نا يا ةيلع هلام ةلالدل فود طوقلا باوجو كرمشلا ىم ىتلا |
 ممل ع صمللا ||| ديحتبا  يمصو ممم. يصمتجا دعس ممسول . ص معلا ب حجم صصص 2
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 قارعالا ةروس مهي 3 ٠١

 نت ضرالا ىف اودسف الو # ( مكلبق ةفلاسلا مالا تكله هيف اسما متلو دق مثا نيرا ١

 | ءارجايمهعابتاو ءاسنالا اهلهاو اهرما حملدا امدعب 6 'هحالصا دعب : ب رفكلاب ىا

 فيقطتلا نم ه6 كل 36 هنع مهاهنو هب مهسما امب لمعلا ىلا ةراشا هي مكلذ عئارمشلا

 نا © هللا دنع عفان ىنعمي لب ليضفتلانم هباب ىلع سيل انههريخ لبقو داسفالاو سخبلاو

 قاصلاللءابلا ه# طارص لكي اوبعشالو + اذه ىلوق ىف ىب نيقدصم ىا ه# نينمؤم منك

 نال ىف ىنعع نوكت نا لمتحيو هسيالم دعاقلاناو-ناكملاب قصلم دوعقلا نال :ةبحاصملا وأ

 © نودعوت 8 ناكملا ىلع دعاقلا ءالبتسال ىلع ىنمي نوكت ناو هدوعق ناكمب لحي دعاقلا

 ا اودعش الو ىنعملاو .بحذم لكنهذلا بهذيل هب دعوملا 06 و اودعشال لعاق نم لاح

 كطارصومهل ندعقاللاق ثيح ناطيشلاك نيفوخم ىا نيدوعوم نيدلا قرط نم قيرط لكب
 اذا اوناكؤ ماكحاو دودجو قراعم ىلا نعشتي هنكل ادحاو ناك نا هللا طاوصو مقتسملا

 هنا ابيبعش ديري نمل نولوقبف دصرملا ىلع نوساجم اوناكلبقو هوعنم اهنم'ىثىف ىعسي ادحا اوأر
 هنو صلو 86 قيرطلا نوعطق, لبقو هب نما نم نودعوتيو كنيد نع كتتتفيال باذك
 اودعق ىذلا ليبلا ىا # هللا لبس نع ل نوفرصتو نوعنع ىا نودعوت ىلع فطع

 فذ اٍباب نم د اهنوغبتو 6 نودصت لوعفم وهو طارص لكب ىا 6 هب نما نم #8 هباع

 نوبلطتو ىنعملاو . ثنؤيو رك ذي هنال لبسلا. ريمض ثنا اهل نوغبتو ريدقتلاو لاصيالاو

 ١ ةجوعم اهناب سائل اهفصوب وا هيشلا ءاقلاب قْحلا نع الودعو اغيز 5 اجوع #8 هللا ليل

 ىلع هللا ىلا لوصولا قيرط اوعطق نيذلاىلا ةراشا هيفو * جاجوعالا ةيئاشنم ”ىبش دعبا ىهو |

 مهسفنا ىلع اوعطق م لطاللاا راهظاب هف جاجوعالا اوبلطو دياكمملاب ليلا عاوناب نييلاطلا

 ةيدطنلا زوك نآل' ةارتغن ىلا |ةنعايدقتم ناؤك لاا ةحاليمل ,اهزآل نوكلال ان ئظاعلا اخ نأ

 | ةكربلاب # مرتكف اللق متلك ذا اوركذاو 88 ىدعتلاىف رثالا رد ”ىدتملا ىلا دئاع

  نيدسفملا ةبقاع ناك فيك اورظناو 8# ىنغ كرقفو ةوق مكفعض راصف لاملاو لسنلا ىف

 اورذحاو مهب اوربتعاو مهبارضاو دوم وب اداغ ومر معذش نو حون موقك ةبضاملا مالانم

 عئارمشلانم 6 هب تلاسرا ىذلاب اونمآ مكدم ةغئاط ناكناو ف مهكآاسم كولس نف |

 بيعشي نيدم زا ىىوق ] ىسرافلا ريسفتلا ىف لاق * هب ىا ه# اونمْؤِب ملةفئاطو #8 ماكحالاو
 ةن تحسنا لام تلق و توق قزعفكو نتي نا 1 ىمح 0 ناعا مالسلا هيلع

 ناعم تسسوو([ئيركناوت 5 تشل ىدو# ناش قى نك ايدك انا قطع لد ناموا
 كراس هكدومرف مالثنلا هيلع بيعت ىدوب ارئاشبإ

 نينمؤمللدعو وهف نيلطبملا ىلع نيقحلا رصنب نيشرفلا ىا  اننيب هللا ءكحب ىتح 9 اوصيرتف

 نيضاقلالدعا وهو هف فيحالو 11 05 ذا 6 نيك الا ريخ وهو نير فاك دبعوو

 ةئامو فلا ةئس نم لاوش رخاوا ىف نماثلا ءزجلا مت



 مه 7١٠١ جم نماثلا ءزجلا

 ناكل تاكتيلإلا ا؟ةلذكأ ايملر نلت سرطو الدم مهنظاو لابس ييذياو نودع

 هفيشح ىلا دنع حابب مق هريغو نقلملا نبا لاق 5 زيزعتلا هلعاف ىلع بجاولاو مهريك اذ

 هتيراج وا هتجوز ديب ءانمتسالا حابب كلذكو ةنتفلا هسفن ىلع فاخ اذا هللا امهمحر دمحاو

 ةفشحوبا لاق ةيناخراتلا ىفو لزعلا ىنعم ىف هنال ةهاركلا عم نيسح ىضاقلا لاق نكل

 ىلاو #9 يلعا هللاو ءابهشلا بلح ىتذل قراشملا راونا ىف اذك سأرب اسأر ون نا هسح

 مالسلا هيلع هللا ليلخ ميهاربا نب نيدم دالوا مهو نيدم ةلسق ىلا انلسراو ىا 6 نيدم

 نب بيعش وهو مهاخال نايب فطع 6 ابعش مهنم ادحاو ىا بسنلا ىف # معانا ف

 يدم راّضف هلنسن رثكو.هلتذلوف طول تنب اشد جوزي ىذلا نيده نب رحشي نب ليكم

 هللاَغ ناكو ىمعا راصو ءانع بهذ ىتح هللا ةشخ نم بعش ب كاحضلا لاق * مهتلسق

 مهرفك" عف .نيزاوملاو ليتاكمللا سحب لها:اوناكو هموق هّسجلا م نيا ءاسالا#كظخ

 هريسفن ىم 6 هريغ هلانم مكلام ف هدحو هي هللا اودبعا موقاي 96 ىتايب فاشسل #4 لاق

 هلعافل ةفص وه فوذحمب وا مكتءاجحب قلعتم 6 مكبر نم ف ةزجعم # ةنبب مكتءاج دق
 كلامنم ةنئاك ةميظع ةنيب ىا ةيفاضالا هتماخفب هريكت نم ةدافتسملا ةيتاذلا ةماخفل ةدك 07

 ىف لاق * مالسلا هيلع انين تازجعم رثكا ركذي ملاك نآرقلا ىف هثزجعم رك ذي و كروما

 هديسرت ريقف رظن زين ثيداحا ردو تسدن روك ذم بيعش ٌهزحعم نارقرد ] ىسرافلا ريفتلا

 نوحي هك دوت”ناز: بحش ؛زوتيمم هكديزوكيم دينكم اننا ثا رجعت رك د. كنا هان تان دءاخا

 الا دور قت دوعبسص عقر فاسإب بيغش ان اهقدوا وزقرش هزك قدما وب دان وكب

 تلك كلوق ردنصم ليكلا 6 ليكلا اوفواف ف هيلا عجراف فاشكلا ىف هتازجعم ضعب

 هلم نابعالا صاوخ نم مامتالاو صقنلا نال هؤافيا نكميال ىردصملا ىنعملاو الثك ماعطلا

 هلوق هديؤيو لايكملاب دوعلا وبا هرسفو لبكلا ةلآ ىا فاضملا فذح ىلع ىضاقلا

 ام ىلع ليكلا لم داغيملاك اردصم هنوكزاج ناو ةلآلا هنم ردا لا ناف 06 نازيملاو ف

 رخآآلا نم ريك اهدحا نانازيمو نالابكم مهل ناكو هب شاعبام ىلع. شيعلا قلطي اك هب لاكي

 ىنملاو رغصالاب نورسخم مهونزووا مهولك اذاوريك الاب نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذاف

 اوصقتنتال ىا *# سائلا اوسخ الو 98 ماعلا ىلع نازيملاو لابكملاب سائلا قوقح اودا

 مهناف ناك رادقم ىأو ناك "ىش ىأ اهمامن ىلع نيدمتحم اءهب اهنورتشي ىلا هي مهءابغا

 ناف ممعتلل قوقحلا نود ءاسشالاب ريمصتلاف ريثكلاو ليقلاو ريقحلاو ليلجلا نوسخ اوناك

 ليكملا ىف مجءاسشا .ساللا سنن معاو * قحلا موهفم ىلا ةنسنلاب معا *ىبثلا موهفم

 هذهو ملظلاو ىوهلا ةعباتمو صرحلا ةبلغو ةمهلا ةءاندو سفنلا ةساسخ نم نوزوملاو |

 ناف سفللا ةكزتو تافدلا هذه ليدشب عربشلا درو دقو سوفالا مش نم ةميمذلا تافدلا

 منع ىف السرا ناعئاج ناسذام) ثيدحلا ىفو اهفاسفس ضغبيو رومالا ىلاعم بح ىلاعت هللا

 ةناما ءوضولاو ةناما ةالصلا) ثيدّلا ىفو ( فرشلاو لاملا ىلع ءرملا صرح نم اهل دحمفاب

 ا سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا -ىورو_ (ةناما لكلاو ةناما نزولاو
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 فارعالا ٌءروس مه ه4

 قلطمواضيا نانملا معننم تراص اذاو نايدالا ضعبف الالح تناك اهناف را فالحب ىتزلاك
 مهيلهاناف عاقولا دنع ةنملا لها رتستولا ىرتالأ زاوحلاو لحلا ىضتقال ةمرحلا عئاوم عافترا

 بهذف عرششلاب سحب ءاطولا مكحاماو + اذه ةيدومحلا تاعقاولا فاك مراحل ريغل نرهظبال
 حرش ىف لاق «نصحم ريغ ناك ناو محري هناىلا لبنح نب دما بهذو + لتي هنا ىلا ىفاشلا
 ىتح نجسلاىف عدونو رزعي لب دحبال ةفيشحىبا دنعف ةأرصاوا ىنجا ربد ىنانمزا ةياقولا

 ىبدي اندبق لاق انصح ناكنا مجريو انصح نكيملنا دلجسف قزلا دخ دحي اهدنعو .بوتي
 ىلع اوعجا ةباحصلانا امهلاقافتا دحبال هتحوكتمبوا هتماوا هدبعب كلذ لعفول هنال ىنجالا
 مهضعب لاقو تومي ىتح عضاوملا نتناىف سبحم مهضعب لاقف هوجو ف ءاوناتخا:نكلوا!دع
 رانلاب قرحب قارولا ركبوبا لاق * ةرائملاك لاع ناكم نمهقتلي لاشي دقو ىهتنا رادجلا هيلع مدهب

 ءاشناو كلذ داتعانا هلتق ءاشنا مامالا ىلا ىأرلاو تادايزلا ىف لاق * عمجلا حرش ىفهب حرص

 هلاف لعفلا كلذل ماظعتساوهاما ةفيحوبا هيلا بهذامنا ىهاظلاو + لك الا حرش فاك هسبح
 لوش هناك ةزجانلا ةنفلا نيكستل ريزعتلااهتاو ىتزلاو لتقلاك ىزاجحينا ثيحب حبقا!ىف سبل
 وغلا ناتكفو كل ال همظعل هنال ةرافكلا هف بجبال هنا سومغلا نيعلاىف

 اهقرحاواهحنذا هللاَش ءاطاولل ةمهبلا تناك نأ ةفضحوبا لاق * ةمدهب ءطو لجر ةحابالاو

 نم ريخالا دللا ةجحرتىف لاق + قرحتالو حيذت لك ؤتام نكمل ناو ةلوكأم تناك نا

 ىصخش توصدهنو نيددهنو تسا عرش هن نك بانتجا مهب حاكتذاو ] ةيكملا تاحوتفلا

 ىتجاح نادب ارياو ديرخ ةمسهل هاك ان دوب عطقنم دوخ ةناخرد معلا لييلق اما اص دوب

 ىتجاحو ىلغش ىوبارتو ىبك كم هج ارنياوت داس وذا ىبك كاس ةحكلا دعلهن رهاظ

 نام تاسا هده نم ب همسهبنا اب دوخوا مكيم تظفاحم نيإب اردوخ نيد تلك تش

 راسب تسا هدومرف ىهن عرش بحاصو تسمارح نأ هكدندرك مالعا اروا دنام موصعم

 ىبوج ذاب موخ نيد زا هك تسا نيع ضرف ونرب سب متسنادن تفكو درك هبوتو تسيرك
 [ ةمجرتلا مالك ىهتنا دشاب تماقتسا قيرطرب ونا تافرصتا ىنكزيبم اد مارحو لالحو
 ءانمتسالا رحت ىلع ةيكلاملا ضعب هب لدتسا ( موصلاب هيلعف عطتس مل نمو ) ثيدحلا ىفو
 احابم ءانمتسالا ناك واف ةوهشلا عطش ىذلا موصلا ىلا جوزتلا نع زجعلا دنع دشرا هنال
 ضعبو ةلباتلا دنع وهو ءاملعلانم ةفئاط ءانمتسالا حابا دقو لبسا هيلا داشرالا ناكل

 ىنما ىتح هركذ ام اذا مئاصلا ةصالخلا ةياور ىفو * زئاج ةوبشلا نيكست لجال ةيفنخلا
 ةوهشلاءاضت دصق نا ناضمر جراخ لعفلا اذه لحي الو هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلع بجي
 اعيغالاو زاحتلا ساو شفي فو الان هلع: قارك الهنا وجرأ ويش نكست دصق ناو

 2 الاف 00 لاق 00 للا 3 30 ردوا نوملاظلا ىا 000 كتلواف ) | ظ

 | نايدالا عيجيف اهتمرح رادم اهيلع ىلا ةمكحلا ةنملا لهال ةاهتشم ةطاوللا نوكمال نا

 | هلوق ىلا ( نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ) ىلاعت هللا لاق ةنسلاو باتكلاب مارح دنلاب |



 هم ١ »ح ن.ءاثلا ءزجلا

 0 سر دوي كك كيك ري يرسل ع رك
 لاجرلا مكح همكحف احببص نكيملو لاجرلا غلبم غلباذا مالغلا ىرصانلا ةطقتلم فو ( نهنيب
 هبلا رظنلا لحال ىنعي همدق ىلا هنرق نم ةروع وهو ءاسنلا مكح همكحف احبص ناكناو
 ناك اذا درمالاو باقنلاب صم ول اذلو هب سأي الق ةوهش نعال رظللاو مالسل | اماق ةوهش نع

 ةفشحوباناكو احببص نسا نب دمحم ناكو *هعنمنا هيبالفولعلا بلط ىف جرخمنا داراف احببص

 ةناحخ نم ةفاحم هرصب هيلع عقبال ىت> دحيسملا ةيراس فلخوا هرهظ فلخ هسردىف هسلجن

 لثسف ههجو دوسا دق مانملاىف ىؤرف تام ءاملعلا نم ادحاونا ىتح هاوقت لاك عم نيعلا
 ىضاقلا لاق + رانلاىف ىهجو قرتحاف هيلا ترظنف.اذك عضومىف امالغ تيأر لاقف كلذنع
 ةسلاجمدركيو اناطيش رشع ةينامث مالغ لك عمو نيناطيش ةأرما لك عمنا لوقي مامالا تعمس
 قد عتس خبشلا لاق : ةمهتلا ثرو»و ةباهملاب بهذي هنآل ءاهفسلاو ناسصلاو ثادحالا

 دنم نايور هداسرد هجاوخ ىا لد #« .دنلب دئامي تردق هك ىئاوخ وج

 نايزب تمزح  دراد هك نكرذح » نامرد ضرىغ دشا دوخ نيكو

 مالغلان ا انملس تلقناق *ةيصعملا ىلع ةناعا هنال ابلاخ هيلا ىضفي هنا لعينمب درعالا عيب هركيو
 ىضنَمب لقعلاف ةذللا ءافمتساو ةوهشلا ءاضقل الحم نوكي هنكل دلوثلاو ثرحلل الحم سيل
 هتحابق ةياغل فرصتلابلحلا اذهىف نذأي مل عرششلات لق *ءاشي فيك هكلمىف كلاما فرصتينا
 ةسوجم كلم نم نا ىرتالأ كوامملاف فرصتلا ىضتقيال ةيكولمملا درحيو هتئابخ ةياهنو
 ةدسسال فرصتلا زوجبال اذكو مالسالاف الخدتملام الصا امهيف فرصت هلزجيمل ةنثووا
 ىعاود نم اهريغو ذيخفتلاو ليبقتلاك هيف فرصتلاب عرشلا نذأب+ل لحبىف كولمملا اهدبعف

 اهنوكل ىلوالا قيرطب اهدبعف فرصتلا ةديسلاز اجل هدبعف فرصتلا ديسلل زاجولف ءاطولا
 ىرغصلا ةطاوللا وه ةأرملاربدىفو ىربكلا ةطاوللاوه رك ذلا ربدىف نايئالاو * ثرحلل الحب '
 اهتمرح ناكنا لبق ةنلعا ىف ةطاوللا زوجت ل هو (اهربدىف ةأرما ىنانم نوعلم) ثيدحلا فو
 ىلاعت هللانال اهنف زوال اهنا حبحصلاو زوجت طقف اعمس ناك ناو زوجتال اعمسو القع

 لمعت تناك لاقف ةثييخ اهامسو (نيملاعلا نمدحا نماهب مكقبسام)لاقف اهحبقتساو اهدعبتسا
 ةمحر ىلاعتهللاهمحر هايشالا ىشاوحىف هداز كريز ىلوملا لاق + اهنع ةهزئم ةنلاو (ثئاخعا

 6 ادوثنم اول مهتبسح مهتبأر اذا نودلخم نادلو مهيلع فوطيو )) ىلاعتهّللا لاق دق ةعساو
 احالم ادرم ةنملا فنا ىلع لدن ةيآآلاو ( مكسفنا ىهتشتام اهيف مكاو ١ رخآ عضومىفو
 عطقوراذقتسالاو عضولا الخ نوكيا ايندلاىف لوقعملا ريغو نيهتشم ريغ اونوكينا دبعبو
 يبقفلالوشي * هداز كريز مالك ىهتلا ةيفتنم تاروذحلا هذهف ةيورخالا ةأشنلاىفاماو لسنلا
 رفنتيو نسما نم حسبقلا فرعين ف هنع ىبأي مقتسملالقعلاو مبلسلا بلقلادنع ىضرمي سبل اذه
 ىلع لديامتا ىلوالا ةي ألاف فاوطلانافءنسحتسملا ديجلا دقنلا نم جرهبنلاو فويزلا زيي نم

 ىضتشإال اذهو مهتجسهبو ملامح ىلا رظنلاب نوذذإتي ةنْلا لهاناو ةنملا لها مادخ مهنوك
 زوج هنكل اماع ناكن او ةيناثلا ةبآلاىف ءاهتهالاو . رولا قحىفاكاضيا عاتمتسالاب ذذلتلا
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 قارغالا ةرو- مي 1517 ع

 | «مهلع 9 [ميديتازاب] هان رطماوؤَم مهنم تناك 0 ا تو رصد
 ةراجحلا مهيلع انلسرا 2 ولات رطملا نم اعون ارطم # [ طول موق افكرب ]

 اريذحنو مهلاح نم اسحتعت رظنلاو ل امان 5 م لكل 2 هي رظناف ِس رطملا لاسرا

 فك نيذكملا نرفاكلا يما رخآ ىف ركفت ىا « نيمرجلا ةقاع نك فك مهلامعا نم

 ضراىهو مهدالبنا ةطاوللاىا ةحسقلا ةلصخلا هذه مهعارتخاىف بيسلا ناك لبق < مهيانلعف

 بلطل ىفارطالاو 5 سانلا مهبلا هجوتف بوبحلاو راقلا عاوناب تبصخا ماشلا

 مهب متلعفزا لاقو خ.ش ةروصىف سلبا مها ضرعف ءارقفلا دورو هر 2 نم اوذأتق فورعملا

 | اوثخاف احابص 3 اوناصاف مهودصق مهيلع سانلا لأ املف اوباف مهنم متوجت اذكو اذك

 لعفلا كلذ هبلعف نم لوا ىبلكلا لاقو * ءابرفلا الا نوحكنيال اوتاكو كلذ مهيف مكحتساف
 لكب لمعلا كلذ اولمعمث هسفن ىلا مهاعدف ليم باش ةروصفف مهل لثت ثح ثيبلا سلبا |

 انامز ىل.ءلا كلذب اوشاعو مهيلع سانلا موجهل اعفدو مهتوهشل ءاضق درملا نم مهيلع درو نم

 ىلا جعف شرعلا عمسف اهبر ىلا تحيعف ءامسلا تعمسف اهبر ىلا ضرالا تحت مهبف رثذ هك املك ْ

 مهإ فدخل مل املا الوا اورطما مهي نسخن نا ضرالاو مهبصخت نا ءامسلا هللا حاف هير |

 ارجاتنا  ىورو  مهيرفاسم ىلع ةراححلا ترطماو مهنم نيميقملاب فسخ لقو ضرالا |

 تلد هلع عقوفمرانم جرخو هتراحن ىضق ىتح امو: نيعي رارحطلا ةلمةوفم را ىف ناكمهنم

 بوبذلا ل اها ىلع ةراحملا رطما ام ىلاعتهللان ال اهحقاو شحاوفلان شا ةطا وللا زن ا ىلع هب آلا

 كريشلا : هر ابكتلا نادت ريغو قحلا ريغب لتقلاو ةقرسلاو قوقعلاو ىتزلا لثم ماظعلا |

 مظع سن ذ ةطاوللاف راعاو ريزتخلاالا لمعلا اًذهىل.ءي باودلا نم ”ىث سيل نيريسنبا لاق *
 امب اكف ةوهشب امالغلق نم مامالا لاق + ةلقلاو سمللاك اضيا اهيدامم نعو اهنع زرتحبنا بجيب

 ةرم ركلانم ىنزنمو اركب نيعبسي ىز امب اكف ةرم هما عم ىن ةنمو ةرم نيعبس هماب ىذ
 هنإلب عارتمل ىف لؤصولا عاشالا تلا: ةررمالا ف ولسنا زق واج اوم فلاير ال قو اهلك

 تح وص كك - ت٠. 2 |

 | هرسسذق ىدعس حبشلا لاق : ادبا دسمالاب عاتمتسالا لحال |

 6-5 35 هيأ يي .
 نز نادركح دابا هاخورب ة نك ناغ همانحح د تن ا

 للبي دوب 2شدادقاب -نه ه1 لمع ةودعإ سوم لاقت

 هات دبا اير بس وجاب دلال ياك طخ .نز نازل ك5 مك

 رخهح غلاب ه>نديد عنص لك 23 :

 نكجو نيج نايود بوخرد هك * لبا ردنا دنيب ىمه ققحم
 سلبا نيا كليو نحلا نم تيرفعل امون لاق مالسلا|مهيلع دواد نب ناملس نا  ىكحو -

 تيزقملا ئثمو :ولطناه افا نا[ قلطتأ لاقل طق: لاقاال كات *نيدط: كرس رك ار كارا

 ىعذ ناهلس ىأرا.لف ءامل ىلع طاسي ىلع سيلا اذاف رحبلا ىلع هب مجم ىتح ناملس ىدي نبب
 بحا نع كلأس ال تج نكلوال لاق ”ىشب ىف ترما له هللاىتاي لامتأ هاقلتف ماقفقرفو هلم |

 ” طا سل علت بانل كاشم الولا هللاواما 0ك لف ةذ ىلاعتهللا ىلا اهضغباو كيلا ءاشالا



| 
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 نامرد مالسلاهيلع طول هك ارءودس موق ص | هي هموقل لاقذا 0 هلوشإ ىلاعت هللا كح اك [ دوب

 لاسرالا لبق + مهل هلوقتقو هم وك ىلا اطول انلسرا ىارمضملا انلسرال فرظوهو [دو» ناشيا

 مورلا ضراىف ميز ناكملا فرظىف كلوق لق نم أذه ناب ببجاو * هنفال لوقلا تقو لبق |

 راكنا ه« ةشحافلا نوتأتأ #9 هتازجا ضعب ىف فورظملا عوفو ىنك قيقحريغ انهه وهف
 اهنولعفتاىنعملاو ةطاوللا ىو حسبقلا ةياغ ىلا ةغلابلا ىا حبقلا ىف ةيداهملا ةلعفلا كلتىلع علرقت و

 (ةشاكع اهب كقب-)مالسلاهيلع هلوقىف اك ةيدعتلا ءابلانا ىلع مكلبق اهلعفام هي اهب مكقبسام
 ةدافاو ىننلا دك أت ةديزم نم 6 دحا نم 8 هلبق اهتب رض ىا ةركلاب هتقبس كلوق نم
 ادكأت اهب.” ةأدتم ىا ىوحم فانئتسا ةلملاو ضيعتتلل نم 4 نيملاعلا نم 89. قارغتسالا

 نواس كا 3 أوسا هناف اهعارتخاب مث ةشحافلا نايتاب الوا مهخيو هن أك قباسلا راكنالل

 قيرطب مكننا نوقابلاو ربا قيرطب مكنا صفحو عفان ارق .ةشحافلا كلتل نايب #لاجرلا
 اموحتنو نادرملاو ناملغلا نود لاجرلا ظفل داريا ىفو اهيشغ اذا ةأرملا ىتا لاَ ماهفتسالا
 ىلع هيبللو ةفرصلا ةيويهبلاب مهفصو اهبد.ةئلاىفو هل لوعفم 5 2 2 خيبوتلا ىف ةغلابم

 ةوهشلا ءاضقال عونلا ءاقب و دلولا بلط ةرشالاىلا هل ىعادلا نوكي نا ىنبني لقاعلا نا

 هك نوف رسم موق متا لب ل هللا حابا ىناللا ءاسنلا نيزواجتتم ىا ه5 ءاسنلا نودنم

 داشعا ىهو اهلاثما باكتراىلا مهب تدا ىتلا مهلاحم رايخالاىلا روك ذملا راكتالا نع بارضا

 | اوفرسا ةمثنق ىش لك ىف دحلا زواجنو فارسالا مهتداع موق مهنا ىنعي 'ىثلك ىف فارسالا
 | ءانثتسا هي اولقناالاهموق باوجناكامو 2#هريغىلا اهل نيعنامع اوزواجتو ةوهشلا ءاضق باب ىف

 ضنبل مهضعب لوقالا ءايشالانم "ىش هموق ةهجنم اباوج ناكام ىا ءايشالا معا نم غرفم

 | ىذلا لوقلا اذهالا ىا 6 مكتيرقنم © نينمؤملانم هعم نمو اطول ىا د مهوجرخا

 طول تالاقمنع باوجلا ددصي مهنعردصيمل دارملا يلو طوامالكل اباوج نوكي نا ليحتسي
 | ةريخالا ةرملاف مهنع ردصل هنالب ماهفالا ىلا عراستملاوهامك ةلطابلا ةلاقملا هذهالا هلخعءاومو

 ردص دقفالاو ةعينشلا ةملكلا هذهالا مالسلاهيلع هيو مهنه ةيراخلا تارواحلا تارمنم

 هجولا وه اذهو ةميركلا روسلا رئاسىف مهنع ىكَح امسح تاهرتلا نم ريثك كلذ لبق مهنع

 ةيرقةئيدملا ىمست برعلان اف كدلب نمىا (مكتيرق نمإل هلوقو رصقلا قيرطب ةدراولا هرئاظنىف

 رئاسو اثيرو ازوعر هلا هلهاو قه اطول ىا 3 هانجاف 8 مهبةير>سلاو ءازهتسالا

 عومجملابو باحالابو براقالابو ءامالاو ديبعلابو دالوالاوجاوزالاب رسسفي لهالاناف هن نما نم

 كاع ةفاشسا 0 نيرباغلا نم تناك © هلها نم ءاسنشا وهو طول اراك ىلع انككلا

 روبغلا نم اهيف نيكلاهلا مهرايدف نيقايلا ىا نيرباغلا نم تناك ليقف اهلاح ناك اذاف لبق
 مهرايدرف قب هنا ىلع ىنبم تارباغلا نم لاقينا ىهاظلانا عم ريك ذتلاو [ندناهي ىقاب] ىسرافلاب

 6( لاحر )

 *هجو ىلع هولاق شحاوفلانم ةراهطلانولطي ئا 6 نو رهطتي سانا مهناو# مودس ةدإب دارملاو

 |, ىررتتو نفكلا رئت اهئاف :هلهاوز هي هتأنماالا 9و هيلا نوبسني نيذلا هتساخ لجرلا .لهاو



 فارعالا ةروس مه[ ١.0 قح

 | نم ردصتو فلا اذه نم درت تناكف ةقانلا مهيلا هللا ثعبف ةيآلا مهلوسر اولأس اص موق |
 للا لوسر عرسا مث (ىتترا ثيح ليصفلا قترم مهاراو اهدرو مون مهءام برشتفجفلا اذه |

 (نيلوالا شا نم ىردتىعاي) ىلعل لاق هنا مالسلاو ةالصلاهيلع هنعوىداولا زواج ىتحريسلا |
 هلوسرو هللا لاق ( نيرخآلا قشا نم ىردتأ ) لاقمث ( ةقانلارقاع ) لاقواعإ هلوسرو هللا لاق |
 3 ىوتتملا فو: : (كلتاق ) كاق:لعا ْ

 يم موق نا لهجز شدندي رب ىب * رثش دب تروصب اص ةقان ِ

 غيدد قح زا دّتشاد ارقح با * غيم ىوج زأ دروخ با هللا ةقان

 تسرد ىرهش ىرتشا ىاهينوخ * تسحب ناشيز ادخ رهق ةنحش
 تشاو دود نايم ردنا ديد رهش * تفررهش ىوسب تولخزا اص

 اهلار نوج ناشزاحزا نوخ كشا + اهلانوا دنش ناش اهناوختساز
 درك زاغ ا نانك هحون رب هحوت * درك زاس هيركو دينشي نا اص

 هتسيركب قح شيب نم امش زاو * هتسيز نطابب وق ىا تفك
 ناشرود زا دناهك سب هد ناش دني « ناشروجرب نك ربص هتفكب قح

 المزن فو جلا اهمرزا» ذباب ةامجح زا ءابنب بستن دكت هتقكج قرم

 نم ىاهكر دد درسفا دن ريش * نم ىاجرب افجزا ديدرك كسب
 مهل مهم اهغنز نأآ رس نبا.« عهد قطل, ارت هلتفك الما قح

 امث روج مرطاخ زا هتفور * امم نوج اردد قح هدرك فاص
 ركسش نوح اهنخس لاثماوهتك وك درا هدش نم تحصنرد

 هتحبم ا نخساب ىدهش ريش « هتحبكنا ركشزا هزات ريش

 ع ىرجع وع زل عتود تلج بسم ه2 رحم 2

 نبو خيب زا ديدب ناتسرهز هكناز * نذسنبيا هتثك هز نوج اثرد

 نورح موق ىأا ديدوب اش مغ * نوكن رز سدش كن اكم موسْنْوَح'

 دنكرب وه ىبكدش نوج رس شير * دنك هحون مح كرم رب سك عيبه

 نث' رخال هتك ياقلاب «ىا*ىالا طيب لاكحمرا ملا ارتي: «ازاتمالو ا |
 ةيناحورلا ةينارونلا ةيولعلا ديلا قالخالا ىلا ةيناوبلا ةيناملظلا ةيلفلا ةئيدرلافاصوالا ا

 صانع اوتعو راكتسالاو قحلا تافلاخم نيكاكسب بلقلا رس ةقان اورقع اهتافصو سفناو |
 | نا انمصع راكنالاو لهجلا ةيدوا ىف اوَهِب و كالهلا ىلا اوراصف ةفرعملاو ديحوتلا نم مهبد

 ناراهنب طولوهو اطول انلسراو ىا ه اطولو ## حوتفلا عنعرو حورلا ءوسيام لك نع ككاو

 ماشلاىلا مهاربا همع عم رجاهف قارعلا لباب ضرا نم ناك ميهاربا ىخنا نبا وهف خرات نبا
 ىسرافلا ريسفتلا فلا + صمحد لب مودس لهاا هللاهلسرأف ماشلاب ةدوك وهو ندرالا لزنو
 ! مظعامودس هدو, رهش جنب نا و داتسرف تاكفتؤملهاب و داد ىربمغيب اريو ىلاعتىادخ ]

 رازه رازهراي راهج ىربش رهرد دني وك دوفصو !روباسو دوادو هماطركي دو دوب نيادم
 لاس تسيب, و درك توعد ىلاءةىادخم ار قلخو دما مودسي ماللا هلع طول فو ىدأ
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 اسهغولبف ءامسلا نم تناك ةحصصلا نال تعمح ةحصلا ترك ذ ثححو رادلا تدحو ةفجرلا

 بِه ةقانلا اورقع امل مهنا  ىود هب قيلأوهاجب امهنم لكن رقف ةلزلزلا نم غلباو رثكأ
 ىبع ليصفلا اوكردا هيلا لتقلاربخ غولب دعب مهل لاق اص ناكو اثالث اغرف لبجىلا اهدلو

 لكل اص لاق اهلخدف هناغرا دعي ةرخبصلا تحفتاف هيلع اوردقي ملف باذعلا مكنع عفري نا

 اورقع دقو بوذكم ريغ دعو كلذ مايا ةثالث مدالب ف ىا ؟ دادفف اوعتمت موي لجا ةوغر
 لاقف كلذ ةمالعام و هل اولاقف هتمقنو هللا باذعب اورسشبا لاص مهللاقف ءاعبرالا موك ةقانلا

 هلع مكهؤجوو ةعم لا موب نوحبصت مث ةرفصم مكهوجوو شيما: مون ةادغ نوحبصت

 مالا ناكف دحالاموي لوا باذعلا مكحبصي مث ةدوسم مكهوجوو تبسلاموب نوحبصت م“

 مهريكو مهريغص نارفعزلاب تيلطمههوجو نأك سيما موي اوحبصا ثح مهيبث فصو اك
 مهنم برهف هولتقل هوبلطف قدص دق املاص نا اوملعو باذعلاب اونَعأَف مهاثناو مهركذ

 | ةعمجا موي اوحبصا املف هيلع مهولديل هباختا نوبذعي اولعش هودجم لف عضومىف ىتخاو |
 أ نا اوفرعو اوكب و اوجضو مهعمجاب اوحاصف ءامدلاب تبضخ امنأك ةرمت مههوجو تحبصا

 كيشلا موي اوحبصامث ههجويف ىرامي رخ ًالاربخي مهنم دحاو لك لعجو مهيلا انددق باذعلا

 ناك املف باذعلا نضحدق الآ اعبي اوحاصف لينلاو راقلاب تيلط اهنأك ةدوسم مههوجوو

 ناكاملف نيطسلف ةلمر لزنف ماشلاى لا هب نما نمو مهرهظا نيب نم اص جرخ دحالا ةلل

 هترارمل عابسلا مهل ضرعتي الثل ربصلاب اوطنحت ىحضلا عفتراو عبارلا مولا وهو دحالا موي

 ضرالاىلاو ةيم ءامسلاىلا مهراصبا نوباقب ضرالا ىلع مهسوفن اوقلاو عاطنالاب اونفكتو

 توصوةقعاصلك توص اهيف ءامسلا نم ةحيص مهتنأف باذعلا مهيتأي نيأنم نورديال ىرخا

 ريبك الو ريغص مهنم قبي ملف مهرودصىفمهبولق تعطقتف ضرالانم ةفجرو توص هل 'ىش لك |
 لمتحي لهف ناميالا ىلا ,فلكملا ؛جلت ةروكذملا تامالعلا ةدهاشم تلق ناف + كلهالا

 ا اوجرخ باذعلا لوزن تامالع اودهاشامل تلق * هرفك ىلع ارصم اهدعب لقاعلا قبب نا |

 | مهيلع ىرجام دهاشام رثا 6 مهنع ىلوتف ولف كلذ دعب مهتب وت لبقت لف فيلكتلا دحنع |
 ا كتغلبادقل موقاي لاقو 98 مهيلع انزحتتم ناميالا نم مهتافام ىلع ارسحتم اتغم ىلوت كالهلا نم |

 ةوعدلات قو ص يل تحصنو وب[ مدوب روماهناءاذآب هك نمراكدرورب ماغي #1 ىبد ةلاسر ا
 ا

 ةياكح عراضملا ةغيص 6 نيمصانلا نوبحتال نكلو 98 ىبسو مكف تلذب و بيهزتلاو سغرتلاب
 | اهو سم قحلاو ليقت حصانلالوق نال نيحصانلا ضعب ىلع ءازهتسالا مكتأش ىا ةيضاملاح |
 مهلئاق لاق اك ةضغللا نادي |

 حصنتملا ةضخلا ديفتسي دقو « ةحيصننم كراثآ ىف تقس كو

 رباج نعس-ىورو- اهيف تبني و حصنلا رذب ,لبقت مل ةثييلا سفنلا ضرا ةئابخ نماضيا كلذو |

 | لاق دومت عضاوم ىنعي كوبت ةونغىف رجحلاب مالسلا هيلع ىنلا يم امل لاق هناا هللادبع نبا |

 أ نيذعملا ءالؤه ىلع اولخدتالو اهئامنم اوبرشتالو ةيرقلا هذهمكم دحا نلخديال) هباخصال '

 | ءالؤهناف تاي آلامكل وسر اولأستال) لاقمث (مهباصا ام لثم مكببصي نا نيكاب اوموكت نااالا |

 < موق )

1 



 فارعالا ةدو- ميك 1و عع

 دقات سانا ىريف جرخمت اولقو هلهاو هتيبل هللاب اومساقتمث لعفنل انك ام اولاقف كلذب اص ظ
 هانلتق هدحسم ىلا اص جرخو لئالا ناك اذأ ىتح هف نوكذف راغلا قاف رفس ىلا انجرخ

 نوملعي ىا نوقداصل اناو هلها كلهم اندهشام انلق انعجر اذاف هبف انكف راغلا ىلا انمجرمث

 | دجسم هللاَه ةيرقلا جراخ دجسم هلزاكو ةيرقلاىف مانيال اص ناكو انلرفسو انجرخانا
 اولخدو اوقلطناف دجسملا ىلا جرخ ىبما اذاو مهظعوف مهاتا حبصا اذلف هف تسب اص

 لاقفةيرقلا ىف حاصف لجر مهار اوحبصااملف مهلتقف راغلا مهيلع طقس لبللا ناك املف راغلا

 | عمتجا اما قحسا نبا لاقو + ةقانلا رقع ىلع ةيرقلا لها عمتجاف مهلتق ىتح اص ىضرام

 | تلد انعنم اقداص اص ناكناف اخلاص لتقنل اومله اولاقف ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا
 | قلطنا مهضعب لاقو ةراجحلاب ةكئالملا مهتغمدف هلهاىف هوتيبف اليل اونآف هتقانبب هانقحلا ابذ< |

 | عدصم 00 ءاملا نع تردص نيح ةقانلا اودصرف ةعستلا امهباحكاو عدصمو رادت

 رادق جرخ مث اهقاس ةلضع هبمظتناف مهسب اهامرف عدصم ىلع ترش ىرخا ةرخص لصاؤ 0

 اهم اومستقاو دلللا لها جرخو اهرحنو اهتبلف اهنعط مث وغرت ترخف فيسلاب اهرقسف

 ٍْ ةرخصلا ىبا ىتح ردح هعومدو انالث رف ةراق همسا البج قر كلذك اهبقس اها راملق

 هي مير يمانع اوتعو وه (ةقانلا اورقعف) ىلاعت هلوق كلذف اهلخدف تحتقفناف اهنم قلخ ىتتلا

 اهوسمتالوهلوشب ىهنلانمواهورذف هلوقب الا نم اص مهغلباموهو هلاثتما نع اوربكساىا

 صانع مهوتع ردص ىنعملا نوكيا زوجيو هنيدو هعرشوهو هللاما عابنا نع اوريكتساوا
 هتلعفامو هلوقىفاك هذه نم اوجنو مهوتعف بيسلاوه ناك ةقانلا كرتب مهبر سما ناك مهبر

 ماحفالاو زيجعتلا قيرطي مالسلاه لع هلنيطاخم هي اولقو  فاشكلا ىف اذك ىرما نع

 6 نيلسرملا ع نم تنك نا 8 ةقاللا لتق ىلع باذعلا نم ه6 اندعتامب انما اصاب ©
 ِ ةقحرلا مهتذخأف ديعولاو دعولا نم لوقتام قدص ىعدتبس مهتلمح نم ان كدا

 باذعلا ىدابم نم ىرجام مهيلع ىرجام دعب لب اولاقام ام رثاال نكل ةديدشلا ةلزلزلا ىا

 مهذخأف) عب عضومىفو 6ةفجرلا مهن ”ذخاف) ةصقلا هذه ةياكحىف درو ”ىجيسا؟ ةثالثلا مايالاىف |

 هنال ةحبصلا ىلع ةيثرتم ةفجرلا نال ضقانت الو ( ةيغاطلاب اوكلهاف) عضومىفو (ةحبصلا |

 لاقو * امهنم ةدحاو لك ىلا كالهالا دنس نا زاخل اوناف مهب واق تفجر مهب حيصامل |

 ١ ارئاشيا تفرك ارف سي ] ىسرافلاريسفتلا فو * لي ربج ةحبصمث ةلزلزلا مهتذخأف ىدادملا 0
 ةسسيس اهف ءابلاف ةغاطلاب هلوق اماو [ مظع ٌةحبص نديفسزا دعب ”هلزلز هقان نلمهك شب

 مياطالبسا» كلها هانعمو ةمالع ىف ةغلاسملل ءاتلاو دانا نامت ردصم ةيغاطلاو

 ىا #“ نيماح 0 عينك, السى ؤإ مهدلبو مهضاراىف اوراص ىا 7 مهرادىف اوحبصأف 8 هن |

 مهب كارحال دوعق ىا موثج سانلا لاعب كوربلا موثملالصاو مهب كارحال ىنوم نيدماخ

 وزب اجياد كرذك مهنوك دارملاو لبالل كوربلاو ريطلاو سانلل موثحلا ةديبعوبا لاق *

 ةدشنم هفام ىنحيالو داتعملا توملا دنع نوكي ام ةكرحو بارطضا ريغنم مهب باذعلا

 تركذ ثيح لبق كبضغ لولحو كطخسلوز' نم ذوعن كب انا مهللا شطبلا ةعرسو ذخالا |



 مهي 197 ع نماشلا ءزجلا

 نيذلاّنم لدب # مهنم نمآ ناو مهولذتسا 0 نيذللىا غيلتتل ماللا 0 !وققْضتسأ

 لسرم احلاصزا إف [ديئادبم اهثايا ] 6 نوملعتأ 9 موقلل ريمضلاو لكلا لدب اوفعضتسا
 ه هب لسراامانا 8 نوفعضتسملان وم وما ىا  اولاق # مهبءازهتسالا قيرطب هولاق # هبر نم

 معنوا من : اواؤق ناب مهلاؤسل قفاوملا باوجلانع اولدع ه# نوئمؤم 8 ةدابعلاو ديحوتلا نم

 لوول ةلص هودروا ثدح مهدنع ررقم مواعم ما هلاسرانا ىلع اهيبنت ىلاعت هنم لسه هنا
 اولاق مهن أكف لودوملا تاذ ىلا باستنالا ةمواعم ةال نوكتنا دبال ةلصلانا مولعملا نمو
 زحعملا اذه نم هبىااملىأر ىذ ىلع ىنخيو لقاع هيف كشينانم رهظا هنال 5 0 ا

 ع كاولجا نه باوحلا اذهف هبنونمؤم ندحنق هب ناكل مالكلا اماو قراخلا مي

 دا نعلن ملم مولعم هلاسرانا ىلع هتلالدل نورفاكهبلسرااعاناوهو قباطملا باوجلا نع
 هاوعدالا كانه سياو اندنع املسم انل امولعم هلاسرا سبل اولاق مهن أكف نينمؤملا وق هلع

 رافكلاو تباثلا لاسرالا ىلع مهنايا اوعرف نوئمؤملاف نورفاك هبمنما امب نحو هب مكناعاو

 زاكشتألا:اهنخا؛قنجوت راقكلامذ ىلاعت هّللاا ٍلعاو * نينمؤملا ناعيا ىلع ىاقكأاوغأ 98

 هومظعلا نا بحب ناكنم اوعضتسا مهنا رخال علب ور كاز ,دق قوف سفلا عقروهو

0 

 ١ اولدع 6 نو رفاك هب نما قذلابا ا اور 0ك نيذلا لاق 8 بق رتبام ريغل بطاخلا قلت وهو :

 ا
 لذ 6كوافكل || ةمواقم نع مهفعض عم هورهظاو قحلا ىلع اونن ثسح نينمؤملا حدمو هولح و

 دندركى سب] ىسرافلابو اهورحت ىا هيةقانلا اورقعفإ# «نونمؤم هبلسراا<ب انا) هلوق هلع

 مهاضرب ناك كلذ نالوا ةسبالملل مهضعب رشابملانا عم لكلا ىلا رقعلا دنسا [ارهقان دتشكبو
 ريملا ىف ا اهموب ناك اذاف انغ ءاملا درت تناك ةقانلاذأ - ىور - مهلك هلعف هاف

 'ىل::ىت> اًؤاغام نولبحبف جحاتن مث ةدحاو ةرطق عدنال اهيفام لك برشت ىتح هعفرتاف

 ردشتال اهنال هنم تدرو غقذلا جفلا ىلعا نم ردصت  نورخديو نوبرشدف اهلك مهينا وا

 زاتكما تعود 8 ضررا تنل ئردشالا ىتومؤلا لاق * هقضل درت ثح نم ردصتزا

 مهشا وم نوقسيو نويريشف ءاملا اودرو مهمولا وب ءاجاذا اوناكو اعارذ ناتس هندجوف ةقانلا

 قواولا+ يلقي تيتا كلج عقواذا ةقانلا تناكو ناناخعلا مهيفكيأم ءام بس ووعوأو

 ىلا مهيشاوم هنم برهيف ىداولا نطبب تتشت دربلا عقواذاو هنطب ىلا مهماعنا اهنم برهنف

 هبت رضاامل راتخلا تنب ةقدصو معما ةزينع نانا مهلاهرقع تنيزو مهلع كلذ وشف هرهظ

 تنام فو دن يلا ار اه ءاّنعأ ذوق ناك قدادنما كلو ل ةرغا ولا لتسك ناو اهيا ولف
 رقع بحن تناكو اضل ةوادع سانلا دشانم تناكو ملغو رقبو لبا تاذ ةينغ قلخلا ةليج

 اهسفن هلتلعجو رهد نب عدصم هللاش اهل معنبا تبلطف اهيشاوت ترضا اهنا لجال ةقانا

 نومحزياريصق قرزا رمحا الجر ناكو فلاس نيرادق تبلط م كلذ ىلا اهباجاف ةقانلا رقعنا

 ريتا لخ تندم لاعأ انكعوزاب رادفا تلاف تل اد تاون نم ذو امك: قذ غد هنا

 ةعست مهانافد وم ةاوع اووعتساف عدصمو رادق قلطناف اضيا اهباحاف هموقىف اعسم ناكو قانا

 مهل لاقف ةقانلا كات كم وقنا حاص لا ىلاعت هللا حواف هفانلا رقع ىلع 0

 (حاص)



 فارعالا ةروس م 8١ رجح

 | ىلع عيرفت 6# اهورذف © ناهربلاو ليلدلاب ءادتهالا اولطو دانعلا اوكرتول اهبنوعفتنيو

 دوا اقلكأت 3: اهوعدىا اهل ضرعتلا مدع بجوبامم كلذذاف ىلاعتةللا كايا.ةرم قنا هنوف |

 ضراىف عتزتام عترت اهوك رتاف هللاضرا ضرالاو هللاةقان ةقانلا ىأ مالا باوج ه# هللا ْ

 رك ذبهنع ءافتك الل برششلل ضرعتلا مدعواهنيبو اهنيب اولوحننا مكل سيلف بشعلا نم ر 2 ا
 اهلاوضرعت الو ءوسب نيسيتلم اهوسمتال ىا ةسبالملل ءابلا 6 ءوسب اهوسمتالو © لكالا ١

 | عماج مسا ءوسلاو ىلاعت هللا هب. الراما رك, ارهوزكمو ازات رضؤار لف نم لسا .اهءوكناه» فلا |

 | [ ىدب جرهىوب ديناسرمو ] ةيسراذلاب ىعملاو ةيدعتلل ءابلا نوكتنا زوجيو ىذالا عاونال |
 ' باوج 6 ملا باذع 5ذخأيف  ةباصالا ةمدقموه ىذلا سملا نع ىهن ثيح ةغلابم هبفو |
 ناشياتماقاب كل تسا هقان ررض ةطساوب هن باذع قاقحتسا ] ىسراقلاريسفتلا ىف لاق *«ىهنلا |

 ' ةزحعملانا جراتنالاو هب ننكر تسناشيا وتع ليلد هقانرقعو هزجعم دوهشزا دمب رفكرب |

 ةراخحم نم مهل جرحي نا صاوخلال ةزجعملاو ءارسشع ةقان ةرخصلا ةراححنم مهل جرخم نا ماوعلل ٍ

 ىنك اسىطعتوهتف رعم ةناما لمحت ىتلا هللاةقانو ىنخلاوهو رسسلا رس بقسب رسلا ةقان بلقلا |
 | عترت ىا هللا ضراىف لكأت اهورذف ةيهلالا تادراولا نبل ساوحلاو ىوقلانم بلاقلا دلب |

 ' ةقرطلا تاضراعموةعيرشلا تافلاخم ءوسب اهوسمتالو سنالا ضابحىف برشتو سدقلا ضايرف

 هيداع دعب نم ءافلخ مكلمجذا اوركداووإ# ةقيقملاتالصاوم نع عاطقنالا ملا باذع ؟ذخأيف
 | مكداءادب زم وقل ءافلخوا رجحلا ضراىف ءافلخ 5 اياىلاعتهلعج تقو اورك ذا ىا

 | ضراف مكلزتا ىا «ضرالا ىف ؟ أوبو9 ةمدقتملا ةصقلا ف قبساك ةيلوعفملا ىلع ذا بصنق
 | رحلاضراىف الزنمو ةءابم مل لعجى ا دوعسلاوبا لاق *[ارامث داد ىاح !ىسزافلايرجحلا

 ' نوتب ىا ةثوسلا ةنيكل نيم فاخسا ل6 ار رعت اها وؤس سن وذ ل اك ل ل

 / (ةملا موي نم ةولصلل ىدو اذا ) ىلاعت هلوقىف اكىف ىنعمب نمنا ىلع ةعبفد اروصق اهلوهسف
 ١ تحللاو روخصلاى ا «لابجلا نوت وف رج آلاو نبللا نماهنم نولمعتام ضرالاةلوهسوا
 لوقت لابجلانم ةردقم لاح  انويب © ةلوعفملا ىلع لابجلا باصتناو بلصلا ”ىثثلا رجم

 ١ لوطل مهنا لوو ءاتشلا ىفلابجلاو فصلا ىف لوهسلانونكسي اوناكلبقاصيق بوثلا اذه طخ

 | لبق ىلبت تناك ةنبالاو فوقسلانال اًنويب لابجلانم اوتحننا ىلا نوجاتحي اوناك مهرامعا |
 ركشتنا ىلاعتهب الا قحناف مكيلع هللاعت اوظفحا ىا هي هللاءالا اورك ذاف 3 مهرامعا ءانق |

 اودامتال مهل لبقف داسفلا دشا ىنعلا ه6 نيدسفم ضرالاىف اوثعتالو © اهنع لفغيالو

 لماعلا دسقتال داسفلا ىلع مهناب مهفيرعت . لاحلا هذهب دارملاف نيدنفم مكوك لاح داسفلاىف |

 لقوز/”اج ريغ اذهو نيحلصم ا داسفلا ىف اودات ىنعم اديفم هموهفم ناكلالاو
 داسفلا ريغىف نوكي دقف داسفلاىف يلغناو ىدعتلا قلطم لصالاىف ىثعلاناامل هندنق امنا
 مالسلاهيلعرضخلا لتقكحجارحالص هيف نوكيدقو هلعفب ىدعتملا ملاظلا ملاظلا ريغ ةلباقمىفاك |

 هك الملا 8 فاتثتسا هي لاق 98 صاخلاب ماعلل ادسقتلاحلاب دسقتلان وكف ةنيفسلا هقرخو مالغلل

 نيذلل # هبناميالا نع اومظعت ىا 86 هموةنم اوربكتسا نيذلا 8 ءاسؤرلاو فارشالا ىا
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 ىف اهدلو عم ةقانلا م تغكف |

 ةق رص نف ا ادعبالا مهيد 0 0 ناالأث ىلاعتشا لاق فورصمريغو فورم هللا

 مالسلاهيلعدوهك بسنلا ثيحنم ل« مهاخا ف ةلسقالاهسا هلعج هفرصي+ نمو ىجلل اما هلعج |

 رذاح نإ ديبع نبححسام نب 5 3 خاص وهو مهاخال ناس فطع تك الا ح# مدقتاك

 هلانممكلاما# هدحو هيهللا اودبعاإ# ملكتمل ءاب فذحب ه«موقايال فانتسا :«لاقإلدومنب

 ديحوتلا ف مهني عمج هناالا هيو واو لسرلا نيب رياغناو ىلاءت هللا نا ىلا ةراش | هل هرب رنغ

 | اودبعا موقاي طاصو دوعو حوت لاقف رخ ير وعلا مهنم دحاو لك كلس ثيح

 ضرالاىف مهوفلخو اهدالب دوم ترم داع تكلهامل هنا ىور - هريغ هلانم مكلام هللا

 مهبلا ل اطيل عنواننا هالك ودكفاو هللا ع ل اودد قلتو حم قتاوؤكو

 هع لق ربك و طمش ىتح ىلاعتهللا ىلا مهاعدق ايسن مهطسوان د اصو ابرمع اموق اوناكو املاص

 ("ةيآ هينا اقف هلاوقل “اقاذصم' َنوكك ةيآ* هولاتف مهرذناو محهرذكخ نوفعضتسم مهنم ليلقالا

 اذثهلا وعدنو كهلا وعدتف ةنسلانم مهلمواعم مودىف اندبع ىلا*انعم جرخت اولق نوديرت

 مهناثوا اوعدو مهعم جرخف من اص لاقف انتعيتا ال بحتساناو كانعبتا كل سحتساناف

 | عنج مهديس لاق“ اودضتفاف مام رهظبلو مهلوس ىلا مهجن مف ةباحتسالا اولأسو

 ةرذسصل هذه نم ا رخا ةبناكلا اهل لاق لبخلا ةمحانىف ةدرفنم ةرخص ىلا راشاوو رينا

 210 در ع 1 دش متاوقلاو مالقعلا ةظاغو ةماسجلاىف لما ةقلخ ىلع ةجدخم ةقان

 نقدصتا ونامؤتل كلذ تان مهقيئاوم اص مهيلعذخاف كانجاو كانقدص تاعفناف ءارشع

 ةقان نع تعدصتاف اهدلوب جودنلا ن ضخم ةرخصلا تضخم هير اعدو نيتعكر ىلصف من اولاق

 ٠ هلم اور رانا مث نورظني مهو هللاالا اهيبنج نيبام معبال اوفصواك ءاربو ءافاوج ءارتمع

 بانملاو 0000 باو نافعا نع“ نقايلا عنمو امرك ١م طهرو عدنج هب نم اف مظعل ا ىف

 لسانا رو مهنانوا بحاص

 نا كسا ليا لاذ دح ىداوب بي 5 تقال" تنام راش ادع قو 5

 انلاتح كام 0 قورتز ىلا <" لقس ئوش تفزؤ د ةسوسون 05

 | ةزجعملا هذه روهظ دعبف ءاملا برشتو رحشلا ىعرت دو
 و >ٍ

 ْ 0 م 2 0 5 ةدهاشو ةرهاظ ةزجعمو ةيآ ىا 5 7 ا 0 اص مهل لاق 0

 ١ هنم مالكلا اذه سلو دوعسلاوبا ىلوملا لاق * ةثيبل ةفصوه فوذحمبوا ا قلعتم |

 | هللاتبمه ركاذو مهحصتام دعب هلاقاما لب ديحوتلا ىلا مهتوعدرثا 0 لوا ما اسلاهيلع |

 ا ا نم م ًاشناوه ]) ىلاغت 0 ما ولدا الأ ءويذكو ا

 ا ةثيلادذهام لق 4 0 تلك 0 2 ١ مكل هللاةقان ده 0 ا أ 0 2 اهنف ةمطلاو

 ا 05 ع ةلاد ةمالعو ةبإ اهتارك لانك اهيلا ريشا وأ اهماغ مكهيلا هللا ةقان هله لاف

 تاسا الب لاعت هتهج نم 2 4 وا هللا تدب لاقياك اهمدظعت 5 احلا مسالا ىلا ةقالا ةفاضاو

 فلصاف ركتملو ا 5 عامجا ريغ غ نم دكا 2 ىنعل ةداتعم طئاسوو د ددوهعم ا

 يا مهلال كاذب اوصخو هلةبا ىهنلن ناي لدم ىس اهتق قلخلل نكيملو | 2 نالو

00 



 فارعالا ةروس مي امو ج-

 عبس مهلع هللا اه رخس مقعخحر ةباحسلا كالت نم نم مهلع ءاخ هن تع أ اهبر نما 0

 مهغمدتو ضرالاو ٠ ءامفلا نيام نعظلا نيح حمرلا كاك اًعاد عا اموسح مايا ةسامكو لالل

 لخدت عيرلا تلعط مهبكر ىلا اهوبيغو ضرالاىف مهلجرال اوزفح دق اوناكو ةراجحلاب

 لزيعاف باَرلا تح نم مهين معسل ناكف مهاع بارتلاب تمرمت مهلك مهتعفر ىتح نوراذني

 هبذإلاو مهدولج نيلبامالا حرلا نم مهبيصي ناك اش ةرظحىف نمّؤملا نه هعم نمو دوه

 مقتنتف داع ىلا جرخ نا خم لا ىحوا داع للا مقعلا ا لانا هللادارااملو اولا مهسفن |

 تلاقف برغملاو قّوعمملا نيام ضرالا تفجر ىتح روب رخلنم ردق ىل لع تحرخفؤ مهنم

 اهيزاغمو- ضرالا قرافم_ نيام تكلهالا اهلاخب لع“ تجرختولو اهقيطتنل' كارا نا رخعإ

 ١ ثعباماف ىدسلالاق *كلذ ردق ىلع تجرخف متاخلا قرخ ردق ىلع ىجرخا ىلاعتهللا حواف

 ا

 اورداتف ضرالاو ءامسلا نيب ولا مهب ريطت لاحرلاو لبالا ىلا اورظن مخ تندو مهيلا 2 رلا ظ

 اهريغو لبالا كاله ببسو رك ذام ىلع مهت كلها ىتح توببلا نم حيرلا مهتجرخاف توببلاىلا

 طادمو مكح ىلاعتهللو ةماع لزئتامتاف تلزئاذا ةيلبلاو بضغلا لها كلمي اهلاصتا تاناورلانم |

 ماقملاو نكرلا نيب مهضعب لاق نينمؤملا عموه اجو هموت كله ىب لكل مف اذكهو اونأم نا

 ةيشخلا لاك ىضتقاف اهريخ بهذو هللا بضغ اهف لح دق ىصاعملاو رفكأا لها ضرا نا

 نكتب 4 1 00 ( 0 نامالا 0 3 ةلحرلا ىلاعت هللا 10 ْ

 9 0 كار 0 مهسوفنو ءاننألا سافنا ان ا - ظ

 ىدهلاو ةّئسلا لها ضراب لزنو ىوهلاو ةعدبلا لها ضرا نه رجاه دبعل ىنوطف كلذك

 ةوخو اهلها دوج مخ. ةضارأ ىلا كلشا نم اماور عالصلاو .ريثبا (لخا ىلع ىلامقاهاولظفنال |
 هحزحزوهتعسط ضرا ىلا هللاهطيهانميوهف هريغو شاعملا نم ىويند ضرغ درج اهتبحم ران |

 ماتلا ناهربلا

 مداز اهنا نم هكىتحسب درع ناوتن + حبت سا ثيدحهجرك نطو بحايدعس
 لها قيرط كولس ترتخاو داسفلاو ىهللا ل اها ضرا نم ترحجاه نا مهللا ريقألا لوشإ

 ىلاو © ن نيعمأي نيما قلطملا رسلانم ةرحهلاىفام ىلا ىندشرا قحلا أناف قنا قياقلكو

 مرازب داعنب دوم "رك آلا مهيبا مساب اومس برعلانم ةلمق ىهو دوم ىلا انلشوأ١ أ 4 دوم

 باتكىف دومت و ىرقلا ىداو ىلا ماشلاو زاجحلانيب رجلا مهنك اسم تناكو حوننب ماسنبا

 | سمدتميلا باذع اهبف عر هبملجعتسالم وه لبيلاعت هللا لوقي انرطمم ضراع اذه اولقو اوحرف '

 ' نوقابلاو ىداولا ف امهيقلت مث ءاوهلاىف رخآلا اهدحاب برضتو نينثا لك عفرتو مهمادقا

 / ىلا اهيف للا اودف ةكم اونا نينمؤملانم هعمنمو دوه اجتاملو ديريو مكحام لكىف ةلدج |

 ! ةرحبهلاس سو ةعقبلا كلتىف ليعامساو طاصو بيعشو دوه ريقناواس نوعسنو ةعستمضزو

 حوضو عم ن نيلاضلا عم عم مهرال مالسلا ليبس ىلا ىدتهملافالاو هير ءاحن ىف هنارسخ داراو هتنح نع

 ا ىدق تيب عهللاة شور كلة نئغإ ةسدقملا كضراب قحلب امىلا مو رلا رايد نم تلقساف داشرلا |



 الحر ةكمي دموب قلامعلا سدي ر ناكو حوت نب ماس نب ذوال نب قيلمع دالوا قيلامعلا ذئموب

 مكس اوزهج اولق اودهجو داعنم رطملا طحقاملف داعنم هما تناكو ركب نب ةيواعم هللاَش

 ةكم اومدق احلف ناجدر ناعزب وف تعسر ن: دقرضو رع ن لبق لورهفل اوقستبب- ةكم ىلإ ادفو

 مساو ةدرو اهادحا مسا ةيواعمل ناتنيق اهو ناتدارجلا مهينغتو ن1 نورد ويش دلع
 دقو مهماقم لوط ةيواعم ىاراملف نيتدارج اسف ةدروىلع ةدارج تبلغف ةدارج ىرخالا

 ىراهصاو ىلاوخا كله دق لاقو هيلع كلذ قش مهباصا ىذلاءالبلا نم نوئوغتي مهموق مهثعب

 مهرما نا ىحتسا مهبعنصا فيك ىرداام هللاو ىدنع نوميقم ءالؤهو اثطعو ادهج

 نيتدارجلا هدتنبق ىلا كلذ اكشف ىلع مهماقم لقتل كلذزا نوظيف مهتجاح ىلا جورخلاب
 ةيواعم لاقف مهجر كلذ لعل هلاقنم نورديال هبمهنفن ارعش لق اتلاقف

 انا نافيس وسلا لعل *« مهف مث كحيو لقاي الا

 امالكلا نوئسام وسمادق « ادع نا دط ضرا ىتسبف

 امالغلا الو ريبكلا خيشلا هب * وجرت سيلف ديدشلا شطعلانم
 ار قيشئاحل (تنصا دق عا وحب ومهؤاسلا تناك هدقو
 اماهس , ىداعل ىثحم الف« اراهج. مهيتأت نئحولا ناو

 اماقلا ومكايلو .وكراهن » متهتشا ايف انهه متاو
 امالسلاو ةيحتلا اوقل الو * موق دفو نم مدفو حبقف

 ةكم انعم نمدشبال ادئرم انع سيحا ةيواعمل اولاقف همالسا رهظاو متيقس هللا ىلا منتو ادوه

 تاباحس ىلاعتللاأش اف هلؤس عم انلؤس لعجاو كلأسيإم البق طعا مهللا موقلا لاقو مهيقست
 اذه نم كموقلو كسفت رتخا لقاي ءانلا نم دامه ةاذأت مْ ءادوسو ءارمحو ءاضس انالاث

 ادمر ارامد ترتخا ىدونف ءام باحسلا رثك ١ اهئاف ءادوسلا ترتخا لاقف تّئعام باحسلا |

 اهراتخاىتلا ءادوسلا ةبادعلا هليا قاسم“ ادمه اورادفالا اخوبشالو ادلو داع لآ نء قبال ١

 ( اوحرف )

 / هللا اودحوينا مهرماف بسحلاىف مهلضفاو بسنلا ىف مهطسوا نم ابن ادوه مهيلا هللا ثعبف

 ١ اودادزاوةوق ام دشانم اولاقو هوبذكو هيلع اوبافىانلا مظنع اورفكيذاو هريغ اودسيالو '

 | مهبلزت اذا سانلا ناكو كلذ مهدهج ىتح نينس ثالث رطقلا مهنع هللا كسماف اربحتو اوتع

 ةكم لها ناكو جرفلا هللا اولأسو مهرفاكو مهملسم ةكمي مارحلا تيبلا ىلا اوضم دهجو ءالب

 ' اولخداو اوموقف مكباتا ىلع متأطبا دقل موقاب ضعبل مهضعب لاق اذهب ناتدارجلا مهتنغاملف
 أ مكين معطازا نكلو مكئاعدب نوقستال هللاو دئثرمم مهللاقف مكموقل اوقستساو مرحلا

 1 ا

 , اهوأراملف ثيفملا هللاقي مهلداو نم مهيلع تجرخ ىتح داع ىلا ءالبلاو ةمقتلانم اهبفامب لبق |

 / مهللا لاقو دجسملا ف ىتستسي لبق ماقف ةكم اولخد مث انئيد كرتو دوه نيد عبتا دق هناف

 ١ تنك ام اداع قسامهللا انكله دق اناف انقسا مهللا هيدافاف ريسالالو هيواداف ضيرمل "يجامل ىنا



 فارعالا ةروس مك امل/ >>

 هموق نعل زتعا نلكم نم ىحلا اما انتَجاف * رخل ىتعمتو اهتاودتعن ان وابا ناك ك1 ةهل آلا زن عاد

 لسر الىلاعت هللازن از ودقتعي اوناكمهنالمالسل هلع هنءازهتسا اهنم تكلا وشلل اماو |

 بوجو نعبيسم مهيلع باذعلا لو زتناف بيسلا ىلع بيسملا قالطا بابن ازاجم نوكيف بجودق ا
 سان رالا نم باقَع # سجر #8 ىلاعت هتهج نه ىا مكبر ع 0 ىلاعت ةملعىف هلوأل |

 ملا نع يا 3 ءامسا ىف ىن'ولداجم | هي ماقتنا ةدارا # بضغو # بارطضالا وه ىذلا

 وم

 راكرد ءامساىف ] ىمراقلا ريسفتلا ىف لاق © ىمسملا وه مسالا نوكي نا مزاي الق ىنعملا نع

 نا ناشياناكو 35 قل هقااس ازئشعب دنا هَداَهَل ىتان "از كيه هكناتن نتا ىتحي اهمان ننا

 ناباعيح مهاتكلها ىا مهاننصأتسا ىا «6 اننايإب اويذك نيذلا و موقلا هي رباد انعطقو ©

 مرخا ىلا مهلوا نم مهن الها م ملأ را عطقف هرخآ ”ئدلا رباذ نال مهلصاو مهقرمن انعطق |

 ىهو قاقحالاب نءلانونكس اوناك اداعنا مهتصقو «بيذكتلاو رفكلاوه زاولا زادمن 5

 ضرالاىف اوشف دق ' اوناكو تومرضح ىلا نام نيبام نيمو ناهدو اع لمر لاقي لامد |

 | مهن أك هترشابمو لعفلا دصق درحم جلاب مهدارم نوكي نا وهو زاجل ىلع دصقلا امناو كللملاالا |

 | ىنممةدارا ريغنمىنمتشي بهذ لاش ككاذب اَنفلكَت نا دضقتو هدحو هتلادصننا انم ديرتأ اولاق

 | نم تنك نا# (نوقتنالفأ) ىلاعت هلوقب هيلع لولدملا باذعلا نم هاندعت ابان اف باهذلا

 ! لعب ل رقويكالا وا املق ءارحب سو هيلع هللاىلص هللالوسز دمعي نآك اك هبر هن دبع

 | ىا# مكلع عقو دقت مالا هيلع دوه لاق وه باذعلا لوزنب رابخالاف ىاة#نيدانا | ال مأ 22 و د جل اس اي 5 ا ل را ا ل م

 | نومعزيو ةهل ١ ماتضالا نومس:اوناك مهنال تايمسملا نع ةدرخم امنا هنف لداخلا َلَعَج
 | هياهومتيمس ةهةدابعلا قاقحتساو ةهولالا نع كزعمب مهنا لام 9 ةداعلل نيقحتسم مهتوك

 ا هلوق اهتدابع ىف ناهربو ةجح ىا © ناطلس ن م اهب هللا لزتام كد ٌؤاباو متا اهب متيمس ىا

 | ةديزمم نمو لزنا لوعفم ناطلس نم هلوقو هللا لزتاام هلوق 52 ل

 | ةلاخاةفرصلا ةمستلل مذلا هجوتو اهب قطام نودب مسا اهل تايمسمل راداعأ ع

 | رفسرد ناهكت 5017 ةلقع دب دياوخ ع ةظفاح ار ىصتتو دراج نآتعيا زا "نارا دو

 | دئدوب تادامح هكارماتصا هج امس .ىب ديدوبامسا ظافلا نياو هملاسو هقزار نينحمهو دنناشيا

 |. هكاهزيج ندب دشكم لادج اش كهدومرف مداستمل يدك ره هدو اهنيرب ترد |

 ' عقو دق ىلىلاعت هلوق ىلع بتريم 3 اورظتناو 0 ارئاشيا دبا هداهلت مان انك تلاهح ئقردنا

 ١ نم مكب لحامل *”نيرظتنملا نم مكعمىناو اندعتام انياف مكلوش هنوبلطتام اورظتنافىا مكلغ
 ١ نيذلاوإادوهانجتأف عقوف ىا«ترجفنافإ ىلاعتهلوقىف مك ةحبصف ءافلا «ءانجت أف باذعلا |

 , ادوهناةراشاهفو مهياع انتهج نم ةّناك ةميظع ة همح رب ىا هانم ة ةمحرب ندلاىف ىا لك هعم

 ا ةاحللا نا معيلهعماونما تذل ووه هللا نم ةمح رب احتنامعا ةاسرلا ىف هتحردو هولا هتيبار عم

 | هناحبس وحلا لضفالااكافةحترو هللا نم لضف ءادَّسا نوكت اعاو لمعلا قاقحتساب نوكتالا |

 ْ ا !| ىلعاو رضاىا ةلصل ا مكح ىنهغم لخاد داوب دك ىلع فطع 6# نينم ؤماوناكامو 8

 هتايأ قيدصتو ىلاعت هللاب نام الاوه ةاحللا طانم نا ىلع هس هفو ادبأ كلذ نع اوعريملو |



 هوف ع مهنا قلع هبات نيما حصان ككاو نهلة لو .ةحاقكللا ريرقتو ةلاسرلا غلبت نيب |

 ىا :ي كبر نم ركاذ ماج نا متجعوأ © هتعانص هنأك نيتقيقحلا دجوم هيف ىدحوا هنا |

 ىا ه5 | 7-5 لحجر ىلع # م كيسا كلام نم ىحو ؟ءاجنا نم ميجححو متدعتسا |

 :يطاتماو ةنكلا قله قلم مام تانك زيشو 4 ووعلا 3م سعب زن ةروغو ناجلل زك ١
 ىكيرش مصلا نوكن م اوبجعتي ملو الوسر لجر نوكنم اوحةواغلا ةياغو ةلاهلا طرف نف |

 راذنالاو ةنامالاو حصنلا ماكحا بيرت ناس ىف عورش# ءافلخ مكاعجذا اورك كذاو # |

 مكفالختسا تقو اور 5ك ىا ةيفرظلا نود 0 لع اور أ بوصئمذاو اهملصفتو |

 سانللاىف وا [ امش دوزفسبو ] ىسرافلاب ريوصتلاؤ عادبالا ىف ىا 6 قلخلا ىف كد دازو تايقكا

 | مهمدش نم ىلع اموق داز ىلاعت هللا نا م ةزاشالاو © مهرخانم كلذكو عابسلا اهبف خرب |

 ا | طخشتنو توافتلا عقوا امكف قلخلا ةطسب ىف مهمدقت نم ىلع اموق داز قلخلا ةطسب ىف '

 كلاقاخسا»ناقا ئسملا !اذه فو ةعببطلا ىهو ةقيلخلا عمج |

 ميك ارك خذ ماثلا ءزجلا
 سحاق: 2 1: 2 كتل حش اء تقف ع ويسمع دعس ١

 انا وهو امندلاو نيدلا عاف ءادتهالا وه دشرلاو .قدصلاو دشرلا نم ىوصتقلا ةياغلا

 ةاغالا وكلش قواد نيما حصان مكآاناو ىبر تالاسر مكفلبا #9 ماتلا لقعلاب نوكي

 قرفلاو حصنلا ىتعمو تالاسرلا عمج رس ةمدقملا ةصقلاىف قبس دق كلذب سانلا نيب روهشم |

 ملعي امبالا فصوبال ”ىثلاو لاخلا ىذ ةئيه نابل اهب ىت وي امنا ةيلاملا ةلبللا نال نيرمالاب

 ىلع ةلالد روجهملا لبق نم ةنامالاو حصنلا قلعتم ركذ لعج ىف نالوا هيهفاصتا بطاخملا

 د تلخيكأو *مزالا نيف هرط امهعوقو اذاو ذا مهلوب اذه لكشي كارغلا بحاص لاق«

 كلذ نم اودحدتالا انيقة واكو :دقم ىلع وطعم هلعلو زعل افلا لاق *عساو عاتالا

 ىف ىا “ حون موق دعب نم © ءافلخ 51 ىلاعت هلعج تق ذالك الاون رز ىف اوردتو

 نه ضرالا ةرومعم كلم نمم داع نب دادش نافذ اكولم مكاعج ناب ضرالا ىفوا مهتم

 ضعب نع ءافلخ مهضعب قلخلا هلال عج ةيمجلا تاليوأتلا ف لاق © نا رحشولا طاع لمر

 سنحلا كلذ نم مهنع ءافلخ اموق ماقا الا مهنم اسنج ىنفب الو ضرالا ىف ءافلخ ا

 مهنع فلخا اوجردو اوضرّقنا اذا ةلصولا ا اح ما لهاف

 | ةئام مهنم ليوطلا ةماق تناكمارجالا مظع ىف مهلثم مهنامزىف نكيملهناف ةوتو ةماق هي ةطصب لف

 قئالخا ىف اوقاف بازكل ونا زيعكو + ىتعلااو السانلا قف ءامسالا ىقتتتدقو

 ايرون قركدزو دزيخ دنق قلو ١: * كيلو اهناتيسارد دراد كتر كي همهىب

 | 86 نوحلفتمكلعل 98 صيصخت دعب ممعت وهو ةمعنلا ىنعمب ىلا عمح هي هل ءالا اوركذاف ©

 | بولطملاب زوذلاو بوركلا نم ةاحنلا ىلا ىدؤملا ركشلاىلا متنلا رك كذ ىا كلذ و

 ةايلجلا متاصنلا كلت نع نيسح ه6 اولاق قه دلقتلاب كقكعلا "ال كاومك“ ءؤعللا قانا لاو

 | 6 انؤإبا دبعي ناكام رذنو 88 ةدابعلاب هصخنا ىا # هدحو هللا ديعنل 8 8 دوهأي دك 3

 (ىا)



 فارعالا ةروس مو ١مو يح

 ش راويدوب دس تيس تشو دور شوك تدل دربك هكديابد سم

 موت مهو داع ىلا السراو ىا 6# داع ىلاو وه كتنج لخدو كتوعد لبق نم انلعجا مهللا

 ه مهاخا فه حون نب ماس نب مرا نب داع وهو هيلا اويسنف اداع مهكلم مسا ناكو نيا لها نم
 ظ ا نايب فطع ه6 ادوه 9 برعلا اخااي مهلوقك نيدلاىفال بسنلا ىف مهنم ادحاو ىا

 لعج امم :اوبحوت نب ماش نب موا نب :صوع نيزداع نب دوج برجال هللادبع نب دوه وهو

 ىلا ٍبرقاو هتناماو هقدص ىف هلاحن فرعاو همالكل مهفأ مهنال ةلسقلا كلت نم لوسرلا

 زاو ديدوبالاب دنابو روان مدرم داع ”هلمقد#] ىسرافل ارهسفتلا ىفو « فانشتسا##لاقؤ# هعامسأ

 ناوارف لامو دئدوب راسب مدرمو دوس همظع هلق نامز نارد نيمز ىور مامترد ناشيأ

 داتسرف ناشيدب اردوه ىلاءتورةناحبس جب دندن رانك ى نتن نئتسري زد ةزمع و:اذتتشإد

 اودبعا © (نمموقىا) :«موقاي 9 لق [ دركتوعد قحب ارئاشياو دمآ هليبق نامي دوه سب
 ءادتبالا وهو هلحم رابتعإب هلال ةفص عفرلاب هريغ 86 هريغهلا نم مكلام 2 هدحو هك هللا
 ىلع فطعلل ءافلاو راكثالل ةزمهلا ه6 نوقتت الفأ 98 هربخ مكلو ًادتملا ف ةشاؤنوو

 6 هموق نم اورفك نيذلا الملا لاق هه ىلاعت هللا باذع نوقتم الف ناو كمال ارو ذاته

 ناك لب حون موق الك رفكلا ىلع مهلك نكي ملذا رفكلاب الملا فصو امئاو ىماك فاّتسا
 ىلا داع دقو *ىبجحي دنعالا رهظي ملو هناا متكو دعس نب دئرك مالسلا هيلع هبنمآ نم مهنم
 لاق “جيس اك نوثغتسي ةكم

 ءاميلا مهلمام اشاطع * اوسمأف ومهلوسر داع تصع |

 ءاهبلاو ءادص هلباقي * دومص هل لاقي مس مهل
 ءاهعلا لجو ىدهلاانرضبأف م هدشات, لص لوئسرلا, اوصف
 امرلاو لكوتلا هللا ىلع *+ ىهلا وه دوه هلا ناو

 ىف انكمتم ىل « ةهافسف كيزلانا 3“ ةعاملا ىنعم لصالا ىف وهو موقلا فارشا ًالملاو
 د ىلرلاو محلا : ةقح ةفللا ىف ةعافسلاو .. كنان نرد تقراف ثيح اهيف اخسار لقع ةفخ

 01 موف بولقنا ىلا ةراشا هنو ةلاسرلانم تيعدا امف ىا * نيذاكلانم كشظنل اناو ا.
 | مالسلا هيلع دوه دارا املف ادكنالا ثيحلا اهنم جريل حون موق قررا قكرل هنت منش

 | هفستلا تالا اهنم جر املقو ةحطلاص 0 مو ةفرعملاو ديحوتلا رذب اهيف رذِس نا |

 ىونملا فو : مهتلاح لثم اوعنصو مهئاوخاو مهفلس قرط اوك كيما سدكلاو |

 تابن  عاونا وتاب ديوك زاب * تساىن دوخرو رك كش ىف ركن يهز رد
 تسسا؛ىو: تين, نيمز نه.:نادج ركام «تانيثثابإو ناماز. نيا _كاغ هكئاز
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 هر“ وع كعمل م

 ءاعنشلاب ةملكلا نم مهنه عمسام عم ةلداحملا ندح قيرط اكلاس مالسلاهيلع دوه ىا 6 لاق |

 ْ *ىش ىا «ةهافس ىلإ موقاي وه حيضان لكل ىننياذكهو ءوسلاب ةهفاشملاو لوقلا ظملغتل ةبجوملا
 ىا 3 ناملاعلابر نم لوسر ىنك .كلوه وق ةفرظللوا ةسبالملل ءابلاو اهشااوشلم ةساشالو اهنم

 ْ _ ىف هتوكوهو» همزايام دا راشعاب كاردتسالاف .نيملاعلا بر لوسر ىال قالصلاو ديزل ةيانرف كلل



 م ١4 ج٠ ن..اثلا ءزجلا

 بيذكتلادرحالقارغالاو ءاحالاهمقعي ىذلاوهذا ةلواطتملاةدملا هذه كلذ ملعباوزلاكاو

 هنف لخد م املف كلفلا عنصي ىلاعت هللا هصاف هموق كالاهب اعد مالسلا هيلع احون نا -ىور

 ىلاعت هلوق كلذف نينمؤملا عم احوت ىجاو رافكلا قرغاو نافوطلا هللا لسراف نينمؤمماعم

 6 كلفلا ىف له ةأنما نيعبراو الجر نيعب را اوناكو نينمؤملا نم ه6 هعم نيذلاو هانجاف ع

 نيذلاانقىغاو# كلفلاىف هعم اورقتسا نيذلاو ىا فرظلا هب قلعت ىذلا رارقتسالاب قلعتم

 لب طقف باوجا/نيدصتملا الملا مهيدارملا سيلو اهبيذكت ىلع اورمتساىا د انناي اب اوبذك

 قبسي ناذيالل قارغالا ىلع ءاجنالاركذ ميدقتو . مهباقعا نمو مهنم كنك لع يضر جاني

 مهنا مهعأرج ىضتقم هرئارهظي ىذلا بضغلا ىلع اهمدقتو تاذلا ىضتقم ىه ىتلا ةمحرلا

 لها لاق *ضاق لالعاكل عأف رضخ نزو ىلع, ىمعهلصا متع مج نيم هلصا +6 نيمع اموق اوناك

 ديحوتلا ةفرعمنع مهبولق نيم ىنءملاو رصبلاىف ىحتاو ةريصللا ىف مع لجر لاقي ةغلا

 تانبللا ةدهاشمو تاي آلا ة ةيؤر نع عنام ىمعلا اذهو نيرصبتسم ريغ داعملاو ةوبللاو

 ظفاحلا لاق :

 درك ىناوت رظن ان ناشنب هر رابغ * ىلو هدرب و باق درادن راي لامح

 ةقيقلا ثيحنم ةيؤرلاىلع رداق ىمحانم 5 هناف رظنلل ادعتسم ناكاذا رصبلا ىمعا فالخم

 بئاصلا لاق :

 تسين نزور زا ىتشور ار هنا ةناخا * تسانيبانركأ هديد مثهج تسانيب وجلد

 هتافصوبلقلاوهو بلاقلا دالبب هموقولا هللا هلسرا ىذلا حورلا حونىلإ ةراشا ةيتآلاىفو ©

 هللاىلا اءهتافصو سفنلاو بلقلا ةوعدو ةعاطلاو ةيدوبعلا حورلا ةفصنمو اهتافصو سفالاو

 هحصن لوبق نع ءابالاو هتفلاخمو حورلا بيذكت اهنأشو سفنلا تافص نمو هتيدوبعو

 هموق هيذكف ةمحرلا ةدعاسم نم اومرحنالثل اهتنيزو ايئدلا ةداعنم هموق رذحم حورلاو

 هءافصوبلقلامهو هعم نيذلاو اهدرعو سفنلا تاملظنم حورلا انحاف اهتافصو سفنلانم

 نيذلاانقمغاف نيدلاو ةعيرسشلاكلذوهو كملالاىف هعم اويكدو لوسرلا حو ةوعد اولق نيذلا

 هللا ةيؤرنع نيم اموق ماك لا اهمتاوهشو ايندلار حب ىف اهئافصو سفنلا ىا انتايآب اوبذك

 ا اونتجاو قط اىعاد ىلا اوغصا ولو امهيلهاو قاف رالاو سفنالالاح هذه هيلا لودولاو |

 هب ترف كلملا رهن طش ىلع اسلاج امو ناك هنعهللاىضر اَه تملا يقلك احلا ازيكم

 وهللا نم ةياغيف مهو ىناغمو نايبصو تاجربتم ءاسنو هك اوفو رمخ مهعمو دنج اهيف ةنيفس ظ
 رهنلا اهيا لاقف همالك ىلا اوتفللي لف هللا ىلا مدقو هللاقتا حالملل اب خسشلا لاقف نابغطلاو 0

 اونلعاو خيشلاب اوحاصف قرغلا ىلعا وف رشافةنيفسلا ىلا علط ىتح مهيلعءاملا مف ةرجفلاذخ رخيسملا ١

 لف النا: ,كاقا ةيهتزايز وما نووكم فكلذدخ اؤناكو مهتنوت تنسحو هلاح ىلا ءاملا داعف ةبوتلاب |

 داي داشوتزا ام حصان ناور براي * مخانش نازي نع دس ردق زورا ا

 منو اهلوبق لكشملاو ةلهس ةحبصنلا ناف هتودو هقوفنم ةحصللا لش نا لقاعلا ىلعفا

 | هريس سدق ىدتسلا لاقام ١



 فارعالا ةدو- مص م ع

 بولقلاو مهمارجاب لفاحلا رودص نو ألمي نيذلا فارشالاو هموقنمه ءاسؤرلاىا ىانئتسا |

 باهذ ه4 لالضفف حوت اي 3 كيزل انا » مهتحهبو مهلامجب راصبالاو مهتلص و مهلالجم

 , . ها 5ث « ع ِ ءازنل 5 - ا
 3 لاق 9غ الاخ هنوك نيب “ نيم هي ةلق ةهيؤرلاو ال كتفلاح باوصلاو قحلا قيرط نع ْ
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 ءابلا هىب سبل ف قا وحن مهبولقل ةلاتسا هيلا مهتفاضاب مهادان ه6 موقاي 8ع اضيا ىانثتسا |

 ىا ةدحاو ةلالض ةسبالم هسفننع ىنن ثيح ىنللا ىف غلاب 3 ةلالخض 0 ةيقرظللوا ةسيالملل
 ع 5 5 أ

 | اوغلاب ك نيب مظع لالض ىب نوكي نانع الضف هتايئزجو لالضلا دارفانم ”ىش ىب سيل |
 ىا ه« لوسر ىنتكلو # الالض هنوك حضاولا لالضلاىف ارقتسم هولعج ثيح تايثالا ىف |
 ريغاامالا ىدهلا اهمزني ةلاسرلاو ازاحجم ةياغلا ءادتبالن ف هي نيملاعلا برنم هب نئاكلوسر |

 ىلع ىنكلو لاق هنأك مزاللا كاردتسا ىلع ناهريلاك نوكل موزاملا كردتساف لالضلل لباقلا

 هفص ةلاسرلا 3 قد“ تالاشو مكغلبا # ن نزيملاعلا بر نم لوسر ىلال ةياغلاىف لماك ىده |

 ىلا ارظن تعمج اهناالا هيلا 5 رملاو لسرملاىلا ةفاضالاب ةقلعتم لوسرلا تاذب ةمئاق ةدحاو

 | ىلاو هلاىحواام اهب دارملازال وا ماكحالاو ظعاوملاو اقعلاك اهيناعم عونت بسحب اهددعت ]

 ١ يل حصتأو ية فحص نونالث ىهو سيردا فدو ةقيصن وسخ ىهو ثيش فحصكم لبق ءاسنالا
 مهتعفنمل اهناو مهل حصنلا ضاحما ىلع ةلالدلل كتحصن لاَقب هسفنب حصنلا ىدعتعم ماللا ةدايز |

 هللا فيلاكت عاونا فرعي نا هامعم ةلاسرلا غيلبت نا ةحبصنلا ري رقتو ةلاسرلا غيلبت نيب |

 هفام ىلا داشرالاو ىصاعملا نم ريذحتلاو ةعاطلاىف بغرتلا اهب دارملا ةحبصنلاو هماكحاو

 هللا نم لعأو » ل لعفلاو لوقلا نم شغلا جارخا حصنلا ىدادحلا لاق * داعملا اصم

 نعدر,ال هساب ناو هنادعا ىلع ديدشلا هشطب و ةرهاقلا هنردق نه لع ّىا 46 نوملعتالام

 ا ا موه اوعمس مل اوناك ىل هنوملعتالام نيمرحا :موقلا

 هي مكبر نم ركذ اج نا متجوأ و فه ىحولاب ماللا هيلع حوت هملعام نوكاشال + قيفلاا

 0 ىحو 0 ميحد م متدعتسا ىا ردقم ىلع فطعلل واولاو راكتالل ةزمهلا

 | مهناف مكسنج ن دم, لج ناسل ىلع ىا د مكم لجر ىلع ف مك كب سمعو ؟روما كلام نم

 ىلا نإ! كلخ م شل او ىلاعت هنييب ةسانمال نولوّو رشبلا لاسرانم نوبحعتي اوناك
 هنال مالسلا هيلع حون مهيلعركتاف ردكتلاو قلعتلا ةياغىف رشبلاو هزنتلاو سدقتلا ةياغىف

 نم عنمي ءاي ريكلار ةمظعلا باح نال ةطساو ريغنم هسفنس رشبلا هللا فلكي نا ىلا ليبسال

 نيتهج اذ ارمشب لسري ناب فيلكلا نوكي نا نيعتف ةضافتسالاو ضيفلا مهني ققحت نا

 هي اوقتتلو 6# ى ماعملاو رفكلا ةقاع 5 ردحبل قا ”ىجملل ةلع كي ؟رذنلا» ةيغون ١ ةققحلاىف

 ةدئافو اوقع تشب همح لا كيا قلعتلو ىا  نودحرت مكلعلو راشاالا اكنَشب: اهم ظ

 هللا لضفب ةطونمىه لب ة>رلل ةحومريغ ىوقتلا ناو بلطملا ةنعىلع هسنتلا ىحرتلا فرح

 #« هوبذكف ف كلانستإ ٠ هللأ بادع نم نمأيالو 3 ىلع اد نا ىتشي قتلا نافل ابكت"

 | قزفلاو كلذك انهع صمالا سيلو اضيا حصانلا اهب عفتني ةحيصت بر هناف ةصاخ مهتحلصمو |

 | مهل هتكراشم ةهجم هعون ىتل ضش و هتيناحور ءانلطو ةدارخحملا نياك .غلا ملا نم ضفثسي

0. 



 ميك م9 تجح نماثلا ءزجلا

 هتاوص :ىلغاب ىدان. ناوزاه ءاجاملاف هبنع ولولا نع نابض: تكف :نوراه جداوه تانقا'ذا |
 اقف كولكيبايإاكيفل. لاقأل طب! :نفاظاتتلا هنو راها ١ كدلكف وفم ؤملا زيها ال نيته كلل قيمي ١

 ْ مسوهيلعهللا ىلص ىنلا تيأرلاق ىرماعلاهللادبعنب:ةمادق نع لئاننب نعإ انئدح نينموملاريمااي

 كرفسىف كءضاوتو كنلا كنلاالو درطالو برض نكيإلف كدر لحجز ةتفنو نلئتع قطعا

 لاقو ضرالا ىلع عومدلا تطقس ىتح نوراه ىف كريكت نم كلريخ نينم ةملاريما اي اذه |

 لاقف هللا كمح ري اندز لواهب اي
 اذ ا: [ناكف:": ةانيبغلاب كلل ناو "+ .اًلغ :نطارالا تكلم دق”كنا كه

 اذه مث اذه بزتلا وثحي و * ريق فوج كريصم ادغ سبلأ

 الاحو الام هللا هات ا لجر نيم ٌوملاريما اي عل لاق هريغله لولهباب تنسحا لاق مث نوراه ىف ١

 | هلرما# كولهباي تنسحا لاقفراربالا نم هللاناوند صلاخىف بتكهلاجىف فعو هلام قفناف
 نيد كلع نكي نا لواهباي لاق اهنف ىلةجاح الف هنم اهتنخا نم ىلا ةزئالا ددرا لاقف ةزئاجم

 ريمااي كلسفن نيد ضقاو هلها ىلا قحلا درا نيدب نيد ىنَمَسال نينمؤملا ريما اي لاق هانضق

 لاق مث ءامسلاىلا هللاز ذليل عفرف كف ا“ قانا ارفف وله ايثلا#”نلطنفن نع قانشفملا

 فاجللا نوزاه لساف ىناسنيو كرك ذي نا لاَخف ىلاعت هللا لانعنم تناو.انا نيم ؤملاريما اي |
 ناكملاك ناك هلال كلذو هلوقو قحلا نوراه عاّمسا ناس ةياكحلا هذه نم دوضقملاو ىشمو

 ةرامالا سفنلا ض را اماو ةدنمخلا قالخالا الا هنم جرخممل اذإف ةيطلا ةاملاب اح هبلقو ىكازلا
 اح هبلق ناك نف ةئيدرلا لاعفالاو ةميمذلا قالخالا الا اهنم جرخمالف ثيبحلا دلللا ىه ىتلا
 تشالتو للقلا فاصواب اهفاصوا تلد نسفنلا ترونتف هفنىلع هلقرون سكعنا هللادوتب
 باقلا ناك ناو بولقلا فاصوانم وه اك هتعاطو هتلارك ذىلا نئمطق ىلقلا روب اهتماظ
 | ءالتسا دنع اهتانصب هَتاَكَص لديتو بلقلا ىلع لطت سفنلا تافص تاملظف ةبحح سفنلاو ام

 هركذىلا اننانتمطا لبج نا ىلاعت هللا لأن اهيث امو ايندلاب هناتثمطا لصحف هلع اهتافص
 ه هم وق ىلااحون اناسرادقل قيمنا ندكو هناةطفي ادق ارفق ندنلا نما و ءركش واج ركفو

 وهو حونخا نب خلشوتم نب كمل نباوهو احوب اناسرادقل هللاو هريدقت فوذحم مست باوج

 ى لوا حونو مالسلا مهيلع مدا نب شوا نب نانيق نب لب الهم نب دري نب ىللا نسردا

 ع ع نيعب را تانغ هم وق ىلا هللا همعل اراجحم حوت ناكو ثدش دعب سنردا دعب

 دالوا رثكا.هكوا موقئؤسب:] ( هموقىلا) ئشرافلاريسفتلاف و «ةئس نيعبراو نيّتامو افلا
 ٌنكلطف:مد[/ ءهدرط لدا ةاحا"لذق'ا "لساق نا' كلذو [ دنذتتسر.ىع تب و دئدون لاق

 «(ةلااودبعا موقاي 99 حونىا 46 لاقف 39ه متصلادبعنم لواوهو فلا <طاتناو دالوا ب
 قحتم نم ىا :6 هريغالا نم مكلامؤ# ”ىثىف ةدابعلانم سيل كارشالاب ةدابعلا ناف هدحو
 ادتبملاىف ةدئاز نمو ءادتبالا ىلع عفرلا وه ىذلا هلحم رابتعاب هلال ةفصعفرلاب هريغو. ةدابعلل

 | ىلا ىعادلل ناب وهو هباترما امدح هوديعت ل نا ىا هي مكلع ىاحلا ىنا 8 مكأ ريخلاو
 | «هموق نم ”الملالاقؤإل نافوطلا موب. وا ةمايقلاموي باذع ىا هي مظع موي باذع ف :هتدابع

١ 



 فارعالا ةرو- مهي اما >>

 ' دغراو لاوحالا نسحاىف لاقف هلاح نع قيدصلا ناطمل! كلذ ىلولا لأسمث قيدصلاوه
 ' ثمحب نيملسملا نيعاو رافكلا لتقاو ءايرلا نع اصلاخ دبعاو .لالخلا قزرلا لك 1 شيع
 | نابهرلاو ةقراطبلا ىنع لأسف اهباب دنع دعقو ةسيئكلا نم جرخ مث تردقام مهناطلس تسكر

 ' لها ةيغ_نومدحتتسلو مكسفناب برلاتيبب ةمدخ نع نوربكت لاقو لكلا لتقمت مادخلاو

 بيس ىنداب ودعلا كلها دارا اذا ىلاعتهّللانا ىلا ةراشا ةياكحلا هذهىفو ىلدس ىبخمث ةلملا

 ظفاحلا لو : ةيفخ افاطلا هلزاذ بستحمال ثيح نم

 ىابس تنم ىب دريكب ناهج اهنثأ * با دهددوخ ضيفزا شنامسا هكىنيت ظ
 1 ' اضيان لاقو '

 واتياهتىب فطل ارهمهدسريم هك « تسود تياهن ب فطلزا ربم عمطالد

 | .ظئاسؤلاو قلطلا ىلا اليلززالا_ضينلاور قيقللا:رثؤملا, ىلا ةريطبلا :بابزاو[دينعوتلا لها وظيق
 أ كلسو,ةيدمرسلا:ةياتملاو ةيدبالا :داعسلاب اوزافزنيذلا نم انلعجم نإ ىلاتسا است ةنابسالاو |
 | ضرالا ىا ه6 بيطلا دلبلاو إف ميحرلاربلا وه هنا ةيدمحالا ةقيرطلاو ةقيقحلا كلسم انبب |

 تعادز طاصو هتسياش هك كيرو كنسزا كاب نيمزو]ىسرافلاريسفتلا فو * ةبرتلا ةميركلا
 ١ نسحا الا نوكيال هجورخف هللا نذاام هريسيتو هتثيشمي ««هبرنذاب هتاين جرخم 92 [دشاب

 ةرملا ةخبسلاو ةرحلاك هبارت ثبخ ىذلا دلبلاو *« ثبخ ىذلاو ا: عفنلا زيزع رثكا
 |« جرخيال »أش تيتنال ىنلا ةملاملا ضرالا ةّحيسلاو نانلابتقرحا اهن اكدوس ةراجتاذضرإ
 | ىتتسوهف عفنلا يدع اليلق ه6 ادكن © هنوك لاحىف 6 الا 88 لاو>الانم لاحهف هتاين

 | ةهج ىلع عفنلا ةدافانع عنتمملا ريخلا ليلقلا فاكلا ريسكب دكنلاو .لاوحالا معانم غرفم
 ا اوكت حتتفلا دكت قالا ريبكي حهشع دكن لامي نيتحتفب دكالا ردصملاو ةنضلاو لخبلا

 ظ 6 تاي آلا فرصن ِه عيدبلا فيرصتلا كلذ لث ىا كرذك ف قاضو مهشيع دتشا اذا

 ١ مهصصخو اهبنوربتعيو اهيف نوركفتف هللا ةمعت 3 نوركشي موقل 0 اهرركنتو اهددرت

 | مهلع لسرلا لاسرال لثم ةيآلاو (نيقتملل ىدهإ ىلاعت هلوقك اهبنوعفتنملامهنال رك ذلاب |
 ا اهراونا نم نيسيتقملا ىلا .نامستنملا نيفلكملا ىلا بولقلا ةاح ءام ىه ىتلا علا رمشلاب مالسلا

 | مالك باحسزا ظعاوم ناراب هك هاكره] ىسراغلاريسفتلا ىفو *اهران | مناغم نم نيمورحلاو

 | رفاك نوح ددرك رهاظ وا حراوجرب تادامعو تاعاط راونا دراب نمؤم لدرب بابرالا تار

1 
 ا ردديا ناك هك تفص جبه وزا دنكن لوبق تيحصن م شلد نيمز دنك نس عامسا ا

 يسر دس لق نا[ هاوس
 | نادركم عياض لمح مورد « درايثرب لبنس هروش نيمز

 ظ دوشأ ناح مو ْول ول ىلكو كنس رههنرو »* ضيف لباق دوش كويت كاي هو

 جرخف ليحرلاب ىمامث امايا اهب ماقاف ةفوكلا ىفاوف دشرلا جح لاق نارهمنب هللادبعنعو

 | هب نوعلوب و هنوذؤي نابيصلاو ةسانكلاب سلخل جرخ نميف نونا لولهب جرخو سانلا



 مي م١٠ عجم نماثلا ء اعدل

 لباه عر روبدلاو . راهنلاو لبللا ءاوتسا دمع س .ءشلاعولط عضوم نم بهت حد | اضل" . هقرفشت

 بطقلا ةيحاننم بهت ىتلا حيرلا حتفلاب لامثلاو . سمشلا بورغ عضوم نم بهت ىا اصلا

 هياط 0 لاق هبلحتست د باحسلا ردت واو لاهثلا لياشت 0 لا ب ونجا:

 / #« تلقا اذاىتح 5 رطملا لعلوم ةمحرلا نم رفا ىلا لاق نم لوقف رطملاىلع ةيحرلا قالطا
 اليلق افيفخ هتدجو ناب ةلوهسلاو رسسبلاب هتعفرو هتلمح ىا ه6 اباحس © لسرب هلوقل ةياذ

 كلذلف اليلق هدعبدنا كشال ةلوهسب ”ىبثلا لمح نمو ةلوهسلاب هتلم ىا اذك تللقا لاس

 , نال باحسلل افصو هنوك عم هعمج ءاملب ىا لبقن ممجح هو الاقث وه ةلقلا نم لعفلا اذه قتشا

 بئاحسلاىا عملا ىنمي نوك اهقوفامو ةدحاوةباحس ىلع هقالطاححصي سنج مسا باحسلا
 دارفالاو باحسلل ريمضلاو قوسلا نم ه« هانقس هي ءامسلاىف ىراجلا مغلا وه باحسلاو

 | هيف تاينال دلب ءاحالىا ه6 تبم دلبل # [ارربازأ ام يارب ] ةيسرافلاب ىنعملاو طفلا رابتعاب
 انوكسمواايلاخ صاعريغوا ةرام اذىا !صاعناكءاوس ضرالا نم عضوملك ىلع لطي دابلاو

 قصتلا ىا قتاصلالل ءايلاو دليلاب ىا ه5 ءاملا هب انلزتاف لف دالب عمجاو ةدلب اهنم ةفئاطلاو

 لك نم ىا *# تارّقلا لك ن. لف ءاملا كلذ ببسب ىا 6 هبانجرخاف 88 دلبلاب ءاملا لازلنا

 جارخا ىلا هيف ةراشالا  ىنوملا جرخم كلذك إف ىفرع قارغتسالازا رهاظلاو اهعاونا

 تاننلا عاوتأب هتيرطتو هبف ةيتابنلا ةوقلا ثادحاب هييحناك ىا تيملا دلبلا ءامحا د تارُغلا

 اهتيرطتو اهغمتدمي اهنادبا دآومىلا.سوقنلادرب اجد هل دجالا وم يوما زخم تاركلاو

 نوملعتف نو لن ىانياخ ا ىىذحا حرطب 8 0 مكلعل 9 ص 1 ىوقلاب |

 ةخفنلا ف مهلك سانلاتاماذا ةريرهوباو سابع نبا لاق * ةهبش ريغنم اذه ىلع ردقن هنا |

 مهروبق نم نوت لاحرلا ىنم لثم ةريخالا ةذفللا لبق امون نيعبرا ءامسلا ترطم ىل والا

 مهداسجا تلمك سا اذا, تح ءاملا نم عرزلا تياياكو مهتاهما نوطبىف نوتنياك رطملا كلذب

 ىهوةيناثلا ةخفنلا روصلا ىف خفتاذاف مهروبقف نوما:ؤ ةمون مهنلع قتل مث حورلا اهيف خفت

 مئانلا هدجا# مهسؤرفف موللا مط نودجحمب مهو مهروبق نم اوجرخو اوشاح ثعبلا هجين |

 نم رلادعوام اذه ىدانملا مهيدانف اندق ىم نماشعب نم نولوش كلذدنع: همون نم طقدسا اذا

 ءاملاو ةيادهلا باح سراحسلاو هيانعلا حاير حايرل !انا هي الاى ةراشالاو ع© نولسرملا قدصو

 | تالامكلا عاوناو تافشاكملاو ت ع تارءس ءاملا اذهب ىلاعت هللا جرخف ةبحلا ءام

 | مايا نورك ذتىا و مكلعل رودصلا روق نم بولقلا فرد ىا ىوملا ج جر ىف كيذك

 ضايرو نمل ذا ضاحذنود مك:ايح
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 ' : ةيانعلا ىه ةدمعلانا ٍلعاو « سدقلا رئاظح. دنع نرقلا
 | بهذا ىلاعتهللا ءايلوا نم ىلول ليقدنا  ىكح  الملاو الخلاف دابعلا ىلا لصت ىهو ةيلزالا

 نكمل زادىلا بهذف ءافتخالا ىلع ردّ ىلو“. كلذ ناكذ اًميدص اهنفناف كرشلا رادولا

 ةنيكلاىلا امو ناطللا 0 قدصلاب انامز اهيف مدخف ةسينك مداخل هةعاو كرشم د رتاق
 ا

 | ىلوا للدو كلثم مم لاو تن ند لاَقف ناطلسلل رهط - اولا رتتساف ىلد 3 اهاللذفؤ
 | ام

 (وه)



 فارعالا ةروس- مهي ١ا/و ><

 | كلذ ىيف معن لاقف كلذ ىانلا ذخا لهو ال هلبالا لاقف رالانم كنءارب هللانم تذخا له

 أ هقتعب هباتك هطعبنا هَللاَنم باطيو يكب لعجو ةعكلا زاتساب قاعتو رححلا لخدو هلالا

 / ىقب لب مهةدصيال وهو كعم حزم ائالفزا هنوفرعيو هنومولي سانلاو هباحا لعش رانلا نم

 هقتع بوتكم اهنف ٍباْرِيملا ةهج نم ةقرو هيلع تطقسذا كلذك وه انيبف هلا> ىلع ارقتسم
 ىلع ةيحان لكن م أرقينا باتكلا كلذ ةيا نم ناكو اهيلع سانلا فقواو اهب رمسف رانلا نم

 ءاعد لبق . هللادنعنم هنا سانلا معف اهبالقنال ةباتكلا تباقنا ةقرولا تبلقامك ريغتيال ءاوسلا
 | ىلا ادع َللاقفو اذاو لاوحالاب نيفراعلا ءاعدو .لاعفالاب نيدهازلا ءاعدو . لاوقالاب ةماعلا |

 | رضلا فشكب ءاعدلا مدعو هتجاح ءاضقو هنف هتباجا دارا دقو الا هيلا هقفواق امثىماب قطن
 | ققحملا خبشلا لاقاك هقاشمل ىلمحتلا ىوعدو هللاعم ةمواقملاك هنال ةقيرطلا لها دنع مومذم

 هريس سدق ضرافلا نا

 ةنحالا دنع زدعلا ريغ حبشو 4 ىدعلل داحتلا راهطظا نسخنو

 لففالا لاق

 2 تسد عج. .ه تسمن ماون ىاعد زج 5+ ىحر مدمأ تهاكردب هتسخو رقف

 2 و ع فا احلا ل ا
 ىا قحلا هيلع علطيام ةيفلاو قاحلا هيلع علطيام عرضتلازا ةراشالاو © [ دنرادن ىهاني ون

 اود ال وهاوسام ىضرلاو هنم ريخاا باط ءاعدلاىف ءادتعالا و بولقلاب ةففخو حرا لف اة
 ا #7 .٠ 2 . 7-2 00 ا 2

 نيبو هس طئاسولا مد هللا اهحلصانا دعل ىأ اهحاللصا دعب بولقلا ضراىف حل ضرالاف

 | بولقلا داسفا نم لاّقيو قملا ةيؤرىف اهحالصو قحلا ريغ ةيؤرىف بولقلا داسفناف بواقلا
 لا عوجرلا كلذ نمو ىوهلا ةعباتم نع مك دعب ىلا ةيدواق اهلاسرا اهحاللصا دعل

 هو هللاةخرنا ءاطصالاىف اعمطو ءاطش الا نم افوخ هوعداو قوقل ماسشأ ادعب ظولحلا

 | اذك هنمال هم اعمط هنودبعي ىا تاءاطلايف للان وري نيذلا نيئسحلا نم بيرق ىنمتملا لذب

 أ حايرلا ركذنم نآرقلاىف ناكام لك  حايرلا لسري ىذلا وهو » ةيمجتلا تاليوأتلا ف
- 

 | وثم ناك مالسلاو ةالصلا هيلعهنا هيلع لديو باذعلاوهف خرلا رك ذنم ناكامو ةمحر لا وهف
 ( قا ل 2 م هدم تاق لل ا هلل داعم

 كيضغباناتقتال مهلا 0 اهلمحنالو احابر انلاهلعجا مهللا) لوشو حايرلاب وبه دنع هتكر ىلع

 | اولوقف نوهركتام تار اذافعرلا اوبستال) ثيدحلاىفو (كلذ لبق انفاعو كياذعب انكاهتالو
٠. 

 حمرلا وده رش نه كيذوعنو هن ت سها. ريدحو اهيفام ريخو ل هده ريخ ند كلاستأبا مهلا

 | اهريسو ةنفسلا :اوتساَّيف كلا لع دعست ال محاشملا ضعب لاق *(هب, تن صاام رشو اهنفأم رشو

 هلع وهام ملاعلا سما هإفشكتا نمو رومالا قئاقح لهجو لاعفالا ديحو ىف كرت اذهو

 لوالا كرحلا ىلا ىهتنيزا ىلا كرحم هلكلرحلاو كرم اهللب اهشفسب كر ال حجرلانا مع

 هي ارشب 3 هنا>حس ةهاضيامت و كلذ نع هزئموهلب اضيأ هسفن قوه كرخالو هل كرحالىذلا |

 و« هتحر ىدي نيب 98 تارشيم ىا فغرو فيغر وح ريشب عمج نيتمضب رسشب فيذ |
 رويدلاو هرتدت بونملاو هعمجم لاهشلاو باحسلا ريثت ايصلاناف رطملاىه ىبلا هتمحر مادق ىا |



 مهي 1١7/4 >> نهاثلا ءزجلا

 ةنازحلا هذهنم ءاطعلا لاجس هيلع ضيفي نا ناطلسلا نم بلطب مث ةيناطلسلا ةنازحلاىلا |
 | تاكربلا لوزن لح و ءاعدلا ةلبق ءامسلاف 6 نودعوتامو مكقزر ءاملا ىو )ل ىلاعت لاق |
 ىرخالا ىلع هيدي ىدحا عضيالو تلكناو + ةجرف امه ةوكلاف هيفك طسمب نالضنالاو ا

 | دنعديدي عفر نا بحتسملاو .هيفك طسب ماقم ماق ةحيسملاب راشاف درب وا رذع تقو ناك ناذ
 ١ ةينقلاىف اذك مالسلاهيلع ىنلا لمف امهنع هللاىضر سابعنبا ىور اذك هردص ءاذحم ءاعدلا |

 ىتبْشي ىعادلاا ىلع هبهبت هريغو ءاعدلا ف هباوىماام نيزواجلاىا د“ نيدتعملا بحال هلا

 باهسالاو ءاعدلاىف حاصلاوه لبقو ءامسلاىلا دوعصلاو ءاسنالا ةيترك قلبالام بلطيال نا

 لوشنا ءرملا بحو ءاعدلا ىف نودتعي موق نوكيس ) هسو هيلع للا ىلس ب !اانعو + هف

 لوقنم اهبلا بر قامو رانلانم كبذوعاو لمحو لوق نم اهنلااكو ,فامو ةنحلا كلأسا قا مهللا ا

 ةاحنلاوةنملاب زوفلاوهو رومالا مهاب وعديناىعادلل قئاللاف (نيدتعملا بحب الهنا ارق لعو

 | رانلا نم هب ذوعاو ةنجلا هللا لأ س اىنا لاق ىذلا ىنارعالل مالسلا هيلع ىنلا لاق اك رانلا نم
 تنا لوقتام فرعا الينا هانعمو (ندندن امهلوح) لاقو ذاعمندندالو كتندثو كو عالاقل
 ةنملا هللالأساف رادقملا اذه ىلع رصتخا ىنكلو ةلوطملا تاوعدلاو راكذالا نم ىنعي ذاعمو
 | ليوطلا رك ذلا اذهب دصقلانا (ندندن امهلوح ) مالسلا هيلع هلوقىنعمو رانلانم هيذوعاو

 ' 6# اهحالصا دعب 9 ىصاعملاو رفكلاب هضرالاىف اودسفتالو 9 ليزجلارجالا اذهب زونلا

 رطملا كسمي؟ ضرالاىف اوصعتال هانعم ليقو ىدادخلالاق * ماكحالا عرشو ءابنالا ثعبب

 نيفئاخىا لالا عقومىف ناردصم # اعمطو افوخ هوعداو #8 مكصاعع ثرحلا كلهيو اهنع

 هتحر طرفل اناحاو الضفت هتباجاىف نيعماطو مكقاقحتسامدعو مكلامعا زوصقل درلانم ظ

 ليوأتل ةمحرلاريمض ىلا دنسم هناعم بيرق ريك ذتو 06 نيتسحملا نم بيرق هللا ةمحر نا ١

 ىناسكلا لاق « امحر برقاو ) ىلاعت هللا لاق ةمحر لا ىنغمب ءارلا مصب .محرلا ناف محرلاب ةمحرلا

 اهنايتا لعل ىا 6 ابيرق نوكت ةعاسلا لعل كيرديامو ) هلوقك بيرق هللا ةمحر نايتا نا دارا |

 ' حيجرتو يهاط رضاح بلقو ركأش ركاذ ناب نيعادلا نه بيرق هللا ةمحر نا ىنعملاو |

 | كننأك هللادبعت ناب) رسفملا ناسحالا ىنعا ةباجالا ةليسو ىلع هيبنتو ةمحرلا بنا بيلغتو عمطلل |
 نكل ىنعي ( ةباجالاب نونقوم متاو هللا اوعدا ) ثيدحلا فو (كاربةناق هارت نكت ل ناق هارت |

 وعدملا ف مرك مدعلوا هتباجاىف زجعلل اما ءاعدلا در نال' بحب هللازاب نيّقب ىلع هبر ىعادلا

 . رداق معركح ملاع هناف ىلاعت هللانع ةيفتنم ءايشالا هذهو ىعادلا ءاعدب وعدملا لع مدعلوا

 الل لحب 'ىشىف ءاعدلا تقوىف ىلاعت هللاىلا هرقف دعرهظاام لهس لاق نالاغالاب : هل عناغنال

 ص مالاسل | هيلع ىبس ومنا ىكحو كسل هتجح الا ىعالاك ل احم الهنا الوأ هتكئالمل ىلاعت تالق

 هب محر اانا هلل اىلاعت هللاىح واف اهتيضقل ىدِسهتحاح تناك ول ىسوه لاقف عرضتبو وعدي لجرب

 ركذف ىريغدنع هبلق دبع ةوعد لقاال اناو همنغف هباقو منغ هلو وعدي هنكأو كنم |

 ١ هللاب ناخلا نسحو بلقلا روضح مزلف هتجاح .تيضقف هبل هللا ىلا هجوتف لجرلل كلذ

 هحزاعوهو لجر هللاق هنا عادولا فاوطقوهو هلبلا ضعب نع ىكحو - ءاعدلا ةباحا ىف |
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 لعرب هفناظودنيزا از كيرهودتتفكر هج اررك ةادنقاب كاب ايزازا اردو :نطابوودندنشو ٠
 ىروتملا فيو راي[ هتسا لئزلد يْوَح

 فايعالا ةرو- مهي ١ا// عع

 جانا مظعالامس الاول مالسل 1 هيلع شعاع ىورام ريشي هبلاو ىلاعت تاما نظوظو ١

 هوحنو ةيآلا (انسفناانملظانبرإب وحن ءادنالا تاوعد ةمدقم هناىلا راشا ودعو ىلوو ىنلك |

 انعمسو اب انيصبل اجر قد ,رطذات رووح ادعالاو تاي الام الاطاب اذه تقلخامانيرإلوحب ةياحعصلاو

 الحل اعرض لاش روايسلا ات اذكا ند ركىرازإ عرضتلا © 9 ةيفخو اعرضت 2 (انعج راف

 نياده واع وتتمملا اوعدا لعافنم نالاحاهو لذو عضخ ءأ حف ناب نم ةعارض عرضي

 ءايزلا نع زاتتسالاور ضال الا ايل دن القخالا نوكلل تاعجلا غلا, كيتا هيوكللا افلا كيف
 نوربكي اولعط داو ىلع اوف رشاف ةوزغى اوناك مهنا مهنع هللاىضد ةباحصلانع - ىود -

 هبات 006 ةطاخالاو ملاب ىل( كلان رق اريصياعيمسز وعدت مكنا ايناغالو

 ا ضعها يللا خمشلاو ماقملا بسحب اذهنا فاشكلا حراش ركذ :نكل تاكا ءافخالا

 ! كالملان : ال قراشملا حرش ىف اذنك الف ةخسارلارطا وخلا هبلق نع علقنيل توصلا عفدإ ىدتملا
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 دك ادودنديد ار سقت داك نام كى وك نشيوؤود..ىأ ] هلعلا ةلاسرلاو ىنشاكل | نيسح لاق *

 قد : لوقو , دب دنلشت#>ل وج هم ركب | واو دطاخا ,ايرنح هك دنديدنوضدلتع تفك اره اكذ

 صالخلا ب رد ىجن دنت راك ) « ةيفخو اعرضت كنسفنىف كبر ركذاو ) [ هك اديلاعت

 ١١ شاف تسود ىاهضيف دياب ا' * شام ىداذ ىف هللا ا وعدإب ”كنكا
 |[ | !ةتاروصلاب لعا هللا قضم تال كلدتا مهبد مهاقس ان

 ا ب ع 0 3 2
 | اهدربال ءاعدلا ف هيدي عفر اذا سو هلع هللاىلص هللالوسر ناك لاق هنع هنللاىضر رمح نعو

1 

 لاس لاق هاك هحييفلااملا دلا ىلع ةذئافلا ةكربلا نم ”ىش لصيل كلذو ههجو امهب حسك ىتح
 11 هيد

 ةعماجا قيقا ىلا عوجر فيا حملا كلذو 6 دوج لارلانم مههوجوىف مهامس )

 ىلاعت لالا هب رح ةاعد_ كاع ناسنالا نا ةيدمحملا رارسالاىف لاق 5 تاذلاوه هجولا ناف |

 ديلا نإ حسمل او مؤرلارسف راضذحتسالا ةحصو هيف يلقلاروضح طرتشي اذلو هنطابو هرهالظب

 نع محرم ناسللاو هنطاس ههحو# نع ىرخألا 0 هرهاظب ههجوب نع ةمح رثم ةدحاولا

 ا ندلاو حورلا ناب ةعماجلا ةقيقحلا للا عو وح رلا ىلع هفتلاو َِك ريتااوه هجولا حاسمو هتلمح

 هلةجاخلا تءالظ ىعادلل ةئسلا اضيا لاتو هر رهظم صهاذلا هجوا لاو هتقمشح 3 ىلا هحو ل ا

 أ ةهجبو هيفكي لياش ىت> :هيعارذ بصاي نأ بور كالو ءائسلا علا 3 ىنعل اهريشني نا

 ١ ءاعدلا نيح هيدي 0 رنا هنسلاو ءامسااىلا اهرهظ لعجم و هنوني بلش نإ دحاىلع اعد اذاو

 ىدي ىدحا تجرخاف هلل هلا توعد ىاطسلاديزي ونا نيفراعلا نائلس لاق « همك نم ا

 ,ةرهاظلا ئدب نا, سامو تيارفتمنق, دربلا ةاده نم اامهجاّزخا اغا تاردقام٠ىوخلالااو

 اهان الم ىلطلا تح رح خا ديل اتيدونف براي من ةتلقق ةعراذ ىر ,خالاو ارو 3 ولم

 لئاسريشن ن را ةلزتع ءاع دلا تقو اهملا اذ اعلا نا ىذيالا عقود وزلاجانم وح تيرايوتر والو

 5 تلا 3 ل

 ١ مصا نوعدتال مكتاف مكسفنأ ىلع اوعب را) مهل مالسلا هيلع لاقف مهمتاوصا ىبفار نولاهيو '

 سرخ قاءرب دول رورغم هكهليإا دهس نأ

 داد داس ل هل قع هك

 6 فرك لاذ ذأ
 ١ ع _

 أمر ص معمم دمع + - عم معصم محا

 اوارد )١[

 راكد ناب رد مود رتفد رخ
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 ىعاشلا لاق  ىمالاو قلخلاهلالآ ١ ىلاعت هلوقل ( هتاسناىلع هللا لزتا امب |

 ىلاعت وهو ًايشف أيش هلاك ىلا “ىثثلا غلبت ىهو ةيبرتلا نم ىب رملا ىنمب # مكبر اوعدا ف |

 معي مالك خم نماثلا ء لاقل

 سس بل هيلطلإ قلقون ع3 بنما: ةفسن ١ ابعكوشتل اندحو .اعلرمس لبللا بقع

 امهشبب لصفينا ريغ نم هدعل ءدرعاو: لقتألا بقع راهنلاو ليلا نم دحاو لك ناكاملو

 | اي مالا اتاويه يوما ووطن زها ووو ديانا لب هنو اعدرش ا ةاطرب هنا راط

 | ىا هفرصتو هتاضقب تارخسم اهنوك لاح تاقولخلا هذه لكقلخ ىا تاومسلا لع فطع

 | راسا ةئراطلا لاوحالاو ةردقملا تاكرلاولوفالاو عولطلا نم اهنمدارب امل تاللذم

 دحوملاهئاف 6 © ىمالاو قلخسا وه. صيصختل ميدقتلاو ىلاعت هلل ىا © هل 8 اوملعا هاثعم هنت

 ةليغناو ايلا هصايقلخام ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © قالطالا ىلع هيف فرصتملاو لكلل

 نيعو' ىف رصحنم ىلاعت هللاىوسام وهو لاعلان مامالا 15 دو قلك ةطساوب قلخامو سما

 | لاء سمالا ملاعي و تاين امسجلاو داسجالا ملاع قلخلا ملاعب دارملا ناو ىمالا ملاءو قلخلا ملا
 نع ربع نيملاعلا نيذهىلا ةراشا ( ىمالاو قلخلاهلالأ ) ىلاعت هلوق ناو تادرحلاو حا اورالا

 اصوصخم ناك اينامسجوا امسج ناكاملكو ريدقتلا نع ةرابع قلخلان ال قاخلالاعب والا ملاعلا

 حاورالا ماعنم ناك رادقملاو مجحلا نع ادرج ناكاملكو قلخلا ملاعب هنعربعف نيعم رادقمي

 | 37 الأ لبقو هلبسانم مساب امهنم دحاو لك صخف نكىما درجمب تانوكم صمالاملاءنمو

 نيعلا ملام قلخلا ةمالسلاب هللا هاش ةمالعلا انخرش ةرضح لاقو * مامالا مالك ىهتنا ىمالاو

 سمالا ملاعل عيان قلخلاملاءو بوجولاو ةلالاو معلا ملء ممالاو اممجو احور ثودحلاو نوكلاو

 | ينيلطلا بردا كذابتالو ومال تااقنشاو 6 :قاورطا نْني كورلا ل قن) هاذاو لش اوهذا
 هلالا مطظاعتىا خبشلا نبا لاق + ةسودرلا ىف درفتلاب مظعتو ةهولالا ىف ةينادحولاب ىلاعت ىا

 ايابرا نوذخ اوناك نيذلا ةرفكلا ىلع هبدر ةيبويرلاب هف اًفايمتلا لكلل دجوملا دحاولا

 قحتسملا مكبر نا اقف مهراكتال ادر ناب ةي آلازدصو ةجملاو ةمكللاب ديحوتلاىلا مهامدف
 ملعلا لاك ىلع لا دلا نقتل مكحملا ٍبيترتلا ىلع لكلل دجوملا هللاوهو ادحاوالا سيل ةيبوب رلل

 : هتكلمم ىف نكمتملا كلملاكه ريب د:ىف ذخامث دهاشلام ىلع هكلم أعنا ىذلاوهؤ ةردقلاو ةيكلطاو

 عاتملاو كرايتو ميقرلا ىنعمىف ددرتي ناك دابع نبا بحاصلانا  ىوري  ىهتنا كلم ريدتب

 مقرلا ءاجهلوقب ريغصلا اهنيا ببجم و عاتملا نا لأسق 5 ةأرما عمسف برعلا لئابقىبع روديو

 عاتملا ناو بلكل اوه مهقرلا نا فىمعو مهنمرسفتساف لابجلا كرابتو عاتملا ذخاو بلكلا ىا

 لمح ىلعةللادمحم ملنم)ثيدحلا ىفوىلاعتو دعص ىنعمي كرابتناو عاصقلاهب حسمبف ءاملابلبياموه

 رفكدقف ابيسرمالانم دابعلاقلخ هللا نا معز نمو هلمع طبحو رفك دقف هسفن دمحو طاص

 لال زمر قواخلا ىلا سلو * انعم هقلخ ىف نمالا لك هللا ىلا

 سون ىبرمو بواقلا ىهو ةمحرلاب نطاوبلا نمو سوفللا ىهو ةمعللاب ىهاوللا ىبرم
 راوناب نييحلا رارسا ىبرمو ةقيرطلا باد اب نيقاتسشملا بواق ىبمموةعيرسشلا ماكحاب نيدباعلا

 ربلا هبولقم ناف برلاالا انعم لطب هتبلق مسا لك كلذلو ماذعالا هللا مسا برلاىاوهو ةقيقحلا

 (وهو)



 فارعالا ةروس مج 6١١ه زجح

 | كاوكلا ريسو كالفالا كرف ءاش فيك هيف فرصتو كلكلا ىلع ىوتسا دارا 5 مايا ةتس ىف |
 | ىوتسا ىضاقلالوقىنعم اذهو . هتمكح هيضتقتام ىلع هتاعونصم صماربدو مايالاو ىلايلا روك
 ضردلا نصيضمتو هتاعونضم ىف: هتردق نفنو «ريدتواء لما رج واةتيبوبزو:سمانيقتشا واما |

 عجللا قيرط ىلع واولا نم انه مث لاقي و ىدادحلا لاق + [ شرع شنيرف ب شرعلا ىلع درك
 ربحا ىف درودقو ضرالاو تاومسلا قلخ لبق ناك شرعلا قلخ ناف ىخارتلان ود فطعلاو

 ةمالسلاب هللا هاشا ةمالعلا ىحش لاق *( ضرالاو تاعومسلا قلخ مث شرعلا لح قلخ مث شرعلا

 لوقيامع اريك اولع ىلاعت هتاذو هسفن رابتعاب ال نكل هناحبس هؤاوتسا ءاوتسالا اذهب دارملا
 ءاوتساو قلاب نآ رقلا ىف هنعربعملاىدحالا ىلحتلا هيلجتو ىداجببالا هما رابتعاب لب نوملاظلا

 داو ولك كل ذكفر وبلا ىؤتسملا هيسكعوةرخللا,كلق قيصالا يم دعا: لك نان اهكتم

 | تاليوأتلا ىف لاق © راصتخاب ىهتنا ىوتسملا ىوسلا هسكعو رخأآلا بلق عرمشلاو شرعلا نه
 | اهقاخ نم غارفلا دعب شرعلا ىلع ىوتسا ةتسلا عاونالانم تانوكملا قلخ ما امل ةيمجنلا

 شرعلا صخامباو ىرثلا تحن ىلا شرعلانم هروماىف ربدتلا هبفامو ملاعلاىف فرصتلا ءاوتسا

 للا تافصنم.ةفص ءاوتسالا اذهو ىنامحر لا ضيفلل ةلباقلا ةفطللا ماسجالا أدم هنال ءاوتسالاب

 تفرعف كسفن تفرعل ىلاعت قحلا كتفالخ ةيصوصخف رظنلا تنعماولو ميلعلا عيمسلا

 رييدتب هلك اذهو ىسركلا ةباثم هرسوشرعلا ةباثمب هبلقو ءامسلا ةباثع هسأرو ضرالا ةباثمب
 شرع ىلع لماكلا صخشلانم هغارف دعب حورلا ىوتسامث هبر نع ةفالخ هفرصتو حورلا

 هضيف ةضافاب هروما ريدي و صخشلا ءازجا عيمج ىف فرصتيل ىوتسا لب ايناكم ءاوتسا بلقلا
 ضيف مثتغم بلقلا نا ام اهلك تاقولخلا ىلا ىلاعت قا ضيفل لباقلاوه بلقلا ناف بلقلا ىلع

 تافصلا نع هببشلا ىننىف هثدجو ايفاش المأت.لاثملا اذهىف تلمأت اذاف هلك بلاقلا ىلا حورلا
 رك د امل ىلاعتهنا مث + ىللاعت هللاءاشن| هبر ف ىع دقف هسفن ىف مع نم ةقبقح تققحن وايفاك ةسدقملاةهزنملا
 فانئتسالا قيرطب كلذ نبي هريبدت دارطاو هما ذافن نم ربخا ام ربخاو شرعلا ىلع هءاوتسا

 هيلعةبجلا ءالمتساو هراونا تاملغدنع بلقلاراجىلاو بلقلاراونا راهن ىلع اهاوهتاملغو اهنافص

 هيجل ىا هلابلاط ليلا نوك لاح راهنلل ايشاغ ليلا لعجم ىا لبللا نم لاح 46 اثيثح هبلطي 99

 | قلخ مث ةءايقلاموبي ىلا نئاكو هام بتكي نا ملقلا هللا صاف حولا مث لقلا دنا ناحل وألفا)

 ظ قمنو داش سيلفا نيقولخلا مع هيشيال هتافصنم ةفص ملعلاك نيقولحلا ءاوتسا هبشيال ىلاعت

 | كحور للعتسا محرلاىف ةعدوملا ةفطنلا نم كصخش قلخ دارا امل ىلاعت هللا نا كلذو كبد '

 ١ هندي نوكق ريبكلا ملاعلل ايسانم اريغص املاع اهلعجسف لمخلا مايا ةفطنلا ف فرصتي هتفالخم |

 ٠ هطغيوراهتلارونب بهذيف هتملظب راهنلا ىشخي ايشاخىلبللا لعب ىا 6 راهنلا لبللا ىشغي قهلاقف '
 | أ التسادنعسفنلا تاملظ ليل ىلاةراشا هبفو * نيدضلادحاب ءافتكأ نسكملا ركذي مو :ليللاةملظب

 ع عرمشلا ىل اع ىداشرالا قيلكتلا سماالا ءاوتسا ةلزنع شرعلا ىلع ىداحالا ىدارالا نضال

ٍْ 
 | اضيا ءادعام ىلع ءاوتسا هيلع ءاوتسالاف ماسجالا عيمجب طبحلا مسجلا هناف تاقولخلامظعا هنال ظ

 | دصقسي] (ىوتسا مث) ىسرافلاريسفتلا فو * اهريغو رصانملاو تاومسلاو رانلاو ةنْلا نم |

000 



 [1]1 ؟© ير عبي اب مع سو موو ه2 6 ب بع

 [د] ؟© مر هك مريع سك لع إو هوي ىف منك بمج معاتل ءيعو

 اذهف ا وفعيو باوثلا 1 قامت نه متو ايننيلا ذه ةالقيزا 5 0 |

 هاضرالو هللاطخلس لابي ملو ىصاعملا بكتراف تاءاطلا كرو كلذ لفغا اذا اماو . ءاحر هنم

 لصاحال ةينما هنم كلذف رانلا نم ةاجنلاو ةنللا نم وجرا انا لوي ذخا مث هديعوو هسعوو |

 رجاسفلاو توملادنبال لمعو هسفن ناد نم سيكلا ) مالسلا هيلع هلوق اذه نيبيو اهتحن |
 لبقتالناةعاطلا مت . ةثالث مومغلانا مهضعبلاق (لجو نع هللا ىلع ىنمي و اهاوه هسفن عش, نم |

 نايفس ىلع تلخد طابسانب فسوب لاق * بلست النا ةفرعملا متو . رفغتالنا ةيصعملا هو .

 ىلاعت هللا ىلع نوها بونذلا لاقو انت لم بونذلا ىلع اذه كؤاكب تلقف عما هلبل ىف |

 داهتجالا| ذه لكعم ءاي ءايلوالاو لادبالاو لسرلا لكف مالسالا هللاىتلسي نا ىثخا امنا اذه نم

 | اوناك مهئاف ىل إب لاق هللاب نظلا نسح مهل كاكلاامإ لوش نش ىأف ةصعملا نع رذحلاو ةعاطلا ىف

 ةشا داهتجالا نود كلذ نا اوملع نكلو كنم هدوجب نلظ نسحاو هللاةمحر ةعسب رعا

 ءاوه عبتاو هللاىس نم نود هبانجى لا نيلصاولاو هبات.كب نيملاعلا نم كا هيباراتتعج رو لغو
 هكىسردب ] ىنعملاو .ابابرا نيذختملا ةكم رافكل باطخلا كبرنا  نيما فلانيما نيما |

 تاومسلا قلخ ىذلا#لاكتافص عم عماج [تسيبادخ] ه6 هللا 98 قيقحتلا ىلع[ امثداكددوربب |
 عرسا ىفاهقلخل ءاشواو تاقوا ةتس. ىف ىا< ماا ةتسا ىف » ل ا 6# ضر ,الاو

 وتلا فور :ثتروهالا ف. انتلا هدايغ مع هنكلو ةظملطل نم |

 [بانلنتحلاوربص تتاح قوش و ,تاتنشو لحس 0 3
 مسح سس ضخصصصصعصب

 [7] اهتز او نينؤ»نإل: نوار" [صغبات هد ادخ زا ةفوخونم تقلثنك, قاأتاب

 نور ىدروا خرجو نيمز دص * نوكف 2 رداق هنرو

 اتش رذاو لآ نيد كراك نك واس سلا ملعت ىنزا نأ نبيا

 | فضلا ىرقو هتدم ءاضقنا دعب نيدلا ءاضقو بونذلا نم ةبوتلاىفالا لنجعتلا نسحال اولاق |

 ةيتداتلا كاك ةهلاثثا معاو * ةبانلا نم لئسغلاو تنملا نفدو اهغواب دعب ركلا عوز

 ةتسلاىفرضحام:او مايا ةتسىف اهقلخ ةميكمحلاو ةير ,دملابو ضرالاو تا واقل نللقوا ةقلاقاو ْ

 وهمس تاتوكلملا ناكر“ ةكدوخا حاورالا هو . نقلل اقوا عاونا |

 ْ سوفا كلاتلاو © ةككرملاو“ ة3زرفملا" لاوشلا اهتم كاوتعسلا كزكتماو قطاشلاو'

 و مارجالا عبارلاو,. نداعملاو تابنلا سفنو ناوحلا سفنو ناسنالا سفنو بكاوكلا |

 سماخلاو .رانلاو ةنْلاو تاومسلاو ىمركلاو شرعلاك ةفيطللا ماسجانم ةيولعلا طئاسلا |
 | نعربعف رصانعلا نم ةفشكلاةيكرملاماسجالا سداسلاو . ةعبرالارصانعلا هو ةدرفملاءاسجالا

 ىوتسا مث 88 ضرالاو تاومسلاقلخ لبق نكت مل ةينامزلا مايالاف الاو مويب اهنم لك قلخ |

 1 لظاو كالعام لك ىلعو كولملا هيلع سلجم ىذلا ريرسسلا ىلع قلطي شرعلا *# شرعلا ىلع |
 ىدش نعتياتك *نشرفلا خلع اءاؤتسالا لع :ىلاذق ةقج ف لحشنم ناشملا/نيةهباوهو كلغ |

 , كلللاللعُسا | قلخنا دعب ىنعملاف موزلملا ةداداو مزاللايكذ قيرط ىلع ةنطلسلاو زعلاو كلما |

 ف



 هر هاوخ ان لكشم هار منع * 3ك دارج ع دوب لقاع ما

 تردقم زا دنتك متسس نيب هك * تروشم مرادن اهنبااب كدلك<
 دننز نمرب ناشلهج و ىلهاك * دش ناثناح رب دوب و داز رهم

 وك هدئز نأ دنتك هدنز ازت هك + :وكخن دياب" ةدنؤر ازا كاروشم

 نك هاج ردنا هآ ونا ىلع نوج * نك هار نيه تدوشم تقو تسي
 سسعنوج نك ى ور ناهشب و ور بش * سو تساي كك هار نا مرحب
 ا نيا كرثو وج رحب * ع نر نك منع ايرد ىوس

 رون رحم ال رطخاب ماقم زا * هروذحنا تفرىتخاس اب ارهنيس
 تنقاعو نما ىوس ا تفر * تدقاطو ديد رابسب اتهخنر

 فرط جيه ارتآ دح ديايل هك * فرز ىايردرد دنكفا نتشيوخ
 ماكخلت ناقش ازا“ لع مس »* ماد ديدرواس نادانص وج سب |

 غزا اان وبغ مسكن ناوج' هناا تقؤأ | ة3ارك توف نم 11
 تسابهنآ داي هتقر ديان زاب * تساطخ ندروا ترسحهتشذكوب

 مك هدرم نامذ نبا ار ناشيوخ * مز دوخ ربو مشيدنن ناز كيل

 دلل كو بشن سدر بأ -ك الاب مكشو درع نانجمه

 درع رتهم '"هام اغيرد هكح « درب هصغسب نادصاق ناز ىي ىه
 نزاكف نيك اخ زي وقر كل جفت نش زعل: "ةتختزإ اذاذشا ديان تشتت كك قري

 نارطضا درك مح قمنا نآ :دئام « با زدنا ناهش تفر ناظلغظلغ

 ملك دناهرب شيوخ دهجم كات * ملسزا تسج ىتسارزاو بجزا
 دناشن شتا نادد اروا قمحا * دئام ماد ردناو دندنكقفا ماد
 ةباود مهي لإ تيك تقام الاعب هبا د فييه سهر لثت ع وسرت
 ىيذت كنا سنكحيسيلقعر+ازعس هسينزإ هيشوج ليعبفا
 الب اولاق نارفاك ناجح وجمه « الب زو هجنكش زا تفك ىمه وا

 نكش ندرك .تنحع ني محراو. * نمرابيا زك هك واتفكى زاب
 نكس نه مزاسن اريريكبا * نطو ىايردب زج مزاسن نم
 مور ىم تححرد و نما رد دبا ان *“ موش نعاو موج دع بأ

 دوب جنك نوج نشور لقعز ىل * دوب ملر هجش' زا تمادن نأ
 دنزا ىب ؛اوذاكفلااياودو نول ذكاء اذار هراربو مطتؤتل الا ةاضك |

 | دهتجاو عرزنم هرسسدق ىلازغلامامالالاق * هلامآ لوطيالو هلاح كرادتي نا لقاعلا ىلعف |
 | ارزعرزال رخآألاو ءاجر هنم كلذف يفق ةئام هنم ىل لصحينا وجرا لوقمث ارديب عججو '

 ةئام ىل لصحم نا وجرا لوش رداسلا تقو ءاح اذاف هتتسلفغاو مانو بهذف امون لمعيالو



 مك 117 رجم نماثلا ءزحلا
 222227727222722 222111 : جرح تتم 1 ما د ا نا 0س

 ا

 ىننملاب ىسانلا لعفيام مهب لعفت 6 مهين لي ةحيصف ءافلاو ةماقلاءود ىا 6 مولاف ف

نكلا عم ىلاغتا هتلماعم هيش انك اكرت رالاىف مهكرتو مهبدادتعالا مدع نم
 ا ىسأ نه ةاماعع را

 3 اذه مهموب ءاقل اوسناك 8:ناسنلاةقيقح نع هزنم ىلاعتهللافالاو هيلا تفتبملو ريحا نم هدنع

 اذه مهموي ءاقل مهتايسن لثم انايسن مهاسنت ىا فوذحم ردصمل تعندنا ىلع بصنلا لحيف

 نوكيناسنلان ال ةقيقح هناسنب مهفصو حصين او هنا ىنعي هل اودعتسلو مهلا 2

 مهراطخا مدع هبش هنكل هبنيقدصمو ةمايقلاموب ءاقاب نيفرتعم اونوكيل مهو ةفرعملا هدعب |

 تاراعتسالا هذه لثمَو هسنلو انش فرع نم لاح هب مهل الاسم مدعو مهلا ىللاعت هلل اءاقل

 ملاعنم اهلئاعاع اهنع ربعيناب نوكيامتا بنغلا ملاعىف ةعقاولا ىناعملا مهفت نال نأ رقلاىف ريثك

 اههتابإ نيركتم:اوناك كو ,ئا اوللبناهأ داغ..تفلكع :© نودحج انتايآب اوناكامو له ةداهشلا

 صهاظ ريغ هيثتلاناف ليلعتل اكىف فاكلازا رهاذيو ةيردصماف ارمتسم اراكنا ّفادنعنم |

 هيناعم هانم ىا 46 هانلصق باتكب مهانج دقلو قب كرتلا وهو همزال رابتعابالا اوناكامىف ْ

 سنجلا باتكلاب دارملاو ةبطاق ةرفكلل ريمضلاو ةلصفم ظعاوملاو ماكحالاو دئاقعلا نم |

 هجوب نيملاعىا هانلصف لعافّنم لاح 13 ع نع 0 ناوتلاؤه تاتكلاو مهنم نيرصاعمللوا

 لاح +6 ةمحرو ىده.» ةريثك مكح ىلع المتشم ىا هلوعفم نموا امكح ءاج ىتح هليصفت ظ

 نوقدصي * نونمؤي موقل هه ةمحراذو ايداه باتكلا كلذ نوك لاح ىا هانادف ءاه نم |
 ! مهب

 ىا :6 هليوأتالا نورظني له 9+ هراونا نم نوسبتقملا راث آب نومفتنملا مهنال هللادنعنم هنا |

 هبربخ|امروهظب هقدص نيننم هرما هيلا لوؤيامالا هءمهتاميا مدعب ةرفكلا ءالؤه رظتنام |

 همايقلاموي وهو ةيق اودعوام ةقاع منيب موبىا ه6 هليوأت مام مول 0: ديعولاو دعولا نم |

 نايثا لبق نم ىسنملا كرت هوكرتى ا« لبقنم هوسن .نيذلا لو 8+ انانع هنايتا اودهاشو |

 اوفرتعا ىنعي هينيسيتلم ىا ةسبالمللوا ةيدعتلل ءابلإ 46 قحلاب انبر لسو تءاج دق 2 هليوأت |

 نيرما اونمتنا ىلا اورطضاو قح ءازجلاو باسحلاو ثعبلا ةيقحنم هبلسرلا مهءاجامنإب

 # انلاوعفشيف ءاعنشنم انل لهف 8 لاقاك ءاعفشلا ةعافشب ربقلا باذع نم صالخلا اهدحا |

 6 درتوا © لاق اك اًحلاصالمع اولمعيل ايئدلا ىلا درلا امهيئاثو باذعلا انع اوعفديو وللا |

 ىذلاريغ 8+ ىناثلا ماهفتسالا باوج هنا ىلع بصللاب 46 لمعت ص اشدلا ىلا درت لهوا ىنا |

 هون ىذلانا ىلاعتهللا نيبفةحلاصلا لامعالا لهعئو لس رلاقدصت ىنعي ايندلا ىف ىا ه6 لمعت انك
 زك كك كرك رص ال ورح تك تا هك

 مهلام سأر ىعىتلا مهرامتا فرصب 6 مهسفنا اورسخ دق إف لاق ثح هلا مهل لصحمال

 نانم هنورتفي اوناكام نالطب رهظىا :6 نورتفي اوناكام مهنع لضو ف ىصاعملاورذكلا ىلا |
 ةمايقلاموي مهؤاعفشو ىلاعت هللا ءاكرش مانصالا 0

 تشاذكب مدا انو تفرب زوصا * تشادنم ىدما مد ودب زور ىد ّ

 هقذا1 < واع 8 . . 5 7

 ىوتثملاف لاق. : :ةع اوهنامل اوداعل اودرولو اسدلاىلا درلا ادوبي رافكلا نا معاق 0

 دوب فرزكمشا "”ىهام. هش اورد 77 دونع ىا تقغن ككل نا ةهنضق 3

 وسوسه مسا مسسسمم م سمسم سمس سم مو حج عسا وتم وس ع عسسل ب

 2س



 فارغالا ةروس مسي 1ا/١ عج

 ْ انع عفدت اهلمل اهلك أنف ةمعطالا نموا تابوزسشملا نم تاعئاملاف لممتسن ا اهبف-لصالان اذ
 ىنعم اوضفا نيمضت حبحصلا نايحوبا لاق * ةرثكب ءاطعالانع ةرابع ةضافالانا ىلع عوجلا |

 اونامىتح بارسشلاو ماعطلا ىلع نيصيرح نوطبلا دبع ايندلاىف اوناكنوثاقلا ءالؤعو اوقلا

 ايئدلاىف شطعلاو عوملا اولاطاامل ةنللا لهاناو هيلع اونامام ىلع اورشُخ هنف اوشاعام ىلع

 نايس ةي آلاىفو *سفنلا تاوهشب ةنللاىف مهلاغتشا ناك سودرفلا ةيلول مهنوطب اوعوجاماو
 سانعنباتلأس ءازوجلاوبا لاق * باذعلا ىف ناكناو بارششلاو ماعطلا نعىنغتسيال ناسنالانا
 اوضفا اولاق ةنملا لهاب اوناغتساامل رانلا لها تيرا ءاملا لاق لضفا ةقدصلا ىأ امنع هللاىضر

 لاق لضفا ةقدصىأف تنام دعس ما نا هللا ل وراي لاق هنا ةدابع نإ دعسنعو * ءاملانم انيلع
 ةلالد ثيدحلا ىف ريقفلا لوقي ( دعس مال هذه ) مالسل اهيلع لاقف ارْثي رفح ( ءاملا ) مالسلاهيلع

 زاجحلا ضرا نال اما ءاملإ صيصخنو ةنسلا لها هلا بهذا تاومالا ف ةقدصلا عفن ىلع
 ةدوربلا ىهو اهدضب اهعافدناو ةرارحخلا تيب مثهج نالاماو اياون رثك ١ نوكف هبلا“ىش جوحا

 لهال نذؤيال هنا ىور  اولاق معا هللاو هضيقنب لباَش ”ىش لك ناف ءاملا فاصوانم ىتلا

 ىلع امهمرح هللانا 0 نولوقيف مهباوجىف مهلنذؤي مث ةنس نيعبرا رادقم باوحلاىف ةنحلا

 كلذ ىلا ليسالف فاكملا نع مرحلا عنم مهنع اهبارششو ةنلا ماعط عنم ىا # نيرفاكلا

 | عيرضلا مهماعطو دواجلاو مهتوطبىفام هبرهصي ىذلا ميما نيرفاكلا بارش لعجامتاو اعطق

 | هك ابعلو اوهل همالسالانيد وهو هبنيدتلاب اورما ىذلا #* مهنيد اوذخنا نيذلا 9ع موقزلاو
 ١ نوعبتي اماو ىلاعت هللا سما نوعبتي الو اًؤاش ام نولحيو اًؤاش ام نومري هبنوبعالتي ةبعام

 ْ اوئيدنو هوريغف ماللسل ا هلع ليعامسأ نيد مهنيد ناك لقو 3 مهل ناطيشلا اهنيز ىلا مهءاوعا |

 | بلطينا ىننيالاع اوحرفينا اويلطو ممهلا هيلا فرصتنا ىننيالاهف مهتمه اوفرصوا اًؤاشام

 دوخديعرد ناشيا ةحيزايو لوغشم 6ابعلو اوهلإل اردوخ ديع] «مهنيدإ)ىسرافلاريسقتلا فو*
 حالسلاب ديعلامويىف بعللا صخريو ىهتنا [دندر كم هجيزابودن دزيم تسدو دندمآ ىدبتكى اوي
 نوبرضي اوناكو عورشم حابم وهامم كلذ ريغو لجرالاو سارفالاب قياستلا ىا ضكرلاو

 | ناتملاو ديعلا تقو نامزلا اذهىف هنولعفياف لجالج هبف نكيمل نكلو فدلاب لوالا نرقلاف

 | ةلاوه اهوحنو لجالج هيف ىذلا فدلا برضو رامزملا برض نم ناوخالا عاتجا دنعو |

 | ىريالأ ةصخرملا رومالا ىلا ةبسنلاب وهامتا ةخسف انكيدفنا مهلوقو صخر سيلوهللا |
 ةلحاعلا اهفراخ زب 6 ايندلا ةومحلا مهتسغو ف عرشلا فلاخنالاع ناك اذا حابم جازملانا ظ

 ىنلاىلا ثعب لهجابا نا ريا نف ىوراك نيءلسملاب نوثزهتسي اوناك كلذلو لمالا لوطو |
 ركبوبا لاقف هك اوفلا نم ًايشوا كتنج بنعنم ىنمعطانا هب'ئزهتسب الجر مالسلاهيلع |
 ةراكم ةرادغ اهنال ايندلاب رشغيالنا لقاعلا ىلعف نيرفاكلا ىلع امهمرح هللازا هنع-هللاىضر '

 تسيب أ رس لجا نانكعار 30 تساوخ راتعا ةديدرد

 ا نثدرسو مركز. نكم. هشيدنا « .سدرزاو .خرتتللا وشما لوِقعَم

 | رادهكن وا بيرفز اردوخ + راهلذ تستفا ةيامرس
 | - نب اي حمات# م تو كوع 3



 «٠ رك( موي سهل معو هجواح مع تل"

 هه 107٠١ عع نماثلا ءرجلا

 داب ا«زمناو وداد كنتك لورا تداوي ام اراك نوار أردان نك مموج

 تسب ماب رب كاشاخو لوب دنك * تسرب دوخ دوب شدللب مابوج
 ءاعد نم ناكو اهتيك زتنم كلاسلل دبالف سفنلا قالخا نم رابكتسالاو لاملابحنا ملعاو *
 ناكو (مظعقلخ ىلءل كناو) هلوقب هللادحدس دقو (ىتلخو تلخ نسح مهللا) مالسلاهيلع ىبلا

 ىنأو مهيلع لو ناببصلا ىلع رمي ناكو مهلك اويو نيك اسملاو ءارقفلا سلاجم مالسلاهيلع
 لكأت تناكشيرق نم ةأىما نبااناامتا كلم تسلف كملع نوه) لاقف هتبهنم دعئراف لجر
 لأسي ىتح وه مهيأ ىرديالف بيرغلا ىنأف مهدحا هنأك هباحصاب اطلتخم سلجبب ناكو (ديدقلا
 ىرصملاونلاوذ لاق * لسوهيلع هللا بص هعضا ون نم كلذ لكو كسل لاقالا دحا هوعديال ناكو
 ةقروءاملعلا ةسلاجمو لبللا رهسو نارقلا ةوالتو مهنم وهدلاو نيملاصلا بح ةداعسلا ةمالع

 ةمحلا لهال نولوق, تاقوالا ضعبف ىهاظلا عب ءاملعلاو نيئمؤملازا ةراشالاو ©:ىلقلا

 لاصولا ةيئيمو لوصولاة جرد لانيال مكنم ادحانا مهممه ةءاندنم بلطلابابداو ةفرعملاو

 ةنللا معن نم مكتافام ىلع «نونزحنمتا الوإ) اهنمجورحلانم (مكاعفوخالا)توريجلا ملاءو
 باكا مهو هللاىلها نورب رانلا لهاذا ملعاو * انلاصو دوجوو انلامح دوهشل متع فتذا

 هللا ىلا ةفاضملا ةقيقحلا ةنج اولخداذاف نينوكلا نطاومىف اومادام ةروصلاب فارعالا
 دقو * ادج مهفاف نيبرقملا ةكئالملارظنو مهرظن مهنععطقنا توربجلا ملاءو ةزعلاتاقدارسىف

 ترضح قاف تنك نيا لاقف ىناذمهلا نهاط اياب ىلع لخد هنا ىرهمالا رفعج ابابزع كح

 صاوخلا عم ٍبابلا ىلع تنك تقدص يهاطاباب لاقمث كتيأراف هللاباب ىلع صاوخما عم ةحرابلا
 ثيدحلاىفو مهداقتعانعو مهنععطقنيالنا كلاسلا ىلعف * ىتتياراف صخالاعم الخاد تنكو
 ( ةمايقلاموي هللاءاسلج .مهربصلا ءارقفلاو نيك اسملا بح ةنملا حاتفمو حاتفم "'ىش لكل )

 تسا تنعل ىازس ناشيا نمشد « تسا تنجدمك ناشيورد بح

 ءاوقفلاب:هزللا»نسجلا نسف ىوتثملا ف لاق:

 وجم لد حاصوت ناروخ مكشرد « وح تشزو دنعماط ناانكاك

 تالايكشت» نانلمودتا) اقهررخف تغا.كتئاهكشلابا نيكاايزدا :كترد

 (نيكاسملا ةمز ىف ىنرمشحاو انيكسم ىتماو انيكسم ىنبحا مهللا) لسوهيلع هللا ىبص هتاعدنمو
 بامصا ىدانو 9 فارمعالا باحصاو هللا لهاوهو ىلاعتةللا ريغ هل”ىشال نم نيكسملا ةقيقحو |
 ةرم ريغ قبساك ةففخموا ةرسفم 46 نا »8 نيرادلايف رارقتسالادعب © ةنجلا بامسا رانلا |

 سشطعلا نم دحام رح انع ”ىنطي ىتح ةئاءام ىا 6 ءاملانم فه اوبص ىا # انيلع اوضيفا ©

 مهارث ىتح انلندئاف ةنطلاىف تابارق انلنا انيراي ولا اشاطع اءابج اهيف اوهبامل مهلا كلذو

 معللا عاونانم هيف مهام ىلاو ةنملا ىف مهتابارق ىلا نورظنيف كلذف مهلنذؤيف مهملكتو |
 مهرابخادعب ةنللا لهانم مهتابارق نودانبف مههوجو داوسل ةنملا لها مهفرعيالو مهنوفرعيف |

 ( كاف )

 ١ سدقلا رئاظحف ىلا ةفاضملا (ةنملا اواخدا» ىفارععالا بامصال هللالوَعِب مث كلذ ىلع نومسشو

 ةضافالا مثالبل ةبرشالا رئاسنم هي هللامكقزرامموا و ءاملانم انيلع اوضيفا نولوقيو مهتبارشب



 كارعالا رود مه اؤو ©

 اونكري لو اهتاجردو ةنكلا معن اودهاشى ا «نوعمطي مهو اهولخ ديل لاقف فاىعالا باح

 مهراصياتفرص اذاوإل (ىتتج ىلخداوإ) هلوقب هسفتىلا ىلاعت هللااهفاضا ىتلا ةنملاىفلوخدلاو |
 اوفرعيف مهصخ ةماركة بأبو مهصلخ ةكرد ةيأنم ىلاعتهلا مهيريل ءالتبا 6 رانلا باحصا ءاقلت |

| 

| 

 أ

 ةيناسفنلا رطاوخلانم تالامكلا بابرال حسام نوكي ليبقلا اذه نمو هب مهيلع هللا عئاام ردق |
 ديرجتلاو ةلزعلا ردق اوفرعيل قلخلاب لاغتشالاو لوبقلاو هاجلاو ايندلانم ”ىثب مهالتبا امو

 انلعجتال انيرإ منملاعم «اولاق) ةمعنلاةيؤرو ركشلاقح ءادا ىنف تاولخلا ىف هللاعم سنالاو
 العجال هنق مهاممو مهتاكردو مهقالخاو مهفاصوا نم انتصلخ نا دعب ىا «نيملاظلاموقلا عم

 باها ىدانو # ةيمجتنلا تاليوأتلا ىف اذك مهترمز ىف انلخدنالو مهتهج نم ىرخاة سم
 دعب اب بسئالاوهو فقوملا لها فارشاو ءادنالانم مهتاجرد تلع ىذلا مهو د# فاىعالا

 رافكلا ءاسؤر نم * الاجر 8 لمعلا ىف نيرصقملاب قيليال ةنملا اولخدا مهلوقذا ةيآلا |

 لئاو نب صاعو ةريغملا نب ديلولاو ماشه نب لهج وبا مهو رانلا باححسا نيب ايف مهوأر نيح
 مهتساير ىلعو ذئنيح مهلاح ءوس ىلع ةلادلا مهتامالع ىا 5 مهميسب مهن وفرعي © مهبارضاو

 روسلاىلع مهو فاىعالا باعصا لاق ىا ىدان نم لدب 6# اولق ه8 ةببس ءابلاو ايندلاف

 هانعمو ةيفانوا عيرقتلل ةماهفتساام ه6 مكتع ىنغاام © ةنامثو اخي ون رافكلا ءاسؤرل نيبطاخم
 لاملل مكعمجوا مكعايشاو مكعانتا ىا * مكعمج © [ امشزا باذع دركت عفد ] ةيناثلا ىلع
 امش رابكتسا ىنعي ] قلخلا ىلع رمتسملا كرابكتساو ىا ةيردصمام © نوربكتست متنكامو لف
 بامتا لوق مامت نم وه 46 ةمحرب هللا مهلانيال متمسقا نيذلا ءالؤهأ © [ دشن باذع عام
 ةراشالاو © مدقتملالوقلاب بصنلا لحم ىف نوكف ةرفكلا ءاسؤر مه نيذلا لاجرلل فارعالا

 نولخديال مهنا احيرص نوذلحيو ايندلا ىف مهنورقتحمب ةرفكلا تناكن يذلا نيؤملا ءافعض ىلا
 دنكوسايندردهكدننانا هوركنيا] ةيسرافلاب هانعمو متمسقا باوج (ةمحرب هللا مولانيال)هلوق ةنجلا

 تفتلافىا 6ةن+ا اواخدا 8 [اردوخ شياشخب دناسرتناشيدب زكره ىادخهتبلا هكديدروخسم
 مهل اولاقو مهلاثماو بابخو ناملسو بمهصو لالب لثم نيملسملا ءارقف ىلا فاىعالا باكا

 رانلا لها ياخي نيح * مكيلع فوخال 8 رافكلا ءاسؤر فونا مر ىلع ةنملا اواخدا

 راختفالاو رابكتسالاو لاما مذ ةيآلافو * رانلا لها نزحي نيح * نونزحت مت الو »©

 راصنالاو ناوعالاو مدخلا ةرثكب |
 تسرخ دشومب سلطا لجرا رخ * تسرتهب ىسك ذا لامي عننم هن ظ

 تسزا مالغ دص دوريمركحو # تا مناوخم تمحو لقع نيدي |

 تسردلا محب تمشح اك لدن ا ينوج ةيسيعجا رميا تكو ربكم
 هوساوي يبا يتيخج كرو "اب

 رانلاو ةنْلا لها ىلع نوفرششم مهو نمحرلادنع سدقلا رئاظح ىف نانا قوف ةينم ىو |
 ةنلا باوصا اودان )ىلوملا نع اهمممعتب اولغشدق (وإ نوهكاف للعشق مهناوةنلا لها ا املف 0

 ةمه نع ريخا مث روصقلاو روحلاو مقملا معنلانم هبفمتا ام مكل اًئينه ىنعي ( مكيلع مالسنا
 هس سس سس سس



 ا
 ا

 ا

 ا
 ا
 أ
 أ
 هنللاني ؟نوفوقوم مجلإإم تلقف رانلاو ةنللا نيب نوفوكوم موه اذاف ترظنف لاق نمحرلا | أ
 تانسحلاو ةنملا لوخد نم انتعنم تآيسلاف تلق تانسحو تلج بونذ انث اولاقف داثلاو |

 نود مهؤابا مهنع ىضر موق رشاعلاو * مهءابا مهنابصعب ةنْلانع اوسيتحاو هلال يبس ىف اولتق |
 نيكرسشملا دالوا رشع ىتناثلاو * ىتزلادالوا مهنا رشع ىداملاو * مهئابآ نود مهتاهماوا مهتاهما ٠
 ىسع ناب ىذلانامزلاوه ةرتفلا نامزو مهند اولدبي مو ةرتفلاىف اونامن يذلا مه رفع كلا اف 0

 ماظعلا بونذلا باحصا نآرقلاف للا مهركذ نيذلامه رشعسماخلاو * مهرئاغص ةلباقم ْ

 لاجرب مهرك ذ صاوخلا هللارك ذام ثيحو «هللاركذ نع عيبالو ةراجن مهيهلتاللاجر)هلوقك |

 نع اوقرت مهممه واعب فارعالا باصتا ناف ةمهلا واعو قحلا بلط ىف ةلوجرلاب ماوعلاو '

 اوتفتلاامو نانحلا تاحردو ةيناحورلا ةورذ ىلع اودعصو ناربنلا تاكردو ةيرشلا ضيضح |

 فارعالا ىلع اوماقاو تانوكملا نع اوريعىتح نيلزاملا تالاك ىلا اونكرامو نيرادلا معن ىلا |

 ال ا ااا ااا

 نوذوعي سنالانملاحر ناكهناوإ ىلاعتهلوق ىف نجلا نع هيربعاملاجرلاةروصىفنور م وكل
 موقلا عمانلءج الانبر رانلا لها ىلع اوفرشا نيحنولوه لاجرلاةروصىف مهنوكأ (نحلا نملاجد '

 نيدلإءادهبلا مهعساتلاو «نمدلا هبال هللاا وعدنا ركتيالف مدا »| ىنيك نوفلكم مهنال نيملاظلا |

 ناب رانلا نم اوقتعاف ءادهش اواتقف مهئابآ نذاريغب هللا لسس ىف اونغو وزغلا ىلا اوجرخ

 ْ مال آلاب مهنع رفكت+ رئاغص مهل تناكموق مه رسشععبارلاو + امهيلع همالسو هللا تاواصدمو

 ىف عقيف مث كلذب مهلانيل ةنْلا نع نوسيحبف رايك مهل تسيلو اوفقوف ايندلا ف بئاصملاو
 نم

 ١ يانناف ثازذ سهر دس قلتل تاد) جدخ لاقأدلا 'نيعاملا سس نع -ىور- ةامقل لها

 لاق رانلا ىلا مهب ىضمي موقو ةنخل ا ىلا مهب ىضمي موقف نوبساحم سانلاز كو تماق دق ةماقلاز 1

 نمحرلاةعاطب ىل اولاقف ناوضرلا لحمىف نانا ىنكس مت ءاناذامب ةنلا ل هااب تيدانف ةنطاىلاتيتاق |

 ْ ةنلاخوناطيشلاةعاطب اولاق رانلا ملئاذاب رانلا لحااي ا رانلا باب ىلا تيتا مث ناط.كل اةفلاخمو

 اودشناو رانلا لود نم انتعنم

 هيلا لوصولا نم انتعنم * رايك بونذ انل موق نحن
 هلع مودقلا نع انمكسمأ 0 ىرابح نيذب ذم مكر

 رانلا لها نيب نا ةراشالاو © لاخلا ةققحم معا ىلاعت هللا :لاوقآلا نم عم ىلارستاه!اذه

 رانلا لها ىري الف ةيناسفنلا ةميمذلا قالخالاو ةيرسشبلا فاصوا نم وهو ايام ةنملا لهاو
 باح فاىعالا باحصا مهو هللا لهاو ةنجلا لها نيبو باجحلا كلذ ءارو نم ةنملا لها
 نم هللا لها ةنجلا لها ىريإلف ةيناحورلا ةدمحلا قالخالاو ةيقلخلا فاصوالا نم وهو

 6مهاي بالك نوف رعي لاجر ىفاىعالا ىلعو باجح امهنيبوإ) ىلاعت هللالاق اك باجل كلذ ءارو
 تلقلارون راثآ نم مهاوس ىف نومسوتي امي رانلاو ةنملا لها نوفرعي ىفاسعالا باصسا ىنعي
 الاجر ةفرعملا لها هللاىمسامتاو ةفرعملا لها نطاوم اهنال افارىعا ىفارععالا تممسو هتملظو

 هنم 'ىش مهيف فرصتيالو ءاسنلاف لاجرلا فرصت هللا ىوسابف نوفرصتي لولا مهنال

 صاوخلان بي زايتمالاهجونال (اورهطتينا نوبحيلاجرهفا هلوقكو (اوقدصلاجر)هلوقك

 و



 ل ميسم وس ميل ب موسم ا مسام سا صج يول و ل مس يعج مع يوم سس يمحو عطل ات حا و اج عسل ا ل 17 تلا ساس تل ا تس ل مج عت عع سع مم دس و ع سس جل ب

 | لاجرلا مساب مهنع ربع رانلاو ةنجلا مهلاخدا لبق نينمؤملا نم نيرفاكلا نوزيمي روسلا اذهب |

 فارعالا ةدوس م6 111 جوع
 ات 222ه لى 12ئ ا 1س 11221 ئ ل ا لاظلللللا 1121127-11

 | مهو مهودان ىا اهولخدي لعاف نم لاح اهلوخدىف نوعماط مهلا لاملاو ىا 4 نوعمطي

 مدع تقو ىف مهو اهولخدي مل ىا هل نيقرتم اهلوخد ىف نيعماط مهنوك لاح اهواخدي+ل

 | ةياغ ىف اهنال اهب تحجرل نيتفكلا ىدحال ةرذب ”ىبجولو ةرذ لاقثم مظبال ىلاعت هللاا |
 اهبحاصي ةيانع هللاالا هلال ةملكل نوكينا دبال هناو هلدعو هللا مرك ىف نوعمطبف لادتعالا |

 مهو هتمحرب ةنملا مهلخدي مث ءاشيام مهبف هللا ىْضَه ىتح كانه نوفقبف مهيلع رثا اهل رهظبف

 هاتفاح ةايملا رهن هل لاعب رهن ىلا مهب قلطتا مهنفاعي نا هللا دارا اذاو ةنْلا لخدي نم رخآ
 ةماش مهروحم ىفو مهناولا حلصت ىتح هيف اوقلاف كسملا هبارت ٌؤلؤالاب للكم بهذلا بضق

 ظفاحلا لاق : ةنملالها نيك اسم نومسيو ةنجلا نولخديف مهب ىتؤي مث اهب نوفرعي ءاضيب
 مثود رب هنكراب دهنل شوفع ضيف * ازج زور ودع متر ىلع مديما تسه

 مهراظنا قلعتل ضرعتلا مدع ىفو مهج ىلا ىا 5 رانلا باكا ءاقلت مهراصبا تفرصاذاو »

 لوالا قلعتلا ناب راعشا فرصلاب رانلا باساب مهراصبا قلعت نع ريبعتلاو ةنللا باحصاب

 | مهيلا مهراصبا فرصي كلملانا ىدهازلاريسفت ىفو * هفالخب ىناثلاو ليملاو ةيغرلا قيرطب
 موقلا عم انلعجمال انءر هب مهلا ءوس نم ىلاعت هللاب نيذوعتم 6 اولاق 2 ىلاعت هللا ماب

 | ىناثلالوقلاو * مهيصاعم لجال ىللاعت هللا نم افوخ كلذب نوعدي ىا رانلاىف ىا * نيملاظلا

 | رئاس نع مهلازيمت روسلا كلذ ىلاعا ىلع هللا مهلجا ءانالا مهنا فاىعالا باكا نيعتفف
 | ريداقمو مهلاوحا ىلع نيعلطم رانلا لهاو ةنملا لها ىلع نيفرسشم اونوكل ةمايقلا لها

 نم لاح «نوعمطن مهو اهولخدي مل هلوقف اذه ىلعو مهماىلع نيدهاش مهباقعو مهباوث

 ىا فقوملا لها فارشاب قيليال ةنْلا لوخد عمط نال ةنْلا باماوهو اودان لوعفم

 اهولخدي+ل اهباصصا نوك لاح ةنللابادككا ىارعالا ىلع مهو فقوملا لها فارشا ىدان

 تاحردلا لغا اهب ةدارملا ةيتاآلا هوجولا رتاصوف ريدقتلا اًذكو ابلوخدى نوعماط مهو

 ديزل قاقحتسالاب فقوملا لها نيب نم نوزيمي نيذلا ءادهشلامه ثلاثلا لوقلاو * ةيلاعلا

 فتوملا لهاىف ىلاعت هللا مكح اودهاشيل بورضملا روسلا ىلاءاىف سالجالاو مظعتلا

 ةعلاطمل اوغرظتو مهسقت | لغش نم اوغرف نينم ولا لضافا مه عيارلاو * هلدعوهلضف ىضتقمي

 موقبف لضفلال ها نيا دانم ىدان ةمايقلاموي قئالخلاعمج اذا ) ثيدحلا ىفو ساسلا لاوحا

 20 مهل لاقيف لضفلا لها نحت نولوقبف ةنجلا ىلا اعارسس نوقلطنف نوريسي مهو سانا

 لاقيف انملح ايلع لهج اذاو انرفغ انيلا 'ىسا اذاو انربص انملظ اذا انك نولوقيف مكلضف
 ىلع مهتيزمل كلذو ءاملع ءاهقف نوحلاصموق سماخلاو * (نيلماعلارجا مق ةنطااولخدا مهل

 مهلامجاب سانلا ىلع نودهشي نيذلا ةماقلال ودع مه سداسلاو * لملاو هقفلا فرشب مهريغ

 هللاىضر نيحانجلاوذ رفعجو بلاطىبا نب ىلعو ةزمحو سابعلامه عباسلاو * ةمالكف مهو
 | نولكوم ةكئالم مهنا نماثلاو * هوجولاداوسب مهيضغبمو هوجولا ضايبب مهيبحت نوفرعي مهنع



 مه 59 2+ نمافلا ءزجلا

 نم دنع ىلعالا بلطملا ناذ ةقيقحلا ةنك الواهلع لا قحلا بلط ىف داهتجالا كلاسلا ىلعف

 ىلا هناحبس هللاىحوا لاق هنع هللاىضر نونلاىذ نعو * فويزلاو جربها نم دملادقنلا يمي

 ءاملا برسشيو راجشالا سؤر نم لكأي ىنادحولا ريطلاك نك ىسوم اي مالسسلا هيلع ىموم
 اشاحيتساو ىباساّستسا فوهكلا نم فهك ىلا ىوا ليللا هنج اذا راهنالانم لاق وا حارقلا

 ىريغ لمإ نم لمأ نعطق الو المع ىعدمل متأ ال نا ىسفن ىلع تيل ١ ىلا ىسوم اي ىناصع نم
 بحا نتع.نضغالو ىريغي. نئذا نم ةشحو: نليطالو, اوس ىلا دنتسا نم ”نمصقألو
 ناو مهيلع تلبقا ىنودان ناو مهيلا تنخصا ىنوجاب نا ادابع ىلذا قيوم ا ىاوبج ايبخ

 ناو مهتيلاو ىتولاو ناو مهتيفك ىنم اوبرقت ناو مهتبرق ىنم اوند ناو مهتيندأ ىلع اولققا
 مهلاوحا ىلوتمو مهبواق سئاسو مهسما ربدم انا مهتيزاح ىلا اولمت ناو مهتيفاص ىتوفاص
 ال ءايض مهبولق ىلعو ءافش مهماقس ءالؤهف ىرك ذ ىف الا ”ىثش ىف ةحار مهبواقل لعجا مل

 ىلا الا هاوبالاىف رارق مهبرقتسي الو ىدنع الا مهبولق لاحر نوطحي الو ىبالا نوفأتسي

 ردقب ال ىتح ةنيدملا روسك #4 باجح ف رانلاو ةنجلا نيب وا نيقيرفلا نيب ىا 6 امهنيو وه
 ةنللا معني رانلا لها منتي الو دانلاب ةنلعا لها :ئىذأتي الثثو ةنلا ىلا[ وجرح ناريراتلاب لغا

 روخلا نا ءاج دق هنال ىرخالا ىلا اهادحا رثا لوصو عنم امهني بورضملا باجحلا نال

 ىف ءاجو اهرطعو اهئوض نم ايندلات ًالتمال ةرظن ايثدلا ىلا نهم ةدحاو ترظن ول نيعلا

 حصي فكل بق ناف ىدادحلا لاق * اهتقرحال ايندلا ىف تعقوول اهنم ةرارش نا رانلا فدو |
 لبق ضرالا ىف رانلاو ءامسلا ىف ةنخلا نا مولعمو رانلاو ةنخلا نيب باجحلا ىف :كيواتلاا انكي

 ةنملا نيب: نوكي نأ عنتمي الف ةفاسملا ردق الو بآلاف روكذملا باجحلا لاح هللا نس مل |
 هبلاعا ىا باحمحلا كلذ فارعا ىا 6 فا ىعالا ىلعو 0 ةفاسملا تدعب ناو باجحح راثناو |

 عفت م لاع لك وهو فرع عمج كانه عضوي دحا لبج وه لق اهنيب بورضملا دوسلا وهو
 هنمأ لّضفْحملا_امم :قزعانوكي هغاضرا تيس ةثال افّررع ئمتس نمزفلاو كندلا"نفئع هنو

 ةنلا ىلانورظنيو رانلاىلانورظني مهف مهت ايسو مهتاشسح تواست نينم ملا نم ةفئاطد# لاحرؤ#

 ةمايقلا موي ىتس ىذلا وهو دوجعلاىلا اوعد اذاف نيرادلا ىدحا مهلخدي امب ناحجر مهلامو

 نييعت ىف لاوقالا دحا وهو ةنجلا نواخديف مهتانسح نازيم حجريف نودجسي فيلكتلا نم
 قيرف لك ىا الك # لاجر ةفص ه6 نوفرعي © قابلا 'يجبسو ىارعالا بامسا
 اهب هللا مهملعا ىتلا مهتامالع بيسب ىا 6# مهيمسب 9 رانلا باصخاو ةنحلا باحصا نم

 لوخدلا دعب ةفرعملا ناف رانلاو ةنْلا لوخد لبق تاصرعلا ىف اذهو ءداوسو هجولا ضاسك

 فرصلاو ءادنلا اماو مهامسب لالدتسالا ىلا جاتحي الو ساسحالاو ةدهاشملاب لصحت
 ىضاملاظفل ىلا لدع لاجرل ةيناث ةفص وهو لاجرلا ىا ه4 اودانو © لوخدلا دعف نايتالاو

 و مكلع مالس 3 ةففخم وا ةيريسفن ه5 نا ةنلا باما هه عقاولا ةلزنم ءادنلل اليزنت

 هراكملاعبمح نم ةمالسلاب مهورشبو مارك الاوةبحتتلا مالس مهيلع اوملس مهيلا اورظن اذا ىنعي

 مهو 8 اهواخديمل مهنوك لاح اودان ىا اودان لعاف نه لاح 6 اهولخدي+ل 98 تافآلاو

 ( نوعمطي )
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 رمشلاو ريا ف لمعتسي دعولاو . باذعلا نم 6# مكبر دعوام متدجو لهق إف [تسددو ١
 | مهلاطاقسا ادعوام لاق م كدعوام 11 قاتلا لعفلا نم لوعفملا فذح 6 اقح

 ليقاذلو فارتعالا مهعقتتال

 دوسدح تباوخز دوا هدنة باب وح * دوب راديب هتفخ ىا دياب نزيك

 بوج ريز ناغف درادل ىدوس هك #* بوكوفع رد تبوقع ذا شيبوت
 | ىلاعت للا لبقنم ىداني كلم وهو [هدنهد زاوآ] «نذؤم# [دهد زاوأ سب ] :6 نذأف

 افارسا ىا روصلا بحاص وه لقو .رانلا لهاو ةنحلا لها نم دحاو لكس ماكل

 | مهطسو ىف ىا نيّمرفلا نيب ناذالا كلذ عقوا ىا نذاب بوصنم # مهنيب # مالسلا هيلع

 ىلع 2 ترقتسا هك هللا ةنعل © ةففخم وا لوقا ىنعم ىف نيذأتلا نال ةيريسفن 6 نا ©
 كاتكلا ىلإ “فرش اتلظم ع رككت ذآ رظلا نال نيِمّوْملا نود نيرفاكلا ىلع ىا ه6 نيملاظلا

 6 نودصي نيذلا © مهيلع هنم نعل ءادتبا وه لبقو . دابخا وهو كرشلا وه لظلا لاكو
 هيلا راصي الو لوعفملا ريدقت ىلا جوحم سانلانوعنمب ىنعمب ايدعتم هلعج نال مزال وهف نوضرعل
 لبسلاو . هتنجولا هللا قيرط وه ىذلا نيدلا نع ىا # هللا ليبسنع © ةرورض ريغ نم

 | ناب اجوع اهل نوغبي ىا 6# اجوع اهنوغبيو 8 سوماقلا ىف اذك هنم حضو امو قيرطلا
 ا نودحاح ه« نورفاكة رخآلاب مهو © امهنم ”ىشدعبا ىهو قحلا نع ليملاو غيزلاب اهوفصي |

 لبق نم هيلع ةيراخلا فاصوالا تناك نيرفاكلا ىنعمب نيملاظلا ناك املف توملا دعب ثعبلاب |

 مهنوك ىلوالا . رافكلاب ةصتخم تافص ثالثب ةي آلا ىف فصو ملاظلا ناف ةدك ملا تافصلا |

 هريغتو قحلا هنيدو هللا لبيس ةلاما نيبلاط مهنوك ةيناثلاو . هللا ليبس نع نيضرعم نيداص
 نيصتخمةرخ الل نيركتم مهنوك ةثلاثلاو . هتيقح لئالدىف تاهشلاو كوكشلا ءاقتلاب لطانلا ىلا |

 ةراشالاو © رفكلاىنعمب مهملظل ةررقم ثالثلاتافصلا هذه نم ةدحاو لكو فصولا اذهب |

 | اندجو دق نا ) ةعطقلا ران ىنعي « رانلا باكا ا ةبحلا بابرا ىا 6 ةنملا باحصا ىدانو) |

 6 اقح مكبر دعوام مدجو لهف ) ( ىندجو ىنلط نم الأ ) لاق اف ىا ( اقحانبر اندعو ام
 | نذأف ) اقح ءاندجو ىلب مهوباجاف 6 من اولق ١ ( ىتدجي مل ىريغ بلطي نمو ) لاق اف ىا

 | بلطلا دادعتسا اوعضو نيذلا 6 نيملاظلا ىلع هللاةنعل نا ١ مهنيب ةمظءلاو ةزعلا 6 نذؤم

 | امو ايثدلاىلا مههوجو نوفرصي ىا 6 اجوع اهنوغبيو )) هبللطو 6 هللا ليبس نع ) حورلاو
 مهسح نم رخأت امم نويلطا اوف ةبحلا لها ىلع نوركتي مهو ىا( نورفاك ةرخآآلاب مهو اهبف

 | ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ةرخ الا ىف ام نود ةرهاظلا ساوخلاب نوكردي ام نوبلطي مهو |
 ىوتثملا فو : مهدوعقو مهكواسو مهراكتاو مهرارقا بسحب بتارص ىلع سانلاف

 دنرت الاب كيز كيره قبس رد * دئرد ٍبّتكم كيب هجرك ناكدوك

 دئدش فص فصزامسا رب بيس ني * ديدي انعها زين كيالام دوخ

 ظ تتقون اوفرتعاف اقح هاندجو ىا * من اولق دعولا دنع باطخلاب تفل ا ا

| 

 2 ىقللبذم ناوج ماللاهبلع لودر ندمادرك ريما نايب رد مراهج رتفد طداوا رد
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 عوجسمسمسا

 اهتم تاطقرات .ةنلا ىلا ىتقبس مي) الباي لالب لافرق مالسلا هيلع ىنلا نع يجعل ملا

 كانو امو ”تاضوتالا الت كندخ نان, للا لؤسرو اي .كاقفإ( كتتختدخ: تكفمسالا اعضوم

 قاف لكعلا ١1 تبر ةضوصخع تناكرائتإ انملعف ( امهب ) مالسلا هيلع لاقف نيتمكر تيلصالا

 هلانن صاخ مبعلو ةصوصخم ةنج هلوالا هوركمو مرح كرت الو ريخ لعفالو ةلفان الو ةضيرف |

 نيكلا_عاضافنقإ مالسآلاو:ةعاطلا ف نكلو.نسسلاب انهنف م: بتارم ىلع :لضافتلاو“* اهلخيد نم

 ىف لمعلاناف نامزلاب اهنمو . لمعلا نم ةدحاو ةيترم ىلع اناك اذا نسلا ريغصلا ىلع نسلا

 ايست مظعا ءاروشاع ىفو ةجحلاىذ رشع ىفو ردقلا ةليل ىفو ةعملا موب ىفو ناضمر

 نم ىهو ةئيدملا دجسم ىف اهم لضفا مارخلا دجسملا ىف ةالصلاف ناكملاب اهنمو . نامزلا

 ةعاماب ةالصلا ناف لاوحالاب امهنمو . دجاسملا رئاسفف اهنم ىهو ىصقالا دجسملاىف ةالصلا
 ىذالا ةطاما نم لضفا ةالصلاناف لامحالا سفنس اهنمو . هدحو صخشلا ةالص نم لضفا

 ىدها نم اككو. ةقدسل محر ةلص بحاص همحر ىلع قدصتا اف دحاولا لمعلا ىف اهنمو

 عمجم نم سانلا نمو هيلا نسحا وا هريغل ىدها نمم لضفا تببلا لها نم فيرشل ةيده

 هتقدصوهموص نامز ىف ىنس اهف هديو هرصبو هعمس فرصبف ةريثك الامعا دحاولا نمزلا ىف

 دجخإولا نزلا ىف نجؤيف كرتو لعف: ني هت: نامذ ىف ترك ف:نامز ف هتالسم/ نامز ىف: لد

 ىتلا ىو ىهلا صاصتخا ةنج تانللا نمو * كلذ هل سيل نمت هريغ لضفف ةريثك هوجو نم

 ىلا اخراص لهتسي ىا داوبام لوا نم هدحو لمعلادح اوغلبي مل نيذلا لافطالا اهلخدي |

 اهلها نمو . ءاشام صاصتخالا تانج نم هدابع نم ءاش نم هللا ىطعيو ماوعا ةتس ءاضفنا

 مل نمو تارتفلالها اهلهانمو . ىملعلا ديحوتلا لها اهلها نمو . اولقعام نيذلا نيناجلا

 انركاذ نمي ةنللا لخد نم, لك ابهلاني ثاريم ةنج تانملا نمو * لوسر ةوعد مهيلا لصي |

 نم لك ) ثيدحلا ىفو اهولخد ول راثلا لهال ةنيعم تناك ىتلا نك امالا هو نينمؤملا نمو '

 ةنلا لها ع نم لكو ةرسح مهيلع نوكف هللا انادهول نولوقف ةنملا.ىف هلزتم ىرب رانلا لها

 ةيروص ةيونعمو ةيروص ةنجلا نا معاو * (اناده هللازا الو نولوقيف راثلا ىف هلزنم ىرب

 ظفاحلالاق : هللإب ءاقبلاو هللا ىف ءانفلا لها اهلهاو ةلحمعم ةلوقعم ةيولعمو ةلجؤم ةسوسحم

 ءانك دينيوثن هدير ادخ تجود كاز * روضحو شيعو ترشع اح نبا تسد تنجح

 ةتامشو مهلاحب ارورس ه# رانلا بادحا ةنللا باحصا ىدانو وه نانملا تنا كلا نانجلاب انقرش مهللا

 ةادانملارسيبهجوو مهبطاخ لاح نع رابختسالاو مهلاحب رابخالادرجالمهل اريسحتو رانلا باحصاب

 لك ذا ىلاعت هللاالا هرادقم ميال رانلاو ةنملا نيب امدعب نا عم رانلالهاو ةنلا لها نيب ةملاكملاو

 هلمع بسب لماعلا اهيف ةجرد ىأف نارينلا تاكردنم ةكرد اهلباقي قاقحا تان دومة ظنوو

 ةجردلا لها نوكف محملا ةاكرد نم ةكرد هايا هكر ببسي لمعلا كلذ كرات قديتتتس |

 مهل نكماف (مبحجلا ءاوس ىف هآ رف علطافإل ىلاعت لاق اك اهلباقت ىتلا ةكردلا لها ىلع افرشثم

 لوقلا ىنعم ىف ءادنلا نال هل ىدانملل ةيريسفت 11 مار مهريسحلو رانلا لها عيرش

 تسار] ةيسرافلاب « اقحو» ةما ركلاو باوثلانم © © انير ادعو ام اندجو دق وه ةفن ةففخم وأ

 6( تسردو )
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 هدول بارت تأ دهد قافص 5 قاب اسيل هاجزاو وش ىفاصو كاب

 مهرورسو مهتذلىف ةدايز هيراهنالال مهف غو | ريه رحش كما نم ىا مهتحن نه ىرخحن 3 ا

 ىا هي اذهل 8 هلضفب 6 انيده ىذلا هللدملا مهلزانم اوأر اذا ةنْلا لهاىا هياولقووف

 يذل انيدهناالول #ىلعالا ىلطملا اذهل ىا 5 ىئانتهتل اًدك اهو © ِِ اذه هؤازج لو نيدل

 هلانقفوو

 ذاك دارك سكحيه وت هارزا « هار ديامت' ون" فطل ةقردب 0

 هاليواو دشن قفر قفوت * نفر ديابو دنسر هرب 1١

 | دنع اودجو ةنلاىلا اوقس اذا ةنملا لها نا ةيآآلا هذهى لاق هنا"-ىدسلاّنع - ىور -
 وهو لغنم مهرودص ىف ام عزم اهادحا نم اوبرشف نائع اهقاس لصاىف ةرحش اهباب

 | اوبحشي مو اوئشي رف ميعنلا ةرضن مهيلع ترك ىرخالانم اواستغاو روهطلا بارعشلا

 يضيق, ةلميلب كاطابغ "لاطلاق د تفشالاو ل! ولازع اقتل ثعشلاو ادبأ هدعب

 مهل اولوقب ناب اهولخدي نا لبق ةنخلا ةنزخ مهرشبي و اواستغاو اوب رشو ريغت اذا مضلاب
 , اولاق اهنم مهلزانمىف اورقتساو اهولخد اذاف 6 نولمعت متتكامي اهومتثروا ةنلا مكلت نا ١)
 !'لوتقد ل واقلا«ةرايظو ايكزاودكو ةيرطقنلا تانحصلا ةكلط نعلق معاو * ةباآلا للدخلا

 و 1 سيلو لاما تافص ىلحت روهط بارشب رارسالاو نافرعلا ءامب حاورالاو ناميالا
 وج ه6 انبو لسر تءاجدقل © ىقعلاىفالو ايندلاىفال الصا شغو لغنم ةقبقملا لها

 ظ هينا نيستلم اًؤاج دقلوا ةيدعتل ءابلاف # قحلاب وه اًؤاج دقل هّللاو ىأ ردقم مسق

 ْ 0 اراهظا هنف اورقتساو انابع لسرلا مهدعوام اوأر نيح ةنملا لها هلوش ةسيالملل

 اقطاب اًواج ىامهبلا قحلل لسرلا غبلش مهتم ةداهش ىدادخلالاق * محوورتساو مهطاشن

 | ةنْلا نوئمؤملا ىأر نيح مهنوداني ةكئالملازا ىنعي ه6 ةنلامكلت نااودونو 9 مهانقدصف
 | ةرسفم ناف ايندلا ىف اهب متدعو ىتلا ةنملا ىه اهومأر ىلا كلتنا مهل اولوش ناب دعب نم

 هكاهومتثروايدهعلا اهبف ماللاو هربخ ةنملاو دعب نم هوأرامىلاهبريشا أدتبم كلتو ةففخموا |
 ىا ةحلاصلا لامعالا نم ايندلاىف 6 نولمعت متنكامب © ةنْلانم لاح ةلماو اهومتيطعا ىا |

 مالسلاهيلع لاقدقو هلمعب ةنملا لخدي دبعلانا ىلع لدت ةيآلا هذهليقناف « مكلامعا بيب |
 امه, قيفوتلاهجواش ( هلضفو ىلاعت هللاةمح رباهثواخ دن امتاوهلمعب كدحا ةنْلا لخدي نل )
 نيلماعلل دعو ىلاعت هنا ثيحنم هجوب امئاو هتاذا ةنْطلا لوخد بجوبال لمعلاناب بيجا *

 ةاباقع نيلماعلا ةحىف لضفتلاب دعولاناكاملو هتاسحاوهلضف لاكو هتمحر ضحمباهب لضفتي نا
 ىئاوحىف اذك مكلامعاب اهومتثروا لبق كلذلف اهلا ىدؤملا بيسلا ةلزنع لمعلا ناك مهل.
 ىتمحرب ةنملا اولخداوىوفعب طارصلااوزوج) ةمايقلا موي مهل لاقهنا ريخلاىفو خبشلا نبا

 لضفا ناك اوف مهلامعاب اهيف سانلا لزتي ىتلا هو لامجالا ةنج ىهو ( مكلاماب اهومستقاو

 | نود ةلالا هذهب لضافلا ناك ءاوس رثكآ ةنجلا نم هل ناك لضافتلا هوجو ىف هريغ نم

 ثيدحلا ىف درو اهبامسا نيب اهبف لضافتلا عقب ةنج هلوالا لمع نم اف نكي مل وا لوضفملا
 ةهاسسلا دما
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 | نوكي ىوهلا عقو سفنلا ةفلاخ نم ىنعي ( شاوغ مهقوف نمو داهم منهج نممهل ) هلوق |
 اوقحتسيل مهرازوا لاقثاعم مهتينانا مهنم قرحنو مهييذتف مهب طيحن ىتح مهفالو مهشارف |

 مهملاظم درثو مهرازوا مهنععضن ةقيرطلا هذهب ىنعي 6 نيللاظلا ىزجمن كلذكو ١ ةنملا لوخد |

 | هزجنف ةقيرطلا هذهب ايندلا ىف هزجن+ل نمو ةنملا لوخدل نيدعتسم ةمايقلا اودريل اهندلا ىف
 «نوعجريمهلعل)ةرخ آلا فعربكالا باذعلا نو دىندالا باذعلا نم مهنقيذنل و )لاقاكةرخ آلا ىف

 رك ذ« رابخالابأدنم ةيفصتلا قيرط كولس و ةدهاجلاف ةيمجنلاتاليوأتلا ف اذك هيف
 ةكلهم ةيداب هذهنا هفاوخف ناطيشلا هانا ةيدابلا لخدي نا دارا امل هنا مهدانبا مهاربانع
 اهعطقبالناو كلذ هدرحت ىلع ةيدابلا عطقبناهللاهمحر هسفن ىلع مزعف بكىمالو كعم دازالو

 ةريشع ىتلا ةيدابلا ىف قبو هيلع مزنعامب ماقو ةعكر فلا اهلايما نم ليم لك تحن ىبصي ىتح
 نب ميهاربا اذه هل ليقف ىلصي ليم تحن هآ رف نينسلا كلت ضعبىف جح ديشرلا نا ىتح ةنس
 لوقي مهدا نب ميهاربا دشناف قحساابا اي كدجن فيك لاقف ءانأف مهدا

/ 

 عقر ام الو قس اشدالف * اند قيزع انادمد عقارت

 عقوتي امل ءايندب ءاج و * هبر هللا رثآ دبعل ىبوطف
 لف الا لاق :

 الاخ: تستشج ناووهر داز هك « لثم ىرج دقف منت لساكتلا عد

 تعرش ىتلا تاحلاصلا لامتالا ىا * تاحلاصلا اولمعو 9 تاي آلاب 6 اونمآ نيذلاو
 وه امتردقو اهتقاط ىا # اهعسوالا اسفن فلكتال 8 ىلاعت هللادجو هبديراام ىهو تايآلاب |

 مهفاصتا بيسب مقملا معنلا ىف دولخلا قاقحتسا نا ىلع ةلالدلل ربخلاو ًادتبلا نيب ضارتعا
 باحساكئلوا هيف مهدوهحم اولذبيم ناو مهتقاط هعستام بسح ىلع محلاصلا لمعلاو نامالاب
 ه6 انعزتو 5 ةنخلا باحصانم لاح ه# نودلاخ اهيف مه وه [ دنا تشهب نامزالم ] :6 ةنلا

 نماكلا دقحلا وهو # لغنم © مهبواق # مهرودصف ام هه هناكمنع ”ىثلا علق عزنلا

 ضعب قحىف مهضعبل ناك ىذلا دقحلا بابسا مهبولق نم جرح ىا رودصلا ىف ىنتخلا ضغبلاو

 عرفتيام ىهتنا ةقالعلا كلت عاطقنابو اهيفامو ايندلاب قلعتلانم أشئامتا دقحلا كلذزاف ايثدلاىف
 | ايندلاىفمدآىنإ بولقىلا سواسولا تلي ناك ناطيشلانا اضيا هبابسا ةلج نمو دقحلا نم هيلع
 | ءاقلال غرفتيمل نارينلا باذعفف قرغتسا امل ناطيشلانا بيسب ةرخآآلاىف كلذ عطقنا دقو

 نروكيالا نيح هلا لقلا نم مهبواق رهطن دارملا نوكي نا زوجمو ناسفالا بلقىف ةسوسولا

 بيسي مغيالو هنم ةجرد عفرا هاداذا اضعب ةنْلا لها ضعب دست ال ىنعي داوتلا الا مهني
 ةياالاهذه تلزت امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق + ةلاعلا ةعيفرلا تاحردلا نه هنامرح

 ١ رذىباو ناملسورساي نب رامتو دوعسنباو ربب زلاو ةحلطو ىلعو ناّمعورمعو اركب

 لتقلاو ةوادعلا نم ايندلاىف ضعبل مهضعل 0 مهب واقىف ناكام نال اف هللا عزاب

 | ىلع اناوخا نولخدف هنفق اوفلتخا ىذلا ىمالاو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر دعب ناك ىذلا

 احط 5
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 فارعالا ةدوس مك 101
 اهذاسجب,ةلضتم اهيقشوا اهدا تهلك حاؤرإلاف ةعيابسلا:ضارالا تفر ةقلاب الا »قلب اكرم
 حاوراذا ملعاو * ضرالا ىف اهرونو ءامسلاق سمشلاك هنم داسجالا ملأتتو حاورالا بذعتف

 ىلا: رولا ةنفا.ىف:اهضعببو ءاوهلا ىف .اهضني نضرالاو ءايتلا نب وكت نينماؤملا نم ةاطعلا
 تانئسحلادادماو ءايحالا تاوعدب صلخت و دعصتىتح نامزلا نم كلذريغىلا ةنسىلا مايا ةعبس

 ىا 3 طاخلا مس ىف لا جلي ىتح ةنحلا نولخدبالو 3 ىويندلا ىواهسلا رقملاىلا لصتو

 ةربالا بقثوهو كلسملا قيضفف لثموهامىف ريعيلاوهو مرجلا مظعىف لثم وهام لخدي ىتح
 « تسلاحم تسلاحم فوقوم ىراك ره ه هلع فقوتام اذكف نوكيالامم كلذو

 سعاشلا لاق أك هنوك ليحتسي امب هتقلع ىلا دك أت تدارا اذا برعلاو
 بيلخلا نيللاكراقلا راصو * ىلا تينا بارغلا باش اذا

 | هل لاَ هناف ةعباسلا ةئسلا ىف لخد اذا ىا عبرا اذا المج ىمسي امناو ةقانلا جوُر لجلاو

 خاروس] ةيسرافلاب طاخلا مقهي طاخيام طابخلاو .فيقختلاب ةيعابرىئتاللو عابر ةعباسلا ةئسلا ىف

 ىلا ةئيفسلا ل يحوا بنقلا نم ظيلغلا 0 لبعا '"ىازتاؤ| نوآؤس

 وهو عيظفلا ءازجلا كلذ لثم ىا 6 كلذكو:9» ةلوتقمأ ةعومع ابحت ىو 'ىنلقلا هللاقي

 انلوا الوخد ممتمزىف اولخدف نيمرجملا سنجىا 6 نيمرج!ىزجمن فه ةنللانم نامرحلا

 نودعش ون وعجطضي رانلا نم شارف هانعمو داهم نم لاح مهج نم *# داهم متهج نم مهل و |

 ةياآلا ىنعمو هرتسلو ا اا 1 1 4

 بت ءاطوو مهل ءاطغ تناك ثنح قاما لك ع مهل رانلا ةطاحانع رابخالا

 | رانلاب بيذعتلاوهو ديدشلا ءازجلا كلذ لثمىا # كلذكو # ( هربقىف راننم نيحول نكي
 هعم ظااركذ لد تابوقعلا دشا منهج رانب ديؤملا بيذعتلا ناكاملو 6 نيماظلا ىرج وه

 ىم ىمظعلا ةبيصملاو محملا ةاساقمنمرسيا مبعنلا توف نا ملعاو * مارجالا مظعا هنا ىلع
 ماعفلا بذعدانههللاّق لجر رانلا نم يرْخ نمرخا نا ىرصبلا نسحلادنعركذو * دولخلا

 شلال مكحب و لاقف هنم اوجعتف ادانه تنك ىتيل لاقو نسحلا ىف نانماي و نانحاي ىداني

 هرهظا امو ءاسنالا ىلع ةلزنملاةنسحلا ننسلا ىهو 4انتاي اب اوبذك ن يذلا ناإ) ةراشالاو سرخم اموي

 اوربكتىا (اهنع اوريكتساوإ) اهوركتاف ةيندللامولعلاو تاماركلا نم ءايل والادب ىلع ىللاعت هللا
 نولخديالوإ ةرضحلاا ىلا بولقلاءاممباوباىا 6ءامسلا باوب مهل حتفنال) اهبناميالا واهل وبق نع

 وهو (طاخلا مسالة ربكملا سفنلا لمح ىا (لمعا جلب ىتحإ) ةلصولاو ةبرقلا هلق (ةنلا
 ىجرا باط* اهبؤحتستف ةيئمطمريصتل كزتو ةرامالا سوفنلاىرت اهبىتلا ةقيرطلا لخدم

 ةقيقللا ةنج لوخدل حلصت ال اهربكشل لملاك تراص امل ةربكتملا سفنلانأ ىنعملاف . كبر ىلا
 ةميمذلا تافصلا ةلازاىف ةيسرتلاب ريصت ىتح ةّقرطلا ٍباداو ةعيرسشلا ماكحاب :اهتيكزت دعبالا
 لخديف ءانفلا طانخ مسمى جلبف ةرم فلاب رعشلا نم قدا ىلاعت هللاىوسام تاقلعت عطقو

 ةفيعضلا مهسفنا ىلع اومرجا ىذلا 6 نيمرجملاىزجت كلذكو ) ادج مهفاف ءاقبلا ةنج ةنخلا |

 اه يا

 | وهوا اشارف ةضايرلاو ةدهاج ا «مهج نممهل) لكنا لئثجاك رازوالا نم تراصىتح ةفطللا

 6 ثل ١١  ناسلا حود )



 مه ٠٠١ وح نماثلا ءزجلا

 اوعمس نيح ه6 مهيرخال هه نيطاخم ىا ه6 مهيلوا تلاقو 8 باذعلا نم قيرف لكلامو |إ م

 لالضلاو رفكلا نع بانتجالا ثيح نم ه# لضف نم انيلع مكل ناك اف هه مهلهّللا باوج

 لاحلاو مكباذع فعض انباذع نوكيو انياذعنم فخا مكباذع نوكينا نوعمطت فكف
 .باذعلا اوقوذف  كاوهل اقفاوم رفكلا نوكل مترفك لب رفكلا ىلع ؟انأجلاامانا
 ببسي ] 46 نوبسكت متنك اهب 88 ىنشتلا ليبس ىلع ةداقلا لوق وهو فعاضملا دوهعملا

 [ دينكم ىركيدب باذع ”هلاوحا نونكأ رفك زا ديدركى بسك هكديدوب هكن أ
 ىوردبىزور شيراكى هجره * فرك شن انا نيادناد هلم

 اولهذو ةئس انتس اوستك او راخالاداشرا نع اوضرغا راكتالال ها رانكلانا معاو *
 فارتعالا ىلا معرما لآ مث ماركلا ءايلوالاو ماظعلا ءاسنالا اهتنس ىتلا ةنسحلا نثسلا نع
 لاج الا لولح لبق لاخلا كرادت لقاعلا ىلعف *رارقالا عقتيال نيح مهلالضو مهئارجب

 متدق ناميالا لصاناف ةبتسم ىلا ةيترمنم لاقتنالا دارملاو ( مكناميا اوددج ) ثيدحلا فو

 ىونملافو : ىلاعتهللانم ةيانعلاف ةيئرمع ةرمشع ىتاك ىبع ناعالا نكلو لوالاب
 !ناطهتارذ ذاك هذا اذاوه ىاا ىلا ةابزا لك وقؤا هلا ناعإز نك هزات

 ييلقازااو لان َقِِمرطعاوه ق كس كالت ل اق كالا تانامزاةاؤهات
 قيرط ىلا ىدتها باحا نق مالسلامهيلع ءادنالا ةطساوب, ناميالا ىلا قلخلا اعد ىلاعتةللاف

 فيضي لجرك هتالاومو هتقفش ةيلغل رانلا هللا قلخاهتا لبق *«رانلاىف طقس بحمل نمو ةنجلا

 رخآ فيذم لوقيو "ىث هيلع سيل ”ىجبم نمو هتمرك ١ ىتفايض ىلا ءاجنم لوقيو سانا
 مارك الانممتاو ذك اوهو همرك ةيلغ نييبل هتسبحو هتب رض 'ىجسي+ نمو هتمركا "ىلا ءاجنم ١
 دربو مهنبعا ىف رش دورك رانك هجو نم رّشو هجونم ريخ متهج ران مهضعب لاق * لوالا |

 ملسيْنا دادانف عيطملل رشو ىئاطلل ريخ طوسلا كاملا ديف طوسلاك مهاربا ىلع مالسو
 لقال :امويزاططب هازئس نئادق, نئانلا كالخل ىولملا:ناكوت ه ناخلالاب قيرظب هنلمف دانلاةنااتَعوم ١

 ىلاعت هلدعب رانلا لخديهناف نامصعلانم ةبوتلا لمآ تامو ا.صاع ناك نمنا ىو نامارق

 كلذوف ناك صخش لاقف ةنملا هلخديو هقتعيو اهنم ىلاعتهللاهج رْخم هاطخ ردقب هقارتحا دعبف |

 ىتح ىلوملا اهيا ىلاعت هللاعداف رسكيو ءرملا ضرع مدهينا لبق لصح اذه تيل سلحلا

 ةيادهلا ىلو هنا ةمركو هفطلب انلماعينا ىلاعتهللالأست ضارىعالا راشكتا لبق ةنجلاب انفرشي

 ديحوتلا نم نيدلا لوصا ىلع ةلادلا جححلا ىهو هك انتاياب اويذك نيذلانا 5 قيفوتلاو

 ان ل يف هل نت صان 0 ا لل ا ل

 اهبزامالانع اوعفرتو اومظعت ىا 4# اهنع اوربكتساو ف ءازجلاو ثعبلاو ءادنالا ةوينو

 ٍباوبا مهل 6 باوبالا ةرثكل ديدشتلا 6 حتفتال 8 رافكلا مهو اهاضتقمي لمعلاو

 نانعاوه مهحاورا اسهيلا جرعت الوا مهلامعا الو مهترعدا لبقتال ىا 6 ءامسلا

 ءامملا ىلا اهب جرعي نمؤملا حور نا) ثيدحلاىفو مهحاوراو مهلامعاو نينمؤملا ةيعدا

 ىلا ىهتنتنا ىلا بيطلا دسجلا ىف تناك ىتلا ةببطلا سفنلاب احرص لاقيف اهلحتفتسف |

 وهو ( نيجس ىلا اهب ىوهيق ةميمذ ىتجرا اهللاقيف رفاكلا حورل حتفتسي و ةعباسلا ءامسلا |



 فارعألا ةروس مي ١56

 ١ باتكلا نم مهييصن مهلانيوا لئقلا نم اهليفإمل ةياغ اهتكل مدلكلا اهيادتي ىلا"ىتتاك ناوأ |
 هي هللا نودنمنوعدت مت مك اغا ص مهلاذعوب هك اول ولاق ع مهتءاج اذافتوملا ةكئالم عصاتنالا

 لصفلا اهقحو فحصملاط+خ ىف نباب تلصوامؤ . ايندلا ىف اهآودسعت كمل ةيل الانام

 | مهناكم ىردتال ىا انع اوباغ ىا ه# انع اولض رافكلا ىا ه“ اولاق هه ةلوصوم اهنال |

 ىا 06 اوناك مهنا 8 مهسفنا ىلع اوفرتعا ىا اولاق ىل لع فطع مهسفنا ىلع اودهشو 0 ا

 هلالضو هلام اودهاش ثدح الصا ةدابعلا قحتسيال نمل نيدباع ىا 6 نيرفاك ع ايندلاىف |

 فئاوط نم كلذ لاه>ال 0 [كاهاكر هللاو) ىلاعت هلوق اكل ذرات نع داتا
 ءازحلاو ثعبلا عوقو ةعرس ةياغ ناب دصق هلعلو داشرالاىفو * ةفلتخم تاقوا ىف وا ةفلتخم

 . (هتمايق تماق دقف تام نم ) مالسلاهيلع هلوق هنع 'ىنياك ىفوتلا ءادتبا دنع نالصاح امهنأك
 اهلها نيب ىرجامو رانلا لوخدب ىمالانم امهيلع بترتيامو باوحلاو لاؤسلا اذهف الاو ا
 | دحاوا ةمايقلاموب مهل ىلاعتهللا 46 لاق لَم ةلاحمال ثعبلا دعب نوكيامتا لواقتلاو نعالتلا نم |
 أ تضمىا * تلخدق ل نين اك ىا د متاىف اولخدا 2 ةكئالملا نم !

 ْ قلعتم 43 رانلاىف © نيعونلا نم ةضاملا مالا رافك ىنعي ؟ سنالاو نحلا نم 1

 قلخامل ىلاعت هللازا كلذو ةقلخلا ىف مهيلع مومدقتل سنالا ىلع نجلا مدقامتاو اولخدا هلوقب |

 مه واصأتسا ىتح ناءالا لها ىلع مهنم رفكلا لها ىلوتساا.اف رفاك مهنمو نمؤم مهنث نجلا
 مهعيمج اوكلها ىتح مع هللامهطلسق سيلا مهسيئر ناك ةكئالملانم ادنج مهيلا هللا ثعب |

 ١ لك[ فناكذا !كسياهيك نوم ْؤِم مهنهو ليباقك رفاك مهنف هتير رذ هنم قلذ>ف مهدعب مدأ هللا قلخ مث ا

 ىلان آلا ىتح ةنحلا ل اوخدل هقدتسم هنمؤم ةماو رانلا لوخدل ةقحتسم ةرفاك ةما مهنم نامز ا

 / كي ةماتلخ دالك ف (َللاهللا ل وش نم ضرالاىفو ةعاسلاموقتال) مالسلاهيلعلاقاك ملاعلا ضارقتنا |
 تنعلف اهبءادتقالاب تلض ىتلا 46 اهتخا تنعل 8 رانلاىف ىا ةقحاللاو ةّقباسلا ممالانم |

 سابقلا اذه ىلعو سوجملا سوجلاو ىراصتلا ىراصتلاو دوهنلا دوهبلاو ناك ربشملا نوكاعشما |

 هللا نيدلا ىف تخالا دارملاف انومترمغ مث هللا, كك 9 ةداقلا عايتالا نعليو |

 ىنعملا و . اهلبقامل ةياغ 46 اعيجج اهيف "اوكرادا !ذا ىتح هه ةعامعاو ةمالادارا هنال اهاخلا |

 | 0 دلاىف مهقحالتو مهكرادت ءاهتنا ىلا اضعب مهضعب انعال اجوف اجوف اهنولخدي
 هي« مهيرخا تلاق »8 لصولا ةزمه تبلتجاف لادلاىف ءاتلا تمثدا اوكرادن اوكرادا لصاو

 رخآ ثنؤمال لوا لباقم رخآ ثنؤم ةرخآ ىنعمي انهه ىرخاو عابتالا مهو الوخد ىا
 / ىلاعتّللاعمباطخلاذا مهالوا لجالىا *# مهيلوالؤ» (ىرخا رزو) ىلاعتدل زتك حاسم

 | مهب انيدتقاف انيلع ةهبشلا ءاقلاب ىدهلا نع لالضلا انل اوس ىا هك انولضا ءالؤه-انيد © |

 | هللا « لاق ع اولضاو اولض مهنال 6 رانلا نم ف افعاضم ىا هي افعض اباذع مهت اذ 9# |
 | عايتالااماو مهليلضتو مهرفكف ةداقلاما © فعض » نيرخآلاو نيلوالاّنم < لكل »© |
 لب ملظ هلال باذعلا نم دحاو لك قحتسيام فيعذت دارملا سيلف مهديلقتو مهرفكش |
 كلام 4 نو.ءلعتالا ن نكلو 0 ديلقالاو ٠ لالضالا باذع هيلا مضيناب ل لالضلا باذع هفيعضت |
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 0 1 1 اورسنا قئالخلا ىذه

 بوحلا رفغي ايك كنلا عجارو * اهنكحست تسل ارايد نينينال

 لهف لاق م اولا تعمسام متعمس له لاقف مهعارو اديدش اعزف هباحا عزفو كلذل خريف

 ءاقبلا 30 توما ةلعالا اهاراامو ىداؤف ىلع ةكسم لاق دجامؤ اولاق دجاام نودمم
 هللا ىلا باتو ترسكف لاقوا تجرخاف ىهالملابو قيرهاف بارسشلاب سما مث ىف ةفاعلاو
 ىدعسلالاق : هللادمحر هسفن تجرخ ىتح توملا توملا لوش لزيلو هناحبس

 تسناريو تسب ىاي زا هناخ + تسلاوبا شن دنبرد هجاوخ

 لاقو :

 تدب ىدئاعت نإ زسو“ لكل اتمعجا نأ وهعاوأ نيف وكت ئتراارق 27

 تسرب شك اخرس رب نانبداخ * تخرب شيور لكىتكش درك
 ةمواعمةدم رانلاىلاو ةنملا ىلاو هللاىلا نيرئاسلا نمموق لكل ىا (لجاةما لكل وإ) ةراشالاو ©

 (نومدقتسيالو ةعاسزو رخأتسيالا) لزالا ىف لاردقاكمهتدم (مهلجا ءاجاذافإل ةتقوم ةلهمو
 ةيمحتلا تاليوأتلا ىف اذك مهسوفنل ةسايس ءادعالا ديعوو مهبولقل ةلاتسا ءايلوالل دعو اذه

 اديك أت ةيطرسشلانا ىلا ام ةلك تمض اما هلصا هد اما  سانلا ةفاكل باطخ ه6 مدا ىباي »

 ةفص وهف مكسنج نم ىا 6 مكنم ف نونّْاك 6 لسر مكنينأي 98 طرشلا ىنعم نم اهيفامل
 :تمماؤ لولا ردت لماكت ا .يكل نوتط ىف. لتسرلا رشا ةفلع 4 قانا كلعزويفم '9>' لبر |

 قاسم مولعملاقيس هنكل ىلاعت هللاعف عوقولا ققحم نايتالا نوكل نا لدب اذا ةلك ىهاظلا

 هلاسرامدع ىلع ردّقال ىتح القع بجاوال زئاج سما لسرلا لاسرانا ىلع هسنتلل كوكشملا
 قفا كمل اعرشالو الّمعال 5 هللا ىلع تحال هنال هلاسرا كرتب ملاي ئح اعرش بجاوالو

 [ هكرهسي ] ةيسرافلاب ةيطرش ه6 نف لف ملاصملاو مكحلانم هبفال لسرلا لاسرا ةمكحلا

 | فوخالف 6 هنايأ صه ىذلا او 00 < حلصاو  بيذكتلا مكنم :« ىتتا ©
 ايندلا ىف مهتافام ىلع د6 مهالو 9+ ل لبقتسملا ف ة ةاصعلا ق حلبا نوفاخال ىا 6 مهيلع

 ١ مكنم < اوبذكنءذلاو #8 ناوضرلاو ةماركلا رادىف نيقتملل دعاامب ذاذاتسالا ف مهقارغتسال

 دندرك مظعتو دندروا ريكو ]6 اوريكتساو © [ دندرك لسر بيذكت ] ىنعي 6 انناي اب ©

 | ه6 رانلا باحصا كئلوا #9 [ امتدحو لئالدب ناعازا ] ه6 اهنع »© [ دندوم ىشكرس ىنعي |

 ىا 4 مظا نف #8 [ ىدبا ءاقبب دناقاب ] #* نودلاخ اهبف مه [  دناشت ١ نامزالم ]

 لخديو لقيملام هيلع لوقتنمم ىا ه ابذك هللا ىلع ىرتفانمت 8 دحاال ىا املظ مظعانف
 دقو هلاقام بذك ىا 5 هناي اب بذكوا هه داولاو ةحاصلاو كيرششلا تابثا هيلع لوقتلاف

 | نوفوصوملا 6 كئلوا هه لاقثيح مثالا ىف ايواسم هتاياب بيذكتلاو هيلع بذكلا هللا لعج
 + مهبيصت با ناضج دسرب ] مهلاني 0 كيدكلاو. ءارتفالا“ نم "نك ذامع

 ىا 6 انلسر مهتءاجاذا ىتح هه راالاو قازرالا نم مهل تتك امم ىا « 0 عَ

 ىتحو اهل نيضباق مهحاورال نيف وتم مهتوك لاح ىا © مهلوفوتي # هناوعاو توملا كلم

 لم سا لا امل عج ا سس ب: مج سس عسسل يي يي ص ص سس 2 مع ع جرم وسم < بج حفص وم مس
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 فارعالا:ةروس مي 1687
 | رفكلاك اهرسو اهرهج ىا شحاوفلانم لدب 6 نطبامو اهنم رهظام © راكلا ىو

 ا ىا هك ىببلاو 3 راكلاو رئاغصلا عيوهو مثالا بج وام ئا هك مثالاو 0 اهريغو قافللاو '

 / قلعتم 6 قحلا ريغب # هنعرجزلا ف ةغاابملل مثالا ف هلوخدعم ركذلاب هدرفا ريكلاوا ملظلا |
 ىلا مرح لوعفم ىلع فوطعم 6 هّللاب اوكرشتناو 8 قحلاب نوكيال ىنبلانال هل دكؤم ىنبلاب
 | ةحىا  اناطلس قه هتدابعو هك ارشاب ىا كو هبل زن ملام ف ىلاعت هب مككارشا مكلع مرحو

 | داحلالاب كي نو.لعتالام هللاىلع اولوقتناو © لزي ىتح هيلع ناهربال هنا مولعمو ءازهتساو | | مهبامكهت كلذ ركذ ناك كارشالاب ناعربلا لازنا زجملاذا هنال نيكرسشملاب مكهتوهو اناهربو |
 | عطشام شحاوفلا ةيمجللا تاليواتلا ىو هت اهبان ما هللاومهلوقك هلع ءارتفالاو هتافصف
 | نطبامو ىقانملا تاكرزإ !هئمزهظافن ماوعلاةمحاقف ءاوادتلا نع” هعتقرو نبق قينرطادبللا ف
 أ ربصلا نطبامو ةرذبولو هف بيصن مهسفنالام اهنم رهظام صاوخلا ةشحافو لابلاب اهروطخ
 | ببسي قلعتلاوا باد آلانم بدادلرت اهنم رهظام صخالا ةشحافو ةظحلبواو بوبحلانع

 | مثالاو نيملاملانم هللاريغىلا تافتلالاو نيدادلانم ”ىثلا نوكرلااهنم نطبامو بابسالانم |
 | اوكرشتناو هعضوم ريغ عضو هناف هللاريغبحوه ىغبلاونيعةفرطولو هللانع ضاسعالاوه |

 / ةعيرسشلا نم ةصخرو ةجحم هبمكأ نكيملام ىا اناطلس هبلزنيملام هللاريغب اونيعتستناو ىنعبوللاب

 / رظنب اولوقتوا اهاوهو سفنل!ىوتفب اومكحت ناو ىا نوملعتال ام هللا ىلع اولوقتناو ةلزأملا

 | نيرئاسلالاوحاناسو هَللاةفرعمىف اولوقتناو رخا ىنعم هيفو هتقيقحنوماعتال ام هللا ىلع لقعلا
 ١ تلادده مث ىهتنا نيفراع هبمتسلو نولفاغ هنع مثأ ام تاماركلا تابثاو تاماقملا حرشو

 ' نيم دح د لجا 8 ةكلهملا ممالانم *# ةما لكلو و هلوقب لسرلل نييدكملا ,نيكىبتملا:١
 مهلاجا لق ثىح ةصاخ ةمالكل ريمضلا 3 مهلجا ءاح اذاف 3 ميكلهل ورم ناعنلا نم ظ

 ١ 3 7 - . - نص . ٍ ىئ ١ هكنورخأتسال 26 اهلع لاصتسالا ب اذع لوزن نيعملا تقولاواهب صاخلا اهلجا اهءاحاذا ىا

 نورخأتيالىا هنمةلقلاةياغىف لثم اهناف نامزلا نم اليلق ايشىا ه6 ةعاس ه8 لجالا كلذنع |
 «نومدقتسالو#» هل مهبلط عم كلذ نم مهلامرحو مث زجععإ راعشالل لاعفتسالا ةغصو المصا ا

 هيلع نومدقتسال ىا

 ا تعتد رادكت سلو شيد 3 سلو شي 00 ادرف نوح لحا'

 | اهديشو ارادىو كلملا ةسايدو ايندلاىلا لامو عجر مث اكسنتم ناك كواملا ضعب نأ -ىود- ظ
 ١ هيلع نولخدي اولعخ ساللا اعدو اماعط عضوو ةدلباَم ذحناو تدجنو تتشرف اهنضاو

 | نوفرصنيو هل نوعديو كلذ نم نوبجعتيو هئاسب ىلا نورظنيو نوبرشيو نولكأيو
 ١ ىراد ىدور : وفا ةرشناو_ وكر نملجت| م 1 ١ أ ىزادن ىزورش .نورتدق .لانقف هباحا.ةضاخ .نم نفنو وه. نسلجا مث اقايا :كلذب ثكف
 ١ سنأتسا امايا ىدنع اوءّقاف اهلثم ىدالوا نم دحاو لكل ذخنانا ىسفن تئدحدقو هذه

 | فيك مهرواشيو نوبعليو نوهلبامايا هدنع اوماقاف ءانبلا اذهنم ديراامف مرواشاو مكشيدحم
 ْ لوّشرادلاىصقانم الئاق اوع.سذا مهوهلىف هليل تاذ مه امميق كلذ بتريو عصي ككاو سب

 | بوصكحخم توما, ناف. 2 ناماتالااو .ةملا :ىباجتلا ىاحبلا المسا
 د



 | ىلوا وهف ةرخ آلا همفتيامىلا قابلا فرصو ةشدعملا ىداب عقنف هبسأبالف ةليمجح راوجو |
 ةذللا ليثو منتلانم هيلعدازامو ةمينع هنفكيام ىدا ىلع راصتقالا نال قياوريخ هللادنعامزال

 عاوناب لمجتلاو سبالملاو معاطملاىف لصالانا ىلع اضيا تلدو ةي الاهذه اهيلعتلد ةصحر
 ةفن ىلا باككارتك او ىبفاثلا بهذم وهام ىراكنانمىف ماهفتسالان ال ةحابالا تالمجتلا

 هجوو رظحلا نا مهضعبو فق وتلا ىلا مهضعب بهذو ةحابالا ءامشالا ف لصالانا اولاق مهتاف

 داوجلا ىنغلاو قالطالاىلع داوج ةققحلا ىلع ىنغ ىلاعتو .هناحبس هنا ةحابالاب نيلئاقلالوق

 | .دوجوهناحبس هانغرابتعاب لصالاىه ةحابالا نوكتف رض هيف ناكام الا هديبعنع هلام عنميال

 ىلاعت هلل ةكوامت اهلك ءايش الان ارظْلاب لوقلاهجوو ةحابالا ىلع قبف تبثت لف ضراوعل ةمرأاو

 رظحلا ىلع ىتب ةحابالا تشل املف كلاملا ةحايابالا تش.الربغلا كلمىف فرصتلاو ةققحلا ىلع

 لبقف عرشلابالا تيشنال ةحابالاو ةمرحلانا فمقوتلاب لوقلا هجوو ريغلا كلم وهو هبس مايقل

 ىدادغبلا هال دبعلاق * ةحاباالو رظح اهيف مكحالف امهم هدد كوس روصتنال هدورو

 ١ اباقعالو !اوثىلاعتهّللا نم هلعغب قحتسل عرشلادورو لبق أش لعف نمنا مهدنع فقولاريسفتو
 مهلةرقتسم ىا * اونمآ نيذلل »8 ىسرافلا ريسفتلا ف م تاببطلاو ةنيزلاىا ه6 هلق 9

 قلخ نم ىبصالادوصقملاو نيذلل هبقلعت ىذلارارقتسالاب وا اونم اب قلعتم هي ايندلا ةويحلا ىف ©
 ةلاصال .ةصتخم ىهف نامصعلاو رفكل ا ىلع مهتيوقتال ىلاعت هللا ةعاط ىلع نيفلكملا ةيوقت تاببطلا

 ايندلا ف مهريغاو اونمآ نيذللىه لقبملاذاو مهترذعملاطق كلذفف مهلعبت رافكلاو نينمؤملل
 ايندلاىف رافكلاو نونمؤملا اهيف كرتشاناو مهريغاهؤ مهكراشيال هي ةميقلاموب ةصلاخ ©
 ةراشالاو ب ةصلاخم قلعتم ةماقلامويو اونما نيذلل هلوقىف ىونملانم لاخلا ىلع اهباصتناو
 ءاسنالانم هدابع صاوخل بيغلابيغ نم ىلاعتهّللا اهجرخا تالاكبلط نع مكمن نم ةين الاف
 انعس اهل ىتسو اهبلطا ىدصتنف تاماقملاو تاماركلا هذهلين 5 مرح نمو ءاملوالاو

 هفاطلا نئازخ نم اهجرخا هنال هللاىلا ةئيزلاةفاضاو روصقالو ريخأت ريغنم هلدحابم ىهف
 بولقلانيزواهرادقاو باد الب سوفنلانيزو اهراثا و عئارسشلاب نادبالانيزف هفاطعاقئاقحو

 اهرامتاو علاوطلاب رارسالا نيزو اهرارساو فراعىملاب حاورالا نيزو اهراوناو دهاوشلاب

 | دوحسلا راث اب ىهاوظلانيز لب ققحتلا راوناب نطاوبلا نيزو قيفوتلاراث اب ىهاوظلا نيز لب

 دارساإلا اونا قطاولا قدنؤا ةؤيللا ا" اب ةزعنةواحلا ناز لجل يحل "راوناب نطاوتلا عنو
 | تاببطلاوهلابقابجومب بولقلا قازراو هلاضفامكحب سوفنلا قازراناو قزرلا نم تايبطلاو

 هبهاوم نم اصلاخ نوكيو اهظوظحو سفنلا قوقحب ابوشم نكيملام ةقيقحلا ىلع قزرلانم
 | تاداسلا ءالؤهل تاماقملاو تاماركلا هذهىا ايندلا ةوحلاىف اونمآ نيذلل علق هقوقحو

 ةمانقلاموي ةصلاخ ةيناوحلا تافصلا تارودكو ةيناسفنلا تاف آلا اوشب ةبوشم ايندلاىف
 تايآلا لصفن كلذك 98 (لغنم مهرودض فام انعزنو) لاقاك تارودكلاو تاف ًالاءذه نم
 اهفيعاضت ىف ام نوملعي موقل ماكحالارئاسلصفن مكحلا اذه انلصفتك ىا ه« نوملعي موقل

 | ديازتو بونذلانم هجبق شحافتام ىا *6 شحاوفلا ىبد مرحامتا لق ةقئ ارلا قاامملانم

 ( و )

 همست و



 وقل التف« نعش و: ةيزووضلا :ةجئاطإودقززمل صع نا طتورمت اوكا ةويغ لعتلا كلامو |

 اهلوصحل :دغتبس فوك ارسلاو حورلاو بلقلاقوقح عيضنوأ هسفن ظوظحم هسوبرلا قوقح |

 - ىوريو  ىهتنامكظوظحل مكفوقحالو انقوقح اوعيضتال ىا اوفرسنال ىنعملاف سفنلا ظوظح |

 يتارصتلالاقف(اوفرستالو اؤيرشاو 0-0 هلوق لاق هاهو لاقزاتباتك نهتم[ عت عمق |

 هتردق ضحمب +6 جرخاىتلا © هبل مج ام رئاسوباشلا نم 5 هللاةنيزمرح هه راكنا ماهفتسا |

 فارعالا ةروس هي 166 زخ 0

 44 نيفرسملا بحال هنا #9 فارسالا لبق نم اضيا كلذ ناف هماوق ىف ندبلا هيلا جاتحمالام

 أ كشالو هيهتشياملك نجرلا لك أيزاوه فارسالا مهضعب .لاق *مهيلع ىتيالو مهلعف ىضتريال
 مهلذاو سانلا سخاناك بارششلاو ماعطلار كنف ىلا افورمصم هتمع مام ناكنمنا

 مامطو ٍبارش ةشيدنا دراد * ماشات رحسزا هكنبيب ار هجاوخ
 ىلاغ قيكب نكس ب هاك * ىلا شوخوىلد شوخزا مكش

 خيطم ايو تسلب نموا ىاج. * خزود زا نميإو دلخزا غراف

 ىشورد ناهدردو ىزاس همقل ارايئد همهركأ هكمدوهرف ىراصنالا هللادبع مالسالا خش ]
 [ ىنك فرص ىلاعتقح ىاضرب هن هكدوبنآ فارسا: دشايت :قازتسا ىهن

 لد زد ىهار دادبم دمي * تشادمثادريخ هك ارئاوجكي

 ريخر دنا تسب فارس || 0-5 *:*فارسارد تسد يخسر يس ىاك

 ةلالل وو رول طارفالاف طيزفتو طارفا ناعوت فارسالا ةيمجتلا تاليوأتلاف لاق ©

 بدالا كرت ىلعوا ةلفغلا ىلعوا ةوهشلاو عبطلا قفوىلعوا عرستلا فالخ ىلعوا ةيرورضلا

 عيضيوا اهقح عيضيف هسفن كالهاب ةيبوبرلاقح ءاداىف غلابيوا ةيدوبعلا قحب مايقلل ةقاطلاو

 مكباتك ىف سيلدقاو نب نيسح نب ىلعل لاقف قذاح ىنارصن بيبط هلاك دسشرلا نورها
 هلك بطلا عجدق ىلاعت هللازا هللاقف نادبالا ملعو ن نايدالا لع ناملع رمادا ض بطلا لع نم

 ظافلا ف بطلا ميسو هيلع هللا ىلص انور عمج عن لاق بطلا نم”ىثش كيرف و رثؤي لهو
 ١ لاقف(داتعاام مسج لكاودوعو ءاودلكسأر ةيلاو ءادلاتيبةدعملا) هلوق لاق ىهامولاق ةريسي
 تئشام سبلاو تّشام لك سابعزبا نعو * ابط سونيلال مكسنالو مكباتك كرتام ىنارصنلا
 ةلدلاو مويلا ىف؛نيتلك | ىلع اورصتق,نا ةصخرلا لهال ىنينيو ةليخمو فرس ناتلصخ كناطتلاام

 قوفاموىلوالا ةغاطلل نيتلك الاقوفامزاف ةدحاو ةلكا ىلع ةميزعلا هالو ناضمررهشريغفف

 ةيمحا مهتجلاعم لج دنهلاو . مئاهيلا تافصي فاصتالا ىلا ليهو دحلان ع زواج ةيناثال ةلكالا
 فاطامل ه6 لق :.ىلوا ءاّحالا بنا ريف ماياةدع مالكلاو برشلاو لكالا نع ضيرملا عنتمي

 ةارع نوفوطي اوناك مهنال نوكرشملا معريع مسدلاو محللا اولكاو مهبايث ىف نو.ءاسملا
 26 نمؤلل مهل لوقينا سو هيلعهللا ىلص هبيبح هّللاىماف مارحالا لاح مسدلاو محللا نولك أيالو

 عوردلاك نداعملا نمو فوصلاوريرحلاك ناوملا نمو ناتكلاو نطقلاك تالا نم 3-3 هدابعل

 نم ا ع 1 متحإو ضئارفل بالذ اذا | لجرلان مك * :نايالاو موسلاو موجتلاك



 مه ١64 زج نماقأ ءزجلا

 تناكو هنم تءزتناو برض هيلع ىهو ىاط ناف هلحر ىف هبايث مهدحا حرط ىنم اومذق اذا
 دوشلا تناكف اهيوقحىف اهدشت ةغطقم ارويش ذأ تناكاهنا:الا ةنايرعلدللاب فوطت ةأزملا

 مكبايث اوذخ ىنعملاو ةالصلا ف ةروعلارتس بوجو ىف لصا ةيًالاهذهو * امان ارتس اهرتسنال
 | هفف هداز رهاوخ مالسالا خيش لاق * ةالصوا فاوطل دجسسم لك دنع مكتروع ةاراومل

 | بوثلا ةنيزلا نم دارملا نال ةالصلا ةلا- بحتسم بالا نسحا نم سبللا نا ىلع,ليلد
 نوم لمجتلا ساباو بجاو بوثلا ذخاف ىهتنا ببسلا ىلع بب.ملا مسا قالطا قيرطب
 ةميق ليوارسو ءادرو ةمامعو صيق وهو لبللا ةالصل اسابل ذخماهللا همحر ةفيشح وبا ناكو

 لاق * سانلل نيزتلا نم ىلوا ىلاعت هلل نيزتلال ومو ةليل لك هسبلب مهرد ةئامسحو فاا كلذ
 ريسفتلا ىفو * سانلاقحو ةالصلا قل بجو رتسلا نال ةملظلا رتسل رابتعا الو ءاهقفلا

 ياوب تسلارروضخ فكشكانابزرو ذاع | اغاازإ تستر وع رتس ملع نابزب نيا ةتفكم ]'ىقيافافلل ١

 زار ضرع

 سب هاكرد نيرب رضاح لد ارقح بلاط * سك. ه دباس لد روضح ىب تعاط قوذ

 مايا ىف ماع ىنب نا - ىور  ةبرشالاو ةمعطالانم مكل باطام ه6 اوبرشاو اولكو #

 نوملسملا مهف مهح كلذب نومظعي اممد نولك أي الو انوق الا ماعطلا نولك أيال اوناك مهجح
 اك نوبرمشي امم اوبرشاو ةيدوبعلا ماقم ىف تاببلا لها لك أي امم اولك ةراشالاو * تلزتف هب

 | تادابعلا م ناضمر صخي مالسلا هيلع ناكو (ىنيتقسيو ىنمعطي ىبردنعتسا) مالسلا هيلع لاق

 ىلع هراهتو هليل تاعاس رفويل انايحا لصاوب ناك هنا ىتح روهشلانم هريغ هب صخ ال ام
 (تيبا ىلا ؟دحاكتسلا) لوقبف لصاوت" كناف هلزولوقيف لاصولا نع هباعصا ىبني ناكو ةدابعلا

 بارشلاو ماعطلا اذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو ( ىيقسيو ىنمعطي ىبر دنع لظا ) ةياود ىفو
 بحجم الو ظفللا ةقيقح اذهو اولاق مفلاب ىمح بارشو ماعط هنا اهدحا .نيلوق ىلع روك ذملا
 امو هفراعم نم هب هللا هيذغيام هب دارملا نا ىناثلاو . ةنْلانم ماعطب ىبؤي ناكو هنع لودعلا

 ىتلا لاوحالا نم كلذ عباوتو هتبحم معنو هبرقل هنيع.ةرقو هناجانم ةذل نم هبلق ىلع ضرفي
 خيشلامدخادي منا  ىكح  سوفنلا ةجهبونيعالا:ةرقو حاودالا مبعنو بولقلا ءاذغ ىه

 تاريخلا بابرا نم ماعط هل ىجي ناك لاق نيتتس ارواجم ناك نيح ةيعكلا ف جالخلا روصنم

 لك ١ نيتسلا ىف هتيأر اف اريقف همءعطاف ناصقن ريغ نم حبصلا ىف هدجا مث هدنع همضاف
 رهاظلا ىف لك ا امنا مالسلاهيلع ىنلانا ىدنفا هداتفاب ريهشلا خبشاا ةرضح لاق * ةمقل

 دشي ناكهنا نم ىور امو برشلاو لكلا ىلا هل جايتحا الف الاو ةفيعضلا هتما لجال
 | دشي ناكف توكلملا ىلا دعصي الثل هتفاطل لاك نم لب عوجلا نم سيل وهف رجحلا

 | رظني ناك لسو هيلع هللا ىلص هنا ىنعي لق داشرالا ملام ىف رارقتسالا لصحي ىتح رححلا

 | ناف لالخلا ميرحت © اوفرست الو ول همالك ىهتنا ءاسقبلا لت مف ملاعلا ثودح ىلا
 همرح ام لوانتي ناب مارحلا ىلا ىدعتلاب وا فارسا وهو لاملا عبيضت ققح لالا مير



 فارعالا ةرود مضي ( نم :>ح
 اضن اي ع مدعم كح

 ةداعالا اوسيق ىنعب .اهيلع ةردقلاو اهناكمال اريرقت ءادبالاب ةداعالا هبش اماو عدتخاو ًاشنا“| ظ

 ءادتبا نم دشا مكعب نسل ذا ةداعالا ىلع ردق ءانشنالا ىلع ردق نم ناف اهتورزككت الف ءادبالاب |

 بصن 6 اًيرفو #: نامالل مهقفو ناب 6 ىده © ءالعب اهب ثوضنم ةي اطينرف 98 مكلخلاب

 راوازس ] 46 مهيلع قح 8 اًعيرف لضاو ىا ىنعملا ثيح نم هدعب ام هرسفي رمضم لعفب
 ةغلايلا مكحلا ىلع ةينيملا ةئيشملل عباتلا قباسلا ءاضقلا ىضتقمب ه6ةلالضلا 3 [ ناشيارب تشك
 ةلالضلا مهيلع تقح ىا هلبق امل ليلعت ه6 هللا نود نم ءالوا نيطاشلا اوذختا مهنا ©

 لطابلاو قحلا نبي زيبملا ىف لمأتلا نودب هللا اوعدام مهلوبقو ءايلوا نيطابشلا مهذاختال
 قلخم هنا الا ءادتبا هايا ىلاعت هللا قلخم لصحم ناكناو لالضلاو ىدهلا نم دحاو لكو |

 نولظب ىا 6 نودتهم مهنا نوبسحيو # هيف هلوصح ىف ىتسو دعلا هستك | امسح كلذ

 مذ ىلاعت هنا ثيح نم ءاوس دناعملاو ”ىطخلا ٌرفاكلا نا ىلع ةلالد هفو . ىدهلا ىلع مهلا

 دناعملاودحاحلا 52 ىف دلع اللا زل قدي وللا لذا تيد فانا ننقل *ىطخلا |

 هنال نيقبلاو مزلا نم هيف دبال لب نيدلا ةحص ىف ىنكيال نابسحلاو ناذلا درجم نا هلم ملف
 ىلعف * كلذب مهمذ امل هيف نابسحلادرجم ىنكولو ينودتهم مهنا نوبسحي مهتاب رافكلا مذ ىلاعت |

 فرعلال ءرملا ناف ديحوتلاو قيقحتلا باعصاب ءادتقالاو دلقتلا كرتو نيقملا لمصحم لقاعلا

 بئاصلا لاقام مو : فارعتلاب الا هماقمو هلاح

 دئسر ىمع ىناةهارب ناورهر ان * ها دن اد هك دنوشيم فئقاو

 ىدجمال مومذم قلخلا بحو ايندلا بحو ءايرلاو كشلاو لطاللا دلقتلا نم دحاو لكو

 ىلصي مئاق لجرب اذا ناكل لابج ضعب ىف هنا اب لاق هنع هللاىضر نونلا ىذ نعو # اعفن |
 ضيفلاابااي لاقو :هتالصىف زجواف عابسلا هنع ترفن هوحن تلبقا املف ضيترت هلوح عابسلاو |

 نوكت لاق توفص ول كلوق ىنعمام تلقف لابجلا كلا تنحو عابسلا كتبلطل توفص ول
 ىتح كلذىلا لصتال لاق كلذ ىلا لوصولا مبف تلقف لاق اديرم كل نوكي ىتح اصلاخ هلل
 اذه لاقف ىلع ددش هللاو اذه تلقف هم كرشلا جرخ م كبلق نم قلخلا بح سرخ

 ةيالوب كنظ ا ةلالضلل البس تناك اذا اقلطم قلخلا ةيالوف نيفراعلا ىلع لامعالا رسبا

 نا ليوف ىلاعت هللا ةبحم نم دبالف نحلا نيطانش وا سنالا نيطاش اوناك ءاوس نيطاشلا '
 غيزيال نا ىلاعتهللا لاسن هللانودنم هلوّش هللادمذ دقو هاوسام ةي< ىلا ىلاعت هللا ةحم زواح

 مكتيز اوذخ مدا ىناي ه8 هتدابعو هتعاط قيرطولا اندشراو هتبحم ىلا اناده امدعب انيولق
 نيرسفملا نا الا ةرخافلا بالا نم هب نيزعي املامما تناك ناو ةئيزلا # دجسم لكدنع
 ةياالاةلواتث بدبي الالكثتا“ةراوعلا يقتل ىلا #فاقلا“ انيستا قفا قا

 | بايثَف فوطنال اولقو ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك برعلا لئابق نم ةيلهاجلا لها نا وهو |
 مهيماذ ةارع ليللاب ءاسنلاو راهنلاب نوفوطي لاجرلا ناكف اهب اهانسندو بونذلا اهنف انيصا
 فاوطلل وا ةالصلل هولخد ءاوس دجاسم لك دنع اورعتي الو مهبايش اوسيلب نا ىلاعت هللا

 | اوناك ىدادحلا ريسف ىفو » فاوطلادصق دنع دجسملا ءارو مهبايش نوعدي كلذ لبق اوناكو
 اسمح



 مد ١6٠7 زعم نماثلا ءزجلا

 | ايندلا كرتو هبطو هللا | ىلا عاد مهوعدف مهثيزاو مهرييدتو نيطاشلا نيقلثب اهب عتعلاو
 | اهنعي ىا ماه انما هللاوإ اهتاوهشو ايندلا ةح ىلعى ا ان“ ابا اهيلع اندجو اولقإل اهللطو |

 | نا أو اهتج ىلع انزل وز رفقلا تنفع. قم ابدلا/لعا 6 ذاعجفلاب تمأنال مانا لقال لالا ببنك |
 قح ءاداب وقيل سابللاو ةوقلاب بلاقلا ماوقل ةيرورضلا ةجاحلا ندب لالا: سسكلاب سعأي |
 ا تنكر! زيدق ناومانقالاام هللا لغ قوزتفا' ا, (نويملعثآلا]م هللا كغ نولوقتأ )لةيدوسلا |
 ىفو : ةيمحللا تاليوأتلا ىف اذك هتاوغاو هنيزو ناطيشلا ةهنتق نم كلذ نا نوملعتالو |

 ىونتملا

 صيرح مثاب نوج رادرم نينجرب * 0 رادرمو تسادةيج ناهج نبيا
 رومالا نم ىلاعت هب هما هللا دئساام ىنذ رثا هدة وتءاتعلا ناشي ه# طسقلاب ىنر سما لق »

 طترفتلاو طارفالافرطنع زواجتملا ”ىث لك نم طسولاوهو لدعلا طسقلاو . اهنع ىهنملا |

 ( اهطاسوا رومالا ريخ )ربا ىفو |

 مهذ رومالا دصق ىفرط الك « هناف اما تكشام اذا طسوت"

 | رابخالا ىلع ءاشنالا فطعمزاب الث لق ريدقتب ما ىلع فوطعم :* مكهوجو اوميقاو © |
 وحن مكهوجو اومقا وا اهريغ ىلا 'نيلداع ريغ سا اقالل اوهجوت يل ايكوم

 | 22 قمة اها زك ناقو ناك ديما (ةوك نا لمتحي هي م دححسم لك دنع #8 ةلبقلا |

 | لكلا ةداراو ءزلا ركذ قيرطب ةالصلا دوحسلاب دارملاو دوجس ناكم وا دوجس تقو
 نصا كدحأ ناوّش الو هيف اواصق دجسمىف مت او ةالتتلاب تزرفطحع اذ[ رهام ىلكلا لاقو 5

 دجسم عورفلاىفو ه«هنق لصيلو هاش الجش أ تانلف دحسم دنع نكي م اذاو ىدجسمىف

 ارانةثوناخدنعنزاكام اراهنقوسلا قحىف ةاثادجسسمو املاع مامالا ناك اذا عماجلا نم لضفا ةلحلا

 ةعاجلا ىف ةبوتكملاةالصلا لعف بوجو ىلع لدن ةي الاهذهو ىدادحلالاق + هكزنمدنعناكاماليلو |
 ةالض نم لضفا ةعاملا ةالصو * رذعنم الا هل ةالصالف هبجب رف ءادنلا عمس نم) ةدللاقو |
 أ اذا ةليلو موي ةالضك ةعاملا ىف تميقا ةالص لك نال كلذو ةجرد نيريثعو عيسب ذفلا |

 عبس ميقاف رشع بتاورلاو ةعكر ةرشع عبس ةليللاو مويلا ضئارف نال ةعاجج ريغب تميقا |
 هبف دجسملاف اهوحنو عيوارتلاو ضئار فلام ةعاجلا هفف تعرشام لك ءاملعلا لاق * نورشعو

 نيملدملا باون نا مك مالسالا رئاعش راهظا هيف نال ةعاماب تيبلا ىف نيلصملا باون' نم لضفا
 نم وهف هودبعاو ىا 6 هوعداو ف ةعاملاب تيبلا ىف نيلصملا باوث' نود انادحو تيبلا ىف
 راهظا عم ىرابلل عوضخلا وهو ةدابعلا باوبا نم ءاعدلا ناف ماعلا ىلع صاخلا قالطا

 ىا “« نيدلاد| نيصلخم قه اهيف ةدمعلاو ةدابعلا نم دوسصصقملا وهو ةناكتسالاو راقتفالا
 ةرخ آلا ىف هيلا كريصم ناف ةعاطلا

1 
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 .ةقدصلاريثك نمؤمو .ةراهطل |ىلعمدمو .مارلانععروتمو .ةيوتلا ىلعتب انو .بلقلامحر 1 هوا 000101 فارعالا ةروس مهي ١6١ زعم

 ماين سانلاو ليللامئاقو . هيلعميدم نا رقلا لماحو .سانلا عفني نمو . سانلا عم قلخلا نسحو
 | رح ابراشو .نئاخرجاتو .ربكتم ىتغو .رئاجن اطلس .ةرشعلاقف (ىتما نمكؤاقفر مكف )لاق
 لمالا ليطي ىذلاو . ةاكزلا عئامو .ايرلالك او . متيلالاملك ١و .ءايرلا ب حاصو .:لاتقلاو
 ءايلوا مه كلذك رفكلا لهال ءايلوا مهنا نيطايشلازا رهظف ىناوخاو ىباححا ءالؤهف

 | ثيحلانا_ ىحيو  قيفوتلاو ةيانعلاهّللالأ_ذو ةيصعملال هانم رفكلا لها مكح ىف وهنمل |
 ثنا تبذك لاق كحصنانا ديرا ىلا لاف مالسلاامهيلع ءايرك ز نب ىحتيل ىدبت سلبا |

 لوالا#تفضلااما ..كانضاتةثالث_ ىلع اندنع. مهلاق مدآىي نعي ىربخا نكلو..ىحصنتال
 ةبوتلاو رافغتسالا ىلا عزفبمث هنم نكمجو هنتفن ىتح هيلع لبقن انيلع فانصالا دشاف اهنم
 انتجاح هم كردن نحنالو هنه سأين 'نحالف دوعنف ةلدوغت مث هنم انكردا ”ىش'لك انلعدسفيف

 مهفقلتن مكتاببص ىدياىف ةركلاةلزنمب انيدياىف مهف ىناثلا فنصلااماو . ءانعف كلذنم نحنق |

 ىلع مهنم ردقنال نوموصعم كلثم مهف رخ آلاف نصلا اماو . مهسفنا انوفك دق انش فيك
 اماعط تمدق كناف ةدحاو ةرم الا ال لاق 'ىشىلع ىنم تردق له كلذ دعب ىحب لاق ”ىش

 ةالصلاى لا مقتيف ةئللا كلت تمنف ديرتام ريكا هتف تلك ارتي كلار هيبغ | لزاتت ماكأو
 حصناال ثيبطلا هللاق ادبا ماعطنم عبشاال ىلا مرجال ىحي هللاقف اهيلا موقت تنك اك
 كيلاسانلا بح ا نم ىتريخلا هللاقف اضيا هتروصىف سيلبا ايركزنب ىحي قلو*« كدعب ايمدا
 لاق ىخسلا قسافلا ىلا مهضغباو لخبلا نمؤملا ىلا.سانلا بحا لاقف: كيلإ .ساتلا ضتباو
 هللا عطينا فوخنا ىخسلا قسافلاو هلخي ىنافك دق ليخبلا نال لاق كلذ بفكو ىحي
 | ماكحاىف ناجرملاماك 1 ىف اذك كربخامل ىحب كنا الول لوقيوهو ىلو مث هلبقف هاخسفف هيلع

 أ ةدامك حبقلاىف ةيهانتم ةلعف ىا 46 ةشحاف 88 شيرق رافك ىا 6# اولعف اذاو ف ناجلا
 ىلع نيجتحم اهنع نيهانلل اباوج ه6 اولق إف اهوحنو فاوطلاىف ةدوعلا فشك و منصلا
 ءارتنالا ىناثلاو 6 انءابآ اهيلع اندجو © مهلوق وهو ءاب آلا :ديلقت: "كوالا ني يعاب اهنسحع

 روهظل لوالا مهجاجتحا درنع ىلاعتهللا ض عاف ب اهبانرما هللاو #9 مهلوقوهو هللا ىلع

 | اريتعم ناك ناو هنالطب ىلع لللدلاماق ىذلا لعفلا ةح ىلع ابلد ربتعيال ديلقتلاناف هداسف

 ١ مالا ىلع ترج ىلاعت هتداع نال 6 ءاشحفلاب سمأيال هللازإ لق 8# هلوقب ىناثلا ددو هزيغىف |
 | كرما هنا 6 نوملعتالام هللاىلع نولوقتأ 8 لاصخلا مزاكم ىلع ثحلاو لاعفالا نساحمي |
 مهغلبي لوسر طسوب ريغنم ىنا ءادتبا ىلاعتهللانم عامسلااما معلا قيرطزال كلذو كلذب |

 أ ةويل نورك معو ءاسنالا ةطساوب ةفرعملا اماو ىهاظ هؤافتناو كاذب مهسما ىلاعت هللانا |

 | الوق اهبانىماهللاو مهلوق ناكف ىلاعت هللا ماكحاب معلا ىلا مهل قيرطالف قالطالا ىلع ءاسنالا

 | عقاولا راكتال ةزمهلاو هبرومأملا لوقلا مامتنم نولوقتا هلوق ىاوهو نوا.عيالام هللا ىلع

 | شخلاناف اهعمج ىلع صرحلاو اهبحو ايندلا بلط ةشحافلانا ةيآلا ىف ةراشالاو *هحابقتساو '

 | اهتيذو ايندلا بلطف ةلفغلا لها عقو اذا ىنعملاو . ةئيطخ لك سأر.هنال ايئدلابح شحاوفلا |



 دج 16١ مالا ءزجلا

 نوكك رتبت نار 1 اهيئازدتز اه 96 !ناوؤوت ئايلخز ١ ادئاؤاد 1! عكذض
 دنروز ناكلتو تشن بحاص * دن كجم ىلايزو طبخ مديمد

 مهروص ىلع مهئاَق لاح وهو مهلاوحا ضعبىف ىا ةلمجاىف مهارئال ثيح نم انايا مهتيذدو
 | اراهج نجلاءأر سانلاضعبنانم رتاوناك انل اولثميناب معايا انتيؤر عانتما ىضتقيال ةيلصالا

 مهانيأرل انراصبا عاعشىوقو مهماسجا هللا فثكول ناجلا ماكحا ىف ناجرملا ماك ! ىف لاق + انلع

 تمادام حيرلانا ىرتالأ مهانيأرل ىوقينا ريغنم هيلع وهام ىلع انراصبا عاشو مهفثكولوا

 لخدياكاننادباىف مهلوخد عنتملو مهانيأر رابغلا فالتخاب تفشك اذاف ىرتال ةفيطل ةقبقد
 ثيدحلافو لخلختلاو قرختلا نم اننادباف حورلا وه ىذلا ددرتمللا سفنلاو حيرلا

 هنع نجلا عفدو عورصملا ءارباىف جاتحي دقو (مدلاىرحم مدا نبا نم ىرجيب ناطيشلانا)

 رثك اوا لقاوا ةبرض ةئامعبراوا ةئامثالث وحن هيلجر ىلع ةيوق اصعب برضيف برشلا ىلا
 زوج اذكو هلتقل ىسنالا ىلع ناكولو عورصملا هب سحنالو ىنملا ىلع عّقامتا برضلاو

 نملا لخدول تلق ناف * اهيف ءاوهلا لود زوجي اك ةلخلخم تناك اذا راخمالا ىف مهلوخد

 لخدينا زوي فيطللا مسجلات لق * ناسنالا قرتحالو ماسجالاتلخادتل مدا نبا دسجىف
 عامجا ىلا كلذ ىدؤي الو ماسجالا رئاسوف لخادلا ءاوهلاك فشكلا مسجلا قيراخم ىلا

 لخدياهاو لواحلال بس ىلع .ال ةرواجلاقيرط ىلع الا عمتجمال اهنال دحاو زيحىف ىهاوجلا

 راننم اوقلخ مهلب ةقرحم رانب اوسيل ناو فورظلاىف قيقرلا مسجلا لخدياك انماسجاىف

 أ
ْ 

 مهنا ةراشالا قئاقْلا رحبىفلاق * بلاغلا ءزلارابتعاب ةبسنلاف بارتلا نم مدا قلخاك لصالا ىف
 تافصلا هذهب نونوجحم مكناو ةيناوبملا تافصلا أشنم ىهىنلا ةيرشبلا ثيحنم مكتورياما
 اذهىف مكتوريال مهناف ةفرعملاو ءامسالا مولع ًاشنمىه ىتلا ةيناحورلا ثيحنمال مهتيؤرنع

 ناب ىهنلل ليلعت ( مكيريهنا)هلوق مث .ىهتنا ىتابرلارظنلاب لب ىتاحورلارظنلاب مهنورت متااو ماقملا
 هنم صلخ ال ةنوؤملا ديدش هارثالو كارب ىذلا ودعلاناف هررض نع زارتحالا بعص ودع هنأ

 مهبراحن فيك ليقناف « هدرضنم مظع رذح ىلع لقاعلا نوكينا دبالف هللاهمصع نم الا
 مدعو مهتسوسو عفدب انما امناو مهئابعا ةبراحمب سمؤن+ل انلق * مهارئال نحو مهنع زرتحتو
 لاق هنا ىرصملا نونلا ىذزع  ىور  ىلاعتهّللا ىلا هنم ةذاعتسالاب انبولقىف هاقلاام لوق
 دبك ناف هلع هللاب نءتساف هللاىريال ثحح نم هاري هللاناف هارتال ثححنم كاريوه ناك نا

 مهنيب اندجوا امب * نونمؤيال نيذلل ءايلوا نيطايشلا انلعجانا وف افيعض ناك ناطيشلا
 ىنعم ىلوعمج ءايلوالاف .هاوغاو ضعب نيرق مهضعب راصف ةياوغلاو نالذخلا ىف بسانتلا نم
 هنا هشمنب بهونع ركذو * اللخو اًعيدص هذختا ىا هالون هئم لاقي ودعلا دض قيدصلا

 ةروص ىلع ءاغل هلأسام لك نع هبحيو مالسلاهلع ادم ىنأينا سيلبا ىلاعت هللارما لاق
 كين نا ىبد فرصا لاق ( تئجاذامل) لاق سيلباانالاق (تنانم) هللاقف ةزاكع هديبو خيش
 رشع ةسمح لاق (ىتمانمكؤادعا مكف) مالسلاو ةالصلاهلعلاقف ىنلأستامع كربخاف كببجاو



 فارعألا ةروس مهي 1ؤ4 >-

 | 6 نورك ذي مهلعل 3غ هتمحرو هلضف ىلغ ةلادلا 6 هللاتايا نم لو سابللا لازتاىا # كلذ 9
 | مئابقلا نع نوعروتبف نوظعتيوا قرولا فصخ نع سابللاب مهانغا ثيح هتمعن نوفرعق |

 | تيب عضوم هف سيلف حاورالاب نوحشم ملاعلا ةيدمحلا رارسالافو * ةروعلا فشك وبن
 اهلتكف مالاسالا هس لاق * وهالا كير دوا ما هللا الا هملعي الاع رومعم وهوالا ةيوازالو |

 لجرلا عماجيالناو ةولخلا ىف رتستلاب مالسلاهيلعىبلا سما كلذ ىلع ليلدلاو نيكلاسلا جارعم

 تال ةاويتلا مهلعو ءاملانواخدي رةعجن, هللادبعو نيسملاو نسحلا ناكو * نينايرع هنأ سها

 | دال ناولخ داو ودير ةعامج عماموب » تنك لاق ليتح نب دمحا نع م - ءاملاناكس نع ارتست

 ظ (رزتمالا ماما لخ ديال ةارخ مول او هللاب نمؤي ناكنم ) مالسلاهبلع ى لا ريخ تلمعتساف |

 لا.عتساب كلرفغدق ىلاعتهللاناف دمحااي رشبا لوس الئاقز اك مانملا ف ةللللا كلتتيأرف درجت أوف |

 | ىونمو ةعرشلا ىف لاق * كي ىدتماماما هللا كلعج دقف ليئاربجانالاق تنانمو تلقف ةنسلا |
 ظحلال مالسالا لها ىلا اددوت اهينيزتلاو ندبلا ىف عقاولا ببعلاو ةروعلا رتس بالا سبلب |

 | هيوشيال ثحب ةنفصت تارودكلا نع لقعلا رونيو ىنصي ةنلا كلتن سبللا كلذناف سفنلا |

 | ريغب ناكام ةيمبهبلا لامتالا لبق * ةنلاكلتب هيلع رجؤيو اهظوظحو سفللا ةيوها نم “ىث
 مكتتفال مدا ىري 9 ىلاعتهريغ ركحذ رسلاىف خسيإال ثيحب ممهلا عمج لقاعلا ىلعف * ةين
 | جرخا 8 مكتاوغاب ةنْلا لوخدنم مكعنميناب ةنحلاو ةنتفلا ف مكنمةوبال ىا 6 ناطيشلا
 ءاوحومدا مكيوبا جارخا ةنتف لثم ةنتف مكناتفيالىا فوذحم ردصمل تعن  ةنْلانم مكيوبا
 مكيلع بجوف ىلوا هدالوا لالزا ىلع ردقيناف امهلالزا ىلع هديكب ردق اذا هناف ةنْلا نم
 هءناتتف الاو هعاشا نع مهبهت ىنعملاو ناطبشلل ظفللاف ىهنلاو هتسوسو لوبق نع اوزرتحننا

 سابعنبانعو * مكيوبانم لاح ه# امهسابل امهنع عزتي قه ناطيشلا ةنتف اوابقتالنم غلباوهو

 رفظلا ةقلخ ا.هلع اقول ناك هناف رفظلاهشي نا رفظلان م ناك.امهساملنا امهنع هللاىخر

 امهيريل © عزنلا كلذ ايس هنوكل كلذ رشابس+ل هلا عم ناطيشلا ىلا سابللا عزت دنساو

 | اهدحا الو امهفنا نم اهنايريال كلذ لق اناكو امهتاروع امهلرهظل ىا * اههتاوس
 | عقواملف سأرلارعش ريثك قوحس ةلخت هنأكو الاوط الجر ناك مدآنا ىورم رخ آلا نم
 ١ ضشم ةزحش هلكضإمف ةتلاَق نراه [قلطنافاهاريال» ناو 0| وس تدي هكطلاب

 0 رفتىنمأ مدااي هءر هادانق كتلسرم تسل تلاقذ ىنلسرا اهللاقف هرعشب هتسغ
 هتيرذو هدونج ىا 13 هلبقو وه مكيددي 0 ناشلاوا نانطشلا ىا 14 هنأ 0 تدحتسا

 هانعمو ةيؤرلا ءافتنا ناكمل فرظ ثيحو .ةيؤرلا ةياغ ءادتبالنم :# مهنورتال ثيحنم © |
 رظنرد تفاطلو تفر تاغ زا ناشيا ماسجا ىنعي دشن ئعاناوا | هكىباجزا ] ةيسرافلاب

 نمشد نيج زا رذح دننو ىع تفاثكو .تظلغ ةطساوب اراهش ةاجا“ ناشيلاو داى ث ا

 وب هفخ ىسلا لاح زادنرب ىم * وا موق ورود 1

 تسيب هابشانيزو سوسحنيز هكذاز « تسين ءاكا نازاسنا هكىهرزا

 ١ ا 1 بت جا دست 7 ١ اتت كنا: 0 173 لةال

 د تداكح ناس رد مرابج رتفد طساوارد

 أ ساده ل

 حا كر حودمت 0 سومان توهح زا 3



 ا ارت عم نماثلا ءزجلا

 دوجحو م هوو 00 ا راسل 0 5 ا 0 3 هر تاكا يكح

 مدا ىوغاأك كلذ لمف نم 0 ناطيشلانا كشالو ةحابقلا ةياغىف ا + اه ةقالا

 هؤ فدحام لسق نم وه هي اشيرو م هرش نم هللاب د دعست و امهتا وس امهلت دف ءاوحو ْ

 | ةنيزلا نعربع هينوامحت ةنيزو شيراذ ىا اشير اسابلو لق هن أك هماقم هتفصتميقاو فوصوملا |

 ليقر هنياك مداره مز سابللا نارك ديب ماطلا ةنيز شيرلا نال رئاطلا ى كلير اهلاهيبشت شيرلاب

 ىلاعت لاق حمص ضرغ ةنيزلاناف مكتيزي اسابلو مكت | وس ىراوب اسابل نيسايل كلع الزنا

 زا هكت يسن | نءابل هك هدومرف ٍدهاَز ماما نيسفترد ] ىشاكللا نيسلا لاق م (ةنيزو اهوبكرتل)
 .يجادتم,ىلاعتهإةيثيخ ىلا« يوقتلا نبانلو وف [ مشبو ناك و مشرب ازاشيرو دشاب همأب

 هرضيامم هظفحنو اهمحاص رثست اهنا ثيح نم سوبلملاب ىوقتلا تهبش 4 ريخ كلذ ! هلوق

 | سايل لاق هنأك باذعلا نم قي هنال اصلا لمعلاوه ىدسلاو ةدانق لاق + سوبلملا هظفحماك
 سعاشلا لاق « ةروعلا ىدابوهف 00 ناو رجافلانال باشلانم ريش ىوقتلا |

 انانرع :عوقلا رطسفو ةناما الر ع هلءايحتال نع قران نكرم

 ظفاحا لاق |

 تيسيراو ننهزا. هك سكت ١ سلطا .يابقا.# .دنرخن وجب .مل. تقيقح ناردتق |
 عضاوت ىارب هك سا بل ىتعل ىو ششوو. «ىوقتلا ن مالو ] ىسرافلا ريسهتلا فو *

 تيدا ىفو' مك اهسابا زاك سا رخهل نا (ريخ كلذإ :تشرد اهماحو اهلمدشل ثا نوح دلشوب

| 

| 

 ناكو «ةنللانم | احرخ نيح ءاوحو مدأ فوصلا سيل نم لوا لهو ( هليدد قر هنو قرنم )

 رعشلاو"نفوصلا سلف ئبما ثمحبتيديؤ رجيشلا نم لكأأيو رعشلا نلت مالسلاه لع ىسع
 : ١ دل نحل نئاصلا ,لاق, :راحلصلا مداتخااه. راتخا نم لقاعلاو:نك ايملاةيفت هيفو عجاوتلا ةمالع

 ديفككلم باجحلمس تنمو رومس زان 4# دن قشعب د م 51

 ١ هنطابو هرهاظ نه.ءزجلا كلذ. ةااوش ىراوب اسال تاع ادا مرمب ءالر رح نكاذ | واد

 تافصلا ةآ وسو ٠:سهاظلاىف .ةعيرسشلا ماكحاب ةخسقلا لاعفالا .ةا وس :ىراوب ةعيرمشلا اال

 حورااو باقلا ساباوه ايلا نطابلاف هش رطلا تاذرإب 000 هساسفنلا ةميمذلا |

 ايندلا عبط ةآ وس ىراوي ىلوملا بلطف قددلاوه ىوقتلا نم بلقلا ساباق .ىنخلاو رسلاو

 ا 58 .ىلوملا ريغب قلعتلا ةآوس هبىراوي ىلاعتق حلا ةيحم ىوقتلا نمحورلا سايلو .اهيفامو

 ءاقيلاوه ىلا سالو .ىلاعت هللاىوسام ةيؤد ةاوس هيىراوب ءاقللا عاونا دوهشوه رسلا

 باحمو ددرك ىثالتخو لحيمضم تانعت همه ىنعي ] قاخلا هيوه اوس هبىراوب قا ةيوهب ١

 ا ىراهق تدحو ةف غرب( مولا كلملا نا)رسو دن[ مدس كود كك تادوجو رسزا رادنب

 | ديامت هواج
 كلاب نثر لك شادو نيغ زور تيكلامدوشنوا  تنيلوا كامي كالت
 لطاه مغ هللا لضف نا *: لصطاب هللا الخام ”ىث لكص

 تنيدا [ةوطدوش ىنسي ر ديا: ىبايهر * « تسي ته شهجو ىثييديأ ااح

 ( كلذ )



 0 يا م ةكمالملاد السلاهيلع مدآ حبصا لاقام منو ىريشقلا مامالالاق + هدعوو ىلاعتهللا لضفب |

 هلعملاوس ةعقرلا ىف هلثم صخشالو ةمرلان م هقوف قولخلا نم دال قلزلا ةدالق هدج ىفو ْ

 شوشتوهناكم لديتو هساّشتسا بلسو هسابل هنع عزن ىتح سميرلف مدا مدا اي ةظحل لك ءادنلا ا

 ىصاعملا مؤش فيكف اذكه ةمارك ل كب هللاهمرك !نم ىلع ةدحاو ةيصعم موش ناك اذاف هنامذ |

 انلووا ناكاس دحا لك ىلع ىرجي ىلاعت هللا ءاضقو '

 | ٌدْعوَو رخخهلا ىلع ربصلاب ساو ةنحلاةكبش ىف عقوف ةقيقح ةبحلاةرجش نم لوانت مدا نا معو * |

 ٍ ةيروصلا تالزنتلا دعب ةيونعملا تانقرتلا نم ناكام ناكف دقفلا دعب دجولاب

 أ هححاص ناف ةنساعملاو ةدهاشملاو ةفشاكملا ن رودي دحا اهبرْنا نع ىهنم درجلا كار

 4 اسايل مكبلع انلزا دق ثالثلا تايآلا رخآ ىلا تلزنف اهنف هللاانيصع بايثىف قوطنال |

 ْ ءامنمناتكلاو نطةلا نم ضرالا هتنتاش رطملا ءاموهو ءامسلانم هببس ل لازناب مكل ءانقلخ ىاأ

 ' لعاو * ءامسلا ءام نم اضيإ ماعنالا ماوقف ماعنالا فاوصا نم ةوسكلا نم نوكيامو ءامسلا |

 وهام ضرالا فام لكف ءامسلا ىلا ةيوسنه ةيضرالا ثداوحخلاو ةلباق ضرالاو ةلعاف ءامساانا

 فاّرغالا روس مك 1407

 ا ةنحلا منوي هنأ نظو مدآ معاق مهلاجا ءاضقنا نيح وه 6 نيح ىلا © عافتناو عتمت 1

 | نوربقتو ه6 نودومب اهيفو © نوشيعت ضرالا ىف ىا © نودحن اهيف وه ىلاعت هللا © ل ا
 ا الستمر راصق ةنخلا ىلا دوعيونا باطخلا اذهنومضم نممدأ ممف ءازجلل 6 نوجرخم اهنمو

 ةيرقلا قاطن هطسوىو ةما ركلا سال هدسج ىلعو ةلصولا جان هلا ىلع مهتفاكل ادوحم

 فال لوا ريما "ان معلا
 قارف ناض ملدو اضق لكو مسا تسسدش ناجم نكت لدو”ىوعدهن وك هج

 تثشبم تسد زا دنا تنشره زيت مرد ادا سلو مداققا ردب ىو ٌهدربزا نم هن

 تسلا" مكحح دنا .هتنلسنب الج مكحي علب * حلر ىل دوش ىع رسيم شيع ماقم

 ىلا لضينا ىلا «صا:لوا نه تم ةدهاعملا:نكتلفا ةقشقللا تارك تاذلّم'ءَوَن 0

 هيلطم حل هاصون ىللاعت هللاف قيرطلاىفوهو تولملا هاحافناف ل لاح لا ”ىجحم لق كامكلا ةورذ

 ريقفو ىنع لكل فاك ريدقتلاناف ربب دل اة رحش نم برش,نا دحال تسال اضياو : خزربلا فولو

 رمدتلاىلاةراشأ عوكذلاو .ضيوفتلاوهو ىلزالاريدقتلا ىلا هناقإ هناف ةالصلا مانقولا ىزتالا

 هذه لثمب قلختلا نم دبال اك ذا امهنع ىلكلا ءانفلا ىلا راشا ةدجسلاو . ملستلاوهو ىدبالا
 بلطلاقدصو ةيحلاىفىا نوي و اف ) ىلاعت لاق تاياغلا ةياغىف اهنع ءانفلا نم دبال تافصلا

 مادقامعلا ,شلا ةداح ىلعنونو هم قا بلط فو ةيدوسعلاىلع تاشلاو ربصلاب جر ملا باب عب

 | نونوع : :نوشعت6 ) مالسلاهملع هلوق هيلع لدي ةقيقحلا جلاع ىلا نوجرخم انهنمو 96

 ْ ( نوثعبت نونوماكو |
 ظ |

| 
| 

 ىرنه ىب بيعي سك درخم ارهدنب هك * شابم بيصتىفقشع زاوهجاوخ شوكب
 ىوجس ةيركو دولاب وص ىاعد درك ناهد مك تال نءرادا لم

 | نولوشو ةاررع تدبلاب نوفوطي اوناك برعلانا  ىور  ةفاك سانلل باطخ *# مدا ىناي



 | اديدجمو منلا نم تافامل اريك ذت عباصالا سؤر دنع قبو امهتدب نع كلذ عزن ةئطخلا اباصااملف |

 مهي 1١15 >> نماثلا ءزجلا

 | للح نم ةلح ناك لبقو .ندبلادحملا رظنلا نيبو امهنيب لوح ارون امهسانل ناك ىلقو .مدنلل |
 ىلعىا ه6 امهيلع #8 ةقرو قوف ةقرو ناقزليو ناعقرب اذخا ىا د © نافصخم اقفطو م ةنحلا ْ

 أ دارملا سانتلا مدعل عملاب ىنثملانع ريبعتلا ف امكبولق تغص لببق انقاوث امان[ قفا |

 هرتسيو نتلا قرو كلذ ناك لق هك ةنحلا قرونم © ةنثثلا ريمض هلا عجرينا زاخ |

 ماس :ىارعتملا لبق ىننملا كنم جرخا مدآ ترتساك ىلاعت هللالاقف نبلا كيش اورج شاأنم |
 اهماكىف راجشالا رئاس رمث جرخي ةمكحلا هذهلف ىنعملا لبق ىوعدلا اهنم جرخمي راجشالا

 رتسلاىلا ارداب فيك امهنا ىرتالأ مالسلاهيلع مدآ ندل نم حببق ةروعلا فشكَنا ىلع لئلاو

 باّعلاقيرطب هما كلام ه# امهبر امهيدانو #8 ةروعلا فشك حبق نم امهلقعف ررشامل

 امهمهلا ناب وا مالكلا كلذ كلملا ةطساوب امهيلا ىحواناب كلذ نوكينا لمتحي خيوتلاو

 لب ىلاعتهللامكح ةفلاخل ادصق ةرجشلا نم لك أيل هنال ةريغص مدآ بنذ ناكف اهنف كوكشم

 ةقاوكحلالا غن ةلع هسقن فكان اين ايعيطالبم هبق تثروا ثبح نيعللا ةلاقم ىلع ءانس لكا اما
 امك نايا ايلف هيلعمدقاامبا هنالو هلق هعبط هلمحف هلك !نع عئاملا لازو كلذ ىسنا ىلا

 ةرجشلا كلت نيعىلا (ةرجشلا هذهابر شالو هلوقىفةراشالاناوا هيزنتلل ىهنانا نظهناف هنف

 ذخا مالسلاهيلع هنا ىوراك عوتلا ىلا ةراشالا اهبدارملا ناكدقو اهعون نم اهريغنم لوانتف

 ىلاعت هللا 6 لاق #9 (اهثانال لح ىتما روك ذ ىلع نامارح ناذه) لاقو هديب اهذو اريرح |

 ةلمح 86 ودع ضعبل مكس و لالو امهلوا اءهتيرذو ءاوحو مد آل باطخ ه اوطبها |

 بئذلاو غدللا ىلع رقعلا عبطل ةوادعلا ىلع سلبا عبطف ن.داعتم ىا اوطصها لعاف نم ةيلاج

 سيلبا ةاداعمم انرماو مدا ةفالخ ببسي ةكئالملا نيب هتساير باهذل مدآ ىداعف بلسلا ىبع |

 3 6 عاتمد و و 1ك ,ا و شاكر ا رقم ضرالاىف ملول ةما واع ئذاعإ نبالا نال |

 (ىا)

 | .هنإ ”الافو *ماكر يغ نم ازارابودسةرع وديياملواناتلاةرحشو ايناثمامكلا نم ةرهلا رهظتمثالوا

 ' * امكهناملا 9 امهتباصا ةنخملكنم امهبلع دشا باتعلا اذهب امه تناك لبق .امهبلقىف كلذ

 | ىلع فطع © امكل لقاو ةرجشلا امكلتنع 8 بارعالا نم هللحمالف ءادنل ريسفت وهو

 كلودع اذه اإل ىلاعتهلوق ىلا ةراغا «نيبمودع انك اكيتلا ذرب اهكل نقاملا'ىاامكينأ |

 هك يتاراك لفل! لس كي اناقة اوامحل نك 3ع قدلت دف ةنطا نم امك جر الف كجوزلاو |

 لب لاقف ةرحشلا هذهنع ةحودنم ةنللا رجش نم كتحنمامف نكيملا مدآل لاق ىلا: هللانا ١

 ضرالا ىلا كنطبهال ىنزعبف لاق ابذاك كبف لحي كقلخ نم ادحانا تننظام نكلو كتزعو |

 سادو دصحو ىتسو ثرفع ثرحلاب ىعاو ديدحلا ةعنص معو طبهاف ادكالا شيعلا كانتالمث |

 انيرايىا د انير ع ةبوتلاىلا اعراستو ةّئط+لابافارتعا ه6 الاق © زيخو نحيو نحطو ىرذو |

 # الفتن ناو وه ةنْانم جار ,خالل اهانضرعو ةصصعملاب اهانررض ىا و انسفنا انملظ |

 نيذلا نيكلاهلا ىا # نيرساخلانم نئوكتل © ايون لوبقب ه6 انمحرتو انو تلعن |

 ةرفغملاو رفغتم نا اهيلع بقاعم رئاغصلانا ىلع ليلدوهو اد وف مهظح اوعاب ا



 فارعالا ةروس مسي ١:85 جح

 ةكرالملا تك هاَرَه ةءوس (مهل نإ: عدق ناكو ةكتالملا دنع امهتر وع قاشكنا,.اًمهيرخن أ
 ىق.ةروملا يشكر نإ لق لال لسلمال ان رف فا شكولا نوك ىفو كلذ ملعب مدا نكيلد

 هنع هللا ىضر ىلع رظن عدبملو عابطلا ىف نجهتسم حبق ةجاح ليغ زج كوول دفو ةؤلطلا)
 اذافهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لام اهب ىرب ىتلا نيعلاب اهاريزا نم ارذح هن روع ىلا ا

 فشك حبق دشا امو ريغلا ةءوس ىلا رظالاب كنظ اف ةيترملا هذهب هتءوس ىلا رظنلا ناك |

 يامهنع ىرووامإل ةروعلا ىا هنمتيأرالو ىنم ىأرام اهنع هللاىضر ةشئاع تلاق ةدوعلا

 نم اهنايربال اناكو اهتدوع ىا 6 امهت اوس نم ا ىراو لوهجم وهو امهنعرتس ىذلا ىا

 لصا ىلع عمان وكي نا ىلهتحمو ةينثتلا ىظفل عامجا ةهاركل نينثا نع عملا ظفلب ريبعتلاو

 هنالتءوس ةروعلا تيمسو عمح ىهف ةعبرا كلذو جرفلاو ربدلاىه ةروع لكزا رابتعاب هعذو

 انوكتنا# ةهارك الاوت اما سعال اهلكولا نع ىا 1 ةرجشلا: هذه نع انك امكسهن ام ف ا

 اهوحتو ةبرشالاو ةمعطالاب ىذغتلا نع ءانغتسالاو ةينبلا ةفاطل ىف ةكئالملاك ىا د نيكلم
 نوكينا زاومل اقلطم ءاينالا ىلع مهلضف ىلع لدبال هوجولا ضعب نم ةكئالملا لضفو أ

 لاهل فب وصلا ندنالاو نحلاو ةكئالملا ناب نيإب ىلاعت هللا نا معاد * ىهتنأ ماسجالا ا

 رثبلاىف ولدلا لاسر اك لفسالا ىلا ىلعالا نم 'ىثلا لاسرا ةيلدتلاو ةبضغملا ةلاخلانهو ظ

 ابذاك هللاب فلح نم لوا نيعللا ناكو ابذاك هللاب نيعلاب اهايا هريرغت ببسب ىا * رورغب |

 نيل نه«قدصإ نقتفان)'تيئلا تاع ناف هبرتغاف ايذاك هللاب فلح ال ادحا نا مدا نظو |

 | انعدخ هللا انعداخ نم لو ءاملعلا ضعب ناكو هبلقىف ىلاعت هللا مسا ةمظع نكما هللاب |

 ا امهل تدب :لحتملا اًقاذ املف 00 )مثل بخ رجافلاو مركوخ ن.ءؤملا ( فان ىو

 تفاهتفةيصعملامؤشوةبوقملا اهذخا اهنم لكالا ىف نيذخا اهمعط ادجو املف ىاةمامهتا وس |
 9 امهتروعرب 1 |هريغنا رامخالا فو * احتساف امهتاروع امهل ترهظو اءهسابل امهنع

 لصا ىلا رظنلا نم ابجاح ن كب ضايبلاو نيللاو ةفاطللا دشاىف ارفظ ةنجلا ف امهسايل |

 1 ( كل - ٠١ -نالا حود )

 | ةءوسلا عج ثادوينلاف .امهتروع رتس ابوث اسيلا دق امهذال رخآ الاّنم اهدحاالو امهسشا |

 هتسوسو ةيفيكل اليصفتو انايب سوسو ىلع فطع 4 لاقو # اهفاشكتا ناسنالا ءوسي |

 | ىلا ةيرشبلا امهتقيقح بالقلا دارملا سيلف كلملل ام ىلع ةحجار رخا لئاضف رشبلا عونل |
 سناجتل ةرعاش الا دنع هنم عئام الذا ثحب هيف ىتفملا ىدعس لاق * لاح هناف ةبكلملا ةقيقحلا | .٠ 3 - 5 ٍ عا .٠ : | 05 م 3 1 | أ وع -. ما |

 ا عيوتقلللا ةنب ىلا ناسنالا بلق واف ناسنا وهف انطابو !هاظ ناسنالا .ةنب ىلع لصح نف |

 | نع ةفلتخلا ةيرهاظلا تواكعدلا ناح رخال ناطيشلاو كلملا نك اناسنا:هنوك نع كلذب |

 | ىا هكامهمساقوإ# ةنملا ف نودلخو نوتوممال نيذلا ه5 نيدلاخلا نم انوكتوا ف امهتقبقح |

 | هناىلع ةلالدلل ةلءافملا ةنزب هماسقا نعربع هنا الا طقف سيلبانم عقو اما مسقلاف . امهلمسقا

 | امكل ىلا هر خآ صخش فلح ةلباقمىف فلح ىذلاوهو مساقملا داهتجا مسقلاىف دهتجا |

 ١ امهلزتف ياهل دف #:هريغ قحيف ريا بلطف دوهجللا لذب حصنلاو لوقا امف © نيحانلا نمل |

 | ةلفاسلا ةلزنملا ىلا ةعاطلا ةينترم ىهو ةيلاعلا ةيترملا نم اههطحو ةرحشلا نم لكالا ىلا |



 هده 114 خ- نماثلا ءزجلا

 هللا لضف نم دعبتسيالو (ىراصتلاو دوهيل ىلع اهعصيو مهل هللا اهرفغيف لابجلا لاثما بوئذب
 لها عم هللا نم لدع.كلذو نانغطلاو رفكلا لهاب مهيدغي نا نامالاو مالسالا لها عم ظ

 رزتالولىلاعت هلوقب اولدتساو هذه اوركتا مهناف ةلزيعملل افالخ هتعاط لها ىلع لضفو ةبصحملا
 نلمحتلو) ىلاعت هللا لاق ةئسلاو باتكلا فالخ هلا اوراص ىذلاو «ىرخا دزو ةرزاو

 معا هللاو هرزوب بقاعم رفاكلكنال ةبالاب مهلالدتسا حصي الف (مهلاقثا عم الاقثاو مهلاقثا

 مدااي ةنْلا نم سلبا جارخا دعب مداال اناقو ىا ه مدا ايو لاملا هللاو لالا ةقشحم

 جوزلاو ءاوح *#كجوزووإ# ميركتلاو ةحابالا قيرط ىلع ةماقالا مزال ىا هي تنا نكساو# .
 ناجوز امهل لات نابحطصملا نانثالا اماف هبحاصل جوازملا درفلا ددعلا وه برعلا مالكىف |

 هوجوا معلا لها رثكا هيلعو ءازجلا راد تلعج ىتلا دلخلا ةنجاما ىهو اهبق ىا هك ةنلا ف |
 عاش رئاس ىلع ةعفترم تناكض رالا ىف ةنجوا اهم اطبه ءامسلا ىف ةنجوا مهبتكىف اهوركذ
 ءالشاراداهلعجحو امهل هللا اهدعا رورمسو ةرصصنو معلو لالظو رامثاو راحشا تاذ ضرالا

 ةرجشلا كلت نم لكأيال نا اهبف فلكهنال نطابلاو رهاظلا لها نم نيققحلا ضعب هللعو

 مونالو اهيف سيلبا هيلع لخدو اهنم جرخاو اهفف مان هنالو ةيئازجلا ةذلا ف فاكتالو
 لوقلو جارخالاودرطلا دعب اهيف ناطيشلا لوخد زوجيالو لوخدلا دعب جورخالو ةنلاىف
 ةنلسإ بلع نم افطق ىهتشا رضتحا امل مدا نا ىورا املو ىنخالاك ةنللا دالوا نمانا ليباق

 افطق ىهتشا انابا نا اولاقف مدآ ىنراي نوديرت نبا اولاقف ةكئالملا مهتقلف هوبلطل هونب قلطناف '

 هوطتحوهواسغو هخور اوضقف هلا اوهتناف ةومتنفك دقف اوعجرا مهل اولاقف ةنْلا بنع نم

 ١ فا ككتاب هاذه: د ولزقاوو مؤلف دود ةكيدا م: .ظتلهسل هوعم ور لل ناجم هئلغ قلدصاو:'ةونقكلاو 9 |
 . امانكمم ناك فطقلا اهنم ىهتشا ىتلا مدآ اهيف ناكىتلا ةنجلا ىلا لوصولا نا الولف اولاق

 ةنلانم جرخي لينلا نا تيندقو ءامسلا ىف ال ضرالا ىف اهنا ىلع لدف كلذ نوبلطي اوبهذ |
 أ نم. «6 انتش ثيح نم الكف » معا: لاو اهتيتاسبو ضرالا 'نانج نم اهنا كشالو |

 :«ةرجشلاهذه ابرقتالوقهامكياع اعسوم اهراممو ةنملا عننم اتش ىش ىأ نمو امش ناكم
 ٠ دوعتةحلصم اهركذ ىف ناكولو اهنيستو اهركذ هللا مهبا دقو اضيا ةرحشلا هذه ىف اوفلتخا ١

 نيذلانم اريصتف ىا :6نيملاظلا نم انوكتف #8 ناجرملا ماك! ىف !ذك اهريغ ىناكانااهنعل اننلا

 رركملاخلامالكلا ةسوسولاو .ىهتنا لعفلا اهلك ف ورحخلا هذهب لصوت برعلا نكلو امهلا |

 اهيا هديك نم هباهأدتبا ام لواو اعرش ركتملا وهام هلنيزلل رششبلا بلق ىلا ناطيشلا هيقلب
 ناقرافتف ناتو مامكلع ىبا:لاق.كبكسام هلالاقف اهاعمس نيح امهثنزحا ةحاين امهلع حان هنا
 | م اهتام لاقؤ امهللا سوسوف اهانا مْ امهسفنىف كلذ عقوف ةماركلاو ةمعنلا نم هفاملا ام

 | امهعقولامهل سوسو ابا نيعللا نال ةنقاعلل ماللاو .امهل رهظد ىا ةكامهل ىدبيل "م

 ضرغلاباهروهظ هشامهتاوسروهظ هتسوسو ةقاع ناكالل نكل امهتروع روهظلال ة.دعملاف

 (ىا)



 فارعالا ةرو- مه ١ يح

 هجو ىأ نه لالضالاو ليوستلل مهايا هدنصق لثم اهنم ودعلا موجم داعي ىتلا عبرالا

 ىلا لعفلا ىدع امتاو تحتلاو قوفلا ركذي+ل كلذلو عبرالا دايللا نهراودملا ناتانوسح

 ىتأآلا ناف ةزواجلا فرحب نيرخآلا ىلاو مهيلا هجوتم امهنم هنال ءادتبالا فرحب نيلوالا
 تسلجاذاهني نع تسلج لوقت م مهيناجو مهضرع ىلع راملا مهنع ىفاجتملا فرحنملاك امهنم

 | مهرتكا دجتالو 2 تزواجتو هنع تفرحلا كناكف هل قصالم ريغ هني بناج نع ايفاجتم
 لاق اماو [ دسانشن ارهنم هكدنشاب نارفاكىنعي ] ىسرافل ا ريسفتلا. ىفو *نيعيطمىا «نيرك اش
 ١ وهو اددعتم رششلا اد مهبف ىاردامل (هنظ سيلا مهيلع قدصدقل وت ىلاعت هلوقل املعال انظ

 مد نوفا دلل لاق. نقبل وهو 3ع ريباك دو عوستلا روز ةوهشلا]

 ديراكز جب دياي نانيزك * دز هنعطام قحرد سيلبا هن
 تسارسيلبا نظدوش مسرتةك * تسام سفنرد هكاهيدبزاناغف
 اموهبزا تالا ا زعرا د + :اهرهق نشدطا د فلسا نوطلمؤخ

 كنب قحابو محلصب وا ايدك * كننوراع نيزا ميرا ربرساك
 ىا هي امؤذم 8 كنوك لاح ةنملا نم ىا ه# انم جرخا  سيلبال ىلادت هللا 46 لاق +
 وهودحاو ىنعي اهالك ف نعاضملا نم مذلاو نيعلا زوءهملا نم ماذلاف همذ اذا هماذ نم اموهذم

 هبجعل ريخ لك نمو ةنجلا نم دورطم نيعللاف ادورطم ىا # اروحدم و8 خملبلا بييعتلا
 نمومسقلا ةئطوتل ماللا # مهنم كعبتا نمل © هدعب قولخم لكل ةربع هيفف هسفن ىلا هرظنو

 ينويخ نالمأل 8 مدادالوا زا دياسوت ىبرد :ضااكى ادخبا] ةيشوافلا ضانقمو ةيظرات

 كتيرذ نمو كنم ىا مكدم ىنعمو طرششلا باوج دسم داس وهو مسقلا باوج و نيعمحا

 نوريكملانوراملا ىناخ ديهذه تلاه ةنجلاو رانلاتجاحت ) ثيدحلا ىفو مدا ةيرذ رافك نمو

 ءاشا نم كب بذعا ىناذع تنا هذهل ىلاعت هللا لاقف نيك اسملاو.ءانعضلا ىناخدي هذه تلاقو |
 ناطشلا .نومباتلاو (اهؤلم امكنم.ةدحاو كلو ءاشا نم :كنبمحرا ىتحر تنا ةذهل.لاقو |
 هتعباتم نع لقاعلا رذحيلف هرماام هنه نولبقيف ةروكذملا عبرالا داهملا نم مهينأي نيذلامه |
 موي ناكاذا ثيدحلاىفو نيلخادلا عم رانلا لخديال ىتح هتدابعو هللا ةعاط ىف دهتجيلو |

 ثيدحلااذه ىفو ( رانلانم كؤادف اذه ليقف للملا لهانم لجر نمؤم لك ىلا عفر ةمايقلا |

 نوكي نا لمتحمو هنادعاب هءايلوا ىدق ثىح هيلع مهتماركو هدانعب هللا فطل لاك ىلع ليلد ْ

 هدعوم, هللا زجتتست . ىهف سانلاو ةنللا نما اه ًالملل :رانلا دعو ىلاعت هللا#نا ءادفلا قنعم
 ةادافملاككلذ نوكتف رافكلا نم اهيلا مدي امب ىلاعت هللا اهيضريف نينمؤملا ةاصعو ,نيكرشملاف
 ىلع اورم اذا رانلا حفن نم رافكلاب نوقوتي نينمؤملا نا هانعم مهضعب لاقو * نينمؤملا نع

 ىرقملا نيسحلا نب ركبأبا تيأر مهضعب لاق * مالسالا لهال ءادفو ةياقو نونوكيف طارصلا

 ابا ماقا ىلاعت هللا نا لاق كب هللا لعفام ذاتسسالا اهيا هلتلقف اهنف نفد ىتلا ةليللا ىف مانملا ىف
 | ىفوت نسحلا وبا ناكدقو رانلا نم كؤادف اذه لاقو ىئادف ةفسلفلا بحاص ىرماعلا نسحلا
 | نيململا نم سان ةمايقلا موي "يحي ) ثيدحلا فو ىرقملا ركبوبا اهيف ىفوت ىتلا ةليللا ىف
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 ٍْ 1 ىلا هلوقىف ةلْهللا ةدم ناب كسلا وه ”-ىذلا ذلا ثعبلا ت تقو نا ال ىلوالا ةختناا :تقولا

 توميو هنق قلخا تاوع ىلو الا ةؤعفالا مون وهو م ولعملا د ولامو غلا و ,ظاملان م كنا"إ

 أ 6 ا ع ظن 211 ضع 3 -  ءاه ١ : 1 أ
 ىارتفلاا وج هلك ال هباعد ضعب بدحتتساف ةئس نوعبرا ةيناثلاو ىلوالا ةخفنلانيب و مهعم سلنا ْ

 ظ نيرظنمةمع نا ىلع «(نيرظنملا نم كنا 9هلوق رهاظ لدو اجاردتسا باحتس رفاكلا ءاعد نا ىبع

 نيثالث نبا دوعي مث مرهف سلباب رك رهدلازا لاق سابع نبانعو سلب ا ريغ |

 ذاوووزااوا دكت نامسا ات نا وخ !تفازط كا وشن وفاق |

 لقو .هتفلاخمب باوثال اضيرعتو ئوهلاعشمو هللصلخلا نيب اًريمتو ةابعال ءالتبا هرظنا امئاو |
 نلماعلا رجا عيضيال هنا لعيل ضر لاهو ىلعو ءامسلاىف تضم ىتلا هتداعب !ةأفاكم هرظنا

 نيكل اا 07 قبح معلا ثم *.ىح نم هل احاردتسا كورلا كيلا هاشاو هلهما لقو

 أ لوطاناي راضي الا ىوذلهب راتعالا لصحتل را ىلا عنف ازاتتكل اون[ لارج خيف |
 ىلا تارك دك املا (ةلمعاو ئتاجللا 1 داقو رافكلا سيرت رادلا هذهىف رامعالا

 م هجر 7 ىرابلا مالك ن ال تالم ةظطساوب هلك 5” امنه هت ةادسا و ربغي سلبا |

 ندلخنا ادعامت ةلمالا لع كالذي لطف“ مالطلاهءل# ققوم نأ ”ىرن "1 لالا 1 كو عل

 | هجوريغىلع سلب ال تناكدقو افيرمثت اضيا هتلاسر شمل هلق 5 ناف مسوهاع هللا ىلص ادممو

 لاضذاالا دارخولق"فشلنال اهردفت نوكيألو و سلبا ريغل افيرمشت ن 1 همالك كإذكفيرشتلا ا

 نوعرف' ىلا ا هاّها مالسلا هيلع ىموم نا ةلالدب ةحملا ةماقاأل ن روكي امئاو هممت سشل

 هلا رسثت' هايإ -ةمالك ناكو ناودع امهْناب هملعل امهماظعاو اميماركا دصّق' لو ناماهو

 | *ىتيوغا اهف ف سيلا لاق هه هتكئالم ضعب ناسل ىلعىا 6 مهيدان موب وإ ىلاعتهاوقو
 . ةروريصلل هيف ةزمهلاو عارفا لاو رع لالضأالا ءاوغالاو .فوذحلا مسقاال اعشب هئاعتم ءابلا |

 ه مهل ندعقالا © كنز عب مسقاءهلج الةمحرلانم امور ى ديلا غلاه اخو غطا فنلَب فا

 ! كطارص ىلع ىا ة«كطارصوتةلباسلا ىلع عطقلل عاطقل ادع, م مهب ادصرت هتبرذو مد آلا

 | مدا ىاناؤعأى 'داهتملالا ني ةياتككلراؤمعلاف امالاسالاّن. ذاؤطو) غل ل1 ؟لصوألا نك مقتسملا © |

 | هلغشيامع لابلا:غراف ريصي ىتح دعس رومالا نه ما لسمكتىف داهتجالا بيسي كلهنم ناف |

 ْ ه# مهيديا نيب نم 0 ناش ماع مد 8 مهنا آلم 0 هتءلكب هلادج وتيود دوصقم م ماما ع ْ

 ءاملعلا نمرباكالا ىلع دسحلا مهل نيزاف دسحلا لبق نم اضياو .اهنف مهككعاف ةرخ آلا لبق نم ىا

 امندلا ةهج نم 3 يفلخ نمو 85 ميلاوقاو مهلامحاو مهل اوحا ىف ى اونعطيل مهلام رد خاشملاو

 | خاشملاو نعباتلاو ةباحدلا نم نيمدقتملا قف 0 ةيصعلا لبق نم اضياو اه .مهبغرا

 | كضاعلال مهعقواو تانسحلا ةهج نم 4 5 مهناعا نعو ؛* مهوضغبيو مهنف اوحدب و نيضاملا

 ' ةتططاكرتو معاشملا ةيح ىف بدالا ءوثن ىلع ننديزملاضرحتاف طاتشنالا لق نماضياو . ءايرلاو

 ١ تااسلاةهج نه#ن# مهلث مشن ,عوة#لوبقلا هين اق 2 حار آاو مالكلا ىف عسوتلاو | مظعتلاو

 هب مهدزوا ال م يهاوت و ححاشملا صماوا كرتب مهرماف ةفلاخلا لقنم اضياؤ ٠ مهل اهني زاف

 تاكبحلا نم ع كالقلا دعل اكعادالو هبرال ول ةاراع تاؤطنسب ميكاهاو درلا دراوم

 0 (عيدالا) 3
 هم سس و سس
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 تناكامتاو ( ايان :نيميرا "مدس مدا ةنيط هللا ) السلا هلغ هلوقكو ( د تقلشلال

 هللانا )مالسلاهيلع لاق اك حورلا خفندنع هيف ىلحتلاب هصاصتخالو ©« ىحورنم هيف تفنو ١)

 هب وكت اذا تيط نتورك قلاخىنا ال ىلاعت هلا لاق اك هنف حورلا خفن دعب دوجسلاب مهرما لب

 ادعتسمراصح ورا هيف خفن نادعب مدآ نال كلذو © نيدجاس هل اوعقف ىحورنم هف تشو | ا

 ةرهشل اهركذ لبقرامضالاو ةنملا نمىا هي اهنم » سيلبا اي « طبهاف ةىلاعتهللا د لاق ف |

 ربكت نمو هللا هعفر هلل عضاوت نم ) ثيدحلا فو هنايصع درجلال هريكتل هطبهاو هدرط امنا

 ىونثملا ىفو ( هللاهعضو
 لاضرورغم ىا تناجردنا تسيب .* لامح رادنبز 2كي ىتلع

 دوش نوريب ىجعم نيا ون' زان * دور نوخ سب تاهديدزاو لدزا

 تسه قولخم ره سفن ردض ص نيو + تسدب ريخ انا سلبا تلع
 وجر )نك ىنسو ناد فاض نإ م اديس جكشروم اردوح ةحكرإ

 نامز ردا ددرك كنر نيك ربس نا...« ناحتما:رارؤارض ىناوؤشنا نوح
 ارت سم ديامت يفايص وج هجرك + ىتف : ١ ىا ”نيكرزس» تابعي وج كتالد

 ىلا هاج ايضاق نا رك ذو  سفنلا قالخانم امد نوكسي مهنع هللاىضر باحصالا ناكو
 ذخ ديزي وبا لاقف هريثأت دجنالنكاو هفرعتام فرعن نحت لاقف امو ىئاطسبلا ديزي ىلا

 قبتالىتحة وجهلعفدا ىنمطلب نم لك دلبلا ف دانمكقنعف هءاعو قلعو زوجلانم ارادقم

 تي ىدادشلا و فمج ها لاق ءبذلزرك لافكتلر كلذ نتي وفتسلا هيلي كبش ازيك نم كتضلخمام |

 دي رئاا كيل انجالا وذ مؤللاالو .اشلا قدقسلاالو. 000 كلاالو. انغالاف

 ه6 ىف ىرظنا #9 ادورطمهنوكدعب ناطيشلا 4 لاقؤه موم ذمقلخ لك قرع عطش مراص فس هناف

 ةخفنلا نقووهو منان دعب ءازحلل هتنرذومدأ ىا 6 نوثعبب موب ىلا © 0 قم والاب لاما ئا

 توملا نم وخرو هراث مهنم دخلي و ممتاوغا نم هةحبلسو دحم نا كالذب ندعللا داراو هيناثلا |

 / لاق كةطساوريغنم هبف ةرضحلاىلا ةفاضالاب فرششملا حورلا خفنس هصاصتخال مهيلع هتليضف ظ

 ١ نيليلاكاتبما .نمو.لجتلا راهب قدس لل .ةنبارمتو, منودرلارتقاطلل ل عفان كج: زفت |

 ١ نيطلانممدآ بلاق ةيوستدسب دوجسلاب ةكئالملا ماامرسسلا اذهلو ( هبف ىلحتف مدا قلخ ىلاعت

 أ هققح ةيمك راص هناف ةكمالملا دوحس قحتساف ىلحتل ادنع هكسعو ىهملالا ضميفلا لش ىذلا |

 أ كذا ىال عم ذادق ديراب لابقف» قضاقل نرقتساف املا! درر كلمتز اذان ابجزيتع |

 | ةضءم ىلع ةيوقع صا اذهو مد[. قلخ اهيفو كلا ةلج فال ندعةتج ىف اؤناكو اهناكب نمةنوك
 | ةنملا ف ىا هي اهيف ربكتتنا ف كنأشب قيلبالو كلمقتسيو حصياف ىا 5 كل نوكي اف

 / و نيغاصلا نم كنا طوبهلاب م الل دك أ: 6جرخاف# اهريغىفربكشلازاوج ىبع<فةلالدالو
 | ىلاعت ساناىلع هسنت ةيالاىفو * كربكتل هنأبل وا ىلعو ىلاعت هللاىلع ناوهلا لهاو ءالذالا نمىا

 خا ىحو بتاك ندش دم لاب رد مكي رتفد رخاوا رد

 أ
 أ

 ظ
 ظ

 | مهلاجأ ترخا نيذلا ةلج نمىا # نيرظنملانم كلا قه ىلاعتهللا *6لاق :توملادعبهتلاحتسال .



 خا ىضاق دزن ركيد لاس ىحوج نر ندما زاي نايب رد مشش رتفد رخاوا رد [5] دجامل[١)

 5 رفد رخاوا رد

 - ١ نايب رد مل

 نماثلاءزجلا ١٠1٠١

 هك دحم قالا كعنم #9 “ ه ىأ ىا كام 6 لاق قف ذئنم> ىلاعت هللا لاق اذاف لق هناك قانتتسا

 ْ تاتكلالها مع ققحتيل فاي تانك لماما 2 ىلاعت هلوقىفاك ةلصالودجستنا ىا

 ا نه ل 8 هنم ريخانا 8 ف سيلبا هك لاق له 4 كايا ى سها تقو ىأ 3 كنسعاذا 7

 ايلي داكار نيطنم هتةلخو ران نم تنل كال فررلقا ناره ودبل

 رابتعاب ةلضفلا ظحال ثيح نيعللا أطخادقلو هنمريخوهف ىناملظ فيثكم مج نيطلاو ىتاروت

 رضمملاو ةدالا

 ١[ 1 سخر دودومنأ دش ىنعمزا لفاف * سيبو ديد تروص نسيلبا ىدا:ز

 [؟]لالج رون عشعش ىنيب ان * لاي وكيل ارمشج تروص تسي
 اضيا لقام مو

 تسافص ردنا افص ىنعم ردك هكتيدتلم 0 قت ند 0 دراد هجرا كاخ ترود

 تسالجا رتاج دي دىوزادكش تفك ةتكن * ىلد بحاصوا فصو ردناك كانو: اهنبا

 تسايميكر سكي هكروا هايس كاخرب ىور * تسندرك .عياضرمع رمحا دركوك نتسج

 ىونملا ىفو

 تسردكأ كا ز.وا وران ز نم * تسرتهب كش ىب كاخزا ران تفك

 منشور روبنز نه تملط ز وا * منك شلصا رب عرف سابق سي
 دش ارم الصف لع فو هز فرد ناسلإال كلر قدح تفك

 تل تاج نايا فاشلاب هر تنسافو نافج  كارق هنا
 تسال اهنا نبا .ةراوررع تباقنا : ىاهئارم :نيو كل

 ناسك زا ىبأ حوت نا روب * نابع نمؤم دش لهجوب نا روب

 ءاضن دو نع اقرت نثلنا يدار ركياك وج دش روع قيل ةداز

 نيت ك1 هلبق سم بشي اي * ربا زور ىرحنو تاسانق نيا

 وحب ارىرحن ناو سابق نيا * ور شيب همك و ديشروخ اب كيل

 ا 20

 باوصلاب معا هللا سافق زا * باتموز ور نكم ىو

 درج نكي عج ىلع هتللضفو مدآ ةيدوحعسم فرش ن نا ةمحتلا تاليوأتلا فو © '

 دجسستنا كمنم ام ) ىلاعت هلوقك ةطساو ريغب ريمختلا فرمشب هفرسشت ناو ةينبطلا ةفاع

 مع جاد مس اي دع سرع يووم روصم ريغ انيط مدآ 5 ءابآ 1 0

 نازأ كلدخا خرق مهريوصتو لكلا قلخ ةلزنم هريوصتو هقلخل اليزنت مهريوصتو لكلا قلخي ظ

 داتسالاف هدالوا قلخ ةلزنمب هقلخ ناكف هدالواب ضرالاريمعت هريوصتو هقلخ نم.دوصقملا |

 اودجسا © صصخلا مدعو ظفللامومعل مهلك ةكئالملل اننق مْ 3 ىزاح عما ريمضف ْ

 | وهاما ةدابعلادصق ىلع ةيبجلا عضووهو ىعرشلادوجسلانال مركتو ةحن ةدجسص## مدرال

 نكل ىا *6سيلباالا ل ملت ريغنم صالادعب ةكئالملا ىا  اودجسُ © ةقيقح ىلاعت هلل |
 6 لاق 8 8غ ىلاءت هللادجاس ناك وهفإلاو مم دحيس نم ىا 5 نيدجاسلا نم نكيمل قه سلبا |

| 
| 

١ 
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 نيلحرلأ كادق لوصف لول را اكل تلو ودلال رزان لامع |
 ة«نوركشتام اللت# اهريغو ن رسبالملاو بزانثملاو لك املا نم مهتاملل اببس ن 03 00 رشم 1

 ليصح ىلع ةردقلاو طيلستلاو كيلمتلل عماج ظفل نيكقلا نا ةراشالاو كلا حس

 ْ 5 1 انا 1 وا "تتناك ةيوسذ ةداعسو تنم :لك تاَسلا

 لضفو مرك هبو ناسنالا آلا نيكلا اذهب فرشت ام لاضولاو لوصولا 1 شل

 | دقل ز هلوش هدالوا ىلع هللا نم هيو مدآ دوخسل ةكئالملا صا اذهلو هتفالخ سما م هو ا

 | قريع ادحا نكمل ام ضرالا ةفالخف- كلاتغواو "انّ 110 ققازالا مكانكم |
 | انلعج ىا شياعم اهيف ةصاخ مكلانلعجو ةكئالملانم ءانسلا ىفالو تاناوملا'نم ضرالا |

 نال شيام اهنف“”كلاتعج اوأ"اهب نس ةقدعم ناطتشلاو ناودللاو “كلما نم فتص لك |
 هحور ةشيعم ىه كلملا ةشيعف ةيناسنالاو ةيناطيشلاو ةيناوملاو ةيكلملانم عومم ناسنالا

 ناسنالل لصحاملوءوسلاب ةرامالاهفن ةشيعم ىه ناطشلاةشدعمو هندبةشدعم ىه ناو: 1 اةشنعمو

 | ناطيشلاو ناوبلاو كلملانم دحاو لكل نكت مل اهناو ةيئاسنالا بتاع بيك رتلا اذهب

 ظ ةشدعمو فوفكلا | ىه هريس ةشيعمو دوهشلا ىه هلق ةشيعف ىنخلاو لاو ىلقلا صو |

 | ةمعنىا منلا هذه ركشي نم مكنم اليلق ىا نوركشتام اليلق لوصولاو لاصولا ىه هيفخ

 ْ عنلاب ثدحتلاو واه. كم ملا ا عللا هذه ةيؤرب شياعملا ةمعنو نكمل

 ١ 0 تاليوأتلا ىف اذك رك 30

 ْ دكت دهر نهلا و كا كس" نع مرور وتسوي ولا ولج ةلئاور

 ١ ءاس الا ضعبْنأ - ىور 00 ىدؤي الو اهردق فرعبال نمت لمت اع ةمعنلانا لغا و

 | مل ىلاعت هللا لاقف تاماركلاو تاي آلا كلت دعب هدرطو عب يما نع ىلاعت هللا لأس مالسلا مهيلع

 لجرلااهيا ظقشف هتبلس امل ةىمن كلذ ىلع ىنركش ولو هتطعا ام ىلع مايالا نم 000 |

 | اهانداو ةفرعملاو مالسالا اهالعا ىتلا هتمىلع هللا دمحاو ادج ادج ركشلا نكرب ظفتحاو

 | ةرارع كلك الو كيلع ةيفت ا نات دع كيندال تت عا وا حيبستل قيفوت الثم |

 | دعب قارفلاو بيرقتلا دعب درطلاو مارك الا دعب ةناهالا اهبعصاو رومالا صا ناف لاوزلا
 هدم شالك ىدسستلا لاك": لالا |

 تك حس ٌدككأ زور ركم #24 ىثوخ زور ردف 1

 تسد لناعت تسمع 5 كاب هك تاعك قاس در كل نكم

 ثسدر فراس شقر تلودك 4 تسلا ىزانب تلوذ لعأ اكن
 ناخوس ناشي وخ نمرخزا سس نكح ودنا هشوخ دول تحيبضف

 بوجريز ناغف درادن ىدوس هك * بوك وفعرد تبوقعزا شيب وت
 راك هوادخ درادت شرب نع # راو دلل كولا هدم 1

 5 رحب دقتفا ىرادناح ْز 2 0 رد تسلا ا

 7 < 2 0 ءاا ا[: ا ١ ةاع



 تس 2 222

 هنازيم ةفك ىف عضوبف لجرلا لمعب ءاجيو ملسم ربق ىف هتبقلا بارت فك اهيف اذاف ةرصلا

 هل نم هلالاو اءلعو امكح قحلا نوك تينأ دقف املعال اكح قاخلا نيع هلا الب فن نف |

 لاق *ضفخلاو عفرلا نازيم هدس ىذلا هللا ىنسم ىه ةدحاو نيع الا وه امو ءامسالا عيمج

 | ”ىشلكل باقي ىنمل ىنمو سل سحف ىونعملا نازيملا وهو لدعلااهيف ماقي نكل سوسحم لا |
 | ةكفشا ىازجللا»نذؤلا نال .كابع الا قزوت هيجي ناك نانسللا ئىضقإ/ 151 ءابلعلا"كاق «هتلك اشي

 ءازجلا نوكيل اهريداقم راهظال نزولاو لامعالا ريرقتل ةيساحلا ناف ةبساحلا دعب نوكي نا'

 ىلا ةلحرلا نم مهنكم ناب برعلا ىلع مهلضف ىلاعت هناف شدرقل بالا اهريغو براثملاو ١

 ١ هن مرح ناكس مهنوك بيس نينما اجلا مامات لا ىلا ةلجتزا نمو ةصلا نازااقلا]

 مك 1مم جم نماثلا ءزجلا
 مصمم

 لوقيف اذهام ىردتأ هل لاقشف حجرتف هنازيم ةفك ىف عضويف مامغلا لاثما ”ىشب ءاجنف فخ

 هللا لوقنق لجل نازيملا اتفك ىوةستو نانا هنملعت تنك ىذلا معلا لضف اذه هللاقفال

 نازيملا ةفك ىف' اهعضف ةفيححدب كلملا ىنأف رانلا لها نم الو ةنملا لها نم تسل ىلاعت

 ىلاهبعؤبف ايندلا لابج اهب حجرت قوقع ةلك اهنال تانسملا ىلع حجرتبف فأ بوتيكم اهنف
 1 قاعلا دبعلا اهيا لوقف هودر لوقف ىلاعت هللا ىلا درب نا لجرلا بلطف رالا

 وهو قبأل اقاغ ثانكاو :اهنمإ كل دبال, ناو. ذانلا خلا كان تا تيآر ىهلا لوقف ىلا دّرلا تلطت

 هتققع لوقيو ىلاعت هللا كحضيف اهنم هذقنأو ىباذع هب ىلع فعضف ىلثم رانلا ىلإ رئاس

 ظفاحلالاق : ةنملا ىلا قلطناو كسا ديبذخ ةرخآلا هترريو ايندلاىف

 دياشخي ناقشاع ربو دشخم هنك * ميرك قلخ هكربم تمارك ضفز عمط
 لهايىؤي اذكو نازيم مهل عفربال باسحالب ةنلا نولخدي نيذلا فلالا نيعبسلا نا ملعاو «

 نامقوملا ىف نوئمتيل ةيفاعلا لها نا ىتح اص رجالا مهل بصيف نازيم مهل بصنيالف ءالبلا

 ىهست ةنملا ىف ةرجش تحن نونوكي مهف هللا باو نسح نم ضيراقملاب تضرق دق مهماسجا

 قيقحتلا بابرا لاق 6 باس>ريغب مهرجا نورباصلا ىنوي امنا ) ىلاعت هللا لاق ىولملا ةرجش

 | «تالجسلا بحاص كيدخ هيلا ريشا اك دض هلدجو هنال'نازيملا ف لخدي ىمسرلا دحوتا

 فالخب رفكو ناعيا عمتجال ذا ”ىش هلداعيال هنال نازيملا ىف لخدي الف قيتحلا ديحوتلا اماو

 هللاةملكب ركذلا نم لضفا اهب ركذلاف راكذالا لضفا هللاالا هلال تناك اذهلو تآسو نامبا

 ةفرعملاو معلا ةدايز ىلع ةيواحو تايثالاو ىنألا نيب ةعماج اهنال هللاب ءاملعلا دنع وه وهو هللا

 عمسلاعبس ىهو حراوجلا لامجاالا نيزاوملا لخدتال هريس سدق ربكالا خيشلا ةرضح

 نازيملا لخ دنالف هيونعملا لامعالا اماو . لحرلاو جرفلاو نطبلاو دلاو تناسللاو رصيلاو

 ردابيو تاعاطلا ىلا عراسي نا لقاعلاىلعف * ىرانفلا ىلوملل ةحتافلا ريسفت ىف اذك اهسسحب

 هنتناومو كله رع فلكل دءاجتقلا انك و هور تاتا حشا ىلا: اضومح تاجا لا

 ارارقو اناكم اهنم مكلانلعج ىا 6 ضرالاف مكانكم دقلو ةعفلغلا قزح ىف. لكدو

 انأشتا ىا هك نيناهءاعت مكلانلعجو © مش هجو ىأ ىل !ء اهيف فرصتلا ىلع ؟انردقأو

 معاطملا نم هب شاعيام ىهو ةشيعم عمج اهب نوشيعت ابايسا اهف مكعفانمو 1 انعدبأو

 ( ىلاعت )



 فارعألا ةروس مهي 1/ جمس

 هك ذئموب 20 (كيره لامعا نديجتسإ « هيسرافلاب ىنعملاو اهيدرو اهدبجو اهفيفخو اهحجار

 ىا 6 هنيزاوم تلقت نف و [ ىندوبو تستسار ] ةيسرافلاب # قحلا و ةمايقلا موي ىا
 تانوزوملا فالتخا رابتعاب نازيم عمح نوكي نا زوجبو نوزوم عم وهف نزوت ىتلا هتانسح
 | هلبصتي دبع لك نال عمجاب هنيزاوم لاق امناو ةنمجنلا تاليوأتلا ىف لاقو © نزولا ددعتو
 هنوعن هب نزوي نازيم ه>ورلو هفاصوا ه..نزوب نازيم هنديلف هنالا- بسانت طسقلاب نيزاوم

 ةلباق ةيلاحور ةفيطل ىنخلاو هقالخا هب نزوب نازيم هيفخلو هلاوحا هب نزوي نازيم هرسلو
 | ( قلخلا نسح نم لقنا نازيملاىف عضوام ) مالسلا هيلع لاق اذهلو ةينابرلا قالخالا ضيفل

 ١ قلختاهنورومأم دابعلاو نيملاعلابر قالخا نم وه لب نيقواخلا تون نم سيل هنال كلذو
 ا دنسملا صاصتخا دب لصف ريمض 3 مه 0 لم (عذش اراثتعاب عمجا ه6 كئلواف 88 هقالخاب

 ظ ةيسرافلاب 6 هنيزاوم تفخ نمو © باوثلاوهتاّجنلاب نوزافلا 6 نوحلفملا 8 هللا دمسملاب |

 ه« ممفنا اورسخ نيذلا كئلواف #8 دوب دهاوخ تيصعمي يبس نآو واددركنزو ىاهلمع ]
 ١ نارسلا ىدادحلالاق * باذعال اهضرع ام فارتقاو اهيلع ترطف ىتلا ةءيلسلا ةرطفلا عبيضتب

 اي #8 هفن رسخ دقف هلمع ءوسب كله اذاف هسفن ناسنالا لام ناو املا ساد: كثاهذا

 اورمسخم قلعتم امب هلوق . قيدصتلاعضوم اهب بيذكتلا اوعضو ىنعي *6 نوملظب انناي اب اوناك
 ةيمختلاتاليزوأتلا:ىف 'لاقإو# كياتكتلا ىتدمنيمضت' لَغ انوملظتت ةولعتم انتايابو:ةلودصت امو

 هلهاو لطابلل نزو الف ربلا لامعاو قدصلا بابراو قحلا لهال ةماشقلاموي. هللادنع نزولا

 | لجرلاب ةمايقلاموي ىنؤي هنا - ىورو - 4 انزوةميقلا مون مهل مه الف 9 ىلاعتهلوق هيلع لديو |
 لدت ةياورلا هذهو ىهتنا ةضوعب حانج نزي الف نذويف بورسشلا لوك ألا ليوطلا مبظعلا |
 ؟تثاصا نا ىلع نراهن نككلوأ ءاملعلا شعب هللا: يغض( (ضاخشإلا ىعا.قوزؤملا ن٠ للعأ]

 | امطقو ةلدعملل اراهظا قئالخا هللا رظني ناتفكو ناسل هل نازي نزوت ىتلا ىه لامعالا |

 ءايبنالا مهيلع دهشتو مهحراوجو مهتتسلأ اهب فرتعتف مهلامعا نع مهلأسي أك ةرذعملل
 ١ نا ىورام هديؤيو * باسلا مقوم ىف اهنوأرقشف مهش اح ىف تش اكو داهشالاو ةكئالملاو |

 | ابف ةقاطب هلي رختف رصللا ىدم الحس نوعستو ةعست هلرشنبف نازيملا ىلا هب توي لجرلا |

 | ةقاطبلا لقثتو تالجسلا شيطيف ةفكىف ةقاطبلاو ةفك ىف تالجسلا عضوتف ةداهشلا اتلك ٠

 | هيلع دواق نا  ىور هلم اهنف بتكي ٍبوثلا ىط ىف لمجنام ىعو ةريغص ةعقر ةقاطبلاو |
 قرشملا نيام ”ىلم ةفك لك ىأرف ةماقلا موه بصنم ىذلا نازيملا هيري نا هبر لأس مالسلا

 | ىلاعت هللا لاقف تانسملاب هتفك المي نا رده نم ىهلا لاق قافا املف هلع ىثغف برغملاو |

 نامود ] ىسرافلا ريسفتلا ىف لاقو' + ةقدص نم ةرمب اهتأالم ىدع نع تيضر' اذا دواذاي

 زا ىكيوا نيفكو تسهارهلاس رازه هاح نازيم دومع ىزارد كدسكمم لَم سابع نبا زا-

 ؛ نحنا ايطار م + [ةطيشلل اك قول اهو مدن راو كر دوب هه ةعلأان زل ورا اكلقورت |
 تحجرف قانتسح تنزو لاقف كب هللا لعف ام تلقف مالا ىف مهضعب تيأر.لاق هنا مهضءب ْ

 تللحف تحجرف تانحلا ةفك ىف تطقسو ءامسلانم ةرص تداخل تانسملا ىلع تآيسلا
 1 : مك 5 سميه يي رص سس

 هس د معتم ص جم محض ١



 مهي م5 جمع نماثلا ءرجلا

 أ

ٌ 

 ظ

 أ

]| 

 ا
ٌ 

| 
 أ

| 

 ١ تاذللاووهللةيحاصملا ليوط ناك ةدنك كولم نم كلمنا  ىور  ءاشيامب هيف هللاىضَش ىتح
 لجرب وه١اذاف هباحا نع عطقناف هريغوا داطصالل اموي بقرف بعللا ىلع فوكملا ريثك

 ىذلاامو لجرلا اهياكتصقام لاقف اهبلّقيهيدي نيب ىهو ىوملا ماظعنم اماظع عمج دق سلاج

 ترك ذاماما لاقف ةالفلا هذهىف دارفنالاونوللا ريغتودالا سييولاخلا ءوسنمىراام كب غلب

 ملظم لغلا تدبك لزنم ىلا ىب ناودحم ناجحت نم نالكومىبو ديعب رفس حانج ىلع ىنالف كلذنم

 نك رتولف: ىزلا:قاطا تحب ىلهلا ةرواحور نزلا فيحاصم ىلإ ناملس نقملا :هيرك رعقلا

 ريصتو انافر دوعا ىتح ىمح نم ضرالا شاشح ءاعتراو هتشحوو هقيض عم لزنملا كلذب
 رشحلا ةحبص ىلا كلذ دعب عفدا كلو ةياهن ءاقشللاو , ءاضقنا ىلبلل "ناكل امامر :ىمظعا

 اذهنوكي نم هبذتلب لاح ىأف ىل صو نيرادلا ىأ ىلا! ىزّذاال م مارا فقاوملوط ادراو

 لجرلا اهيالاقو .ىدي نيب ساجو هسرف نع هسفن ىتلا همالك كلملا عمساملف هريصم رمال

 ىتلادذه ىرتاما هللاقف كلوت ضعب ىلع دعاف ىلق كلمو ىشيع وفص ىلع كلاقم ردك دقل

 مهبولق ىلع تذوحتساو اهفرخزب ايندلا مهترغ كوام ماظع هذه لاق ىلب لاق ىدي نيب
 ١ مهتبلسو لام الا مهتاذخو لاج آلا مهتاجاف ىتح عراصملا هذهل بهاتلا نع مهتهلاف اهرورغب

 رارقلاو معنلا رادىلا اماذ اهلامعاب ىزاج مث اماسجا دوعتف ماظعلا هذه رشنتسو ةعنلا ءاهب

 | دقو هبكلملا باتا قحالتو بهذنيا رديإف لجرلا باغ مث راوبلاو باذعلارادىلا اماو

 | نيرمط سبلو كلملا سايل نم هيلعام عزت ىلإلا هيلع نجاملف هتاربع تلصاوتاو هنول ريغت

 اودشناو هبدهعلا رخا ناكف ليللا تحن جرخو

 ارايداو الابقا تالسللا رك * ةمعنم تناك ىتلا نورقلا ىقا

 اراحسا نقرطيدق ثداوحلانا # هلواب ارورسم لدلا دقاراي

 ازاتنلا جا ليل.رخآ :برف :# .هلوا ءباط: ليلي. ننمأتال
 ادغ نوكيو ةفطن سمالاب ناك ىذلا روخفلا ريكشمال تبحح . نيدباعلا نيز مامالا لاق *

 اليكنأ نم بحجم لا لك تيجو .هقلخ ىري وهو هللاف كش نمل بحعلا لك تيجو . ةفيح

 نا ودل جوري اننل او]دليدع نإ :بحفملا لك تيبعو د: والا .عاقنلا ؛ىروهؤز ةرخ الا ءاعبلا

 قحلا قيرطفف دهتجيو ءاضقلاهسأر ىلع ”ىجينا لبق ىضمنمي ريتعيزا لقاعلا ىلعف * ءاقبلا
 , اوعقو نيذلانياف حايرلاكىضمي تقولاو هلوز لق ثوملا ,ابهتو حاورلاو ودغلاىف هل ارك اذ

 دافرهلكأ نائزلا# طقشكسسو ءاوجلا راد ىلا تلا وءاوضم ءاسالا_نيذكييو_لسرلا راكنا ىف

 أ موي ريشنلو لامعالا فيا ىوطتو مدا ىتو نجو كلم نم ملاعلا طاسب ىلع دحا قس

 , انا مهللا قيفوتلا لها ةداعس ايو نالذخلا لها ةواقش انف قيقدو ليج لك رهظيو لاؤدلا

 ىروصلا كلسملا ف ىوسلا طارصلا ىلع ىثعلاو تاعاطلا ةظفاحمو تاقوالا ةيقاسم كلأسن

 | نيي زييقلاو لامعالا نزو ىا 6 نزولاو له نيعماي نيما ىوق اي ءافعضلا نعاف ىونعملاو

 ( اهحجاد )



 ملاع نيزا دوريم

 ل وةىفاك اهانكلعاب بصن عضومفف 5 ؟ نوكينا ىلع اهنم اريثكوا اهك الها |

 دفا ردصم 6 انايب و انباذع ىا 6 انسأب و اهلعا ءاخل ىا :4 اهءاخ هه 6 رده ءانقلخ |

 فاريعالا رو م( ١م زوم

 هش تاس هنال اناس لدللا ىمس ىدادخلا لاق + طول ءونقك ني مس 0 ىا لاخلا عقوم عقاو لعاذلا

 بيعش موقك راهللا فصن ةلولبقلا نم نيلئاق ىا انايب ىلع فطع هن نولئاق مموا و |
 صيصخت ] ىسرافلا ريسفتلا ىف لاق + نولناق مهو ديدش رحىفو راهنلا فصتف هللا مهكاها
 تسي نارد باذع عقونو روصتو دنتحارتساو نيناطار نام كتيب يع غلق كو ةردقتلا

 [ تسرتذيذلر رتبوخ بقرتم ريغ تمعن هحنانح تسارتتخيسو نيمو ريغ ةبلب سن

 ةثاكاما اونياعو انباذع هك انسأب , مه ءاحذا 3 مهعرضتو صؤاعد ىا هي د مهلوعد ناك اش 0 0

 مهتداهشو هيلع اوناك امف مهملظب مهفارتعاالا ىا هي نيملاظ انكاانا ا اميج 4 اولةناالا ) ِظ
 باذعلا لوزت تقو ةبوتلا عفت الهنال تاهبهو صال. ا ىف اعمطو ةمادنو هلع ارح هنالطس

 ىوتملا فو : ”ىحنام اذه نم ىنتسم سنوب موقو نانراقم فيلكتلا عافتراو وهذا

 كرو لاب ىب سلا ديو" 0 لفعإر هل سار و5“ كف كاتم ذل نا وجم

 كانك راوقلا مياهدئار تواكذزك * فارتعا مدنا درك 2

 لاخ رحب رد مدرك انشأ +. لاجر:ذا 'مديشك رش ىرورغ ذا

 حوت دك زج !«راعم انا كسرنا »+ عناؤلز. زم 'هلزدثا 2 لطي. كاسل

 :لك-ا ايزو 1 قاب ع 1 ا هدومهرف نينعا

 نه ىاح رب نيتسار هفلخ دش * نه ىاهتريصب رو يكب

 ىتف ىا ىتةكز ناك ور + ان هكايرد رد محون 'ىدكحح
 نلاسنل يا ةياؤجندلا»لغاةباووخأللا :لاووحالا تقول ءافلا هك هي لسرا نيذلا نلئسنلف

 دارملاوا هوبنجا امع هن نيلسرملا نلئسنلو »-نيلسرملا متبج | اذامنيلئاق رسشحلاموب ةبطاق مثالا

 لفاشو الفم لقت 4 لكس درغ دكريص تقو رد انيس نب ىلعوب هفسالف خيش 0 هلوق )

 لاَ وس (نوم رج ا مهب ونذنعلأسيالو) ىلاعتهلوشب ون ىذلاو او ليت وونكلا سؤ لاؤسلاب |

 مهنا رب ا * باقعلا فقومىف ىناثلاو باسحلا فقومىف لوالاوا مالعتسالا |

 فراوصلا نعو لامجالا ىلا مهتعد ىتاا ىعاودلا نع نولأسي نكلو لامعالا نع نولأسيال

 مالع تنا كلنا انل عال نواوقي نيح لسرلا ىلع ىا  مهيلع نصقنلف ف اهنع مهتفرص ىتلا
 لاحىف مهنع # نييئاغ انك امو 8 مهنطاوبو مهمهاوظب نيملع ىا 6 # بوغلا
 رشحلا موب نولو لسرلانا ملعاو * مهلاوحاو مهلامحا نم 'ىث انيلع ىتخبف لاوحالا نم

 نوظوفحلا نورهطملاو مهسفنا ىلع نوفاخبو مهما ىلع فوحلا دشا نوفاخيو جلس جلس مهلا

 مهطبغي نونمآ ةبعرشلا تافلاخلاب اضيا مهيهاوظالو ةلضملا هبشلاب مهنطاوب كي قم نيذلا

 ىلاعت هللا ىتل نق مهمتا ىلع وخلا نم هيلع نودنلا ىا مهامل نمالا نم هلع مهىذلاىف نويبنلا

 رحسلانمو كرشلانم اًئيرب سو هلع هللا ىلص هيشب ارقم نر هيلدا اهتموا ير دف

 _هللاىصع نملاضغبم هاوس وهلا عاطا نمل ابح هلوسراو ىلاعت هللاداب نيئلنملا» امد «قارها نم

 | [ نتشاذك بش ] ةيسرافلاب ىهو مل وا تمن لبللا ككردي ناوهو لولظلا فالخ ةتوتبلاو |

 انا ّلاوقتاو هلوسرو هللاىدي نيب اومدقتال اونءآ نيذلا ايبا

 ةيآ ناس رد مراهج رتفد رخاوا رد
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 ناصإ مدمس هل



 مه م: ةيح نماثلا ءزجلا
 دع حسو

 فرو طايع !زاوطاو كلامو كلهظأوو هلا نؤطع قبلا عادا واد ساب كاست زها قرط جعاي ١
 هك مسالا

 ضعباي . روصملا مماب تسياعا اي . قدصو دحيو فطلو مارك | نوج ىتفضزا تستيانك |
 | هكىادخ مم لضفاو معا هللاانا هك دوب نانج ريدقتو لاعفارب ضعب درادامسارب تلالد قورح |
 ىملس قياقح رد * متادركيم ادج لطابزا قحو مرئاناد همها اي منكم نابو مئادم |

 ىلصتم هلاصتاب تستراشا داصو . دباو لزا نيبام ميمو . دبا مالو . تسلزافللا . هكديوك

 [ شامت لح ارلاصفنا هنو شياحنك لاح ارلاصتا هنهق.قحللاىفو نكيصفنم ىه لاصفناو |

 ع ل عرف 0 د لصوو لصف زان و ربنياتسهارهج نا

 كاهن قد تناقل ىلا وئاتج ف * ناتو ١ تواتع ىلإ ناعق

 مهفو زكف ْئِوَرَد ا 5 مرجال د موو للف تاككانم أ تسلا 54

 كلل ئوز يدوح رجا نيكحيش « انتل ىزت ووو انك فورت ناكر نوح

 ١ نع اهملع باغ ىتلا ةينآ رقلا تاهباشتملا نم ةعطقملا فورحلانا هبونذ هللارفغ ريقفلا لوب |

 | اهقاقحو اهيناعم مزاولنم وهف اهبف لقام لكو لوضولا لهال اهمهف ىطعاامتآو لوقعلا

 ١ اارفازاك ىدبالا ىدحاولا قمفلاو افلا نكرلا اذهنا ىلا ةداشا اهنفا لوقننا انف |

 ' ةوقلاو الصوم عطقملاو اكرم درفملا راص ىهلالا ىجتلابف ةيلزالا ةيئاذلا ةدحولا ةينسمىف
 ىجهتلا فورح وه ةيمالكلا تاكرملا لصانااك تافاضالاو بسنلا نيعتو اقرف عملو العف

 ةفطنلا وه مسجلا نيعئىلا ةيسنلاب ناسنالا لصانا اكو هللدمللامث دج امش با لصحي بيكرتلاب مث |
 هك كيلالزنا 8# باتك اذه ىا د« باتك نه معاماو ىحسجلا بكرتلا لصحم ريوصتلابمث

 ىلاعت هلوقىفاك هتبقح فام كش ىا ه هنم جرح كردصىف نكيالف #9 ىلاعت هتهج نم ىا |

 قيض هيرتعي كاشلاناف جرحلا نم همزاليامب هنع ربع هنا الخ 6كيلا انلزئاامكشىف تنك نافإ
 | اوباترتال ىا ةمالا دارملاو مالسلاهيلع ىلا هببطاخ هحارشنا هبرتعي نقةيتملان اك ردصلا

 | 'يرحلا نوكينا زوجمو هردض هبقاضئا هنم جرح لاق جرحب قلعتم هنم هلوق :. اوكشنالو
 ناك مالسلا هيلع هناف كونذكي نا ةفاخم هغلبت نم ردص قيض كبف نكيال ىا هتقيقح ىلع

 | ىركذو # لزئاب قلعتم لزناا باتكلاب ىا * هبرذنتل 92 مهبةالاجلا نَع هاهنو ىلاعت

 ' مكلا لزئاام » نوفلكملا اهيا * اوعبلا ٍظ اريك ذت نينمؤملا ركذتلو ىا 6 نينمؤملل

 | مكيدهيام مكيل الزنا ىذلا مكبر نود نم ىا ه# هنودنم اوعتتالو # نا رقلاىنعي *# مكبر نم

 سنالاو نلانم #4 ءايلوا 9: ىلامتهللانيزواجتم اوعبتتال ىا لعافلا نم لاحوهو قحلا ىلا
 | ةلعلا دك أت ديضامو نيءاتلا ىدحا فذخحي 0 نو كلام البلق 0 هلل ةمصعم ىف مهتعاطاب

 ١ يطق كواديلالاو اندر ةلودر اننا الطلع زهك الكل نك ةدماوكيف اناهاقو قلو اوكا ذم ئا
 | ةيضاملا مالا ىلع ىرجامب اوظعتي نا ديدهتلا ىف عرش مث * هريغ نوعش'و ىلاعت هللا نيد نوكذتتو '

 اهدعبامةلمح وه ربخلاو ًادتبم ريثكتا هك كو ثم لاقف مهئال وا نيد عابتا ىلع مهرارصا ببب
 م
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 (اهكالها ١



 فارعالا ةدوس مد مس يس

 هتقتخو تاهبه كلذادتع شف جب ا فا هادا ىتيل ىلاعت هللا ىلا اراف جرخ ١

 ىف دجاس وهو مدهاربا ىلا تعجر مث لاق ىناكم ىف توماو هتيارىنا دوا هللاو لاقو ةربعلا |

 لوشو ىلاعت هللا ىلا عرضت وهو هعومدب ىصحلا ليدقو ماقملا '

 كارا يعل لاتعلا تعلاو + كاوهىف ارط قلخلا تار

 كاوس ىلا:داؤفلا نكس امل:* !ايزاأ, تلا ,ىف/ نكطق ولف

 | نم لاح ىلا رظناف ىهتنا هيضريام ىلع هناعاو هصاعم نع هللا هب لاقف هلعدا هلت تف لاق

 ثيدخحلاىفو لاملاو رقفلا ىلع لاقملاو ىنغلا رثؤت تناو ةعانقلاو رقفلا راتخاو ةطلسلا كرت

 غنم 00 توقلا ليقو قمرلا كسميام ردق ىا (انوق دم لا قزر لعجا.مهللا)

 لضفاب هسفنل وعدياما مالسلاهلع ىلا نال ىنغلا نم لضفا فافكلا نا ناس هفو فارس ١

 ظفاحخلا لاق : لاوحالا '

 ىدتسرخو ىشوردب قادرك ممعنم ىهملا * 05 يسع

 ماقم ىلإ لوصولا .خزم انلامآ ققخو نيكيضولا ديسةنسراث الا نيل نم كاياو هللا الج |

 هنعاسم لكف هدنع رجأ عطشالو هعادو هلئاس ءاحر بحال هنا هيقإب وتلا

 0 ىلوالا ىدامح خاس ىف مالعلا كلملا ةنوعمب ماعنالا ةروس تم

 | سعالا ةدوس اهولتيو ةئامو هيلتلا ضب نوهت كلو

 3 0 م سس سس سم

 ” ذولا ا ( مهلا سافإ) هلوق نم تايآ ام الا ككل تارا 0-6

 2 ا نع اهلا نع حض اوتو هلوق ىلا لشو اهلك مكح «لحلا ] ع |

 5 نيعماي نيم اريرحنو ار ءرَغ اهمتخل هللا انفقو 1 اديمح

 م2 2 نمجحرلا هللا مج 6

 1 دقت ىنعم ىلا (4 ءلا ةقص عم تاذلا هلا 6نرر نذل تاذلا ىلا؛ةراشبا:(١) هي صملا# |

 ا ب نعد هرهاظو هدسج هو ةيدمحلا ةروصلاىلا (صض) هاقيقحو هسفن ىا مسو هيلع هللا

 لجلاب زاثا راهنالو للالنيح نمحر لا شرع هيلعناك ةكع لبجب (ص) امهنع هللا ى ضر نائع

 |: شرع َنِمْؤملاَِسلَق)ثيَدخل ا ىفد هوروأك لقدم نحرلاشرغبو .ٍلسو هيلع هللا صدم دسجومللا |

 بحتحاو سفنلا ضرا لظىف مقواذابلقلانال ةد>ولا ىلاةراشاراهنالو لل النيحهلوقو .(هللا |

 اذاو راهنلاف ناكهيوضب ا و رلا سءشرون هيلع علط اذاّو ليللا ف ناك اهتافص ة.لظب

 ناكهنف لكلا ءانفل ةملظلاورول 2 الز اعل قو ,ءملاب ةنققحلاةدحولاىل ل١|لضو |

 هلوانم لكلا دو>و نآةيبالا ىبف توا اذع وإلا نحر ,| شرع نوكيالوراهن الو ل امل الهتقو

 ىلاعتهنا نيدلا محن خدشلالاقو جةساشاقلا ت اليوأتلا ف اذك هملع كبلاذلوتا تاعكم ايحانملا

 سس ١

| 

 هلا هللا ىتعي «صملا ) هل وش هسفن فرع «محرل /ا ندح ه-رلاهللا مسي هلوقب هتافصو هتاذرك ذدعب |

 ةطساوب ةنلاو ةفرعملا ةملاك لوشل قدصلاو ربصلاب هيلعمناو ةفر عملا و ةحعملل هديع درفهقطل

٠ 
 هروس نبأ مسااي . تسن ازرق مان يلا وانا د هى لاقورعنيسا كيلا رلذاب باتك

١ 



 مد 189 جمع ن.انلا ءزجلا

 كزكتلتإ وقت لققتم ”3 نور قلاب لستم 18 1 1

 موا ةنوافتم ةريثك هي تاجر دم ىلا # ضعب قوف# ىنغلاو ف رشلا ىف ةك مكضدل فد رو

 ركشلاَن م نولمعت اذامّرظْنبل مكذحتميو مكتبي نمةلماعمم كلماعل ىا ءالعاوزالاو د كيا

 عيرسو## دمحاي كبر نا# هيصاعم ىلع همعنب نيعتستال نا ركشلا لاق مالغاي ركشلا قحىف

 عيرس لاق اماو هركشيجلو هللا هانا ام قوقح عاربمل نا نايتالاعيرس هباقع ىا باقعلا |

 ظفالعا لاق :: بيرق تاوهاما لك نال لاهمالاو خلاب فوصوم هنا عم باقعلا |

 ير لازلنا عن 517 * وصمعءارز دهد ثرهبسس هكىتاهمي

 الام عمج دقو ةمايقلاءوب لجرلاب ىنْوي ) ثيدحلا فو ىنبني اك اهاعار نمل (محر ررنفل هناوإ»
 هقفناو لالحنم الام عمحدق لجرلاب ىبؤيو رانلاىلا هباوهذا لاقبفمارحىف هقفناو مارح نم

 وا اهتقول اهلصتمل ةالص نم كيلع ضرف امم ”ىشىف اذهىف تطرف كلعا فتهللاقف لالحفف |

 ملو لالح ىف تةفناو لالح نم تكس ال لوقف اهثوضوو اهدوحسو اهعوكراف د تطرف

 كاهن هي تبهاب تولوا نك سارع يتبق لاما اذه ىف تلتخا:كلعل لاقتف تصرف اه ًاشعيضا

 ىبرقلاىوذنم هيطعت نا كنرما دحا قح تعنم كلدللاقف ”ىثىف هاباملو لتخا+ل برايال
 عيضاملو لالحيف تقفناولالح نم تبسك براي ال لوقيف ليبسلا نباو نيكاسملاو ىئاتيلاو
 كئلواب'ِخ لاق هطعا نا ىترما دحا قح عيضاملو هابا لو لتخا لو ىلع تضرغ امث أيش
 عيضامو اناطعا هناف انطعينا هترماو انرهظانيب هتلعجو هتطعا براي نولوقف هنومصاخف

 ةلكاو كله اهمنقا همت ركش تاه آلا "فق كاقنف ”ئنبف تخلو شئارفلا نم اش

 قلختملا نم رهظيل ةفالخلا دادعتسا ىا لالا ىطعا كلذك نارفكلا ىلع وه نمو ركشلا
 مئاهلا تافص ىلا ىرقهقلا عجر ىذلا نمو دالبلاو دابعلا ىف هسماواب ملاقلا ا مق زاخاب

 هرصبو هعمسو هبلق ىلعمخلاب بقوع تاناوملا تافصب اهليدبت قا تافصعاضانفماعنالاو
 باتنمو ةعبطلا نيلفاس لفساىف نسخ لب هنم جرخ ىذلا بيغلا ناكم ىل لا عجريال وهف

 دقف ةفالخلل اطاص المع لمعو نمآو ىدهلاو ا ةفلاحمو ىوهلاو سفن : ةعباتم نع

 اهييفمارحلا هللا تيب ىلا جحدنا مهدا نب مهاربا نع  ىكح  ىرقهقلا عجري ملو ىدتها
 رظني مهاربا راصف هلاجو هنسح سانلا بجادق ةجولا نسح ٍباشبذا فاوطلافف وه

 مث كشالب خسشلا ىلع تلخد, ةلفغ نوعجار هللا اناو لانا هباحصا ضعب لاقف ىو هلا |
 ىلاعت هللا عم تدةع قنا ىخا اي مهاربا هللاقف ءاكلا هطلاخم ىذلا رظنلا اذهام ىدساي لاق '

 درباو هيلع كمالسب ىلستا ىلعل هيلع لسو ضما ىللاق مث لاق هنع تجر *ىثل دوعا نا

 (جرخ )

 رش 5 ا -- ى  "كلوهاه لاقف قطقتملا قاتلا هل رق ةاقاص ف -نابكلا عم تفل 0 2

 | ىنبع ٌةرثو ىدلو هلاف هيلع لسأو ىتفلا اذه ندا "تنك ءالاو ةحفف ىلع ردقا ال ادع |

 هناحبس هللا نم ىحتسال ىلاو ىرت مكربك دقوه اهو ىلاعت هللا ىلا اراف تجرخو اريغدهتكرت

 | ىبانا ىلا نياو معاي لاقف كبف كيبل هللا كراب هلتلقف ىتفلا تيناف لاق ىدك ىلع اران

 , ىلع وهنم زيمتل هالاو لاملا ىطعا مك ىلاعت هللا نا معاو ه (لأسي لازيالف ةذلوا ةيرشوا



 عيال # دود مج ١١ زخ>

 | هنم للحتسلف 'ىثش 59 رض نعم .ناو هخال هيلكس د :اتناك ناقرإ) الابل اةيلع هلوق تاق ناف *

 ١ ناو هتملظم رده هنم ذخا اص لمع هلنك نا الا مهردالو ناسد1ل نوكيال نا لبق مويلا

 ١ نوح حفكو كلذ ,فالخ .لعر لد (هيلع,لمشر ةيحاض .تاجس نم دخا تانيح هاد
 / هلع نم كاني تكنو تكي نم ىلع اهستكأ نم تايد عضي نا هلدعو هللا مكحف
 | ةمكحو ةحلصمل اذه نا هترك ذت ىف ىطرقلامامالا لاقام ىلع باوخلاذ * اهلمغي مل نه ىطعتف

 | لوقعلا ةكردتالام لك ناكولو دابعلا لوقع ىلع نيدلا دوما :نييجل ىللاعت لاو اهباع علطنال |
 ناريقفلا لوش * ىهتلا داعلا لوقع عوضوم ىلع اليحتسم عئارشلا رثكا ناكل ادودرم

 هريغن و دةحاص يده دلو بريك مدلل بنذلاف . دعتم ذو مزال بنذ ناسذ بنذلا

 | هيذخؤي ناك ناو اذهف الثم سفنلا لتقك ىدعتملا بنذلاو .طقف ةدحاو ةهجدل بنذلا اذهف

 دعلا ىلع ةيانحلا عومو ةهجو عرشلا دح ن ع زواحتل ا ههج ناتهج هلنكل اضيا هحاص ١

 ىف هريغ تانشييدع حرطامو ةقيقحلا ىف هسفن تاآيس لمح هيلع هتانسح حرطو نايس ل اوهحف

 عباد را ود» لاخلا ةقيتحم اعا هللاو ل املا 5 نادجتم كرد هن لاف الضإا هملظالو ىمالا سفن

 مثلاو ءايرلاو ضالخالا لها نيب كلذك ناميالاو زفكلا لها نيب عقاو فذاتخالا ناكا |

 ' لاوق ةالا نطاب روهظو لاحلا ةققح فاشكتا نا.الا لطبملاو ققحلا نيب زم اكحم ناكناو

 ظ وتلا فيجب نابقلا ىدجتو تا نبلا ماتو نوكي اها لاعفالاو
 نيد لهاز ديارب اليواو دنج * نيتسوب هنوكزاب ناج دنك نوج |

 تش]هدغن ابن ناحتما كب ركنا زرع عتساودش نون اعرز وه ناكدزب

 تهذ درادىم زور راظتنا * باشي رزاب دير ى واهب نلق

 قئاف عزوز, دياز اع دؤزم  ئابرتت :لئاب ”تكديوك اذ لاب نابقع زاب

 نوسبلبو اهنوذخأي ىنعي ( نيدلاب ايندلا نوبلتجم ماوقا نامزلا رخآ ىف جرخ) ثيدحلا فو
 ىلاعت هللا لوقف بائذلا يولق مهبولاقو كيل ابنرم ىلحا مهتنسلا) ناللا نم ناضلادواج سامبل |

 ْ لبفكيفا ريحاهيف ملنخلا عدت ةنتف كتلوا ىلع نثغي أل تفلح ىف .نوثرتجم ناعما نوفوتقت ىلا |
 | الا ى 1 ذب ذاق دحاو قا ناف فالتخالا عفريو نطانلاو رهاظلا ححصي نأ نمّؤملا | ١ 1 ةلعا ماو ل اسك اووف ار 0ك طا : 000

 ءارملا نيت فالاتجالا لبق نه كلذ نبل سسانلا ةماذل ةحوتبةعذلا عفوا رانا كدايخلا
 0 هللا انمصع عبي نا قحا قحلاف لاوحالاو صاخشالا فالتخا بسحب لب :لادجلاو |

 ١: باوصلل قيفوتلا ل هانم انلعجو نيقيلا ل صال ليزملا لدجلاو نيدلل. دسفملا فالتخالا نم
 ا 000 0 سانلا اهي د, مكلعجي ىذلا »ىلا عت: ءا د« وهو #باهولا ضم فما م ءركلا ا

 ىو ونار هكت 1 بيسي ىو ل ندش دسم ناب رد مكي رتفد رخادا رد رد
 فئالخلاو .اهسن وف رصتهضر ١ىف هللاع ءافلخ واةيرشلاةقهاسلا مالا ئالخوا ناحلاى كليم |

 ١ هفلخم هنال هتاللخ وهف ىضم نم دعب ءاح نم لكو ةفصولا عمج تئئاضووا ةفلخحلا عمج

 ضاررالا ف هءر ةفيلخو هتقو مدا مدا: قب نم ادحاول سك لعجوه ٠ ةضحتلا تالبوأتلا ف لاق 7

 ادب سم الكذما رداق املاع اريصب اعمس اموق اح ةسفن تافص ةروصومل اعدهر روصدنأ ةفالخلا رسو ظ

 عئاوددد: قحو ىلخ تدوبطا »* اح م ر, تسيج ىمدأ * |



 200 مهي ٠٠١ نمانلا ءزملا

 عفشسا ال كيدي الو كيبل ال لوقيف كيبل لوقا نأ ىئخا خسبش اي.كاقف ىنت ال. تلق |
 اوبرقتو اوحبذ سانلا نا مهللا لو وهو ىتم الا هتيأر اه ىضم مث كيلا رظنا الؤ كمالك |

 قهش مث ىنم اهلبقتف ىف ىوس كيلا هب برشا ”ىش ىلسيلو مهايادهو مهاياحضي كيلا
 هتيراووهترهش هللا م سب لتق هللا ليتق اذه هللا سيح اذه لوس لئاق اذاو اتيمرخف ةقهش |
 ىب لعف لاق كب هللا لزمن تلق يمانم فر اير تعذر هرضال ىف ا كفخ هيلا هقاج تنوأ

 رامجلا فيسب تلتق اناو رافكلا فسب :اولتق ردب ءادهشب لف م
 دو» نانازا رتهب نت ٌةفيح * دوب ناناج “قابرق هن كا نات

 تكشوأ ناحزا هب راد ةشال #* تسود نشط شرة كَل هةكزه

 رافكلا نم لوقي نمل دمت اي 4 كداب متتدببلا طارصلا ىلع العجي نا يركلا للا لأن
 هتدابع ىف هكرشاف رخآ 46 ابر ف هنوك لاح بلطا 6 ىنبا هللا ريغأ 8 انتتيد ىلا مجدا |
 نوكأ روصتب اينكيف ىلثم هاب وب م هاوسام نا لاخلاو ىا ِ ميشا لك :تاو وهو #

 اوعبتا نيملسملل نولوقي اوناك# اهيلع الا سف ل اك بلكت الو # ةيدوبعلا ف هلاكيرش |!

 | نما اماو مكيلع ال اياطخلا نم ملت ام انيلع ب نتكيل ىنعم اما م اياطخ ل لمحتاو انيس

 ةيانج 0 ىا لوالا ىنعملاب هلدر اذهف اياطخلا نم مكلع بتك ام ةمابقلا موي لمحل

 رخآ صخش ىلع اهرارقو صخش نع اهرودص نوكي نا لاحتو اهيلع الا سوفنلا نم سفب

 ىلإ نانا تسلا لوط كر عر اوراق قمرزاواانرالوز ويكاد ز ارقي مايكل و اتي ىح

 ا كحل كنا كلامى لا 0 كبر ىلا مث لقتلا وه ةغللا ف

 | نم قحلا ديكو ىنلا نم دشرلا نيس ىا 6# نوفلتخ هبف 1 يع( 5:

 هدجونف مالعلا كلملا هللاوه مارملا ةياهنو ىتتبملا ةياغ نا لوالا + روما ةيآلاىفو «لطبملا
 بيلا هنال هللا ريغ .باطيال قشاعلا لقاعلاو لكلا دقف دف هدقف نمو لكلا دجو دقف

 ظفاحلا لاق : بوحملا ريغب ىلستيال بحلاو

 مرتشوخ دردابو رطاخ هتسخ تسود ىل * نم هكاود شادن .تدبط |نسدرد

 اقلورشي م ذروتكامر عبق ىسلاراماب اننلع ىنهقر رش وا ء نيج نفي نيفتلا سكت انييلكان ا: قاتاود+

 رسسدق ىدعسلالاق :هب راختفالاو بجعل وءايرلا نم والاو دصقلاة# اهم بولطف ربا

 سيب مادنا درادابق ريز هك * سيدردب ٌةدنب دروا ردق هج
 تلكوام سفنلا بأد اذهو اهلال اهيلع ءوسلاو أوسالا بسكت الف ءوسلاب ةراما سفنلاو

 00 سسسلسُاااُاسلُلُُس7لاُْْساُُُُْْْشُُْْْشْسْس للا سس 11مم ورم يابا ت31 ريشا 2 22 وبلا

 ايآ

 نمناك اذهلو «ىنر مح رام الا ءوسلاب ةرامال سفنلانارب لاق كاي اهو, نارآلاب انكشف ىلا

 | ىلا ريسلابةرومأم سفالا ىا ىهو(كلذ نم لقا الو نيعةف رط ىسفن ىلا ىناكت ال ب ر)مالاسل |هيلع هن اعد ظ
 | ةيدوالا عطش نم بخعل |لضفلا ندم للا دبعوباخيشلا لاق» ةحلاصل !لامعالاو ةيدوبعلا مده هللا

 ءاوهو هسفن هلئاب عطشبال فيك هتاينا راثا هيف نال همرحو هتيب ىلا لصيل رافقلاو زوافملاو |
 هنيغ بندبال هبنذي دخاوم نسفا لكنا ثلاثلاو * ءالوم راثآ هيف ناف هبلق ىل | ءليس دج
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 ماعنالا ةروس

 ١ هللاو هللاالاهلاال) لاقف نرّقا حلما افرك رق هنا هللالوسر نع هنع هللا ىضر سنا, غو 5

 | ىلاعت هلوق ىلا (ىسنو ىنالص نا. ١ ءادف هفوصو هرعش) لاقف حبذ مث 6 نيملسملا لوا اناو

 نحلل ءادق اهو زانلا نم ىتل ءادف:همداو راثلا قما ىذا ءادف .هذلداو:راثلا نم رغعل

 | انه هللالوسراي اولاتف (رالانمقورعل ءادف هقورعو رانلا نمىمظعل ءادف هءظعو رانل!نم

 | مالسلاهيلع ليربج#هب ىنربخا ةعاسلا موقتناىلا ةماع ىتمال لب ال )لاق ةصاخ كل اذه ايم

 ىناح ىف هيلع انا امو ىا دي ىتاممو ىاجمو 8 ( لجو نع ىبد نع دنع هيلع ن كو

 ريدقتاف ةعاطلاو ناجالا نم قاوم :

 نيملاعلا بر لل 8 ةسيالم ىنداب هتفاضاف ماعطلا ديرت كانا اذ كلوقك هتوم اذو هتايح اذ ْ

 6 ترما ا صالخالا :6 كلذبو 89ه هريغ اهبف كرئشا ال ىلاعت هل ةصلاخ ىا 5 هلكيرشال
 ناس هفو . هتما مالساىلع مدقتم ىن لك مالسا نال 5 نيملسملا لوا اناو هريع ينال ١

 مالسلا هياع هصئاصخ نم سيل هبرما ام ناو هب سما امب لاثتمالا ىلا مالسلا هيلع هتعراسم ١

 20 ةامج (ىاحو) ىف ةحذو ىلاعت هللا ىلا ىجارعم

 التت هللا لتنو) لاقو خلا. حوا ذاةةتانع لاو هتبادهو هتححرو هللا لضف نم وه اا

 لوا ىنعي ” نيملسملا لوا اناوإ © مرذمأ هللا لق لاقو

 ىلع ثج ةيلآلا ىفو * ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك ( ىرون هللا قلخ ام لوا ) مالسلا هنلع
 ولو انطابؤ“ ا ضاظ لك نم ىربتا امهتمالعو ضالخالاو لا ْ

 0 للاتين ىلا اجاح تٍحرخ لاق رايد نإ كلام نعو # ةيناذلا ةيلاقئاقحم ققحتلاو ا

 ا اقف مالسلا ىلع درف هيلع تملسف ةلحار الو دازالب 0 6-1 باش اذاو

 نا تلق هيلع لاق ماليا تلقا هلا لاق نبا كباو  تيلك' دنع رمي ؛كاق: نبا ؟ نم :ناكشلا

 ةسمخل ىجورخ دنع تدوز دق لم العم لهو دازلاو ها عطشبال قيرطلا

 لاذ قس امو تلق 6« م ىلابتهلؤق لاق: رخبإلا, ةسال ا ..ذهرامو تلق فرجا

 وهف نيعلا اماو .ىدؤملا وهف .ءابلا اماو .ىداهلا وهف ءاهلا اماو .ىناكلا وهف فاك هلوق اما

005 8 50 
 ةسقن نم ىل اع 3 ودس ىبس

 - اذا ناكو باقع عل حو باسح |

 تاعاطلا

 ا لوهو 0 وح ههجحو عقدي ليللا نج

 0 0 -يركوز

  ةيحشالا كسنلابو دبعلا ةالص ةالصلاب دارا لاقو . كسان دباعلل مهلوق .هنمو ىلاعت للاهل

 | هتوم دنعو هتايح ىف هب ىنأيام لع ىنامت اذو ىايحم اذ

 ١ ىا «ىكنو قالصنا) ةراشالاو © مهنموسانم مالسلاهياع هبىدتقي هب قوراوم اعل يك |
 وه ةالصلا جاهنم ىلع ىريس ا

 ا 0-5 ىلق

 نم بلطلا ىفيهإ كي رشال) هللا انوا ولاو قطع اتلطلا نيلاعلابر هلل ى وسن توم ىأ ( ىباممو 8 ْ

 | :ىيطو لقعو ىرظن نم هللا ىلا دصقلاو بلطل ١ اذه سل ىا «تصا كلذبو ) هاوس بول'دم

 ا دنعو نك رمال داح الادنع مستسا نم

 | كلر هلخ. لو ةونح ةلوغاو هيلا مالعتسالاو هوجو هتع) كاع ةيطل للف لويغأ

 ا عميضلا ل اقداصو املاعو ايدؤمو ايداهو اذاك هيحاص ناك نمو قداصلا وهف داصلا اماو .ملاعلا

 | ىصق تعزت مالكلا اذه تعم املف كلام لاق ءاملاو دازلا لمح ىلا جاتحم الو ىتخالو
 ١ اهلالح ءانفلاراد صيش نم ريخ ىرعلا خيشلا اهيا لاقو هله نا ىباف هايا هسبلا نا ىلع |



 مه ٠؟م خيم نمايلاءزملا

 ١ ندع ةليصتوا لجل (الاوأإ- يقع و نايس ةينإ ةتتيكعو :قزترلا ةيجو_ ةيرلا تيس والا
 | تانسحلا لوبق ةّتسحو ناسحالا ف صالخالا ةنسحو قفوتلا ةنسحو .تآسلاو تانسحلا |

 | سفنلاو سفنلا ضراىف عرزي رذب ةئيلاناهيقرمسلاو © اهلثمالا ىزجالف ةثيسلاب ءاحنمو ث |

 هللا ركك ذب: إلا شيل لق او :لئقلا نهرا فو عرتس ردي ةبسحلاو ' ءوكتلاب "جراما اًهنآل ةئيخ ظ

 جرخال ثيبح اعدل هبر نذاب هنا َج رحب ببطلا دابلاو ١ ىلاعت لاقدقو بواقلا,نامطت |

 دادعالل نا كدنا لعاف + تانسحلا ءاز ا توافنم ثيدحلا ونار قلى ,ءاخناماماو 6 اًدكت الا |

 ل اي ركنا يش وسلا قلب تأسف إ رتقطو دانا ين بنام

 بتارص ناستالل فكالذكفا تفلا فولالا ةنتيمىفو ةئام ت 001 هن قو ةرشغ ت تارشعلا |

 نوكي اهنمردص اذا ىا سفنلا ةينىمىف دحاولا لمعلاف رسلاو حورلاو بلقلاو سفنلا عبرا ْ

 |؟نوكي'بلقلا ةيتزم او: داحالا:ةنتيصف:نهذا:(اهلثماةثس, ةئبيس ءازجوإ) لاق م ةنعب ادحاو |

 | بتوع ىفاو تامل ةيترزعب هنال لاعب نكي ورا ةيئربع ىو تازشملا ةيترقي هنال اهنا ظ
 ةلزتجيب هنال يعاشر الامل: .ةلنلانصواخو زشلا ءافض راد ةّريثك فائضا ىلا فلاب نكي رسل

 رشعب اونسحيا لبق مهيلا نسحادق ىلاعت هللاناىنملا ( نوملظبال معو ) ملعالاو 1 ا
 هيلعلدي مهتانسح فعاضي لب اوئسحا نادعب مهملظيالف ةريثكلا تانسحلا تالماش تانسح |

 «اهظع ار 35 هندل نم تؤبو اهفعاضي ةئنسح كت ناو ةرذ لاقثم مظيال هلل هللا نا ) ل اغت هلوق

 | قحلا نيدلا ىلع مهنا نوعدي نيذلا ةكمرافكل دمحاي 6 لق فه ةيمجنلا تاليو وأتلا ىف اذك
 سفنالاو قاف آلاف بصئامب و ىحولاب ىدشرا كا اب ىبده ا 8 ةيلكلاب اب هوقراف دقو

 ىلا لحن نم لدب ه5 انيد 88 قحلا ىلا لصوم ه6 مقتسم طارصولا مرا تاي آلا نم ظ

 |«سايقلاو..ةغلابض نيدلاةب تقصو ,مانقلا: ىعمب رادصم 0 اطارص ناعما ةطارصلا
 | تللمانم ةلملاو انيدل ناب فطع +4 مههاربا ةلم 8: مايقلاكهلعف لالعال لعاف ضوعك اموق

 سرادتيو ٍتتكيو ىلعو نو دب. هلا ثدح نم ةلمىمسي هداعلهللاهعرشامو هتلما ىا:باتكلا

 اً رطواتتس مهل هلعج ىا هنسو هعرشنمل مهتعاط رابتعاب انيدىمسي و نينم ملا نم هعبتا نم نيب
 | ناكامو وف هيف عوجرال اليم ةلطابلا نايدالانع الئام ىا مهاربا نم لاح 6 افينح 98 |

 اذه فاضا امباو اعرفو الصا مهنيد رومانم ىماىف مهنم مهاربا ناكامىا 86 نيكرشملا نم ظ

 لهاذا نايدالا رئاسل ها بولقىفو برعلا نويعىف امظعم ناك ميهاربا نال مهارباىلا نيدلا

 نم ناكاموإل هلو ىلاعت هللادرف مالسلاهيلع مهاربا نيدىلا نولحتني مهنا نومعزي نيد لك

 دوهيلاو ةكم لهانم المعو ادقع مالسلا هلع هتلمىلع مهنا نوعدي نيذلا ىلع ( نيكرشملا

 كرشملاو هللا نبا حسم مهلوش , ناكرينملا ىراصتلاو © هللا نيا ري نع رب مهل وش نيكرمنملا

 هرسسدق ىدعسلالاق : للاريغ هللانمو رخآ أيش ىلاعت هللا عم بلطي ىذلاوه ةقيقللا ىف
 ادخل رج ادخب زا دنتك انما« ايلاواك دوي تقارط فالخ

 ١ هي ىنالصنا هه اهل وصاي قبسامو عئارشلا عورفب قلعتم هب رومأملانااملىمالادمعا ه6 لق

 هب تبرقتام لك ثسنلالصاو .اهلك ىندابع ىا  ىسنو 9 ةضورفملا سما تاولللا ىنع

 ( ىلا )



 ماعنالا ةروس - 1 ع

 ١ تانسحلا نا لغاو + ىهتنا ذوجمال باقعلاب ءادتبالاو زئاج عنلاب لضفتلا نال كلذ لاقامتاو |

 هريس سدق ىدعسلا لاق : قاعضالا نم دعوام لقا رشعلا

 ىادحلا دتشياوتم' دب از يي“ قار كمن مدع زا ركزت

 رذك ردنا شبع هدز ىنيب هب + رته كيارك نه رسإ ىا زينو
 ايدك انام فقل او ذبل لآ لق:كلالاو: ناتلسخ زمن“ ةلاددعتو الافشنب ذل افكر
 |! ةلافما ادب اكلتفاكالا:اأؤ نمت ىلا تيانسا:.نتل' ”نئاقلا !نوع اك ادا فلنل و - اكشلتأال

 | هلقتببو ةدحاو مهيلا عفديف هتعاطىف ءامصخلا عمتجا اذا دبعلا سلفي الث فيعضتلا ةمكحو |
 | ىلاعت هللانم لضف فيعضتلا نال هنانسح لصا نمال تافيعضتلا نم ىفوب دابعلا ملاظف عست

 |' (هراظغا ىلع ءالاطك لع نايليؤل كيد قوأ ةدحاؤتهدحاو هنأ لا ةالحل اولا“ الفاو ١

 ةنسحو ةناسحم ةنسحو لثمب لثمو ناتبجوم ةتس لامعالا) ثيدحلا فو هتانسح ىلع هناايش ىا
 أ تامنمو ةنلا لخد أش هللاب ارشيالو تامنم وهف ناتبجوملااماف ةئامعنسي ةنسحو رشعب
 ةنسحن ةنسح اماو اهلثم ةئيس ءازخل ةئيس لمع نه لثمب لثماماو رانلا لخد هللاب كرشموهو

 لمن ف رشعب ةنسحاماو ةنسح هتبتك هبلق نم هللااهملعيو هسفن اهبرعشت ىتح ةنسحب مهنف
 | ( هللا ل بسوف ةقفللاف ةئامعسب ةنسحاماو اهلاثما رشع هلف ةنسح

 تسد تشي قىدنكا قاديدن ادرف م شلال هالا كيد: كفككو وبك

 3 بالف هف بغري لب كرتيالثل لمعلل ٍباوثلا بتريدق عراشلان او لعا مكحلا ةلئساىف لاق#

 ةلوق كلذ نف باؤثلا كلذ' هلع بترتيل ىذلا هلع دك وللا 578 لضفا لمعلا كلذ

 نارا هاوار بش دونا قاع سكر رهو تل جعؤو فاظاااتغأ
 | ترفل ف داك 2 00 مالسلاهيلع هلوق كلذ نمو ىحضلا نم لضفا رهظلا ضرفل

 فارقت انام اضفا برغملا ةنسنا عم (ةنس ةرسشع ىتنثا ةدابع هلفللا بتك ءاشعلاو

 دك وللا تن :ارلا ىلع لضفبالف رابخالا ىف ةريثكل كلذ لاثماو:هنف' ةلفغلا :ةزتكل "كلذ* خلع

 3-1 غاسال هنأ معلا لها قفا دقو هرجا بترناو لفاونلانه بتارلاريغ هرجا نيعي ناو

 هن ع غل الو -ك5يزا ننعف ةليضفلاو رجالا ىف ةهيشار ريغوا ةشار ةئسو بجاو ضرفلا

 ضئارفلا ضئاقت ميمتتل تفتش «نتعلا ناك نيل ردق نيغش ناو ماكحالا نم لقن : ةمارلا

 | بحجم ضرف بانم لقت بونالق ةيتارلا نإالا صئاقت ممل ةيئارلا ريغلا لفاوللاو

 بغريو ضئارفلا كرتي ماوعلا ضعب ا لفاونلاب طقسيال ضرف ءاضقف هؤاضت

 | نوتتواهب ضئارفلا طوقنس معزي برغملا دعب ةالصلاك هيلع رجالا ةرثك دروامم لفاونلاف

 | ىحولا ىلع قوقوم راك ذالاو لامعالا روجا بينرتو الاصا عو رشم ريغ كلذو ءاضقلا بانم

 دبعلا عمهتاسحا لاكن ىلاعت هللانا ةي آلاف ةراشالاو © لوقعلا نيمختل هيف مدقال ماهلالاو
 هلف هاب الاهل لاقف*ةتخعاو ةتسح دعا لمعي نا "كتف تاتش بةلام سخعا
 ةشيلاز وع ناو دقلا ناكل .تاسحترعتي اهلا نسما ةدنحم ليغ نا اقبقز خوفي ( اهلها رغم
 ا 0000 موت نسحاى هق هقلخ ناب ؛ ةادعتسالا ةئسخو .مدغلا عزم هع ةنسح نهو |

 ست اة ست تت تستست لتتس .ل تلب ق1 د
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- 

 لاقف عازنلا عقو ىتح هنع هللاىضر ىلع ريغ باحسإلا هدقتعا دمحم تامدقنا ناطشلا ىدانو ْ

- 
 ظ

 مه ١١ د نماثلا ءزجلا

 كلذب ةيردحلا ذخاف قرتحي ملف ةعاس هقنع ىلع هاقلاو امر ست ع داذج نيك نما !راحرأ

 ةعدملا نع بنتين ا لقاعل |ىبعف + بهذلا سبل نمامتا رثك ١ ديدحلاسيلو اديلقت ديدحلا اوسلو

 ىنفقواو ىنيناع لاف كبر لعفام هللبقف ماملاف ىؤر كرايملا نبا نا  ىورو  اهلهاو

 نيدلاف ىودع داعت مل كنا لاقف عدتم ىلا اموب فطللاب ترظن ىلا ببس ةنس نيثالث

 سيل ةعدبلاو ىوهلا لهاا ملعاو + نيملاظلا موقلا عم ىرك ذلا دمب دعاقلا لاح كنكف

 زرالا لاقف مكملا ماعطلا بحاام هلتلقف ىنج انيلا جوزت شمالا لاقاك رشبلاب اصوصخم
 انف ىلا ءاوهالا ءذعنم مكيف لح تلقف ادحا ىداالو عفرت مقا ىرا تلعشل هبانتن اف لاقف
 نب.نتسلعانب ىلع. نبةديذ اوضفر نيذلا مهضفاورلاو انرش لاقمكيف ةضفارلااف تلق عذ لاق

 الغنم لك بقللا اذه مزلو امهنع هللا ىضر رمحو ركب ىنانم هيربت مدعل بلاطىبا نب ىلع
 ةعام هعيابف هسفنل ايعاد ةفوكلاب جرخ اديزنا هلصاو ةباحصلا ف نعطلا زاجتساو هبهذمىف
 اذا اولاقف ىباذ كعيابن رمعو ركب: ىلا نم أربت اولاقو ةفوكلا لها نم ةف/اط هاناو اهلها نم

 اينما وك اوين اهالؤتن:ةف وكلا لها نيزةفاطتيلاق و. نقف ورا :اومسركاذ نف كفار

 دحا ةونغىف ةمزهلا تعقواملهنا باحصالل مهضغب بيسو ةيديزلا اومسف ديز عم اوجرخو

 ايلع اوبحامثنف مهنع افع هفالخرهظ املف من اولاق اعقاو نكيمل وا مكلتقا له ههجو للاءرك

 هوضغباو قابلا اوكرتو

 درب ناكاب ةقعط : زدنا شلسم »* درد سك ةدرب هك دهاوخ: ادخ نوج

 ناك نمل ليوف ةمانقلاموب. ةعافش مهنم لاني 3. [ديدنم ا انحت: قاحلانطلا تحيا 2

 قيرط كولسل قيفوتلا كنق انددسو اندهاو انيولق غزتالو انمصعا مهللا هءامصخ ةءاهطخلا و وام فس

 ةنسحالذا نينمؤملا نم ةنسحلا لامعالاب ةمانقلا مون ءاج نم ىا ه# ةنسحلاب ءاجنم #8 قيقحتلا

 اهيلع نوباثيالو مهلامعا مهعفنتال رافكلانا ىلع عامحالا دقعنا ضايع ىضاقلالاق + ناميا ريغب

 من ىهتلا مهمتارج بسحب ضعب نم اباذع دشا نوكي مهضعب نكل باذع فيفخت الو معنب
 دعب ةلوبقم رافكلا :تانسح ) ثيدحلاىف دروامل ةمدقتملا .تاريخلا ىلع نوباثي اوملسا اذ ١

 رششع هلف ىا هياهلاثما رسشع هلفإ# [ناوكس انثدرد ديايب هكره ]ىشاكلا ريسفتىفو *(مهمالسا

 لاثمالاو تانس اوه اهزيمم لب ريشعلل ازيمم سيل لاثمالاف ىلاعت هللا نم الضف اهلاثما تانسح

 رك ذم هدوفمام ىلا افاضم ناكن او رششع ثناامتا لبقو .رشملل ءاتلا رك ذي+ل اذلو اهزيممل ةفص

 ءاج نمو #8 (ةرايسلاضعب هطقتليإ ىلاعت هلوقك ةنسلا ريمضوه ثنؤمىلا لاثمالا ةفاضال

 دعولا مكحب هك 4 اهلثمالا ىزجالف #8 نيلماعلا نم ناك نم ان اك ةئيسلا لامعالاب ىا # ةئيسلاب

 ةلئامملا هجواشف ظيلغتلا ةباهت ىلع دبالا باقع بجوب ةعاس رفك لبق ناف + ةدحاوب ةدحاو

 ادبؤم مزعلا ناك املف داقتعالا كلذىلع ىتبل ادبا شاءول هنا مزع ىلع رفاكلا ناب بيجاو

 مرجالف بنذلا كلذنع عالقالا مع ىلع نوكيوناف بفنذملا مسملا فالخم دبالا باقعب بقوع

 ىدادحلا لاق * باقعلا ةدايزو باوثلا صقنب * نوملظبإل معو #َ ةله 'م هتبوقع تا
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 ماملالا ةروس معصب ٠76 ججم

 | ضرعتلاو مهقرفت نع ثحبلا نم تسل 4 “ىشىف مهنم تسل 8 ةيواهلاىف لكلاف هدعباماو
 , روك ذملا ىننلل لدلعت 6 هللاىملا مهرما امنا إذ "ىشوف ةذخاؤملاو ةشقانملب مهنم كرصامي نم
 / 6 مهئنمت إله ةمكحلا هيضتقتابسح ءاشي فيك مهربديو مهارخاو مهالوا هدحو ىلوتيوهىا

 | امهناىف ةسيالملانم امهنيبامل ةئنتلاب هراهظانع ربع 6# نولعفي اوناك امب #8 ةمايقلاموي ىا |

 ١ سوؤر ىلع مهل رهظيىا هتبقاع ءوسنم هوبكتراام لاحبنيلهاج اوناك مهنا ىلعاهيبأت لعلل ناببس
 ْ هويام ةلعب ارو رارمتسالا ىلع ايثدلا ىف هتولعش اوناك عينش ”ىش د ىا 8-5 داهشالا |

 ةرخآألا ف ةحسق ةروصب رودتب ايثدلاىف حبق لمتو عينش كَفق لكنا ملعاو * ءازجلا نم

 ١ ءالتباو اناحتما ةنسحتسم ةروصفف هلعافلزرب هنكل اضيا ايئدلا ىف ةحسق ةروصب ناكدقوهو |
 نااريلا تفحتو اًناهاونكعبةنلا تف لايعالا.تااتس نإ هللابذ وعن مسلاب طلتخلا دهثلاكراصف

 | ءاشالاب ةطاحم رانلاتلعجو انث ةهوزكم تناك لا ءاشالاب ةفوفحن,ةنللاتلعَج ىنعي انتاوهشب
 امكف'اهاوع قفو لع اهئوكل اهلمفتن ا نحو اهيلا:ليمت انساوفن نا: ىتض.انلةيونحع تناك للا |
 | ىلاعت هقحىف دقتعي مهضعبو هتافص مهضعبو عئاصلا مهضعب ىنني ةفلتخم اقرف قاف الاىفنا |

 | ةديقعلا نسح نم ءايلوالاو ءاينالا هيلع ىرجام ىلع ىرجمي مهضعبو هداقتعا زوال ام
 ١ ةعبطلاذدحاو سما ىلع عمتجالو ةينبلا ىف دح ال ةفلتخم ىوق سفنالا ف كلذك ل معلا اصو

 ىذلا قيقحلا نيدلاو ىلوملا ىلا لابقالا ىلع حورلاو ىوهلا ىلع سفنلاو ىهشتلا ىلع
 | هراعش ضع كسمتو هبلَغ هقراف نق نطابلاو ىهاظلا قفاوتب دجوب امنا ناسنالا ةيلاك هيف

 ريهشلا خيشلا ةرضح لاق * ىنعملا ريغنم ىوعدلا لها قرفنم وهف ةعمسو ءاير هيهاظبو
 :ةدحالملاب كنارتقا مدع ىلع هللاركشا اهرارسا هللاسدق ىئادهلا ةرضحل ابطاخم ىدنقاهدانفاب

 مهنال رانلا نم نوجرخمال مهنا نظاو لاق حالصالا نع دعب ماذملا ضرك داحلالاناف
 مهاخلل نوصي نيذلا مهو ةيردنلقلا نيعدملا نمو . ىهتنا لاخلا نودب لاقملا ىوعدفف

 نوقلحم لب مهروعشو

 تسومب ىوم ةكتادب ردنلق هار باسح « وربايو ىومو تسشيرب هنىردنلق

 تسوا ردتلت.ةرذكب رسِز اكن اظفاؤ حت, تدلؤس ىودتلقرذ ومازن زا ناش كج

 ظشلغلا ءاسكلاو قلاوجلا نويسليو مها نوقلحي نيذلا مهو ةيقلاوحلا ةعدتبملا قرفلا نمو

 راهتشاهنال ظيلغلاوا قيقرلا سنج نم ناك ءاوس ةرهشلا سابل نع مالسلاهيلع ىنلا ىهن دقو |

 قلاوجللا عفنيالو (سانلا نم دحاوك نك ) مالسلاهيلع لاق دقو نيملسملانع هيزايساو كلذب .
 هرسسدق ىدعسلا لاق : ءايرلا بحاص ءرملا ناك اذا ءاسكلاو |

 تخورف ىناون رد اداب شرك « تخود تدلهس هقرخ اير ىورب

 شاب وشح نوردوك نك هلح نور, * شاف ملقاردهاوخ هذاوأ ركح
 لاقو

 دوس هج كنج تت ثلع را دوب دياب درع دنكح ا!نغرد

 اديدح ذخا هلا نا ىح ىتح ا دع ب لاح بحاص ايوذخي رديح نيدلا بطق خيشلا ناكو *



| 

 ش م 174 نماتلا ءزجلا

 بازغلا ىلا اهاكزرفإ امهكَو ره دخل اق هليتج دا اهفضتنمو ءاهتلا ةرئمرةقلاو سمشلا غلب اذاف

 رمجاي)لاقف ةبوتلابابام هللا لوسراي ىعاو تنا ىباب هنع هللاىضر رمح لاقف (ةبوتلا باب ىف نابرغبف
 هنسنوعبراعارصملا ىلا عارصملانيبامو بهذ نم ناءارصم هل برغملافلخ ةبوتللاباب هللا قلخ

 سمشلا عولط دنع ةلدللا كلت ةحببص ىلا هقلخ هللاقلخذنم حوتفم بابلاكلذف بك ارلل

 عدص امهني نكي نأك ريصبف امهنبب مأتلاو ناعارصملادر بابلا كلذىف ابرمغ اذاف اهب رغم نه

 كلذ لبق ناك نمالا اهلمعي ةنسح هعفنيملو كلذ دعب ةيون دبعلل لش ل ةبوتلاباب قلغا اذاف
 اهناعااسفن عفتمال كيرتايا ضعب ىنأي موب ىلاعتهلوق كلذف مويلا كلذ لبقاك ىزجي هناف انسح

 نامياب سيل هنال تقولا كلذىف ناميالا لقمل امتاو(اريخ اهناياىف تيسكوالبق نم تنما نكن

 (انسأباوأرامل مهتاميامهعفني كيرف إ) ىلاعتهَّللا لاق كالهلا فوخل نامياوهامتاو ةقيقحلا ىفىرايتخا
 لسا يدق دعت لاق

 خاكار/ 'تخداذتا"دسلك ادئاوغندك ٠ ندركهبوت كنا هزوزا دوسةجت
 اشرب تسد درادن هتوك نيادك *« تسد نك هانوك وك هويمزا دنلب

 حصالاوهو برغملانم سمشلا عواط دهاشين مب صوصخم ريغ ةبوتلاو ناميالا لوبق مدعو
 حرش هلعجو هناميا لبق كلذ دعب ارم نكيملو هلبقدلووا اهعواطدعب دلوتن هنا رهاظلاو

 تسبحو مالقالا تحرط تاي الالوا تجرخ اذا اهنع هللاىضر ةشئاع تلاق حصا حيباصملا

 عبس لاحدلا لبق ىدهملا رهظي هللاهمحر ىطوبسلامامالا لاق « لامعالاب داسحالا تدهشو ةظفحلا

 فلالا دعب نيام ةنس ىدهملاءوقيو نينس رشعب سمشلا عولط لبق لاجدلا جرخمو نينس

 اهريغو رفصالا ىنب جورخنم رخا طارشا ىدهملا روهظ لبقو ملعا هللاو نيتئامو عبداوا
 ناميالارذب لوبقل اخلاص اضرا هبلقو ناسنالا سفن لعج ىلاعت هللانا ةيمحنلا تاليوأتلا فو ©

 ( ةلقبلا ءاملا تبنياك بلقلا ف ناميالا تبني هللاالاهلاال ) مالسلا هيلع لاق ام هتبب رتو هتايناو
 ةداهشب بلقلا قيدصت دنع هللا لوسر ادمح ناو هللاالاهلاالنا دهشا ءرملا لوق وه رذبلاف

 مالسلا هيلع لاق اذهلو ةرخ آلا نامزال ايندلا نامز ةعارزلاهذه نامز ناكامباو ناسللا |
 لبق نم ترذب نكتجل اهناعيا رذب ةرخ الانامزىف اسفن عفنيالف ( ةرخ الا ةعرزم ايندلا )
 ةببطلا ةملكلا عفرت ىتلا ةلاصلا لامعالا نم اريخ اهنامياىف تبسكوا ايندلا نامزق

 ةفرعملا رام نم اهبر نذاب نيحلك اهلكا ىبْؤت ةرمثم ةسط ةرحش اهلعجنو هللاالاهلاال ىو

 هاكات تذليل امتنان نكلا لزتو كاضولاو لاوصاولاوةاتهاسملاوأ تنمكلااو: ةبحل او

 اوقرف #8 ىراصتلاو دوهيلا ىا * نيذلازا 8 ديحوتلا قيقحتل قفوتلا انقزري نا

 ةعيش عمج 6 اعيش اوناكوؤ# مهنم ةقرف هلم نعني ل22 كلطمتف 'يونضةراواااؤوادب ىذا هت

 دوهيلا تقرتفا) مالسلاهيلع لاق اهلاماما ةقرف لكع بشت اقره ىا هعبنا اذا سمالا ىلع هعياش لاقي

 ةقرف نيعسو نيتنتا ىراصنلا تقرتفاو ةد>ا والا هيواهلاىف مهلك ة قرف نيعسو ىدحا ىلع

 (ةدحاوالا ةيواهلاىف مهلك هقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتما قرتفتسو ةدحاو الا ةيواهلاىف مهلك ا

 خدنلا لبق ىضاملا رصعلا ىلا رظنلابوهاما نيباتكلا لهانم لك قرف نم ةدحاولا ءانشتساو |
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 ماعنالا ةروس م 1 ---

 ناكاذا لبقي امبا هلال ناميالا لوبق عنمي نابعلا عوقوو اهسفن ةلزنم, ةعاسلا طارشاةنياعمناف

 | تيسكوا تاي الا ضعب نايتا لبقنم ىا اسفن ةفص 4 لبق نم تنمآ نكن+ل 9» ببغلاب |
 , هنا ةنسلا لها بهذمو اصلا لمعلانودب ناميالا عفتيالنا ىضتقت ةيب الا 6 اريخ اهئاعاف ١
 ىرادكسالا ىثادهلاب ريهشلا خسشلا ةرضح لاق * رانلاىف دلال هحاص نا ثيح عفان |

 هلوق نوكينا لوالا .ناهجو ةنسلا لها بهذم ىلع ةي الامذه قيفوتىفىل حال تاعقاولا ىف

 نكمل اهناااسفن عقتيال ريدقتلاو روكذملات مآ ىلعال ردقملا تنما ىلع افوطعم (تبسك وال
 تما لح فجرت قاثاؤءارخا اهياعا تبتكر انو رع اناعاف تن وش لبنك كحال

 ان ذئنيحو كلذل  نورظتتم انا ف نورظنن: ”ىش ىأ اورتل ةثالثلا رومالا دحا نايتانم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هريسفت ىف ىدادحلا لاق *نيرسفملا رثك أ هيلعو اهبرغمنم
 ١ شرعلاتحن سيحتو ةكئالملا ناريط ةعرسف ةعباسلا ءامسلا ىلا اهبعفد سمشلاتب مغ اذا )

* 

 ا اهتامبااسفن عفتسال ريدة اوهبولسا ىلع اضرا دفنا نوكف ردقم تملا ويكي لو روك ذملا ا

 | هتورظتنتام 6 اورظتنا لق 6 اريخ اهناعاىفتبسك وا لبق نم تنمآ نكتجل اريخ اهبسكاالو

 | سمشلا عولطت اي آلا ضعبدارملا ىوغبلالاق * ةبقاعلاءوس نم مكب لحام لابولامكملعو زوفلا |

 | رسثتنيو دحا هي أيالف فورعملا بهذيو ضرالاىف ىصاعملا رثكتو هدابع ةبوتل هتقو ىذلا
 ' دلل ناذقم ىطح اذاق شرعلات حن يملا تسيح كلذ اولف اذاقأ دخلا :هتع ا قوتنألف زكملا

 تقولابهللا ىنأي ىتح كلذك لازتالف رمقلا اذكو اهبرغم نموا اهعلطم نمأ علطت نيانم نذأتستف |

 نذأتسيواهعمدح سف رمقلا اهفاوب ىتح اباوج اهلرحي يف علطتنيانم اهبد تيد اتق او , تدجم ظ

 نودجهتلاالاةليللا كلترادقم فرعيالف لايل ثالثرادقم ناسيحيفاباوج هلرجيالف علطي نيا نم
 اهلبق مانبام لثم ةليللا كلت مهدحا مانف سانلانم ناوهىف ةليلق ةباصع ذئمون مهو ضرالاىف

 ليللابوه اذاق ءامسلا ىلا رظنيو جرخبف كلذ ركتف حبصيالف هدزو دجهتيت موه مئىلابللانم ١
 ترصق مأ ىتءارق تففخأ لوقبف نولظلا هنف نظيو كلذ ركتف ةريدتسم موجتلاو هناكم |

 راظني مث ةيلاثلا ةليللا ف هتالصوحت ىلصيف هالصم ىلا دوعيف موقمث ىنيح لبق تق مأ الص
 مهدجاسمىف ةليللا كلتىف ةدلب لك نم نودجهتملا عمتجبف ىوخلا هبدتشبف حبصلا ىريالف

 رضتحلاك 4# اهنامبا اسفن عفنسال » هلوقل فرظ 46 كبر تايآ ضعب ىنأي موي 8 نيرظتتملاب

 أ الخو كلذ دنع ناكسفرونالو اندنع امكل ءوضال هناف هنماغلطتق: امكبر غم ىلا اعجزتنااكلمأَي
 قئالخلانم امهيف نم كس مث شرعلا تاقدارس ل هاو عبسلا تاومسلا لها هعمسي ءاكب هللا نم |

 اذا مهتالفغ ىف نولفاغلاو نوعرضتيو نوكبي نودجهتملا اهيبف ةمايقلاو توملا فوخنم |

 أ لك عزاني نيريعبلا لثم كلذك ناعفتريف رمقلاو سمشلا عمو ىلاعت هلوق كلذف اهينوتكول

 مهؤاكب مهعفتف نوحلاصلااماف نوكسيو ذئنح ايندلا لها خراصتف اقابتسا هبحاص امهم دحاو

ْ 

 ا
 أ

 ١ هللازا امهللوقبف رمقلاو سمشلا ىلا ليربج هللالسريف عرضتلاو ءاكبلابهللاى لا نورأأجيو

 | ةمادنو ةرسح مهيلع كلذبتكيو ذئموي مهؤاكب مهعفسالف نوقسافلااماو ةدابع مهلبتكيو |

 أ

 أ
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 برعل اتاغل ىهو تاغل عبس ىلع ىا (فرحا ةعبس ىلعنا رقلا لزنا ) ثيدحلاىفو هبرشم اع دق

 لكأرقيل اريسيتواليهست فيقثو ىطو نءلاوناوهو ليذهو شيرقنم ةحاصفلاب نيدوهشملا
 دحاو فرحي ةءارقلا اوفلك ولذا مالسلا هيلع ىنلانم عامسلا طرشي مهتغل قفاوب امب ةفئاط

 مالسلاهيلع ىلا نع تضافتسا ىتلاىهو تاارق عبس ىلعوا قاش فولأملا نع ماطفلاذا مهيلعقشل
 لك تقيضا مث ةباحصلا نم هبّوءارق كرا ناكنم ىلا اهنم فزح لك تفاضاو ةماآلا اهتطضو ا

 مصاعو صاعنباو ورمعوباو ريثك نباو عفان مهو ةعبسلاءارقلا نم اهراتخا نم ىلا اه ةءارق

 نا رقلالزنتامو * عدتم مث ىقايلادحاج و رفاكعبسلا تا ارقلادحاج نا لاقيو.ىقاسكلاو ةزمحو
 عدواو كدوجو حواف ىتح نيعتلا اذه حولىفو حاولالا عيم ىف بّتك ةقيقحلاملاع نم مظعلا

 نود هقالخاب قلختلاوهب لمعلاوه ىلصالا دوصقملاو هتفرعمو هنا رق اهنم لكىف ةللباقلا

 لاق نم لوقمنو : طقف مظنلا هاظ ةياعرو جرا حبحصت

 جررخم تياعر رد دش جرخ * جوعم تركفز شرم دقن

 هريشع و هعيس 500 0 وازع اكل ددقو درا نشاذركا_ قاتم

 ظفاحلالاق

 تياور هدزاحرد ىناوخحيرز نآرق. * ظفاحناسبدوخر كدايرفبدسز تقشغ
 نآرعلا اوتو ال! ئاءاضنلا يساقلا او راق لنا اعلاف ةنكرشلا 06015 كذا
 هللماللا مْموملاب قفكفنارقلا:ةكريب هتقّرخاالؤ:هتتمام تاكنلا ىف“ لاو ٍتاقاىق -لعجو

 فرح لب هلزاك ةالصلا ىف مئاقوهو نار قلاأرق نم هنعهللاىضر ىلع نعو * هتوالت ىلع بظاوملا
 ةوالتلا لها نم رامخالا ضعب نع - ىورو - تانسح رشعف ءوضو ريغ ىلع 0 ةكيصضع ام

 : محرلا نحرلاهّللا مسي )لاق 6 هللاالاهلاال ١ لقاولاق اك ناك ةافولاهتريضح امل هنا يركلانآر قلل
 اوداعاالك اهدسعي لزي مف(ىنسحلاءامسالاهلوهالادلا الهلا )هل وق ىلا «ىتثتل نأ رقل كيلعانل زئاامهط
 ةفرح ناكو * صخشلاهلعشاءام ىلع توملانارهظف ةمبركلاة ب الا هذهىلع تام ىتح هلع

 ةمزخ لاق هللاالا هلال لق هل لقاك ناك ةاذولاهترضح املف هللانع لفاغوهو شيشحلا عيب لجر

 اهانعم ةيماهفتسا له ه6 نورظني له 8 مالسالا ىلع توملل قيفوتلا ىلاعت هللالأسن سلشب

 ىلع تقف ]نبق هناك هراظحناللا نش علت ب ءارطنلا قاف نوو ظننت نومه ”نوزلقش أ قبلا

 ' # ةكتالملامهيتأت نا الا 8 نورظتنياف اوْسْؤي لف باتكلا مهيلع تلزناو ةجحلا ةكملها
 لاقو * ماقتنالاو باذعلاب هسماىا هي كبر ىأيوا 3 مهحاوراضبقل هناوعاو توملا كلمىا

 نايتابرلانانتابدارملاوا:.ئهشنا ةمائقلا تفقوم نب ءاضقلا لضفل فكآلب (كبرىنأيوا)ىوغلا

 4 كبر تايآ ضعب ىتأيوا 8 ىلاعت هلوق ةنيرقب ىلكلا كالهلاو ةمايقلا تايآ ىنعي ةبآ لك

 فسخو برغملاب فسخو قرشملاا فسخو ضرالا ةبادو ناخدلا ىهىتلا ةعاسلا طا رشا ىنعي
 قطع“ لؤازتو جوجأمو جوجأ:و اهبرغم نم سمشلا عواطو لاجدلاو برعلا ةريزجم
 | ”ىجبىهو ةثالثلارومالا هذه دحال نيرظتنم اوناكام مهو ندعنم جرخم رانو مالسلاهيلع

 اوهبش نيرظتنملا قول مهقحلي ناك امل نكل برلا نم ةرهاقلات اي الا“ وا برلا”“ىيجيواةكئالملا |
 مابيه - 2 سم حمس - تدعم

 ©( نيراظتنملاب )



 | رضتحلاك < ايناعا النقا عننا )لونا فرط 4 "كيرززخنإب "وسي ازاي لالا نيرظتللا |
 || نامل لشي اما هنال ناميالا لوبق عنمب نابعلا عوقوو اهسفن ةلزئم ةعاسلا طارشاةنياعمناف

 ىرادكسالا ىئادهلاب ريهعلا خيشلا ةرضح لاق * رانلاىف دلال هبخاص نا ثيح عفان
 هلوق نوكينا لوالا .ناهجو ةنسلا لها بهذم ىلع ةي الامذه قيفوتىفىل حال تاعقاولا ف

 نكمل اهناعااسفن عفتيال ريدقتلاو روكذملاتنمآ ىلعال ردقملا تنمأ ىلع افوطعم (تبسك اإل
 كنا لك بلكتتا ناتلاو نا يهت اهناعاف /تيقك وة ورك انائاراوجا وتقر كح

 | اهئااافن عفتيال ريدقتلاوهبولسا ىلع اضيا رشنلانوكف ردقم فللاىف ربتعي نكأو روكذملا |

 | هثورظتنتام ه اورظتنا لق 86 اريخ اهناعاىف تبسك وا لبق نم كنا نكت اج طك لاول

 انأ ذئتيحو كلذل 5 نورظتنم انا 8 نورظتنت ”ىش ىأ اورتل ةثالثلا رومالا دحا نايتانم |
 | سمشلا عواطت اي آلا ضع دارملا ىوغبلالاق * ةبقاعلاءوسنم مكب لحامب لابولامكلعو زوفلا
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هريسفت ىف ىدادحلا لاق *نبرسسفملا 0 هلعو اهيرغم نم

 شرعلاتحن سيحتو ةكئالملا ناريط ةعرسوف ةعباسلا ءامسلا ىلا اهبعفد سمشلاتبىغاذا)
 تقولاب هللا أي حت كلذك لانتالف رمقلا :اذكو اهبرغم نمؤا اهعلظم نم اطفال نذأتتف |

 ةلل رادقم ىضم اذاف شرعلات حن سمشلاّتسخح كلذ اولعف اذاف دحا هنع ئهنيالف ركمملا

 اهلبق مانيام لثم ةليللاكلت مهدحا مانف سانلانم ناوهىف ةليلق ةباصع ذئمونمهو ضرالاىف
 لدللابوه اذاف ءامسلا ىلا رظنيو ج رخسف كلذ ركنف حيصلالف هدزو دجهتي# مون م ىلابللا نم . |

| 
 رظنيي مث ةيناثلا ةليللا ىف هتالص وحن ىلصيق ه هاللصم ىلا دوعف موشمأ ىنح لبق ت تو مايقال |

 مه دج اسم ىف ةلدللا كلتى ةدلب لكن نودحوهتملا عمتجسف فوخلا هبدتشدف خيطلا يدريالف

 هللانا امهل لوقف رمقلاو قبسشلا لا ليربح هللا لسربف عرضتلاو ء ءاكبل اب هلل | ىلا نورأحو |

 قئالخلانم امهيفنم يكس مث شرعلا تاقدارس ل هاو عبسلا تاومسلا لها هعمسي ءاكب هللا نم

 اذا هيا ىف نولفاغلاو نوعرضتيو نوكسي نودجهتملا انيبف ةمايقلاو توملا فوخ نم
 ا رمقلل رونالو سمشلل ء ءوضال نإدوا برغملا نم اعلطدق رمقلاو سمشلاب

 لك ع زان نيريعبلا لثم كلذك ناعفتريف رمقلاو و سمشلا عمجو ىلاعت هلوق كلذف انيق وكيف

 مهؤاكب مهعفنف نوحلاصلااماف نوكبيو ذئنيح ايندلا لها خراصتيف اقابتسا هبحاص امهم دحاو

 ةمادنو ةرمسح مهيلع كلذ تكيو دئموب مهؤاكب مهعفتي الاف نوقسافلااماو ةدابع مهلبتكيو |

 | تيسكوا 8 تاي آلا ضعب نايتا لبقنم ىا اسفن ةفص ه6 لبق نم تنمآ نكت+ل هه بنغلاب
 | هلا ةنسلا لها بهذمو حاصلا لمعلانودب ناقل عضال ىضتقت ةيإ آلا 6# اريخ اهتاعاىف |

 | رشتنيو دخا هب سمي الف فورعملا بهذيو ضرالاىف ىصاعملا رثكتو هدابع هبوتل هتقو ىذلا

 | نواتسءاهمتدجسفن نقلا اهتفاو ىح اباوج اهلرجحي رف علطتن,انم اهبد كيداتناو  تدحش

 | نودجهتلاالاةليللا كلترادقم فرعيالف لايل ثالثرادقم ناسبحبفاباوج هلرجالف علطي نيانم

 | ترصق مأ ىتءارق تففخأ لوقف نوّظلا هنف نظيو كلذ ركتف ةريدتسم موجنلاو هناكم |

 ١ الحوك”لذ دنع ناكسفرونالو ك6 امكلاءوضال هناف هئماعلطتف انكيكغم لا اهمية اكرتعأي ا

 ماعنالا ةروس م طف ص 6



 اوهبش نيرظتنملا قول مهقحلن اك مل نكل برلا نم ةرهاقلا تاي الا ”ىجعوا برلا”ىعواةكتاالملا .|

 مي 17 نماثلا ءزجلا

 برعل |تاغل ىهو تاغل عبس ىلع ىا (فرحا ةعبس ىلع رقلا لزنا ) ثيدحلاىفو هبرشم لع دق

 لك ارقيل اريسيتواليهست فيقثو ىطو نءلاوززاوهو ليذهو شيرق نم ةحاصفلاب نيدوهشملا

 دحاو فرحي ةءارقلا اوفلك ولذا مالسلا هيلع ىنلانم عامسلا طرمشب مهتغل قفاوب امب ةفئاط

 مالسلاهيلع ىلا نع تضافتسا ىتلاىهو تاارق عبس ىلعوا قاش فولأملا نع ماطفلاذا مهيلعقشل
 لك تفيضا مث ةباحصلان ف هبةءارف رثك ١ ناكنمىلا اهنم فرح لك تفاضاو ةمالا اهتطضو |

 مصاعو صاعنباو ورمجوباو ريثك نباو عفان مهو ةعيسلاءارقلانم اهراتخا نمىلا اهم ةءارق
 نا رقلالزنتاملو * عدتبم مث ىقايلادحاج ورفاكعبسلا تا ارقلا دحاج نا لاقيو ىئاسكلاو ةزمحو

 عدواو كدوجو حواف ىتح نيعتلا اذه حوليفو حاولالا عيمىفبتبك ةقيقلاماءنم مظعلا |
 نود هقالخاب قلختلاوهب لمعلاوه ىلصالا دوصقملاو هتفرعمو هنا لعل كهف كك ةطاقلا

 لاق نم لوقمنو : طقف مظنلا هاظ ةياعرو جرا حبحصت |

 ج رخب تياعر رد دش جرخ * جاوعم تكف 0 دش

 هريشع و هعبس تا ارق رد * هرس تاحدم نتاقزكا :تفازتس

 ظفاحلالاق

 تياور هدزاحرد ىاوخرز نارق * ظفاحناسدوخركدايرغبدسرتقشع

 نايعلا اووطول الا عنواضتلا عيجاتلاالاو مواقعنا طال نقلا 3 كلو
 هلماخلا :نْفوملاب كفنكفناارقلا:ةكربب ةتقزخاالو:هتتسمام:قاتنلا ىف“ قلاو' تاَقاىق -لعجو

 فرح لك هلناك ةالصلا ىف مًئاقوهو نار قلاًأرق نم هنعهللاىضر ىلع نعو # هتوال:ىلع بطاوملا
 ةوالتلا لها نم راخالا ضعب نع -ىؤرو"ت تان رشعَف ءوضو ريغ ىلع 00 ةسدحهئام

 : محرلا نحرلاهللامسب )لاق 6 هللاالاهلاال ١ لقاولاق اك ناك ةافولاهنرضح امل هنا ميركل انآ قلل

 اوداعاالك اهدبعي لزب مف(ىنسحلاءامسالاهلوهالادلاال للا )هلوق ىلا «ىنشتل نأ رقلكيلعانل زئاامهط
 ةفرح ناكو * صخشلاهلعشاءام ىلع توملانارهظف ةميركلاة ب الا هذهىلع تام ىتح هللع
 ةمزخ لاق هللاالاهلاال لق هل لقاك ناك ةافولاهترضح املف هللا نع لفاغوهو شيشحلا يب لجر
 اهانعم ةيماهفتسا له ه نورظنم له 8# مالسالا ىلع توملل قيفوتلا ىلاعت هللالأت سلفب
 عتقان لامك اقتناالا ضن ف: كمت هارت[ قاف نزلنا نيس" نورتو. ئنلآ
 / « ةكتالملا مهيتأت نا الا ف نورظتتياف اوْسْؤي لف باتكلا مهيلع تلزناو ةجحلا ةكملها
 لاقو * ماقتنالاو باذعلاب هسماىا هي كبر ىأيوا 0 مهحاوراضيقل هناوعاو توملاكلمىا

 نايتابرلانايتابدارملاوا .ىهتنا ةمانقلا فقوم نيب ءاضقلا لضفل فكآلب (كبرىتأيوا) ىوغبلا

 | « كبر تايآ ضعب ىتأيوا 9 ىلاعت هلوق ةئيرش ىلكلا كالهلاو ةمانقلا تايآ ىنعي ةبآلك |
 فسخو برغملب فسخو قرشملاا فسخو ضرالا ةبادو ناخدلا ىهىتلا ةعاسلا طا رشا ىنعلي

 ىسع لوزأو جوجامو جوجانو اهبرغم نم سمشلا عواطو لاجدلاو برعلا ةريزجمب
 '”ىحب هو ةثالثلارومالا ماده دعرإل نب رظتنم اوناكام مهو ندع نه جرخن رانو مالاسل اهملع

 ادصحتتنقخت

 2( نيرظتنلاب )



 ماعنالا ةروس مج ١١

 هللا طارص عايناب ةيصوتلا كلت انلعف ىا ردقم ىلع. فطع 46 باتكلا ىسوم اننا مث # |

 ةماركلل امامنا ىا دئاوزلا فذحب مثا نم ردصم هد اماه © بجتا سما تعئصام مثمويلا

 ءابنالا نم ناك نم انناكهب مايقلا نسحا نم ىلع ىا 6 نسحا ىذلا ىلع #8 ةمعنلاو
 ىفانبال اذهو نيدلا ىف هيلا جاتحيام لكل الصفم انايبو 46 “ىش لكل اليصفو #8 نينمؤملاو
 6 ”ىش لك ليصفتو ) فسوب ةروس رخآ ىف ىلاعت هلوق ىفانيال م مهتعيرش ىف داهتجالا
 هي ةجروو# ةلالضل نم ه6 ىدهووف عورفلا ىف داهئجالاو لوصالا ىف ليصفتلا نال انتعيرشفف

 | ركذب مهيلع لولدملا ليئارسا ىنب ىا 4 مهلعل لف هيفامب ىلمو هب نمآ نمل باذعلا نم ةاجن |
 باوثلاب اوقدصيو ثعبلاب اوْسْوِي ىىا نونمْؤِيب ةقلعتم ءابلا * نونمؤي مهيد ءاقلب 8 ىسوم
 نوركنملا مسزياك لوسرلا لبق نم سيل هيءانلزن| باتك © نآرقلا ىا ة«اذهوإ باقعلاو |
 هنا هتكربو كيلع (كراممإ ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق## ايندو انيد عفنلا ريثكىا «كدابمإ## ٠

 مهلصويل مهبد نيبو مهني, لبح هناب كتماىلع كرابمو نا رقلا كقلخ لمعجمب كبلق ىلع لزنا
 ةطساوب ه«نومحرت مكلعل 9 هتفلاخم 4 اوقتاو 8 هففامب اولمتاو 46 هوعبتاف 8 ماصتعالاب هيلا
 هانلزنا ىا نييرصبلا ىأروهاك فاضملا فذح ىلع 6 اولوقت نا  هبجومي لمعلاو هعابتا
 لجالاوةاروتلا ىا ه6 باتكلا لزتاامتا  هلزنت+ل ةمانقلا مون ةكم لعالي اولوقت نا ةهارك |

 مبا ىف صاصتخالا لعلو ىراصنلاو دوهيلا اهو ه6 انلبق نم ف نيتنئاك6# نيتفئاط ىلع إف |
 6 مهتسارد نع انك فهناو ىا ةففخم «ناوإ## ةيوامسلا بتكلانيب اهف ذئموب نيباتكلا راهتشا |
 مهباتك ىف ام ىردنال 46 نيلفاغل ف ةعاج ةفئاط لكنال امهتسارد نع لقيملو مهتآرق |
 | مهيلعلزتا م باتكلا انيلع لزنا اناول اولوقتواو# هنا رق ىلع ردقن ملف انتغل ىلع نكيملذا |

 لئالج نم هفيعاضتىف ام ىلا وا ىصقالا دصقملا وه ىذلا قحللا ىلا « مهنم ىدها انكل إف |
 صصتقلاك معلا نمانونف انفقلت كلذلو انماهفا ةباقنو انناهذا ةدحل اهاقدو عئارمشلاو ماكحالا

 اورذتعتال ىا هبرلعم ىفوذحمب قلعتم ه6 مءاج دقف 9 نويما انا عم بطخلاو راعشالاو
 ة«ةححرو ىدهو 96 ةحضاو ةحم ىا د مكبر نم 8 ةنئاك 6 ةئيب 9 مءاجدقف لوقلا كلذب
 ةمحرلاو ىدهلاب مث مهتغل ىلع هنال هتسارد نم مهنكمم لامكب اناذيا ةنيبلاب نأ رقلا نعربع

 ه6 اهنع فدصو 8 نآرقلا ىا 6 هللا تايآب بذكنمم رظا دحا ال ىا هرظا نف

 | ضرعا فدصي هنع. فدص سوماقلاىف .لالضالاو لالضلانبب عمج اهنع سانلا فرص ىا

 | 86 نوفدصي © [هكارلا مهدازج هكدشاب دوز] ىسرافلاب 6 نيذلاىزجنس © هفرص انالفو
 | اضيا مهتلالض ءازج هنم مهي ثيحب مهلالضا ءازج ناس مهلدبعو 6 انتايا نع » سانلا

 ىلع ف رصلاو ىفدصلا نولعفباوناكام ببسي ىا منوف دصي اون اك امي هج هتدش ىاد# باذعل اءوس و

 | كيرشن وكيهنال ناكمالا د ٍدَس _.مريغ ب غري ونا ىقلاب,كمبينا :لقاعملا مف. هذان متسالا ية دجتلا
 ضرعملاك حاورالا ءاذغوه ىذلا نآرقلا نع ضرعملاو باهولا هللانم ضئافلا باوثلاىف

 | لدوقيقحتلا لهاهققح نطابو ءاملعلاهرسف ىهاظدلو .حابشالا ءانيع وح عدلا وكدتلا اجه نك |

 تعنصام ىنغلب كلوق ىف اكرابخالا ىف ىخارتلل مثو ةادوتلا ىا باتكلا ىسوم .انينا مث ظ
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 هب ءافولاو هلخفح ولاو هظفحمب ىما هنا |[

 دنادىركمتسىنب وت هكره هنركو * ىزوبايترا اًكْهايلوكت نبيع دقو ٍ

 هاوسىريالو هاياالا بحالو هالومالا دبعيالنا دهعلا ةقيقحو عمات ملا وه اذهو

 دوب قلم كيودهعكيرب رهم و ىتسود * دبا ماش نخل ا لزا حمص مدزا

 ادك وم |سما هبكسما د هب هبمكيصو 8 ةعبرالا فيلاكتلا نم لصفام ىلا ةراشا # مكلذ 2

 ماللا ريدقتب 6 ناو قه هاضتقمب نوامعتو هفيعاضتىف ام نورك ذتن « نوركذت مكلعل ©

 نيقعوتلا !١ ءتاشا اما دانؤضتلا هاذه فا زكاذام ىا :6 اذه 8 نالو ىا رخؤملا لمفلل ةلع

 هنال اهرط عرشلا ىفسو . ىتعيرشو ىكلسم ىا *# ىطارص © ةعيرشلاناسو ةوسلاو

 كواسلا ثيح نم هيلا هباستنا مالسلاهيلع ريمض ىلا هتفاضا ىنعمو ةنملاىف باوثلا ىلا ىدؤي

 هوعبلاف 98 اميوق ايوتسم ىا ةدكؤم لاح # امقتسم ا: هللا طارص ىفاك عضولا ثيح نمال |
 ةينارصنلاو ةيدوهللا لثم قيرطلا اذه ادع ىتلا ةفلتخلا قولا نة« نيسلا وذاع الو

 قوفتتفةلدصا :ئهنلا |بااوج ىف ءافلا دعي نازاهضاب بوصنم 46 مكب قرفتف 8 للملا ياسو

 نع ىا # هليس نع © مكليزتو مكقرفتف ىا ةيدعتلل ءاملاو نيءاتلا ىدحا هنم تقذح

 نيعمالسلا هلع هطارصزا ىلع هيشن هقو ٠ مالسالا وهو ىصوا هبو ىضترا ىذلا هللا نيد

 لاصخلا نم رشاعلا وه اذهو . ىلاعت هلبس

 ديسر دهاوخت لزم زكرههك * ديزك هرىبك ربمغس فالخ
 افطصم ىبردزج تفر ناو * افص هار هكىدعس تسلاحم

 عابتا © نوقتت مكلعل هب مكبصو 9 لبسلا رئاس عابتا كرتو هليبس عابتا ىا 6 مكلذ ذا#

 اعف اع لفن ةياألا هن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت املو * ةلالضلاو رفكلا ليش

 اهنم لبس لك ىلع لبس هذه ) لاقو هلامث نعو هنيع نع اطوطخ طخ مث (هللاليبساذه) ٠

 قداو فيسلا نم دحا وهو مبقتسملا طارصلاوه انهه عرشلا نا معاو * ( هيلا وعدي ناطيش

 نع لز نمو مقتسملا ظارصلا اندها لوقن ةالصلا نم ةعكر لكىف لازنال اذاو رعشلا نم

 | طارصلان ع نولازلا ) مالسلاهيلع لاق اضيا ةرخ آلا طارص نع لز ايندلا ىف طارصلا اذه

 عابتا ىف ء ءاتكنلا مكحف نامزلا اذه ىف لاجرلا رثكأو (ءاسنلا هن لزب ماتكون وك

 هل لهأتسيوهب سناتسي نم دج والف اسرغ داعو اسرغ ًادينيدلاو تاداعلاب ذخالاو تاوهشلا

 ىتاهنو ىتادبنايمالا ددركت نيعتمطارص هكدنن ا! رب ناققحم] ىسرافلاريسفتلا ىفلاق + اردانالا

 ىونوق نيدلاردص خدش ترضحو تاك هلع تياهنو: تدك نا مح تبادب“ كه ناد فراعو

 نإ يشر لكك لاو تنلا تناثر اغا :هفايي وقع ةطاخا كد وفرف«نافلاّناخعاووهرسسسدق
 اودهاون كلاني ربا ةامو لفارس م عايتتقكا وقاو ل امفا'كفالاتشاب# ىملعاي: ثنا دوج و ةطاحا

 © رومالا نيصت هللاىلا الأ ضرالا امو تاومسلاى ام هل ىذلا هللا طارص ) دومرف هحناتح |

 دوبولأ ىوس مفر هلا كمر #* دوبولا ىوكرد ميدز ىدق احره

 دام ا كاره د تسهىهارركيدىوس ركم متفك
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 ماعنالا هوم مهي 10 د

 رضتحلاك 4# اهنامبا اسفن عفنسال » هلوقل فرظ 46 كبر تايآ ضعب ىنأب موي 98 نيرظتمملاب
 ناكاذا لقب امبا هنال ناميالا لوبق عنمب نابعلا عوقوو اهسفن ةلزنم ةعاسلا طارشاةنياعمناف

 ع

 | تيسكوا  تايآالا ضعب نايتا لبق نم ىا اسفن ةفص 46 لبق نم تنمآ نكت+ل » بنغلاب
 , هنا ةئسلا لها بهذمو حلاصلا لمعلان ودب ناميالا عفنيالنا ىضتقت ةبا الا *# ازيخ اهئامياف

 ىرادكسالا ىثادهلاب ريهشلا خبشلا ةرضح .لاق * رانلاىف دلال هبخاص نا ثيح عفان
 هلوق نوكيا لوالا .ناهجو ةنسلا لها بهذم ىلع ةي الامذه قيفوتىفىل حال تاعقاولا ف
 | نكمل اهناعااسفن عفتسال ريدقتلاو روك ذملاتنمأ ىلعال ردقملا تنما ىلع افوطعم «تبسك وال
 | تنما ىلغ فطبتنا ىاثلاو .ءاريخ اهتاعاىف تنك وا: ادرح' اناعا: تنما َءاَوِس لق م: تنما

 اهئاعااسفن عفتيال ريدقتلاوهبولسا ىلع اضيا رشنلانوكيف ردقم فللاىف ربتعي نكلو روك ذملا

 هنورظتنتام 86 اورظتنا لق 6 اريخ اهتااىفتبسك وا لبق نم تنما نكتمل اريخ اهبسك الو
 ان ذئتيحو كلذل 5 نورظتنم انا 8 نورظنن ”ىش ىأ اورتل ةثالثلا رومالا دحا نايتا نم
 سمشلا عولطت اي آلا ضع دارملا ىوغبلا لاق * ةبقاعلاءوس نم مكي لحامي لابولا مكملعو زوفلا

 سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاق هريسفت ىف ىدادحلا لاق *نيرسفملا رثك ١ هملعو اهبرغمنم |
 أ ىشرعلاتحن سيحنو ةكئئالملا ناريط ةعرسف ةعباسلا ءامسلا ىلا اهبعفد سمشلاتيسغاذا) |

 تقولاب هللا ىنأي ىتح كلذك لازتالفرمقلا اذكو اهبرغم نموا اهعلطم نمأ علطت نيانم نذأتستف |

 | رسشتسو دحا هب سمي الف فؤورعملا بهذيو ضرالاف ىصاعملا و هدانع ةيوتل هو ىذلا

 ١ دلل نافع ىطت اذاف رتل تحج مقل كين كاد اولد ناو يحد يعفو نكمل
 نذأتسيواهعمدجسيفردقلا اهيفاوي ىتح اباوج اهلرج لف علطتنءانم اهبد تنذأتساو تدجس

 نودحهتملا الاةلمللا كلاترادقم فرعبالف لال ثالثرادقم ناسحتنسفاباوج هلر حب الف علطب نيانه |

 ليللابوه اذاف ءامسلاىلا رظنيو جرخبف كلذ ركيف حبصيالف هدزو دجهتيت موقيمئىلابللا نم
 ترصق مأ ىتءارق تففخأ لوقف نولظلا هفف نظيو كلذ ركتف ةريدتسم موجتلاو هناكم

 رظني مث ةيناثلا ةلدللا ىف هتالصوحت ىلصيف هالصم ىلا دوعبف موقيمش ىنح لبق تق مأ ىنالص |

 مهدجاسمف ةليللا كلتىف ةدلب لك نم نودجهتملا عمتجبف ىوخلا هيدتشيف حبصلا ىريالف |
 هللانا امهللوقبف رمقلاو سمشلا ىلا ليربج هللالسربف عرضتلاو ءاكبلابهللاىلا نوراحمو

 الجو كلذ دنع ناكسفرونالو اندنع امكَل ءوضال هناف هنماغلطتف امكبر غم ىلا اعجرتناكضَأي

 قئالخانم امهيف نم كس مث شرعلا تاقدارس ل هاو عبسلا تاومسلا لها هعمسي ءاكب هللا نم
 اذا مهتالفغ ىف نولفاغلاو نوعرضتيو نوكبي نودجهتملا انيبف ةمابقلاو توملا فوخنم
 امتيتفصك,. ,رمقلا والو: قيضفلا, ةوضال. نادوبا:يرشللا مران طق عسقلاو قيشفلاب
 | لك عزاني نيريعبلالثم كلذك ناعفتربف رمقلاو سمشلا عمحو ىلاعت هلوق كلذف انيفدعكرف

 مهؤاكي مهعفنيف نوحلاصلااماف نوكييو ذئنيح ايندلا لها خراصتيف اقابتسا هبحاص امهنم دحاو

 ١ هادو هر مهيلع كلذ تكيو دموي مهاكب مهعفتي الاف نوقسافلااماو ةدابع عيله نكت



 مسي 7+ جم نماثلا ءزجلا

 برعل |تاغل ىهو تاغل عبس ىلع ىا (فرحا ةعبس ىلعنا رقلا لزنا ) هيدحلاىفو هبرسشم لع دق

 لكأرقيل اريستوالهست فيشو ىطو نءلاوززاوهو ليذهو شيرق نم ةحاصفلاب نيروهشملا
 دحاو فرحي ةءارقلا اوفلك ولذا مالسلا هيلع ىنلانم عامسلا طرسشب مهتغل قفاوب امي ةفئااط

 مالسلاهيلعىبلا نع تضافتسا ىبلا ىهو تا ارق عيسىلعوا قاش فولأملا نع ماطفلاذا مهيلعقشل
 لك تفيضا مث ةباحصلان م هيةءارف رثك ١ ناكنمىلا اهنم فرح لك تفاضاو ةمالا اهتطضو

 مصاعو صاعنباو ورمجوباو ريثك نباو عفان مهو ةعبسلاءارقلانم اهراتخا نموا اهم ةءارق

 ناقل كزتتاملو * عدتم مثأ قابل ادحاج ورفاكعبسلا تا ارقلادحاج نا لاعيو نانكلاز ءرفكو

 عدواو كدوجو حوليف ىتح نيعتلا اذه حولىفو حاولالا عيمجج ىف تك ةقيقحلا لاء نم مظعلا

 نود هقالخاب قلختلاوهب لمعلاوه ىلصالا دوصقملاو هتفرعمو هلا رقا اهنم لكىف ةلباقلا

 لاق نم لوقعنو : طقف مظنلا هاظ ةياعرو جرا حبحصت

 جرخم تياعر رد دش جرخ * جاوعم ةكوكفز شرم دقن

 هريشع و هعيس كر نانو 0 هارمم ثابتة نشذركا .ثقارتم

 ظفاحلالاق

 تياور هدزاجرد ىتاو<نرز ناآرق * ظفاحناسبدوخركدايرفبدسر تقشع
 نآرقلا 'ووضولىا قئواضتلا ئضاقلالاق ( زانلاةتسمام باهاىف ناآرقلا نكول) تيدا و

 هللماحلا نمؤملاب فيكف نارقلا ةكربب هتقرحاالو هتسمام رانلاىف قلاو باهاىف لعجو

 فرح لوب هلذاك ةالصلاىف متاقوهو نارقلاًأ رق نم هنع هللا ىضر ىلع ننعو + هتوالت ىلع بظاوملا

 2اوالتا قانا دراطجالا لضعباوعأ د ىوارواس نادت يقف !ةاولش و رغ لع رق نما ةك نم
 : محرلا نمحر اهلل مسي )لاق 6 هللاالاهلاال ١ لقاولاق الك ناك ةاذولاهترضح امل هنا ميركل نآ ر قلل

 اوداعاالك اهدسعي لزي مف (ىنسحلاءاهسالاهلوهالالا الهلل )هل وق ىلا( قشتل نار قلاكلعانت زئاامهط |

 ا
١ 

 ةفرح ناكو * صخشلاهلعشاعام ىلع توملانارهظف ةعركلاةي الا هذهىلع تام ىتح هلع |
 ةمزخ لاق هللاالاهلاال لق هل لقاك ناك ةافولاهترضح املف هللا نع لفاغوهو شنمحلاءِنلِجَو |

 اهانعم ةيماهفتسا له ه6 نورظني له 8 مالسالا ىلع توملل قيفوتلا ىلاعت هللا لأن سلفب
 لع تقااغق ]نبق ا هناك ةراظتنالا نيت ف: نمضي راعتل قاف نوايا رح نوزع ىتآ
 ١ #* ةكتالملا مهيتأت نا الا 8 نورظتنياف اوْسْؤي ف باتكلا مهيلع تلزناو ةجحلا ةكملها
 لاقو * ماقتنالاو باذعلاب هساىا هي كبر ىنأيوا 0 مهحاورأضبقل هباوعاو توملا كلم ىا

 | نايتابرلانايتايدارملاوا .ىهتنا ةماقلا فقوم نيب ءاضقلا لضفل فيكآلب («كبرىتأيوا2ىوغبلا |
 ١ 6 كبر تايآ ضعب ىنأيوا 8 ىلاعت هلوق ةنيرش ىلكلا كالهلاو ةمايقلا تايآ ىنعي ةبا لك

 | ىسع لوزتو جوجأمو جوجأزو اهبرغم نم سمشلا عواطو لاجدلاو برعلا ةريزجم
 | ”ىجيىهو ةئالثلارومالا هذه دحال نيرظتنم اوناكام مهو ندعنم ج رخ رانو مالسلاهيلع

 -الا 'ىدعوا"تازلا ”ئعواةكتالملا اوهبش نيرظتنملا قول مهقحلي ناك ا. نكل برلا نم ةرهاقلا تاي
0 - 
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 ( فسخو برغملب فسخو قرسشملاا فسخو ضرالا ةبادو ناخدلا ىهىتلا ةعاسلا طا رشاىنعل
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 ماعنالا ةروس مهي ٠٠١١|

 هللا طارص عايتاب ةيصوتلا كلت انلف ىا ردقم ىلع فطع 6 باتكلا ىسوم انآ م9 |

 تعنصام ىنغلب كلوق ىف اك رابخالا ىف ىخارتلل مثو ةادوتلا ىا باتكلا ىموم انما مث |

 | ةماركلل اماما ىا دئاوزلا فذحب متا نم ردصم ه6 اماه ف بجحتا سما تعئصام مثموبلا
 ءادنالا نم ناك نم انناكهب مابقلا نسحا نم ىلع ىا 6 نسحا ىذلا ىلع # ةمعنلاو

 ىفانبال اذهو نيدلا ىف هيلا جاتحمام لكل الصفم انايبو ه6 ”ىش لكل اليصفو 86 نينمؤملاو |

 | © 'ىش لك ليصفتو إ فسوب ةروس رخآ ىف ىلاعت هلوق ىنانيال مك مهتعيرش ىف داهتجالا |
 ه6 ةحر وو ةلالضل نم 6 ىدهوو# عورفلا ىف داهئجالاو لوصالا ىف ليصفتلا نال انتعيرشفف

 ركذب مهيلع لولدملا ليئارسا ىنب ىا 6 مهلعل ف هيفام لمعو هب نمآ نمل باذعلا نم ةاحن |
 باوثلاب اوقدصيو ثمبلاب اوْمْوِي ىىا نونمؤِب ةقلعتم ءابلا © نونمؤي مهبر ءاقلب ف ىسوم |

 نوركنمللا مزياك لوسرلا لبق نم سيل هيمانلزن| باتك 9 نأ رقلا ىا «اذهول باقعلاو
 هنا هتكربو كيلع (كرابمإ ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق# ايندو انيد عفنلا ريثكىا يكرابم## '

 مهلصويل مهبد نيبو مهني, لبح هناب كتماىلع كرابمو نأ رقلا كقلخ لعجب كبلق ىلع لزتا |
 ةطساوب ه5نومحرت مكلعل هتفلاخم هب اوقتاو إف هيفامب اولمتاو 6 هوعبتاف رف ماصتعالاب هيلا

 ءانلزنا ىا نييرصنلا ىأروهاك فاضملا فذح ىلع ه6 اولوقت نا © هبجومب لمعلاو هعاما

 لج الاوةاروتلا ىا ه6 باتكلا لزتاامتا ل هلزنت+ل ةمانقلا مون ةكم لعااي اولوقت نا ةازك |

 ابا ىف صاصتخالا لعلو ىراصتلاو دوهبلا امو يك انلق نم 2 نيتنئ اك 6 نيتفئاط ىلع 2

 ا 86 مهتسارد نع انك هناو ىا ةففخم ه«ناو# ةيواملا تتكلانيب اهف دموي تيياتكل رواها ا

 مهناتك ىف ام ىردنال ه5 نيلفاغل © ةعامح ةفاط لك نال امهتسارد نع لفل مهتازق:

 | مهيلعلزتا 6 باتكلا انيلع لزتا اناول اولوقتواؤإ هنا رق ىلع ردقن ملف انتفل ىلع نكيملذا

 لئالجنم هفيعاضتىف ام ىلا وا ىصقالا دصقملا وه ىذلا قحلا ىلا *ي مهنم ىدها ذك #

 | صصقلاك معلا نمانونف انفقلت كلذلو انماهفا ةباقثو انناهذا ةدحل اهقنااقدو عئارسشلاو ماكحالا |

 | اورذّتعتال ىا هبللعم فوذحمب قلعتم © ؟ءاج دقف 8 نوسا انا عم بطخلاو راعشالاو
 هيةحرو ىدهو ف ةحضاو ةحح ىا ه# مكبر نم 8 ةنئاك 6 ةنبب 9» ؟كءاجدقف لوقلا كلذب

 ةمحرلاو ىدهلاب مث مهتغل ىلع هنال هتسارد نم مهنكمت لامك اناذيا ةنيلاب نأ رقلا نعربع

 6 اهنع فدصو و نآرقلا ىا 6 هلا تانآب بذكنمم ف ملا دحا ال ىا ظنا نفل

 ضرىعا ىدصي هنع فدص سوماقلاىف .لالضالاو لالضلان 1 عم اهنع سانلا كفرض قا

 ه ن نوفدصي 9 [هكارنا مهدازج هكدشاب دوز] ىسرافلاب 6 نيذلاىزجنس ف هفرص انالفو

 | اضيا مهتلالض ءازج هنم مهي ثيحب مهلالضا ءازج ناس مهلدبعو 6 انتايا نع 8 ن مانا

 ىلع ف رصلاو .ىدصلانولعش اوناكأم ببسي ىا#ن وفدصيإاون اك اب 8: هتدش ىاد# باذعل اءوس ©

 13 رشنوكيهن ال ناكمالار دس هريغبغريونا رقلاب لمسنا لقاعلاىلعف *«رارمتسالاو ددحتلا

 | ضرك حاورالا ءاذغوه ىذلا نا رقلا نع ضرعملاو باهولا هللا نم ضئافلا باوثلاىف

 مو قيقحتلا لهاهققح نطابو ءاملعلاهرسف ىهاظدلو .حابشالا لي
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 ؛ هل اقول و .هلطتتم سا #لإ

 دئا دام كمتسا ديو كاؤجت هك و جتني ىقروفايقتوا كاين وكت ةنيهع قو

 ءاوسىريالو هايادالا بحيالو ءالومالا دسيالزا دهعلا ةقيقحو عساتلا مكملا وهن اذهو
 دوب قلم كيودهعكيرب رهم و ىتسود * دبا ماش نإ ا كانا حبص مدزا

 ادكروُم اسما هب ك سمعا 4 هباكسصو )ف 3 ةعيرالا فيااكتلا نم لصفام ىلا ةراشا # مكلذ 3#

 ماللا ريدقتب 6 ناو هاضتقم نوامعتو هفيعاضتىف ام نورك ذتن « نوركذت مكلعل ©

 ديحوتلا تايثا نم ةدوسسلا هذهىف ركذام ىا 6 اذه 8 نالو ىا رخؤملا لمفلل ةلع

 هنال ايرط عرشلا ىفسو . ىتعيرشو ىكلسم ىا * ىطارص و ةعيرشلانايبو ةوبنلاو
 كولسلا ثيح نم هللا هباستنا مالسل هيلع ريمض ىلا هتفاضا ىنعمو ةنلاىف باوثلا ىلا ىدؤي

 هوعبتاف #9 اميوق ايوتسم ىا ةدكؤوم لاح 6 امقتسم ف هللا طارص ىفاك عضولا ثيح نمال |

 دهس مجمم -

 ةينارصنلاو ةيدوهيلا لثم قيرطلا اذه ادع ىتلا ةفلتحلا قرطلاىا # لبسلا اوعش الو

 قرفتتف هلصا ىهنلا باوجوف ءافلا دعب نارامضاب بوصنم 6 مكب قرفتف 8 للملا رئاسو
 نع ىا ه6 هلبس نع 9 مكليزتو مكقرفتف ىا ةيدعتلل ءابلاو نيماتلا عدا هنمأ ثقّدخ

 نيعمالسلا هيلع ةطارصزا ىلع هنأ هفو . مالسالا وهو ىصوا هبو ىضترا ىذلا هللا نيد

 لاصخلا نم رشاعلا وه اذهو . ىلاعت هلسبس

 ديسر دهاوخت لزنم زكرهدك * ديزك هرىبك ريمغيب فالخ
 انلمظلع قد زعم تفرز اولا استعمار 5# ى اقم تنل

 عابتا 6 نوقتت مكلمل هب مكيمو ل لبسلا رئاس عابا كرتو ليس عابتا ىل « كلذ لل
 لاف: الفخ لفن ةيةلا وزع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت امو * ةلالضلاو رفكلا ليبس
 ايقاو د طنياوك يع سو هلاووبدر عاجتمويدجم نع اطوطخ طخ مث (هللاليبساذه)

 قداو فيسلا نم دحا وهو مقتسملا طارصلاوه انهه عرشلا نا معاو + ( هيلا وعدي ناطش |

 نع لذ نمو مقتسملا ظارصلا اندها لوقن ةالصلا نم ةعكر لكىف لازنال اذإو رعدلا نم
 طارصلان ع نولازلا ) مالسلاهيلع لاق اضيا ةرخ آلاطارص نع لز ايئدلا ىف طارصلا اذه
 عابتا ىف ءانظيلإ» كك ف ناناوإر اذه: كازعرلا تكا ءاننفلا!هنغ لاب نما فكك وريثك

 هل لهاتسوهب سناتس نم دج والف اسمغ داعو اسمغ ادبنيدلاو تاداعلاب ذخالاو تاوهشلا

 ىتاهنو ىتادبزايمالا ددركت نيعتمطارص هكدنن ارب ناققحم] ىسرافلاريسفتلا ىفلاق + اردانالا

 ىوتوق نيدلاردص خدش ترضحو تسدكي همه تياهنو تدك زاةمغ ترادب 5 ةناد فرزاغو

 ناو لطب يش لفت هللاو تدلا7تقراق رابعا هقلهز فج. ةطاعخا هكمد وفارق نانل از اجاووورسسدق
 ايده از كلاس تاكل اماولادلطا كورد ىابجتدلا وقاولامف كفؤ يعلق: تنسا ىدوجو ةطاخا

 © ومالا :نيصت' هللاخلا الأ نضرالاتفامو تاوتمسلاىفام هل ىذلا.هللا“طارص ]) دومرف :ةحاتخ |

 دوبونا ىوس متفرإ هكهشوكر ه * دوبوت ىوكر د م.دز ىددق اجره

 دوب ولأ قوس هم مديد كاره 03 تسهىهارركيدىوس ركم متفك
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 ماعثألا ةروس كح ١١4 جس

 انهو + ةدشلم جلا ملوش هب وسس 9 امهل ريظنالو برسالا وهو كنا لثم عجل ءاثب

 | صاو هما هللا ىلوتف زجاع هنال ملا لام ظفحم ىلاعت هللا قد امباو سداسلا مكحلا وه

 هقح ىف رظنلاو ةقفشلاب

 متيديركب نوج ىمه دزرلب *« مظع شرع هكدي ركنات الأ
 تانوزوملاف :«نازمملاوإ# اه هناوستتالو# وما: ىلإ كالككابف هي لكلا اوقواو #6 |

 | نيسيتلم ىا نيطسقماهوفوا ىا اوفوا لعافنم لاح ه6 طسقلاب # [وزارت] ىسرافلاب وهو |
 انلق «ريركتلا ةدئاف ا طسقلا نيع وه نازملاو لكلا ءافيا لبق ناف *لدعلا وهو طسقلاب ١

 ءنخأب :قدبا:يجادبال ناو نافع ةيغاوم هعطتيوللا] ىذا اننايع ىلع لما لاك لالا
 هركذو .اهيلع رسعيالو اهعسيإام الا  اهعسوالا اسفن فلكتال 88 .ةدايز بلط ريغ نم
 مكنع وفعم هءاروامو مكعسو ىف اهب مكلعف ريسع لدعلا ةاعارم ناب ناذيالل صالا بقع

 هبهذخاؤي مل ريسي ناصقن وا ةريسي ةدايز هبف تعقوو نزولاو لكلا ىف ناسنالا دهتجا اذاف
 كلذ ناك اذا عجارتلا تيل صقن وا دازف كلذ ىلع ليكلا ديعا ناو هدهج دهتجا اذا
 طايتحالا ىنبنيو وفعمب سيلف ىدصقلا ريصقتلا اماو .نيليكلا نيب عّهب ام توافتلا نم ردقلا
 | سانلا لماعي ناكو عزنلا ىف وهو سانلا ضعبل لاق هبا مهضعب نع  ىور - ناكمالا ردّ

 لاق اهب.قطنلا نم ىنعنع ىناسل لع نازعملا ناسل اهلوقا ردقاام لاقف هللاالا هلاال لق نازملاب

 ١ نمعاألا ناقلات نازيملا ىف عقب ناك امير نكلو ىلب لاق نزولا ىفوت كنكتانبأ اهلا تلقت

 نيب رانلا نم نالمج كلاماب لاقف رصتحا هلر داح ىلع لخد هنأ راسد نب كلام نعو * هب

 اهدحاب لكي نالاكم هل ناك اولاقق هلها تلانكتف فالاك لاق: اههتلع داوعتمل كتلك او أن

 ندكرلا لاش 6 اههتونكا ضب الانا اهدحتا 'تا رشف اكهزإ "تزودق ازدكالا رولا هكون

 نازيمو رمعلال بكب اوفوا ةراشالاو#:عباسلامكحلا وه اذهو .ةدشالا ىمالا دادزيام لاقف

 نم ةيدوبعلا ظوظح داصتقالا نازيمو داهتجالا ليكب اوفوتساو ةيبوبرلا قوقح عرشلا
 اهدادعتسا بسحب الا ظوظحلا ءافنشساو قوقحلا ءاغيا ىف !فن فلكتال ةهولالا

 ةنيوج شيوبروو كاب ددجب وكام ا
 هللوقملا هين كولو هنف دكاول ادعاف 0 اهوحمن وا ةداهشوا ةموكح ىف الوق 4« اذاو 0 ا

 قحلا عابتا مالا دادم نال الصا مهوحن اواممالو مكسةبارق اذ ىا هك ىبرقاذ 8 هلعوا

 اناركحلا و ههاذهو .ىنجاو ةبارق وس نحو م

 هللابو هلا هاف رباك ناو هريغ هعم ركذيالو هللا رك ذي نا مالكلا ىف لدعلا ةقبقح

 ىوعدلاو ضرغلاب بوشم مهريغ ء مالك ناف قيقحتلا بابرال الا رسال -

 ايس ماني ووكدهده زار * ىتف دزوماس ركدهده كناب

١ 

 أ
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 ماكحا ةيدأتو لدعلا ةمزالم نم ناك دهع ىأ مكيلا دهعام ىا ه6 اوفوا هللا دهعبو ل ْ

 وكيع همر طور هجم ىلا فاضم وهف اهريغو عرششلا

 نم كايرو هللا ىلا هتفاضا اوكي نيناسنالا نبب دهعلا هندانو نا لمتحنو كونفملا نإ
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 كلي ندوب جلل لذ وهو قلل نمت هتقفلاو هياز دق [١ لجيرلا قلم | لاه .ةقفيلاو دازلا ها |
 .قزرلا ليصحت نع كزجت ىلع ءانب رقفلا اوفاختالف متاال « مهاياو مكقزرن نحت 9 دارملا |

 هللا ناينب مده نم هففامل دالوالا لتق مرح امباو ةرششعلا ماكحالا نم ثلاثا مكحلا وه اذهو

 سماىف لكوتلا كرثو هلسن عطقو هدوصحمو هترجش ةرمث لاطبا هبفو هناذب مدهن م نوعلمو

 6 اهقزر هللاىلع الا ضرالاىف ةبادنم امو ) لاق هنال ىلاعت هللا بيذكتىلا ىدؤي قزرلا

 تين دقم ىزاور الك ى وكم 'هقذأ, ابي + م ىمت تعانقو رقف ىوربا. ام

 كلذلو اهعاونا نعىبنلا ىلا ادصق عملا ةغبصب جو ىنزلا ىا *# شحاوفلا اوبرقتالو #

 وهاك تيناوحلا ف ةينالع اهنم لعفيامىا 6# نطب امو اهنمرههظام قههلوق لاتشا لدب اهنم لدبا
 اهنمعيارلامكملاوه اذهو .مهفارشا ةداعوه اك نادخالا ذاخنأب ارس لعفبامو مهلاذرا بأد

 هينديو ةنْلانم هدعسام كلذفف لخديو اهنع ىبللاىف ةغلابملل اهناب رق ىلا ىبنلا ههجوتو
 اهنم هدعبي ملو ةنملا نع هبجح مل ناو هنع هبجحم و قا نم هدعبيامو رهظام وهو رانلا نم
 رظنلا ىتز ىنزلانمو ةئللاب نطبامو لعفلاب اهتمرومظام اضياو نطبام وهو

 موت ربص دوشيم نوزفا تقشع * ممو تساريت نوج رودزارظن نبا
 ىو هبلق ىفو هشعىف لزانم ةثالثىف لجرلانم ناطشلانا امهنع هللاوضر سابع نبا نعو

 ىتلا سفنلا اولتقتالو 98 اهزجيىفو اهبلق ىفو اهينيعف لزانم ةثالثىف ةأرملانم وهو هركذ
 | 6 قحلابالا 92 ىبرحلا اهم جرخبف دهعلاب وا مالسالاب اهمصعناب اهلتق مرحىا ه6 هللامرح
 قحلاب مكتسبالم لاحالا لاوحالا نم لاحىف اهولتقتال ىا لاوحالا معا نم غرفم ءانثتسا
 سفنلا لتقو ناصحالا دعب ىتزلاو ناميالادعب رفكلاب كلذو اهلتقب عرشلا يما وه ىذلا
 قلخلاىلع ةقفشلا كرتو قحلارما مظعت كرت لتقلا فو سماخلا مكحلا وه اذهو .ةموصعملا

 ىجوه هللا ل سسفف لوتقملاو قحلابلطىف لتقلاوهقحلالتقلانا ةراشالاو +نيدلا كالم اهو

 نسح اباش تيأرف ةبيش ىنب بابب اموي تزف ةكمب تنك زارا ديعسيبا نعو * هبردنع
 ءاحا كانخلالا نعترف 1 يشل وذل لاقو نيجوف مستف ههجوىف ترظنف اتم هجولا

 رادىلا رادنم نولقني اماو اوتام ناو

 تسيرادبب نيع هاك أ مدرع باوخ هك + دمموت لد لها دادماز كرمي وشم

 هظفحب مكبر كما ىا :6 هب مكصو © ةسخلا فيلاكتلا نم ركذام ىلا ةراشا « مكلذ وه

 نع اهسيحنو مكسوفن لقعت ىتلا مكل وقع نولمعتست ىا *6 نولقعت مكلعل 3: ادكؤم اسما
 هوجوأا نم هجوب هل اوضرعتتال ىا * متيلا لام اوبرقتالو © ةروك ذملا حئابقلا ةرشابم
 الا ظءايصوالاو ءايلوالل باطخلاو هلماال نم ناوبحلا نمو هإباال نم ناسنالا نم متيلاو

 ه«هدشا غلب ىتح# هريمكو هظفك هلاه لعفبام نسحاىع ىتلا ةاصخلاب الا #نسحا ىه ىتلاب

 هيلاءوملس ذئتحف اديشر اغلاب ريصن ىتح هوظفحا لبق هن اك ىهنللال ءانأتسالا نم مهفب امل ةياغ

 | لاق ءاهوتعم نكبجلام هلام هبلا عفد اهغلب اذاف ةنس نيرشعو اسمح دشالاة يا ةفينحوبا لعجو»
 ىلع ءاج دحاو وهو نيئالثىلا ةريشع ىلامت نيبام وهو هتوق ىا (هدشا غلبي ىتحإ) ىرهوجلا

007 



 هللا طارص عايناب ةيصوتلا كلت انلف ىا ردقم ىلع فطع 6 باتكلا ىسوم انيا مث# |
 تعنصام ىنغلب كلوق ىف اكرابخالا ىف ىخارتلل مثو ةادوتلا ىا باتكلا ىموم اانينا مث
 ةماركلل اماما ىا دئاوزلا فذحب مثا نم ردصم ه4 اماك 8 بجعا سما تعئصام مثمويلا
 ءاسالا نم نك انناك هب ماقلا نسحا نم ىلع ىا ه6 نسحا ىذلا ىلع © ةمعنلاو

 ىفانبال اذهو نيدلا ىف هيلا جاتميام لكل الصفم انايبو 6 ”ىش لكل اليصفتو ل نينمؤملاو
 6 “”ىث لك ليصفتو ١) فسوب ةروس رخآ ىف ىلاعت هلوق ىفانيال اك :مهتعئارش ىف:داهتجالا
 هةحروإ# ةلالضلانم *ىدهوإلم عورفلا ىف داهنجالاو لوصالا ىف لصفتلا نال انتعيرشفف

 رك ذب مهيلع لولدملا ليئ!رسا ىنإ ىا 6 مهلعل له هبفاع لعهعو هب نما نمل باذعلا نم ةاحن |

 باوثلاب اوقدصيو ثعبلاب اونمْوي ىىا نوُسْؤِسب ةقلعتم ءابلا * نونمؤي مهيد ءاقلب 98 ىسوم

 نوركتملا مسزياك لوسرلا لبق نم سيل هدانثزنا باتك ف نآرقلا ىا (اذهوإلب باقعلاو .

| 

| 

/ 
| 

| 
 أ

 هنا هتكربو كيلع (كرابمإ) ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق# ايندو انيد عفنلا ريثكىا 6 كرابمإ#

 مهلصويل مهبد نيبو مهني لبح هناب كتماىلع كرابمو نا رقلا كقلخ لعجب كبلق ىلع لزتا
 ةطساوب *«نومحرت مكلعل »© هتفلاخم 6 اوقتاو 9غ هنفامب اولمتاو 6 هوعبتاف ف ماصتعالاب هيلا
 ءانلزنا ىا نييرصبلا ىأروهاك فاضملا فذح ىلع 6 اولوقت نا 88 هبجومب لمعلاو هعابنا
 لج الاوةاروتلا ىا 4 باتكلا لزئاامتا 9 هلزنت+ل ةمانقلا موب ةكم لهااي اولوقت نا ةهارك

 اا ىف صاصتخالا لعلو ىراصتلاو دوهللا اهو ه6 انلبق نم نيتنئ اك *6 نيتفئاط ىلع 0

 6 مهتساردنع انك 2هناو ىا ةففخ «ناوإ# ةيوامسلا بتكلا نيب اهف ذئموي نيباتكلا راهتشا
 مهباتك ىف ام ىردنال ه6 نيلفاغل لف ةعامج ةغئاط لكنال امهتسارد نع لّقبملو مهتارق
 مهيلعلزتا مك 6 باتكلا انيلع لزنا اناول اولوقتواؤ# هنا رق ىلع ردقن ملف انتغل ىلع نكيملذا

 لئالج نم هفيعاضتىف ام ىلا وا ىصقالا دصقملا وه ىذلا قحلا ىلا *6 مهنم ىدها انكل
 صصقلاك ٍلعلا نمانونف انفقلت كلذلو انماهفا ةباقنو انناهذا ةدحل اهقئاقدو عئارششلاو ماكحالا

 اورذتعتال ىا هبرلعم فوذحمب قلعتم :6 مءاج دقف 9 نويما انا عم بطخلاو راعشالاو

 هيكةحرو ىدهو اله ةحضاو ةخح ىا 6 مكبر نم 8 ةنئاك 6 ةنبب 98 ؟كءاجدقف لوقلا كلذب
 ةمحرلاو ىدهلاب مث مهتغل ىلع هلال هتسارد نم مهنكمي لامكب اناذيا ةنيبلاب نأ رقلا نعربع

 | 6# اهنع فدصو 8 نا رقلا ىا 6# هللا تايآب بذكنمم ملا دحا ال ىا 6 مظا نف
 ضرعا فدصي هنع. فدص سوماقلا ىف .لالضالاو لالضلانبب عمش اهنع سانلا فرض ىا

 | 6 نوفدصي © [هكارلا مهدازج هكدشاب دوز] ىسرافلاب * نيذلاىزجنس #8 هفرص انالفو
 اضيا مهتلالض ءازج هنم مهفي ثيحب مهلالضا ءازج ناس مهلدبعو * انتايا نع ه8 سانلا

 ىلع ف رصلاو فدصلانولعشاوناكام ببسي ىا#نوف دصياوناك امو هتدش ىاد باذعلاءوسو#

 | هكيرشن وكيهنال ناكمالا ردّ .ءريغبغري ونا رقلاب.لمسينا .لقاعلا ىلعف «نارمتسالاوبددجتلا
 ضرعملاك حاورالا ءاذغوه ىذلا نآرقلا نع ضرعملاو باهولا هللانم ضئافلا باوثلا ف
 لدو قيقحتل ا لهاهققح نطابو ءاملعلاهرسف ىهاظدلو .حابشالا ءاذغوهىذلا ركسلا بارش نع

 ماعنالا ةروس ميك >> ٠١١



 نأ هن.ءاقولاو هظفحم سما هلا ||
 مهي ٠١ جم نماثلا ءزجلا

 دوبق هتيم كيو دهعكيربرهموىتسود * دبا ماش رخآ ان لزا حبص مدزا
 دك وم اما هب اك سما 3 هبوكسص و 3 ةعبرالا فئيااكتلا نه لصفام ىلا ةراشا « لذ 3#

 ماللا ريدقتب * ناو ف هاضتقمب نوامعتو هفيعاضتف ام نوركذتنت # نوركذت مكلعل ف
 ديحوتلا تايثا نم ةدوسسلا هذهىف ركذام ىا 6 اذه ف نالو ىا رخؤملا لمفلل ةلع

 هنال ايرط عرشلا ىفسو . ىتعيرشو ىكلسم ىا * ىطارص و ةعيرشلانايبو ةوبللاو
 كولسلا ثيح نم هللا هباستنا مالسل اهملع ريمض ىلا هتفاضا ىنعمو ةنملاىف تاوثلا ىلا ىدؤي

 هوعبتاف #9 اميوق ايوتسم ىا ةدك وم لاح 6# اهقتسم ف هللا طارص ىفاك عضولا ثيح نمال

 ةيئارصنلاو ةيدوهللا لثم قيرطلا اذه ادع ىتلا ةفلتخلا قرطلاىا # لبسلا اوعش الو

 قرفتتف هلصا ىهنلا باوجفف ءافلا دعب نارامضاب بوصنم 6 مكب قرفتف 88 للملا رئاسو
 نع ىا * هليس نع © مكلبزتو مكقرفتف ىا ةيدعتلل ءاملاو نيءاتلا ىدحا هنم تفذح

 نيعمالسلا هيلع ةطارصزا ىلع هنت هفو . مالسالا وهو ىصوا هبو ىضترا ىذلا هللا نيد

 دنادىركمتسىنيب وت هكره هنركو دنا ىؤوفاترا كشاباوكت ةذبهع ءاقو ا

 هاوسىربالو هايا الا بحيالو هالومالا دبعيالا دهعلا ةقيقحو عساتلا مكلا وه اذهو |

ٍ 

 لاصخلا نم رشاعلا وه اذهو . ىلاعت هلبس

 ديسر دهاوخم لزنم زكرهدك *« ديزك هرىبك ريمغيب فالخ
 افطار زك تفز ناو افك هارى دف تسلا

 عابتا 6 نوقتنت مكلامل هب مكيصو ل٠ لبسلا رئاس عابنا كرتو هليبس عابنا ىا 6 مكلذ 9
 لاقف اطخ طخ ةي ًآلامذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت املو * ةلالضلاو رفكلا ليبس
 اهنم لببس لك ىلع لبس هذه ) لاقو هلامث نعو هني نع اطوطخ طخ مث (هللال يبساذه)

 نع لز نمو مقتسملا ظارصلا اندها لوقت ةالصلا نم.ةعكر لكف .لازنال اذلو رعدلا نم

 | طارصلان ع نولازلا ) مالسلاهيلع لاق اضيا ةرخ آلاطارص نع لز ايندلا ىف طارصلا اذه

 عابتا ىف: ءافلطبنلا» كك ىف ناماوإإ اذه: كالعرلا :رتكااو (هانذقلاهنغب لوني نما شكك او ةنيثك
 هلع اوه ةلقنأتسيزازم دج والف اسرغ داعو اسرغ ًادبنيدلاو تاداعلاب ذخالاو تاوهشلا

 م 2 ل يي

 ىتاهنوىت.اديناسالا ددركن نيعتمطارص هكدنن ارب ناققحن] ىسرافلا ريسفتلا ىفلاق + اردانالا

 ىونوق نيدلاردص خيدش ترضحو تسكيهم» تياهنو تيدك زااهمه تلاد هك ةناد فراغ

 اان[ اظب يسرك لاف تنلا تان ابغا[: هيئازج وحج ةطاحا كءدومذف “نائل راج ازوءرسسسدق
 وبدهاوخ كلاسرس تياغو طارص رس ىاهنتملاوقاولاعفا فالتخاب ىملعاب تساىدوج وةطاحا |

 © ومالا: نيصت' هلال الأ لضرالانفامو تاومسلاىفام هل'ىذلا.هللا طارص ) دوُمرف :هحانح |
 دوبولا ىوس ميتف رب هكر * دوبون ىوكرد مدد ىددق احره

 قداو فيسلا نم دحا وهو مقتسملا طارصلاوه انهه عرشلا نا ملعاو + ( هيلا وعدي ناطبش

ْ 
 واول اوس د هكءارره * تسهىهارركيدىوس ركم متفك

)2 



 ماعنالا روس مه : ١١4

 اذهو . ةدش هتدحاو لوش هبوبيس ناكو امهل ريظنالو برسالا وهو كنا لثم عملا ءانب ||

 هقح ىف رظلاو ةقفشلاب

 متيديركي نوج ىمه دزراب « مظع شرع هكدير كنان, الأ

 تانوزوملا ىف 6 :تاايرمام نارها كلج تالكملا ىف ه6 ليكلا اوفواو © |

 ني تق اب وال يودا# ركول هيا ارفف ١ لعافنم لاح 6 طسقلاب #8 [وزارت] ىسرافلاب وهو |

 ظ

 انلق «ريركتلا ةدئاف اف طسقلا:نيغ وه نازاملاو لكلا ءاغا لئق ناذف «لدعلا وهو طسقلاب |

 هذخأب قحلا بحاص او ناصقن ريغ نم هقح قللا ىذ ءافيإب ىطعملا يما ىلاعت هللا نا: |
 هركذو .اهيلع رسعيالو اهعسيإم الا # اهعسوالا اسفن فلكتال ف ةدايز بلط ريغ نم
 مكنع وفعم هءاروامو مكعسو ىف امب مكلعف ربسع لدعلا ةاغارم :ناب.ناذيالل نعالا تقع

 هبهذخاؤي مل ريسي ناصقت وا ةريسي ةدايز هف تعقوو نزولاو ليكلا ىف ناسنالا دهتجا اذاف
 اذ ناك اذا عجارتلا تبث صقن وا دازف كلذ ىلع ليكلا دبعا ناو هدهج دهتجا اذا

 سانلا لماعي ناكو عزنلا ف وهو سانلا ضعبل لاق هنأ مهضعل عادا وزن كك نكس الا اوِذَه ْ

 ردع الا 7 'ىش نازمملا ىف عب ناك ابر نكلو ىلب لاق نزولا ىفوت كتكرامأ اذلا كلقف
 د 0 نم نالبح كلاماي. لاقف رستم داع ىلع لخد هلا رانيد نإ كلام نعو * هب

 5 نالاكم هل ناك اولاقف اهنةلهإ تلانكم عراق لان امهيحمارعتمل -هعيكازو قنا

 لجو 0 ايي كيم الإ اهاذدلا قلل شك اياد فلولا هاك
 نازممو رمعل هلا ةلتكس اقوا راشالاو#عباسلا مكحلا وه انجز دخالا صالااكادضامكلامنرلا

 نم ةيدوعلا ظوظح داضصتقالا نا يديم لبكب اوفوتساو ةيبودرلا قوقح عرشلا
 اهدادعتسا بسحب الا ظوظحلا ءافمتساو قوقحلا ءاغبا ىف فن فلكتال ةهولالا

 دريم شيوخربو لاب ردقب سكى ه
 00 ه6 ناكولو هنف هكاولدعاف 0 اهوحن وا ةداهشوا ةموكح ىف الوق هي ملق اذاو 0

 | عاينا سمالا دادم نال الصا مهوحت اولمعالو مكسةبارق اذ ىا  ىبرقاذ © هيلعوا

 ا وصاذهو ند دوووم د جو دعوا ياما

 د ل ل ملكتي ناو هريغ هعم رك ذيالو هللا ُرك ذي نا مالكلا. ىف لدعلا ةققح

 20 ضتيرغلاب :باوشم مهري م مالك ناف قيقحتلا نايرال, الاب رش ال -

 ايس ماس ووكدهده زار * ند وماجد 5 دعته كنا

 ماكحا ٍةنداََو لدعلا همزالم نم ناك .ديعغ ىأ مكلا 0 و اوفوا هللا دهعيو 22

 فاضموهفر وذا و/ناعالا نم هيلقي هيل جدها 0 وفم وهف اهريغو عرشلا

 ثيح نم ىلافت. هللا ىلا .هتفاضا”نوكيؤ نيناسنالا ني دهعلا هيداري نا لمتحيو لوعفملا ىل !|

 | طايتحالاىنشو وفعمب سيلف ىدصقلا ريصقتلا اماو .نيليكلا نيب عقب امم توافتلا نم ردقلا |

 | ماو هسما هللا ىلوتف زجاع هنال ميتيلا لام ظفحب ىلاعت هللا ىصو.امتاو سدانلا مكحلا وه |

 | لاق اهب قطنلا نم ىنعنمب ىنال ىن#نازمملا ناسل اهلوقا ردقاام لاقف هللاالا هلاال لق نازملاب
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 كلي فد وثحلاب لذي وهز قلل نم هقفو مداز دق اذا قجورلا قلما لاش ةقئيلاو دازلا دافت |
 .قزرلا ليصحت نع مزج ىلع ءانب رقفلا اوفاخنالف متناال  مهاياو مكقزرن نحت 9 دارملا |

 هللا نايب مده نم هنفامل دالوالا لتق مرح امتاو ةرشعلا ماكحالا نم ثلاثلا مكحلا وه اذهو

 صاىف لكوتلا كرتو هلسن عمطقو هدوصحمو هترجش ةرمث لاطبا هيفو هناذب مدهنم نوعلمو

 © اهقزر هللاىلع الا ضرالاىف ةبادنم امو ) لاق هنال ىلاعت هللا بيذكتىلا ىدٌّؤي قزرلا |

 تسردقم ىزور هكىوكب هشداياب * ميرب ىم تعانقو رقف ىوربآ ام
 كلذلو اهعاونا نعىبنلا ىلا ادصق عملا ةغيصي ىجو ىنزلا ىا **# شحاوفلا اوبرقتالو #

 وهاك تيناوحلاىف ةينالع اهنم لعفبامىا ه6 نطب امو اهنمرهظام قههلوق لاهشا لدب اهنم لدبا
 اهنمعبارلامكحلاوه اذهو .مهفارشا ةداعوه ا نادخالا ذاخناب ارس لعفبامو مهلاذرا بأد

 هينديو ةنْلانم هدعسام كلذ لخديو اهنع ىهلاىف ةغلابملل اهناب رق ىلا ىهنلا هبجوتو
 اهنم هدعبي لو ةنملا نع هبجح مل ناو هنع هبجحب و قا نم هدعبيامو ربظام وهو رانلا نم
 رظنلاىفز ىتزلانمو ةئلاب نطبامو لعفلاب اههمرمظام اضياو نطبام وهو

 كون ربص دوشيم نوزفا تقشع * مسو تساربت نوج رودزارظن ني

 ىفو هبلق ىفو هشنعىف لزانم ةثالثىف لجرلانم ناطبشلانا امهنع هللا ضر سابع نبا نعو

 ىتلا سفنلا اولتقتالو 9 اهزجيىفو اهبلق ىفو اهينيعىف لزانم ةثالثىف ةأرملانم وهو هركذ

 46 قحلابالا 99 ىبرحلا اهسجرخبف دهعلاب وا مالسالاب اهمصعزاب اهلتق مرحىا 6 هللاءرح
 قحلاب مكتسبالم لاحالا لاوحالا نم لاحىف اهولتقتال ىا لاوحالا معا نم غرفم ءانثتسا

 سفنلا لتقو ناصحالا دعب ىتزلاو ناميالادعب رفكلاب كلذو اهلتقب عرشلا سما وه ىذلا
 قلخلا ىلع ةقفشلا كرتو قحلا ما ميظعت كرت لتقلا فو سماخلا مكحلا وه اذهو .ةمودعملا

 ىحوه هللا ل سسيف لوتقملاو قحلابلطىف لتقلاوهقحلالتقلانا ةراشالاو +نيدلا كالم اهو

 نسح اباش تيأرف ةببش ىنب بابب اموي تزف ةكمب تنك زارخلاديعسبا نعو * هبردنع
 ءابحا ةانخالا نا ؟كملع امأ هتان يل: لاقو .ىهجوف مسبتف ههجوىف ترظنق اتم هجولا

 رادىلا رادنم نولقني اماو اونام ناو

 تسيرادبب نبيع هاك أ مدرم باوخ هك دبموت لد لها دادماز كرك وشم

 هظفحب مكبر سما ىا *6 هب مكصو 98 ةسملا فيلاكتلا نم ركذام ىلا ةراشا *« مكلذ 9 |

 نع اهسيحنو مكسوفن لقعت ىتلا مكل وقع نوامعتست ىا *6 نواقعت مكلعل 8: ادكؤم اسما
 هوجولا نم هجوب هل اوضرعتنال ىا * متيلا لام اوبرقتالو #9 ةروكذملا حئابقلا ةرشابم |
 الا ظءاصوالاو ءايلوالل باطخلاو هلماال نم ناوبحلا نمو هإباال نم ناسنالا نم متيلاو |

 «هدشا غلب ىتح# هريمكو هظفك هلام لعفيام نسحاىه ىتلا ةلصحلاب الا «نسحا ىه ىتلاب
 هيلاءوملس ذئتيحف اديشر إغلاب ريصي ىتح هوظفحا لبق هنأك ىهنللال ءانثتسالا نم مهفب امل ةياغ
 لاق اهوتعم نكيملام هلام هيلا مفد اهغلب اذاف ةنس نيرشعو اسمح دشالاةياف ةفينحوبا لعجو»

 ىلع ءاج دحاو وهو نيثالثىلا ةريشع ىتام نيبام وهو هنوق ىا «هدشا غلبي ىتحال ىرهوجلا
 2 و



 رادقم بطلا نم فرغينا لجرلل بحتسي ثيللاوبا هيقفلا لاق * هعفدف رثؤيو نودجلل عفني |

 ىوادتلا ءاملعلا ةماعزاجاو نايدالا عمت نادبالاِلع ناملع علان ال هندبب رضيام هن عنتمام
 : 5 : 0 ا دشفاو 3ع اذا ءاشلا ماسالا والم /صغاذا عا شمع: ةغاكوا 1 مار للا

 فتنوتحنذ اذا ةجاحدلاو هلك ا مرحبال نتن اذا نمسلاو تيزلاو نبللاو مرحو سه هريغت

 الإ. اهتكأل قيرظال تحب ةللجم كاراظو انا اراه اهتطب قلمي طلق اكلرأا
 نديلاب رضيامعو مارا نع زرتحم نا لقاعلاىلعف * ةرهلا ىلا لمحتناال اهلا ةرهلا لمحت نا |

 «ءاّتحالا ءاودلا سأرو ءالتمالا ءادلا سأر) مالسلا هيلع لاق م ءالتمالا رضملانمو

 تفك“ اريبكك لقيت" ةلعلق/ ل كا لا تقف فلكل زون لكك اذ
 مار اق قلعشلا< لاق“

 ىبن:كمكحز دعب ةنكرا انك 9 يكماخل نأ وااثلا تتلون
 هلوقناهبف لصالاو ىلاعتنمرما  اولاعت 8 ةكمرافكل دما ه6 لق 9 قئفوتلا هللانمو

 لبقيو مدقتينا بلطتن ملك هب ملكتف ممعتلاب هيف عستا مث هنم لفسا وهنمل لاع ناكمىف نم
 ارقا ىا ىمالا باوج 4 لتا # اهريغوا لفسوا ولع ىف بلاطلا ناك ءاوس صخش هلا

 مرحم قلعتم :# مكملع 98 هيلع ةلمتشملا تايالاىا مكبر همرحىذلاىا 46 مكبر مرحام 8#

 مالكلا ريدقتف ءاشالا نم ه6 أش قه ىلاعت 6 هب اوكرسشت 9 ةيهان 6 ال قف ةرسفم 6 نا #: |
 (نوقتنمكلعل )هلوقىلا ثالثلا تايآلا هذهنا معا « أيش هب اوكرشثتال هلوقوهمرحتلا كلذ

 ىلع تامرحمنهف بتكلا عيمحن م ”ىش نهخسني مل هلكريخلل ةعماج لاصخ رشع ىلع لمتشت
 لخد نهكرتنمو ةنْلالخد نهب لمعنم راصعالاو مالا فالتخاب نفلت“ مل مهلك مدآ ىن

 هعم ىلاعتهللا لبقب الو تامرحلاسأر هنال كرشلامدق (أبش هب اوكرشتالإ هلوق نهالوا .رانلا |
 هللاعم رابغالا ةيؤرىخلاو مانصالا ةدابع ىللاف ىنخو ىلج ىلا مسقني وهو تاعاطلا نم ايش

 راهقلا دحاولا

 ناو“ نتا" ئروردا نك ةيحاوت ةناح عا لاع ةدياازلخ زف عا كلز هقتامذلاو فيات

 ةءاسالاوهمرحلا نال امهلا اوئيستالىا اناسحا امهم اوسحاو ىا 4 ًاناسحا| نيدلاولاب و له

 عضوم مالا عضو امناواوسخيال اوفوا ىنعم اذك و ةدنش نع هللا راسم دلال ١

 .امهقوقح ءاضقىف فاك ريغ ةءاسالا كرث درج ناف امهقوقح ةاعارم باجما ىف ةغلاسلل ىهنلا |
 نال قوقعلا ميرحن كرشلا ميرحت دعب ركذ ماو ةرمشعلا ماكحالا نم ىتاثلا"-سمالاوه اذهو ..

 قوقع امهقوقح ءادا نع دعاقتلاف هدجوم ىلاعت هللا نا ك هدوجول نابيرق نابس نيدلاولا |

 ىنشامي لجر اذاف ليئارساىنب هيتىف تنك ءايل والا ضعب لاق * كرشلادعب رئابكلا ربك ا وهف |

 أيد لق رتضخل لوح انأ>لاو اثنا قم ىلا :ىكتم] .تلقفرتقفلا هنا كسها وابن غل تضلا)
 كما كربب لاق كتبأر ةلسنو

 :تكدننا ا فاذا ”عامدق نذ *+:-تسن ار ادام ىارس م”

 ماعنالا ةروس 3-31 -- ١117

 د ا 1 1 10 111 1 ا ا 15 2 ت1 ا 2 كه 7 ا اطال تا 15:11 كت. د0 1101050507 1107752 115 تل احل 20020 05 2722 5 تطفئ 171 قلك 6 ا 2222-21 و دعصص دعم رجع هسعج هع عطه

 قالمالاو .رقف لجانم « قالما نمط ةبح كتان اوقدتالعا « كدالو اونتتالو ف



 مك 115 ه- نماثلا رجل

 تابثلاوةناتملاةياذ تغلب ىتلا ةحضاولاةنيلاىا ةغلابلا ةجحلاهِف كل ةححالزا رهظدقاذاو ىا

 مكتياده © ءاشولف 9 ناببلاو لوسرلاو باتكلا اهب دارملاو هاوعد ةحس اهبحاص اهب غلب وا

 مرايتيا فربمل موق. ةيادهواشن كلو اهتلع لاو: اهل قيفؤتلاب « نيمجا كيدهل انج
 لعف مسا # ١لهلق ف كلذ فالخ ىلا مهممهفرصل نيرخآ لالضو قحلا ديو كواتإلا

 || نورصني نيذلاممتودق مهو «؟ اذه مرح هّللازا نودهشي نذلا مءادهش اوريش اجا

 مهلاةفاضالاب ءادهشلادبق كلذلو ناك نم انناك مهاوعد ةحصب دهشي نمالو مهبهذمو مهلوق

 نيك مقل كسوتنال ناو: جيتلولاج_ مع اقترب ةجحلامهمزايل. مهراضحتساب اوما امناو

مهعم دهشنالف و اذهءرح ىلاعت هللا ناب اورضحامدعب 6 اودهش ناف هَ مهداقب
 ىا * 

 نيذلاو انناي آب اوبذك نيذلا ءاوها عبتت الو و هداسف مهل نيبو ضحم بذكد ناذ مهقدصت الف

 قيرطب لوالا لوصوملا ىلع فطع ىتناثثالوصوملاو نائوالا ةدبعك 6# ةرخ لاب نونؤيال

 ةرضر الاب ني ويألا ىلا قت هلالي كفاكم قم ناف فوسوملا ذاحتأ عم ةفصلا ىلع ةفصلا فطع

 عيش ال ىنعملاو . نوسؤيرال ىلع فطعاليدع هل نولعجبب ىا «نولدعي مهبرب مهو 8 سكعلابو

 هناحبس هب كارشالا نييو ةرخآلاب رفكلا نيبو هللا تانآ بيذكم نب نوعمجم نيذلا ءاوها

 اهلكب نوفصتم اهل نوعماح كئاوا نا ىلع لب روك ذملا ىهنلا رادم نوكي نا ىلع ال نكل

 مهسفنا دنع نم ميرحن نه هنولعشب ةلهاخلا لها ناكام درو تاسطلا ل حا ىللاعت هللانا لعاو *

 كلذريغو ريزتخلاو مدلاو ةتيملاو رف اك ثئابخلا مرحو ىوهلا ىلعالىحولا ىلع ىتتني نيدلا نال |

 ريغب عافتنالا ناكاذا ام فالخم هنمث لكاو هعيب مرحي هلوانت مرحيام نال اهعس و اهلوانمت ىا |

 كلذ ناف سانلا اهب حبصتسيو دواجلا اهب نهدي و نفسلا اهب ىلطي هناف ةتبملا موحشك كلذ |

 مهسقنا ىلع ءازجو دوهيلا لعف اك ةمقنو ءالب نوكينا اما ىلاعت هللاهمرحامو مارحب سبل |

 هلاثماو مسلاررضك ىناسفنلاف ايناحوروا ايناسفن اررض هيف نا هملعل ةنمو ةمحر نوكينا اماو

 ةيناحورلا قالخ الا ريغت اهقالخا ىدعت هناف اهلاثماو تايذؤملاو عابسلا مول ررضك ىناحورلاو |

 انجتؤاو هتيب ىروجلادموبا خيشلا لخ دام نمو * ( عابطلا ريغي عاضرلا ) مالسلا هيلع لاق اك

 لخداو هنلطب حسمو هسارسكن مث اهنم هفطتخا هماربغ ىدُ عضتر ىلاعملا ابا مامالا هنبا

 هعبط دسفإالو هتوم . ىلع لهسي الئاق نإللا كلذ جرخ ىتح كلذ لمفي لزيملو هفىف هعصا

 ايا نم هذه لوش ةرظانملاف ةوبكهل تلصحلذا ناك مامالا ربك | مث هماريغ نبل برشب

 تاناويحلاموحل اذكورشوريخ نم امهقالخا هيلع بلاغلاف ةأرسعا عضتران م نا ملعف ةعضرلا كلت |

 اهئاتمسو اهنابلا ناف اهموحلو كآياو اهنانمسو رقبلا نابلاب مكيلع ) ثيدحلا فو مظعريئأت اهل |

 | ىميللالاق * رقللاب هناسن نع ىحض مالسلاهيلع ىنلانا حصدقو ( ءاد اهموحلو ءافشو ءاود |

 اذهوهب كلذ هصاصتخاىريهنأكف اهنمسواهنل ةيوطرو رقلا مح ةسوبيو زاجحلا دبل اذه ١

 كلذ لاق امنا وهف ءادلاب ىلاعت هللاىلا برقتيال مالسلا هيلع ىنلاف الاو نسحتسملا ليوأتلا ْ

 رست مدعلوا زاوجلا نابل رقبلاب حض مالسلاهيلع هنا رخآب اوجو . ةسوببلا كلتل رقلاىف |

 اهرد نيسمح قيرلا ىلع هنم برشول هنا رقبلا نمس دئاوف نمو . ةئسملادصاقملاف اذك هريغ |

 ( عفني )



 وللا ةرود- مك ١١6 زئ>ح

 1 لجو ل ءاقاوألا لكو ءانثالكباسالا نع درو ايئدلاف سانلا دهزا نوكينا لتاعلا ىلعف
 ةوكرلاتعقوو هلبح عطقتناف اهيف هنوكر ىلداف ةيدالاىف ءامرثب ىلع درو اريقن تيأر لاق مهضعب

 ْ ةسظ تيأرف لاق اهنع"فارتمنالا ف ىكنذأتو ا ىوكرنألا حرباال كننعو لاقو انامز ماقاف اهبف

 ثلا مث ىلع هتوكرباذاو رثبلا ىلع حفطو ءاملا ضافو اهبف ترظنو رّئبلا ىلا تءاج ةناشطع

 ةوكرلاب تئج نيكسماي فتاه هبفتهف ةيبظ لحم كدنع ىلناكام ىهلا لاقو ىبو اهذخاف
 لاك ىلع لديام ةياكحلا هذه ىنف « الع اهلكوتل باسالا نع ةبهاذ ةيظلا تءاجو لبحلاو |

 | مهادعنم ىلع لع ال ةصاخ دوهملا ىلع ىا 5 اوداه نيذلا ىلعو م ىلاعت هللا ريغ نع عا عاطشالا

 0 هعباصا نيام ناك ءاوس عبصا هلام لك # رفظ ىذ لك انمرح 2 دال نلوالا نم

 | طبااو زوالاو ماعنلاو لبالاك اجرفنم نكي ملوا رينانسلاو بالكلاو عابسلا عاوناك اجرفنم

 | قلعتم 96 منغلاو رقبلا نمو 8 ميرحتلا مم اوملظاملف مهلالالح رفظلا تاوذ ضعب ناكو
 بوزثلا موحشلاو .لحلا ىلع ةبقاب اهناف امهموحلال # اههموحش مهلع انمرح و هلوقب
 ىلع تلمتشاام الا ىا موحشلا نم ءانثتسا # اهروهظ تامحامالا قه نيتلكلا موحشو
 فططع # اياوحلاوا 8 جراخو لخاد نم 57 ىلا نيفتكلا محشنم بونجلاو روهظلا

 صو حاحصلا فاك ةيوحلا عمجج . اهيلع لمتشاو ءاعمالا هتلمح ىذلاالاوا ىا اهروهظ ىلع

 هطالتةاو ةلالا محش وهو تلمحام ىلع فطع 5 مظعي طلتخااموا # نيراصملاو ىعامملا

 رخاو قلخام لوا هنا لاهو هلصاو همظع ىا بنذلا بجت وهو صصعلاب هلاصتا مظعلاب

 عسل تشي نان جا < دولا »تاج مهاد زر و الزلل تكول
 ةيصحمب اونا انك اوناكو لطابلاب سانلا لاوما مهلك او ابرلا مهذخاو قحريغب ءانالامهلتقوهو |

 ْ ام ةمرحم لزتل اهنا اوعداو كلذ اوركنا دقو مهل لحاامم ”ىش ميرحت اوبقوع

 | ىث لك نع رابخالاىف ىا 6 نوقداصلاناو ف ىلاعتهلوَش دك او كلذ مهلغ درق

 0 1 ىا ه6 كوبذك ناذ »# مهبغل نع راخالاىفو زارت لل م.رحتلا نع رامخالاىف |

 مكلجاعيال 6 ةعساو ةمحروذ مكبر لقف 8 ميرحتلاو ليلحتلا ماكحا نم لصفامف نوكرسشملاو
 | هباذع 4 هسأب دريالو 8 لاها ال لاهما هناف كلذب اورتغت الف مكسذكت ىلع ةبوقعااب

 انكارشا مدع  هللاءاشول اوكرشا نيذلا لوقيس ه لزني نيح *6 نيمرجلا موقلا نع 8

 ىضرم قح هولعفام نا هب اودارا ه6 ”ىشنم انمرحالو انؤابا الولف نحت  انكرشا ام © |

 نوكل اًمرحوانكرشا امتا انا مهلوق وهو تدكلا ذيكعا 4 كرذك © ىلاعت هللادنع

 مرحي و كرسشلا نم عنم ىلاعت هللانا نم تلقاهف بذاك كناورلاعتةللا دنع ايضرص اعورسشم كلذ

 | دادتمالةياغ 6 اوقاذىتح## لسرلا مهومدقتم ىنا 6# مولبق نم نيذلا بذك © هومتمرحام
 ع ف ةدئأز * نم ؟دنعل هلق مهبيذكشب مهيلع الزنا ىذلا هي انسأب 8 بيذكتلا

  نظلا الان وعبتتن اانا هو رهظتف هانل وج رختف ف متمحزام ىلعهب جاجستح الا حصن م واعم سما نم

 | الا متا ناووه نيّقيو لعريغنم لطابلا نظلاالا مرحتلاو كرشلانم هيلعمتا ايف نوعشامىا |

 | امج عمد ءاغلا ١ < ةنلإلا ةجحلا هل لق ف كاع هللا ىلع نوبذكت ه6 نوصرخت



 مه 114 نماثلا ءزجلا

 نادماج امهناف دبكلاو لاحطلاك ال قورعلاىف ىتلا ءامدلاكابوبصم ىا 6 احوفسم امدوا

 كمسلانيتتملا نم دارملاو ( نامدو نانتسم انل تلحا ) ثيدحلاىفو امهتحاباب عرمشلا ءاج دقو |

 محللانم هصلخت رذعت دقو مدلانم محللاب طلتخاامو لاحطلاو دبكلا نيمدلا نمو دارحلاو |

 رذق ىا *'سجر ولف ريزنخلا ىا 6 هناف ريزتخ مّحوا ف اضيا لئاسب سيل هنال حابم وفع
 ىلا ريمضلادوعينا زوجبو سجر وهف هترذقتساام لك ىدادحلا لاق * ةساجنلا لك ١ هدوعتل

 هيفاممهاهنوكل مارح هلك هيفام رئاسو همظعو هرعشو همحشو همنا عم هصيصختو محلا
 اعبت هريغلو ةلاصا هيلا فاضإ ةمرحلاو لخلاف محللا لوك املا ناوبْلا نم دصقبام رثك انا
 هغرعتل هللا فاذملاو دوصقملا هنال ىفاضملا ىلا :ريمضلا دوع لصالا ىتفملا ىلج ىدعس لاق *

 حعيذىا ةحضوم ةفص 6 هبةللاريغل لها 9 زيزاخ ملل ىلع فطع 6 اقسفوا  هصيصختو
 ةرورضلا هتباصا ىا # رطضانف وه قسفلاىف هلغوتل اقسف كلذ ىمسامت او مانصالا مسا ىلع

 ةرورضلاردق ه4 داعالو 98 هلثم رطضم ىلع *6 غاب ريغ 88 كلذنم ”ىش لوانتلا ةيعادلا
 اهنال ةمكحم ةيآآلاو * كلذب هذخاؤيال ةمحرلاو ةرفغملاف غلابم *# محر روفغكبرناف

 دعب ميرحتلا دورو هفانيالو هريغ ةياغلا كلتىلا هبلا حوا اهف دج مالسل اهيلعهنا ىلع لدت

 ةلحتسم ةفيج اهئاف ايندلا ةتيم ىلا ةتمملاب ريشي ةيمجنلاتاليوأتلاف لاق © رخا ”ىشىف كلذ

 مهضعب لاقاك

 اهباذتجا نهمه بالك اهيلع * ةلحتسم ةفيجالا ىم امو
 اهبالك كتعزان .اهبذتحم ناو * اهلهال املس تنك اهدنتحتناف

 تذلكلاب اهلع_ تعمتحا ةفجب لثك اسندلا لثم, دولدات ةواد ,كانشا حوا ) .تايط] فو
 ظفاللالاق : ( مهعم رجتق مهلثم ابلك نوكتنا بحتقأ اهنورجب

 ىدنكفا لهااث رب هكت مه ٌهياساغيرد * تسفيح ناوختسا صر حر دق ىلاءون ن وج ىباه

 سجد لكوه ريزنخلا محو نيدلامد اهيلع قارهي ىتلا تاذللاو تاوهشلاوه حوفسملا مدلاو
 ناطيشلال مع نم سجر مالزالاو باصنالاو رسيملاو رمخا امنا )لاقاك ناطبشلا لمع نم

 دلوامل ريخلا ىف ءاجا هنم دعبلاو قا قيرط نع بارطضالا سجرلا ةقيقحو 6 هونتجاف

 اهلعمس ةكرح كرحنو برطضا ىا ىرسك ناويا سجنرا مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر
 تلطيف قحلا بلطنع اجورخ ىا هبهللاريغل لها اقسفوا قحلا نع كدعبيام سجرلاف توص

 . قدعسلا لاق: قحلا ريغ

 ادخ زج ادخزا دنئك انت « الواك دون تقيرط.فالخ

 ةجاحلا عفديام ردقب نوكيناالا هتابرقو هللا نم كمرحن اهنال مرحم ءايشالا هذهىف عورشلاف

 (اونشوشخاواوددعم) مالسل اهيلعهلوق ىف مهضعب لاق + تاروظحملا حتت ارو رضلانافةيناسفالا ٠
 ىعنو عضاوتلا ىلع ثحوه“ ةافح اوشماو باشا نمنشخلااوسيلاو ناندعنب دعمب اودتقا ىا

 ( نيمعتتلاب اوسيل هللادابعناف متلاو كايا ) مالسلاهيلع لاقاك منتلاو هفرتلا ف طارفالا نع
 ليس سور اك ناشادر كدرك غي لد ةناستو تمعنو ذاتي

 اد صم
 ( ىلعف )

- 



 رادقم بطلان م قرغينا لجرلل بحتسي ثللاؤبا هيقفلا لاق * ةعفدو رئؤيو نوتجللا عفتيا

 ىوادتلا ءاملعلا ةماعزاجاو نايدالا ملعمث نادبالالع ناملع يلعلانال هندسي رضيام هب عنتعام
 دققاو ةعن اذ! 'ءاملطلا اسال وا لضغاذا زكا ةمهرآ: عاكس قابازلللا

 فتوتحنذ اذا ةجاحدلاو هلك ١ مرحبال نئن اذا نمسلاو تيزلاو نيللاو مرحو سح هريغت

 الا املك ال قيرطال ثمحب ةسجل تراصو اسجن ءاملاراص اهنطب قشللق ءاملاىف تيلغاو اهشير
 نديلاب رضيامعو مارا نع زرتحم نا لقاعلا ىلعف * ةربملا ىلا لمحتناال اهيلا ةرهلا لمحننا |

 ءاّحالا ءاودلا سأرو ءالتمالا ءادلا سأر) مالسلا هيلع لاق ام ءالتمالا رضملانمو

 كنك زيك + يع ذر تنفي لكن انا تريطا قوكتل و ن4 ةليكشل ان
 هريس سدق ىدعسلا لاق :

 ئونتكشز عا ذك جددا يكن ةل وزر وازن تطور ازت
 هلو ناهي لصالاو ىلاعتنمرما هت اولاعت 8 ةكمرافكل دمحاي 6 لق © قئفوتلا هللانمو

 لبقيو مدقتينا بلطتن ملك هب ملكتف ممعتلاب هبف عستا مث هنم لفسا وهنمل لاع ناكمىف نم
 أرقا ىا مالا باوج ه6 لتا 8 اهريغوا لفسوا ولع ىف بلاطلا ناكءاوس صخش هلا

 مرحب قلعتم 6 مكيلع 8 هيلع ةلءتشملا تايآلاىا مكبر همرحىذلاىا 6 مكبر مرحام
 مالكلاريدقتف ءاشالا نم هج أش 3 ىلاعت 6# هب اوكرسشت ف ةيهان 6 ال ف ةرسفم 6 نا: |

 (نوقتن مكلعل )هلوقىلا ثالثلا تايآلا هذهنا معا * أيش هب اوكرشتتال هلوقوهميرحتلا كلذ |

 ىلع تامرحمنهف بتكلا عيمجنم ”ىش نهخسن مل هلكر خلل ةعماج لاصخ شع ىلع لمتشت
 لخد نهكرتنمو ةنملالخد نهب لمعنم راصعالاو مالا ىنالتخاب نفلت“ مل مهلك مدا ىن

 هعم ىلاعتهللا لش الو تامرحلاسأر هنال كرشلامدق (أبش هب اوكرشتالال هلوقنهالوا .دانلا |

 هللاعم رابغالا ةيؤر ىنخلاو مانصالا ةدابع ىلحلاف نخو ىلجىلا مسقني وهو تاعاطلا نم اش

 راهقلا دحاولا

 و نيا قرورب ندك ذيخاوت ةمانكوب لاح هديروش ظفاح ىدز تدحو مدان

 ةءاسالاوهمرحلا نال امهلا اوثيستالىا اناسحا امهم اونسحاو ىا 0 اناسحا نيدلاولاب 00

 عضوم مالا عضو امتاو اوسخ ال اوفوا ىنعم اذك و هدضنع ىهنلل مزاتسم *ىثثلاب سمالاو |

 .امهقوقح ءاضقىف فاكر يغ ةءاسالا كرت درحم ناف امهقوقح ةاعارم باحما ىف ةغلاملل ىهنلا
 نال قوقعلا ميرحن كرشلا ميرحن دعب ركذامتاو ةرشعلا ماكحالا نم ىناثلا صالاوه اذهو |
 قوقع امهقوقخ ءادا نع دعاقتلاف" دج ومأ ىلاعت هللا نا 5 هدوجتول.نامارق#نائتشنبذلاولا ٠
 ىنشامي لجر اذاف ليثارساىنب هيتىف تنك ال والا ضعب لاق « كرشلادعب رئابكلا ربك اوهف |

 قير كلف غض ]لوح انآ لاو اكياقم وطول: تلقف فحل هنا سلا هنا اتمتا»
 كا كريب (لاق“كّتبأرأ ةلسنو

 تتشساودام“ ”تامَدق ريز * دمنا ركام ىارس 1

 ماعنالا ةروس مه /١١١ جه
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 قالمالاو .رقف لجانم < قالمانم إف ةبح مكتاناوقدتالعا 6 كالو اوتتالو ف



 مك 11١ »- نماثلاءزجلا

 تابثلاوةناتملاةياغ تغلب ىتلا ةحضاولاةنيبلا ىا ةغلابلا ةجحلا للف مكل ةححالنا رهظدقاذاو ىا
 مكتياده 86 ءاشولف © ناببلاو لوسرلاو ٍباتكلا اهب دارملاو هاوعد ةحص اهبحاص اهب غلب وا

 مهرايتخا فرصل موق ةياده ءاشنكلو اهيلع لمخاو اهل قيفوتلاب « نيعمحا مكيدهل هاعيج
 | لمفمسا 4 ؟لهلق ف كلذ فالخىلا مهممه“فرصل نيرخآ لالضو قحلا قرط كواسولا
 || نورصني نيذلاممتودق مهو 4 اذه مرح هّللازا نودهشي نيذلا كءادهش ا اورضحاىا
 مييلاةفاضالاب ءادهشلادبق كلذلو ناك نم انئاك مهاوعد ةحصب دهشب نمالو مهبهذمو مهلوق

 نك مهل كسمتمالهناو مهتلالض مهعاطقناب رهظيو ةجحلامهمزايل مهراضحتساب اورما امئاو

 ىا #* مهعم دهشتالف # اذهمرح ىلاعت هللا ناب اورضحامدعب 6 اودهش ناف ب مهدلشإ

 نيذلاو انني آب اوبذك نيذلا ءاوها عبق: الو 3 هداسف مهل نيبو ضح بذكدناذ مهقدصت الف
 قيرطب لوالا لوصوملا ىلع فطع ىناثلالوسوملاو ناثوالا ةدبعك هم ةرخآآلاب نونؤيال
 ةرخآآلاب نمؤيال ىلاعت هنأ اب بذكي نم ناف فوسوملا ذاحتا عم ةفصلا ىلع ةفصلا فطع

 عبتتال ىنعملاو . نونم وبال ىلع فطعاليدع هل نواعجي ىا «نولدعي مهبرب مهو ف سكعلابو
 هلاحس هب كارششالا! نيبو ةرخلاب نفيكلا نيو هللا تايآ :سذكم نيب. نوعمجم نئذلا ءاوها
 اهلكب نوفصتم اهل نوعماج كئلوا نا ىلع لب روكّذملا ىهنلا رادم نوكي نا ىلع ال نكل
 مهسفنا دنعنم ميرحن نم هنولعفي ةيلهاجلا لها ناكام درو تابطلا لحا ىلاعت هللانا ملعاو *

 كلذريغو ريزتخلاو مدلاو ةتيملاور اك ثئابخلا مرحو ىوهلا ىلعالىجولا ىلع ىتتبي, نيدلا نال
 ريغب عافتنالا ناكاذا ام فالخ هنمث لكاو هعب مرحي هلوانت مرحام نال اهعيب و اهلوانت ىا |

 كلذ ناف ساللا اهب حبصتسيو دواجلا اهب نهدي و نفسلا اهب ىلطي هناف ةتيملا موحشك كلذ

 ميسفلا ىلع هازجو دوهيلا لمف اك ةمقتو مالي نوكي نا اما لا يمت لاهم جامو مارك نيل |
 هلاثماو مسلاررضك ىناسفنلاف ايناحوروا ايناسفن اررض هيف نا هملعل ةنمو ةمحر نوكيينا اماو |
 ةيناحورلا قالخالاريغت اهقالخا ىدعتس هناف اهلاثماو تايذؤملاو عابسلا موحل ررضك ىناحورلاو |

 دجوو هت ىروجلادموبا خيشلا لخدامل نمو * ( عابطلاريغي عاضرلا ) مالسلاهيلع لاق اك
 لخداو هنطب حسمو هسارسكن مْ اهنم هفطتخا هماريغ ىدا عضتر ىلاعملا ابا مامالا هنا

 هعبط دسشإالو هتوم ىلع لهس الئاق نيللا كلذ جرخ ىتح كلذ لعشي لزي ملو هيفىف هعبصا
 اياَ نم هذه لوق. ةرظانملاف ةوبك هل تلصحلذا ناك مامالا ربكأا مث هماريغ نبل برشب

 تاناونلاموحل اذكو رشوريخ نم امهقالخا هيلع بلاغلاف ةأ ما عضترا نم ناهلمف ةعضرلا كلت |

 اهنانمسو اهنايلا ناف اهموحلو كاياو اهنانمسو رقبلا نابلاب مكلع ) ثيدحلا فو مظعريثأت اهل |
 ىميلالاق * رقبلاب هباسن نع ىحض مالسلاهيلع ىنلانا حصدقو ( ءاد اهموحلو ءافشو ءاود |

 اذهوهب كلذ هصاصتخاىريهنأكف اهنمسواهنل ةبوطرو رقبلا مل ةسوبيو زاجحلا سبل اذه
 كلذ لاق امئا وهف ءادلاب ىلاعت هللاىلا برقتيال مالسلا هيلع ىتلاف الاو نسحتسملا ليوأتلا |
 رست مدعلوا زاوجلا ناببل رقبلاب ىحض مالسلاهيلع هنا رخآ باوجو . ةسوببلا كلتل رقبلا ىف |

 اهرد نيسمخح قيرلا ىلع هنم برشول هنا رقبلا نمس دئاوف نمو . ةئسملادصاقملاف اذك هريغ |
 يحكي



 ماعنالا ةدوس مه -2 1١6

 نعو «ءانوالا .لكو ءانالكباسالانع درجت و ايندلاف سانلا دهزا نوكينا لتاعلا ىلعق
 ةوكرلاتعقوو هلبح عطقناف اهيف هنوكر ىلداف ةيدابلايف ءامرثب ىلع درو اريقذ تيأر لاق مهضعب
 ةيبط تيأرف لاق اهنع فارصنالا ىف ىلنذأتوا ىقوكربالا حرباال كتنعو لاقو انامز ماقاف اهيف
 رثبلا مث ىلع هتوكرباذاو رئبلا ىلع حففطو ءاملا ضافو اهبف ترظنو رئبلا ىلا تءاج ةناشطع

 ةوكرلاب تثج نيكسماي فتاه هبفتهف ةيبظ لحم كدنع ىلزاكام ىهلا لاقو ىبو اهذخاف
 لاك ىلع لديام ةياكحلا هذه ىنف «انيلع اهلكوتل بابسالا نع ةيهاذ ةييظلا تءاجو لبحلاو '

 مهادعنم ىلع ال ةصاخ دوهيلاىلع ىا ه6 اوداه نيذلاىلعو © ىلاعت هللاريغنع عاطقتنالا

 هعباصا نينام ناك ءاوس عبصا هلام لك * رفظ ىذ لكانمرح 8 نيرخآلاو نيلوالانم

 بوزثلا موحشلاو .لحلا ىلع ةقاب اهناف امهموحلال 6 اههموحش مهلع انمرح # هلو

 ىلع تلمتشاام الا ىا موحشلا نم ءانثتسا # اهروهظ تامحامالا 8 نيتلكلا موحشو
 فططع # اياوملاوا 8 يراخو لخادنم نيكرولا ىلا نيفتكلا محشنم بونجلاو روهظلا
 ىو حاحصلاىفاك ةيوحلا عمجج . اهيلع لمتشاو ءاعمالا هتلمح ىذلاالاوا ىا اهروهظ ىلع

 هطالتاو ةلالا محش وهو تلمحام ىلع فطع 5 مظعب طلتخااموا » نيراصملاو ىعامملا

 رخاو قلخمام لوا هنا لاّمو هلصاو همظع ىا بنذلا بحت وهو صصعلاب هلاصتا مظعلاب

 مهملظ ببسب ىا ه6 مهيغس 8 دوهيلا ىا * مهانيزج 8 ءازجلا 6 كلذ © ىلببام

 | طبااو زوالاو ماعنلاو لبالاك اجرفنم نكي ملوا ريئانسلاو بالكلاو عابسلا عاوناك اجر فنم

 | قلعتم 3 مغلاو رقبلا نمو » مرحتلا مع اوملظاملف مهلالالح رفظلا تاوذ ضعب ناكو

 ةيصخمب اونأ الك اوتاكو لطابلاب سانلا لاوما مهلك او ابرلا مهذخاو قحريغب ءايدنالامهلتقوهو 0 ا 000222 02022 ق7ب7ب7ب77ج75ئت75ئئئ252757575--2-5 يي 77| 7

 | ةيضاملا متالاىلع ةمرحم لزت+ل اهنا اوعداو كلذ اوركتا دقو مهل لحاامت ”ىش ميرحت, اوبقوع

 | امسال ”ىش لك نع رابخالاف ىا 6 نوقداصلاناو 8 ىلاعتهلوب دكاو كلذ مهيلع درف
 دوهيلا ىا # كوبذك ناف  مهيغب نع راخالاىفو روكذملا يرحتلا نع رابخالاىف |

 | مكلجاعبال 6 ةعساو ةمحروذ مكبر لقف مرحتلاو ليلحتلا ماكحا نم لصفامف نور

 هباذع 4 هسأب دريالو 8 لاها ال لاهما هناف كلذب اورتغت الف مكسيذكت ىلع ةبوقعاا
 | انكأرشا مدع 6 هللاءاشول اوكرشا نيذلا لوقيس فه لزني نيح  نيمرجلا موقلانع

 ىضص قح هولعفام نا هب اودارا 4 ”ىشنم انمرحالو انؤابا الو نحن *« انكرشا ام

 نوكل اًمرحوانكرشا امتا انا مهلوق وهو تيذكتلا اذهكىا 4 كيذك © ىلاعت هللادنع

 نحمملو كرششلا نم عنم ىلاعت :هللا نا نم تلقامهف بذاك كناوولاعت هللا دنع اضص اعورشم كلذ

 | دادتمالةياغ :6 اوقاذىتح# لسرلا مهومدقتم ىنا 6 مهلبق نم نيذلا بذك © هومتمرحام |
 * لع © ةدنأز نم ؟دنعل هلق 88 مهبيذكشب مهيلع انلزنا ىذلا «انسأب 8 بيذكتلا
 « نظلا الان وعبتتناوهانا هو رهظتف هال وج رختف ف متمسزام ىلعهب جاجتح الا حصن مولعم سما نم

 الا ملا ناوو# نيقيو اعءريغنم لطانلا نظلاالا مرحتلاو كرشلانم هيلعمتلا اهف نوعشامىا |

 | فوذحم طرش باوج ءافلا #4 ةغلابلا ةجحلا هللف لق #8 ىلاعت هللاىلع نوبذكت ه6 نوصرخت |



 م6114 >> نماثلا ءزجلا

 نادماج امهتاف دبكلاو لاحطلاك ال قورعلا ىف ىتلا ءامدلاكايوبصم ىا هي احوفسم امدوا ©

 كمسلا نيتتيملا نم دارملاو ( نامدو نانتيم انلتلحا ) ثيدحلاىفو امهتحاباب عرشلا ءاج دقو |[

 محللانم هصلخت رذعت دقو مدلانم محللاب طلتخاامو لاحطلاو دبكلا نيمدلانمو دارحلاو |

 رذق ىا *'سجر و ريزتخلا ىا 6 هناف ريزتخ محوا لف اضيا لئاسب سيل هنال حابم وفع

 ىلا ريمضلادوعينا زوجيو سجر وهف هترذقتسام لك ىندادحلا لاق * ةساجنلا لك ١ هدوعتل

 هيفاممهاهنوكل مارح هلك هفام تاكو همظعو هرعشو همحشو هنا عم هصصخ و محلا

 اعنت هريغلو ةلاصا هيلا فاضي ةمرحلاو لخلاف محللا لوك أملا ناوملا نم دصّمبام رثك اناذ
 هفيرعتل هيلا فاذملاو دوصقملا هنال فاضملا ىلا: ريمضلا دوع لصالا: ىتفملا ىلج ىدعس لاق *

 حيذىا ةحضوم ةفص 6 هبهللاريغل لها 9: زيزتخ مل ىلع فطع هي اقسفوا 9 هصيصختو

 ةرورضلا هتباصا ىا # رطضانف 8 قسفلاىف هلغوتل اقسف كلذ ىمسامتاو مانصالا مسا ىلع

 ةرورضلاردق 6 داعالو » هلثم رطضم ىلع *6 غاب ريغ 88 كلذ نم ”ىش لوانتولا ةبعادلا

 اهنال ةمكح ةيآلاو * كلذب هذخاؤبال ةمحرلاو ةرفغملاف غلابم 6 محر روفغكبرذاف

 دعب ميرحتلا دوؤرو هفانيالو هريغ ةياغلا كلتىلا هيلا ىحوا اهف دج مالسل |هيلعشنا ىلع لدن

 ةليحتسم ةفيج اهناف ايندلا ةتبم ىلا ةتبملب ريشي. ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق © رخآ *ىشىف كلذ

 مهضعب لاقأك

 اهباذتجا نهمه بالك اهيلع + ةاحتسم ةفيجالا ىه امو
 اهبالك كتعزان اهبذتجم ناو * اهلهال املس تنك اهننتحنناف

 تدلكلاب اهلعي تنبح هيج لثف اسبلار لي دوزداز فاد كاش كو وت

 ظفاحلالاق : ( مهعم رجتف مهلثم بلك نوكتْنا بحتقأ اهتورحم

 ىدتكفا لهاا رب هك تمه ةيااغيرد « تسفيحنا وختسا ص ر> ردق ىلاءون نوج ىناه

 سجر لكوه ريزتخلا محو نيدلامد اهيلع قارهي ىتلا تاذللاو تاوهشلاوه حوفسملا مدلاو
 ناطيشلال مع نم سجر .مالزالاو باصنالاو رسيملاو رْمْخا امنا )!لاقاك ناطيشلا :لمع نم

 دلوامل ريخلا ىف ءاجام هنم دعبلاو قحلا قيرط نع بارطضالا سجرلا ةقيقحو ( هونتجاف
 اهلعمس ةكرح كرحتو برطضا ىا ىرسك ناوبا سحرا مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر

 بلط ىف قحلا بلط نع اجورخ ىا هبهللاريغل لها اقسفوا قحلا نع كدعبيام سجرلاف توص

 : قدعسلا لاق : قحلا ريغ

 ادخ.زج ادخزا دنكانع « الواك دوب تقيرط.فالخ

 ةحاا عفديام رده نوكيناالا هتابرقو هللا نم كمرحت اهنال مرحم ءايشالا هذهىف عورشلاف

 (اونشوشخاواوددعم) مالسل اهيلع هلوق ىف مهضعب لاق * تاروظحلاحس:تارورضلانافةيناسفالا

 ىهنو عضاوتلا ىلع ثحوهم ةافح اوشماو بالا نمنشخلااوسبلاو ناندعنب دعمب اودتقا ىا
 ( نيمستتملاب اوسيل هللادابعناف متلاو كايا ) مالسلاهيلع لاقاك ممتلاو هفرتلاىف طارفالا نع

 لكتشمر تضرور اك نتمادو كدرك * لد هنم ايد تمعنو زان

 ( شف ) 2



 ماعنالا ةروس م يا ع

 00 نانخطصملا نانمالا» لسنلا امهنم, لصحيو هجوازب هلستج نم ميك ةعمام جوز لاو |

 دارملاو نانثا امهنال صقمو ضارقمال ناصقمو ناضارقم لو اذه ىلعف جوزال ناجوز |
 لدب 6 نينا نأضلانم 8 ةينام اهجوانع رايتعاب اهنال ةعبرالا عاونالا ةيناما جاوزالاب

 فوصلاوذوهو ف ورعم نافعا ةحيعتلاو نككلا نيجوز ناضلا نم أش اشناىا تاوزا 3

 | منلانمرعشلاوذ زعملاو زنعلاو سيتلا نيجوززعملانم أشنا ىا د نينثا سوم 3 منا نم

 ٍ ادع لا ساو نسبكلااهو نيعونلا كخيذ رف هين يوكن: د لق ©

 | هلع تلمتشاام كي ف ا مرحلا وه ها نومعزتاك اتا

 ىا 4 محا ىنوتبأ ٍِ ئازوا ناكل 4ك ذ مرح نيعونلاثانا تلمح مما ىا هك 8 نيشالا ماحرالا

 يح 0 هنا ىلع لدي ءاسنالا راخاوا باتكلا نم ىلاغتةللا يرام ا

 ٍِظ نسا لبالا نمو هه هناحبس هيلع ميرحتلا ىوعادف نيقداص ماك نا را

 0100 لجلا اه نينثا لبالانم ًاشناو ىا نينثا نأضلا نم ىلاعتهلوق لغ ف طع

 | ما نيثنالاءا مرح ع امهنم ه«نيركذلا هه اضيا مهل اماخلا د لق 8 ىتاو اركذ هي نينلا

 | أيش مهيلع مرح ىلاعتةللانا راكتا ىنعملاو نيعونلا كنيذنم  نيشالاماحرا هيلع تلمتشاام |
 ماعنالاروك ذ نومرحي اؤناك مهتاقمهيلعادر اهثانا لمحاموا ىتاو ارك ذ ةعبرالا عاونالا نم
 | اولاقوىعصالو هام هوعنبملو هومرح نطبا ةريششع لحفلا بلص نم تحت اذا هناف ماملاك ران

 ظ مهتيل آل وهف ركتذ كدلؤفاو بل حيفا تدلواذا ةاشلاناف ةادصولاكو هرهظ ىددق هنا |

 | ةقالا تحاذا ةلاف ةساشلاو ةزحبلاك ةزاع اهثانا نوؤمرخؤ اهانائألا كلتْطَو  امهتدلونأو

 ١ مهنم لجرلا ناكو باحتالو بكرتالف اهلبس اولخو اهتذا اورحب ركذ اهرخآ نطبا ةسمح
 قولا تدلواذا اوناكو اهب عافتنالا م ةريحللاك اهلعحو ةيئاس ىتتانف تنفشنا لوَش

 | البصق تدلو ناو لاجرلا نود ءاسنلا لع لصتلا كر م تتاوتيلا و باركقلا

 | دالوالا ق قحىف:ثانالاو ووك ذلا ناب ٠ نوقرشالو لص لاو طق هانا 5ك لاجرلا كرتشا ام ١

 | 8 خيبوتلاو راكنالا ةزمهلا ىنعمو ةزمهلاو لب ىنعع ةعطقنم ما هي ءادهش متكماو) 2

 الذ: ىا هذا هجول خسوتلا ىلا ركح ذ امب خساوتلا نع :بارضالا لب

 متا ذا ميرحتلا اذهب ع اصو نيح ىا ه5 اذهب هللا مكيصو ذا © نيدفاد# نومنالا

 ةدهاشملا الا كلذ لاثما ةفرعم ىلا مك كهذم هلا لوؤي امسح ك1 الف ىني نونؤتال |
 ه6 سانا لضيل 8+ مرحملام مرح ةلايسفت 3 6 ابذك هللا ىلع ىرتفا نم مظانف 0 عامسلاو ا

 لعاف نم لاح ه لع ديو بلابل ىلج ىدعس لاق * ىرتفاب قلعتم |

 ناكيزم انماك 6 نيملاظل ١! م وقلا ىدهبأل هللانا © ص هيلا مهب ىدؤياع كرب اهتعلقوا#ل لضإ ا

 | لق #3 طا وه نع ا ملاظلا نع ةيادهلا ىف ةلاذاف الخلا“ الاكعاع ,هلاح حالاص هب هنقام ىلا

 ا ىأ« محاط ىلع 88 اهومرح ىتلا معاطملانم 6 امرحم © اماعط 5 ىحوا اهف دجاال

 | # هنعطي ىلاعت 10 لع مر و مهلوق ىلع ادد تاو رك نم ناك معاط

 | اهفنافتح تومي ىتلا هو كذت+ 6 ةتبم . ماعلعلا كلذ 6 6 نوكيناالا م ريرقتلا ةدايزل |

 6 ثل - م. ناسلا حود )



 مص 11 جل نماثلا ءزجلا
 ا تت اس 0 ا

 دارمدغا. ارج ىزور ةشيدنا خرج ريز * تدلصاح, سفق جنكرد هنادوا بآر كف

 ىا ىلاعت هللا هأشناو عفتراو رهظ اذا ةأشت “ىثلا أشن لاقي قلخ ىا # أشنا ىذلا وهو ع

 ىلع تاءوفرم ىا *# تاشورعءم 8 موركلا نم نيتاسب ىا 86 تانج إف هعفرو هرهظا

 بانعالا ضعب نافضرالا هجو ىلع تانقلم 6 تاشو رعم ريغو #9 هو بشخ نم اهلمحام

 لعج ىتلا بانعالا تاشورءملا وا اطسينم ضرالا هجو ىلع ىتاب لب شرعيال اهضعبُو شرعي
 وا خيطبلاو عرقلا لثم ضرالا هجو ىلع اطسنم تدنام لك تاشورءملا ريغو شورع اهل

 هارجت ىرجبامو مركلا وهو هكسميف هيلع لمحي شيرع هلذغت نا ىلا جاتحيام تاشورعملا
 لوقبلاوراجشالانم اهوحنو عرزلاو لخنلاكهقاس ىلع موقي لب هيلا جاتحيالام شورعملاريغو

 تاشورعملا ريغو هنوسرغيو سانلا هب مههلامم تانازانعلاو نيتاسلا ىف لصحنام تاشورعملاوا

 ركذلاب اهدارفاو اهأشنا ىا ه6 عرزلاو لختلاو © لابجلاو ىراربلا ىف ىلاعت هللا هتبناام

 عرزلاب دارملاو نيتاسبلا ىف نوكيام ةلمح نم اعفن معا امهنوكأ تانجلا ىف نالخاد امهنا عم
 ءاشنالا تقو كلذك سيلذا ةردقم لاح د هلك أ افلتح ف اهب تانقي ىتلا بوبحلا عيمج انهه

 ئوغبلا,لاق *ةيفكلاو :ةئيهلاىف'لكؤي ”ىذلا هارمث قالتخا لاح ىف اههنمدخاو لكأشلا أ |
 اهأعنا ىا 6 نامرلاو نوتيزلاو ىدرلاز ديحلاو ضماخلاو واحلا اهنم همعطو هرم

 او ةئيهلاونوللا ف اهدارفا ضعب هباشتي ىا ةيلاخلا ىلع بصن :6 هباشتم ريغو اهباشتم»
 نمئا هرم نم اولك وف تلتخم امهمعطو دحاو :امهنول نينامزلا لثم اهضعب ةباشتيالو

 اذا هلوقب دسقتلا ةدئافف دعب عنب ملو كردي مل ناو :6 رمثا اذا 8 كلذ نم دحاو لك رمث

 لاوقالا رهشا * هداصح اموي هقح اوناو 8 هعنيو هكاردا لبق هنم لكالا ةحابا رمثأ

 قيرطب امهوحنو لخنلاو بنعلا عطق موي ىا داصحلا مون نيكاسملا ىلع هب قدصتي ناكامدارملازا ىلع

 ىتسلاوف رشعلا فصنو ءامسلاءامب ىقسلامف رسشعلا ضارتفا هخسن ىتحرادقملا نيستريغ نم بوجولا

 ةلخمن ةئامسح ذح سبق نبتباث ناىوراك قدصتلا ىفىا «اوف رستالو و اهوحتواةيلادلا وولدلاب

 نيطالسلل باطخلا لبقو (لوعت نما دبا)ربخلا ىف ءاجدقو ايش هلهالكرتيملو دحاو موب ىفاهمسقف
 6 ماعنالانمو 98 مهلعف ىضريال ىا * نيفرسملا بحيالهنا »8 مكقح قوف اوذخأتالىا
 ذخت وا يذلل شرفيامو 6 اشرفو وه لاقثالا هلع لمحام 6 ةلومح © ماعنالانم أشناىا
 3 هللا مك ز دام اولك هه ردصملاب ةيمستلا ليبقنم هلعلو شرفبام هرعشو هربوو هفوص نم

 حيرصته فو هلالح ىا هللامكقزرام ضعب اولك ىا شرفلاو ةلوملانع ةرابعامو ةيضيعبت نم

 لجلاب عافتنالل ضرعت ريغ نه ركذلاب لكالا صيصختو مهتحلصمو مهلجال اهءاشنانإب
 لحلا هبقلعتيو هبعفتنيام مظعم هنوكل اهتاوخاو ةبئاسلاىف هومرحامم كلذ ريغو بوكرلاو
 مكلناطيشلا اهلوس ىتلا قيرطلا اوكلستال ىا 6 ناطيشلاتاوطخ اوعبتتالو © ةمرحلاو
 صاظ ىا * نييمودع مكلدلا 9 ةيصعملا ىلا الا كوعديال هناف يرحتلاو ليلحتلا سماىف
 اشرفو ةلومحنم كدب  جاوزا ةينامث  مالسلاهيلعمدآ مكسبال هتوادع نابادقو ةوادعلا

«) 

 بئاصلا:لاق .؛ دابعلاب اريصِب هللانا 'ةنلاىلا ئما,ضوفاوبةدنغ اذهو نزلا اذه لاق لب خلع
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 ماعنالا ةروس تي >> 1١١

 | «6رعريفب اهفس و [دئدرك نايذ ] ىسرافلاب مهايناو اهلج اورسخ ىا رغفلاو قلل !١ةلظفاحم |

 ىلاعت هللا ناب رياح السدو ما قيعبو.ةلقلعإ هنا لع .اواخش .قلعتم

 رئاحبللا نم هي هللا مهقزرام 88 مهسفنا ىلع 6 اومرحو 8# مهدالوالو مهل قازرلا وه

 اهب مهرما هللا نا اولاق ثيح ءارتفا هللا ىلع اورتفا ىا هي هللا ىلع ءارتفا 4 اهوحمو

 نبي امغم لازيال ناك هباحا نم الجر نا سف هيلع هللا. ىلص هللا لوسر نع - ىور

 ىلإ «بهذا:نإ دينا قا ًارملل تلقف جوز ريغب تيبلا ىف اهكرتا وا اهجوزا نا ىبلق لمحت

 اع تذخاو للحلاو باىشاب اهتنيزو كلذب ترسف ىعم اهشباف ىئابرقا ةدايز ىف : انك

 ديرا ىلا ىب ةيراملا تنطفف رئيلا ىف ترظنف رثي سأرىلا اهب تهذف اهتوخاال ناب قيثاوملا
 اهتحرف ىب لمفت نا ديرت ”ىش ىأ ىبا اي لوقتو ىكبت تلعجو ىتمزلاف ربلا ىف اهمقلا نا

 ىكف تعجرف اهتوص عطشا صخغفلانه, ةقكش ىتلتق ىبااي رثبلا ف ىدانت ىهو ةفا دوك

 لهالاق كيكو دالوالا لتق ىلع رقفلا ةشخ مهتلمح هللاب هقثلا قيرط مهيلع ن1 مهنا

 | خيشلا ةرضح لاق * لكوتلا طاسب ىلع لاعلا ةرثك هقئاقحو نيقبلا تاراما نم ققحتلا

 الف بزعوا قلطيالف جوزوذ وهو قيرطلا اذه لخد نم اعطال تو

 لكلا ةفكررا ناتج وو نوعا هور هيلا تلج ندير عج فالك, قنوت لك اذاق لدكي مول نأ
 | مهنمو * ةنف وهف دالوالاو لاومالا نم هللا نع بلاطلا لغشيام لك نال مهدالوا توم

 | اريشم اذهواىتماىهلا لاقف هيلا اليم هيلقىف ىأرف ةكمب هدلوب عمتجا ثيح مهدا نب مهاربا
 | فرصت ءاعدلا نال توملاب هلع وعديالو ديحوتلاب هملق نم هعقدي نا بسنالاو تاث هدلو ا

 | جارخا دكعلا ىلوتيال ما ىف هديع لخدا اذاف هللا وه ةقيقحلا ف قرصتملاو هسقن دّتع نم

 | نم اهيلع ربصلاو لايعلا ةرثك عم لاملا ةلقو ىلاعت هللا سما ىلا رظنتيو ريصي لي هتم هقن

 اذا ىبادهلا ةرضحل اباطخ ئدقا هداتفا خيشلا ةرضح لاق * كالسلا دنع ةريتعملا تادهاجلا |

 هللا ىلع لكوتت نا كيلعف كالهلا ىلع اوفرشا دق مهتيارو اديدش اعوج كتيب لها رهظا

 مهو مهلثم ليلذ دبع انا ىهلا كناسل درجمب ال كيلق مممص نع لوقت ناب هيلا سمالا لستو |

 برلاىضشيو ةلوهسلاب دوصقملا م كدابع نيبو كنب انا لحاال كيلا مهىماو ىرماف كدانع

 محرت امل عوجلا نم اوت اي هيالدا نارا كيو نوع قلاع كت ورعان ديكر وت عنب |

 ١ تايادهلا نونفب اودهناو هيلا 6 نيدتهم اوناكامو 8 مقتسملا قيرطلا نع ه# اولضدق

 | ةيلهالاىفتينذا دق ىلا هللا لوسراي لاقف ( انوزحم نوكت كلام مالسلا هيلع لاقف هيدي

 أ لوسرايلاقف (كِيذ نع ىبربخا) مالسلا هيلع لاقف :تملسا ناو ىلرفغيال نا فاخاف اين

 | اهكرتا نإ. يأس ا. :ىلا تعفنعف, تنبإ ىلة داون اهياشي نوال ع قف تنك اننا"
 | لو يملا ىلع تلخدف اهوبطخف ءاسنلا لما نم تراصف ا 5 ىخ اهتكرتف

 | تلم ىا ةناما عيضتال ىباي لوقتت لعجو ىتتمزتلا مث ةيفا ىلع تلخدف رثيلاف ترظن مث

 ١ ٌسلاىف اهتقلأو اهتدخاف ناطيشلا ىنلغو اهمح راو ا رظنا ةمصو رثبلا نكانيرظنا لع

 | معاو * (تاعف اب كتقاعل ةيلهاجلا ىف لعف امب ادحا ٍبقاعا نا ترما ول) لاقو هللا لوسر



 < ٠٠١ نماثلا .زجلا

 قلطلاف هيف رظنن ىتح لعفتال اولاقف اهتيدنا نم شيرق تماقف رسنبل ةرفشلا ذخاف للادبع |
 تجرخ ناف حادقلا اهيلعو هيلع اوبرضا مث لبالا نم ارسشع اوبرق تلاقف ةفا سع ىلا هب |

 مكبر ىضد دقف لبالا ىلع تجرخ اذاو مكبر ىضري ىتح لبالا نم اوديزف مكبحاص ىلع |

 ىف تجرخف ارشع اريشع دازف هللا دبع ىلع جرخف ارشع لبالا نم اوبرقف مكيحاص اجنو
 فصيل تكرت مث ترحنف لبالا ىلع حدقلا جرخف ةئام برق نا ىلا هللادبع ىلِي ةرم لك
 ليعمساو هللا دبع هاا ديري ( نيحذلا نبا انا ) مالسلا هيلع لاق كلذلو عبسالو ناسنا اهنع

 اوللخيلو 46 مهتيد مهيلع اوسبلبلو 9 ءاوغنالاب مهوكلهيل ىا 6 مهودربل ول مالسلا هيلع
 نيطايشلانم نييزتلا ناك نا ليلعتل ماللاو مالسلا هيلع ليعمسا نيد نم هيلع اوناك ام مهيلع
 نيطاكلادصق كلذناكأمتاو سيللاو ءا درالا نكي ةندسلادصق نار وهظل ةن دسلا نمناكنا ةبقاعللو
 مهرذف #9 لتقلا نم مهل نيزامز وكر مشلاا لعفام ىا هه ولعف ام لو كلذ مهلعف مدع ىا هيهلئاءاشولو وج

 هللا ىلع مهءارتفاو مهعدف ىلاعت هللا ةئيشمب هواعفام ناكاذا ىا ةحبصف ءافلا ه# نورتفبامو

 ادعوم مهل نافتنا مهكرتاف مهكرت مهيلع هتردق عم ىلاعت هللاناف ءاحا مهتانب نفدي مهما هنا
 مهتهل آل هولعجام ىلا ةراشا ه6 هذه اولاقو له ةغلاب مكح ءاشابف ىلاعت هللو هيف نوبساحي
 الا له [ارثا درؤختو دشجم ] ىسرافلاب 6 اهمعطبال #9 مارحىا :6 رجح ثرحو ماعنا ©
 نيستلم هولاق ىا 6 مهمعزب »© ءاسفلا نود لاجرلاو ناثوالا مدخ نونعي # ءاشن نم

 هلوق ىلع ةفوطعم ةلماو فوذحم ادتبم ربخ ه6 ماعناو 98 ةجح ريغ نم لطابلا مهمحْب
 تمرح ## ماعتا هذهو ىا مهماعنا نم ىرخا ةفئاط ىلا نيريشم اولاق ىا ماعتا هذه ىلاعت

 سماك ماعتا هذهو ىا ه6 ماعتاو ف ىماوملاو بئاوسلاو رئاحبلا اهب نومي 46 اهروهظ

 ىكحلا مهمالكىف عقاو ريغ هنكل ماعنال ةفص ه6 اهلع هللا مدا نورك ذيال # ىلاعت هلوقو

 | ىلاعت هلوق ىف ا هريغ نع هل اًزيمتو قوصوملل اننعت ىلاعت هتهج نه قوسم لب هرئاظنك
 تحبذ ماعناو لبق هنأك ريسافتلا دحا ىلع ( هللالوسر ميسم نبا ىسيع حيبسملا اذنق انا )
 ه هيلع ءارتفا 8 مانصالا اهيلع ركذي امناو هللا مسا اهيلع رك ذيال ىتلا اهناف مانصالا ىلع
 86 مهل زجدبس قه هم مث سها ى اعت هللا نا نوم زيو كلذ نولعشب مهنا ىنعي ءارتفا هللا ىلع اورتفا ىا

 مهئارتفا بيسي ىا 6 نورتفي اوناك ام © [ارئاشيا دهدازج ادخ هكدشاي دوز ] ىسرافلاب

 انروكذاةصلاخ 9 بئاوسلاو رئاحبلا ةنجا هب نونعي ه6 ماعنالا هذه نوطب ىف ام اولاقو 9
 ىلع لوم ةصلاخ ثينأتو ثاثالا نود ةصاخ لاجرلل لالح ىا # انجاوزا ىلع مرحمو
 نكي ناو 8 انح كلذ دلو نا مهنم مكحلا اذهو هظفل ىلع لوم مرح ريكذتو ام ىنعم
 هنم نولكأي * ءاكرش + ماعنالا نوطب ىف ام ىا 6 هفف مهف 9© ةتيم تدلو ىا 46 ةتبم
 ىلاعت هللا ىلع نذكلا مهفصو ءازج. ىا 4 مهفصو مهي زجعس 2 مهناناو مهروكذ اعم

 ردصا معلا يكحللا نافذ ءازجلاب دعولل ليلعت *6ملع ميكح هنا ميرحتلاو ليلحتلا سماىف

 ه مهدالوا اولتقنيذلارسخدقو# ةمكحلا تايضتمت٠ نم وه ىذلا مهءازج كرتي داكيال مهنع

 | مهنا نودكي_اوناك نيذلا برعلا نم مهبارضاو رشمو ةغّير مهو :فوذحم مدق باوج |
 ( ةظفاحم ) 1اس
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 | :راخلاىه 52 ّق مهلاجو راوبلا ا 8 نوعجرب لب از ةداكسلا هده ى لثع معا مهئاف ا

| 

 ا

| 
 أ

 لزنتلا نم صالخلاو ناميالا لهال ةرخآآلاو ايندلا ىف ةلودلاو روغيمث روشي لطابلاناف ريغال |

 تاجردلان م ىلاعتهللاءاشامىلا قرتي نيقيلا ةوقو ناعالا_نضحىفلخ دف ناعالابالا لصخمال

 ( مكتاعا اوددج ) تيدا قو: م رصال هكلوو صلا جراخ هيلع حتي ناكناو ناطشلاو

 لع ناعما . نكلو لوالاب متدق ناميالا لصا ناف ةيسرص ىلا. ةن ص نع لاقتنالا دارملاو

 دق وهو همه ردق ىلع صخش لك ديحوبو كايت هلل أير :ةبانعلا وزة سا ةرشع قامت

 نورهظي نيدلاف نيقلا اذه ردق ىلع نوكيال دقو هدوجو كله ىف هنيه ردق ,لع ناكل

 اومدنل نيقللا اذه ىلا اوزواج مهنا ولف طقف مهدوجو كلم ىف مهديحوتف ىوعدلا

 نيقبلا ليص<ىف دهتجي لب نيدلا بابف عاسالنا لقاعلا ىلعف * مهسفنانع اوبغرو اهيلع

 لصوملا وه: ىلاعتهللا ناك ناز: ليمكتلا ةقرط قب ةلشبوو ليصحتلا انهل :كانبداهتت الا نأ

 ناحل ذي شو قاتلا ا اهانم انلعجا مهلا و لكف را ةصاخلا هتجحرب

 قلخ ىا هك ًارذاملل  برعلا اوكرشمىا 6 اولعجو © ءارقفلا نحنو ىنغلا كناف ىناسلا

 3 انها ولاقف وه ابيصت اضيا مهئاكرششلو ه5 5 58 ماعتالاو قع عرزلاىا د 4 ثرحلانم # 0

 0 + ىلاعتهّللا ماب كلذ نوكيا ريغنم لطابلا مهئاعدابىا # مهححزب هلل 88 بيصنلا

 | 00 ماعنالاو عورزلاو رجاتملا نم انلاوماىف انوكراش ىتلا انتهل ١ ىا د“ انناكريشل

 ثرحلان ماتش نونعب اوناك مهلا برىؤيد 2 لويفملا ىلإ :ةفاض الاوز دل ريثلا نمل ةكرشلا نم

 | اهتلدس ىلع هنوقفتيو مهتهل آل امهنم أبشو ناك اسملاو نافيضلا ىلا هنوفرصيو هللجاتنلاو
 مهتهل آلام اوأرناو مهتهل آل هولعجو اوعجر ىكزا للاونيعام اوأرنا مث اهدنع هتوحبذيو
 ناك اف 8 اهل مهراثياو مهتهلا بحل الا كلذامو ىنغ ىلاعت هللاناب نيلتعم هوكرت زا

 اواقو فاضالاو ن نيك اسملا كامب # هادلإ لميالف لج ءاينإلاو ثرطا ماودك مهئاكرسشل
 * مهئاكرش ىلا لصي وهف © ءاعلا كلذ كرف نكي داب بك عت هللا ءاشول

 كلذ نولدم ةهل لا بيصأ ميلان مهنال اهتادس ىلع ءارحالاو اهدنع كياسنلا جذب

 ىذلا ءاس ىا * نومكحمام ءاس وه عتيل هنولعجمو ىلاعت هلل هوئيع ىذلا ىمانلا |

 مهل عرشبملاه مهلليو ىلاعت هللا ىلع مهتهلا راثيا نم اولعف ايف مهدكح نومكحم |
 ىلاعت هللا نيب نابرقلا ةمسقىف كرسشلا نييزت وهو نييزتلا كلذ لثمو كلذك و

 نم مهؤايلوأ ىا * مهئاكرش مهدالوا لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز © مهتهلا نيبو

 2001 لها ناكو هلعاف مهؤاكر شو نيز لوعفم لتق هلوقف ةندسلا نموا نجلا

 فلحب مهتم لجرلا ناكو ىبسلا نموا مروزلا نموا رقفلا نم افوخ ءامحا مهتانب نونقدي

 هللا دبع هنبا ىلع بلطملا دبع فلح مك مهدحا نزحنيل امالغ اذكو اذك هلدلو ل هللا

 هل سلو رفحي ماقو اهعضوم هلتعلو مىنمز رفح هنا مانملا ىف ىأر بلطملا دبع نا- ىود

 ةيمكلادنع ىلاعت هلل مهدحا نرحنيل اوغليمث رفت ةرمشع هلدلو نل رذنف ثراحلا الا ذئموي دلو |

 ل دق ىف ةمسأ مهم دحاو لك بتكو هوعاطاف هرذنب مهرخا ةريثع اوم املف |

 ل اا ا ا ل تاي ا اكمل اا ادا ا ا_ا 4< كل 7 كل ا تل ا ل اا ااا د يب ب بيب بيب يبي يي يبث 0-5-6-6

- 



 نودع ىذلا ىلإ 5 نودعونامنا 2 يدون ناردب 26 ضو 2 3 داك ٌ

 | ىا # نيزجعمي 2 لف هف فلخال ةلاحمال عقاول ه6 .تآل #8 باذعلاو ثحبلا نم

 راخالل ساما رادلا ةيشاعف هتيراعف عجرينا ريعملل ديالو ةيراع امدلانا كلذو هنق انعديال ا

 اهلك نو دارا ١ روح ف ارك لك نود ههبارش كادت هن نك تلو تعذوم ةنللا

 تراناق ىهجو ىف نهادحا تمستف نهروعش بفتاوذ نيخرا دقو لاجلاو نسا نم اهبامل |

 قفط تظقتساف ىلنوكتو كلنوك ال ىلطيف ىلاعتهللدج ىتفاي تلاقممش اهايانث رونب ةنجلا |
 ةيروللا بر بلطينمب فيكف ةيروح بلطف داهتجالا اذه ناك اذاف دجازا ىلع |

 ىصاعملا نم اولمعامي مهتادادعتسا اودسفا نيذلا نوملاظلااماو . ةرخآلا رادلاىف هرثا رهظيسف |

 مهي ٠١ نماثلا ءّنللا

 ١ ىلع اولمجا ىا ا ا كمل ىنعمي ردصم ةناكملا 86 مكتناكم ىلع اولمعا |

 | ا مكتوادعو كرفك ىلع اوتيثاو نولماع متاام اولمعا ىنعي مكتعاطتسا ةياهنو مكدكمم ةياغ
 | # لامعالا ىلع زارمتسالاو مالسالا ىلع تابثلاو ةرباصملا نم ىلع تتكام « لماعىنا |

 | ىذلا بجاولا هبرومأملاب هلع ددهملارشلل اهسشنت ةراعتسالا لق نم ديدهتلل ىمالاو . ةحلاصلا

 هريظن هيلع ملجام ىلعىا ( مكتناكم ىلع اولمعا ال ةيمجننلا تالبوأتلا ىف لاقآو نوكيا .دبال |

 | هلزوكت 9 ةلوصوموا ةيماهفتسا © نم نوملعتف وسف ف 6هتلكاش ىلع لمعي لكلقإ) هلوق |
 فوسفوا اهلرادلا هذه ىلاعت هللا قلخ ىتلا ةدومحملا ةققاعلا هلزوكتانبا ىا * رادلا ةبقاع
 | ريخلا ةبقاع ىه رادلا هذهل ةلصالا ةيقاعلاو ايندلاراد رادلاف ىتسحلا ةبقاعلا هلىذلا نوفرعت

 دعسي © حلشبال 98 ناشلازا ىا ه6 هلا ف راجفلا فيرحن حنات نف ءوسلا ةبقاءاماو
 ١ ىزوربب 5 ساند ] ىسرافلابو مهدارمي نورفظيال ىا نورفاكلا ىا 3 نوملاطلا 2

 ىزور نيردمه هكمدومرف رارسالا فشك ب حاص . رافكىنعي ناراكمتس دنباين ىراكتسرو
 ىارسس اراب هلكت ناش لرد هكد ينس در ارك حالف تلودو سرا د هكدتادب

 / [ دنلار نوج تمادن نادئز ىوس ارلابقا بحاص ناكجاوخو دنئاوخ نوج تفادك؟

 راخدنزو ما هكاراهنا ىن, لك ات شاب *+ وزجدنزو سما هكاراهن | ىباي لك ان شاب
 زارقلارادناخاس ىرارفلارآدزا ىف ١ * رورسلارادنتخاسىَرَوَرغلارادزاةك "ات

 هنا مهضعب نع  ىكح  للذلاو لسكلاو ايندلا كرتو لمعلاو معلاىف الا حالفلا سيلو
 ناراد انل ىلب لاق ةىشب يللامأ لاقف عاتملا نم أش هتبىف دجبملو اك 0

 ىنعي نمالا رادفف هرخدن لاومالا نم اننوكياش فوخ راد ىرخالاو نما راد اهادحا
 لزتملا اذه بحاص نا لاقف عاتم نم لزتملا: اذهل دبالهنا هللاقف ةرخ لا رادلل همدشت

 ٠ موقاي ع ةكم لهال 0 لولذو بعص لك نكم برهلاىف مكد ناو كلذ نتن افب

 مهرارقو مهنوكس لاح 0 اوعطقنيملو مهراهنو مهليلىف هلل اولمع نيذلا راربالا
 امن ةنلاروصق نم ارصق انمى تلا كلذف هلل اقف ةدامعلا ىف دهتجم باش ناكو *

 دبا . ىمب ردق نئاناسر رم ن4 ١ ارد لامورمج ميدركت ت تسود ىاذق

 ةلصولاو ةبرقلاو ةنْطلا ىلا لصوم هناف ةدضح هلقللا قيرطىف داهتجالازا رهظف

 ( مهناف )
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 ةراجد انه ايندلا ف مهلاحو راوبلا راد ىلا نوعجريلب ةداعسلا هذه لثم نوحلشيال مهناف

 لزنتلا نم صالخلاو ناميالا لهال ةرخآآلاو ايندلا ىف ةلودلاو روغيمث روغي لطايلاناف ريغال |
 تاحردلا نم ىلاعت هللاءاشامىلا قرتي نيقبلا ةوقو ناعالا ندح ىف لخ دف ناعالابالا لسحال

 ( كتاعااوددج ) ثيدحلا فو. هرضيال هنكل ,نصملا راخ هلع. حبني ناكناو.ناطيلاو
 ىلع ناعالا نكلو لوالاب مدق ناعالا لصا ناف ةيسص ىلا ة 4ين نم نم ل لاقتنالا دارملاو

 دق وهو هنا ردق ىلع صخش لك ةجوت زجل اان هللا: نم ةيانعلاو ة 0300 ةرشع قايم

 نورهظي نيذلاف نيقلا اذه ردق ىلع نوكيال دقو هدوجو كلل. ىف هْنَس ردق ىلع نوكي
 اومدنل نقلا اذه ىلا اوزواح مهنا ولف طقف مهدوجو كلم ىف مهديحوتف ىوعدلا

 نيقلا ليص< ىف دهتجم لب نيدلا بابف حماسيالنا لقاعلا ىلعف * مهسفنانع اوبغرو اهيلع

 لصوملاوه ىللاعتهللا ناك ناو ليمكتلا 0 ةلسسوو لصحتلا اذهل باب داهتجالاناف !

 | نامالاب انفرشو ىناقملا ديحوتلا لهانم اناعجا مهللا رومالا لكىف رئؤملاو ةصاخلا هتمحرب

 قلخ ىا “ ًارذامتهلل 8# برعلا اوكرششم ىا  اولعجو # ءارقفلا نحنو ىنغلا كناف ىتاعلا

 هي اذه اولاقف ) ٍٍهظ امدن اضيا مهلاكرششلو * 3 أم ابيصن ماعنالاو 8 2 3 زلا ىا # ثرحلا نم 0

 اذهو 0 ىلاعت هللا عاب كلذ نوكيا ريغ نم لطالا مهثاعدابىا 4 مه زب هلل 0 كضلا |

 | وهف اهريغو ا عودزلاو رجاتملا نم 0 ايكداخ أ 5 ىا 1 ردت

 نع 2 نافضلا 0 هنوف رصلو ةيتاوا

 مهتهل آلام اوأرناو مهتهل آل هولعجو اوعجر ىكزا هللاونيعام اوأرنا مث اهدنع هنوحبذيو |
 ناك اف اهل مهراثياو مهتهلا بحل الا كلذامو ىنغ ىلاعت هللازاب نيلتعم هوكرت زا

 اولاقو فاضالاو ن مك اسملا ىلاىا # هللاىلالصيالف لف ماعنالاو ثرحلا ءامت نم 6 مهئاكرمشل

 * مهئاكرش ىلا لصي وهف # ص ءاعلا كلذنم # هللناكامو لي هسفن ببصت 3 هللا ءاشول |

 كلذ نولدبي ةهل آلا سيصت متجلاذا مهنال اهتئدس ىلع ءارجالاو اهدنع كئااسنلا عذب |

 ىذلا ءاس ىا * نومكحام ءاس © عتيل ةنولعجو لاكتش هونك ىدلاهتلا] |

 مهل عرشبجلا. مهلميو ىلاعت هللا ىلع مهتهلا راثيا نم اولعف ايف مهمكح نومكحم

 ىلاعت هللا نيب نابرقلا ةمسقىف كرسشلا نييزت وهو نييزتلا كلذ لثمو * كلذكو |

 نم مهؤايلوأ ىا #* مهواكرش مهدالوا لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز ف مهتهلا نيبو
 ةيلهالا لها ناكو هلعاف مهؤاكرشو نيز لوعفم لتق هلوقف ةندسلا نموا نجلا

 فلخ مهنم لحرلا ناكو ىبسلا نموا مروزلا ن اء رقفلا نم افوخ ءامحا مهتانب نونفدي

 هللا دبع هنبا ىلع بلطملا دبع فلح ا" مهدحا نزحن امالغ اذكو اذك هلدلو نْئل هللا

 هل سلو رفح ماقو اهعضوم هلت علو ممر رفح هنا مالا ف ىار بلطملا دنع نا ىور

 ةبعكل ادنع ىلاعت هلل مهدحا نرحنيل اوغلبمث رفن ةرشع هلدلو نئل رذنف ثراحلا الا ذئموب دلو

 ىلع جرخف حدق ىف همسا مهنم دحاو لك بتكو هوعاطاف هرذنب مهربخا ةرمثع اومن املف |



 م ٠١ اكل

 00 ىلا ىإ 4 1 2 [ ديدو اش ناردب 1 ىموق ةيرذ 2 داك

 0 ىا # نيزجعمب 0 ةلاحال عقاول 6 .تآل 8 باذعل ذعلاو ثحبلا نم

 | موقاي 96 ةكم لهال © لق # لولذو بعص لك نم برهلاىف مكر ناو كلذ نيت اه |

 ىلع اولمجا ىا رادتقالاو ةؤيلا وهو نكملا ىنعمي ردصم ةناكملا 6 مكتناكم ىلع اولمعا
 0 كرفك ىلع اوتيناو نولماع مثاام اولمعا ىنعي مكتعاطتسا ةياهنو مكنكمب ةياغ

 لامعالا ىلع رارمتسالاو مالسالا ىلع تابثلاو ةرباصملا نم ىلع بتكام *« لماعىلا #
 ىذلا بجاولا هيرومأملاب هلع ددهملارشلل اهسشت ةراعتسالا ل سق نم ديدهتلل يمالاو . ةحلاصلا |

 هريظن هيلع متلبجام ىلعىا © مكتناكم ىلع اولمعا ) ةممجنلاتاليوأتلا ىف لاقت نوكيا .دبال

 هلنوكت # ةلوصوموا ةماهفتسا « نم نوملعت ف وسف 8 6هتلك اش ىلع لمعي لكلقإ هلوق
 فوسفوا اهلرادلا هذه ىلاعت هللاقلخ ىتلا ةدومحلا ةقاعلا هلزوكتانبا ىا # رادلا ةبقاع |

 ريخلا ةبقاع ىه رادلا هذهل ةلصالا ةيقاعلاو ايندلاراد رادلاف ىتسحلا ةيقاعلا هلىذلا نوفرعت
 دعسي © حلشبال 98 ناشلازا ىا ه6 هنا ه8 راجفلا فيرحن حنات نف ءوسلا ةبقاءاماو

 ىذوريب هك ىتسردب ] ىسرافلابو مهدارمي نورفظيال ىا نورفاكلا ىا * نوملاطلا »
 ىزور نيردمه هكةدومرف ار ذك تحاص 8 ذاك ىف نازاكمتس دام ىراكتسوو

 ىارسب ارلاب هتسكش ناشيورد هكدينس دسر ارك حالف تلودو دسراك ايند هكدينادب
 [ دنلار نوج تمادن نادنز ىوس ارلابقا بحاص ناكجاوخو دنئاوخ نوج تماركأ

 ا ا نا ام
 رارقلارادنتخاس ىرارفلارادزا ك ان * رورسلارادنتخاسىرورغلارادزاهك ان

 هنا مهضعب نع  ىكح - للذلاو لسكلاو ايندلا كرتو لمعلاو معلا الا حالفلا سيلو

 ناراد انل ىلب لاق ”ىش مكلاما لاقف عاتملا نم أيش هتيبىف دحبملو ارقفلا ضعب هلع لخد
 ىنعي نمالا رادىف هرخدن لاومالا نم النوكيا فوخ راد ىرخالاو نما راد اهادحا
 لزاما اذه بحاص نا لاقف عانم نم لزالا:اذهل دبالهنا هللاقف ةرخآلا رادلل همدقت
 رابخالل هاما رادلا ةبقاعف هتيراعف عجرينا ريعملل دبالو ةيراع ايندلانا كلذو هيف انعديال
 مهرارقو مهلوكس لاح هلا هنو انزع اوعطقنسملو مهراهتو مهليل ىف هلل اولمع نيذلا راربالا

 انبم ةنلاروصق نم ارصق ىءانمىف تارلاقف كلذ هللبقف ةداعلا ىف دهتجم باش ناكو *

 اهلثم نوؤارلاري+ ةيروح نيتفارش لك نيبو هفيرارش كلذكو ةضفنم ةنلو بهذنم ةنبب |
 تراناقىهجوىف نهادحا تمستف نهروعش بئاوذ نيخرا دقو لاجلاو نسا نم اهبامل |

 قفط تظقيتساف ىلزوكتو كلنوك ال ىلطف ىلاعت ةلدج ىتفاي تلاقمث اهايانم رونب ةنجلا
 ةيروخلا بر للطن نم فيكف ةيروح بلطف داهتجالا اذه ناك اذاف دجانا ىلع |

 51 ع ردق نياامز قشع راك ةك + غيرد لامو رمت , 2 تساوذ "ىاذق

 ةلصولاو ةبرقلاو ةنْلا ىلا لصوم هناف ةدصمح ةبقاع هلقحلا 55 داهتجالازا رهظف

 ىصاعملا نم اولمجامب مهتادادعتسا اودسفا نيذلا نوملاظلااماو ٠ ةوخ الا ةادلا ف هنا هظتس

 2 عيناف)



 ماعنالا ةروس هدي 11١

 ىلاعت هللا ناب مهلهجو مهلقع ةفخل ىا اهنسبل :ةفسيلع) نميو.هلةلعإتهبا زعل ٠ اؤاخق قلتم

 رئاحبلا نم ه# هللا مهقزرام 8 مهسفنا ىلع * اومرحو #8 مهدالوالو مهل قازرلا وه

 اهب مهرما هللا نا اولق ثيح ءارتفا هللا ىلع اورتفا ىا هك هللا ىلع ءارتفا فذ اهوحتو

 نبي اّمغم لازبال ناك هباحا نم الجر نا سو هيلع هللا: ىلص هلل نوط والك ىؤواك

 ةيلهاملاىفتينذا دق ىلا هللا لوسراي لاقف ( انوزحم نوكت كلام») مالسلا هيلع لاقف هيدي

 اهكرتا نإ": ىلإ نيعان ىلا + تعش فب تذيع ىل كة مهتاشب نواتقي نيذلا نم تنك ىتا هللا |

 ىلا :سذا:نإ دينا | قارة ارسال تلقف جوز اربي تيبلا “ف اهكرتا وا اهجوزا نا ىبلق لمح

 ا للخلاو باشلاب اهتايزو كلذب ترسف ىم اهشباف ىئابرقا ةدايز ىف : نكن

 ديدا ىلا ىب ةيراجلا تئطفف بلا ىف ترن ين سأرىلا اهب تبخذف اهنوخلال نإ ق وساوملا

 اهتحرف ىب لعفت نا ديرت 02 ىبا اي لوقتو كت تلعجو ىتمزلاف ثلا ىف اهبقلا نا

 لهالاق كلذلو دالوالا لتق ىلع رقفلا ةشخ مهتلمح هللا ةقثلا قيرط مهيلع دنتا ال مهنا

 لمكلا رثكأ راتخاؤ ىهتنا هبر هللا قلي ام: ىلع كلذ ىف وهف لك اذاف _لمكي ىتح جوري

 اذا ىبادهلا ةرضحل اباطخ ئدتقا هداتفا خيشلا ةرضح لاق * كالسلا دنع ةريتعملا تادهاجلا |

 هللا ىلع لكوتت نا كيلعف كالهلا ىلع اوفرشا دق مهتيأرو اديدش اعوج كتيب لها رهظا
 مهو مهلثم ليلذ دبع انا ىهلا كنايسل جرزجع ال كدق مط نعاالاوع قاباهللا شالا وطتول ١

 برااىْعَشو ةلوهسلاب دوصقملا مي كدابع نييو كنب انا لحاال كيلا مهرماو ىرماق كدابع

 ا 86 لعريغب اهفس 0 طق اك نادلا ىسرافلاب مهامدو مهنيد اورسخىا رقفلاو ىسلا ةظفاحم

 ١ تايادهلا نونفب اودهناو هيلا 6 نيدتهم اوناكامو 88 مقتسملا قيرطلا نع ه# اولضدق 8

 | لوسرايلاقف (كينذ نع ىتربخا) مالسلا هيلع لاقف :تملسا ناو ىلرفغيال نا فاخاف اينذ |

 مو ةينلا ىلع تلخدف اهوبطخف ءاسنلا لجا نم تراصف تكرداو 507 اهتكرتف

 | تلم ىئا ةناما عيضتال ىباي لوقتت لعجو ىتمزتلا مث ةيجلا ىلع تلخدف رثبلاف ترظن مث
 ىثلاوف .اهتقلأو اهتذخافإ ناطيبشلا قلغؤ اهخزاو اهلا: رظنا وو ارتباك از رظنا الع

 | ىف تيجرف اهتوض. مطقلاز ىب كانه تشكشا لقا قابلا "ا دان قو ةظشؤكتي

 | معاو * (تلعف امب كتبقاعل ةيلهاجلا ىف لعف امب ادحا ٍبقاعا نا ترما ول) لاقو هللا لوسر

 | خيشلا ةرضح لاق * لكوتلا طاسب ىلع لاعلا ةرثك هقئاقحو نيقبلا تاراما نم قيقحتلا
 | الق بزعوا قلطيالف جوزوذ وهو قيرطلا اذه لخد نم ازهطالاةرساشدقوكالا |

 مهنمو * ةنتف وهف دالوالاو لاومالا نم هللا نع بلاطلا لغشيام لكن ال مهدالوا توم

 أ اريشم اذهواىتتماىهلا لاقف هملا الم هلقىف ىأرف ةكمي هدلوب عمتجا ثيح مهدا نب مهاربا

 | فرصت ءاعدلا نال توملاب هلع وعديالو ديحوتلاب هلق نم هعقدي نا بستالاو تاق هدلو ىلا

 | جارخا دكعلا ىلوتبال ما ىف هدبع لخدا اذاف هللا وه ةقبقحلا ف فرصتملاو هسقن دنع نم

 | نم اهيلع ربصلاو لاعلا ةرثك عم لاملا ةلقو ىلاعت هللا سما ىلا رظنتيو ريصي لب هتم هسقن

 أ مرت ال عوجلانم اون ام هدالوا نا ول هجو ىلع بلاطلا لكوت نوكيو لاق كي اوح عيمجج
 ١ 6-4 : ها



 تيك ٠٠١ ذ- نماثلا . رجلا

 قلطلاف:هلف“رظنن حت 'لدفتأل اًولاقف'اهتيدنا نم نقيَرق تماقق رتل ةرففلا نخاف "ٌللادَنع ١
 تجرخ ناف حادقلا اهيلعو هيلع اوبرضا مث لبالا نم ارسشع اورق تلاقف ةفا سع ىلا هب

 مكبر ىضر دقف لبالا ىلع تجرخ اذاو مكبر ىضر تح ليالا نم اوديزف مكبحاص ىلع

 ىف تجرخف ارشع ارششع دازف هللا دبع ىلع جرخف ارشع لبالا نم اونرقف مكبحاص اجنو
 افصيال تكرت مث ترحنف لبالا ىلع حدقلا جرخف ةئام برق نا ىلا للادبع ىلع ةرم لك |

 ليعمساو هللا دع هايا ديرب ( نيحذلا نبا انا ) مالسلا هيع لاق كلذلو عبسالو ناسنا اهنع

 اولطلخيلو 6 مهنيد مهيلع اوسبليلو 9 ءاوغالاب مهوكلهيل ىا 6 مهودريل لف مالسلا هيلع
 نيظايشلا نم نييزتلا ناك نا ليلعتلل ماللاو مالسلا هيلع ليعمسا نيد ,:رم هيلع اوناكام مهيلع

 نيطاشلادصق كلذ ناكأمتاو سبللاو ءا درالا نكي ةندسلا دصةناروهظل ةن دسلا نمناكناةبقاعللو
 مهرذف #9 لتقل نم هل نيزامن وكر شلل لعفام ىا 46 هولعفام ولو كلذ مهلعف مدعىا هي ةئئاءاشول و وج
 هللا ىلع مهءارتفاو مهعدف ىلاعت هللا ةئيشمب هواعفام ناكاذا ىا ةحبصف ءافلا # نورتفيامو

 ادعوم مهل نافتنا مهكرتاف 2 مهيلع هتردق عم ىلاعت هللاناف ءاحا مهتانب نفدي مهما هنا

 تينا هواعجام ىلا ةراشا هت هذه اولاقو 96 ةغلاب مكح ءاشامف ىلاعت هللو هيف نوبساحي

 الا 9 [ارثا درؤخمو دشجت ] ىسرافلاب ه6 اهمعطنال #9 مارحىا 6 رح ثرحو ماعنا ©

 نيبتلم هولاق ىا 6 مهمعزب # ءاسنلا نود لاجرلاو ناثوالا مدخ نونعي :* ءاشن نم

 هلوق ىلع ةفوطعم ةلماو فوذحم ًادتبم ريخ ه6 ماعناو 98 ةجح ريغ نم لطابلا مهمحْب
 تمرح ماعتا هذهو ىا مهماعتا نم ىرخا ةفئاط ىلا نيريشم اولاق ىا ماعتا هذه ىلاعت

 سماك ماعتا هذهو ىا هي ماعناو ه8 ىماوجلاو بئاوسلاو رئاحبلا اهب نوئعي 46 اهروهظ
 ىكحلا مهمالكىف عقاو ريغ هنكل ماعنال ةفص ه5 اهبلع هللا مما نورك ذيال 9 ىلاعت هلوقو

 تحذ ماعناو لبق هنأك ريسافتلا دحا ىلع ( هللالوسر ميرم نبا ىيع حسيسملا انلتق انا )

 ه6 هيلع ءارتفا 8 مانصالا اهيلع ركذي امتاو هللا مسا اهيلع ركذيال ىتلا اهناف ماصالا ىلع
 86 مهل زجمبس ف هم م سما ى اعت هللا نا نوم زو كلذ نولعفي مهنا ىنعي ءارتفا هللا ىلع اورتفا ىا

 مهئارتفا بيسي ىا ه6 نورتفي اوناكامب © [ارئاشيا دهدازج ادخ هكدشاب دوز ] ىسرافلاب
 انروكذلةصلاخ © بئاوسلاو رئاحبلا ةنجا هب نونعي ه6 ماعنالا هذه نوطب ىف ام اولاقو ©
 ىلع لومم ةصلاخ ثينأتو ثاثالا نود ةصاخ لاجرلل لالح ىا 6# انجاوزا ىلع مرحمو
 نكي ناو 8 انح كلذ دلو نا مهنم مكحلا اذهو هظفل ىلع لوم مرح ريكذتو ام ىنعم
 هنم نولكأي # ءاكرش 9 ماعنالا نوطب ىف ام ىا ه6 هيف مهف © ةتيم تدلو ىا 46 ةتيم
 ىلاعت هللا ىلع بذكلا مهفصو ءازج. ىا * مهفصو مهيزجيس # مهئاناو مهروكذ اًعيح

 ردصا<ب ميلعلامكحلا ناف ءازجلاب دعولل ليلعت «ملع ميكح هناو» يرحتلاو ليلحتلا سماىف |

 4 دالوا اولتقنيذلارسخدقإ# ةمكحلا تايضتق» نم وه ىذلا مهءازج كرتي داكيال مهنع |

 مهتانب نودي اوناك نيذلا برعلا :نم مهبارضاو رضمو ةعيبر مهو قوذحم مدق باوج

 ( ةظفاحم )

 | ىلاعت هلوق ىف م هريغ نع هل اًررمتو فوصوملل انبنعت ىلاعت هتيج نم قوسم لب هرئاظتك



 ماعنالا ةروس مك ٠١9

 رايق الاب ماج اعلا راد ىلا نوح ري لير ةداتسلا «ده_لثع نوحلمال يلا
 لزنتلا نم صالخلاو نامعيالا لهال ةرخ الاو ايندلا ىف ةلودلاو روغيمم روشي لطابلاناف ريغال ْ

 تاجردلا نم ىلاعت هللاءاشام ىلا قرتي نيقبلا ةوقو ناعالا ندح ىفلخدنف ناميالابالا لصحال

 ( مكتاعا اوددج ) ثيدحلا فو هرضيال هنكل نصحلا جراخ هيلع حبني ناكناو ناطيشلاو |
 ىلع ناميالا نكلو لوالاب متدق ناميالا لصا ناف_ ةينرم. ىلا ةيترم نم ناقتنالا دارملاو |

 دقروهو هنش ردق_ نع. ضصخشر كا دبجو و لامة ايوم ةباملا وردي صر ةرقع انك
 نورهظي نيذلاف نيقلا اذه ردق ىلع نوكيال دقو هدوجو كلل. ىف هْنَس ردق ىلع نوكي |
 اومدنا نيقبلا اذه ىلا اوزواج مهنا ولف طقف مهدوجو كلم ىف مهدبحوتف ىوعدلا |

 نيقبلا ليص<ىف دهتجم لب نيدلا بابف حاسيالنا لقاعلا ىلعف + مهسفنانع اوبغرو اهيلع

 لصوملاوه ىلاعتللا ناك ناو ليمكتلا ةقرطيىف ةليسوو ليصحتلا اذهل باب داهتجالاناف |

 ناميالاب انفرشو ىناقحلا ديحوتلا لهانم اناعجا مهللا رومالا لكفف رئؤملاو ةصاخلا هتحرب |
 قانا © ارداف برملا اوك رشم ارك اولعجو 8 ءارقفلا نحنو ىنغلا كناف ىنايعلا |

 0 اذه اولاقف قم ايصن اضيا مهئاكرشلو * هي ادصن ماعتالاو قه عرزلاىا 7 ثرحلانم # 30

 0 8+ ىلاعتهّللا ماي كلذ نوكينا ريغنم لطابلا مهئاعدابىا  مهميزب هلل 8 بيصتلا |

 | وهف اهريغو ماعنالاو عودزلاو رجاتملا نه انلاوماىف انك راش ىلا ني ا 3 انناكريشل |

 | ثرحلانمأيش نونيعي اوناك مهنا  ىود - لوعفملا ىلا ةفاضالاو هلرشلانمال ةكرشلان م ||

 | اهتندس ىلع هنوقفتيو مهتهل آل امهنم أشو نيك اسملاو نافيضلا ىلا .هنوفرصيو هللجاتنلاو

 مهتهل الام اوأرناو مهتهل آل هولعجو اوعجر ىكزا هللاونيعام اوأرنا مث اهدنع هنوحبذيو |
 ناك اف ِ اهل مهراثياو ميتين داع برالاب كلذامو“ ىنغ خلاعت هللا ناب :نيلتس موك نت 551 ||

 اولاقو فايضالاو نيك اسملاىلاىا 6 هللاىلا لصيالف ع ماعنالاو ثرحلا ءامت نم 6 مهئاكرسشل
 # مهئاكرش ىلا لصي وهف املا كلذ نم 6 يبدو قل عم تر

 كلذ نولدس ةهل آلا بيصت متم مهنال اهتندس ىلع ءارجالاو اهدنع كياسنلا جذب

 ىذلا ءاس ىا ه6 نومكحام ءاس 9 مهتهل آل هنولعجيو ىلاعت هلل هونيع ىذلا ىمانلا

 مهل عرسشيملاه مهلحتو ىلاعت هللا ىلع مهتهلا راثيا نم اولعف امف مهمكح نومكحم |

 ىلاعت هللا نيب نابرقلا ةمسقىف كرمشلا نييزت وهو نييزتلا كلذ لثمو « كلذكو 8 |
 نم مهؤايلوأ ىا » مهؤاكر ش مهدالوا لتقف نيكمرتنملا نم ريثكل نيذ مهتيلا نابو

 ةيلهاطا لها ناكو هلعاف مهؤاكرشو نيز لوعفم لتق هلوقف ةندسلا نموا نجلا |

 فلج مهنم لجرلا ناكو ىىسلا نموا ح.وزللا نموا رقفلا نم افوخ ءامحا مهتانب نونقدي |

 هللا دبع هئبا ىلع بلطملا دبع فلح اك مهدحا نزحني امالغ اذكو اذك هلداو نْئل هللا
 هلسسلو رفح ماقو اهعضوم هلتعلو مىنمز رفح هنا مالا ىف ىأر بلطملا دبع نا ىود ظ

 ةيعكل ادنع ىلاعت هلل مهدحا نرحنيل اوغلبمث رفن ةريشع 1 دلو |

 ملة مدل هش نكد لك بتكو هوعاطاف ه رذن ا روع ةع اوم ا املف |

 ب



 - يح كك تصكلا ع ّح - . 2 دعم معد هدد سووا

 | نودعوت ىذلا ىا * نودعونامزا 8 [ دندوبامش ناردي هكركيد ىوق ةيرذ زا درك
 | ىا ا« نيزجعمي متاامو إف هبف فلخال ةلاحمال عقاول ه .تآل 8 باذعلاو ثحبللا نم

 | موقاي وه ةكم لحال 6 لق  لولذو بعص لك نتم برهلاف متكر ناو كلذ نيتئافب |

 هنا مهضعب نع  ىكح  للذلاو لسكلاو ايندلا كرتو لمعلاو ملعلاف الا حالفلا سيلو |

 راخالل ىهاما رادلا ةيقاعف هتيراعف عجرينا ريعملل ديالو هيراع امدلازا كلذو هبف انعدبالا |

 | اهلثم نوؤارلار ل ةيروح نيتقارش لك نيبو هفيرارش كلذكو ةضفنم ةنبلو بهذنم ةنلب
 تراناف ىهجوىف نهادحا تمستف نهروعش بئاوذ نيخرا دقو لاجلاو نسا نم اهبامل |

 ةيروحلا بر بلطي نع فيكف ةيروح بلطف داهتجالا اذه ناك اذاف دجانا ىلع |

 م ٠١ تاكو

 | ىلع اولمها ىا رادتقالاو ةوقلا وهو نكملا ىنمي ردصم ةناكملا # مكتناكم ىلع اولمعا
 مكتوادعو كرفك ىلع اوتنتاَو نولماع مثاام اولمعا ىنعي مكتعاطتسا ةياهنو مكدكمم ةياغ

 | لامجالا ىلع رارمتسالاو مالسالا ىلع تابثلاو ةرباصملا نم ىلع بتك ام 6# لماع ىلا ©
 | ىذلا بجاولا هيرومأملاب هلع ددهملارشلل اهسشن ةراعتسالا لسق نم ديدهتلل ىمالاو . ةحلاصلا

 هريظن هيلع ملبجام ىلعىا ( مكتناكم ىلع اولمعا ١ ةيمجنلا تالايوأتلاىف لاق نوكيا .دبال

 ه|نوكت 9: ةلودوموا ةيماهفتسا 6 نم نوملعت ف وسف وه (هتلك اش ىلع لمعي لكلق)) هلوق
 فوسفوا اهلرادلا هذه ىلاعت هللاقلخ ىتلا ةدومحملا ةقاعلا هلزوكتانبا ىا #* رادلا ةبقاع
 ريخلا ةبقاع ىه رادلا هذهل ةيلصالا ةيقاعلاو ايندلاراد رادلاف ىتسحلا ةبقاعلا هلىذلا نوفرعت

 دعسي # حلشبال 8 ناشلازا ىا ه6 هنا 8 راجفلا فيرحن حئاتن نف ءوسلا ةبقاعاماو
 ىزوربب 25 سود ] ىسرافلابو مهدارعب نورففظيال ىا نورفاكلا ىا 5 نوملاطلا 2

 ىزور نيردمه هكمدومرف را بال [هعك  تحاص "ناقك ني نازاكمس ناب :ازاتتوو
 ىاّربس ازلاب هتك ناش قرد هكد نس دسر ارك حالف تلودو انساتا هك دما

 ١ [ دسنار نوح تمادن نادنز ىئوس ارلاثقا بْحاَص ناكجاؤختو دتناوخ' نوح تمازك

 راخدئزو سما هكاراهنا ني, لك ان شاب + وزجدنزورما هكاراهن | ىباي لك انشاب
 رارقلارادنتخاس ىرارفلارادزا كك ا * رورسلارادزتخاسىرورغلارادزاهك ان

 ناراد انل ىلب لاق ”ىش مكلاما لاقف عاتملا نم أيش هتيبىف دحب+و ارقفلا ضعب هيلع لخد
 ىنعل نمالا رادو هرخدت لاومالا نم اننوكياف فوخ راد ىرخالاو نما راد اهادحا

 | لزالا اذه بحاص نا لاقف عام نم لزنلا:اذهل دبالهنا هللاقف ةرخآلا رادلل همدقن

 | مهرارقو مهلوكس لاح هيلا هجوتلا نع اوعطقنسمو مهراهنو مهليلوف هلل اولمع نيذلا راربالا

 اننم ةنْلاروصق نم ارصق ىىانمف تيأرلاقف كلذيف هلليقف ةدابعلا ف دهتجب باش ناكو *

 قفط تظقبتساف ىلزوكتو كلنوك ال ىلطىف ىلاعتلدج ىتفاي تلاقمن اهايانث رونب ةنجلا

 51 1 ردق نبيا امز قشع 00 غيرد لامورمج ميدركت تسود ادق

 ةلصولاو ةبرقلاو ةنْلا ىلا لصوم هناف ةدصح ةيقاع هلّوْللا قيرطف داهتجالازا رهظف
 ىصاعملانم اولمعامب مهتادادعتسا اودسفا نيذلا نوملاظلااماو ٠ ةرخآلا زادلاىف هرثا رهظيسف

 ©( مهناف )



 ع

 ٍ دشاب نيما ل 0 هنامز نيرد ١
 ا

/ 

 سال اكحالا نا مث «نوبلقني بلقش أ اومَتْط نيذلا لعيسوز) نوملاظلا كولملاو نوساتلا| أ

 عامسنم ن راذ ا مدق نم اذه انموب ىلا بئاغلا دهاشلا غلبو م اقا لك ىلا تغلبدق |
 ا هحرذع ريططاو عيضولا نم اهريغلالو ريزوللالو ناطلسلل قينلف قلطملا مالكلاو قحلا ٍْ

 ىردتالورجملاتمقلاكنا كاراو 6ةفلابلاةجحلاهلافإ) ىلاعتهلوقىلا عمستلا ةجحلا اهيكلاسل ٠
 ىلا لواحلا لبق ضيرملا اهيا كسفن ٍعامف كبضغىف غرمتو كبعتىف ىدامت لب كب لعفام |

 لفاغي كيرامو 9 مهل باوثال :رافكلاو باوثلاو نيخلاىف اهلامعتسا بلغ تاحردلا نال.|

 اديب اراهش هكنانجءمه ] ىسرافلا ريسفتلاىفو * 1 امحرت ع اَعبا 0 مالسل هيلع حون |

 | ىعريو منغلا ظفحم نف ابْثذ كلما حبصا اذاو
 شيوخ كلم راويد ىاب # 0 ل حرط هك ىهاشداب

 راجتلاو نوؤارملا ةازغلاو نوغارلا داهزلاو نونهادملا ءاملعلا الا سانلا كلهاام ةللاو

0 
 دحر

 ةرححو

 روهظو اهلهاو ىرقلا كالهف هسنو لماخ لكل مدقم هينتلاو كالمالا كلام رهقو كالهلا نم

 د وجو دنع نمولتالف نانملا كلملا هللاهلطَا ناسنالا ةلفغنم وهامتا اهلصاو اهعرف تاملاثلا
 عضووةجحلاو ناهربلا نابتسا دقف ةيغلا كتعسطالا لفستلا روهظو ةيبالا كسفنالا لزنتلا

 « اوامحامتاجرد #8 ارافكوا اوناك نينمؤم نيلقتلا نم نيفلكم لا نم لكلو م ضيضحلا

 قوف اهضعب ةنْلاىف تاحرد ريخلا لهالف ةتيسموا تناك ةحلاص 0 قا

 تبتارملاب تاحردلا اورسفو ضعب نم اباذع دشا اهضعب رانا تاكرد كرمثلا لهالو ضعب

 لماع لك ىزج هللازا دوصقملاو ةيصعموا ةعاط مهلامعانم لمع هيلع ىنخبف « نولمعيام

 نوكف ”ىثش ىلا جاتحيال ىذلا وه ىننلاو . ةدابعلاو دابعلا نع 6 ىنغلا كيرو 3 لمعاع
 هللاىلا الا ةجاح 1 لاذ االا اع .ىهسيال. ىلاغت هريغو#اوس" همدعو:ةدنع قش لك داوجو

 قيقحلا ىنغلا ىلا جاي هانغو هدوجوىف هلال هللا ريغ نع عطقنيال ةجاحلا لصاف ىلاعت

 تاليوأتلا فو © ىصاعملا ىلع مهلهميو مهلاليمكت فياكتلاب مهيلع محرتي ه6 ةحرلاوذ ©

 حيبلال هيلع اوحبريل قلخلا داجبا تضتقا دق ةمحر هل قلخلا نع هانغ عم ىني ةيمجللا

 ئونشملا قف لاق : مهيلع

 ىحو موق ىا دوم ر فوت فل ل قلخلا ت تقلخ نوح

 تسرد اهصقان هلمح وز دوش 4 دوج مهيلع حرا نال

 تسرئىلوا وفع ىايرد زا وفع #* تسرب نث ناك دنس نبا نك وفع

 ليخ دنزات دوخ :ىايرد نادب مك + ليس وح ووج وجم ناقلخ وفع

 اثنيشناح وهفمياخ] ىسرافلاب ه# فلختسو# مك ا ىا ةاصعلا اهيا  مكهذي أهينا »2

 جواب خا لجخ ىا ه6 ءاشيام” و 0 كباهذا دعب نم ىأ © < ك دعب نم ف [دزاس
 م« اشنا اك »# ءالاقعلا ةهسر نع مهطاقساو ءايز كلا لاك راهظال 0 ع 0 راثياو مك ا

 | ةئفس لها مهو مكتفص للعم لع اووكذيني 3 0 موق نم ىا * نير ل موق ةيرذنم

 اد مرجم نابب رد مجت, رتفد رخاوا رد

 تعافش نيرد اردوخ زابا يشن

 اة 04



 مهي ٠١١ >*- نماثلا ءزجلا

 لوي هللاو بالا اذهىف هييذهتو هبيترتل ىلاعت هللاىنقفو ام اذه مهموق هب اورذناو نارقلا |
 مكنورذنيو 00 ىتك مكيلعزو ارقي ىا ىبإيا مكيلعز وصي باوصلاىلا ىدهيو قحلا |

 اورتغا مهناف مهبأر ًالمخلاو مهراظذ ءوس ىلع مهل مذ وهو لسرلا اهب ىنأ ىتلا رذنلاو تايآلاب

 نا مهسما ةبقاع ناك ىتح ةيلكلاب ةرخ آلانع اوضرعاو ةجدخلا تاذللاو ةيويندلا ةاحلاب
 لثمنم نيعماسلل اريذحت دخلا باذعلل مالتسالاو رفكلاب مهسفنا ىلع ةداهشلا ىلا اورطضا

 نأشلا نال ىا ةففخم ىهو ةردقم ماللا 6 نا 8 لسرلا لاسرا ىا * كلذ 8 مهلاح

 لشريمل ©« نولفاغ اهلهاو 9: اهنم ملط ببسب ىا 3 مطب ىرقلا كلهم كير نكيمل 00

 دعبالا ادحا ذخايال ىا ةنسلاىرجا ىلاعت هللانا كلذو ىوغبلا لاق +مهل نيب لوسر مهبل

 لا يانناسدف كاذإ هوكي [متيلإلا ىهنو ركأي لف نيعاجاذ ا: امتد ن وكي امناؤ !تنذلا اذوِجو
 قحرب ارئاشيا هن ركاو ديعو مدقت زا دعبالا دشابن موق جيهلاصئتسا] ىسرافلا ريسفتلا ىفو»+
 دادعتسالا ةيمجتلا تاليوأتلاىف لاق © [ كتابا ع.دنف الوسر انيلا تلسرا الوا كايف اع

 لوبقل ادعتسم دبعلا ريصي نا دعب الا ةيلوفطلاىف ىناولا ظلا ءافيتساب دال اناحورلا

 كلذب دسفف ىوهلا عشو ماهلإلا فئاخيف غولبلا دنع د ماهلا ضيفو لقعلا ضيف

 6 هللاليبسنع كلضيف ىوهلا عبتت الو ) ىلاعت هلوقك ىهلالا ضيفلا لوبقل دادعتسالا نسح

 هنوفلاخيف الوسر مهيف ثعبي ىتح ةوعدلا مهتفلبام اموق بذعيال ىلاعت هنا مك اذهو

 ةعيرشلا فيلاكت لق هيلع ىرجنال ناب ىنعملا اذه نع عرمشلا ناسل ربع دقو اهب مهبذعبف

 لامعتسابهاصقنو تارومأملا لامعتساب حورلا قرت ناوا هنال هاونلاو يماوالاب غولبلا دعب الا

 ةمايقلا مون ىرهقلا باطخلانم فاخيو هلاح كرادتي نا لقاعلاىلعف * ىهتنا تاعيتلال

 تسترذعم ىاح هج اراسا #* دنكاوروت كانطخ ريشحتبو :ركخ

 ةثرو مهو ءاملعلا .فانصا ةسمح ىلع ايندلا هذهىف سانلا هللا همحر ىرصصبلا ندحلا لاق *

 كولملاو . هللاءانما مهو راجتلاو . هللا فايسا مهو ةازغلاو . ءالدالا مهو داهزلاو . ءايبنالا

 لاق نم لاق اذاو ىدتش نسمبف اعماج لامللو اعماط ملاعلا حبصا اذاف قلخلا ةاعر مهو |

 تسين:راديد كلام زك سه رايد لئام + شاعموا دي مديا لامي لئامزوج خبش

 يي رت ريب ب77 7 0 ل ا ا ل يمل

 ىدتهلو كدشسا نمبف اغار دهازلا حسبصأ اذاو ا

 نودلديعأ ايرد لصاو كفن ليسس *« رادم عمط قاسر كشفخ نادهاززا

 ءادعالاب رفظين؟ هللمعال ىقارملاو ايار ىزاغلا حبصا اذاو

 تسوب زغم ىنز ديا هح هنركصو تركت تدب صالخالاب تدانع

 هدتوباو وكول نق"انن اهيراركاتلا "ناك اذاو
 اتت

 (نيرد )

 ا اندهش 8 ديدشلا خيبوتلا كلذ دنع اباوج ه6 اولاق © ةمايقلا مود ىنعي اذه مكمو» ءاقل

 | ناعنإب ايديشو تاذبلا قاقحتساو رفكلاب مهنم فارتعا وهو انغلب دق نا 6 انسفنا ىلع

 0 ه6 ايندلا ةوبحلا مهترغو #8 ةداهشلا مدقتىضتّشالىضاملا ظفلف تيرتشاو تعب لثم ةداهشلا

 يا. نيرفاك ايندلا ف © اوناكمهنا » ةرخ الاىف 6 مهسفنا ىلع اودهشو #8 اوُمْؤَي ف

 يت



 أ

 ماسالا ةروس مه -> ٠١6

 عج ال اذإو ىتابرلا ضيفلل لباقلا ىناحورلا ىرطفلا دادعتسالل دسفم اقلطم مظلانا معاو 5

 نم نار ثيدحلاىفو ةيلغلاو ةردقلل ةسايرلا بابرا نم نارك رثك.او قحلامالكلا ملاظلا ىف

 | (ةقسف ءارزولاو ةنوخ ءارمالا نوكت ناو تاوهشلا عابتاو تاولصلا ةتاما ةعاسلا طارشا

 م نمؤملا بلق بوذي اهدنع ناملساي من ) لاق نئاك اذهأ ىاو ىنب لاقف ناملس بئوف
 سانلا لذا نا ناملساي مف ) لاق كلذ نوكي وأ لاق ( ريغي نا عيطتسي الو ءاملاف حلملابوذي
 اذك ( هظنب تام تكس ناو هواكا ملكت نا ةفاحلاب مهرهظا نيب ىشمي نمؤملا ذئموي

 هرس سدق ىدعسلا لاق : رابخالا ةضورىف

 مس ناتسد يد ة لد رك كا مجت ناورسخ زا ىراد ربخ

 دياع :ىناتساؤؤررب ظنا هن * دناع ىقاشدابو تكؤشنا 3

 نشل وخ خس نكس ىكبم زك و نع قلاب قلخ لد قا وتاتذ وكم
 8. ع

 | 2 كش 0 مكنم قير ف لكىا امدلاىف مكتايملأ اعضح نيلقث ةمايقلا مون ا هلال رب 7 ا 4 مكنأي 1 سنالاو نكلا رشعماي 0 دالللاو دانعلا ظفاح كنا داسفلاو ملظلا نم انخ ةحا مهلا

 سنالاو نجلا نا ملعا * مكنم ةنب اك ىالسرل ةفص كيف ف ىلاعت هللا نم نيعملوسر ىا

 هوحنو ليربج ناكاك مهسنج نم نوكي نا لمتحي مهيلا لوسرلا نكل قافتالاب نوفلكم |

 | سنجلا ىلا سنجلا نال مهسفنا نم سنالا لسر رشبلا صاوخو مهسنج نم ةكئالملا لسد |
 وكم نإ مهسلج ريغ نم نك نا لمتحاو رهظا ةسن1اىف سائتسالاو ةدافتسالاو ليما ا

 لسر اونوكيو لسرلانم مهصاوخ ديفتسي نا زوجي هنال ةدافتسالا عنمبال كلذو رشبلانم |
 | نا ىلع عام الا ماق دقو ةكئالملا صاوخ نم رشيلا صاوخ ةدافتساك مهموق ىلا لوسرلا
 | هللاب نامالا ىلا نيس رفلانم دحاو لكاعدو نيلقثلا ىلا لسرم ملسو هيلع هللا ىلص ادم ادن

 هناف مالسلا هيلع ناملس اماو ةصاخ مهموق ىلا نوثعبي هلبق ءايضاالا ناك دقو رخآلا مويلاو
 | (مكنم لسرإ) ىلاعت هلوقف ةماتلا ةساسلاو طبضلاو كلملاب لب ةماعلا ةلاسرلاب نحلا ىلا ثعبي مل

 كاحضلا هللا بهذ دقو + نيّقرفلا سنج نم لسرلا نوكي ناب لوالا ىنعملا ىلع لوم اما

 سابع نبا لاق امي هوديأو ةرورض ريغب ىهاظلانع لودعلل ىنعمال اولاق ثيح هعبن نمو
 مكمد اك مدا و مكس لثم ىن ضرا لكىف (نهلثم ضرالا نموإ) ىلاعت هلوقىف امهنع هللا ىضر

 نباو فيك ناجرملا ماك ١ بحاص هحضو ىبيبك ىدعو مهارباك مهارباو حونك حونو
 | ةنسحلا دصاقملاف ىواخسلا لوقل ىنعم الو قافتالاب نيرسفملا ناطلس امهنع هللا ضر سابع

 اذكو اهلها اهفوطي اهلاح ةيعك ءامس لك ىف نا اولاق م اذهو تايلسازسالا نم. هذخا هنا

 اباطخ هرسس سدق ىدنفا هداقفاب ريهشلا خسشلا ةرضح هلاقام اذه بسانيو ضرا لك ىف

 ىناثلا ىنعملا ىلع لوم اماو ريثك هداتفاو دوم اهيف ملكتي ةريثك ملاوع نآلا ىئادهلا ةرضحلا
 امل نكل ةصاخ سنالانم لسرلاف رسشبلا نأش ليصفت هيفو عامحالا هيف اوعدا ىذلاوهو |

 | جرخم ناجرملاو (ناحرملاو ؤلؤللا امهنم جرح ) هريظنو كلذ جبص باطخلا ىف نحلا م اوعمج أ

 | اوعمتسا دق نجلا نم ارفن نا تم دقو لسرلا لسر مي لسرلا ليقو بذعلا نود حلملا نم



 © رميا" ءوع كوكل عصف وو هو سك وعم دوت 6م سك رع

 ما ٠١5 >2 ساغلا هرجلا

 هدسجنم ةيلاخ ماهج ىتبث الو رانلانم جرخمال دالانا ىلع نيفرطلا نم ءاملعلا قافلا ناف |

 نيدلا تالك نم هصخ امب ناملاعلاىلع ىلاعت هللا هلضف ىذلا اندنسو انش ةرضج لاق « |
 ىتخم و ادبا امثاد نوقوذتيو لاا رثا مهيلع رهظي اهيف لام ناد لها رقتسا ذأ امكش 1

 لالجلا لامح رثا مهتطاوب ىلع رهظي باقحالا رورم دعب اهيف لالجلا راد لها رقتسا اذا
 هب نوملاتي الو هنوري الو هنوسحمال ثسحم لالجلا ران رئا مهنم ىنتحيو ادبا ه نوقوذتيو

 ءالتبالاو ةينامحر تاالتبا امه امو لزالاىف هلع اوناك ىذلا لاحلا وهو ادبا مهيلع |

 ءاملوا دخت اهنمو هلاعفا ىف * مكح كبر نا © هنع هللا ى ضر خسشلا مالك ىهتنا راوبلا

 «« كرذكو إ» .ءازجلانم اهبقيلي امبو مهلامعاو نيلقثلالاوحاب 6 ملع اله رانلاىف نيطايشلا

 اوناكام بيسي *6نوبسكي اوناك امي 9 ملاظلاب ملاظلا نم ذخأنف ضعبلا ىلع مهضعب طلسن ىا
 سابعنبا نعو (هللع هللا هطلس املاظ ناءعانم) ءاحو ىصاعملاو رفكلا نه هيسك ىلع نيرمتسم
 مهرما ىلو ارش موش دارا اذاو مهراخ مهرما ىلو اريخموهب هللادارا اذا امهنع هللا ىضر

 مهتلعج ىنءاطا نم ىديب كولملا ب واق كولملا كلم هللا انا ىلا ةيهلالا بت كلا ضعب ىف ءاجو مهرارش
 مكلع مهفطعا ىلااوب وتن كل و كولملا ببسب مكسفن ا اولغشتالف ةمقن هيلع هتلعج ىناهع نمو ةمحر هيلع
 مقثنا لجو نعهللالوش) عوفرملا فو (هنم مقتتي مث هب مقلم لسا هللا ل دعملاظلا )ثيدحلا ىفو

 نيقفانملا نم مقتنامثقفانملابقفانملا نم مقتنال ىلا روبزلا ىفو (رانل ا ىلا الكر يصا مث ضغب ا نب ضغب ا نمي

 هباوج * ىلاعت هّللانم لدع هنا ىلا بسنيو ملظلاب هفصو روجم فك لثاقلا لوقو * اعيمج

 ارش ناو ريخف اريخنا هلعشب دحا لك لماعي نا لدعلاف لضفلاب لباشام انه لدعلاب دارملازا

 مهناف ةلزتعملا فالي ةنسلا لها قيرط ىلع اذهو 'ىسملا نع الثم :وفعي نا لضفلاو رمثف

 زواحت الو ملاظلا لهمال ىا ( قحلاب مكحا بر لقوا ىلاعت هلوق ريشي ةئسلا لها هيلا راصام

 ئؤتتملا قو ؛ ىواتسشلا مامألل ةنشللا دصاقملاف اذك لعفن امع لأتيإل

 نتا اننأر واو )» تتطلتلل كنان لشاتم درعا سونيا ىااركدي كت حت

 انحف ناتتشتإ دب ناز ”ثذيا * ان هك دناعوشوا "ىصاكحا دع
 لذف هواك 3 - زا درك" راندا نحف 'زاتهطا ن“ ذحعوب ”اعزأب

 دونم "رّدتم نيا 3300 5 داوخ ها تقاس وذ ع نا اهدكات

 | كلذكف ادمرس اعطق هب نولأتيالو هنوريالو هنوسحمال ثرح هرثاو لاملا لالج مهنم

 | مهرهاوظ و مهنطاوب رانلا قارحا عاطقنا دعب الا كلذك سيل تفرع اك نكل ادهمرس

 | ةةايننآلا سلب قنرتدجاالا :لاقحلاران قطع قتل كوت ناالقتتالاو 'ءليالا اروتذسب ١
 | مودي ىذلا لاخلاوه باقحالا رورم دعب مهيلع رهاظلاو ايندلا مايا نم دحاو موي كرشل

 ْ رادنم م اياو هللا انمصع « نوعجرت' انلاو ةنقف ريخلاو اريَمْلا مولبنو ) ىلاعت لاق ثداح

 | ه6 اضعب نيملاظلا ضعب ىلون 8 ضع مهضعب .عتمتسا ىتح سنالاو نجلا ةاصع انناكح 63

 | ءاشي نم ىطعيو ءاشي نمع زواحترو ءاشي نم لهمي ىلاعت هللا نكل هتبوقع لج لب هنع



 واتا هدوم مه 1 م عم

 | اهلصحت 0 نولهسو اهملا هب لصوتامو تاوهشلا عاوتا ىلع يراد او نكن

 سيرلاو مهيعس اوعضب ملو مهوعاطا سنالانا ةرنحت نق نول ال نحلاب عافتنا امأو ٠ مهيلع

 ىذلا تقولا انكردا ىا 6# انل تلجا ىذلا انلجا انغلبو #8 هل هعايثا دايقناب عفتني عاطملا

 مهبرأ امالستساو مهلاح ىلع ارسحتو اهيلع اهيلع ةمادثلل اراهظاو ثعبلا

 دوسدح تباوخز درا ردناكصوح * دوب راد هتفخ ىا دياب نونك ْ

 راكزور دشو مدركن ىراك هك * راكز وما كذا تفك شوخهح

 هللاىضر سابع نبا لاق 6 اهيف نيدلاخ © ةماقالا ناكم ىنعمب ناكم مسا وهف مكلزنم ىا
 ىذلااما .رانلاو ةنملا ىف ناقلخو .مهلكرانلا فقلخو .مهلك ةنملا فقلخف .ةعيراقلخلا امهنع

 امالا ) ةيمحتلا تاليوأتلا ف لاق © © هللا ءاشامالا لع باقعلا مهيلعو باوثلا مهل نجلاو

 ةبوتلا لها ىلا عجار ءانتسالاف ءاوثم رانلا نوكتالف هللاىلا عجريو بوتي نا 6 هتلاءاش

 6 اهيف نيدلاخ ؟اوثم رانلا ١ هلوق هو هلبق ىتلا ةلممجا نومضم نم ءانثتسالاو مجنلا قوفخ

 نم هيف ايداو نولخديو رانلا باذع نم نولقني مهنا  ىور دقف  ريرهمزلا ىلا

 ءانشتسالا ىف ممحجلا ىلا درلا نوبلطيو نوواعتبف ضعب نم مهلاصوا ضعب نيام ريرهمزلا

 بوشل اهيف نوجرخي ىتلا تاقوالا نمب 6 هللا ءاشام الا ) نيلالجلا ريسفت ىفو * مهب مكهت

 ليقو بابلا مهلع دس هيلا اوراص اذا ىتح هوحن نوءرسيف ةنملا ىلا باب راثلاف مهو !

 رهاظلا ءاملع هلا بهذام اذه لوالا نه صقتني كيذك_خبألا نم صقتني اك دولخلاو 6

 رهاظل اظفح كلذ ىف لاق هريس سدق نيدلا محن خيشلا ةرضح نا الا ءانئتسالا هبجوتىف ظ

 ذبن ىلا ريشن نحنو ماوعلا لوقع هلمح ال ماقملا هذهىف عيدب قيقحت هللب ءاماعللو عرشلا

 لها نا معا دياقعلا حرشىف ناضمر ىلوملا لاق * كلاسلا ىلعالا رتسلاب ىصونو كلذ نم

 دولخلاب اهلهاىدونو رانلاو ةنلانيب توملا شبك يذ اذا ىتح صالخلانم اوطنقي مل دانلا |
 هب اوذذاتي نا ىلا مهما لآ ىتح اوملأتي لو باذعلاب اوداتعاف صالخلانم رانلا لها سيا

 درولا نم ملأت ثورلا: بيطتسي. لعجلاك هب, اويذقتو هوركنتسا 1 فعهما ا
 ا

| 
 نىرعل كلا مالكلا اذه رهاظ كيرغل الو ىهتنا بذعلان ل باذعلان ناو هيلاخ 4 مههج قبت ر ,ريطالا |

 | بيذكتو ىوهلا عايناو دن ةعاط نم اولعفامي افارتعا هولاق ةمامقلامود وهو انل تقو

 | اوردقي رف ةرملاب اومحقادف نيلضملاناب ناذيالل نيلاضلا مالك ةياكح ىلع راصتقالا لعلو
 | 6# مكيوثم رانلا ف لاق ليقف ذئنح ىلاعت هللالاق اذاهف لبق هنأأك لاق لف الصا ملكتلا ىلع

 | سنالاف رانلاو ةنلا ىف ىذلا اماو .نيطايشلاذمهلك رانلا ىف ىذلا اماو .ةكئالملاف مهلك ةنجلا ىف

 ؟كنا فاك فاقت نيد ةيروشمام مهضعبلاقو * ىهتنا رانلا ىف دولخلا لهاىلا ال ايندلاىف

 | رانلا نم اولقني نا .ىلاعت هللا ةثيشم تاقوا الا هلك دبالا رانلا باذعف نودلخي لق هنأك

 | مهل حش لبقو 6( محجلا ىلال مهعجرم نا مث ) هللالاق م5 اكيدفاخ هناف ممح نم

 أ لاخدالاتقو ىلا كلاهما تقو الا ادبا كاوثم رانلالبق هنأك لوخدلالبق 6 هللا ءاشامالا ) |

 | هد نيدو نعال نعم 31 ,ةذالا كسملاو ريكألا خدشلا لاقام ىنم اذهو همالك ىهتنا |



 مد ٠١9 م نماثلا ءزحلا

 عهتنيمأ١ ثورظن: مون تاذ وف يدش بمن انل صحف .ءانسح ةأرما مهتريما تن 9 صحا

 1 مل الات نو كرعلا نان م: انتحل اناعن كاف انركسع ةراشملا وم

 ةعبمو راصح قف تناو ةكلماي تهوأت م اهيراوج ضعب اهل تلاقف ثهوأت هيلع اهرظن عقو

 ةكلملاهلآكلَسرا مث ةعاسدعب نيرتستلاق كلذ فيكوتلاق باشلا|ذههحتفباذه اننصحنا تلاقف

 قيلسللا ناطر شب عا باشلا لاقف كل نوكاو و المس كنلا دجال ه لوقت الوسر

 لخادلااماو انفرعف جراخلا اما مهفتست لوسرلاعمتلسراف هيلا لخادلاو انيلا م راخلا نصملا

 لخدا اموق هبلا تلسراف ةينادحولاب هل نيرقتو ىلاعت هللاىلا كبلق ىملست اهل لاق انفرعاف

 ىلا معا تلاقف مالسالا اهيلع ضرع نصحلا لخد املف بابلا كل تحتف دق ىلاف كركسعب

 انريكو انريما من لاق هيدي ىلع لسا ىتح كنم ربكأ وهنم كركسعىف لهف ةيلام ةمهتاذ ةكلم ظ
 اهيللع ضرع امهنع هللاىىخر رمح نب هللادبع ىدي نيب ترضح اماف نيئمؤملاريما نبا 4 |

 ىدلاو هن اهل لاقف هيدي نايدلسارى د نيملسملا ف كنم دكا جا لَه لوالاك تلاقف مالس |

 ركسع اهعمو اهلسراف هيدي نيب مسا ىتح هيلا ىنلسرا تلاقف هنع هللاىضر رمع نينمؤملاريما |
 تلاقف'هنع هللا ىشر رمع ىلا تلضو ىتخ تلازالف راصخلان م اهعم اهتجرخا ةليزج لاوماو

 ىلا ناشاو تيرتقلا هربق اذهاو هللا كوسر دبع عت لاق كنم رك ا دخا انع له نيم ولا ريما اي ذل ا

 تءلس ةدونملا ةضورلا تتا املف تلاق امل اهباجاف هيدي نيبالا سال تلاقف ةرهاملا ةضورل
 ١ ادمحهْنا دهشاو للاالاهلاالنا دهشا تلاقو مالسلا هيلع ى كلا ةرضحىف راقوو بداب تسلجو

 ىناعاسئدي نا هللالوسراي ىثخا اناورونلا ىلا تاق د تلاق مث ةلوشرو هي

 تعضو مث ىرخا ةرصهصصعانا لبق ىحو ر ضيفي نا قحاب املا كلسرا 00 ا ةىداعمل

 نسح نم هنع هللاىضر رمح ىف اهتعاس نم تاه مسو هيلع هللا لص ىفطصملا ةبتع ىلع 7

 مهنع هللاىضر ةباحصلانيب عبقبلاب اهنقدو اهزيهجنو الشي يماو اهلاح

 ىبالاب دناب ىاوهب موريم هك * ددكورسزنم توباتهعقاوزورب
 اوجنق ملسلا بلقلاب كبانج ىلا اواصوو ميقتسملا طارصلا اوكلس نيذلا نم انلعجا مهللا

 لهال دمحاي ركذاو ىا #* اعيمح مهرشحم مويو 88 محراب مركب نيمآ ميلالا كياذعنم

 خيبوتلاق يرطب لوقيف ةمايقلا فقومىف مهعمجيو اعيمجج نيلقثلا للارشحب موي مهريغو ةكم
 لصحوةدحاو ةهج مهطبضت ىلا ةعانلا ريشعملا ناف نيطايشلا ةعامحايىا 46 نلارشعماي

 ةياغاهغولبل رشعملاب ةعامات يمس مهضعب لاق . رشاعم ىلع عمجمو ىهتطلاخمو مهترشاعم مهني
 داحالا نم هنفاع ةيكرتب الا هذعي ددعال ىذلا ريثكلا لماكلا ددعلا وه .رشعلاناف ةرثكلا |
 كلا رعب ذل يكل زا زنا هلك سلوا لق ذاق نربتع انبيناو ربع حا لوقف |
 6 سنالا نم تزكتسادق ه9 سانلا نيعا نع مهراتتسا ىامهئانتجال انج نلاىمسو . ةلماكلا |

 ءايلوا ىا 5 مهؤايلوالاقو قف « ىنالازم ا مللضا ىا مهلالضاو مهلاوغا نه ىا

 ممتسا انبد و 5 مهؤامل وا نم لاحوهف 4 8 سنالان له مهلوك لاح مهوعاطانيذلا نيطابشلا

 كَدح نشا نيا“ سنالا 34 مآ . شئالاب ل 3 سنالا عفتنا ىا #4 ضعبب انذعب

 نار

 ١ وتل 000



 لعافلا ادبكل و ةغلابم و وده حتفلاب جرحلاو . زمكلا كلا هيعاود ىوقو

 جرحلا لبق سكع ريغنم قيض جرح لكف لوالانم صخا وهف قيضلاىف ديازتملا وهو |
 و.

 عضوملا ىلا ةيعارلا لصتالاك ناميالا هيلا لصيال رفاكلا بلق نا ىنعي فتلملا رجشلا عضوم

 | ناهجو هبغتلا اذه ةيفكىف مامالا لاق * 6 ءامسلاىف دعصي امن اك رحشلا هبف فتلا ىذلا

 ماعنالا ةرو- ممم 2-6 ٠١١

 | هلع هعقو مظعو هيلع فيلكتلا كلذ لقت ءامسلا ىلا دوعصلا فلك اذا ناسنالانا 6م لوالا

 ريدقتانوكينا ىاثلاو هنمهترف مظعتو ناميالاهيلع لقثي رفاكلاكلذكف هنمهتر ف تيوقو

 | ضرالا نم دعصن نم دعس دعبلا كلذ هشف ناميالا] وبق نع دعاش و مالسالا نع دعأش هبلق نا

 دوي كيس عن ناتبا وقد راما ف ىسرافلا هريسفتىف ىنشاكلالاقاك ىهتنا ءاهسلا ىلا

 | ناميالا هلع قشيام امهنف . ةتوافتميولقلانا ملعاو * [دود نايس 5 دعا وتيم وحل وفرز
 | لهانم ناصقنلالها بولاق ىهو نادجولاو قوذلاهللع قشيام اهنمو . ةرفكلا بولق-ىهو

 | باصصا لاوحا ركتي لب ةينافرعلا تاملكلا نع دعابت,نم مهنم سانلا ضعب ناف ناعالا
 | ةيعبسلا ٍتافصلا هيلع مكحو ةيناولا تافصلاىف كمهنانم نال اذهو ةيناسفنلا لئاضفلا

 رارسالاب قلعتيام متكب ىصوي اذلو ةيناحورلا براشملانم برمشلا هل غوسال ةيناطيشلاو

 رابغالا نع

 تسياياث سانش سهوج هك هئامز نيرد « .بئاص ارهثس كا دنكت قدص ازرج

 ةنعالاوا نالذخلاو باذعلاىا ه6 سجرلاهّللالعجب © نوال ليما لكيفا 14 كرذك

 رمضملا عضوم هاظلا عضوف مهيلع ىا ه6 نونؤيال نيذلا ىلع لَه هطلسي ىا ناطيشلاوا
 رذكلاىلع مهرارصاوناميالا نع مهوين لاكن مةلصلا زيحىفامي للعم ىلاعت هلعج ناب راعشالل

 ىذلا هّقبرط ىا ه# كير طارص نا رقلا هب ءاح ىذلا ناسلا ئا هي اذهو 8 ناغطلاو

 | اناسفدق © ةنملا ىلا هدروب ىتح هب جوعيالف هكلسي نمل 6 اهقتسم إف هنوك لاح هاضترا

 | نورك ذي موقل #رخ الاب اهنمدحاو طلتخمال ثحح الصف الصف اهانركذ ىا © تايآلا

 | لأسي الئاس نأك ه6 مهل 8 تايآلا ليصفتب نوعفتنملا مهنال ركذلاب اوصخو نوظعتي.ىا
 ةمالسلا ىا  مالسلاراد #8 مهل ليقف تايآلا فيعاضتىف امب نيركذتملل ىلاعت هللادعا امع
 ني لوقت م هتفاضو هلزن ىا مالسلاراد نم لاح 3 مهبردنع 0 ةنجلا ىهو هراكملا لكم

 وهو 2: اهب لفكتلاو اهدعو نع ةيانك ةيدنعلا لمقو 5 هتفايضو هتماركىف ىا نالف دنع مويلا

 ببسي ىأ 6 نولمعي اوناكامي وه مهئادعا ىلع مهرصانوا مهبحبو مهللوم ىا © مهيلو 54 . 0 6 ع .
 ىتشلاو ديعسلا لاحو رفكلا حبقو ناميالا نسح نيب ىلاعت هللازا معاو * ةملاصلا لامتالا
 أ هللا ةيحل اسس هللادحو هب ديراام وهو حاصلا ليعلا لعجو ءاملوالاو ءاسالا قنوط ىف بغرو

 ىلو ىلاعت هللاف اقلطم باذعلا نم اهلخد نم نمأي ىتلا رارقلاراد هو مالسلاراد لوخدو

 ىلا اشيج زهج باطخلا نب رمع نا  ىور  رونلاىلا تاملظلانم مهجرخي اونما نيذلا

 لاقامهنع هللاىضر هللادبع هنبا مهلع ىماو سراف فال ةعبرا مجعلارايد نوصح ضعب حتف
 |. نسيج اهيف .ناكوءطجانررّص اف انس اهلا «نلكضنالا لاه لقت ورق ةفلق» انماط كا عوج



 هيك ٠١٠١ جم نماثلا ءزجلا

 ماا لل كاملا لمت دل تك ىتناو ىدادإ لاف ميشلا ىف املا تانآرجلا |
 ماقملا اذه ىل اصح هنا تدوو مادخلا لثتمي اك ىمالا تلئتماذ هماقم انالف مماَف ىفؤت لادبالا

 ظفاحلا لاق : اضيا هتبالو لعجم ثىحح معا ىلاعت هللا نا رهظف

 دك اهد. تيائب. دوخراك هكمب نا, « ,تسيدهازو ىدئرب هب تقاع نسح نوح

 . بلاقلا ىه ةيرقلازا «اهف اوركمل اهيمرحمرباكا ةيرقلكفف انلعج كلذكو)إ ةراشالاو ©
 | ناطيشلاو ىوهلاو سفنلا ىه ةواقشلا لوبق دادعتسالا نسح ىدسفم ىا اهمرج رباكاو

 مهدادعتساداسفنالمهسفنابالا نورك اموإلعبطلا تاقفاومو عرسشلا تافلاخماهيف نوركمي
 | نولعفيام ىلع مهل روعشالو «نورعشياموإ ةداعسلا تاوفو ةواقشلا لوصح مهسفناىلا داع
 | ناطيشلاو ىوهلاو سفنلاىا «نمؤننلاولاق ةيآ مهتءاج اذاوإ رانل ىلا مهعج سم ناو مهسفناب
 نادوقي مهلاح ناسلو راكنالاو ءابالاودرّملا ىلع اولبجذا تايآآلا ةيؤرب اونمؤيالنا مهبأدنم
 قا نازيبا طيهم مهنال حورلاورسلاو بلقلا ىا (هللالسر ىو ام لثمر نيون حلب نموت

 هللا رك ذينئمطت اسفنوحورلاورسلاو بلقلا اهب صخب (هتالاسر لعجم ثيح عا هللا) هتاماهلاو

 ةرامالا سفنلا باكا ىنعي (هللادنعراغص اوم رجا ىذلا ببصسس إب كبر ىلا جرا ةلاسر قحتستف

 «نوركءاوناك ا) عاطمنالاوةقرفلا باذعوهو (ديدش باذعو )هللا دنع نم دعبل ةلذ مهلءوسلاب

 نف ف ةيمجللا تاليوأتلاف اذكمهدكو مهركم ءازجوهو ةلصولا دادعتسا اودسفا امب ىا

 قْلاقيرطهفرعيىا مهيد ناوق [ ىادخ دهاوخ اركىهسب ] ةيسرافلاب هانعم هللا درب

 ةلباق سفنلا لعج نع ةيانكوهو حسفتيو هلعستيف :6مالسالل هردصح رشي إف نامالل هقفونو |
 نع هفراوص ئوق ناعالا هنم ةللادارا نم :ىنعملاف هنفاثيو هعنعامع ةافصم اهنفهلولحم ةأيهم قحلل

 هنف ائيامع الاخ انفاص هبهيلحتل امهم نامت الا لولحلا الباق هبلق لعجو ناعالاىلا هيعاودو رفكلا .
 هللادفذش رون) لاف ٍردصل اج رتش نع لسو هيلع هيلا ىلصدننا لوسر لبس ب الاودع تل دالو هعنم و

 دواخلارادىلا ةبانالا من)لاقف اهب فرعيةراما كلذل له ولاقف (حسفنيو هل حرشنيف نم ملا بلق ىف

 ةلماجملا لع ناَملَع ملعلانا لعاو + ( هلوز' لبق توملل دادعتسالاو رورغلا دادنع فاحتلاو |

 ىذلا ناثلا ىلع مدقم وهو هنع دعسامو كاك هنلا برشإاع معلا وه لوالاف ةفشاكملا رع

 انف اودهاج نيذلاو ) ىلاعت لاق هل طرسشلا هنال بغلا هب دهاشبف باقلاىف رهظي, رون وه

 دادعتسالاو ىفاجتلاو ةبانالا ناب حرص روك ذملا ثيدحلانال هنع كفنيالو اناس مهنيدهنل

 | ماعلا لضف) مالسلاهيلع هلوق درو ةفشاكملالضفىفو رونلا كلذ ةمالع ةلماعملا لعنم ىه ىنلا

 | تاليوأتلا ف لاق © هل اطرش هتوبثل لمعلل عيت ةفشاكملا ريغذا (ىتما ىلع ىلضفك دباعلا ىلع
 ناميالا ريصي نا ىلا ىنصاو رونا بلقلاو ىوقا نامرالا ناك قرا باجحلا ناكالك ةيمجنلا
 | ىلهتو باجملا عفر دنع انايع ناقيالا ريصي نا ىلا بلقلا رونو باجحلا ةقر لامك اناا

 / قلخي ىا 46 هلضي نا درينمو و» هلالج ةفص ىلجت انيع نايعلا ريصي نا ىلا هلا ةفصب قحلا |
 أ. ثيحم هاج رح» [كننت] ةيسرافلاب ه«اقبض هردص لعج# هيلاءراتخا ىفرصل لالضلا هف |

 | ناعالانع هفراوص ىوق رفكلا هنم هللادارانم ىا ناميالا هلخديالف قحلا لوبقنع وني

 ( ىوقو )

 2 ا اللا



 ماعنالا ةروس < وو د
 هه م مع

 لسر ىتوا ام لثم ىتؤن ىتح |
 ىضرئالةللاو هيلا جوي ىن ام اولق ناهر ىسرفك انرص اذاىتح فرشلاىف ىقانم دبع ىن..|

 اناضحأ<ةلاسزلاو ةؤبنلا"عهل :لاتطحت نا" ةكم موق يا اوٌداَراف .هينأب اك ىو انينأي نا آلا هب |
 ناهفسلا ةياغ هذهو ريستلا بحاص لاق * نيعبانال نيعومتم اونوكي ناو مالسلا هيلع دمحم

 6 لسرلا اهيا ) هلوقب هبطاخ لسو هيلع
 ىراد اهنتوت ديراد همه نابوخ هجره

 مهبصيىا 6 اومرجا نيذلا بيصيس © اعسوت ردقملا معيب ةيلوعفملا ىلع بصت تش لاملاو

 | انحاز لاق لهجابا نا ىور امل باتكلاو ىجولا نم هب هللا

 | هللا لسرت دارملا ىلعثلا مامالا لاق * انن هللا ىلعجم ىتح نمواال لوقبف نما لجرل لاعب
 | عملا ةغيصو 6 لسرلا اهمااي ) ىلاعت هلوقىف بطاخلا هنا اك مالسلا هيلع ىلا ويل

 | هللاىلص ىتلاىف الأ ءاسالا عيج لئايش عمج حلاعت هللا:ْنا :قّوغتلا حرش ىفو * مظعتلل

 || ءاعدلا ةباحتسا ابف ىجرب ىتلا نك امالا نم ةروسلا هذه نم نيتالخلا“نيبام نا معاو *

 | عضوملا ىا * هتلاسر لعجي ثح © ملي "ىث لكن م 6 معا هللا 8 كلذ ىلع ظفاحبلف

 ١ بنلابالةيناسفنلا لئاضفلاب ةيلهالا نال اهلالها اوسل ءالؤهو اهعضيو هف اهعضول اصلا

 | مهريكدعي ةراقحو ةلذ ىا 6 راخغص 8 ةلاسرلا فرشو ةوبللا نع نم هوثعام ناكم ةتبلا

 د

 خشلاداىماملاقو هسفنىف بجعتؤ ديرملا لعفف بصقلا اذهنم كعم ذخذيملتلل لاقف راك

 ءاناقليطلاب رضي ىذلا ليوطلا شا اذهب ىتنا دسملتلل خبشلا لاقف نوُنرضيو نونغنو |
 نيب فقو املف خيشلا ىلا هعم ىشمو هتبقر نه لبطلا رف خيشلا بجا هللاقف ذيملتلا

 كعم ىل ةاتريسحاو ةاتنضماو لاقو خبشلا ىلا ذسلتلا تفتلاف نيعلا نع باغ ىتحأءاملا ىلع

 هذهو ماقملا اذه هل لصح ةدحاو ةءاس ىف اذهو *”ىش اذه نم ىللصح ام ةنساذكو اذك

 | مظعمنم اذه ناك َتََحَو رمتسملا مهر كف بنسب أ 6 نو رككي اوناك امب ديدش باذعو ©

 | ةطلسلاك ىسك ريغ ىئاطع ىهلا صاصتخا ةوبنلا نا لعاو * هتيبيسب حرص مهمارجا داوم

 | زوجيف ةداز ولاك اهنكلةيالولا اذكو بابسالاو طئارسشلا عيمجمب ىنا ناو دهاجلا اهلاني الف

 اًضيا ةدهاجلا نودب لوصولا نوكيدقو الصاو دهاجم لك سلف نيدهاجلا ضعب اهلاني نا

 أ امون يرخ هلا نعلا خوش ضعب نع - ىوراك  ةيانعلا تقبسو دادعتسالا لك اذا
 | ةرذ بصق ىلع هقرطيىف رف هلذلل هعمو زاوهالاب فورعملا لحاسلا وحن ىلا ديبز نم !

 | تاتملا نولكأي ةانسلا مهل لاقي ديل ةلحم ىلا غلب اذا ىتح أش خسشلا هللقيملو اذهب
 ١ نويرطيو نوهليو نوبعلبو نوبريشي مهب اذاو تاواصلا نوفرعيالو تاركششلا لن سن

 ٠ انمادق شما خيشلا هل لاق مث دحلا هنم.ىفوتسا ىتح هبرضف هيرضا ذيملتلل خيشلالاق هيدي

 | ةفكو كلذ ةيفك ةملعو- 'لطتساوة هام لمشأ نأ كلقلا ضاق رارخبلا-ا وكل ىلع دف
 | ةالصلانم اوغرف املف رهظلا امهب ىلصف خيشلا مده و ىلصي فيك هملع مث لعفف ءوضولا

 | ىتمال هداجسلا لع ديمو ميمو مقفل نع 14 لاوو ردا 1 كال ا اولا

 | ةمايقلا موه مهرشح نع زاجم بيصس هلوقب بوصنم وهف ةمايقلا مون ىا  هللادنع



 مهي همه ٠> نماثلا ءزجلا

 هريغ ىلا قاتشي فك ناحبس ىلاعت هللا ىلا هقوش ناك نم لاق نيقولخملا نمو تلق نيفراعلا

 فرعي ىتمو تلق ىدهلا قيرط عاطقو لوقعلا قارس مهنال لاق قلخلا نع تلزتعا يف تلق

 هاوسامزك ذ نع هركذب لغتشاو هاوس“ىش لكنم هبر ىلا بره اذا لاق ئدهلا قيرط دعلا
 نب دحاولا دبع خشلان ع اضيا  ىكحام  كولملا كلم: ىلا كولسلا ىف ةوطخ كلاس لكلو

 عينا": ةينؤرغايااهل/تلقف ىلا ثابقا ةأ مانا اذاذ:قيررطلا “تلف نئاناقملا كس ٌتَدضق لاقديز

 ىاصعسأرذخ تلاقمن هبحي نم الاض نوكي فكو هفرعي نم ابيرغ نوكي فيك ٌتلاقف ةلاض
 اذاف زكا وا لقا وا مادقا تس اهيدي نيب تمدقتو اهاصع سأر تذخاف ىدي نب مدقتو

 نيذهازلاريسكريس اذهايتلاقف ىنم طلغ اذه لعل تلقو ىنع تكلدف سدقملا تب دجسمب انا
 ىنع تباغ مث رايطلاب راسلا قحلب ىتمو رابط فراعلاو رايس دهازلاف نيفراعلا ريس ىريسو
 لهاجلاو ءاش ثسح ىلا هب ىشمي ارون فراعلل نا ةياكحلا هذه نم رهظف كلذ دعب اهرا ف

 ريصبلاو ىمحالا نا امكف هتيادهو ىلاعت هللا قيفوتب الا البس دجالو ةريملا ىداو ىف تسب
 وا ةعيرسشلا ةيترم ىف هملعو هلهج ناكءاوس ملاعلاو لهاجلا ريصلا كلذكف ءاوس ىلع اسل
 رونلامظعو لاقملا لها نيب نياب اك لاما لها نيب نياب ىلاعت هللاف ةقيقحلا وا ةفرعملا وا ةّقيرطلا

 نيز كلذلو ءاشي فك" هبلقي ىلاعت هللا ديب بلقلاف هتفرعمو باقلا ةحسف ىلا ةسنلاب هتعسو
 داعلا نكل تااسلاو رشلا قوص رفكلا لهال نززو تاءاطلاو ريخلا هوجو نامبالا لهال
 اوقلخامىلا مهتادادعتسا اوفرصيل اذاف تا.ءاظلا نم جورخلا ىف رايتخا مهلف نيروبجمي اوسبل
 ترظن نا اماو لاخلا رهاظ ىلا ةبسنلاب مالكلا وه اذه سفنلاو ةعببطلا تاءلظىفاوب هلجال

 تاجا لعنلابنا انكوتلا:ىطقتف لاش: ىلا: ةنوكاتملااةي آلا ف:لفطاو ةاسالاأدانتنا ىلإ |
 كدعاسوةيانعلا كل تقبس دقف اريثك هللا دمحتلف اريخ تدجو ناف هللا دنع نم الا ريثأتالو
 ةكم ىف انريص اك ىا 6 كلذكو 8: ىداهلا هّللاو قيقحتلا ىلا لصوي ديلقت برف قفوتلا

 ىنممربكأ عمج ناث لوعفم * رباكا له لعفلاب قلعتم :6 ةيرق لكىف اناعج إلظ رباكا اهقاسف
 قا 6 اهيف اوركمل 9 [ راكهنك ]ةيسرافلاب . مرحت عمج لوا لوعفم 6 اهيمرحت 9: مظع
 ليطابالا ورتو ردغلاو ركملا ىلع ردقا مهتساير لجال مهنال ةيرقلا كلتىف ركملا اولعفمل

 ةكمقرط نم قيرط لك ىلع اوسلجا اهومرجو شيرق ديدانص ناكو مهريغ نم سانلا ىلع
 كايامدقت نم لكل نولوشي ٍلسو هيلع هللا ىلص دمحمي ناميالا نع سانلا اوفرصيل رفن ةعبرا
 لكى لمح نا ىلاعت هللا ةتيس كلذو ئوفبلا "لاق * باذك رحاس نهاك ةناف لجرلا اذهو

 مهقاسف لعجو (نولذرالا كعبتاو كلنمؤنأ ) حون ةصقىف لاقاك مهءافعض لسرلا عابتا ةيرق
 هللا لوسرل ةبلست ةيآآلاو ةاجادمو ةبفخ ىف داسفلاب تسلا ركملاو اهيف اوركمل اهرباكا

 مهنا لاملاو 6 امو 9: مهيلع هلابو نال ه6 مهسفناب الا نوركعيامو ف سو هيلع هللا ىلص

 ني امل « مهتءاجاذاو » مهريغب نوركمي مهنا نومحزي لب الصا كلذب ؟ نورعشب 8 ال
 ةكم ءاسؤر نم ناكام نيب هاجلاو لاملا ةرثكي نيزيمتملا اهءاسؤرنون وكي ةيرق.لك قاسف نا |

 نمؤن نل اولاق 9 ةوبنلا ةحص ىلع ةلاد 46 ةيآ #8 مهتءاج اذا هنا وهو قسفلاو مرجلا نم |

 (يىح)

 - كراكو



 ماعنالا ةروس مه ةا/ تح

 نكتسملانم لاحوهو لاحب 6 اهنم جراخب سيل 98 تاملظلاف وه ىا يوذح أدتبم ربخ
 ةيدسالا + اراهتاض ةلؤتمؤمءاضإل, نه. اهاراخ نكاوود ادعت قلوسوما لاوالانفاوقوللا ف
 جججحلا رون هللعجو لالضلانم هذقناو ىلاعت هللا هاده نمل لشمت ىلوالاف اهدعب ةعقاولا

 هنع هللاىضر ةزمك لطبملاو قحلاو لطابلاو قحلانيب زيميف ءاشالاىف اهب لمأتي تايآلاو |
 نيز اك ىا « كلذك» لهج ىب اك الصا اهقداغبال ةلالضلا ىلع قب نمل لبثمت ةيناثلاو |

 ناطيشلا ةهج نموا قلخا قيرطب ىلاعت هللا ةهجنم ىا * نيز © هناميازم نمؤملل
 رفكلا نونقنم هلمحىلع اورمتسا امىا * نولمعي اوناكام نيرفاكلل 88 ةسوسولا قيرطب

 ةيادهلاو ناميالا رونىلا اودتهي مو ةلالضلاو رفكلاتالظىف اوم نييزتلا اذهبو ىصاعملاو
 ةايحلاو ةركتلاب توملا اضياو قحلا ةبحمب ةأملاو سفنلا ىوهب توملا ةقيقملا بابرا لاق *
 تيملاكهنكل ةيريشبلا ةايحبىح مومءلالهاف ةيرشبلا ةايحو ةفرعملا ةابح نيب قرفو ةفرعملاب |

 ةفرعملا ةاحب ىح صوصخلا لهاو ىزاجملا هدوجو تاملظنم جورخلا هنك<يال هبلاق ربقف

 (نيرادلا فى نمؤلا  مالشلا هلع. هلوقلا (ةيطظ دوست هقيجتلرإ)
 ىثابوتشناناج هكىناج اشوخ * ىئابون شناج ارك ىه دريم

 ظفاحلا لاق :

 ام ماود ملاع ٌةديرج رب تساتين * قشعب دش هدنز شاد كن | دريم زك ىه

 تفك 6 هانيحاف ايه ناك نموأ ) هكدناوخر“ تبا نيا امرك هاش ] ىندافلا.ريسفتلا فو
 ىكدزو لدو نابزرب ركذ ماودو توعد قحابو تلزع قلخزا تجوب اني هاب تنزانيا ناشن |

 [ هدومرف مظن ارىنعم نيا
 ىادخمب هجوتم ىلكب شاب * ىاشكم تصرد قئالخ ىودرب

 ىارس ودرد ىوش ديواجدنزات * نابز ركذولد قوذزا وشم لفاغ

 ناكهنال تمموهف هاوسامو ىلاعت هللا وه ادبا تومالو ايه ناكام ىذلا قيقحلا ىحلانا معاو *«.أ
 ظفاحلا لاق : اضيا توم.سو مدعلاىف ام |

 تن كد جب جود سكك مدز فيكم امتع قش ةمهح مهلا جو شور كنه ناار
 ربك الا خيشلا لاق * ءانفلاو قشعلا ماقم ىلا لوصولا ببسي ىتوم قلخلا عيمح تدهاش ىنعي

 نمو زاف دقف مهل ةايحال مدهش نمو زاف مهل لعفال قالا دهش نم رهطالا هريس سدق ظ

 هتلأسف بهارب تريم لاق هللاهمحر دي نب دحاولا دبع نعو * لصو دقف مدعلا نيع مهدهش |
 ذمسصلا درفلا لاق كنسيناا نم”تلق ةثنس نيرلشعو عبرا ذنم اقف عشتوملا اذه. كنا كذنم |
 تالوك أملا نمو تلق ىلاعت هللا رك ذ لاق كماعطامو هتلأسف شحولا لاق نيقولخلا نمو تلق |
 بولق بيبح ىلا من لاق دحا ىلا قاتشن ةافأ:تلق.ضرالا تايثوازاحيشإلا ةانهار ام لإق ١

 6 كل 17 ناسلا حود )

 | ىلاعت هلوقل ةفرعملا ةاح فالخب (توملا ةّق اذ سفنلك )) ىلاعت هلوقل لوزت ةيرشبلا ةاحف

 ' هبيسب ىأ 46 هب ىشمي  اهظع ه ارون لي جراخلا نم كلذ عم 6 هلاناعجو 5 ةكرحتملاو
 ' «تاملظلا ف ةببجعلاهتفصىا 6 هلثمنك ف مهتهج نم انمآ مهنيبايف ىا « سانلاىف ٠
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 ١ تتكليهش ني ةيلعث لاق التيم ءاش عم انا ماعطلاك هنبع فالئاباما كاينعاو فرصت

 هيلعتارقورخا ابارش تعضوف ايشدجاالف تنجح رحسلا ءاجاذاف رحسلاىف هبرشا ىلإ ابارش
 تيبلا لوح رودي ىمعا ناطيش اذاو هلاح ىلع بارشلا اذاف تحج رحسلا ناك املف سد |

 رمح حيد هدي ىفو تاب نم مكسفتا ىلع هورذحاف ساخ ساسح ناطيشلانا ) ثيدلعاىفو

 هيلع همسارك ذي ملام لك ١ مرح اما ةراشالا بابرا ضعب لاق ( هسفنالا نمواي: الف ”ىبش هباصاف,

 لعفيالو شرفي الو سليالو برشي الو لكأيالو حيذيال بييحلاو هللا بيبح فرأعلا نال
 امتاو فسوي هلاوحا عيمجيف لوي ناك مالسلاهيلع بوقعي نا ىرت الا هبيبح مسابالا أيش
 ”ىش لك نم ىلحا ىلاعت هللامسا ركذو ةديدش عزنلا ةرارمزال حئابذلادنع ةيمستلا تبجو
 ةوالح عم عزنلا ةراىمدتشتالف توملادنع للاركذ ةاشلا عمست ىك حئابذلادنع ةيمستلاب انصاف

 تاركس مكياعلهسي هللاالا هلاالزا ةداهشب م اوم اونقل ) مالسلا هيلع لاق كلذلو ةللامسا
 ىمنو ىلاعت هريغمساب يدي نا زجل هدحو ىلاعت هللا نم ةتامالاو ءاححالا ناكاملف ( توملا |

 انيع ءافلخلا ضعب طبنتساو اهمسا ىلعو نحلل حبذ ام لك !نع سو هيلع هللاىلص هللالوسر

 لاقف باهشنبا كلذ غلبف اسان كلذ عطاف اهؤام روذيالثل اهيلع نجلل يذو اهءارجا داراو

 نييزت مالسالا لبق ةيلهاجلا ةداعزم ناكو مهل لحال ام سانلاعطاو هللحيملام حبذدق هنا اما

 ةيلهاجلا ةنسلا كلت عطق مث علطي ىتح لينلاىف اهءاقلاو اهبايث نسحا اهسايلاو ءانسح ةيراج

 اهرفحول نيعلا هذه اذكهو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اهعقو نجلا فاخا نم ىدن لع

 هللامماىلع ناسنا موادولف لاجر نامز لكل نكلو هقوفاث اروفصع مهلحيذي ل ىرمع لجر |

 اقوم قلخ رضملك نال مومسلا هرضتالو تانللا هشيزت الو راحبلا هقرغتالو رانلا هقرحتال |
 ريثأتلاو ٍريخستلاهلف هلامكب هللانم دبعلا فاخاذاف هللا فام نمل |

 جدهوت مكحز دج ندركاك خيم دواد مكح ذا .ندرك_مهوت
 ارت ةنادكات نم كساد ناد ك1 از فواد تسود نوح تملا

 ناكم نم ”ىث حيذو هشرو درولا ءام ءاقلاو روخبلا قارحا نا هلك اذه نم كلرهظدقو

 | كيدلا لثم اهتيوصتل ةجاجد حبذ نم اذكو هنعزرتحمب نا بجيب كرش هلك نجلا هيف مهوتب |
 هداقتعاف نجلل كلذ حيذ دقف ناكمىف اهاقلاو رحسلا وهو تقولالبق هتيوصنل اكيد خذوا |

 اهلك ' الىلاعت هان اكولو ءاليلاو نحلا ةباصانم هلامو هدالواو هلهاو هسفن ةنامص هيدارا هنال |

 ىر لهج ابانا سابعنبا نع  ىور  ه اتم ناك نموأ 8 اذهل ثم لعفامل اصلخت ناكول لب ١

 ناكو سوق هديب ديصلانم عجار وهو لهجوبا لعفامي ةزمح ريخاف ثرفب مالسلاهيلع ىلا

 هفس هب ءاجام ىرت امأ لهجوبا لاقف سوقلاب هسار برضف لهجابا ىتلف دعب نمؤي مل ذئموي |
 دهشا ىلاعت هللانودنم ةراجحلا نودمت سانلا هفسا متاو ةزمح لاقف الو انلاووع ظ

 ةزمهلاو تاي الا هذه تلؤنف هلوسرو هدبع ادمم ناو هل كيرشال هدحو هللاالا هلاال نا |

 نونؤملااهيا مت ىا مالكلاهيلعلدي ىذلااهلثم ىلع ةيمسالاةلنطافطعل واولاو ىننلاو راكتالل |

 ةكردملا ىوقلا نم اهعبتيامو ةاحلا هانطعا 5 هانيحاف قه ايم ناك نمو نيكرشملا لثم |
 ويل

 «و) ا



 © ةروس ميج و6 2ج-

 نيتءوامامهتدج قفاسهقربتخادق لاق هنادي يتح اذ لاق تامّؤ اةناكحرااو كارو ظخملا ف لوطا باواغع
 اههتدجوف اههتريتخادق لاق هيلحر ربتخاف لاق تاذللاو تاوهشلا نم لحال امو مارا لوانتب

 لزنف هلالزنا ىنعدو هيلع لجعتال ىخا اي لاق تامومذملارومالاو تاساجنلا ىف ىجسلاب نيتءوامم
 اموح سم هتكاف انامبا ًاولمت هتدجوفهبلق تريتخادق ىخااي لاقو ةعاس هدنع ماقاو ىتاثلا كلملايلا
 هرسسدق ىدعسلالاق : اياطخلاو بونذلا نم هلعام قرغتسي ىلاعت هللا لضفف اديعس

 كمااج تول ىو 20 تعا تبول دول ىبسوىع

 ءاجروهوفع هللا لأست ناميالا ىلع ضبق نمت تنكنا رورسو حرف مون. نوكي كتافو موب ىنعي
 هماخ مك ناميا لوقري هك * همطاف ىن قحب لكلا

 للاركذو افلكم نوكيال هنايسنلاحىسانلاذا ادهعىا 6 هيلعاللا مساركذي+ل امن اولكأتالو
 لخديوهلقىفام ىنن هنأكف ادمع ةيمستلا كرتاط هن الف دماعلا اماو نمؤم لك بلقىف ىلاعت
 هنملكالا ىل هيهناوإإ# ىلاعت هريغمسا ىلع خذام اذكو هيلع هللا مسارك ذيملامم اهنال ةتبملا هبف
 حيذلا كا .[دماع ةيمسنلا كر نم ناف لحال امل جورخ ىا *« قسفل ١ ةمستلارك ذمدعوا

 نولك أت أ اولاقف نيملسملا اولداج نيكرسشملا نا لعاو « مظعالا مامالا دنع هتحذ لكا لحنال
 فصو ىلع ةمرحلا ىنو معا باوجب باجاو ةيرالا هللا لزتاف هللا هلتقامم نولكأتالو متلتقام

 ىلا نوحوبل ف هدونجو دايك ادع 6 نيطابشلا ناو #8 ركذلا كرتوهو لكلا لمشي
 ه6 ؟واداجبل 82ةيفخلا عم سفنلا ىلا ىنعملا ءاقلا ىحولاو .نيكرشملاىلانوسوسوب ىا مهئابلوا

 مارحلا لالحتساىف 6 مهومتعطا ناو ف ةيناطيشلا سواسولاب ةتملا لياحنىف نونمؤملا اهيا
 هريغ ةعاطملا هَللاةعاط كرتنم نا ةرورض  نوكرشل مكنا # مهليطابا ىلع مهومتدعاسو

 دللا عابالا اماعط او ةراشالاو © هناحبسهيلع 2 ىلاعت هب كرشادقف هنيدى هعيتاو

 هتوهشوماعطلا ةملظناو هتوهشو ماعطلا ةملظركذلارونب عفدنيل .هللا باطىفو هللاركذ ىلعو

 ثيدحلا ىفو ةيناسفللا ةملظلا ىلا ىناحورلا رونلا نم جورخلا وه ىذلا قسفلا ىلا ةيدؤم

 عورشلادعب هيلعللا مسا ركذيال هنالىا ( هلعتللا مساركذبالا ماعطلا لحتس ناطيشلانا )

 م دحاو ىمسزا 5 ىلا ةراشا هفو و ناطبشلا نكمال دحا هيف عرشيملامو
 مسي ركذي نيح لوس هلاف ماعطلا لواىف ةيمستلا ىسش نمو ةنسلا لصا لصح نيلك آلا

 1 ةسمستلاناف ءوضولا فالخم اذهو هريصقت كرادتدقف كلذ لاق اذاف ردا ول

 ءوضولانال كلذو ةيمستلا ةنسل اكرادت اذه نكيمل هطسوىف ركذت مث هلواىف اهيسنول ثسحب
 قبي م ىتح مسي لف لكأب حزن اكوا ةلكا !ةمقلا#لكا كاف لكلا :فالتم ايكا وا نبع

 لاقم“ مالسلا هلع ىنلا كحضف 537 هلوا هللا مسي لاق هفىلا اهعفر املف ةمقلالا هماعط نم

 لدي ثيدحلا اذهو ( هنطبام ىف امءاقتسا ىلاعت 1 مسارك ذ املف هعم لكأي ناطيشلا لاذام )
 ريما اللايكات غلا هد مك علب و غضمب لكأي ناطيشلا نا ىلع
 لاق * قاقر ماسجا نيطاسشلاو ثثليا ىوذل علبلاو غضملاامتاو حاورتساو ممشت هنكل

 ناطبشللف هب عفتنيامم كلذ ريغوا سابلوا بارشوا ماعطنم هيلع مسي ملام لك ناجرملا ماكا ىف
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 مافطملاهني نيكولا نئراضإ اهرواغ !ويلع كدي و. وهظا | ريل: روض ىف عاملا: نايوق.نا ارهظا
 هماضهناو ماعطلا ءارمتسا ىلا ىضفت ةيندبلا ةكرحلا ذا نا رقلانم تايارشع ةوالت نموا

 نكش, ماعظلا, دعي :ةدانعلا فو ةداعلا ىلع ءرملا وه .ندبلا ةوهو. ندنلا ةوق لصحت هب ىذلا

 وكرتا ىارهي اورذو © حراوجلاو ءاضعالاب وا ناسالاب وا بلقلاب اما ركشلاو ةمعنلل |

 رهاظلا مثالا ىا فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا نم هي هنطابو مثالا رهاظ ف نوئمؤملا اهيا |

 نيهجولانيذهنم واختال اهنال اهلكىصاعملا وهو مثالابجوبام مئالاب دارملاو نطابلامثالاو

 رهاظ ةقيقحو ةلطابلا متازعلاو ةدسافلا دئاقعلاك ةنطاب بولقلا لامعاو لاعفالاو لاوقالاك |

 ىلوملاةرضح نع دعبلل اسس ريصلا امهنم الك نال ىقعلا من ىلا لمملا هنطابو ايندلاممن بلط مثالا

 هلا" ناد ع كفضرد.ئاوش. هزيكاب هكلات. * هاك ولذا: نك كان دوخ نطابو رهاظ

 نوبقاعيس 6 نوزجيس 9 انطابو ارهاظ ةيصعملا نولمعي ىا هي مثالانوبسكب نيذلانا
 امهيانتجا نم دبالف ناكام انماك ايندلاف نوبسكي ىا د نوفرتمي اوناكامب 8 ةرخ آلاف

 ىور دب ىزور شراكم هجره * ىوركنوت ركا نيا دنناد هلم |

 قاحور بلق وه انطابو ىنامسج ندب وه ارهاظ ناسنالل قلخ امك ىللاعت هللانا ةراشالاو #: |
 وه انطابو عرشلا فلاخت عبطلل قفاوم لعفو لوق لك وه ارهاظ مثالل لعج كلذكف |

 ىا 6 هنطابو مثالا رهاظ اورذو )) هلع سفنلا تلبج ىقاطيشو ىعبسو ىتاونح قلخ لك |

 لاعفالاب هنطابو هرعاظ © مثالا نوبدكي نيذلا نا )) ةيناحورلا ةيكلملا قالاتمالاب ةؤلحتلاب |
 ىجببط لوقو لعف لكلف الجاع اما الجا و 4 الجاع نوفرتش اوناكامب نوزحبس) قالخالاو |

 ىوملا قفو ىلعاهنم قلخ لكر اهظايفاهتا وهشوايندلا ىلا ليو ىوهل|بلغيدبوةيناملظلاهمناسفالا |
 / مهمولق ىلع نار لب الك ) ىلاعت لاق ام ىلاعت هللانع هب بجتحبه بلقلاىف ةوسقو انير ديزي |

 ابذعمابوجحم قبو هللا نعدبعلا عطقني بج-او عئاوملا هذهنف الجآ اماو ( نوبسكي اوناكام |

 تاليوأتلاىف اذك ( نوبوجحل ذئموب مهب دنع مهنا الك ىلاعت لاق اكادلخم ادلاخ رانلاىف '

 ىصاعل ا اهياا.ف مهل مخ اذامب نورديالن وعئاطلالب هئيشملا رطخ ىف مهلك ة اصعلانا لعا 5 ةيمجتلا | |

 لوانموفءملازاذ هوفع ىلاعت هللادارانمم كنا ىردتالو صاع لكل لصحن ال ةيانعلاناف رتغنال ١

 مهعه سدل وةزانجنولمحم اموق ةرصللاب تيار لاقرانيد نب كلام نع -5كح 27 البلف عقو صال

 هربق ق هنل زناو هيلع تيلصف لاق نيينذملار اكن م لجر اذه اولاق هنعمهتلأسف ةزانجلا عيشي نمدحا
 لاقو هللا اهدحاَلّزتوب هربق اقشف ءامسلا نم الزتدق نيكلم تيأرف تمنف لظلاوىلا تفرصنامث |

 ىخا اي هحاصهللاقف رازوالاو ىصاعملانم تملس ةحراج هنفافرانلا لها نم هتك ا همحاصل
 هعمسر بتخاف لاقهّللا مراح ىلا رظنلاب نيتءولمتاممتدجوف امهتريتخادق لاق هينيعربتخا هملع لجعتال
 هندج وف هت ريتخا دق لاقهناسل ريتخاف لاق تاركتملاو شحاوفلا عامسب أ اوامم هتدجوف هتربتخادق لاق

 ( اوم ) ظ

 | ةرهاظ حراوجلا لامعاف حراوجلاوا بولقلا لامتانم ناك ءاوس رسب امو ناعيام هفلخدف |

 | ةيلاسفنلا ةميمذلا قالخالا اوكرتاو ةبعرشلا لامعالا لامعتساب ةعسطلا لامعالا اوكرتا |

 ا قالخ الا جا زم ىوقتيو ةيناحورلاةيبلقلا قالخ الا جا رم فرختف اهب باقلا 31 2 ادلصت ةملظ ْ



 ماعقالا ةروس موج هن د

 © هللا متررطضا ام الا دف هدنع ىلوا هلعجو ىتفملا لج ىدعس هيلا بهذ اك ولتملا ريغلا
 امو مرحام هنم ىنئتسملاو لصتم ءانثتسالاف ةرورضلا لاج لالح اضيا هناف مكملع مزح ام

 تقو الا تاقوالا عيج ىف مكلع تمرح ىتلا ءاشالا مكل لصف دقو ىا ةدملا ىنعع ةيردصم

 لالح هيلا رطضا ام نال ةعطقنم ءاشتسالا ن وكيت نا نيعتإ ةلؤضوم تلم نار اهلا نارا رظضإلا

 | هك مهئاوهاب © سانلا 6 نولضيل قم راغ كلا نم ه# اريثكناو #9 مهدلعمرحام تحن لخديالف

 ةظلتم طلبا ةمراوتخلا 65 لتتم 6 لع اروي قماح ياو ةتملا لطحن نم مهسفنا هاوهت اهب

 مارخلا ىلا لالخلاو لل الا ىلا تملا نيذواجتملا 6 نيدتملاب لعا وه كبد نا إف ولاول

 مهنال ىوه لها ةلبقلا لها نم اهوحنو ةعشلاو ةلزتعملاف عاوتاب الع وحلا كعان ا رام

 نئانلا نولشف مهاوهد لاس للع.ةئنسلاو اتكلاليوأتب ةعاملاو.ةنعلاب لها.نوقلاخم

 هجو ىلع ثيداحالاو تاي آلان تاراشالا ذخا اماو .كرسشلالهاو رافكلا لضي اك مهاوهب

 ىونثملاىف لاق : ضحم نافرع وه لب ىوهب سيل كلذف فيرشلا عرمشلا قباطي

 نط: هكزج ..دينيننر ادءدا_ وزد. .< "نيم نهاظإ رمل ازال قذر
 تسنح شلاح و رهاظ و ركشوق دك, « «ةسيسد ا عامختش وحن ار نقورهالت

 ناعلا ىلع مهىما اونب مهنال تالالضلا باحال ديلقتلاك سيل تاراشالا باحال ديلقتلاف

 ناف ىقعلا لها ىلا ةيسنلاب ىوه لها ايندلا لها اذكو نيمؤتلاو نظلا ىلعال نيقبلاو

 5 لاقل هجر لولهب نعو * لاجرلاو ءالقعلا نم دعيال لاخلا عبانو لايخ هلك نوكلا

 ىصب انا اذاو زوللاو زوجلاب نوبعلب نايبصلاذا ةرصبلا عداوش ضعب ىف موي تاذ انا

 هب بعلف هعم ”ىش الو نابضلا ىدياىفام ىلع رسح ىص اذه تلقف ىو مهلا رظني

 هرصب عفرف نابيصلا عم هب بعلتام زوللاو زوملا نم كلرتشا كيكعيامن ب ىلادل تلقف

 تلقف ةدابعلاو علل لاقف انةلخ اذ اهلف ىت ىا تلقف انقل> بعللام لقعلا للقاي لاقو 98

 مكاو اثيع مانقلخ :امنا متبسحفأ )لجورع هللالوقنم لاق كبف هللا كراب كلذ كل نيانم

 اودرجم ىلوملا لهاف,ىلوملا لها ىلا ةبسنلاب ىوه لها ىقعلا لها اذكو «نوعجرتال انيلا
 لاق : هريغ *”ىت ىلا اورظن امو نيبلاو لصولا راتعانع اوزواجنو نييوكلا..قلعت نع

 ةيدمحلا بحاص

 لالم تنج روحزا ارتترضح ناهلاو * سفن كي ملاء ودره انتيك راد ناكلاس

 لها ىلع امهنم الك مر>و ايندلا لها ىلع ةرخآلاو ةرخ آلا لها ىلع ايندلا هللامرح دقو

 لها نم: بنل هلاف, هتووغ_.هبىتسلإلوب هتحيومل هناا ديثو ام ردك اينانلا نم غلواطتن م: نكمل !ىل اعيش
 ىه ىتلا ةيندبلا ةرئادلا ةظفاحل ىلاعت هللازذا هفو ةيرمشبلا تارورضلا نم كلذ نال ايندلا

 نعي. ينمو هتاياب متك نا هيلع هللامسا رك ذ امم اولكفإ ىلاعت هلوةىف ةراشالاو #سالا |

 هللا ركع ذم هوسدتو عبطلا قفو نعال يس مح ماعطلا اا نإ 'قاكلمعإالا تاراما نم

 ةناعتسالاو ناسنلاو ةلفغلا ىلع لكلا ناف ( هللارك ذب مكماعط اوبيذا ) مالسلا هيلع لاق 0

 ةبعو رسم ىلا ةراشا ثيدحلا اذهىفو نانملانم نامرخلاو نانا توم ثروب نايصعلا ىلع هب

 كة

 خا انطرو ارهظ نآرقلل نا ثيدح ريسفت ناب رد موس رتفد رخاوا رد



 9 2 9 6 0 ب _-_ء-ت

 مه 1١ جح ىماثلا ءنخغا

 ولو لهاج ىلو نم للاذخما ام كاقبنرم: لوق يلطسهلاو ةعيرشلانع احراخ ةملكت ام( نوكي |

 كيرو الف ) ىلاعتلاق اك مالسلا هيلع ىلا مكح نع اوجرخام باعصالا نا امو هملعل هذختا

 هللاىضق اذا ةنمؤم الو نمّؤمل ناك امو ر) لاقو 6 مهني رجش اهف هؤمكمت ين نومؤيال |

 صانع اوجرخام ةدارالا لها كلذك 6 مهما نم ةريخلا مهل نوكي نا اسما هلوسرو
 هللالوسر نا الا ةيآآلا هب تقطن اك ةقيقحلاىف ىلاعت هلل ناكناو مكحلا ذا لماكلا دشرملا

 رثكأ عطت ناو © الاحو الوق هنو نم اذكو ىلاعت هللا ةفيلخ وه سو هيلع هللاىبص
 ىلا نيملسملا نوعديو ةتيملا لكا نواحتسي اوناك ةكم لها نا كلذو 6# ضرالاىف نم
 ىلاعت هللالزئاف مكسيك اكسب متلا متحبذ امم لحا وهف اع امكاذ ان اينراوقا اوناكو اهلكا
 86 هللا لبس نع ا ا ما دمخاي رافكلا عطت ناىنعملاو ةيآلا هذه
 مهنيد روما ىف نوعبتيامىا 6 نوعبتي نا © ليقف نولضب فك لق هنأك هتعبرشو هنيد ىأ

 ىلع مهف قحلا ىلع اوناك مهدابآ نا مهنظ وهو 6 نظلا الا © ةتملا ما كل مهتلداجو

 هربغ دشر امنأ داشرالل ىدصتملا لاضلانا بير الو اشم الالض نواضيف نودتبب مهراثا

 اماو ىوهلاو ديلقتلاو نظلاب كلسيال قحلا لبس ناف نواضم نولاض مهف هسفن كلسم ىلا

 هللاىلع نوبذكيتالا مهامى' * نوصرخ الامه ناو 8 ىدهلاو قيقحتلاو قدصلاب كلسي

 معا وهو هلبإس نع لضإ نم © ملعب مل عا وه كبر نا 8 هريغو ةتملا ليلحم ىف ىلاعت

 لاق * لوالا قيرفلا نم نوكت نا رذحاف نوقحتس ام مهنم الك ىزاحيبف ه6 نيدتمملاب

 هتاسهج ضعب نم “ىثلا ملعي هريغو هتاهج- لكن م 'ىثثلا ملعب هللا نال معا لاق امباو ىدادحلا

 نطل ابا اكتانع بسس يؤم آنك ذا بعل سا ركذ ام اولكف

 اعت هللامسا ركذ ام نونؤملا اهيا اولك ىنعملاو . مارحلا نوللحيو لالخلا نومرحي نيذلا

 0 | عموا طقف' هريغ مسا هيلع ركذ امم ال هحبذ ىل امة صاع

 مكلامو 8 همرح امح ٍبانتجالاو هللا هلحا ام ةحابتسا ىضتي ةينا رقلا تاي آلاب ناميالا ناف
 رك امانا ولاول" ةىلب كلا لسا + كربحسي انعأو فك« ةيلعإ هللا مسا: نك ذنامن اولك تالا نا

 نوعزانيالو ىملاعت هللامسا ىلع حيذام لكا نوح اوناك نيكرسشملانا: مامالا لاق * هيلع هللا مسا

 اذاو اهنومرحب اوناك نومانلل انو ةملا لك ا نوحس اوناكاضيإ. مهنا ىف عازنلا اماو هبف |

 قفتملاف مكحلا تاينا ىضتقي هنال اثبع هيلع هللامسا ركذام ةحاباب ىمالا دورو ناك كلذكناك |
 رك ذام ىلع ادوصقم مكلكا اواعجا اولك ىنعم ناب باجاف هبف فلتخلا ف مكحلا كرتو هيلع

 ةتيملا لكا ميرحن ديفيف هيلع اروصقم مكلكا اولعجمال نا اولك أتال نا ىنعمو هيلع هللامسا

 هم رح مل امن 6 مكيلعمرحام ول» مكل نيب دق ىللاعت هنا لاخلاو ىإ  مكل لصف دقو له طقف

 | للاى اع كلذ ادعام قف آلا (امرحم ىلا جوا امف دجا ال لقإ»ةروسلاهذهىف ىلاعت هلوق

 ناف *« ةيكم ةروسلا هذهو ةيندم اهنال ةيآلا © مدلاو ةتمل ام خو قاساززغال

 0 لصف. ةغنضو ؛ةنحآلا ملعب هدغيب ل ا ( دجا ال لق ١ ىلاعت هلوقتلق

 ولاب ليصفتلا ىلع لمحت ا ذوو ملول .رخأتلا هيمو ةوالتل !!ىف رخأتلا نا تلق *
 ف 2 اهنا اح ل

 ( ريغلا )



 ماكح لاو" ةيضقالا ف لال دعاؤاةليقتشملا اياونغلا!نقوأ نيمدقتملا لاؤخا !رعبوبش كو باقلاقعلااوأ |

 هتحو ىلاعتةللا مك << نإ رقلاذا - لوصحمو  ايلوا الوخد ةنطابلاو ةرهاظلا مهلاوحاو |

 ىلا هفامب لمعلاب بذحت ةبهلا ةيذج هلوهف رقملاماو اهب لهاجلاك ابيذكتوا هتقحح ملاعلاك |

 همعزام ال ايندلا ملاءىف مادامتاذلا ىلحىلا لصوزلو دبعلا نع تافياكتلا عفترتالو ةلصولاو

 هقسلا ضوىع مهنم دحاو نع عمسا مالسلا مهيلع ءاس الانا ىرالأ ناصقن نع نولخلال ا

 ىلومهره ناطلس ىبون' لم ارتفصو مك * لحوتز ا لكشم نه. دوش لسرم دجحائاالا |

 | انمهىب ناطلس.ز.دش نيعم دوخ تقيقح .« دشنهربم ممتقرط دش نشورونزات علاش |
 ىوه نم ىلاعت هتلاريغ مكح ءاغتبا ناف اهحالصاو سفنلا ةيترمب ةقلعتم ةيآلا هذه نايعاو#

١ 
|| 

 ا اهايا ىخلبلا ىلع تا تاوعيفنالاو ا هنعل لع ريغب ايكو ههجو |

 ماعنالا ةروس مهي 41١

 فيلاكتلا رئاسو جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاك سنالاو نما نم نيفلكملاب ةقلعتملا

 وهاب كلذنم أيش لدبي دحا ال © هتاملكل لدبمال 8: ايهنوا اسما تناك ءاوس ةيعرمشلا
 06 عيمسلا وهو © ىلاعت هريغ مكح ءاغتبا روصتي فيكف هلثموه امبالو لدعاو قدصا

 نيك احتملا لاوقا كلذيف لخدنف معينا نكميام لكب 6# ملعلا ل» عمسلا هيقلعتيام لكل

 | ايدانع هراكتا 1 اوش ركنملاالا هنع لدعيالذا: هريغ ىلا هع لودعالك سانلا نيب ةيلاغلا

 5 رقلاوةنلا ىلا ىدهي قدصلاو قدصو قح ةلكوهذا ناشإالا لاكو ناف رعلاو معلا تاحرد

 ديالوالا سيل ديحوتلا ملاعلا كلذ ةدابعف تافيلكتلا عفترتف ةرخآآلا ملاءىفاماو نيمعازلا ضعب

 بيذاحلا ىرت كلذلو صقان وهفالاو هبف لامكلاناف بتارملا عيمج ىف ةعيرشلا ةياعر نم

 خيشلانا كح هقارغتسا لاحىف بابذلا توصو بالا ريرص سحب لقعلا ل ماكف نونجلاو

 هللا ال لاوكلاة 1 ةفزثرمملا تانغ قع, ذه ردص لع شدا ا اكو يولاةديايطالا اس يذق هبكتاالل

 اننينناشنالا» قرشاور تافولخلا فريشا' نامتالاو نت ننذان كغ انههت تنكاباما عاق وز: ىلاكت

 مكحلا وهو مسدقلا ادعم نم ميركلا ناقرفلل ارهظم راص كلذاو سو هيلع هللا ىلص دم

 لطاللا لاطباو قحلا قاقحال ىلاعتهللا هبصن ىذلا

 وهف اًطاينوا ارهاذظ نآرقلا مع نم ظح هل" نمر لكو ملستلاو دايقنالاب اهحالصاف سفنلا

 | هللامرك ىلع لاق * لهاجلا ال هللاما ملع وه مكاخلاو هلا رده مالسلا هيلع ىنلا ثداو

 م

 ٍمسو هيلع هللاىلص 1 لع ضوعت ىزتنلا  امعخلام لاقف مفلا تعوح
 ىحتست الأ ليقف لعا ال لاقف ةلأسم نعىبعشلا لئسو * ادبا ىتفا ال نا ىسفن ىلع تيلاف

 ؤ «اهيلكامإلا انل دعالا) تلاق ثيح ةكئالملا هنم ىحتسن الامم ىحتسا ال لولاة نيقارعلاهسقفتناو |

 أ ةتعالا ىلعو ناكمالا ردق رصعلاوا ةدإلا معا ىلا ةرهاظلا رومالاىف اوجري نا ةماعلا ىلعف |

 ذا ءاملعلا تاحالطصا فرعنال اما ناك 0 كف الارق ةنطالا لاوحالاىف اقيفسن نأ |

 هللا لها قفتا دقو امكح ىمسي ناب قيل ىذلاوهو تاحالطصالا نع ىنغت ةيونعم ةمكح هل
 ١ لولا اطاغلإو قحلان رب نيمو"هياهلب و اهيا لإ هللا هللا ىلا لضوو, اذا دبعلا:نا.نيع]جلاجت |

 رك



 مص .4,٠ خم «ماثلا عء زكا

 ا ىلعو ةريغلا لقرار طقاةهتقنراوعكتسم راق ناعو# ةملظُطلر جاو اهلك قصبلا# ةقاب هسأو

 | هترسفف مهله رسفانا ىولأسف بوتكم سجزنلا ىلع وهام تأرقف ةبانالا ةفص بوتكم اهقدو |
 مونلا ىلع عقوو لاق الأسم باوج ايفك دق اولاق اونكسو اوقافااملف برطلا مهبف عقوف |

 ىم تقفناحمب ةقاب ىتاعوىف اذاو اهنع هللاىضر ةشئاع دحسمنم بيرقاناو الا تهتنااف
 هللاريفأ 98 نيملاصلا عي نعو مهنعو هنع هللاىضر اهتدقف دعب ناك املف ريغتن ةلماك ةنس |

 نائبا ابككيو' اوتيل وحقم أ ويظتو ب لقتم روع ةكطفا/ اغلا و اراكتالل بازل ١14 .امكج ويا
 غلبا مكحلاو ءاغتبالاقلطمال امكح هريغ ءاغتباوه راكتالا رادمزاب ناذيالل لوعفملا 0

 فالخب مكحلا هنم رركتنم ىلعو لداعلا ىلعالا قلطنالهنا امل خوسرلا ىلع لداو ك احلا نم
 انني, لعجا دمحاي اولاق ةكم كرسشمنا - ىور  هرامضاو لوقلا ةدارا مالكلاىفو ء احلا

 اوأرقمهلاف لطبملاو قحملا ني لصفي ىراصتلا ةفقاسانموا دوهيلا رابحانم امكح كنببو
 لاح ىلامتةللاريغ بلطاف قحلانع لبماأ دمحاي لق لاقو ةي.ًالادذه هللالزناف كلبق بتكلا |
 لعاف نم لاح ةلملجا 6 باتكلا مكلا لزنا ىذلاوهو ف مكي ىنيب ايضاق ريغلا كلذ نوك |

 | نورذتامو نونأتام نوردتال ةيما ةمامتلاو مكيلا لزنا ىذلاوه ىلاعتللانا لاخلاو ىا ىنتبا
 مارحلاو لالحلاو لطابلاو قحلا هيف انييم ىا هي الصفم # باوصلاو قحلاب قطانلا نآرقلا

 دعب ةجاح ىأف ماهبالاو طيلختلا نم ”ىش نيدلا ىماىف قبل ثسحب ماكحالا نم كلذ ريغو

 هريغنع نغم نيدلا صاىف فاك ميركلا نا رقلاناىف حرص اعوتتكا ذخر مكحلا ىلا كلذ
 اعماق مالك د كيرنه لزتمهنا نوملعلا ب تانكللا ,مهاننا نيذلاو 00 هليصفتو هناسإ

 نياتكلا لها ءاملع نم مهتيمكحب اوضرو مهباوشنو نيذلاننا نيس ردقملا لوقلا تحن نك ا

 مهانمهف نيذلا ىراصنلاو دوهبلا ءاملعو ىنعملاو ىللاعتهللادنعنم هلوزتو نا رقلا ةيقحب نوملاع

 | استلم هنوك لاح كبر نم لزنم نآرقلا ىا ٍباتكلا كلذزا نوملعي لجالاو ةاروتلا |
 الاح عقو فوذحمب قلعتموهو [ ىتسردو ىتسارب ] ىسرافلاب وهو قدصلاو 6 قحلاب #

 نوملعي مهناىف نيك اشلانم ىا * نيرتءملانم ننوكتالف ب لزنمىف نكتسملا ريمضلانم
 رابخالا ىلع ىهنلا بيترتل ءافلاف ةفرعملا ماكحاو علا راثا مهنم دهاشتالال نا رقلا ةقحب ظ

 باهلالاو خيبوتلا بابزم نوكيف قحاب كبر نم لزتمهناىفو نآرقلا نأشب باتكلا لها ملعب |
 مهملع سفن ىلع ىهنلا بيترتل ءافلاف (نيكرششملا نم ننوكتالف ) هلوقك نيقيلا ىلع تابثلا ىا |
 الزنم هنوكب ىلاعتهيلا هتئاضا ثيحنم روكذملا باَتكَلا لاك نييامل ىلاعتهنامت *نآ رقلا لاح |
 | ىا باتكلا نع ٍربع # كبر ةلك تمبو 9 لاقف هتاذ ثيح نم هلاك اضيا نيب قحلاب هنم |

 مكحلا نم زاث'آلا رهظي اهبو لدعلاو قدصلاب قاصتالاىف لصإلا اهنال ةملكلاب نأ رقلا |
 | اهغولب نعةرامع اهمامت ىنعمو ةلداعو ةقداصى ا كاد لعن اكلنا دصم 3 الدعو اقدص 0

 | اهتوك ىفو المو املع ةماقلا مون ىلا نوفلكملا هيلا جاتحيام نايبىف ةيفاك اهنوك ىف ةياغلا
 دوجو نع ربخاك ديعاوملاو راخالاىف اقدص ةصاقلا ةياغلا تغلب اهنا ىنعملاو الدعو اقدص '
 باوثلاوديعولاو دعولا ىف ىلاعتللا ماكحا نع ربخاكو ةيبلسلاو ةيتوبثلا هتافصو ىلاعتالا تاذ ْ

 صم

 مص ممم سم. يسع سم را معسل مل

 ( باقعلاو )



 ماعنالا ةروس مج /4ب رجح

 | سوفنلا باحساو سفنلا ةوادعنا معبلو رخالا عضاوملا فالخب انهه نحلا ىلع هركذ
 بابراو فيعض ناسنالا ديك عم ناطيشلا ديك ناف نجلا نيطابش ةوادعنم بعصاو دنا
 ىوقي ءادعالاةوادع: :دتفتاك لب نوفا 'تاحتا:لاوقا !فراخز:ىلا#نوغضتنال:نولقلا

 ءايلوالا ناعا

 ندر تسرفاك ام تّنرطرد هك *« ميشاب شوخو مثك تمالمو منك اذو

 طلتخخا نمو سانلا هطلاخمو ماعطلاو مالكلاورظنلا لوضش مدا نبا ىلع ناطشلا طلشاماو |

 تاف»“اذإ !“ نم ملا ىل لع اك دهمان اطأ هدا خوشلا ضعب نعو * بيذاك الا خللا عمتسا دقف

 ةكّتالملا تلاق ءاهسلا ىلا نمؤملا ”حوزب رفاق ايندلاىف هايا هناتتفا نم هتافامل خم 20
 | هسواسونم ززتحن نا نمّوملا ىلعف * امن فك هحيواي ناطمشلا نم دععلا اذه ىج ىذلان احبس

 هللاىضر باطخلا نب رمع نا يحاك هريغل هربخم مل ناو هسفن هبْثدحو مدا نبا بلق ىف عقووامب ١
 نجلانم ءرملا نيرقزا ملعاو « مهنيباهف هبزوثدح سانلا لعغل هسفنىف ةأرما ركذ هنع |

 نع  ىكح - نوبحم رشبلا لكم ولعب نوعفتنم نونمؤم موق نحلانمو هرشنم ملس مسااذا

| 

 ضراع ىنضراع اذا ىباحصا عم ىنثما انا انيفف نينسلا نم ةنس تجب لاق صاوخلا مهاربا . 5 : ا

 | هيلع ىذلا قيرطلا ريغ اًعرط تذخاف ةداجلا قيرطلانع اجورخو ةولخلا ىضتقي ىرسنم |
 تيهتلاف ةجاحالو بارشالو ماعط رك ذ ىرس ىلع رطخام نهلايلب مايا ةثالث تيشف سانلا

 نملانم مهنا ىرطاخىف عقوف هتاكربو هللاةمحرو مالسلامكاعو تلقف ىلع اوءاسو ىباوفخ

 هذهىف ةريحبلا هذه انلهللانيع دقو ايندلا روما عيمح همالك ةمغن انتبلسو نحلا ةليل مسو هيلع

 هللقحسا ابااي لاقو مهضءب مسيتف ىباحصا هيف تكرت ىذلا عضوملا نيبو انْ 5و تلق ةيربلا
 مهباحانم باش الا كلبق ىىدا هرضحب مل هيف تنا ىذلا عضوملا رارساو بئاجت لجو نع

 لبق اهلثمراملل نيحايرو ةضور هلوح ةريحبلا ريفش ىلع ربق ىلا راشا هربق كاذو انهه ىفون
 تلف ةثلسا !ذكوو اذكنلاقو ا |وهشاادلك و ا مهتقراف نيذلا موقلا نيبو كنيب, لاق مث

 قيس هذا ةيحل هك[ ن1 ة رسل ينشوزع هوس نكاح مهنم لثاق لاقف باشلا نع ىتوربخا
 روباسيت ةنيدم نم لاق باشلا لبقا نيانم هلانلقف مالسلاهيلع انددرف انيلع سو انيلا لبقا دق

 لاقكنطو نم جورذلا ىلع كجزا ىذلاامو هلانلق مايا ةعبس ذنم لاق اهنم تجرخ ىتمو هلانلق

 نورصننالمث باذعلا مكنأينا لبق نم هل اوملساو مكبرولا اوبيناوإ ىلاعتهللا لوق تح.س

 5 تاشةمظع ةحيص حاص م“ ةقرفلا باذعلاو كم كب ىلوا هنا معلا هل كسفن سندا مالسالاو

 دنعاذاو هربق نم توند مث اوفصوامت تدحعتف ا لاق هنع ةللاىضد هربق اذهو هانيراوف

 | ةنملا اهناك تلقف .ةريحب اهطسوفف تيأرو نيحايرلاو تارعلا لك نم اهنف ءارضخ ةيرب ىلا |
 | ناسحلاتاعقرملامهيلع نيبمدآلا امس مهامس اولبقادق رفنب انا اذا ركضتاانا انيبف ابجعتم تبقبو |

 | هللاىدصدمح نم ىلاعتةللا مالك انعمسدق نا نم رفن نحنو ةلأسمىف انفلتخادق مهنم لئاق لاقف

 | هيلا كنم كب عجرتنا ةبانالا لاقف باذعلا ىنعمامو مالسالا ىنممامو ةبانالا ىنممام هلانلق

 | بخ سانخلا ساوسولا نا ىود هناف سانلا دنعو هللادنع حضتفي الك اضيأ هسفن ثيدحو |



 مهي م4 »< نماثلا ءزجلا
 .ٍإ 5 هوما مصصتستت تجسس تت دع 1

 ىذلا نرقلافف ىنعفشت نا ديدا تلقف ديرئام كنع بحماال نا ىدنع كلو اقمح ىدنع تنا ا

 مهاربااي ىل لوشوالا ادحارا مف ةخاصملادعب تظقيتساف ىنخاص هلا مث هيف كتعفش لاق هنفانا |
 جرخم بطلا ةحار لزتملو نيثدحملا ضعب لاق *« كدي ةححار ببط نم سانلا تححزا دقل |

 اودع كل انلعج ام ىا 3 كلذكو #2 ةعساو ةمحر هللادمحر هحل ىضق ىتح مهاربا دب نم

 ليواقالانم هيف ريخال امن اهيلع ىتييامو مهتوادع نا ثيح ملسو هيلع هللاىبص هللالوسرل
 ؤ ءادعالا دنكب هتماو وه ىلتبامك لب مالسلاهللع هب اصتخم سيل ةلطالا لعافالاو ةبذاكلا

 ةفاضالا نا ىلع نيقيرفلا ةدرص ىا * ناو سنالا نيطايش © مهمتاو ءابنالا عبمح ىلتبا

 زورا تاع لك قع قالي وداو ناطيشا مج نيطابشلاو «اودجم لدب وخو ةيئابلإ نم قع
 هرمتم ىلا بهذ هناوغانع زجمو نمؤملا هاسعا اذا نجلانم ناطيشلاو نحجلاو سنالانم |
 لع هدفا سناآلا نيطاش لاق هنا رانيد 0 كلام نعو * هنتفمل نم وما ىلع هاسغاف سنالاَنَم ا

 سنالا نيطايشو ىنع تبهذ نحلا نيطايشنم هللاب تذوعت نا ىنا كلذو نجلا نيطايشنم
 ناببل قوسم فنأتسم مالك * ضب ىلا مهضعب ىحوب 8 انابع ىصاعملا ىلا ىنرجتف ىنئيحت

 لوقلاو ىلا مالكلا ىجولاو . هب هشملاو هشملانإب هنشلا هجو ققحنو مهتوادع ماكحا |

 ضعب ىلا نحلا ضعبوا سنالاو نحلا نيطايش سوسو» قلي ىا ارس ىتلي ىذلا عيرسلا

 هنطاب لطابلاو هيهاظ نيزملا هنم هومملا ىا * لوقلا فرخز و8 ضعب ىلا سنالا ضعبو

 مهو رغل ىاىجويل هل لوعفم # ارورغ 8لطابلاو يذكلاب هنيز اذا همالك فرخزنالف لاقي
 دحاولاريمضديعافرك ذامىا 6 هواعفام 8 ءاحمالا وةوادعلا نم رك ذاممدع 6 كبرءاشولو

 6نورتفيامو9» مهكرتاف ىلاعت هشيشمب كققح ىفهولعف مناك اذا ىا *# مهرذفوإ# هرابتعاب نينثالا ى ا
 ءانتبالةديمح بقاوعكلو ةديدش تابوقع كلذىف مهلناف مهدئاكمرئاسو ,مهرفكىا م«ءارتفاو

 ىرخا ةلع لوقلا فرخز ىلا 6# هيلا ىتصتلو # ةتبلا ةفلابلا مكحلا ىلع ىلاعت هتثيشم
 ةدئفالا ءاغصاو ىجحوملا لعف رورغلاذا هطرش دقفل بصنلامتاو ارورغ ىلع ةفوطعم ءاحالل

 # ةدئفا © هيلا ليغلو هب مهورغيل لوقلا فرخز ضعبىلا مهضعب ىحوب ىا هيلاىحوملا لمف

 كلت ىلا لملا مهنم روصتي الف اهب نوئمؤملااماو #* ةرخ الاب نونؤي ال نيذلا 98 بولق
 مهتدئفا هيلا تلام امدعب مهسفنال # هوضريلو 8باهتبقاعةماخوو اهنالطبب مه.لعل تافرخزملا |

 ىتلا حئابقلانم هل * نوفرتقم مهام قه هلمهئاضترا بجومب اوبستكي ىا 6 اوفرتقيلو ف |
 الامو هلمعاذا امثذ نالف فرتقا لاَ, ظوذحلا حوالا ىف مهيلع ىضقام_ىمو اهركذ قشطال ظ

 ةناهش ءالبلا دشاناو اياطملا ىه هللاىلا نيرئاسلل ايالبلانا ىلا ةراشا ةيآلا ىفو * هبستك أ اذا |

 مهلتابقرت كلذىفو ىفوا مهلرافكلا ةوادع تناك ىلعا ءايبنالا ةيثر تناك املف ءادعالا |
 طظفاحلا لاق : تاللجمو |

 3 زاب راهبوت 0 5 ىوس *« ىدزا ناللب دنديشك هك اهروج هج

 مدق اذهلو ءادعالا ىدعا ىهو ءوسلاب ةرامالا سفنلا ىلا سنالا ناطشىف ةراشالاو ©
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 كمفاللا لاو"

 مآعنآلا ةروس م4 ماب زج

 داتفا ع د ىلصا تئطاب * 0 لعل هس كلس دهدي نا

 ىونثملاف هرس سدق ىولوملا لوقاماو

 ىوش رهولد مال بحاصب نوح * ىوش يمرمو ٌةراخ تا

 | تامركلاو ءايننالا نم تازجعملا عيمج هيف عفنت ةيبرتلاناف لصالامكحب دعبتسملا ىلا ةداشاف |
 | ىدتهاو لام هدادعتسا نسح نف مهئامزىف نمل ةيبرت ةينوكوا تناك ةيملع ءايلوالا نم

 ةثنحلا مهعنأبط ماكحاب نلوغشملا نيرورغملانم 5 لضو ضدرعا دسف نمو

 ةحناو ةمالعلاهنم انيأرو لماكلا دشرملا انفداص انا ول ةبلظلاك نولوش, ةدرمتملا مهسوفنو

 0 لقف مهتقيقح لايذاب كسمتو مهتقرطب كليم لوا انكل |
 اى عمال عسل بلاظلاو 0 همعط هجم ملناو لسع كالا و ريرضلا اهريل ١

 ركيدكي اب ايصا ندرك تعزانم ناس رد مكي رتفد لئاوا رد

 ظ قلما نطير تاما و زن جب عال رع اح اخ قا اطر عيطنالو
 وسما لاق : هلق كرتيال هلك كرديالام ناف ىللطلا ا

 دوب هدنباب هدنيوج تبقاع * دوي هدنياتشرك و ناركرك
 | دبع ىأ بلقف هفذش ىلاعت هللانم رون قحلا قيرطىف ردصلا حارششتاو دادعتسالا اذه مث

 | هرمع ناوفنعيف لالا هبلغنم تعمسو تيأر كو ةخوخيشلابالو نسلا ةثادحب سيلو ءاش
 رع تك هب تناكو ندسلا نم ةنس تححم لاق نيملاصلا ضعب نعو * هما ناونعو

 | اليلق تلفغو جاحلانع تءطقنا زاجحلا ضرا انطسوت دقو موب تاذ ناكاملف مومسلاو

 هب اذاو هتقللو هلا تعرساف ىباما صخش ىل حالف ةيربلاف ىدحو اناو الا اليل رمشا مف

 | فرتلاو لالدلا رثا هيلعو ةبحاضلا سمشلاو ريمملا رمقلا هنأك هضراعب تاينال درما مالغ |
 هنم تحبعف مهاربااي هناكربو هللادمحر و مالسلا كبلعو لاف مالغاب كبيلع مالسلا هل تلقف |

 | اهلبقىبرتملو ىفرعت نيانم هللاناحبس مالغاي هل تلق نا كلامتا ف هما ىنارو بجعلا لك |

 هذهىف كعقوا ىذلام تلقف تلصو ذم تعطقالو تفرعذم تلهجام مهاربااي نا

 تقفارالو هاوسب سناام مهارباي ىنباجاف ظبقلاو رحلا ةريثكلا ةنسلا هذه لشمف ةيربلا |
 ىل لا قف بورشملاو لوكأملا نيانم هل تلقف ةيدوبعلاب هل رقم ةيلكلاب هيلا عطقنم اناو هريغ
 ردحت هعومدو ىتاجاف كل ترك ذأم لجال كمءلع فئاخ ىنا هللاو تلقف بوح لا هب لفكت
 بطرلا ؤولؤللاك هيدخ ىلع

 اناثطع هللادمحم نوكا الو * ىنعبشي هللارك ذف عوجاولف
 اناسارخ صصقاىلا زاحجلانم * ىنلمحم همدجوف تفعضناو

 ىلاءدف هتوجر مث ةنس ةريشع اتنثا لاقف كرمع ةقيقح ىتملعا ام الأ مالغاي كيلعهللاب هل تلقف |
 ةيعكلا راتساب قلعتم وهو مالغلاب انا اذا مرحلا انلخدو ةفرعب انفقو املف ىناحصا ىلا قوحللاب

 ىذلاام تلقف مانا ىف هتيأر مث ىلاعت هللاةمحر ىلا تامو ادجاس عفو مث ىجانيو ىكبي وهو

 ىللاقف ىتيغب تنا ىدسو ىفاوس كتيفبام ىل لاقو هيذي ني فقول لاف كيلا كل لمف

 4 دركيماعد زورو بش مالسلاهيلع دواد دهعرد كد ص نأ تراكح ناب رد موس رتفد طساوا رد



 همه 2 نماثلا ءزجلا

 مهلعلا قاتشنا نا 36 2 كو 5 كلاي الالي انام ىا د اوُمْؤِب م 5 مم ناوتم علف |

 ىراكتالا ماهفتسالا مكحف 0 نونمؤيال ىلع فطع مهعدت ىا 3 مهرذنو هوحتنو

 هياده مهيدهنال نيريحتم ىا 1 نوهمعي مهرذنب قلعتم مهلالض مهنايغطوف |

 مهدادعتساداسهف كرتلاو بللقتلا اذههحوو مر ذن ىف بوصنملا ريمضلا نم لاح وهف ننمؤملا

 مهدادتتسا ١ 00-0 ميج و 8 كذؤيب ليلا كامن هللاناف ةيلكلاب نللوع مشا َعاَو

 ةلئامو فلا هنس نم

 تاك ت وسل ث 5
 2 هوم 00

 نيئالثلا ءازجالا
7 5 0 

 2 ورز 16 هل 2 0
 ا 7 ع 1 ا كسلا ايا 7

 تءاحاذ ءااهلا ؟يهامو) هلوقب لامح الا ىلع رك ذام لمصفت 2-2 مهيلا انلزئاننا ولو ع

 مهارتف ةكئالملا الع لزناول مهلوقت هولأساك ةكئئالملا هيلا انلز اننآ”ولو ىآ < نومؤيأل

 مهلوشب هوحرتقا امسح مهانيحا نا دعب ' ناميالا ةيقحب اودهشو هي ىتوملا مهلكو 8 اناع
 اوناك ناو كل اودهش ناب مهوملكف ىنوملا لك مهل انييحاو ريسيتلا بحاص لاق + ةياب تئاف

 مهنم نيريك اناكو ورم نب ناءدجو بالك نب ىصق مهاومنم نينثا ءابحا كنم اولأس
 ىا  انرسشحو اًضيا نحن اندهشل ةوبنلاب كل ادهشف امهتنحا نئل اولق ثحح نيقودصو

 ىا لوعفملانم ةيلاخلا ىلع هباصتناو ليفك ىنعمب لبق عمح البق 'ىث لك مهيلع © انعمج
 تاءامح ىنءمب ةليبق عمج وه ىذلا ليبق عمجوا مالسلاهلع ىنلا قدصو صمالا ةحصب ءالفك |

 لك اشعبو ا ريستلافو « تاقواحلا رئاسنم اوف اوفو امون امون ةىث لك انرشَحو ىا
 لاوحالانم لاحىف # اونمؤيل اوناكام ف ةمايقلا انتا ىا ضوعبلا ىلا ليفلانم ناوح

 مهلاحو كلذ تاهيهو مهناميال هللاةئبشم لاحىفالا ىا 6 هللاءاشينأالا فه ناميالا ىلا ةيعادلا |
 ىا 6 نولهجي مهرذكا نكلو 8 نافطلاو درٌملاف ولفلاو نايصعلاف ىداٌملا نم مهلاح |

 ب .آلا (كرعشيامو)) ىلاعت هلوقزومضمل ةررقم ةلافن وكيل امف اعمط اهثيح نونمتيفمهناميال |
 مايق نم مظعا ةيادأل ةناق ىلاعت هللاأشب 0 نا نامالاىلا رطضتال تمظع ناؤ هب "آلا نا ملعاو 0

 ةيحسلاريغت ةئيشملانا ىمالا ةلمحو (هنع اوهن امل اوداعل اودرولوإ لوّش ىللاعت هللاو ةعاسلا |

 ىدعسلا لاق : لالجلاو رهقلا ديىف لالضلا لها ىتب اذإف دادعتسالا داسفنم اهمدعو |

 دوش © تييرتوا ردنا ىتسب * دوش مدرم هكديايدن ىشحوز ١
 هنيرا كنسز دياي نكلو * هنيرا كنز ندرك كن ناوت ١

 قشلل]

 | ىلاعت هللاةثئيشم مدع مهلهل تايآلا 'ىج دنع مهناعا مدع. نواهجم نينمؤملا ثكأ نكلو |
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 ماعتألا ةروس هد م0 خع

 | ايندلاب الغتشم: هنع ٍباغنمو ىلوملا باب نع ىتييغ ىسقنب قفر نا تملع امأ خيشاي تلاقف .
 | ءاتاوساوتلاق# ترصق اذا فيكف تدهتجا اذا كمر دقامو ىوابلاو نحملل هسفن ضرع |
 | بكرو مهروبقنم نومئاقلا ماق اذاف قابسلا ةرسحاماف . قارفلا ةعغلو قابسلا ةرسح نم |

 | تمدقو نيحلا لزانم مهل تعفرو لالجلاو زعلانه رضقولا اوراسو راونالا بئاجن راربالا

 ةرسح هداؤف عطقني كلذ دنعف نينوزحلا ةلمحىف قودسملا ىتب و نييرقملا بئاجت مهيديا نيب

 هللانا كلذو:قارتفالاو سانلا ريم دف قارفلا ةعشتاماو !..افهلتو ةمادن فوذي.و اةسأتو

 نيقتملا نا اوزاتما نومرحلا اهيا ىدانف اكلم سمعا دحاو دصعص ىف قلخلا عمج اذا هناحبس

 دلولاو هتجوز نم لجرلا زيمتبف © نومرحلا اها مويلا اوزاتماو ) ىلاعت هلوقوهو اوزاف دق
 الغلغم السلسم قاس اذهو معنلا ضايرىلا الحبم لمح اذه هيحنم بنحلاو هيدلاونم |

 قارفلا ةعحش راهنالاك ىرحجن مهعومدو عادولاو تفلتلا مهنم لاطدقو محلا ناذعيملا |

 قارفلاو نيبلاب اودشناو

 اننووتلا وكم كك تيازو + اننننام اني عاش ب كو

 امومد ءامدلا تنياءو ىرجم *« ارحسأأل عومدلا نم نا تملعل

 هعم تناك مالسلاهلعىسوم نا انربخم كنا دمع اي اولاق اشيرق نا ىور هكهللاب اومسقاو 9

 ىحي ناك مالسلاهيلع ىسع نا انربختو انبع ةرشع اتننا هم رجفنف رجحلا اهب برضيف اصع

 كلذ تاعف ناف ةنب ةياب اضيا تنا انتناف لبملانم ةقانلا جرخا مالسلاهيلع اخلاص ناو ىتوملا |

 | "ىثىأ ) مالسلاهيلع لاقف فلحلا دك ا:ىف اوغلابو كلذىلع اوفلحو كل ننمؤنو كنقدصنل

 | ما لوقتام قحأ كنع هلأست ىتح اناتوم ضعب انل ثعباوا ابهذ افصلا انل لمت اولاق ( نوبحت
 أ (ىتوقدصت نولوقتام ضعب تلعف ناف) مالسلاهملع لاقف كل نودهشي ةكئالملا انرأوا لطاب |

 أ نا سو هيلع للا ىلص هللالوسر نوملسملا ناس وت نيمح 1 كسلا تلفف نال هللاو عن اولاق

 | ناك تئش نا لاقف مالسلاهيلع ليربج ءاغ ءاعدلاب مالسلاهيلع مهف اونمْؤي ىتح مهيلع اهلي |

 بوس ىتح تكد تئش نالو لاصئتسالا ٍباذعب مهني دعبل هدنع اوقدصي ملف ناك نيلو كلذ ْ

 ه6 مهناعا دهج © ىلاعت هللاب شيرق راقك فلخ ىا ةيلآ ل هللالزناف مهسان ظ

 | مهقءاح نئل 2 اهدشاو اهظلغا ناميالا دهجو مهناعاىف نيدهاج ىا لاخلا عقوم ىف رد |

 وهىا ه6 هتلادنع + اهلك كك تاي آلامتا ح مهل دك لق اهب ننمؤلل © مهتاحرتقمنم د ةيآ |
| 

 | ىلاعت نيب مث ر ,ذنانا امتاو ىنداراو ىردَه اهنم ”ىش ن 0 رهظي الع رداق |

 | د نونمؤيال تءاجاذا اهنا ؟رعشيامو ف8 نيململلاطاخم لاقفتاي 0 مدعو 0 |

 | اوناكام ىلع نوقس لب نوئمؤيدال تءاج اذا اهنوحرتش ىت كا ةبآلا نا مكملعي ىش 2 ْ

 | ببسلا ركناف مهنامياىف اعمط اضع وتم كلاد نوملكي ال قا 1 58-5 ه هلع

 9 ذوىتغبال هنأو ةرحاف مهناعا نا ( ناس هفو روعشل 1 أ سسملا ىتىف ةغلابم داعش ا ىأ

 0 هداموىا نوئمؤبالىل اع طع 86 مهتدفا بانو © ةنح رلاقباوس هدعاسي ملنمل ةلدالا |

 هن و رص الف هنالتجا نع  معراصباو وه ن اوُمهشالف قا نع مهبولق لوح ذئنيح انا
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 مهلمحيو هتممهنكميام ثادحاب ةيصعملاو ةعاطلاورسشلاوريخلا نم * مهلمع ةما لكل انيز ©

 ثمبلاب مهعوجر ىا ه6 مهعجرم الل مهما كلام 4 مهبرحلامن ظ اليذختوا اقيفوت هيلع
 ايندلاىف # نولمعي اوناكامب © ريخأتريغنم [ارئاشيا دهدربخ سي] 4 مهئنبف#9 توملادعب
 هدعوتي نم لجرلا لوقك باذعلاو ءازجلاب ديعووهو مهل ةئيزملا تابسلانم رارمتسالا ىلع
 امئاف ضارعالاو نانعالا نم ةأشنلا هذهىف رهظياملك نا ىهو ةتكت هيفو تلعفامر كربخأس
 ىصاعملا ناف ةرخ الا ةأشنلا ف رهظي اهبنىلا ةيقشللا هتروصل ةفلاخم ةراعتسم ةروصي رهظن

 ةعيركلاةي آلا هذه هبتقطناك ةاصعلا سوفن اهنسحتسي ةروصب ايندلاف تزربدق ةلتاق مومس

 كلذلو ةهوركم ةروصب مهدنع ترهظ دق نساحالا نسحا اهنوك عم اهئاف تاعاطلا اذكو

 مهل تزربدق ةرفكلالامعاف ( تاوهشلاب رانلاتفحو هراكملاب ةنملا تفح ) مالسلاهللع لاق
 ةيققللا اهيروصي ةرد.الا ةاشنلا ف رهطتسو دانلملا اهتيحتسي ةيرم ةروصي هان اءذه'

 اهبرابخالاب ةيقيقحلا اهروصب اهراهظان ءربعف اذاممهلامتانا نوفرعي كلذدنعف ةلئاهلا ةركخملا
 ةحيبقلالامعالا روص رهظيو داشرالا ريسفتىف اذك ىهاك اهتقبقحم لعلل ببس امهنمالكن ا امل |

 ريرضلاركب ىلا خيشلا نع  ىكح  اهليدبتىف نودهتجفىويندلا خزربلا ف كولسلا لهال
 مانيالو ليللا موو رطشبالو راهنلا موصي هجولا نسح باش ىراوج ىف ناك لاق هللا همحر

 راوجب ىنأكو قشنادق ىبارحم نكت يأرف ةليللا ىددو نع تم ىلا ذاتسا اي لاقو امو ىتءاخ

 اهنم حبقا راحل ءاهوش ةدحاو نهبف اذاو نهنم اهجوا نسحا رامل فارخلا؛ نم: (رجرخدق

 كتايلىفتمولف كمون ةليل هذهو نيضم ىتلا كيلايل نحن نلقف هذه نملو نتنانمل تلقف ارظنم
 ظ لوقت ءاهوشلا تاشنام“ كظح هبا تناكل هذه

 ىلاكتتلا نيو نم : ىيحتم !تنات* +“ لاح ىلا ”نددراو' كالولك ل اغا

 لاح ىلع ىلوملا نم تناف رسشبا * انب تظعو ذا ريمي تدرا دقو

 ناسحلا نم ةيراح تلاق

 تانرو عبجرتب نآرقلا واننا * اهرهست تنك ىناوللا ىلادللا نحت

 حالصا دوصقملاذا توكلملا فاشكتا نم ريخ سفنلا بيع فاشكنا رابكلاض عب لاقدقو
 ىفو © ةعببطلا ىضتقم ىهىتلا ةيميهبلا تافصلانم ماملاو برشلاو لكالاو سفنلاو ةعبطلا
 نيدودرملانمو لولا لها لامعا نيلوبقملانم « مهلمع ةمالكل انيز ) ةيمجنلا تاليوأتلا
 ىلا نوبهذي نيّقرفلا الك لامعالا كلت مادقاب ىا © مهعج م مهيرولا مث ) درلا لها لاما
 قيرطةحلاصلا لامحالاءادقا ىلع نوكلسيف لوبقلا لها اما ( نولمعي اوناكامب مهئبنيف )) مهر
 مادقاىلع نوعطقيف درلا لهااماو نونسحب اوناك مهنا ناسحالاو لضفلاب مهئينيف فطللا
 ىهتنا نوئيسب اوناك مهنا نارسخلاو لدعلاب مهثينيف تاكلهلاو رهقلا ىداوب ىف تافلاخم ا

 ىونتملا ىفو

 ىوردب ىزور شيراك ى هجره * ىوركن وت ركا نيه دنناد هلمج

 اهسفنب قفزت نا اهتلأسف ةداسلا اهتنضإ دق زوج ىناجيف تناكلاق نيملاصلا ضعي. نعو *

 ( تلاقف)



 ماتنالا ةرو. 4 ٠) عم

 ا 7 ىرام ا نايف » 80 25 لَها "لوط نالفاغنيارسرد

 ىلاماوعلاوعدبف .هلقلخام ىلاموقلك ةلالدو غيلبتلاالا مالسلاهيلع لوسرلا ىلعام هنا ٍلعاو *

 كل ب راولا اىلولا لاح اذكوةدحولاوىلا صاوخلاصاوخو .ةيادحولا ىلا صاوخلاو .ديحوتلا

 لك لصوبنا دشرملا عسوفف سيلف هتئيشمو هللا ةيادهب نوكياعا تاماقملا هذه نا كؤضولا"|

 ل 0 لاع 8 0 نم 506 و ةنش الا ف 0 00 دار را نم ا

 نهّؤملاف اقلطم اي 5 0 افخوا نءاَلَج لطم كا 2 ارا زكسالا تأ

 ناج ىلا رظنيال لماكلا نمؤملا كلذك هلاحو ىلا كرشلاب كرشملا ىلا تفتلبال هناك صقانلا

 ضاىعالا نكل (نيكرسشملا نع ضرععاو وهالاهلاال ف ىلاعت لاق اذلو ىنخلا كرشلاب كرشملا
 لصحيو ةجحلا مزلي ىتح ةوعدلا لجال ىهاظلا ثيحنم لاقالا ىفانيال ةقيقْلا ثيحنم

 ظفاحلا لاق :

 ىسكم ماقمي تّيرط نازابهاش #« دئادش عناق هكرهش نيدد تساهركشهج

 ىا #*# نوعدي #8 مانصالا ىا  نيذلا هه نوسؤملا اهيا اومتشت ال ىا هي اوبستالو ©

 نيعادلاب دارملاو ىلاعت هللا ةدامع نيزواحتم ىا 3 هللا: ود نم 0 اهنودبعتو ةهلا اهنوعدب

 9 ناك عهتفل.ال مهمداع ثيح نم مهومتشتال نئا هللادمحر دوعسل اونا ىلوملا لاقو + كف نافكك

 لطابلاىلا قا نع ازواجن ىا # اودع هللا اوبسيف © الثم هنوديعتاملو مك امن اولوقت

 تث انال هلماع نم اعوب يوكل ىردصلا ىلع بوصئموهو مهل مكلوق كم مكل اولوَس ناب

 نالاءريغ هنويسي ىا لاح 3 « لع ريب و ودعلا لجال ىا هلوعفم هنا ىلعوا ل سنج نم

 اومدقاالل هردققح هللا اوردقول مال لهحلل نييحاصم ىا هب را نا بجامع و ىلاعت هللاب

 هللادنع ءاعفش اونوكلل دبعت اما مانصالا ناو هتمظعو هللاب نيرقم اوناكم هنا تلقناف * هيلع

 اضياو كلذوملا مهلمف ىضفيامر نكل احيرص كلذ نولعفإال مهن 0

 ةدشل ملكتي دق ملسملاناىربالا لقعلا ىفانامي م لكشلا ىلع ناسنالا لمح اما بضغلاو ظيغلا نا

 ةصعم ىلا تدااذا ةعاطلانا ىلع ليلد ة هب 0 3 هللاب ذابعلاو رفكلاوللا ىدؤياع هيضغ

 كونطا ؛نيع اهنيطو* ءايسالا تسنا ىربالا_ نشوشلا ىلإ .ىدولام,ناق [فت رب بحبو ةحيجلاو

 حتقو هلوسر مشو هللامتشىهو ةميظع ةيصعمىلا ايدؤم هنوكل هنع ىلاعت هللا ىهندقو تاءاطلا
 فورعملاب هريغ لأي نا دارا اذا ناسن الانا ىلع ليلد اذهىفو ىدادحلا لاق «ةهافسلا باب

 | هيمأيالزا ىلوالاناك لتقوا برضوا متشنم هفوهامم دشاىف كلذب عم رومأملا نا ميو

 هريس سدق ىدعسلا لاق : هبق وهام ىلع هكرتيو

 ئوك وادهكن ىنس نا دم وح # وكم ىلا ان نخس لا

 نايوالاةدابعو ىلاعت هلل هللا بس بس نكر شما نيت و هو ىوقلا نيب زئلا كلذ لثم ىا ١ « كلذك تكافل
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 وهو فرسدلانم هنمىدا فرصت الو ةقئافلا ىتاعملا نع ةفشاكلا ةَهارلا ىتاعملا ىلع ةلادلا

 سردلاو ةيقاعلل ماللاو فوذحل ةلع ه4 تسرد اولوقيلو 8 لاح ىلا لاح نم ”ىثلا لقن
 وحن كريغ نم تملعتو تأرق ىا انقرص تسرد. مهما .ةبقاغىف اولوقيلو ىا رعتلاو ةءارقلا

 6 كنا مالسلا هيلع هل نولوشإ شيرق ناك مورلا ىبس نه شيرقل نيدبع اناك ريجو راس

 اولوقل ىلع طع 4 هنينلو 96 تلادنع نم اهنا معز ىلع انيلع أرقت مث امهنم رابخالا هذه
 نا رقلارامتعاب تاي اللريمضلاو فيرصتلا دوصقم نيستلا نال ليلعتلا ىا ليال نع ماللاو

 ه6 كير نم كيلاىجوا ام عبنا قدي نوعفتنملا مهنا امل مهب نييبتلا صيصخنو ه نوملعي موقل

 اوحدق ناو دححوتلا هماكحا ةدمع ىذلا نا رقلا عايتا نم لعدن اب لعيب مذ ىا

 لايت الو »6 نيكرششملانع ضرعاو 8 الصا هل كيرشال وهالا هلا ال 9 10000
 نيلهاجلا لهج ببسب ةلاسرلاو ةوعدلا غيلبتىف روتفلاز وجال هناف مهئارآ ىلا تفتت ال ومهلاوقاب

 ١ دنسي دياي ادسك جيه ركو * دنمدوس نذس ىئادهجلا ىوكب
 شوكي مدركت قح ارج خواهك * شورخ درا رب ناهشب ادرف هك

 ناميا ديري الىلاعت هنا بعل يلدوهو ه# اوكرش ا امل مهكارشامدغو مهديخوت هللا ءاشولو وه

 فرص مدعل 5 هديريال ىلاعت هنا ىنعم لب هنلا ههجو عم هنع هعنمب ىلاعت هنا ىنعم,ال نكل رئاكلا

 اذكو هدعبامب قلعتم 6 مهيلع كانلعجامو ةرفكلا ىلع هرارصاو نامالاوحمن ىئزجلا هرامتخا
 3 ليكوب مهيلعتنااموإل مهلامعا مهيلع ظفحت انابق نم انميهم انقر ه# اظيفح ب ىنآلا مهيلع

 الخال ل كرو ظيفح نيب عجاعاو ىدادحلا لاق*مهكاصمربدتو مهروماب موش مهتهج نم

 هيلا: نيكس ان بتلك يذلا وعززوقلاب كك ىلاؤب عر زتس اع هتولعنا اعذلا وس ةيغلل فق الن[ ناقل ,اهانل

 ةمالعو .مهتبادهو مهتداعس هللا شيم اذلو ةملصالا ةواقشلا نم قخلا لوق مدعنا رهبطدقف

 | نيحاصلابح ةداعسلاةمالعو .لمالا لوطو ايندلا بحو بلقلا ةواسقو نيعلادومحة واقشلا

 باهملا مهاربأ نعو *بلقلا ةقرو ءاملعلا ةسلاجمو لبللا رهسو كَ ملا ةوالتو مهنموندلاو

 الآ ىل كح لوقت ىعو ةصكيلاناتساب .ةقلعتما ةئاجم اذا, روطا .اناءاني_لاق ةنادععر جئاسلا

 ىلطفف شيج ةميدقلا ةيانعلاب تلاق كبح هنا نيملعت نيا نم ةيراحاي تلقف ىلق ىلع تددر

 ىفرعو ديحوتلا دالب ىف ىنتخداو كرشلا دالب نم ىنجرخا ىتج لاومالا قفناو شومجلا

 ظفاحلا لاق : ةبحموا ةيانعلالا مهاربا اي اذه لهف اهايا ىلهجدعب ىسضن

 ننتكلاهر تيانعب دوخ راك هك هب ناار تسدهازو ىدنربهت تبقاعنسح نوح

 لوطو ريخأتلاو ةداعسلا تامالعنم اهناف ةملاصلا لامعالا ىلا عراسي نا ديعلا ىلع بجاولاو
 ةيسلباه دن نا ىلاعت هللا لا سو ناك ةاجلا انطعبانا تحب ةقاقشلا ثامالع نم: لمالا
 برضلاب هدصق دباعلا آر املف هلىلاعت هللا هرهظاف كلذالا ىناف ةففاعلا هللالأسا هللبقف
 ىرمعناهسفنىف لاقف هلوقب رتغاف كتبقاعلو كتكلهال ةئس ةئام شيعت كناالول سلبا هللاقف

 | لوط كرذحم ةياكحلا هذهو كلهو ةدابعلا كرتو قسفلاىف عقوف بوتامث ديراام لعفاف دعب

 بئاصلا لاق : ةمظع ةفا هناف لمالا



 ماعلالا ةروس م ىلإ زد

 لاق * ةنيزملا ظافلالا نم فطلأو عقوا اهتاف ةلاصلالامعالاو ةيضرملاريسلاو لئئامشلاب قحل

 الع و 0[ طا: وقنا ماولص) سو هيلعلا ىلص هللا لوسر لاق 0 ١

 لبق أك لوقلا نم ىدتقملا عباتلا سفنىف حجرا لعفلا نال مكل تلق م اولص

 لاقم لك فخو لاعفلا حجر * هتنزو لاعفلا عم لاقملا اذاو

 ئاوتشملا قو: !ةيهتتا

 شوك ابرهناجرد دسر هك *« رت ٍتاذج ارقلخ ىلغف دنب
 | الو ءث توكلملاو كلملاف ىرجت الو ةنطانلا راخالا هنع بزعتال ىذلاوه ريما
 ١ ىنعمي وهو اهريخ هدنع نارك الا نتمطت الو سفن برطضت الو نكشنالاو ةرذ كرخأ

 | دبعلا ظحو اريبخ هحاص ىمسو ةريخ ىمس ةنطاقا ايافخلا ىلا فضا اذا رعلا نكل ملعلا
 | اهب بلتلا تقيمي نلاداناقط او هتديو دناقنهلاعو هلا يفرش اة رشح و ركتلا) كاك اقم

 راهظاب لمحتلاو ريخا راهظاو رشلا رامضاو ةلحاعلا ل وح فاوطلاو ةناخلاو شغلا نم 8

 ٍْ اهركم ف رعو اهسرامو هسفن ريخ دق ةغلاب ةريخ وذ الا اهقرعنال هنعسالفالاو صالخالا

 ناب ريدج دانا كلذف اهنم رذحلا ذخاو اهتاداعل رمشتو اهبداحف اهعدخو اهسلتو

 هي رئاصب 96 ؟ءاحدق ةكملهال اصوصخو سانلل دمعاي لقىا © مءاجدق ف اريبخ ىمسي |

 ْ لوبق ىلا لد هف فطللا هوجو نسحاو 00 بصعت ريغ نمو فنعو ءارزا 0

 2 ىدقا دصس» ىانب ةمق ناسرد مراهج رتفد لئاوارد

 ا نو باسحلاو ثعلا لثالد و دلا ةنقحو دحوتلا لئالو يا 5 © مكبر نم قه ةنماك

 ظ نبعلا- هني وصمت روت رصبلا نا اك سفنلا هب رصين رونىهو ةريصب عم رئاصبلاو .كلذ نثغو |

 | لك نوكل ةنيبلا ةححلل تالوقعملا كاردال بلقلاىف ةعدوملا ةوقلاّنم ةريصبلا ظفل ريعتساف |
 | ه# هسفللف قم هب .٠ نمأ و رئ ءاصنلا كلت ق قحلاىا 6# رصبانف © كاردالا ببس امهنم ةدحاو ا

 | اني اروهظ كلتب هل رهظام دعب قحلا رص مل ىا ه# ىمع نمو اهل هعفن نال رصبا
 هللانا ةراشالاو © هلابو 6 اهيلعف 98 هنع اريفنتو هل اًخسَعت هنع ىمعلاب ربع اماو هنع لضو

 ةدعملا تالامكلاو بوبغلاىف ةعدوملا قئاقحلا اهب رصبي هبلقل ةريصب دبع لكل ىطعا ىلاعت

 اهبيف مهل دعا امو ةداهشلاىف نابعالا هب رصبي هيلاقل ارصب ىطعا مك بولقلا بابدأل

 ةيولعلا بتارملا ىلا ةريصبلا رصبب رظن نف حوكتملاو سوبلملاو بورسشملاو لوك ألانم ١
 رطخالو تعمس نذا الو تأر نيعال امم للادعا امو برقلا تالا رصباو ةقاملا ةيورخالا

 كرتيو ةيندلا ايندلانع ضرعبو هليبس كولسب هللاىلع لبقيو هليصحت لغتشيف رشب بلق ىلع
 نمو نيملاعلانع ىنغ هللازاف هسفنل ةماركو ةداعس لصحن كلذف ةينافلا اهتاوهشو اهتتيز
 اهتايزو ايندلا ىلا بلاقلا رص رصيا امل تالامكلا هذه ريغو ةريصنلاب رظنلانع ىمع

 نكلو داصبالا ىمعتال اهناف هتريصب تبمعف ةيناوبحلا اهعتارم ىلحتساو اهتاوهشب ذلتساو
 تاليوأتلاىف اذك هسفن ىلع ةراسخو ةواقش لضحم كلذف رودصلاو ىتلا ٍبولقلا ىمعت

 مكلامعاظفحم مكلع ظيفحلاوه هللاو غلبمو رذنم اناامتاو 86 ظيفحم مكلع انا امو## ةيمجتلا

 تايآلا فرصن عيدبلا فيرصتلا اذهلثمو ىا 6 تاي آلا فرصن كلذكو  اهدلع مكيزاجيو
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 0006 م م١٠ رجم عبانلا ءزللا

 || هل تلقف ماملاف ىبر تيأر هللا هحر ديزي ىلانعو «ةقينح ىبأك فلسا نم ريثكنعتكح ١
 هللا ىلع أرق هنا ”ىراقلا ةزمح نع ىورو * لاعت مث كسفن كرتا لاقف كلاقيرطلا فك
 6 هدابع قوف رهاقلا وهو ١) هلوق ىلا غلب اذا ىتح مالملاىف هرخآ ىلا هلوا:نم نآرقلا
 بلقلاب نوكي ةدهاشم عون ماخلاف ةيؤرلا نا ىف ءافخالو رهاقلا تناو ةزم اي ىلاعت للا لاق

 ةروصوف هيل رسو ( درما باش ةروصف مانلاف ىبد تيأر ) ثيدخلا فو نيعلا نود
 ناسنالا فلختتسا امل ىلاعت هناف قئاقحلا عمجا ةيناسنالا ةقيقْلا نا ةيبوبرلا ةفصب ةيناسنالا

 ةأشنلا ىف ءامسالا نم ةمهل آلا ةروصلاىفام ع.محر ,رهظ ةرخ لاو ايندلا ن'ازخ ىلع اماخ هلعجو

 قلخ هللانا ) مالسلا هيلع هلوقريشي هبلاو ةيناحورلاو ةيرصنعلا ةأشنلانيب ةعماجلا ةيناسنالا

 لمعتستال ذا رهاظلا لها رابتعاب زاحم قحلا ىلع ةروصلا قالطاو ( هتروص ىلع مدآ

 ريبكلا ملاعلا نال ةقيقحف نيققحلا دنع اماو زاحم تالوقعملا فف تاسوسحا ىف الا ةقيقطا ىف

 لماكلا ناسنالاو الاخر اليضفت اهتارتضح !هئامما رهاظمو ةيملالا ةرضحلا ةروص ةرسشاب

 اذهلو لوالاب لق دق تلق * معلا ما كاردالا عاونا ىوقا ةيؤرل أ تلقناف * اعمح هتروص ١
 فشك ع ون ة ةيؤرلانا ءاحالاىفمامالا لاق *هتفرهينوذذإت بام قوفىلاعت هللا ةيؤربنوْمّؤملا ذذإتي

 ريغنم ةيؤرلا قلعت ذاج ةهجىفسيل هب ملعلاقلعت ذاج اذاف لعلانم متاو حضوا اهنا الا معو

 ةوولصو نفك ع حرم: كلذك  ىرت نا ذاَح "روصو ةفك“ "راغ نم معينا ذات مو ة 1

 نواصاولاو لاصولا لزانم ىلا نوقاتشم نيفراعلا نال ةفرعملا نم ىلعا ةيؤرلا مهضعب لاق *

 ةرضح لاق * فرشا ةيؤرلاو ظنا (ةقاردلا مهضعب لاقو * هفرعملا لزانم ىلا نوقاتشيال

 ةلصوو مهلالدتساو مهملع ردق ىلع ءاملعلا ةلصو هرس سدق ىدنقا هداتفاب ريهشلا خبشلا

 هزتم ىلاعت هناف ءايشالا ثا ةدهاشم هجو ىلع النكا مهنابعو مهتدهاشم ردق ىلع لمكلا
 لالحمضا دنع قيقْحا دوجولا فاشكتاو هروهظ ,زع ةرابع ىه لب نيالاو فكلا نع

 هلاعفاو هتافصو هتاذ نع ىنف نم نا اذه نم رهظف لوقا * ىهتنا انفو ىااولا دؤخلاو

 ماتلا السن الا دعب ةريصنلاب ايثدلاىف ىلاعت هللا ىرب نا زئاخ هشوهو هتيرمشب نع ل مضاو

 ماك ارثداح فصو دزوسب سب * م.دق فاصوا نك زخم نوح

 رصبلاكةريصبلاو توكملا ملام نم بلقلا نالالصا دحا هنف رباكيال ءالجلاف سمشلاككلذو
 ةيفيكلاو ةهجلاو ناكملاو نامزلا ىه ىتلا ةيمهولا رومالا دونق نع قلطم توكلملا ملاعو هل

 ةقيقحو رخ الاىلع اهدحا ساّش الو كاذنم اذه نياف كلملا ملاع ماكحانم اهنال اهريغو

 ظفاحلا لاق : كولسلاب الا فرعتال ىلعالا بلطملا اذه قوذ

 دربك ناكم نارا كس 00 2 تفايب تضاير زا سإ توالح لاك 5 ركش

 اهلاصياو كلَسن مْ فاطمل امو اهنم قدامو اهضماوغو اصملا قئاقد 32 نم فنطللا مْ

 كاردالاف فطللاو لعفلاف قفرلا عمتجا اذاو ففنعلا نود قفرلا لسس حلصتسملا ىلا

 فصولا اذه نم دلال >و ىلاعت هللالا لعفلاو معلا ف كلذ لاير روصتب 0 .طللا ىتعم م

 ةرخ -هلا ةداعس ىلا ةيادهلاو ىلاعت هللا ىلا ةوعدلا ىف مهب ا ىللاغتا هللا دابعي قفرلا

 هر 0

 ا ل ل اح ا ا



 ماعنالا ةروعس هج ا/ه دع

 | نأ مزلبال هلال لطاب عونم وهو دهاشلا ىلع بئاغلا ساقي طلغ نم طلغ امناو الصا
 ا هسلب ىذلا هؤادر ءانربكلا لاق اذلو ىدترملاو رظانلا نيب نيب خذربو عنام ءادر كانه نركب

 ةيؤرلا نكمي الف نيرظانلاو ىدترملا نيب باحم ءادرلا نا ىف ددرتلاف * هّللب ءاملعلا لوقع

 | هللا ىصاعم ىف حراوجلا لاسرا ءايشا ةثالثىف وهو هّللاب ذايعلاو ةريصبلا ىمع نم وه امنا |
 | امتاو هتطاحا تهوبثل كنع بوجحمي سيل .قحلاف هللا قلخ ىف عمطلاو هللا ةعاطب عنصتلاو

 كرصب مزاليامو ةضراعلا بويعلا نم كتريصب ىلع مارت امب هيلا رظنلا نع تنا بوجحلا
 تناك كلذإف ةرخآلا رادلاىف الا عفتريال ىلا ىسحلا ءانفلا وه ىذلا.مزاللا بيعلا نه
 / هللابلطب نم نكت الك روصتم ريغ عنتمم ىلاعت هقح ىف باجحلاف الاو اهيلع ةفوقوم ةيؤرلا
 رصيلابنرقاذاكاردالا ن1 ني رسفملا ضعب لاق و*نيلهاجلالاحكلذف هبرل هسفن سلاطيالو هسفنل

 | كردتال) هاوق ىعف دحاو ىنمم ىرصبب تيأرو ىرصبب تك دا لاَش هتاف ةيؤرلا هنم دارملا ناك |

 هوجو)ىلاعت هلوقل ةرخ آلا فهل نينمؤملا ةيؤريوصخم وهف ايندلا ىف ءارتال ىا (داصبالا 1
 , (ردبلا ةيلرمقلا نورتاكوكبرنورتسمكتا) نيخيشلا ثيدحو (ةرظاناهبرىلا ةرضان ذئموي
 | هنوري اماو ةهجلاىف ىا ئرملاب ىثرملا هيبشتال حوضولاو ءالجلاف ةيؤرلاب ةيؤرلاهيبشتدارملاو
 ايئدلاىف نماظلا ىصبلا نؤكيف اينذلا ىف نضبلاك كانه ةريضيلاف اينذلا .بلق اهنالب ةوخ الاف
 أ ايتدلاوف اماو هلا بسحي ةندرلل: لكلا دعتسف .ةرهاظ ةنطابلا ةريصلاو ةرخألاىف انطاب أ
 هيلع هللا ىفص دم انديس وهو قلخلا مرك ال اهبف ةماركلا ةياغو اهبف ةماركلا ةياغ ةيؤرلاف |
 حورلاو رسلاب ءابرو عنا ةنإ دي نعت جارعملا ةليل هبر دهاش ىذلا دومحلا ماقملا بحاص 2

 | رصانعلا ملاء نع ةلدللا كلتىف زواج هبال اننع فئرشلا هدوجو لك ناكف مسجلا ةروص ىف

 | ماسجالا ملاع نم ( سارلا نيعو ىمالا ملاعىلالصو ىتح حا اورالا ملاع نع مث ةعسطلا ملاعنع َح

 عسنال انهه ةراملاناف لبسلا ريخ ىلا هللا كاده مهفاف ل ملاب هبر ىادو لكلا نع خلسلاف

 راسا ال تاثدحلا هقحلتالىا ( راصبالا هكردتال ) ةيمجنلاتاليوأتلاىف لاق © اذهريغ

 ثدحمو قواخمىلا بسني كردو قول لكنع هتيدمص تسدقت ةنظابلا راصبالا الو ةرهاظلا

 | هب رصبب ىذلا هرصب وه نوكف تاثدحلا ىنفيف اهل ىلحتلاب ( راصبالا كردي وهو ) لب
 ١ ( فطللا وهو ) ةيبوبرلا روني ةيؤرلاىف ةنطابلاو ةرهاظلا راصبالا ىلحتلا دنع توتساف
 كرديو قحلا هل ىلحت ناقحتسي نمي « ريما ) تاقواخلا هقحلبوا تاثدحلا هكردي نانم
 | نوكو تادوجوملا دجوا هنا هللا فطل نمو ةيؤرلل اهدعتسف اهيلع هعالطاب اهراصبا

 | ناسف هارد راولو حلا ةوخولل اهقاقكتسا نروكم نايت نك افرك ةنم اواكيتف خااوؤكملا
 أ ةيؤزلا للع ديم الو ةدايزلا قجتسال هركنش. ولو مركش هيلع. نحول! ئوتذلا نطوملاف

 نبالاق * ( اوتومتىتح مكبر اورت نا ) مالسلا هيلع هلوقىف ىنعملا وه اذهو اهمرح كلذاو
 ةرخآلا رادلا ىف هلالحم قئاللا هجولا ىلع ميركلا هللا هجو ىلا رظنلاب ميعنلا ماميأ ءاطع

 عّمب داكي لب كلذ عنم ىضتقي صوصللا بلاغذا ايندلاىف م كلذب قدصلا دعولا ءاج امسح

 | دقف مالا ف ةيؤرلا اماو * ىهتنا القع زاج ناو اعرش هعنمو كلذ عوقو ىنف ىلع عامجالا



 هللاىدهيىا (ءاشينم هدونل هللا ىدهبإ لاقف مع اذهلو ىلصالا قلطملا رونلا وهرخآلاو
 كاردالاو ةيؤرلا رذعتت امتاف ئدحالا قلطملا هرون ىلا اهبف ىراسلاو ىهاظملاىف نيعتملا هرونب

 ةيباحح ةيئارو نمو رهاظملا ىف اماذ تافاضالاو بسنلاو رهاظملا نع تاذلا درجت رابتعاب

 لقاك نكمت كاردالاف.بتارملا
 انكما مغ قبقرب تستكا اذاف * اههجو كءالتجا كعنم سمشلاك

 سمشلا ةيؤرب ةهشملا ةينانخلا ةيؤرلا ناسىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا راشا اذه هلثم ىلاو

 ءايربكلا ءادر الا باح مهنيبو هنيب سيل هناو مهيد نوري مهنا ةنلا لها نع ربخاف رمقلاو
 رهظملا ةبر ىهو ةيباجحلا ةيئرلا ءاقب ىلع لسو هيلع هللا ىلص هبنف ندع ةنجىف ههجو ىلع
 نيحسحصلا ىف درو امب مهبهذم ىلع اولدتساو ةيؤرلا ىننىف اوغلاب لازنعالا لها نا هقبقحتو

 نياموامهيفاموامهتين | بهذ نم ناتنجو امهيفامو امهتين ا ةضفنم ناتنج ) ىسوم ىلا نع
 نيب باخح ءادرلا نا اولاق ( ههجو ىلع ءابربكلا ءادر الا مهبر ىلا اورظني نا نيبو موقلا

 باجحلا نع بجتحمال ىدترملا ناو اوبححمهنامهباوجو ةيؤرلا نكمم الف نيرظانلاو ىدترملا

 قئاقحلاةعماخلا ةروصلا ىلع قواخلا لماكلا دسعلا وه ءايربكلا ءادربو تاذلا هجولاب دارملاذا
 لوقع هسبلي ىذلا هؤادر ءايريكلاو نايبلل هتقاضاو ءايربكلا وه ءادرلاو ةيهلالاو ةيناكمالا

 ةآرملا نال كلذو لا اوبجح مهنكلو هلوق ماقملا اذه حرشفف ييقفلا لوَقب « للاب ءاملعلا

 ءادرلاف امهنيب ةطساوؤال ذا هسفن ندبلا ىلا ةيسنلاب كاذك سابللا نا ك رظانلل ابا نوكتال

 ذا. ةا ملا: نم يطال ةلزنم: ءاذرلا نم: ئدترملا اذكو نظنلا نم ةارملا لزم ىدترملا نم
 بجتتحال تاذلا وهو ىدئرملاف لكلا ىلع ءزجلا مسا قالطا قيرطي تاذلا هجولاب دارملا

 ىلا ةيسنلاب باو اهبلا ةفاضالاب فشكهناف سورعلل عانقلاكر يغلا نع هب بجتحي امتاو هباحم نع
 كلتنم ةصحدوجوملكلو قئاقحلا ةقيقح ىهىتلا ةيدمحلا ةقيقملا 1لا ءايربكلا ءادربواهريغ |

 هنافقطانلا.ناوحلاك لماشلاماعلا دوجولاوهو ةدحاو ةقيقحاهسفنىف اهنكل هتلباق ردقبةقسقحلا |

 ةيقيقلسا هتدحو ىفانتال دارفالا كلت ىلا ةبسنلاب هترثكو دارفالا عمل لماش ماع دحاو ىنعم
 ههجو ىلع ءايربكلا ءادرالا مهبر ىلا اورظني نا نيبو موقلا نيبامو مالسلا هلع هلوق ىنعف

 تسل ةقيقحلا كلتو اهتفرعمو اهنا م ءافص بسحب اهبف تاذلا لح :ىنلا امهنم لك ةقبقح

 ىلجتلا نع رظنلا عطق عم ةقيقحلا كلت ءاروامذا ةيدحالا تاذلا نيبو موقلا نيب باححب

 لاجهإ فشكني رظان لكف ناكاياءادر ةيؤر هبقلعتيال فرص قالطا هلآ سم اهنوكو اهنف
 تاذللالو رظنلل باجحب تسبل ىهو ةققحلا كلت نم هبلا رظنف هسفن ةققح نم تاذلا

 الق فرص قالطا تاذلا نم ةقيقحلا كلت ءاروامو مان دنق ىرهاظلا رظنلاف آر ملاك ىهذا

 لاقاكامهل عماج خزرب قالطالاو دسقتلا نيب ةقيقحلا كلتو هوجولا نم هجوب امه ةبسائم

 هتقيقح وةيلكل اهسفسهناف نعقلعتي لذا فراعلاف (هبر فرع دف هسفن فرعنم) مالسل هيلع

 اذهب وهو تافاضالاو بسنلاو دويقلا نع قلطم هبر نال هبر نافرع هنم ىنأتيال ةعماجلا
 ةيؤرلا كلت اهب قلعتتف هنامسا قئاقحب برلا اهبف ىلحتملا هسفن اماو ةفرعملا هب قلعتنال رابتعالا

 هبادرو ىدترملانيب-باجحالفهبر ةفرعم ةآ م اهتفرعمو هسفن ةقيقح نوكتف ةيثملا كلت نم

 (الصا )



 .رادقم اذه نم تمهف دقو طقف ىلاعت هللا وه كلذو اهمامأب ىفو اهب مانقلاب ىلم وهو هيلا |

 ناو ىلاعت هللا نم لكلا ناف ريخو رش لكىف ريغلا نع رظنلا عطقيو هتمحرو هءاضر ديزم |

0 

 ماعنالا ةروس م7 1/77 مس

 هللا همحر ىلاسارخلا ةزمح ىبا خيشلا نعو * همالك ىهتنا مسالا اذه ىنعم يف ديعلا لخدم

 تلقف ثغتسا نا ىبسفن ىتعزانف رثب ىف تعقو ذا ىشما انا امييف نينسلا نم ةنس تحي لاق

 و يا م ا م 2

 نا تممهف رئبلا سأر اسءطو ةيرابو بصق اينأف دحا هيف عقب الل ربلا اذه ناز دست .ى

 لاش للا لآ ىرعأ“ تشوفو تكسو امهم تب رقاتوف نقلا انا ناقل دع السا

 ىفىب قلعت لوقي هنأكو هلجد يلاذاو ثلا نمو رع تقكو اح طوب اذا كعاني دقن "نأ ايف

 فتاه ىب فتهو رق عبس وه اذاف نجرخاف هب تقلعتف كلذ اهنم ف عا تنك ةنف هيه

 لك ىلع وهو كلذ ىلع رداق ىللاعت ةللاف فلتلاب فلتلا نم كانيجن نسحا اذه سبلأ ةزمحابا اي
 ضرا نم ةيادهلاو فاطللا ءاع جرخا ام ىلاوت هللا نا تايآلا ىف ةراشالاو © لبكو 'ىش

 اماصأل سوفنلا ضرا نم نالذخلاو رهقلا ءامب جرخا تالامكلا عاونا اهبابرأل بولقلا
 درفتم ىلاعت هنا عم لاقملا اوسا نم اولقام اولاقو ىلاعت ةلاباوكرشا ىتح تالالضلا عاونا

 هتعاطب يلحتسيو.هرهقو هركم نم هللاب ذبعتسي نا لقاعلا ىلعف * لاعفالاو تافصلاو تاذلاب

 هفكلا هداسل ىجرتال لاك

 ٌتسنمءانك وك وشوك بدا قي رطردوت + :ظفاتام .راشخا دوس هحرك [:ةاثكا

 ةساحرصبلا ه«راصبالا هكردتال 98 نورفاكلا موقلا الا هنم نمأبال هناف كركم انمؤتال مهللا
 ةطاحالاوهلالوصولا ىلع ةرابع'ىشثلا كارداو هلحم اهنأ ثمح نم نيعلا ىلع قلطت دقو رظنلا

 وهو لي هملع اهب ط4 ىا ه6 راصيالا كردي وهو 3 هبطصحالو راصبالا هللا لصتال ىا هب

 عم اهايا ىلاعت هكارداب راصبالا صخ اذهلو راصبالا هكردتالام كرديف 6# ريبخلا فيطللا

 هكرديالوهو رصبلا كردي نا هريغ ىفزوجالو اهسفن كردنال راصبالا نال “ىشلك كردي هنا

 ناسنالاهبراص ىذلا 'ى كاوهورصبلا ة ةقيقح هنكراصيالاب مورد قلخلا نا ىلع ليلدهفف

 كاردالان الةيؤرلا ريغثلا ردآلا نا لعا * هباضعا رئاسنم اهريغنم رصسنا نود هنشءنم رص

 لاقيناحصيمنالئلارداالب ةيؤرلان وكت دقو ةنياعملاةيؤرلاو هبةطاحالاو 'ىنثلاهنك ىلع فوقولاوه
 نم ىرينا زوج هللاف معالا ىننمزاتسيال صخالاىننو ةيؤرلا نم صخا كاردالافهكرداامو هأ ر
 طايترالا ثمح نم ةنكمت ىلاعتهللاةف رعم ناىنعي هب طاحيالو ايندلاىف فرعباأك ةطاحاوكا ردا ريغ
 وهو ةيرشبلا ةقاطلا هفتالام هنمذا ةيرشبلا ةقاطلا رده هنم ملاعلا ءاشتناو قلخلا نيبو هنبب

 قح كانفرعام اولاقو ةفرعملا قح نع زجعلاب اورقاو ةريلا ةطروىف لمكلا هب عقوام

 ىنلالئس اذهلو كرديال تافاضالاو بسنلا نع هدرجت ثيح نم ىلاعت هللا تاذف كتفرعم

 اذكو.:هتيؤر" نكمال.درحلا.رونلا,ىا ( ءارا.ىفارون,) لاق كير_تيأربله مالسلا هلع
 تاومسلارونهّللا) ىلاعتهّللا لاق ىهاظملا بتاىم ىف هرون روهظ ركذ امل هباتكىف قحلا راشا
 ءامضلا وه نيروللا دحاف رون ىلعرونإل لاق للشعلا بتارم نا غرف املف (ضرالاو
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 2 رىرحج ىي رعت ءعخم خعزج ممول هش هو 6 142

 مدي الذ خم ْ مباسلا ءزجلا

 مهنا لاحلاو ىا دق ريدقتب اولعج

 فيكف نجلا قلخ ىلاعتهنا لاخلاو ىا نحلل نوكينا لمتحو نيلعاجلل ريمضلاف قلخمال

 قرتخاو قرخ لام ىلاعت هلاورتفاو اولعتفا_ىا د4 هل اوقرخو 8 هلاكررش هقولخم نولعجمب
 ىراصتلا تلاقؤللانبا زيزنع دوهيلا تلاقف * تانبو نين 8 بذك اذا ىرتفاو قاتخاو
 هولاقام ةقيقحب 06 ملع ريغب ول* هللاتانب ةكئالملا برعلا نم ةفئاط تلاقو هللا نبا حبسملا

 ٠ فوذحمب ةقلعتم ءابلاو .ةيورو ركةريغنم ةلاهجو ىمعنع لوّش اممر لب باوصوا أطخ نم
 اهزنت هتاذب ىلاعت هزنتىا 6 هناحبس وه لع ريغب نيسبتلم اوقرخىا اوقرخ لعافنم لاحوه

 زوجالو الع ىلاعت هللا تافصوف زوجمو ىلعتسا ىا ولعلا نم ** ىلاعتو و هباقن ال

 ىلاعتلاو ناحبسلاىفاو ناكملاو ةهجلا ىضتقي عافتدالاو رادتقالاب نوكيدق ولعلا نال عفترا

 اداووا اكيرش هلزا نم هنوفصي امع دعابت .ىا # نوذصي امع ه8 لبق دعاتلا ىنعم نم

 ىولعلا ملاعلا ىرطقل قبس لاثم ريغ نم عدبم وه ىا ه# ضرالاو تاومسلا عبدب

 لعفنم دلولا رضنع دلاولاو ةرملاب لاعفت الا نع هزنم قالطالا ىلع لعاف ةدام الب لفسلاو

 مكحملاو ملؤملاىنعمب مكحلاو ملالاك لعفملاىنء. ليعتلافدلو هلزوكي فيكفهنع هتدام لاقتناب
 هضراو هناومس عبدب ىا اهلعاف ل ةهبشملا ةفصلا ةفاضا نم وه ليقو ةقيقح ةفاضالاو

 هل نكت ملودلو هل نوكي ىنأ إ» قئاد نسحو قئاف لكشو ببجت طمت ىلع ناكاذا عدب نم
 دلولادوجو ناف ةيفتنم ةدالولا بابسا نا لاخلاو دلو هلدجوب فيكوا نيا نم ىا 6# ةبحاص
 عونملا فو :ةجوزلا ةيحاصلاب دارملاو مالسلا هيلع ىسعكدلاو الب نكما ناو لاحم ةدلاو الب

 مح هن ودنز رقدت دراد را #2 مدقزأ وا تسادلوي+ل دلي

 هومسام اهتلمح نم ىتلا تادوجوملا نم داجبالاو نيوكتلاب ماختنا 6 ”ىش لك قلخو ع
 هقلاخل ادلو قولخلا نوكي نا روصتي فيكف ىلاغت هلادلو

 ارغصمو ىربووبدومدرم * العرب ماو كالفا قلاخ

 ىف غلابم # ميلع وف قولخم ريغوا اقولخم ناكام اناك لعي نا هنأش نم  ”ىش لكب وهو

 ساكت عيبلول ىتلا لاوحالاو تافصلاو تاوذلا نم نوكسامو ناكامت ةيفاخ هيلع ىنخي الف ادباو الزا علا
 اهدارفا نم ادرف هومجزام ناك ىتاا تالاحلا نم زوجمال امو ىلاعت هيلع زوج ام اهتلمح نم

 قحتملا هللا 8 نوكرشملا اهيا ةءيظعلا تافصلا كلتب ىفوصوملا كلذ ىا ه6 مكلذ#

 سمعا كالام ىا 4 مكبر 8 هريخو 0 ةصاخ ةدامعلل

 016 52 دك فاو دورتك د 0 ارش قلخ تس

 راركت الف نوكسامو ناكام :# ”ىش لك ق'اخ 9 الصا هل كيرش الىا 6 وهالا هلال »
 تافضلا هده عع نم ْناَف اهتومضم نع بحسم مح 3 هودنعاف 2 ةفدارتم رابخا هذهو

 ىلوتم تافصلا كلت عم وهو ىا *# لو 'ىش لك ىلع وهو # ةصاخ ةدابعلا قحتسا

 بقدو ةيورخالاو ةيويئدلا مكبر ام حاجا ىلا هتدابعب اولاسوتو هللا اهولكف كروما
 هيلا لكوامب ىف نمىملا مسقني لبكولاو هرسسدقوىلازغلا ماهالا لاق *مكيزاجبف «مكلامعا ىلع |
 ةلوكوملا رومالاب ني ىذلا وه قلطملا ليكولاو ميمخلاب ىنيال نم ىلاو روصق ريغنم امان ءافو |

 (هلار
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 نك قل نم سلو نما نود مهقلاخ هللانا اوملعدق



 ماهلألا ةروس هد 1/5 مس

 ةيادهلا ءام ةيانعلا ءامسنم لني ىلاعت هللازا ةي الاف ةراشالاو خو راشعالاو اهم لالدتسالاب
 قشعلال هاو ىوتفلاو دهزلا لها بتارص بسح ىلع رارسالاو فراعملا عاونا هب ر خف

 ىونتملاف لاقاك : هبارتنع محرتي تبن لكو هلدعتسموهام هنماشني ةضورلاك ب لقلاذا ىوقتلاو

 كسا” ىو" كدت :يراراو ره نامت ا كلا جز 1و ركش رك نيمزرد

 وهام مهتيالو تارمت نف تايالولا باعا ىلا ةراشا هنا لاعب اذلو هريغ نه ىلعا لخنلاو

 راتخم نم مهنمو هتبالو تاره عفتني ابيرم :نوكينم مهنم ىنعي نيديرملاو نيلاطلل نادتم
 نعطيال اذلو هنذاو ىلاعتةللاماىلا ةرظان مهنوؤش ةلمحو هينيكسمتملانع عاطقتنالاو ةلزعلا

 تابحذم اذإب نوذذات.و بولقلا تاضور نم نوهكفتي مهتاواجو مهتاواخ ىنمهو لهاجالامهنف |
 مالسلاهيلعىنلا ربق دنع تيأر لاق مهضعب نعو + مهنبعاو قلخلانع روتسم مهىماو بونغلا
 قاف مكيف ىبل مكمم ريسا تلق رمت نيا لاقو مهدحا ىلا تفتلاف مهتمبتف ءايلوالا نم ةعست |

 ىلع ردقتال كنا مهدحا لاقف ( بحانم عم ءرملا ) لاقهنا مالشلاهيلع هوممرذ نمع تعمس
 هللا لعل هعدرخلا لاقف هس نيعب راهنس غلب نمالا هيلعر دقي الهناف هدصقن ىذلا عضوملا اذه ىلا ريسملا

 بهذلاب ةينبم ةنيدم ىلا انيهتلا ىتح لزتإف ايط اننحن نم ىوطت ضرالاو مهعم ترسف زري
 انكاو انلخدف ةّقئاف ةريك اهيكاوفو ةّقاار ةدرطم اهراهناو ةفئاكتم اهراجشاو ةضفلاو
 ةنيدملا نعفارصنالا دنع مهتلأسف اهذخانم ىنوعنب يف تاحافت ثالث ىتم تذخاو اهرمثنم
 كريغ نيعبرالا لبق دحا اهلخدام اوناك امنيا مهل. رهظ ةزنتلا اودارا اذا ءايلوالا ةنيدم اولاق

 دحاو ةحاف ىعم قب دقو ىلها ىلا تعجرو ريغتنتال ىهو ةحافتلا نم عا كما تعكر

 ىذلاامو تلقف كرفس نم هباتفرطا ىذلانيا تلاقو ىتخا ىتتقناعف ىسفنل اهترخدا ىتلا ريغ
 ةحافتىأو تلقو اهلع تسمعف ةحافتلانياف تلاق ةحارلانعو ايندلا نع ديعباناو هبمكفرطا

 دعبالااهرتزق تّتااماو ةئس نب رمشع تنباناو. ةنيدملا كلت ىتولخندا تقل“ هللااوأ نيكسمان“َتلاق

 ريكلا لدلاف تخا ىا تلق ةطخ اهللا تطخو ةبذج اهيلا تبذج هللاواناو كودرطنا
 نودارملا اماو نيديرملا نم من تلاق كريغ هنس نيعبرا غلبي+ دحا اهلخ ديل ىلا وش مهنم

 هللاوف ىرضحا ىتيدماي تلاقف تئشدق تلقف اهكتيرا تئش ىتمو اهبزوضريالو اهنولخدف
 طقاستف لاق كجاق نا تلاوو اهدي: تدق اهناع [ىرررو اهنلا 7 دج اهنيك هديتنا :تناردفل
 لاق كتحافت ىلا جاتحمي اذه كلملانم هدنع نم تلاق مث تكحضف ىنالعام حافتلانم ىلع
 ىدعسلالاق : مهتعواهنع هّللاىضر مهنم ىتخان العا تنكامو كلذدنع ىسفن هللاو ترقحتساف

 ردقب تبترو تسلضفب تمارك « ردصب دشاب راوازس سكره
 سوجملا ىنعا ةقدانزلاف تلزن اهنا مصالا ىشاكلا لاق + #4 نما ءاكرش هلل اولعجو

 باودلاو سانلا قلاخ ىلاعت هللف ناوخا سرلباو ىلاعت هللانا اولاق اضيا ةيونتلا مهللاقبو
 لكو براقعلاو تاسحلاو عابسلا قلاخ سطاو نادزيب هللا نع نوريعيو نيْخ لكو ماعنالاو

 سيلباو (ابست ةنلا نيبو هنيب اولعجوإل ىلاءت هلوقك اذهو نمرهاب سيلبانع نوربعيو رش
 | لعافنم لاح ه6 مهقلخو 8+ لطابلا مهداقتعاف هلل: ءاكرتش: ناعا اواعجو ىنعملاو ةنحلا نم
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 جرخ 'ىشوهو لماعلا ةداعاب هم لدب «اهعلط نمل مدقمربخ وهو مج-لالاح نايب رثا رجيشلا

 علطن م ةلصاحو ى أدتبم * ناونق 8 دوضنم امهنيب لماو ناقبطم نالعن هنأك لخنلانم |
 فاططاقلا نم ةبيرقىنتجا ةلهس # ةيناد 8 بئعللدوقنعلا ةلزتركلوهوونق عج ناونق لختلا |

 راصتخا هنفو ةبراقتم ةفتلموا لوطلا رظتنتال رّْملاب ىأت دعاقلا اهلاني ةريغص تناكناو اهناف |

 نال ةديعبلانع ةبيرقلا رك ذب ىنتك اف ةديعب ىهام اهنمو ةيناد اهناونقام لخنلا نم هانم
 ةلضف نم تقلخ اهناف لخنلا مكتامع اومركا ) ثيدحلاىفو ربك او لك اةييذعلا ل ةفغتلا

 نارمع تنب ميرم اهتحن تدلو ةرجش نم هللا ىلع مرك ١ ةرجش رجشلا نم سيلو مدا ةنيط
 ءاسفنلاماعطا ف بيسلانا رهظف ىهتنا ( رمتف بطر نكي نافذ بطرلا دلولا ؟ءاسن اومعطاف
 لاقاك بطرلاوه مالسلاهيلع ىسيع عضو نيح تلكاام لوا ناكاهنع هللاىضر ميرمزا ابطر

 ةليضفىف دروو ( اينج ابطر كيلع طقاست ةلخنلا عذجم كيلا ىزهو )ل ميرم ةروسهف ىلاعت
 مهىم هيلا هللا حواف هتما دالوا حبق نم ىلاعت هللا ىلا ءادنالا ضعب اكش هنا اضيا لجرفسلا
 نسحهناف نينا روصت هنفنال عبارلاو ثلاثلا رهشلا ىف لجرفسلا ىلاحلا مهءاسن اومءعطينا

 لك تابنىلع فطغوهف *# بانعانم إف ةنثاك نيتاسب :6 تانج 8 هبانجرخا و © دلولا |

 تسل د 0 ا ل سس

 عافتنالان اامل رخأتامو مدقتايفاك سنجلا مسا ركذبءافتك ١ ريغنم انه تانجلا ةدايز لعلو ”ىش
 وهفاضعيهضعبرتسي فئاكّتم تدنلكو هدارفا نم ةفئاط عاّتجا دنعالا ايلاغىنأتيال سنجلا اذهب |

 ىا 6نامرلاونوتيزلا و9 [ةاوكشا] ةسرافلابوهو بنع عمج تانعالاو رتثتسا اذا نجنم هنح ا

 نصغلا ىلع المتشمو امهقاروا 86 اهبتشم © نامرلا رححدو نوتيزلا رجش اضيا انجرخاو |
 «اهبتشم) ]ىسرافلا ريسفتلا فو*اهرم يهباشتم ريغو## لاحوهو امهيلكىف هرخآ ىلا هلوانم |

 هج هويم عطرد ركيدكي دنشنامهن و(هباشتمريغوإكربدد دتنام ىضعس ىضعب ناتخ ردنا هكىلاحرد |

 نيطاخماي ه6 اورظنا 8 [نيريشو شرت ىخربو نيريش ىضعبو دشاببم شرت تياغب ىضعب
 هجر فك هرمث جرخا اذا 6 رمثا اذا #3 [ىتخردره ُهو] #هرمثىلا## رابتعا رظن

 عنبلاو ةذلو عفناذ امخيض دوعي فيك هجضن لاح ىلاو  هعنيو © هبعفتن داكيال اليئض
 رظنلاب نما اورظنا:هلوقل فرظ لما اذا هلوقو: .تكرذا اذا ةرملا تعني ردصم لصالاف

 ءامب ةيقسمو ةدحاو ضرانم ةتبان اهنوك عم اهجضن لاكىفو ةرّْعلا ثودح لاح لواىف

 تاريغتلا هذه لوصحو ةقباسلا لاوحالل ةداضم لاوحا ىلا لقتنتو لدبتت فك عل دحاو
 لاق +ةحلصملاو ةمكحلاو ةمحرلا قفوىلع ملاعلا اذهل ربدملا ميلعلا ميكحللا رداقلا ىلا دنسم
 ةهك افلا لكا بطيزا وهو ةرملا عيب زاوج هيلع فقوتي ىذلا وه عنبلا اذه ىبطرقلا

 ةريرهوبا  ىور هيلع هثداع ىلاعت هللا ىرجا ام ايرثلا ,عولط دنع وهو ةهاعلا نماتو

 اهعولطو (دابلا لها نع ةهاعلا تعفر احابص ايرثلا تعلطاذا) لاق هنا مالسلاهيلع ىنلانع

 عيبرلا لصف لوانم ةئالثلا روهشلا رخآ وهو رايأ"رهش نم ىضمت ةرشع ىتثاىف احابص

 ةميظع 4 تايآل 98 هيلارظنلاب سما ام ىلا ةراشا ه6 مكلذىفنا 8 راياو ناسيئوراذا هو

 نوعفتنلا مهئال رك ذلاب اوصخ # َنوُسْوب موقل له هتدحوو .مك]لا رداقلا دوجو ىلع ةلاد
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 ةليلجلا منلا رك ذب نانتمالا ناف نانملاو ناسللاب ةبوتلاو ةعاطلا ىلا ةيصعملا لهاو نامعلاو

 اهرجزف هوحن تردتبا هتأر املف عابس هلوحو عبس ىلع بكار ٍباشب وه اذاف هدحو

 تزف باشلا.اهتلوانق ءامرتي رش اهدي زوم يحج جدا: دج اهراملا (نيفرفتع لاعتنال يتلا

 ماعنالا ةروس مده 870

 بسح ىلع قيقحتلا قيرط ىلا كولس قيرفو موق لكلو اهقحل ةفرعمو اهل اركش ىعدتسي

 ناف 5 دف دهتجم نا لقاعلا ف تانلو ا لاعفالا سدا

 عاجش نب 0 سراونا بأ 0 د يد وه 3 لضاراعلاو رهاظملا

 ةرذقم هيرب عقو ىتح بلطلا ىف نعماف نامزك كلم وهو ديصلل جرخ هللادةحر نافوكلا

 كترخا نعكاندب تلفت هللا نع ةلفغلا ةدهام هاشاي هل لاقو هلغلس هنلااند املف هنع كالا

 ةعيرذ اهتلعشط هتمدخ ىلع اهب نيعتستل ايندلا هللا لاطعا امتاكالوم ةمدخ نع كاوهو كنذإبو

 0 زوحعلا تب تباغ مث بذعاالو دربا الو هنم ذلأ ا تبرشام لاف هبرشف هاشلاىلا هقاب عفدف

 رطخم نيح ىلا هترضحاالا ”ىش ىلا تحتحااق ىتمدخ ىلا هللا اهلكو ايندلا هذه باشثلا لاقف

 كمدخ نمو هيمدخاف ىتمدخ نم اينداي) اهل لاق ايندلا قلخ امل ىلاعت هللانا كاب ام ىلاس

 مهضعل دشناو ناكام هنم ناكو بان كلذ ىارإاةلف فسح

 كمعن نم رورسلا ىدنع رادو + كمدخ نم ترص ناالل تمدخ

 كدنحنتترصنا يوحتا + ىتق رطت ؛تاثداحلا .تناكو

 لزتا ىذلا 8 ىللاعتهللاىا © ودو ذه كبانج نع انعطقتالو كبابل نيمزالملا نم انلعجا مهللا

 | انتمظعب ه6 انجر اف 9 لاقف ماكل ىلا ةييغلا نم تفتلا مث رطملاوهءاصاخ 2 ءام ءامسلا نم

 | بيب ىا 46 هب له هلاماذعت عملا ظلي هسفننع ربعي مظعلا كلملاناف طال ة ظعلل نونلاف |

 حافتلاو نامرلاو ريعشلاو ةطنخلا تانك تبني 6 “ىش لك تاين ف هتدحو عم ءاملا كلذ

 تانلاور تيتزورر الثمي نييللاك هتان منح 1ك نوكيا مزليالف :صصخم ”ىبثف اهريغو

 فنك ليقناف + مجنلاك نكيملوا رحشلاك قاس هلزاكءاوس تايمانلا نم ضرالا نم: جرخام
 | .قفتسم ىلا هللاو_سسلا ليف دانيتم_نوكير سيبلاو لعافلاو رجاننارا دعب نطل ملا اذ

 ىلع رداق ىلاعت هللاو هلدول وع سلو تانللا ىلا ىدؤيب بيس رطملا نال ىلو + بابسالا نع

 لعف هنكمملاذا بيسلا كلذي انعتسم ببسلاب.لعافلا نيك رطملا نودب تابنلا تابنا

 ةلا مسلاناف مسلابالا حاسلا دعصينا 5-95 ناسنالان اك ببسلا كلذبالا ”ىثلا كلذ

 نودب حطسلا دمصينا هنكميهنال هللا ملا نكيل م الاب حطسلا دعصاذاهلا رهاظلاو دوعدلل
 متن لاو ليصفتس ًاديدقو جار حالا نم ىلحاام اسفتو عورش 6 هن انجرخاف # بلا

 ىثلا ىا وهو رضخا ىنعع  ارضخ 8 اضغ أنش هلقاسال ىذلا تابنلا نم انجرخاف ىا

 ةفد هنم جر ” وه ةيلان م يراخلا تبانلا ,لتا نم مهتم وكاعلا نم جراخلا رضخالا |

 بوبحال مظتنملا لبتسلاوه 4 اك ارتم بح ف بعشنملا رضخلا كلذنم جر ,< .ىايازضخلا

 أ لاح ىللصفت ىف عورش 3 لخنلا نمو لي ضروس هاه .٠ قعر يرطعل قوف' اضع ةكداقلال]



 مخ 7 ج٠ عباسلا ءزإلا

 امهيلا اهتفاضاو رحبلاو ربلا ىف ىلإلا تاملظىف ىا هرحبلاو ربلا تاملظف اهب اودتهتل ا
 قرطلا اهب اوفرعتل ىدادلبا لاق« كلذ دنع ققحن امنا اهم ءادتهالا ىلا ةجاحلا ناف ةسيالخلل

 رئاسلاهلعجام موجنلا نمناف نفسلا ىف ةملظملا ىلابللا ف راحبلا جل وزوافملا ىف دب ىلا داب نم

 هل رهظيل هفلخ اللعجام اهنمو . هراسي ىلع هلعجام امنمو .هنيمي ىلع هلعجام اهنمو .ههجو ءاقلت |
 ريغو نيطايشلا ىىرو ءامسلا ةنيز اهنا ىهو رخا دئاوف موجنللو .هتغب ىلا هيدؤتىلا قيرطلا |

 06 نوملعيموقل #8 الصف الصف انتردقىلع ةلادلا تايآلا اني, ىا 46 تاي الالصفدق الي كلذ
 سفن نم هي ةدحاو سفن نم 0 مكترثك ع م 6 ؟ أشنا ىذلاوهو 0 امهم نوعفتنملا مهناف

 ةثدحم سانلا لك راصف مدا عالاضا نم عاض نم ءاوح ا قاخو هنم اعيمجانقلخ هناف اهدحو مدا

 اهيوبا ءامنم ةقواخن ىهىتلا يسم نم هنيوكن ءادتبا ناف ىسيع ىتح ةدحاو سفننم ةقواخم
 اضعب مهضعب فلأي ناىلا برقا اوناك دحاو لصاولا اوعجر اذاسانلا نال اذهب الع نماماو

 دق حور قلخ كاذك هنم هدالوالعجو ءادتبا مدا قلخاك ىلاعت هللازا ةراشالا لهالاق ©

 ناكفدحور نم حاورالا قلخ مث (نئجور هللا قلخام لوا) لاقمكاورالا لبق ملسو هيلع هللا ىلص

 م اشناىذلاوهالىلاعت هلوقريشي هيلاو حاورالاابا سو هلع هللاىبص دمت ناكو رشبلا ابا مدآ |
 ءادتسالا ىلع عوفر ىمنم ردصم امهنم دحاو لك عدوتسمورقتسفا » «ةدحاو سفن نم

 تحنوا ماحرالا ف عادبتساو ضرالاقوفوا بالصالاىف رارقتسا مكلف ىا فوذحم ربخلاو
 بلص ىفتلصح ةفطنلا نال اهل اعدوتسم مالا محرو ةفطللارقتسمبالا بلص لعجو ضرالا
 ناكام اهعدوا لجرلان أك ةعيدولا تهبشاف ريغلا لعفب مالا محرىف تلص>و ريغلا لبق نهال بالا

 دببل لوقدشناو كبحاصب قحلتن ا كشويو كلها ىفةعيدو تنامدا نبااي نسما لاقو*هدنع !رقتسم
 عئادولا در” نا امو ,دبالو * ةعلدو الا نواهالاو لاملاامو

 بئاصلا لاق : تانامالاو عئادولا نماضيا بلقلاو
 تيتحرأد هاكنزاو قحا تنامادزد #7! رادتنام[ دناددرك كد: نهبوكبا ارت

 ه6نوهقش موقل#9 اهرئاظنوةيآلا هذهنم رشبلا قلخ ليصافتل ةنيملا تاي الات هفدقل |
 | عمو نوملعي موجنلا ركذ عم ركذ امتاو رظنلا ققدتو ةنافلا لامعتساب قئاقدلا ضماوغ
 كشالو سفنالا تايآ ىلا اذهوقاف آلا تايآ ىلا ةراشا كلذزال نوهت مدا نب قدر كذ
 ىلواوبسنا اهلهقفلا ركذ ناكف ىخاو قدا سفنالا تايآو ىلجاو رهظا قافآلا تايآ نا

 حتفلاو قشلا ىلع لدي هقفلا بيكرت لصاو ىنخلا ىنعملا ىلع فوقولانع ةرابع هقفلا نال
 قلطي امنا هقفلاف اهنم قلغتساام حتفو اهقئاقح نع شتفنو ماكحالا شي ىذلا ملاعلا هيقفلاو

 مالكلا ىنعمل مهفلا وه ةغللاف هقفلا ىدادخلا لاق * رظن قيقدتو ةقاذح هيف نوكي ثيح

 طاسشسالاب مالكلا ىنعم كاردتسا هنا ىنعم ىلع بيغل ا لع نع ةرابع فرعلاىف لعجدق هنا الا

 ) طابتتسالا ةهج ىلعإلعلاب فصوبال هنال هيقف هنابىملاعت هللا فصوي نا زوجبال اذهلو لودالا نم
 حصفت ةيسفنالاو ةققافآلا تايآلا هذه مث «ىهتنا دحا هجو ىلع ءايشالا عيمجب ملاع هنكلو
 دوهشلا خلا صالخالا لهاو ناميالاو ددحوتلا ىلا كرشلا لها وعدنو عييدبلا هللا عدض نع
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 | ىوننم نامالا لحن جري ةراشالاو © سكملابو قمحالانم لقاعلاو سكملابو لهاملا
 هللا الا هلال هو ةيلعا ةملكلا نم قافنلا تبم يسرخمو ّللاالاهلاال ةلك ىف ةتملا فورحلا

  نوكفؤت ىنأف 8# هدحو ةدابعلل قحتسملا # هللا 8 نأشلا مظعلا رداقلا أ ىلذ»

 هفرصو ”ىثثلا بلق ةغللاىف كفالاو.الصا هبلالبسالو هريغ ىلا هتدانعنع نوفرصت فيكف
 حابصالاو .نال رخآ ريخ 86 حابصالا قلاف ف ةيكم ةروسلا نال شيرق رافكل باطخلاو
 رجفلا دومع قلاف ىا حبصلا هب ىمس راهنلا ءوض ىف لوخدلا ىنعمم ردصم فئالا رسكب

 نكس نمهتحارتسال راهنلاب بعتلا هللا نكسي ةكانكسلبللا لعج و هرافساو راهنلا ضاس نع

 سمشلاو# (هنف اونكستلا ىلاعت هلوق نم قلحلا هف نكسوا هب اساّستسا هيلا نأمطا اذا هيلا
 ىلاعت هناف تاقوالا اهب بسحب ةفلتخم راودا ىلع ىا # انابسح  امهلعجو ىا ه6 رمقلاو
 رمقلا ةكرحردقو ةئسىف اهتدود متت ثيحب ”ىطبلاو ةعرسلان م رادقع سمشلا هكرح ردق
 راقلا جضنك ةعبرالا لوصفلاب ةقلعتملا طادملا مظننت ريدقتلا اذهبو رهشىف ةرودلا مثل ثمحب

 ا ددحن و رمقلا لزانم فالتخابو ملاعلاءاوق هيلع فقوتي ام كلذ وحنو ةليشلاو ثرالا روماو

 اناسح رمقلاو سمشلا لعج ىنعف ءايشالا تيقاومو نويدلا لاجآ ملعب رهش لكف ةلهالا
 نابسحلا اماو .رصن هبابو دعلاو باسحلا ىنعمي ردصم مضلاب نابسملاف . باسح ىملعامهلعج

 | اهتالرمقلا ىلع اهئايضل سمشلا ميدقتو نيمختلاو نظلا هانعمو ىلع بابنم هن ءالاا نك

 رون نم ةستقم مهراونا ناو ةيناروللا ىف اهلصاو موجنلاو روديلا نم ةكلفلاراونالا ندعم

 ىدنفا هداتقاب ريهشلا خبشلا ةرضح لاق * مهمارجا ةوفصو مهلباقت ردق لعراسملا

 | امتاو هتاذف صقانب سيل وهف زاونالا ملاءنم وه امتاو هسفننم سيل رمقلا رون هرسس سدق
 سمشلاو نوئسلاو روهشلا فرعت مل كلذ الولو حيرستاب ةفاثكلا ضورع سس كلذ

 حتي ةراث وهف لخادلا امهيناح هارث ىذلاو قوفلا ىلا اهرهاظو :نيعتلا اذه انبع رمقااو
 ساكعناب ىه اماو هف ةزوكرم تسل بكاوكلاو كلذك لعفن انااك ضمغي ىرخاو هبنبع

 كلان ةسونوت نجعلا عفدكف مجنلا طوقسك ىري ىذلاو ةفيطللا هقورع ضعبىف راونالا |
 ملعيف راهتلاو ليالا لاق مث كولسلا لها هفرعي امتاو ءامكحلا هيلع علطيال اذهو عضوم |

 ليللا هب نوفرعيف تايلجتلانم ىلت ىرخا ةمالع امهل لب ءايضلاو ةملظلاب اسيل ةرخآلا
 أ ىلا اهقاروا نم قدو جرخول) مالسلاهيلع لاق دقو ةملظلاب انه لبللا نوكي فكو راهنلاو |

 عيدبلاريستلا كلذ ىا انابسح امهلعجىىلا ةراشا كلذ إي همالكىهتنا (ملاعلا ءاضال ايندلا

 46 ملعلا  ضوصخلا هجولا ىلع اهريسو اهرهق ىذلا 46 زيزعلاريدقت © مولعملا باسحلاب

 ىدعسلا لاق : مهداعمو قلخلا شاعمب ةقلعتملا ماصملاو عفانملا نم امهيف امب

 ىروخم تلفغبو ىرا فكي ىنان ونا * دنراكرد كلفو دشروخو همو دابو ربا
 از !ناطاوفاوت بخ اقر يوان, طرشي ع واذ رج ؟ناهاؤقاو: هام كر اردت زياش امم

 مكلجال اعنا ىا 4 ملل لعج © [هلماك ترده ةكيدنوادخ تسواو] 6 ىذلا وهو هما

 روبدلاو ابصلاو بونإلاو لامثلا ةهجنم امهعضاوم فلتخم ىنلا :6 موجللا لذ عدباو |
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 ىدعسلالاق : بذعو هعزفاو هيلع بلغل ىوقا حببقلا هلمع ناكولو ىلاعت هّللامركب هنع هدرطو |
 كيت مان ودنام لمع ىازج * كيلو دنامت قامداشو مغ ْ

 مهوتذادعيو تسدوبونزا شيب دك * محو ءاجو كلم ربه كت نكم

 كلتوالأةقرخاهنم متجرخو ةقرخم ايندلا تاخد ىا (ىدارف انومتتج دقلوإ) ىريشقلالاق +
 لاقتثالا مث درجتلا مكحبالا تجرخامو درجتلا فصوبالا تلخدامو هسبلاضتإ ةقرخلا

 عقدي مكلاحالو ىنغا مكلامالف رادقمالورصح اهيلع ىأيال لاصوالاو لامعالاو رازوالاو

 باخو مكنظ ىشالتو كلش ددبتو مكلصو قرفت دقلو مكف انيطاخي عيفشالو مكلع

 مثديرفنلاب مث ديرجتلاب نوكي هللاىلا “حلا نا ةراشالاو © ىريشقلا مالك ىهتنا مكس
 ةرخ الاوايثدلا نعد رفتلاوه ديرفتلاو.اهي قلعتبامو امدلانع درحتلاوه ديرحتتلاف.دحوتلاب

 نينوكلا تاقلعت نع ادرج احور ةقلخلا ءدبىف ناكاك امهب قلعتلانع الاخ هللاىلا اعوجر

 بلاقلاب هقلعتل بق حورلاةقلخ لوا ىندي 6 ةيملوا مانقلخاك ىدارف انومّتتج دقل )) هلوقك

 ريسلا فدبعللف( م انروص مث مك انقلخدقلو) لاقو رخآ اقلخ ءانأشنامثإ) لاقاك ةيناث ةقلخ هناف
 ءارو مك انلوخام متكرتو )ل لاقأك ةرخآآلاو اندلاع ديرفتلاو ديرجتلاب ىسو بسك لالا
 ( ءاكرشمكف مهنا متعزنيذلا مكءاعفش مكعم ىرتامو )ل نينوكلا تاقلعت نمىنعي ( مكروهظ
 ءاهتنادنعاهنمو ( مكب عطقتدقل) ىلاعت هللا ىلا كتلط وتاهنا متتنظىتلا لاوحالاو لامعالاىنني

 ةزعلا تاقدارسىلا دبعلا لصواذاف للا ىلا مكلصوناهنا ( نومعزت متتكام مكعلضوإل 18

 كلملانم نيرئاسلا ريس ىهتنموهو ىهتنملاةردسدنعارعملا ةإل ليئاربج ريس ىهتنا كريس ىهتنا
 دبعلالصوتل ةيدحاولا تافصب ىجتلا نع ةينادحولا ضبف لوبقلدحوتلاوهدمحوتلاو سنالاو

 عطقنال ةيبوبرلا تايذجب ةيللزالا ةيانعلا هكردت+ واو ةدحولا ماقمىلا كبرىلا ىبجرا ةبذجب

 تاليوأتلا ف اذك مهفاف مولعم ماقم هلالا انمامو لوقيوهو ةردسلاىفقبوهللاب لاف ريسلا نع

 دوزبلا عيمج مما ىهو ةبح عم ٍبحلاو .ةناباب قشلاقلفلا * بحلا قلاف هللانا © ةيمجتلا |
 ةنحلا قشي ىا تاننلاب بحلا قاش ىنملاو اهوحنو ةرذلاو ريعشلاو ربلاك اهتاوذب ةدوصقملا

 لخادىف دوجوملا ”ىشلا وةاون امتدحاو 6 ىونلاو 3 رضخا قرواهنم جرخبف ةسبابلا

 ةاونلا قشي ىا رجشلاب ىونلا قاش ىنعملاو اهوحنو رعلاو شمشملاو جوخلا ةاون لثم رفلا
 ىا هلبق امل ناب 86 تيملانم ىحلا جر خب 8 ناصغاو قاروا تاذ ةرجش جرخبف ةيلصلا

 ةفطنلاك # تيملاجرخمو  بحلاو ةفطنلانم وميالامم تابللاو ناودلانم ومتام جرخي

 ذاسجم تيملاو ىحلاف بلا قلافىلغ فوطعم وهو تابنلاو ناويملاك :6 ىلا نم » بحلاو
 سحلا ةعبتتسملا ةايحلاب افوصوم نوكي ايف ةقيقح ىملاو ىحلاب ىعانلل اهيبشت دماجلاو ىعانلانع
 هنأشنم اللا نوكت نم ةانلا ةفضنع الاخ نكي ايف ةقيقح تمملاو ةيدازالا ةكرملاو
 ةضيب ةجاجدلانمو ايح ارششب ةتيملا ةفطنلا نم ج رخي لاقو ةقبقملا ىلع ظفللا لمح نم مهنمو

 مالسلاهيلع ميهارباب قح فاك رفاكلا نم نمؤملا جرخم امهنع هللاىضر سابع نبا لاق * ةتيم
 نم ملاعلاو سكملابو عيطملانم ىصاعلاو مالسلاهيلع حوت دلو قحىفاك نمؤملانم رفاكلاو

 (لهاجلا)» ٠
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 منكر كد ناهيناج تخرهكىزور * دروارب تلاحخ هنرو منك ىراك

 ةرودىف زربا اماو اننوئجم ىا لبقتسملا ىنعيوهو ءازهلاو باسحلا 6 انومّشسج دقلو 8: |

 46 ىدارف إلف ةرخ آلاف نييذعمي نحنامو انئدلا ىف ادالواؤ الاوما رثك |نحت ءارقفلل افآفحستسلاو |

 نيهبششمى ا ىدارفريمضنم لاحوا دارقنالا ىف اهيلع متدلو ىتلا هّئرهلا ىلع ىا ىدارف نم لدب

 اذك جرعلاو صربلاوحتايندلا ىف ناكام ”ىشمهب سيل ىا امهبالغ ةافح ةارع مكقلخ ءادتبا
 5 هللا ىضرةئاع تلاق ( الغ ةافحةارع ةمايقلا موب نورمشحم مهنا ) ريا ىفو سوماقلا ىف

 نظن الهش أس لثموتا مهنم ”ىرما لكل ) مالسلا هيلعلاقف ةتلذك ةالاو لكرلا اوصاف

 4 انلوخام متكرتو إف ( ضعب نع مهضعب لد لاجلا ىلإ ءاسنلا الو” راسل ىلا [لاحيلا

 عايتالاو مدخلا ىا لوخلا كيلمت ليوختلاو :ةرخ آلا نع هب ملغشف ايندلا ف مكملع هب انلضفتام
 اري اولمحت لو أيش هنم متمدقام 6 مروه ءارو ف 8: ءازج ريغىلع ءاطعالاوا لئاخ مهدحاو |

 مهعم تبقف ةحللاصلا لامعالاو ةحبحصلا كانعلا ىلا مهتمها وف رص مهنا نيئمؤملا فالخب

 ىدارفاورضحام ةقيقحلا ىف مهف ةماسقلا لفحىف مهعم ترضحو مهروشىف

 ىوش ركاش دبا هناخ ركشرد * ىوراجتلا هراو احنا نوج |
 مكتب وبر ىف للءاكرش ىا 6 ءاكرش مكهف مهنا تعز نيذلا 9+ مانصالا 6# كءاعفش مكعم ىرئامو'9# ١

 ىا نيثيثلانيب عج لاقياك مكي ععقتلا عقو ىا 6 مكي عطقتدفل ل مكتدابع قاقحتساو |
 'ىث عفد ىلع اوردَش مف ؟ؤاعفش اهنا 6 نومعزتمتاك ام وه عاضو لطب ىا هك مكنع لضو

 ىلاعتهلوق ىلا ىرتالأ مظنلاقايسل بسنالاوهو مكتيوبرىف للك ذاك + اهناوا "مكتع|باَدِعلا نم

 دالوالاو لهالاو لاملاىهه» ةعبرا ءادعا ناسنالل نا عا 520 مكيف مهلا مم ر نيذلا

 :داه يشلاةلك هةعيراءاقدصاو .مهنماديحو اي تملا عم ربقلا ىف لخ دن ال هو ءاقدصالاو

 قسالف تملا بحعصتق ىلاعت هللا دنع عفشلو ريقلا ىف لخ دن هو هللارك ذو موصلاو ةالصلاو

 بحاصمو ىوقتلاوههل سآل ل صحت ىف َىَبْسِف هدرفتو درجت ىف زكفتنا لقاعلا لعف .«ادنخو

 مرك اهيرك لمعلا ناكناف هربقىف هعمنفدي ناسنالا لمسنا ) ثيدحلاىفو اصلا ل.علاوه

 مظاوهعّورو هبحاص عزف ائيس المع ناكناؤ لابولاو باذعلاو لاوهالاو ديادشلا نم هامحو

 ىفالالاق *( لابولاو باذعلاو لاوهالاو دئادشلانيبو هني ىل+و هبذعو هقيضو هربق هلع

 مسن اثلا فرصتاو .ىوملا ضعي نفد ام هلا نفلا دالب ضدي ,نيلباصلا ”نطعي نلعا تم تلدقأو
 لاةف تناشياكحي واصلا خيشلاهللاقف دوسا بلكربقلا نم جرخ مث افينعاقدو اند ربقلاىف

 | اراختفا اولاقنيحتلزت ا (باطخلاو هللا ما ىت أ ىلاعت هلوقك هققحتل ىضاملا

 | دي ةرملوا ؟ انقلخاك و ايندلا نمدومترث ا امرئاسودالوالاولاومالا نعني درفنم ىا درفعمح |

 | هرو:وهربق هع عسوو رمشبو هم اص سنا الناطلا ناكناو هملساامل ناكناو هبح ال كد 6 ا او طل 31 2 1 ّّظ

 أ اهتاوخاو سل ةروس هك تدجحوىف لب لاق هف ما كيف ترضلا اذهف لاَقِف تنملا ل< انا

 | حاطلا هلمع ىلع بلغ حاصلا هلمع ىوق امل هنا رظناف تدرطو تيرضو هنيو ىب تلاحف ٠

 | [ تدومو تلصوزا دوبامث نايم هنآ تشك عطقنم ] ىنشاكلا لاق + امهنيب عمجا عقوا

 اا اا ااا ملا ا يي مي



 مج 14 >- مياسلا ءزجلا

 مكحاوراىا «مكسفنا اوجرخاو# نيلئاق باذعلاب اهوطسابوا كتقدحو 335 نم عزنا لح
 روك ذملا جارخالا ىلع مهلةردق الفالاو فينعتو ظيلغت مهنم لوقلا اذهو كداسجانم انبلا
 دتمملا تقولاوا ةتامالا تقو ىا 6 موبلا # انيديانم اهوصلخو باذعلانم اهوجرخاوا

 نوهلاو ةناهاو ةدشل نمضتملا باذعلا ىا ه# نوهلا باذع نورت 9 هلةياهنالامىلا هدعب |

 كيرمشلا ةيسنو دلولا ذاختاك 46 قحلاريغ هللاىلع نولوقت متتكامب 8 ةراققحلا ىاناوهلا

 اهيزونضؤتالو اهيف نولمأتتالف 6 نوربكتست هتايآ نع متنكو ف ابذك ىحولاو ةوبنلاءاعداو
 ناحيرلانم رئاضو كسمااهبف ةريرحمب ةكئالملا هتنأ رضتحا اذا نمؤملازا ) ثيدحلاىفو

 ةيضرم ةيضار جر خا ةببطلا سفنلا اهتيا اهل لاّقيو نيجعلانم ةزعشلا لستا# هحور لستو
 ناحيرلاو كسملاكلذ' ىلع تعضو هحور تجرخ اذاف هتماركو هللا حور ىلا كنع ايضيمو

 هيف حسم ةكئالملا هنأ رضتحا اذا رفاكلا ناو نييلع ىلا اهب عبو ةريرحلا اهيلع تيوطو

 | اطوخسمو ةطخاس ىجرخا ةئيمحلا سفنلا اهتيأ اهللاقيو اديدش امازتنا هحور عزنتف ةرجج
 اتوصىااجسشناهلناو ةرماكلتىلع تعضو هحور تجرخاذاف هباذعو هللاناوه ىلا كيلع

 ١ ةراشالاو © هللاهمحر ثبللا ىباريسفتىف اذك ( نيخس ىلا اهب بهذيو حسملااهيلع ىوطيو |

 تارظنو تارطخ هللا نم مهل تالاحلاو ديجاوملاراهظاو تاقعزلاو هوأتلاىف نؤاري نيذلانا

 ءانعم ىفو روز ىبوث سبالك كلعملاع عبشتملاو تارسحلاو تارفزلاالا ببصن اهنم مهل سيلو
 اودشنا

 3 اكن ىب نم نيت * دودخىف عومدتبكسنا اذا

 مهلتو باطخلا صئاصخ مهرارساىملا قلي+و ةراشالا لهاو نيئدحلا ةلزنم هسفنلزت ىذلاو

 هللا ل زنااملثعي نوءلكتي مهنا نوعدي نيذلامالكلا ف نوقهيفتيو نوقدشتي نيذلاو اهب مهسوفن
 ةرضه رهظتو نيملاظلا نم مهلكف نيلماكلا نيلصاولا هدابع بولق ىلع رارسالاو قئاقحلا نم

 | اهقلعلاهرك بلاقلانم سفنلا جارخاو ندبلانع حورلا قلعت عاطقنادنع مهئارتفاو مهملظ 0

 ةكئالملاذا ةيورخالا تاوهشلاو ةسغلا قئاقحلا ةذلنم اهنامرحو اهتاذلو ايندلا تاوهشب

 بذكلاو ءارتفالا بسحب ةقلعتم ىهوةدشلاوناوهلاب مهسفنا عزنل مهيلارهقلاب مهيديا نوطسبي

 ناوهلاو عزنلا ةدش نوكتف تاقواخلا فانصاب ةسايرلا بلطو قلخلادنع ةلزنملاةعفر ءالختساو

 متتكو قحلاريغ هللا ىلع نولوقت متنك ا نوهلا باذع نوزجت مويلا ) لاقاكاهب اهقلعتردقب

 لعلو مكل سيلا نؤارتو اهنع نوضرعت مكسفنا ىف ةعدوملا هناي ىنعي ( نوربكتست هناي نع
تيالتاقواخلا فاصوا نع اهقلعتو مايا ةثالثوا نيمويوا موس ندبلا نع عطقتي سفنلا قلعت

 | عطق

 ملالا باذعلاوهو ادبا ةدشلابعزنلا باذعف مهو دبالا ىلا رافكلاو رسشحلا ىلا هلعل و نينسلاب
 ةاصعلا ضعب نع  ىكحو  ادجمهفاف ربقلا باذع ةلاخلا هذه حن اتننمو ديدشلا باذعلاو |

 كيذكمث هبف اهودجوف رخآ اربقدل اورفحف ةميظع ةبح هيفاودجو هربق اورفح املف تامهنا

 هللانم ترهيالهنا اوأراملف اهنودجر بق لكىفو اربق نيثالثنم اوحن اورفحنا' ىلا ربقدعباريق
 ظفاحلالاق : هلمع هةحلا هذهو اهعم هونفد بلاغ هللا تلغيالو براه

 ( ىراك)
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 | رع ناو“ انطابو ةاا؟هالق لدتلاوزهيقن يللا اولقا هوك انحتع كول فلكر لع انراق

 لوعفمهيابذك هللا ىلع ىرتفا ن نم قف هريخ هيلظا قه دحا ال ىا ًادتم ماهفتسا # نمو

 ىندعلا بَوَسالاَو باذكلا ةملسسك امن هثعب ىلاعت هنا معزف هلعتفاو ابذك قلتخا ىأ ىرتفا
 بصتو مالسلا هيلع ليعامسا نيد ريغ نم لوا وهو ىمل نب ورممك اماكحا هلع قلتخا وا

 لاق *(رانلا ىف هصقرخم هتبأر) هقحف مالسلا هبلع لاق ةيئاسلا بيسو ةريحبلارحبو ناثوالا
 لصف رهاملا كانطعاانا رثوكلا ةروس ةضراعم ىف لاق اك نهكتيو عجسب ةمليسم ناك ةداتق

 ىااعملا دساف الاو ظافلالا لفاسزاك فكر ظناف رهاجلاو رئاكملا كايفك انا رجاهو كيرث |

 هلعلاقف نيلوسر م !سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لسرا دق ناكو ةوبنلا ىعداف ىتلاو |
 تبرضل لتقتال لسرلا نا الول) مالسلاهيلع لاقف منالاق (ىن ةمليسمزا نادهشتأ) مالسلا

 اريكف بهذ نمناراوسىديفف عضوف ضرالانئازخ تينامئانانا اني) ثيدحلا فو( امكقانعا |

 بحاص امهنيب انا نيذللا نيباذكلاب امهتلواذ اهذق امهتخفنق امهخفناناىلاىحوافىناهاو ىلع |

 | اهعني دنلل ديقلاك راوسلا نا نيباذكلاب اهلا هجحوت قضاقلا لادم ةجاعلا الخ اني هءاحنم

 بحاص لتق اهرما ذافن نع نادصيو هتعيرش ةضراعمي ناموَعي ناباذكلا 11ذكقت سلكلا لع

 غلب املف ىمليدلا زوريف هلتق مالسلا هيلمت ىلا توم نك لعق ىسعلا دوسالا وهو ءاعنص

 قيدصل ادهعفف ةملسم وهو ةماعلا بحاص لتكو زوربف زاف لاق مالسلا هيلع ىنلا هلق ربخ

 | لكاس ىف ىناثلا رف ةلهاطا ى ساكأ رح تلك لات لك انف رس لام ولا هلك |

 هك 'ىشؤي هللا حوبملهلا لاخلاو ىا هي هيلا حونملو 2 ىلاعت هتهج نم :4 ىلا ىحوا لاقوا هي

 تلاؤئاملق سو هبلع هللا ىلص هللا لوسرل بتكي ناك حرس ىبا نب دعس نب هللا دبعك الصا ظ

 كراشف) هللادبع ب خا اقلخ هانأشنام) غلب املف نيل مقلالسنم ناسنالا انقلخدقاو)

 كلذكف اهبتكا ) مالسلا هيلع لاقف ناسنالا قلخ لصف نم ابجعت «نيقلاخلا نسحا هللا
 ١ كاب حوا انقل تلزن 0 هلؤق ىف ىا.اقداص .دجم 0 لاقو هللادبع كشف (تلزت

 ىعدا نا ”ىلعف لاق م تلق دقل ابذاك ناك نّئلو هلثم نوكا انا قيقحتلا ىف هيلا ىحوا 66 |

 | حتف لق مالسالا ىلا عجر من نيك رشملاب قلو مالسالا نع دتراف هلثم حولا لوزن
 | لزئاام .لثم لزنأس لاق 8 نمو ىلا ه6 نمو 9 ورمب .ماللاهيلع ىنلا كزتذا:ةكم |

 « نوملاظلاذا ىرتولو 88 اذه لثم انلقل ءاشنول اولاق نيذلا نوثزهتسملا مهو هي للا |

 ىرتواو ىا هلع فرالاةلالدا ىفوذحم ىرت لوعفمو مسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسرل باطخلا

 سنجلا نيملاظلاب دارملاو ةلمخلا ىلا فاضمذاو هربخ هدعبامو ًادتبم نوملاظلاف . مهذا نيملاظلا

 اسماتيأرل تقولا اذهىف نيملاظلا ىرتولىا ىوذحمول باوجو مهريغو ةئبلتملا مهف لخدنف

 هرمخ نم ةيلاغلا ةدشلاىهو ةرمح عج . هتاركسو هديادش ىا ه# توملا تارمعىف ف اهظع |
 2 5 أ

 اوطساب 88 باذعلا ةكّتالم نم هناوعاو توملاكلم ىا ه6 ةكئالملاو  هاطغو هالعاذا ءاملا |

 هيلعنمىلاهديطسب ىذلاحلملا مزالملا يرغلاكىا ظلملا ىضاقتملاك مهحاورا ضبعب 6 مهيديأ
 , ىناكمنملازاالو ةعاسلا كيلعلامىل جرخا هللوشو هلهعي الو ةيلاطملا ف هيلع هقنعيو قحلا



 لقال ىلاعت هلوق ىفام كلاثلاو + هبلا نسحاو هزاجاف ىلكلامحش تباذاف ةلعلا هذهب الا مهلا

 ديعسولا خيش ] ىسرافلا ريسفتلا ىف لاق * تاراشالا لها نم تارابعلا فئاطل نم هللا

 غطقناو سوه هاوسامو سب هللا هكمدومرف (مهرذ مث هللا لقإل ةلكرذ هرس سدق ريخلا وبا
 ورفادوا ريغ (مهرذ مثإل دادوا ىوس لد 6 هللا لق ) هكمدومرف مالسالا خيشو *سفناا '
 [ءاوسام عدو هللاب كللع هكتفكم دوخ باكا ضعباب ىلشو «راذك

 همهذ لسكيو رابس ب اراد * همهز لصاح تسلد ةقرفت نوج
 وهلوبعل هناف هاوسامع عطقنيلف ىلاعت هللا ىلا لوصولا دارا نم نا ىلع لدت اهتراشاب ةيآلاف
 عبارلاو *هاوسامي لاغتشا نم اًظفح نا هناحبس هللا لأسن *”ىش ىلع سيل بعاللاو ىقاللاو

 براي تلقف مانملا ىف ةزعلا بر تيأر لبنح نب دمحا لاق *هدئافو هتليضف نايبو نآرقلا حدم

 ريغبو مهفي لاق مهفريغي مامهفي براي تلق دمح اي مالك لاق كيلا نوبرقتملا هببرقتام لضفا ام
 جرمعالا نديم نعو#ةءارقلا رجا ادعام هتدح ىلع رجا هلو هسأربةدابع فحصملا ىلا رظنلاو مهف

 نورفغتسووهلنوعد,نولازيال كلم فال ةعبراهث اعد ىلع نما اعدم همتخو ةلارقلا ًارقنملاق

 مايالا لئاواىف نأ رقلا متم ىتح دهتجمي نا لقاعلا ىلعف# حابصلا ىلا وا ءاسملا ىلا هيلع نواصيو

 نآرقلا عت نم مريخ ) ثيدحلا ىفو مهرافغتساو مهئاعدىف ديزتسيل ةيئاتشلا ىلايللاو ةيفيصلا

 ءازج دصبالو اضوع بلطي الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىدتش نا ىتينو (هملعو
 هت وعد ىلع مهنم دحاو لك مدق ثيح ءاسنالاب ىدتقو ىلاعت هللا ىلا برقتلل لعب لب اروكشالو

 لالح هلىهف لعل ةيارجلا ذخا نم ةيدمحلا رارسالاىف لاق * «ارجا هيلع مكلأساال) هلوق
 تسرد اذا نآرقلا ةفيح ذختال اضيا هيفو .مارحهيلع ىهف ةيارجلا ذخأل لعت نم نكلو
 | نا نارقلا ”ىراقل ىتشو ءاملا كلذب ىنشتسي انلبق نم ناكو ءاملاب اهوحمب لب بتكلل ةياقو
 ناف مكتاوصابزا رقلا اونسحو نآ رقلاب نغتبل نم انم سيل) ثيدحاىفو هتوص نسحيو دوج
 ناحلالا ديدرتو منرتلا لبقو ءانغتسالا ىنغتلاب دارا لبق ( انسح نار قلا ديزي نسحلا توصلا

 نم لاق هنا ىناسغرملا نيدلا ريهظ نع و رارسالا ىف اذك ةغللا لها دنع برقا وهو

 لاقو * ةعيرشلا جاتل ةيادهلا حرش ىف اذك رفكي هتءارق دنع تنسحا اننامز ”ىرقمل لاق

 ان ؟رق) ىلاعت هللالاق ”ىراقب سيل هنالرجالا قحتسيالناحلالاب نأ رقلا ارق نم ةيزازبلا ىف
 مهدحالاقف مهدنعتوصلا قران ع هاسلج ضعب جاجحلا لأسو *ىهتنا (جوعىذريغ اس سع
 لئللا فوجىف ىلاعت هللا دانك اه توصلا نسح. ىزراق توص نم قزا انوص تءعمسام

 ملا هوت واعظ ام انما كلتا نأ نمسا انوع :تفيسآم دنا لاقوة نسل كلذ.لاق
 هللاوال ىميمتلا ةمقلع نب ةبعش لاقف ءانسحاو لاقف مالغب ىرسشيف تا ىنتأبف اريكب دجسملا
 مت ىباي متي جاجحلا لاقف ناوخلا ةفخفخ عمساف اعئاج نوكأ نا نم ىلا بهتا تعمسام
 سناو هللا بحا نق سانلا براشم ىفالتخا ناب ةياكجلا هذه نم دوصقملاو دازلا بحالا

 قسفلال ها ناحلاو ةيقسوملا ماغنالا نم ايشاحتم ”ىراقلا ناكو .ضارعالا نع درجنو همالكب

 ةكحجالا لا

 كيلابلجا ردقا يف مهلا الا ءاود ىدنع نكلإبن | هل ربع لو عا 'تيكف: رات ف علام قو



 ردالو قلاكا زدق رذهأل :قؤاحلا“ نأ لوالا رونا تايآآلا قو © تاماكلا را ل
 مأعنالا ةرو- مهي 168 جم

 ةيتافصلاو ةيئامسالا تانعتلا نع هدرحو هتاذ هنكراشعا

 ناجح سمع دوخ لاخوت دحنكن رد لاخ

 مهضعب لاق اك ةميدق ةل آب هفرع نمو فراعريغ ةقبقحلا لءوهف ةقولحم ةل آب هللا ف رعنم لكف
 هب ىذلا ةسوبرلارون ضيف لوبقىف هدادعتسا ردق ىلع نكلو هللا ف رع دقف ىبرب ىبر تفرع

 رغالا لابن تاور ءازدق وتب ةناوالشت دلة كتاف هاذ ثمل ايتآل رذف لع تان م
 تسمو تاذركو ”تاذ: ةدثناد "ع «تلسوتر تايضآ ؟راوحترد :مدارخاه نك

 نمسلاكلملا نبا لاف *لوزنلا بيس ف فرع م نمسلا مذ ىناثلاو * بابرالا برو تارتللام
 مظعلا لجرلا ىنأل) ثيدحلافو ةقلخ نوكيامال لكأملا ىف عسوتلاب ايستكم نوكيام مومذملا

 ةميقلا موي مهل مقنالف مكش نا اوارقاو ةضوعب حانج هللا دنع نزال ةمايقلا موي نيمسلا

 مهل ةنسحالف باذعلاب ةلباقم مهلامحاو مهل باوثال هنا ثيدحلا اذهىنءم ءاملعلا لاق * ( انذو

 هقفلا نم هنو هترك ذتىف ىطرقلا لاق «رانلاىفوهف هلةنسح النمو ةمايقلا نيزاوم ىف نزوت |

 اللتي لبا 0راكملا نع:اهي كافشالاو نعال فلك لك كلذ ق انا معكم قل "نحس مذ
 عورفلا ىفو * ىهتنا نمسلاو هفرتلا هبىنتملا ةيافكلا ردق ىلع ئازلا لكالا ةرثك ميرحت
 ةتالصو همولص نم ةنكعل ناك نا:هنلعووجأمو هس كال عفدل ناك نا ضرف لكالا نا

 ىحتسالتلو دغلاموص ةوق دصقل الا عبشلا قوف مارحو هتوق ديزيل عبشلاىلا حابمو اما

 هريس سدق ىدعسلا لاق : هفيض

 ىمحاي ندا مكشوب نانح * مدا دازروخ هزادناب

 ىهت تشكحلز دعلي ةلموب 5« "نكح نااؤر نع ايراد
 ىفو ( نيمسلا ربخلا هركي هللا نا ) ثيدحلا ىف ةئسملا دصاقملا ىف ىواخسلا مامالا لاق *

 | ىفاشلالاق + (نيمسلا ”ىراقلا ضغبي هللانا) ةياور ىفو (نيمسلا بلا ضغسل هللانا) ةاروتلا

/ 

 أ

 أ

 لقاعلاوركشبالهنال لاقملو هلل يقف نسملا نب دمم نوكي نا الا طق نيمس حلفاام هللا هنحر
 مهلاعم محشلاو هثاعمو هايئدلوا هداعمو هترخآآل مهي نا اما نيتلا- ىدحا نم واخمال
 ىف كلم ناكىفاشلا لاق مث + محشلا دقعب متاهبلا دحىف راص نيينعملا نم الخ اذاف دقعنيال
 اللاق اذه ىل ىنع فن ةلح اولاتحا لاقو نيسطتملا عمش ادج محللا نشك لوألا نارا

 كلذ ىنجلاعيأ لاقو هرصب هيلا صخشاف هوثعبو اببطتم ابيدا القاع الجر هلاوبقنف اوردق اه |
 قفاوي ءاود ىأ كعلاطىف ةليللارظنا ىنعد مجنم ببطتم لجرانا كلملا هللا حلصا لاق ىتفلا |

 هرمعنا ىلع لدي كعلاط تيأر لاق نامالا كل لاق نامالا كلملا اهيا لاقف هيلع ًادهف كنفشاف |
 الاو ىنع لخف ةقيقح ىلوقل ناكناف كدنع ىندبحاف كلذ ناب تدرا ناو كجلاءا ىتُف رهش

 عفريإم امم هدحو الخو سانلا نع بجتحاو ىهالملا كلملا عفر مث هسيخل لاق ىنم صتقاف
 نورمثعو ةينامثكلذا ىضمو هل فخو لزه ىتح امتدادزا موي خلنا الك مايالا دعي هسأر

 بنغلا معا نا نب هللا ىلع نوها انا كلملا هللا عا لاقف ىرتام لاقف هجرخاف هللا ثعبف اموب

 © ثل  ه  ناببلا حور )

|| 

|| 
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 ديك تل ديفم دقرامضاب هنولعجت لعاف نم لاح متملع هلوتف .عئارشلاو مولعملا نم باتكلا نم

 اوتيب مهنا ىله اهبشت ةريغ نكميال نيعتم باوجلا ناب اراعشا مهنع. بيجي ناب مالسلا هيلع.
 «مهضوخىف » مهكرتاو مهعد ىا 4 مهرذ مث 92 الصا ملكتلا ىلع اوردَهب ملوءاومخلاو |
 ةحم لا مازلاو غبلبتلا الا دعب كلع الف نوعرشي ىا هنف نوذوخم ىذلا مهلطاب ىف ىا ْ

 لمح نم لكل لاقيو نوبعلي وا مهرذ ةلص فرظلاو لوالا ريمضا!نم لاح هك نوبعلب 3#

 وه هنا ملعيل هب هفصو : هانلزلا باتك © نآرقلا 5 اذهو  بعال تنا امنا هعفتي الام |
 نم ةحاصفلا هذه ىلع هظافلا بكرت سلو ليريج ناسل ىلع ىحاولاب هلازنا ىلون ىذلا |

 ةيلمعلاوةيرظنلا مولعلاب طاحا دقو فيكو عفنلاو ةدئافلا ريثك ىا  كرابم 8 لوسرلا لبق

 لاما اما اهنم بولطملاف ةيلمعلا مولعلااماو .نآرقلا هدافا ام لثم رومالا هذه ةفرعم دفب
 امهنماش دحنال كناف رثثلا كيب نداخإلا ملعب مسلما ضو بواقلا لاما اماو حراوجلا |

 ىلا .هوعديناب ماوعلا ىلع «كرايم» ةيمحنلا تاليوأتلا ف لاق © مظعلان ا رقلاىف هدام لش |

 مهبر ىلا مهلكوب نإب صاوخلا صاوخ ىلعو . مهبد ىلا مهيدهي ناب صاوخلا ىلعو . مهد ظ

 ىلق اك بواقلا ىف امل ءافش بوبحملا باتك ىفو هقالخاب مهقلخيو

 هعاك انا ىذلل ءاق.ش اهفو * ىحضم قراقتال ىلوح كتكو |

 كيا نع اطعو ناسحا رورب ناح ىون * شلكش نهرا 5 تسر «نوشنم هح نبا

 دبا ع اطخاةكشم حمار وزا هك.« :تسناقفا اربع شحم ناور ساق هحنبا

 ما رد 0 اهيف فصو امسح هلوزنل ةاروتلا نم 5 هيدي نيب ىذلا قدصم 0

 فاضملاف ىرقلا ما لها كراذنالو تاكربال ىا كابم هيلع لدام ىلع فطع ه# ىرقلا

 لصا ىهق اهتحن نم, تحد ضرالا نال اهب تيمسو ةكم ىرقلا ماب دارملاو فوذحم
 ارواو تساةبرق ح ىف ىررافلا هريسفلا ف ىنشاكلا لاق *لسنلا لصا مالاك اهلك ضرالا

 تدك ناونإ يق ا |(. داق هر دشأب ىمتجي هكاجره سب تسا عم ىنعمب دناهتفركارقزا ظ
 ةرذلا ىه ىرقلا ما ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق ©برغلاو قرسشلا لها ه اهلوح نمو اه

 نمو اهتحننم بلاقلا ضرا عج تيحد دقو قاثيملاف بطاخلا ىهىتلا بلقلاىف ةعدوملا

 اورو ناب قالخالاو تعطل داؤفلاو رصنأاو عمسلاو ءاضغإالاو حراوجلا نم اهلوج د

 عاونانم اهيف امبو ه#ةرخ الاب نونمؤي نيذلاو# هقالخاب اوقلخت و هرارساب اوعفتنيو هراوناب |

 ىلع مهلمحي فوخلا لازيالو ةبقاعلا نوفاخ مهنال باتكلاب ىا 6 هب نونؤي باذعلا |

 باتكلاب نونمْؤملا ىنعي 6 نوظفاحم مهتولص ىلع مو # هباوْسْؤِي ىتح لمأتلاو رظنلا
 اهتظفاحم صصخ اذلو تاءاطلاو فنلاكتلا فرشا ىه ىتللا سما تاولصلا ىلع نوموادي |

 نم )

 | امسفنىفةميظع ةعانش ءافخالاو ءادبالل عبطقتلاو قيرعلا نم باتكلاب هولعف ام ناف خسوتلا

 | هراقتلا هلزنا ىا هك هللالق لف مظعاو عنشا مهفراعمو مهمولعل اذخأم هنوك ةظحالم عمو |

 فناتك اجو الو ةماكساو هلافاؤهتافصو ىلإ ك[3دةقوعم وفن يا رظتلا:مؤلتلا قرشا ناف.'
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 هوجو سس

 | كسفن نمي رح ىتح .مفرالا ماقلاو ىقدالا لحلا ىلا.كناجرعي مث نيرقملا ةكئالملا ماقم

 ال كلق دحا هلا لصي مل اماقم ىندا وأ نيسوق باق ماقم ىلا لصت نا ىلا هب هيلا وندبو

 نآرقلا ىلع ىا 6# هيلع مكلتسا ال 98 شبرق رافكل 6 لق ف لسرم ىن الو برقم كلم
 | نم اذهو مالسلا مهيلع ءاينالانم ىلق نم هلأسي ملاك مكتهج نم العج- ىا  ارجا
 ىا 4 نيملاعلل ىركذ الا # نا رقلاام ىا 6 وه نا وي هيف مهب ءادنقالاب ىماام ةلج
 | قوت اذه لما نوزحا د نود موق صتخي الف هناحبس هتهج نم مهل ريك ذتو ةظعالا

 | عمط زوجي الو ايندلانم رجالا ذا داشرالاو ملعتل رجا الذا داشرالا لها نم ءايلوالا

 | اقلطم ضارغالانع ةدرحجمب نيدلا ةمدخ امناو ىلاعت هللا لهال الو ةرخآلا لهال ايندلا

 | مظلاب هردقب ”ىثلا ردق لاعب رزحلاو ربسلا ردقلا لصا 6 هردق قح هللا اوردق امو
 هفاصواو هلاوحاو هرادقم ىثلا ةفرعمهف لمعتعا مث هرادقم ملعبل هرزحو هريس اذا اردق

 | قح بصنو هردق ردي ال هن' هتافصب هفرعي مل نمو هردق رده وه أيش فرع نمل لئقف
 هللاىلا عجري هريمضو قحلا هردق ىا ردصملل ةفنص لصالا ىف وهو ةيردصملا ىلع هردق

 مهئاسؤرو دوهيلا رابحا نم فيصلا نب كلامذا ىور امل دوهيلا ىلاذ عما ريمض اماو ىلاعت
 الجر ناكو ءايشا نع ملسو هيلع هّللاىلص هللا لوسر اولأسيل نيدناعم ةكم ىلا رفن عم جرخ

 له ىسوم ىلع ةاروتلا لزنا ىذلاب كدشنا مالسلا هلع هل لاقف ةككب هللالوسر ىتاف انيمس
 | نم يو قو نيمسلا ربملا تناف لاق مف لاق نيمسلا ريلا ضغبب ىلاعت هللازا بيف دج
 ١ فصلا ن بكلام لجخف موقلا كحضف كسمت ىا موصت تسلو دوهبلا كمعطت ىتلا كتلكأم
 اذهام كليو هل اولاق هموق ىلا كلام عجر املف ”ىش نم رشب ىلع هللا لزنا ام مضغ لاقف

 ١ تاقفدمم ىيضغا لاق تلق ام تلق لف ىسوم ىلع ةاروتلا لزتا هللا نا سيلأ كنع انغلب ىذلا
 | ةيويطاو ةساررلا أوادحاف :كتيذ كنو قللا يع هللا لع له تنضعب آذآ تناق ةلا واق كلد
 هثق ز طم“ قحس. ىلاعت :ءوقرعام قئملاو:ةياالا ةذخ تلتف عورتشلالا نب تيك ل ا(هولجوهت
 | ربع الالخا اهب اولخا لب كلذ ىف ىلاعت هقوقح اوعاري ملو مهيلع ةمحرلاو هدابعب فطللاف

 لازناو لسرلا ةئعبل نيركشم 6 اولقذا 9 اهلا اًعيرطو اهل اببس هنوكل ردقلاب ةفرعملانع
 ىجوالو باتك ىا *# ”ىش نم رشب ىلع هللا لزنا ام © امهف ةليلجلا همعنب نيرفاك بتكلا

 | مهل لق # افنآ سم اك باتكلا لها نم نولئاقلا ذا نآرقلا لازنا راكتا ىف ةغلام

 ةاروتلا ىنعي ه# ىسوم هب ءاج ىذلا ٍباتكلا لزنا نم 8 رجحلا ماقلاو تيكتلا قيرط ىلع

 [ هدنهد ىانثور ] ىسرافلاب . هريغل انيمو هسفنب اني 4 ارون ف باتكلا كلذ نوك لاح
 سيطارقىف هنوعضت ىا 6 سيطارق هنولعجم 9 هنوك لاحو 6 سانا 8 انا *« ىدهو

 ساطرق عمج مو مهملا فرظلاب سيطارقلا هيبشت ىلع ءانب راخلا ىذحي ةقرفم تاقروو ةعطقم
 | نوفختو © اهنم هءادبا نوبحنام نورهظت ىا سيطارق ةفص # اهنودبت © ةفيحصلا ىنع

 ١ ةاروتلا ماكحا نم هومتك ام رئاسو مجرلا ةياو مالسلا هيلع:ىبنلا توعنك اهنف امم 6# اريثك

 _ موذخا ام وهو < م3 الو متا اوملعت مام إف دحم نال ىلع دويبلا اهيا 4 متدلعو ف
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 | ا ل ا أو ءارفاك ناك نم مهضعب ةبدذ |

 فطع 6 مهاندتجاو #© مالسالا ةياده ىف اواخد مهلك مهناف مهعم_ نمآ نه لك مهب دارملا

 لضيال # مقتسم طارص ىلا هه مهاندشرا ىا * مهانيدهو لع مها فطصا ىا انلضف ىلع

 ءاشي نم هب ىدهي فه فيرشتلل ةفاضالا هللا ىده وه ىدهلا ه6 كلذ ع هللا كلس نم

 ءالّؤه كرشا ول ىا  اوكرشا ولو 88 داشرالاو ةيادهلل نودعتسم مهو 6 هدابع ن م

 6 نولي اوثاكام ف بحذو لطب ىأ  مهنع طبمل لف مهنأش واعو مهلضف عم ءانالا
 خسوتلاة يا اذهو مهلامعا مهلامعاو مهمهو مهادع نعي فيكقف ةحلاصلا ةيضرملا لامسالانم ١
 ةيناملا ءانالانم نوروكذملا  كئلوا © هللاركم اونمأي الثأ صاوخلاو ماوعلل بيهرتلاو |

 ناك درف ىأ نمض ىف ققجتملا باتكلا سنج ىا « باتكلا مهانبتا نيذلا 98 رع
 ةطاحالانم نيكملاو قئاقحلا نم هنف ام ماتلا ميهفتلا هتاتياب دارملاو ةيوامسلا بتكلا دارفا نم
 مل نيروك ذملا ناف ءاَه ثاريالاب وا ءادتبا لازناب كلذ نوكي نا نم معا قئاقدلاو لئالجلاب

 ىلع باطخلا لصف وا ةمكحلا ىا مكحلاو 9 نيعم باك مهنم دحاو لك ىلع لزني

 ةثالثلا هذهب ىا 6 اهب رفكي ؛ ناف 98 ةلاسرلا ىا ةوبنللاو ف باوصلاو قحلا هيضتقيام

 مايقلاو اهب نامالل انقفو اهتاعارمب انما ىا * اهبانلكو دقف 9 ةكم لها هك ءالؤه 8 |

 اهب ناميالا ىلع نورمتسم لب تاقوالا نم تقو ىف *« نيرفاكب اهب اوسبل اموق © اهقوقحم
 ه« كئلوا 8 ىننلا ديك أتل نيرهاكب ىفو نيرفاك ةلص ءابلاو مالسلا هيلع ىنلا باحضصا مهو

 مقتسملا جهنلو قحلا ىلا هللامهاده ىا ه هللا ىده نيذلا 98 مهركذ مدقتملا ءاينالا

 مهتش رط مهادهب دارملاو مهريغب دتفت الو ءادتقالاب مهاده صتخاف ىا 3 هدنقا مهلدهبف 0

 خسنلا دعب اهئاف خسنلا ةلباقلا عئارشلا نود نيدلا لوصاو هديحوتو ىلاعت هّللاب نامالاىف |
 مهيلع ءاسالا عيمج لضفا مالسلاهيلع هنأ ىلع ةيآلا هذهب ءاملعلا جتحاو « ىده ىتبنال

 نم اناك ناولسو دوادف . مهيف ةقرفتم تناك فرمشلا تافصو لامكلا لاصخ نال مالسلا |

 امين اعماج ناك بفسوت و. .ةلبلا ىلع ريلا تاما نم نك نوياو ..ةيعنلا لعب ركشلا ,ناتكا
 را نا اوناكسابلاو .ىشسعو .ىو ءاكرو .ةرهاقلا تازحعملا بحاص ناك ىسومو

 ةلصخ لك هللا عيش ةئعم ةلصخ هيلع بلغ دق مهنم لكف قدصلا .بحاص ناك لععامماو

 ليصحتلا ىف رصقي مل ءادتقالاب ارومأم ناك اذا هنال مالسلا هلع هيح ىف

 دناهداد نازا رتوكين ون مسق * دناهداد ناهج نابو هجره

 نارب تدايز تسهارت هلمح * ناريلد نادب دنزان هحرمه

 مهنا ال (هدتتا مهادهبف) هتاذوملا هتافصب (هللامهادهنيذلا كئلواإ ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 تربخا أك هلردق ىهتنم ىلا مهنم دحاو لك ريس ىهتلا ىتح كواسم ريغ اكلسم اوكلس
 ةثلاثلا ءامسلا ف فسوبيو ةيناثلا ءامسلا ىف ىسيعو ىحيو ايندلا ءامسلا ىف مدا تياد ىنا
 مهدد ةسداسلا ءامسلا ىف ىسومو ةسماخلا ءامسلاىف نوراهو ةعبارلا ءامسللا ف سيرداو

 | ىهتنم وهو ىهتنملا ةردس ىلا ىهتنت نا ىلا مهكلاس كلست ىتح مهبدتقاف ةعباسلا ءاملاف

 ©( ماقم )



 ماعنالا ةروس محي 51 غم

 اشيا نبا 86 دواد © ريثالا نبا نم قثوا ىوغبلا ىنعي ةنسلا ىحمو ىتفملا ىلج ىدعس

 مهاربانب قحسانب بوقعين,ا # فسوبو © مهاربانبب قحسانب اصيعن, مورنب خزاد |
 ىسوموخاوه يك نورهو #3 بوقعي نن ىوالن ثهاقنب رهصنن..نارمحنبا 4 ىسومو 2

 ةعفرب مهانيزجاك ىا #* كلذكو 8 مهنامزا بيترت ىلع مهركاذ سيلو ةنسب هنم ريكا |
 زوج و سنجلل ماللاف . مهقاقحتسا ردق ىلع مهناسحا ىلع 2 خلا ئزح ِ تاحردلا |

 نوروك ذملامهنينسحماب دارملاف هنمىندا رخآ ءازجالمهيزجن تاماركلا نونف نم نوروك ذملا

 لاسمجالاب نايتالا نع ةدابع وه ىذلا ناسحالاب مهيلع ءانثلل رامضالا عضومىف راهظالاو |
 :ي ايرك زو 8 ىتاذلا اهنسحل نراقملا ئصولا اهنسح وه ىذلا قئاللا هجولا ىلع ةنسحلا

 * ىسعو #8 هنبا 6 ىحيو © ناملسيلا ىهتنت هتلسلسو نذانءاوهو اضيا هانيدهو ىا
 ةيرذلان ىلع للا هزككذ ىو «لشاونم العب كوك مهنيذلا ناثام ىبنم نارمع ةنبا ميم نبا |

 ٍسوهيلع هللاىلص دمم نيلسرملادس ةيرذ نم نيسحلاو نسحلا نوكف تنبلا دالوا لوانتت ْ

 كووط نم بسنلا ناك اذافريقفلا لوقب# مالسل ا هيلعهتيرذ ىذا دقفاهاذآ نمو مالابهيلا امهباستنا عم ظ

 ءاهتناربتعملا ذا بالا فرط نم وهاكلوبقم اهفرط نم هتداسس تناك ىذلاف اربتعم احب مالا

 حيحصلاىوغبلا لاق *ىسوم خان وراه خانءا#« سايلا ولف ناكبناج ىأ نم نينسحلا ىلاةلسلسلا ١
 مهلم لك 98 حون ىبادجوه سيرداو حوبدلو ىف مك د ىلاثت هللانآل سردا ريغ سايلانا |

 ىنبطي ال امع زرحتلاو ىنيذي امب ناينالا وهو حالصلا ىف ل يو ا

 لعلو احون ايده اك مهاربا نب ليعامسا انيدهو ىا احون ىلع فطع :4 ليعمساو ف

 نم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشن ا مهاربأ ةيرذ ىقاب نع ليعمسا 5 ةئمكتللا

 الو مهاربا دوجول اعِمت لبعامسا هللا لعجاث هدوجول اعبت تناك تانئاكلاو لمعاهسا ةيدذ

 ركذلا ىف هرخاو مهنع هدرفا اذإف لسو هيلع هللا ىلص دمحم فرشل هتيادهل اعبت هتياده

 بير جيه ىب وأ ناج رون دوب * بيغ بيج زا ديدب دش لوا هحنآ
 قو حول و ىسركو شرعتسشتك « لع دز قلطم دون نا ناذا دعب
 تسود مد تكَدَد كب »* تبسوا لعق 1 رون زا مع كب

 ىملاعىا 6 نيملاعلا ىلع انلضف وف مهنم 6 الكو ف مهاربا خا نقاتل 4 اطدلد ب
 انآ ضب اكلضفو ىا ةيضيعيت نم ه6 مهئابآ نمو 98 ضعب نود مب مضعبال ةوللاب مرصع

 ناكودلو امهل نك ( كف ىلع نال عاش © هيرذ دارا اماو ىدادحلا ريسفت ىف اك لسو |

 نب صوما نم 6 بوباو © بوقعي نب ادوهي ىلا ىهتنت امهتاسلسو هنبا ه5 ناملسو ف

 | ىتواامع ةرابعوه ىذلا عيدبلا ءازجلا كلذ ىنعملاو دهعلل ماللاو ةمحقم فاكلا نكات( |

 | ىتمنبا 6 سنوبو و» ىمجتا يلع هنال ةدئاز ماللاو روحعلانب بوطخا نبا :6 عسيلاو 8 |

 | لاق * ماشلا ىلا همم رجاه هيخانبا ناكهنا رابتعاب اضيأ مهاربا ةيرذنم طولادعف دعبالو

6 مهتايرذو  ايدهم الضفم مالؤءاسن نكي قم ءاب الا نمذا سب ردرداو توبي ءادك نأ ركنا ا
 ا 

 ا هيلع هللا ىلص دمحم انيبن مهتايرذ ةلمح نمو بوقعل دالو أك مهضعب نم مهتايرذ ضعبو ىا|
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 ردب راظزا ىفواو تفرب رزا ميرب دور تمزالم هكروآ ,هتاخعب زازا اروبا تفك وأبو |

 مهاربا دئدوب عج دنقسوك ىاهمرو رتشاو بساىاهلك داغ ناي دد دوب ماش ذامتددوأ
 دهدبم ىزورو هديرفا هكدوب دهاوخ ىراكدرورب اراه نيا هنيبا ره هكديسرب ردامزا
 تييراددميو دشابو اراك هديرفا تسيب هراج قلاخزا ارقواخم ا هك تفك اروداف سب

 تسكو راكدرورب تفك مهاربا ماوت راكدرورب نه تفك شرذام تكمرك نم راك درومرب دياي

 شردام تشك دورك ىادخ فك كو تفك( تكف ىادخ تفك مهاربا وبرد تفك

 اير عوضمإا دوره ناهذ زد درادإ مافع,زظشبا كوكم ناسيا لثم هكدز مجاب ارب كلاب
 دئدركى ا دورك ”شتسر, .ىمجو دئدوب تسرب تب ىخربو ددتشسربى  هامو تاق

 كرات دك ىتنننا ادن( اكيرك فأر ليلا هنلغ نو حايلاط »جدع مئاوزنهفز .رداماباءمجاتولا ١
 رب نم راكدرورب تسنيا, ىا <« ىبراذهلاق دندن هدحس ىو قوز ىزطدو» تسكب
 دنتقرءارركيد ىدانوز نسا نيلف آلا بحاال لاق لقااملق ) م ذقن مع زبإي ماهفتسا لبس

 ىار اًملف ) دش رادو“ كلف زيس ناوخ دانك ب قعس قط ةافدؤي مهدراهج بشو
 ١ © لفا املف ىبر اذه لاق )) دنداتقرد هدحس ىو شي ناتسرب هام ىبمح « اغزاب رمقلا

 موقلانم نئوك الوبر ىندهيج تل لاق ) درك ليم برغم بناجب راهتلا فصن طخزا ىنعي
 ىبح درك عولط ءادتبا باتقآ دنديسر رهش كيدزنو دتتشنكرد اجت[ زا سي ( نيلاضلا |
 ريك ١ اذه ىبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىأر املف ) دندرك دوجس منع هدشوا هجوتم ظ
 قدر الا تالوسلللا طف ىذا نيكو تيجو ىلا« نوكيا “قرى | موقايانلافتلفالجلف ١
 ايي مرور انك رقما ضان ا مودا حولا نادر ادأ:همعتا مئامنم < ىتاجرد © افينحا |
 ىدرصموا دئدرب دورمت نديدب اروا دمآ رد رهشب مالسلا هيلع مهاربا نوج هكتساروك ذم

 ركب ىربذا زيتكو رظنم هام نامالغو هتسفن ىترب ديداروا مهارباو رظنم هيرك هكديد |
 دعكاوبا تي زواذو انادي | ر ء دك تبا نيك« هلي كد يبل ردامزا هدز فص وا تحن ترك

 نكد رثأا1/ بفك ننال تقتل *ىل او هنري .نامز العا نيا هك دسرب نهارك هن مادكب
 دوخزاانرتازركيداهم ىادخل نيا كت ساهنوكح :ردام.ىا:تفكو دومرف مست مهاربا دنيوإ |

 عم ىنثاكلل ريسفتلا كلذف اذك ىدوب رتبوخ ناشيزاوا كك سباب" باو ديوفا نيوَخ
 ريمضلاو قاقحتسالا مدقتن ع ةيلاخلا ةيطعلاو عربتلا ةغللاىف ةبهلا 6 هلاهوو ف راصتخا |
 ه بوقعيو 98 لشارسا ىب ءاننا باوهو ىلصلا هنبا ني قحسا # مالسلاهيلع مههاربال |
 تاملكلاو ةشردلا لئاضفلاىلا اندشراو انقفو امهنم دحاو لكىا هاني دهالك قحسانبا |

 | 6 لبق نمانيده  هرسفرمض«بوصنم 6# احونو ف رخ آلان وداهدحاال ةيلمعلاوةيملعلا |
 ىلاىدءتي دلاولا فرشو هوباهنا ثيحنم مهاربا ىلع ةمءن هاده دعو ميهاربا لبق نم ىا
 | مهتلجيف ركذهنال مهاربا ةيرذنم دريملوحون ةيرذىا 6# هتيرذنم 9: انيده هو 9 داولا

 سنوي لوصالا عماجىف ريثالا نبا لاقو# ىوغبلا لاق اذكمهاربا ةيرذنم انوكيملو اطواو سنوي |
 لصوملا دلب نم ىوشن ىلا هللا هلسرا بيعش نمزفف طابسالا نم ناك هنال ميهاربا ةيرذ نم |

 هاو



 ماعلا ةروس مج هو زخم

 هلالدتساو هرظن هاوسام ةبهولا لاطباو ىلاعتهللا ةينادحو ىلع لالدتسالان م مهاربا نع
 هغولبناوا لواو هتقهارم نامزوف كلذزا ىلع لمحف هسفنل ةقرعملا لصحن و هسفن ىف

 ةكصلا خلا :تزئالاوهو قواذللا لاقآ تاي آلا ةتاوكتذأب ةواؤملا قأأو

 موق ”ىهارك ميدوب هدومت ودب هكتانجو 6 كلذكو ) ىسرافلا هريسفتىف ىنشاكلا لاق ©
 « ضرالاو تاومسلا ككل ا ميدو 4 مهاربا 22 2 نانحمه اروا

 لالخ اة ”تنيككتم ىورب ىزلا تا شيع ةورذزا اهشمزو اهناينا عئادبو بئاجت

 قفوماي ناناك ىبزا دشاب انتو © نيئقوملانم نوكلو:) ىلاعتقح“ةلماك تردق رد ناديدنك
 قلعت نيمز ىور ىمتاشداب 0 دورك هكر و ملاعمرد « لالدتسا رد دوب

 هك دوم عولط ا قفاذا كوك هك ديف هعقاو ردىش ىتسشن لباب رهشرد تشادودب

 ءانكحو ؟ناقاكو دشراديب عزف تياذزا تشك دونا هامو باتا رونوا لامح ةشعش رد

 علاطهتسجح ىدولوم لباب تيالوب لاس نيرد هنن دك ؛ةخنو نيو هققاؤور ا نشك دك

 دغابوا تسدودب ون تكلمت لهاو ون كاله هكدمارخ دوجو ىارح ءاضغب مدع ُةناحنواخْزا

 و نائز نابمات دومرفب دورمت هتسويبن محر عدوتسمي, بلص رقتسم زا دواوم نيا زونهو
 نامرحم زا ىي هكاررزآو تخاس لكؤم ناشيارب ىي هدزه ربو دندركقيرفت نارهوش
 داد تسد تواخ نالكؤمز ناهني رمت تب فوا دوح نزاب ىش دوب دورمت نابرقمو

 دورم تساهتسوس محرب كدوك نا بشمأ دنتفك دورماب نآيهع نر سدا هقول

 هكقانز دنشكب ديازب رسب رك ان دنتخاس لكؤم بي ”ةلماح هرب ان دومرفب هتفركمثخ
 دتشذكرد وزا دوبن ىهاظ لمح رثا ارمهاربا ردام نوج دندوب هلماح لاوحا صحفترد

 ىرسرك ١ هكدسرتىوا ديسر كيدزت لمح عضو هكىتقوات دركن تافتلاودب 2

 ئرافو تفر نوريب زهشزا هتاهس دتشكباروا“ لالا ىفادسر دورمت:ناسكب نبخةاك اندياز
 راخردهتشاذك اجتاهو ديجي هقرخ ردو دازب ارمههاربا راف نارد تشاد ناشن هوك نامرد

 اة وع ةاكتما# سوقا تفك تعاد ريخ لحزا ككاررزاوندركءاوتنا كش
 واو دركرواب رزا متشكزابو مدرك نفد شك اخ رد درع لالا ىفو مدازب ىرس رسإو ماقد

 نوريب لسع ىركيد زاو ريش بيزا اردوخ ناتشكتا مهاربا هكديد دما راغاب ركيد زود
 هصقلا : دوك تعءعجا ص رهشابو دش تقو شوخ ديدب لاحنبيا نوح ىفوا ناجرو ناو انعم

 كدوك هكدللابى نادتح ىزورب دشوت ئهلا تيانع ناتْشإ ذا تدي رت ريش نوج مهادبا
 اسد قركيك هكدشبم كرزب نادنح ىهامو ىضامرد 1-7

 زورات زور شروت هدنياز دوب * زورفا لد ىوراب هكون هاموج

 ا تفه دناهتفنكو دما نوربب هناخزاو تشك لباقم هااس هدزئاب ناناوجاي دش ههام هدزتاب نوح
 ارز وا كك هلا مهاربا نوج ريدقن هرب دوب راغرد لاس هدتفهاي لاس هدزيساب لاس

 00 الل لل لل 10 0للل يا ايل ا يا ااا ا م م ااا اما الا ا'#ا7ظظ>ظ>»»»لاااء

 ىنور بوح ٌتتاعرد' تا هدسر ئاوج مداد غ غوردبوا كرص ربخ زورا ونسب 01

 | دعا نوح 0 لامحي دذا دوم ىوب انءهازباو دارو ل امو نما 0 وكيت |



 نم هوركم هب قي نا ىلاعت هلق نوكمدا عالق كلالع ةلوخ لك احا عا امادتعالالر«أ ظ
 ناىف لمأتلا نع نوض رعتأ ىا 6 نورك ذتتالفأ 9: اهبف نعطلابال بابسالا نم بيسب اهلبق |

 ىرارضا ىلع ةرداقريغاهنا نورك ذتنالفرضالو عفن نمام”ىش ىلع ةرداقريغتادام مكتهل ١

 راكتا ماهفتسالاو عفتنالو رضتال ىهو مانصالا نم هللاب مكر شاام فاخا فيكو 8# |
 ًادتيمريدقتب فاخا ريمضنم لاح 6 هللاب مكرشا مكنا نوفاختالو إي ةيلكلاب هصنوجوتولا |

 تافوخلا مظعا وه ام ةلئاغ نوفاخنال متناو الصا وخلا زيحىف سيلامانا فاخا تكوبىا'

 ةلجتزما وهام ذايسل الو '[ضرالا ىف: "نش ةلثكك( نسنلىذلا للاب 'مكك | رشا :وهنو:اسهلاوهاو
 ةبح ىا ه6 اناطلس مكيلع #9 هكارشاب ىا 6# هبلزني ملام 8# هلوغب هنعربع امناو هتاقولخم
 ةجحلا ىلع الا اهف لوعبال ةينيدلا رومالا ناب ناذيالا عم نمت اكتبو ط ىلع اناهربو |
 دوال ونا :َلَوْلا ا كاق *منا ما نحنأ 6 د نمالاب قحا نّهرفلاىأف 9 8 ىلاعت هللادنعنم ةلزتملا |

 ملكنا 8 فوحلا لحىف نمآلا جيرتلا نمآالا لحتى ؛نمآآلا قيرفلا نيّمزفلاب دارملا |
 مو اارقما ءاقكنلا نشرفلا دحا ىا هك اونما نذلا 2 ىنوريخاف هب قحا نم د نوءلعت |

 نومحزيثيح نوكريشملاقيرفلا هلعفباكدكرشب ىا هي لظب وله هوطلخم مل ىا 6# مهناعا اوسيلب
 لجال اهنوكل هماكحاو مهتاعيا تامتنم مانصالل مهتدابع ناو ىلاعت هللاب نوسْؤي مهنا

 كتلواا ون طلخلا ىنعم اذهو (ىنلز هللاىلا انور قبلالا مهدينامإل اولاق اك ةعافشلاو بيرقتلا |
 لالخ ىف مهادع نمو قحلا ىلا # نودتهم مهو 9 باذعلانم طقف لالا

 هلوق ىلا 6نج املفإ هلوقنم هموق ىلع مهاربا هب جتحاام ىلا ةراشا ه6 كلتو © نايم

 اهانثاإ# ”ىثلاىلع لالدتسالل فلؤملا مالكلا نع ةرابع ةجحلا ه# انتحوإب «نودتهم محو |
 ةفاضالاب ةقرعم اهنال ةفصال انتخ نم لاحوهو اهايا هانملعوا اهلا هاندشرا ىا 6 مهارإا ١

 تاياآلاب ققحن ىهامتا ىلاعتللا ىلا كواسلا ةححمنا ةراشالاو © انتجحمب قلعتم ه«هموق ىلع#
 ةيناثلاةيثرلا ىهو مهل هنءاراب هتافص دوهشم“ ىلوالا ةيثرلا مو مهل ةاق ص هذهو هلاعفا ىضىتلا

 كلتو هلوقف هلةياغالو لوصولا أدم اذهو مهرارسال ىلحتلا دنع هتاذو هدوجوب ققحتلامث |
 ضاىعالاو قلنا ىلا هجوتلا قدصو ب كا وكلا ةآسعىف ةيبودرلا دهاوشو توكلملا ةءادا ىا

 ميهاربااهانيت ا نايعلاب ناقيالاو قيقحلا ناميالاو ةيناثالا كرششنم صالخلاو هاوسامب ىربتلاو |
 ىا 6 تاجرد © ىلا ه6 عفرن #9 هموق ىلع ةجح اهلعج ىتح ةطساو ريغنم انناذب هانيداو |

 قاف ىتح ميهاربا تاجرد انعفراك هعفر 6 ءاشت نم 9 ةمكحلاو ملعلا نم ةيلاع ةميظع ابتد |
 مالسلا مهيلع ءاسالا رباك | الا هيلا دتهنمل ام ىلا ىدتهاو هرصع معا خوش دايص نزف

 تسوا داد تللباق طرش هكلب * تنسن طرش تيلباق اروح داد

 هلددادعتساو هعقري نم لاحب 6 ميلع ف ضفخو عفر نم لعفام لك ىف 6 ميكح كبرذا |
 موقلا مازلا وهامنا هموق نيب و مهاربا نيب ةيراخلا ثحاملا نم دوصقملان ام ةنوافتم بتارص ىلع

 ا راتخلا وهام مهنيد مما ىف مهلالض ىل مههيبنتو .لالدتسالاو رظنلا قيرط ىلا مهداشداو
 هللا حام دوصقملا مهضعب لاق < تفقواك تر .اياالأ شافت ىف "تبوح كلسملا اذهىل لعو نيرسفملا

 ركل 0 را
- 

 ( نع )



 مانئالا ةروس مخ هاب 6

 نيلف آلا بحا ال لاق ف |

 ىا 5 اغزاب رمقلا ىأر املف لِي اعطق ةيبويرلا قاقحتسا نع لو ول راتسالاب :ءجتحلا |

 ىادهيإ نئل لاقإلب مجسلا لفااك د :6لفا املفىبر اذهلاقوإ# بكوكلا ب وىغرتا عولطلا ف اندتبم |

 لاح ىلا لاح نم نيريغتملا ناكم ىلا ناكم نم نيلقتنملا بابرالا ىا

 هلعلو لالض ىلع مهناب هموقل ضيرعت 6 نيلاضلا موقلا نم ننوكأل هبانج ىلا ه6 ىبد

 ل كلا هبرتتسي عاش لبج ىنرغلا هيناج نم ناك عضومىف كاذ ذا ناك مالسلاهيلع .
 وفقكم قرشلا هقفاو هم ابيرق بكوكلا ناكو ليلعب هدعبوا ا زاهلظلاتكقو
 روصتي داكيالامم سمشلا عولط لبق هلوفا مث بكوكلا لوفا دعب رمقلا عولطفالاو ا
 ىبد 8 دهاشملا م ل ا م ع

 ننوك ال ) هلوَس ةفصنلا راهظانم همازنام دك اك ءوهو ازمقلا و تكاوكلا نم أ ربك | اذه

 اوعجريملو ةجحلا مهيلع تيوقو رمقلاو بكوكلا لفااك 6 تلفا املف لِي (نيلاضلانم |

 ىلاعت للاب  نوكرشتامم ”ىبرب ىلا موقاي 98 ,رهظانيب قلاب اعداص لكلل ابطاخم # لاق 9
 ىا © ىهجو تهجو ىنا 8 لاق ديعتام هل اولاقف ثدحم ىلا ةجاتحملا مارجالاو عانصالا نم

 ىذلا هلل ىا ه6 ضرالاو تاومسلارطف ىذلل قه ىدصق تلعجو ىبدابعو ىند. تصلخا

 هيف عوجرال اليم قحلا نيدلا ىلا اهلك ةلطابلا نايدالانع الئام ىا 2 افينح ف امهقلخ |

 | مارجالاىلا تفتليال هناف اهتاوهشو سفنلا ىوه ةملظ نع تهزنتو عبطلا عبط نع هيلق ةأ سم |
 ةلاقص تلكنم لاح هذهو لاوقالاو لاعفالا نم ”ىشىف ىلاعت هب # نيكرسشملا نم انا امو

 ةسدقملا هاذ ةاذاحميف هيصن ةرضحلا ىلا ةلخلا قوش نال لامثلاو نيعلا ىلا لب ناوكالاو

 ىونثملاىف لاق : ةهجلا نع
 تِساادِْجوا موك هك دشاب ىعللبا * تسام خابط قح سما زا باتف١

 ىكنوريب نوجوتوز ىهايس نأ * ىنكح نوج دريكب رك تباتفآ
 عاعش هدادربب ارىضاسس 5 عادص ىرا ادع هكون

 وزا ىهاوخ نامااي ىلانبات ٠ وكديشروخ بشمن تدنيثك رك
 دوش بئاغ وتدوبعم نامز ناو * دوش عقاو بشب بلغا تاثداح

 يوش موج. نازشإ ذا (ىداذ ,موعرص طابا هوك قى ىوم
 لاق ب اهكرت نا ءوس هسصت نا مانصالاب هوددهو هنيدىف هولداح ىا 2 هموق هجاحو ْ

 لقثتسافةياقولان ون ياقاب عفرلا نون اهالوا نينونب ىتوجاحمأ هلصا ةلشنن اون 26 ىو جاحتا
 هتنادحوو ىلاعت هناشىف ىا 1 هللا ىف 0 ىنولداجم ا ىا ةيناثلاىف ىلوالا متداف امهعامتجا

 | « هب نوك رشتام فاخاالو لِي قحلا ىلا ىناده ىلاعت هللازا لاخلاو ىا 6 نيده دقو 9 |

 ءاشيدا الا 0 هام لاير مدعل ءوسب ىتبيصي نا .مانصالان م. .ىلاعت هبينوكسثتام.ىا |
 تقوىف ىّتادوبسمقاخاال ندقتلاو بف وذم تقو:هنه. تتنملاو .لضتمر اشيا هكأبش ىلد |

 | نم: نوكيا امنا كلذو اهتهج نم قاوو كم ةباصا نم اش ىلاعت هتتيشم تنثوالا تاقوالا نم ٍْ

 ا 2 ءا را ل 5 مى

 ليلمت هن ا. املع يش لكدوز مورو اابتسا هف كتل. اوبل دايش نم لاب هج |

 ايس روش زا سيقلب نداتسرف هده هصق ناسرد مراهج ركذد

. 



 هدا ملا عياسلا ءزكلا
 ةريصبلا ةيؤر لبق ناف * اهتروص 2| ال ةنضاملا لاكي كح لاقت الايض ءايظو |
 اوناك ناو مهنا ناوحلاو * كلذ ىبأي ناسمالا ماقمو رصبلا ةيؤاركا نيدحيوملا عل ةلصان أ

 تاقولخم نم دحاو لكىف ىلاعت هللا ةمكح راث ا ىلع عالطالا ناالاةيبوبرلا للدلصا نوفرغي

 ءايبنالا رباكالاالا لصحيالامم اهلاوحاو اهصاخشاو اهعاوناو اهسانجا بسحب ملاعلا اذه ١

 ضرعلاولوطلانم ةئالثلاداعبالا نم هل امل ىناهسجلاب ةران هنع ربعي . ارهاظ ملاعلا نم ىشلكل

 ةروصلاب ةراثو . سحلاىلا اهوندل ايندلاب ةراتو . ىزجتلاو ةمسقلا لوقو هزيحتلو قمعلاو

 دكلعل كلملاب ةراتو .٠ سحلاىف ةدوهشل ةداهشلاب .ةراتو . سحلاب هك ازدالو لكشتلا لوبقل |
 زيحتلانعو ةئالثلا داعبالا نع هولخل ىناحورلاب ةراث هنع ربعي انطابو .. سحلاب هه فرصتلاو |

 هدم زا وكشتلا تع هووتل قلمملاب ةراتو.+. نتللا عرع هنخأ: زغب الاي ةزاثؤإ ب سطل ىزجتلاو ١

 ناف هب ةدوصلاو كلملا ملا كالمل توكلملاب ةراتو.سحلان ع هتبوببغل بذغلاب ةرانتو . سلا نع
 توكلم هديب ىذلاناحسفإل ىلاعت هللا لاقاك قحلا ةردقب توكلملا ماقو توكلملاب كلملاماق |

 ىلاعت هللااهقلخ ىتلا تاملوالا نم توكلملاو توكلملاقيرطنم ىا (نوعجرت هيلاو ”ىش لك

 تاومسلاتوكلميف اورظني ملوا )) هلوق هيلع لدي ىشهعم نكي ملو هللا ناك ذا نك ماب ”ىشالنم |

 ”ىشنمقلخ هاوسامو “ىشنم قل مل توكلملانا ىلع هبنت 6 'ئثنم هللاقلخامو ضرالاو
 (نّمالاو قل ةلالأإ)ا لاقف, اقل *ىبثلا نم قلخاماو:!لمتا نمعالاب (قلخام :ىلاغت هللا حسي دقو

 دقو ىهتنا ديحوتلا ىلع ةلادلا اهيف ةعدوملا تاي آلاو ءايشالا توكلم مهاربا ىرا ىلاعت هللاف
 فكسال [توكللملاو, ةازيصلابكرديام لع !توكللاا وي زيملابا كددئام لعب كلملاءاملغلا قلطا ١

 فشكلا فالخي صقانلا كاردالا الا ىطعياللقعلا ناف بولقلا باكصال لب لوقعلا بابدال

 مهللا ادج هل ام زعب امث ىهو ةدهاجلا ةرم اهناف ةدهاجلا لهال الا لصحنال ةفشاكملا كلتو

 فوذحمب ةقلعتم ماللا 46 نينقوملانم نوكلو ف رثالل نيعماسلا نودزابعلا لهانم انلعجا
 نيغلابلا ناّقبالاف نيخسارلا ةيمز نم نوكل ىا اهلبق امل ررقم ضارتعا ةلمأطاو رخؤم
 رخآ صمالال روكذملا عيدبلا ريصبتلانم انلعفام انلعف ىلاعت لاف رعمنم نيقبلانيع ةجرد

 ناسلرصقلا سيلو هنيعال ريصبتلا كلذ ىلع بترتم لاك ةيصاقلا ةياغلا..كلت ىلا لوصولا ناف
 لصالاهنا ناببل لب هدئاوف نم نيكرسثملا مازلاو قلخلا داشراو ال فيك كلذىف هتدئاف راصحتا

 « اكوكىأد له همالظب هرتس ىا 6 ليللا هيلع نج املف لف هتاعتتسمنه قابلاو لبصالا |
 ءادتياف نكي مل هناىف حرص اذهو سلا نع سمشلا رون لاوز ققحم امباهتيؤر ناف امل باوج

 ابيرق ناكهنا قيقحتلاو سمشلارونب لالحمضالا قيرطب سخان هتبيغ ناك لب عولطلا

 لدتسملاو بكاوكلاو مانصالا نودبعي هموقو هوبا ناكو «*« ىبر اذه و مصخلاعم ةقفاوملا
 برغ ىا 6 لفا املف  لاطبالاب هلع ركي مث همصخ ىأرىلع هيكحي لوق داسف. ىلع |

 | ناهعا + ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق ه5 (ىهاكءايشالا انرا) هتاعدف لوقت مالسلا هيلع ناك اذهلو

 | ةعبسلا بكاوكلا نم اهالكو ىرتشملا وه ىلقو ةرهزلا وه كلذ ناك لبق بورغلانم
 | ليبس ىلع لاق ليقف بكوكلا ىأر نيح مالسلاهلع عتصاذاف لبق هنأك 6 لاق 9 ةرابسلا |

 ا صدت ...٠ التاق دنا 011 كت ا 0 ها نع اك ع ع تع حب م حمس مع حتا

 ( لاق



 ماعنالا ٌةروس مج ه6 حجم

 | ىلا مث. نامالتلس .ىلا م تننلا ىلا مث! له: ىلا مثازادتق. ىلا مج ىوتلا ةاكحامأ نلغأ نونلاب
 ماريسيسللا الارق 1 | عسبلا ىلا مث عمسيمهلا ىلا مث اضيا رصني نزو ىلع برعي ىلا مث رصني نزو ىلع بجشي
 | م ناندخيلا مد دنبام فالك املتلا لارا ىف”ةهل خانه ىلا حارا ترزق قام

 ا
 لبقو لصولاو ءادتبالا ىف ةزمهلا حتتفب سايلا ىلا مث رضم ىلا مث رازن ىلا مث دعم ىلا

 ىلا مث رضنلا ىلا مث ةنانك ىلا مث ةعزخ ىلا مث ةكردم ىلا مث ءاجرلا دض ةزمهلا ذل لك

 | ىنلا عم هنع هللاوضر سمع عمتجمو بمك ىلا مث ىول ىلا مث بلاغ ىلا مث رهف ىلا مث كلام

 بسنلا ىف مالسلا هيلع ىنلا عم ركب ونا عمتجمو ةرم ىلا مث بفك ىف بسنلا ىف مالسلا هيلع

 ىلا مث بلطملادبع ىلا مث مثاه ىلا مث فانم دبع ىلا مث ىصق ىلا مث بالك ىلا مث ةرم ىف

 ضعب ضري ملو مسو هيلع هللا ىلص طصملادمم نونكتملا «ردلااو نوصل رقتنلا +كا: هللادعغ

 مهاربا نع ةياكح ىلاعت هلوقب الالدتسا اًنص شيرق ةدابع نم سانلا نيب رهتشا اهب لعلا لها

 | قح ىف ىلاعت هلوقو مهاربا .ةةروس ىف © مانصالا دبعت نا ىبو ىننجاو مالسلا هيلع

 اهرهاظب لدت ىلوالا ةي آلانا باوجلاو * فرخزلا مح ىف 6 هبقعهف ةبقاب ةلك اهلعجو )) مهاربا
 | ىنعمو . هتيرذ نم دلو لك ىلع لدت ماضيا دافحالا ىلع اهتلالد لس ولو ةيبلصلا ءاننبالا ىلع

 | هيبتا لليل ىلقحالا هنا نزع هعارالو:هلسف: ىف" ةنقاب لك" ليمكولل]؛ ةلككل شا لدجتوي ةيناثلا .ةيبثآلا ان

 لابلاب حئاللا وهو هدافحاو هباقعا لك ناعيا ىلع لدن الف ناعالاو دمححوتلا لها نع

 | جارخا ىف هتردق رهظا ىلاعت للا نا ةيحالا ىف ةزانشالا و ه#.لاخلا“ ةقمقحي معا هللاو

 ١ كمهنم لصالاذا هللانود 6ةهلآ امانصا دخت أ رز [هيبال مهاربا لاقذاو) هلوقب تبملا نم ىحلا
 ىناإ هللان ود نم دبعيام مانصالاو هبلق ةامْل دوهشلاىف لحمضم لسنلاو هبلق تومل دوحجلا ىف

 تاغالب نمو * ةيمجنل اتاليوأتلا فاك ءاشالا توكلم هللا ىنارا ام (نيملالضىف كموقوكارا

 ىدعسا|لاق :نيللاامهنيبنم جرخممدلاو ثرفلاو نيؤبال نبانيثيبخلانيب ثدحب ؟ىرشخمزلا

 دورزفس شردق ى داز ريع 0 دوب رنهىب تعببط ارئاعتك وج

 رزازا مهارباو تسراخزا لك * هوك هن ىراد ركأ ىامتي رنه
 ناونعذ وشن ارتي عكللاو اتدن واغ اولا نطو كدر خلان المك ديدافلا نيك25 لاو
 لان أنيظف-[ تاو تشان نا“ اك سا "ىذا ةنارككل تتلق تنال او ةاخاب ردا اهئ هواه
 هللانمو سكعلا يما اذكو بسن هب صتخمالو تسملانم ىلا جارخا ميدقلا انا لاطت

 ةءاراىلاال ىرث هلوق اهنمضت ىتلا ةءارالاىلا ةراشا كلذ 46 مهارباىرن كلذكو 9 قيفوتلا
 قاكلاو ضوصخلا نرئغلا اذهاى أ: كلذك هنري لاشك ةءازالا+ ءهانهااهب يشر وخلا

 مالسلاهيلع هرصين ريصبتلا كلذك ىنعملاو . ةماخفلانم ةراشالا مسا هدافأام ديكأتل ةمحقم |
 امهيلع سهاقلا هناطلسو امهل هتيكلامو ىلاعت هتبوبر ىا 6 ضرالاو تاومسلات وكلم 8

 ةئز ىلع ردصم توكلملاو هنم قدا رخآ اريصيتال ىلاعت هل:اكواممو ابوي ع امهتقامع امهنوكو

  ّللاكلع صنخم رهظالاو رهاقلا ناطلسلاو مظعلا كلملا ءانممو توربملاو توبهرلاك ةغلابملا ظ
 ءانقرع ىا ةريصبلا رظنو ةفرعملل ةراعتسملا ةيرصبلا ةيؤرلا نم ةءارالا هذهو هناطلس نع |



 ع تتتاح ناشيز ارهدم  .انلوا دقوا لفازلسا هك نيغا
 ال, ئاززجلا ة:ىازنك قياوك «الؤا ؛# اهلا نوردلا --قاسهمنت

 دينكفا وسكي مهو.و لابخ نيا * .دينز رب اهرس ىف ىالز نيه
 دازتو : دورت  نانقاب ناجح. * داسفو نوكودددسو همه ىا 0

 هراقمللل وأ نافرعلل هبلق سدا مالسلا هم هيلع مهاربا 3 عا تي رزآ هال مهاربا كاقذاو 0 ظ

 نابرقلل هال ٍرمسو ناضطلاو كريشلا لها قيزط دانف نع افاغأو هلا ةماقال |

 هللا مركىف بجو نير آلاف قدصناسل ىللعجاو) لاقو هبر لأس هنأ مث ناقضلل هلامو

 نايذدالا .لهاو تفئاوطلا عبمج لعجو هءاعد باحاف هبولطم ققحو هءاعد بح هنا ىلاعت

 امومدالوا نم مهنوكب نورختفنو هنومظعي اضيا'نيكرشملا نا ىتح هلضفب نيفرتنم للملاو
 ىا 'برعلا: رشم ىلع ةحح هموق عم هترظانم ىلاعت هللا لعج مرجال هلضفب نيفرتعم اوناك

 مانصالا ةدابع ىلع هلاخبوم ىا رز هبال مهاربا لوق تقو ةكم لهال دمع اي ركذاو

 ةلمهملا ءالا نوكسو ءازلا حتفب حرات وهو هيبال نايب فطع رزا و . مهتكس امم كلذ ناف

 داوس نم ةيرق نم ناكو هلمسا حراتو هبقل دزآ وا بوقعيو لشارساك مهاربا بال ناملع
 هجوت ىلع ةهلا ككلطفتلا يلدا ىا 6 ةهلا امانصا ذختأ 96 ىتوك اهل لاَغ ةفوكلا

 ىتاإ## عوقولا رابتعاب عما ةغيص ديرا اماو ةيعمإلا رابتعا ريغ نم سنجلا ذاختا ىلا راكنالا

 ىا ه6 نيبم 8 قملانع * لالض ىف. اهتدابع ىف كنوعبتي نيذلا  كموقو كيرا
 وهف ةيرصب اماو ىتاثلا اهلوعفم فرظلاف ةسلعاما ةيؤرلاو ..هف هابتشاال الالض  هنوك نبي
 تلدف رفك مانصالا ةدانع ْنأ معا مث * خيوتلاو راكتالل ريس لاو لومفملا رم هنا

 ةلاوق امو كو هيلع هللا ىلص اس بسن نأشىف حدشال كلذو ارفاك ناك رزآ نا لع ةباآلا

 هناىلع لومم كلذف ( تارهاطلاماحرا ىلا نيرهاطلا بالصانم لقنا لزا م) مالسلاهيلع

 مالسلاهلع هلوق هللع لدي اك حب ةيلهاجلا لقا حاكتو نازل مم دلو نم هبسن ىف عقوام

 | ىلا هلص ىف ىلظها مدآ ىلاعت هللاقلخ امل) هلوقو ىثز ىا ( حافسنمال حاكت نم تدلو)

 ىنلقني ىلاعت لزإ مث مهاربا تلص'ىق' ىقذقو ةنفسلاق حوت بلص ىف ىنلعجو ضرالا

 -ىورو ( طق حافسىلع ايقتلي مل ىوبا نب ىنجرخا ىتح ماحرالاو ةميركلابالصالا نم

 غلبم غلبو ربك املو هتهبج ىلا اهتهبج نم ىدمحلا رونا لقتنا اتيش تعضو ال ءاوح نا

 تانصحلا تارهطملاف الا رسلا اذه عدوب ال نا قيثاوملاو دوهعلا هيلع مدآ ذخا لاحرلا

 ىلامث شونا لاّقيو شناي ىلا رونلا كلذ لقتناف لاجرلا نم نيرهظملا ىلا لصيل ءاسنلانم

 مالسلا هيلع سيردا وهو دومث نزو ىلع خونخ ىلا مث دري, ىلا مث ليثالهم ىلا مث نانبق
 مث برعلاوبا ماس ىلا مث مالسلا هيلع حون 0 كاد ىلا مث خونخا لاقنو

 ىلا مث ملم اوك ام رضا نزو ىلع وباع ىلا مث لاش لام ذشخفرا ىلا

 وهو حران ىلا مث دوخان ىلا مث خوراش ىلا مث وغار لاّغيو 7 ىلا مث غلاف لاو حاف

 2110 مالسلا هيلع ليعتسا كيه دع هلع معاببا ىلا مث و
 1 0 م 22 2 هج 2 م سك تسمم 22ج جب و وج و ور ل و مج رح و رو توما ل تروس

 (نونا)



 *ىش لكب قلعتملا هرماو ىنعملاو اهيلع لخاد ىنعملا بسحب واولاو قهلا هلوق ةلمح نومضمل

 ؤ هلدوهشملاىا قحلا ناححالا دارفا نم هدعب الو هلقال هب هقلعت نيح ىف ءاشالا نم هقلخ ديري

 ماملالا ةروس هي م8 جد

 ىف م ازاجم ولو هريغل هنف كلم ال # روصلاىف خفني موب كلا :هلؤ دج اهب انفورمللا يقلل

 لك فج عكا لوغو: طجمتو جاتو باغام مع وه ىا # ةداهشلاو بنغلا ملاع 8 ايندلا
 تاومسلاقلخ نم هللا غرفامل) ثيدحلاىفو ةيفخلاو ةيلجلا رومالا عبمجمب هي ريبخلا 88 هلعفيام

 | د نشيزملا ىلا ءربصي ضفياش.ة فر لع همها وهف لفارس ءالناف ذولا ربفاغل ضوالاو
 | لاقوه فيك تلق (نرقلا) لاق روصلاام هللالوسراي تلت هنعهللاىضر ةريره وبا لاق (صؤيب
 / بقثانم هبف نا لاقيو ( ضرالاو ءامسلا ضرعك هيف ةرئاد مظعنا هدب ىسفن ىذلاو مظع)

 ١ ةحفتلا|اوعمس اذا مهناف ع عزفلا ة ةخفن اهالوا . ثالث ةخفللان ا اولاق 3 قئالخلاحاورا ددع ىلع

 ضرعلا لجال عزفلا مهذخأيف ”ىش ايندلا مايا نم قس ملو انني نوتومي مهنا نوملعي

 هللا الا ىتسالىتح نيعمجا رم وهو قعصلا ةيناثلا ةخفنلاو . ٍباذعلاو باسحلاو

 ىلا ةخفللا نمو روبقلا نم ثعبلا ةخفن ةثلاشلا ةخفنلاو ؛ ههجو الا كلاه ”ىش لك ىللاعت |

 ناسنالا نم سيلو روصلاىف مهحاورا لعجمن قئالخلا عيمج توم دنعف اماع نوعبرا ةخفنلا

 معزي, قلخعا كات :هنمو كنانلاب بصح حو اذنإ لضزالا هكأتالب اذحاوزاملقعإلا ننالا وق |
 ضرالانطبو ءاملا تاناوحو عابسلا نوطب نم سانلا داسحا نم قرش ام هللا عمج و ةماشلا

 | امدعب كلذو حايرلا هترذو سمشلا هتلبا امو قرغلاب هاملاو قرحلاب اهنم ناريلا باضا امو

 قاوفلا نم. ناوكب موجة نسأل ءانلا طق ناوطاسإ كه ةزعلا تيقرجربل ءاننكزتا
 اهنم ندب لك لك او اهعمح اذاف لقبلا تانك تبنتف داسجالا هللارمأي مث اءادذ رسشع ىلا

 ىف خفنف ليفارساو ليئاكمو ليئاربج يحي مث شرعلا ةلح يحي حاورالا الا قس ملو |
 ضرالاو ءامسلا نيام تألم دق لحنلا لاثماك روصلا بقن' نم حاورالا جرختف روصلا
 | مث داسجالا ىلا يدا ىف ءادرالا لخدت دس لا سد لك نمجيبل ىلا هللا اةلوعف

 أ :نانساللاو نيثالثو .ثالث ءانسأ ا مث سو 1 000 اهنم جرحي

 اذه نولوقيف نورفاكلا اماو . نيصلخلا نينمؤملا ف اذه مهبر ىلا اعارس ةينايرسلاب ذئمؤي
 عطقنت ىت> قئالخلا ىبتف مهلا هللا رظنيال اماع نيعبس رادقم ةارع ةافخ نوفقويف ريسع موي

 | كيلعف ءاشيام مهيف للا لعفي مث مهمجليو ناقذالا مهنم غلبي ىتح امد عمدن مث عومدلا
 املتثتليم ودقلا نادم ىف ةركلاك دؤحيإلا كرت وسوررخ 22 ملستلاو قيقحلا مالسالاب

 نكل ىلاعت هللا لضف ضحمب لصحي امنا وهو نيملاعلا بر.ماكحا ىراجمل ءاضقلا ناجوصل

 لاقف ىونملا بحاص هللا راشا م : طئاسو ءابلوالاو ءاسنالا

 ارهلاس دص هدول دهد ناح »+ ارهلان ىزور لقا رس نبأ ةراكش

 تساهب ىف ةامح ناز ارئابلاط * تساهمغن مه نورد رد ارايلوا

 سجن دغاب سح شوك اهنبتسزك* سح شوك اراهمفننأ دؤيشن

 نه هللاوضر رع دهع رد هكىذدج ريب ناتساد ناب رد مكي رثف طس

4 4 

 رد

 اوا



 مهك ه7 عباسلا ءْرْلا

 001 لك يك ” لاقف هب. عفتنا شب ىظع باشا أ
 امهلاؤس نم دبالىلقىف تلق“ كلاثلا مونلاةيشع ناكاملف برشو اش اهلك 7 اهيلامط مايا

 هرظني هللاكركذينم ةبحصب كيلع لاقو ىلا هسأر باشلاعفرف ىرمع قاباهب 5-5 ةيصوف |
 لاخلا ناسل دشناو اهداهف تفتلامث هلوق ناسلبال هلعف ناسلب كظعبو

 اهيكبا لالطالا ىلع ىتوفلخو * اولحتراو حبصلالببق اياطملا اودش |
 ةلاح الهبذج ةيانعدلهنم تقسو هتباده ىلاعتهللادارانمو اهل وبق لكشملاو ةاهس ةحيصنلانامث |

 ريبخلا هللاىلا لوصولاكلاسم ىلا ريكذتلاو ةظعلارونب ىدتهيف هنطابو ههاظ ىفهلحصان بابها |

 نانئمطاو راقو هلىذلا حورلا ىده جواىلا نايبصلاك بعلتىتلا سفنلا ىوه ضيضح نم قرتف |

 اهحالصا ىف ةناءالا هللا نمو اهئاودو سفنلا ءادىلع ىدانت ةعركلا تايآلا هذهف نأشولعو |
 ١ لاعت هللاةدامع نيزواحتم ىا 5 هللاز ود نم ص راكنالل ماهفتسالاودشنأ 2 وعقل لق 0 |

 | مانسالاوهو هانكرت اذا انرض ىلعالوءاندبع اذا انعفن ىلع ردّقيالامىا انرضيالوانعفتسالام# |

 | فاقلارسكو حتفلاب بقع عمج  انباقعاىلع درتو © ىلاعت هللاوه رضلاو عفنلا ىلع رداقلاو |

 انذقنا ومالسالا ىلا هللاانيدهذادعب وه لضملا لالضاب ل رشلاىلامالسالانمعجرنىا مدقلارخوم |

 ىذلاب نيمشم ان اّمعا ىل اعدرت ا ىا درت لعاف نم لاح ب نيطايشلا هنو هتسا ىذلاك د رشلا نم

 06 ناريح ف هنوهتساب قلعتم 3 ضرالا ىف 8: هتلضاو ةماهملا ىلا نملا ةدرص هب تهذ ١

 | ايحيتم' أ ةريخ ناكر هنم'لعفلاو قزيخ هثناؤم ةيقلف ةفض وهو هتوبتننا أه نم” لاح |
 | هنوعدي 98 ةقفر ىوتسملا اذهل ىا ناريح ةفص ةلما 46 بامصا هل 5 قيرطلا نع الاض |
 / ةغلام ردصملاب لوعفملل ةممست ىده هامسو مقتسملا قيرطلا ىلا هنودهي ىا 6# ىدهلا ىلا |

 اَسا هلنولوش ىأ هنوعدي نم لدب هنا ىلع لوقلا ةدارا ىلع 4 امنا ىدهلا سف ا

 صخشب لطابلاو قحلا نيب لصافلا ناهربلا مايق عم هللاريغ دبعو كرشا نم ىلاعت هللا هبش |

 ناثاو:زواقملاو ةماقملا'ىف«نواننلاو ,نكا ةدع:هتوبتسا,كوالا.فابصوا ةثالّث_قوضوم.

 هنوعدي باما هلنوكي نا ثلاثلاو عنصي فيك ىرديال ةداجلا نع الاض اهات ناريح هنوك
 نجلا ةعباتم كرتي الو مهبحيال وهو ةداجلا نع تللضو هماهملا تفستعا دقف انتا هل نيلئاق |

 اولا نطاوب ىف ذفنت نا ىلع ردّشو ةفلتخم لاكشاب لكشش ةفيطل ماسجا نجلاو . نيطاشلاو |

 وهو هيلا اناده ىذلا 6 هللا ىده نا لق © ةلخلختملا ماسجالا لالخ ىف ءاوهلا ذوفن

 ان سما اضيا لق هو #3 تحن ىغو ضحم لالض ه ادعامو هدحو ىدهلاوه 8 ١ مالسالا

 | لعفت ناو لعفتل كترما لوقت برعلاو ءابلا ىنعمب ماللاف لست ناب ىا 6 نيملاعلا برل لسنل

 | تاءاطلا سيئر مالسالاف ىلاعت © هوشاو ةولصلا اوميقا 88 ناب ىا # ناو 2 نذل نابو

 | زارتحالاو كورتلا لس نم وهام سمر ىوقتلاو ةينامسملا تاعاطلا سير ةالصلاو ةيناحورلا

 | وهو 8 باسحلل ةمايقلا موب ناو يوي الا احلال ىتش الام هلك نع

 نم لاح 6 قحلاب »© امهيف امو تايلفسلاو تايواغلا ىا  ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا

 فرطظ موب # قحلا هلوق نوكيف نك لوقي موبو ف ةمكحلاو قحلاب امثاق ىا قلخ لعاف |

 ( نومضمل )

 تمص



 ماعئالا ةروس مسي ه١ <٠

 ظ ايندلا ةاملاب نورتغملا اوهلو اعل مهنيد نوذختملا ه6 كئلوا 2 ةيصعملا ىلع مدقا اذا
 ١ مهدئاقعوةحقلامهلامعا ببسب اوسك امي © باذعلاىلا اوملساىا ه اولسبا نيذلا

 أ ,بيسب باذع ةكئالع دناءدشو دريس هكدتن انك نا هورك نا,] ىنرافلا ريسفتلا فو * ةقئازلا
 ١ ىهتناحئابقلا نم اوبسككمىلا اودلسانيذلا كئلوا دوعسلاوبا لاق * [لاعفا حئابقزا دناهدركدجنآ

 اواسبا نيح مهل اذام لبق هناك ه# بارشمهل © ديزب ترم هلوقىف 5 ءابلاىنعم لعجوهو

 هب عطقتتو مهنوطي ىف رجرج ىلغم ءام نم ىا :* ميمحنم 9 بارش مهل ليقف اوبسك ام
 مهرفك ببسي ىا 6 نورفكي !وناك امب © مهنادباب لعتشترانب 6 ملا باذعو» مهؤاعما
 رفكلا ةقاعورفكلاوهرازم ءازرسسالاو ىلاعت ههباج اياب سيدكتلا نا ٍملعاو « ايندلا ف رمتسملا
 ىلع توملا ىلا نيْمّْؤملا ةاصعنم اريثكرجي ىصاعملا ىلع رارصالا اذكو مبلالا باذعلا وه

 ههجو فصتو انيلا سولجلارثكي < لجر ناك لاق ىراٌرفلاقحساىبانعو * هللاب ذايعلاو رفكلا

 ىنيطعتو لاقف اذه ىلع ىننلطا ىطغم كهجو فصنو انيلا سوللا رثكت كنا هلت اقف ىطغم |
 نيللا ىلا تلصو ىح تعدت, اهريق, تيئاذ ةأرسا: تنفدق شاش تنك كاقب علمتلق :نامالا
 اهارتا تلقف ىه اهدمت تلعشل اهتددف ةفافللا ىلا ىديب تبرضمث ءادرلا ىلا ىديب تبرعضمث

 سمح را اذاف ههجو فشكو ىنتمطلف اهدي تعفرف ةفافللا تررك ىتبكر ىلع تيل ىنيلغت
 ىسفن ىلع تلعجو بارتلا تددرمث اهرازاو اهتفافل اهلع تددرمث لاق هممث هلتلقف عباصا

 تامن.عهاسك حبو ىعازوالا ىلابتكف ىعازوالاىلا كلذب تبتكف لاق تشعام شيناالنا
 تبتكف ةلبقلا نع ههجو لوح مزكا لاقف كلذنع هتلأسف ةليقلا ىلا ههجوو ةنسلا لها نم

 نع ههجولوح نم اما تارم ثالث نوعجار هللا اناو هلل انا "ىلا بتكف ىعازوالا ىلا كلذب
 ناوضرلاو ةرفغملاووفعلا ىلاعتهللالأسن مالسالاةلم ةنسلاب داراو ةنسلا ريغ ىلع تام هناف ةلبقلا

 هزم دش طف اا لاق“

 مزيخربنابمز ىدركوج كنار رتشي * ىناراب ناسرب تياده ربا زا براي
 لاجرلا لا و-! ىف نوضوخب نيذلا عم ةسلاجلاقداصلاب لاطلل حاصيإال هناىلا ةراشا تايالاىفو *

 قرسي عبطلا نم عبطلا نال مهتقرخ سبللاو مهيزب ىنزتلا ىوس اهنم مهل ظحالو

 ثييخ ىاقل زا شاب رذح رب * ىوخ دريكب سفن مه زا سفن
 ثييخ ىاوه زا دريك دب ىوب * رذك دب ىاضف رب نوج داب

 تجرخلاق فنحالانب هللادبعنعو * رابكلاتاملكب ظاعتالاو رابخالاعم ةبحصلا نمدبالف
 ىل لاقف ىرصملا سنوي, نب :ىسيع ىن رف هرسسدق ىداب دورلا ةرايزل ةلمرلاديرا رصمنم
 ترظنولف ةبقارملالاح ىلع اعمتجادق اباشو اخيش اهيفذاف روصب كيلعلاق ممن تلق كلدا له

 | ىبرتسيام ىلعسيلو ناشطع عئاج اناو امهيلع تلخدف لاق كرمت ىقاب كتنغال ةرظن اههبلا

 ١ تمسقا تلقف ىناملكي لف امهتلكو امهيلع تملسف ةلبقلا نيلبقتسم امهتدجوف سمشلا نم
 تغرفت ىتح كلغش لقا ام فنحالانبا اي لاقو هسأر خيشلا عفرف ىناّلك امالأ هللإب امكلع
 تلقف شطعلاو عوجلا ىنع بهذف رصعلاو رهظلا انيلصىتح امهيدي نيب تّقاف قرطامث انبلا
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 ثيدحلاىفو ةمالا نم دخاو لكني رق فالخب ريخمالا رمأيالف لسا مالسلا هيلع هنيرقوه |

 ناكو ىلانوعمجاوزا ناكو لساف هيلع هللا ىتاعاف ارفاك ىناطيشناك نيتلصخم مدآ ىلع تلضف )

 نإ كيلا ا تقال وقت كد كل لجل لاق ان وز( تيطخ لع نوع م وزو مدإناطيش |

 ىلاعت هللا طخر ادبا نوضوخي مهنال تيبلاب فوطنو مارحلا دحسملاف سلجم نا عطتسنال |

 © 'ىثنم مهباسح نم نوقتي نيذلا ىلع امو 9 لاقف ريكذتلاو ظعولا ليبسىلع مهتسلاجيىف |

 وهو مدقملا ربخلل ادتبم هناىلع عفرلا لحىف ”ىشو ةدئازنمو نيضئاخلل مهباسحيف ريمضلا

 'ئش مهلاوقاو نيضئاخلا لامحا مأابق نع نوبنتج نيذذلا نينمؤملا ىلع امو ىا نيذلا ىلع

 مهوركذي نا مهيلع نكلو ىا 6 ىركذ نكلو مان آلاو مئارجلانم هيلع نوبساحام

 مهل اورهظيو ريك ذتلاو ةظعلا نم نكما امب حئابقلا نم هريغو ضوخلانع مهوعنيو ىركذ |
 كاردتسالل صلاخ نكلو . فطعلل واولاو ةيردصملا ىلع ىركذ بصنق ريكلاو ةهاركلا |

 ةك/ات يمل ا لاخلإ اهنوكن ع جرح فوس عم ماللانا م فططعلا ىرح نيب عما مزايالف |

 مهنيد اوذخنانيذلارذو ف مهتءاسمل ةهاركو ءابح ضوخلا نوبنتجي ىا 6 نوقتي مهلعل ف |

 اورماو هوفلك ىذلاوه مهنيدو تاي آلاف نوضئاخلارافكلا لوصوملاب دارملا 6 اوهلو ابعل ا

 بعللاو .اًوزهتساو هب اورخس مهنا اوهلو ابعل هذاا ىنعمو مالسالانيدوهو هجاوم ةماقاب أ

 ةوبللامهترغو #9 لزهلاىلا دجلانع اهفرصومللاو . هب عفتتتامع اهرقنيو سفنلا لغشي لمع

 كرئاو مهنع ضرعا ىنعملاو ادبا اهدعب ةايحال نا اومعز ىتح اهب اونأءطاو هك ايندلا |

 | كرتينا دارملاسيلو مهب كبلق لغشتالو ممازهتساومهبيذكتب لابتالو مهتفطالمو مهترشاعم

 6 سفن لسيت نا 92 رك ذتلل حلصي نم نا رقلاب ىا هبرك ذو 88 لاق ىلاعت هنال مهراذنا |

 لسبلا لصاو . حئابقلا نم تلمعام بيسب « تبسكاامب 95 نهرتو كالهلا ىلا مستالثل ىا
 كالولا ىلا مالسالان ال كالهلا ىلا مالسالا ىنممىف لاسبالا لامعتسا حص اذاو عنملا لاسبالاو

 صخشلا وهو ملسملا عنمي كالهلاوهو هيلا لسملا ناك كالهلا ىلا دحا لسا اذا هناف عنملا مزلتسي

 اي كالهب دوشن هدرك ملستات ] قس اكلل رانا ريشا فو م ةنم ضالللاو هنعجو را نم

 ىلو هللازودنم اهل سيل © [ اهيدب زا تساهدرك هجنا ببسب ىرفاكره سفن هدركت اوسر
 ريش ةؤقى ناك لش نم لاحول رهظالاو_كلذي زايخالل_قونتت فاكنا 6 عيفشالو

 ىلونملاح هللانودنمو © ترضحاام سفن تملع )) ىلاعت هلوقىفاك ةريثك سوفنوا ةرفاك

 كلتدفت ىا #لدعلك لدعت ناو#» باذعلا اهنع عف دب نم ىلاعت هريغ سفنلاكلتل سيلىا

 لبغال ىا «اهنم ذخؤيال و اعبمح ضرالا ىف ناكام لكب اهناكم تءاج ناب ءادف لكس فنلا |

 ذخؤيال) ىلاعتهلوقىفاك هب ىدتفيام ىنعع سيل انهه لدعلاف ردصملا ىلع بصن لدعلك هلوقف

 من تلق * ىنعملابال نابعالاب قلعتي ذخالا تلقنزاف * ىردصملا ىنعملا دارملالب ( لدع اهنم

 اهلبقيىا (تاقدصلاذخأيو) ىلاعتهلوقىفاك لوبقلا نمي لمعتسيدق ذخالا لاق مامالاناالا

 هذهنم دوصقملاو روذحالب ردصملاى لا هدانسا زاجلوبقلا ىلع ةيآلا هذهىف ذخالا لمحاذاو |
 همئارفدمترئال فيك اذهب نقيانمو سفنلا كلتىلع ةدسنم صالخلا هوجو نا نايب ةيآلا |

 (اذا)
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 ةقبوندشارلا ماطإ ةعيوذلا هقول ليطفتو ةققلا ىهذمو مالسالا ىداقتعااهتاو هحسامب |

 ىدى هللاهللاف نيقارولا ىف ةدوجوم ةنسلاىف كك و 2 هللا ىضر ةباحصلان م ةرمثعلا |

 ايدها وهلا او عاك اان اولخكشالاوا لآ 17 طخ نوبتكي مهولوقلا اذه ددري لزيملو |
 سلخلاىف ىزجامي هربخم ردتقملا ىلا ريزولا يكد ؟لذعسلا ىلا جالخلا لمحو 000

 مدقتبلو ةطرشلا بحاص ىلا ميلف هلتقب اوتقا دق اوناك اذا 0 ندتتلا هاو ماك

 هلحر 3 هدب عطش تاو مضلاب فئتنا اضيإ لاقو ردنقملا هب مسرأم هللاقو قيرتنلا ىلا

 ةضفو اهذ ةلا>دو تارفلا كلىرجحاانا كللاقو كعدخ ناو هتثح قالو هسا م مْ

 نيّقب عبسل 2 الثلاموب باو المل طْوتشلا هملستف هنع ةبوقعلا عفرتالو كلذ هنم لشالف

 عمتجاو هدوبق ىف را كب روهو قاطلا باب أ هج“ رخاف ةئاعالثو عسل هس : م ةحط ا ىذ نم

 عطفا رض نم غرفاملو هؤاتيو طوس فلا دالخلا ل ا ةلخ ةماعلا نم

 ةلساملا بصنو ةلاحدوف هاقلا ادامر راصاملو هنتح تقرحا 2 ا ن-0 ” ةعبرالا هفارطا

 عقواك ىلاعتهّللاءادعا نمو دع ىلع ههبش تلا نكلو لتقيم هنا هباحصا ضعب ىعدا و رسجلا ىلع دادغبب

 رئاظن ليختتلاو هببشتلا اذهل ريقفلال وش * ءاسالل ةثرو ءايلوالاو مالسلاهلعىسع قحىف

 قح نم تلقناف * كيانكن أك هنا داقتعاال هزاوج ناس ىدأ سمو عش نم اهدحن خعاشملا تاياكح ىف

 2ك تقم) نا ال ناق مزال ريغ كلذ تلق * ادامر نوكي.الو قرتحم النا جالحلا ةيالو

 تيئدقف ربقلا ىف اماو ىلاعت هللا مهاحا مث الثم اولتق نيذلا ءايلوالاو ءانننالا ضعب لاوحاك
 اذا 6 انت اي( ىف نوضوخم نيذلا تيأد اذاو 8: مهيلب نمو ءانالا داسجا لكأتال ضرالانا

 | اوضوخم ىتح 9 تاي آلاف مهضوخدنع مهنع مايقلاو مهتسلاحم كرتب 86 مهنع ضرعاف ا |
 ِ ريمضلاف اننايا ريغ ثيدحىف اوعرشن ناىلا ضارعالاىلع رمتسا ىا # هزيغ ثيدختف |

 رسشلانا نون تمتداف امزا هلصا هي اماو قانا ا ا تاسست ركذتلاوتايآلا

 4 00 دعقتالف #8 مهتسلاج كرت نم 0-0 ه6 ناطيشلاكنيسني 6# ةديزملا امىف

 ضحءاسنالا اذهو مظعتلاو ق ةيدصتلا عض وم ءازهسالاو تب ذكتلا اوعضو نيذلا ص <« ناللاظلا

 وبسلا زاوج ىلع اوقفتادق ءاملعلانا عم هعوقو مزليالف ةيطرمشلا نا ةلك هيلع لدي لاما
 ىذلانال هدونجرباكا نم دحاووا ىلا ناطشلاب دارملاو مالسلا مهيلع ءاس الا ىلع ناسنلاو

 ( كل تؤسس اعلا عوقد

 | ريزولا ةملتتف 5 بدن طوس فلا برضنف الاو تامزاف طوس فلا هبرضب

 ' مالسلا مهيلع ءاينالا نم اهريغو حي و بوبا لاحيملا ىرت الأ تاناالاو ضاوتلا "لؤنفا
 | ادرمت مهموم اولكاو مهلا نيثوعبملا ءاينالا اولتق مهنا سرلا باحصاىف ريسفتلا لعا ركذ دقو
 | ةقاراح :ةداكعلا نع ةحراخ روما ةأشنلا هذهىف نك مل مهماظعب مهركب اوسرو ادانعو

 | عورتا ةغللافضوخلاو . هتماومالسلا هيلع ذا باخ دا رملاوأ نراه وهو هلا تالطنا

 أ تيأر اذا ىنعملاو . نآرقلا تايآلاو لطابلا ”ىثلاىف عورشلا.ف بلغ هنا الا اقلطم ”ىثلاىف |
 | شلرق راقنك أذ وها هف نءطلاو هب ءازهتسالاو بيذكتلاب نا رقلاىف نوعرشي نيذلا |

 | موقلا ع ظ ىركذديغ ىل اعف ىلع ردصم ”ىجي ملو ركذلا ىنعي ردصم وهف هركذت نادعب ىا
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 سلا مالسلاهبلع دا داون همك ها لسسلا نم توا ىرقلا هس عال

 عفر ىتماىف فيسلا عضو اذا ) رخا ١. ىفو (نوعاطلاو نعطلاب ىتما ءانف) ثيدحلاىفو نتفلاو

 ةدشلا سأبلاو . هربخا اك سمالا ناك ثبح مالسلاهيلعىنلل ةزجعم هيفو ( ةمايقلا موي ىلا اهنم
 ضقن ودعلا دست بيسو ىلاعتهللاباتكب ةمثالا مكح مدع سأبلا لوخد ببسو ٍنرحلا ىف
 مهل 6 فرصن فيك 8 دحاي © رظنا ل» ثيداحالا ضعبىف ءاجاك هلوسر دهعو للادهع

 اهدروتو ةيا رثاىلع ةبا مهل نييل ىا ديعولاو دعولاب لاح ىلا لاح نم ةناىقلا هك تأيآلا

 دوعوملا باذعلاب ىا 4 ةبكذكو 0 دانعلاو ةرباكملا نم هلع مه امس اوعجريف ىمالا ةللج

 6 لق 8 قطنام لك ىف قداصلا باتكلا ةناوا ةلاحال عقاو باذعلا كلذزا لاخلاو ىا

 كربجاو بيذكتلا نم مكعنم ال © سما ىلا لكو ظيفحب *# ليكوب مكلع تسل »© مهل

 ه6 أبن لكل لف هنورتسامب يكتوبخباك ثرح رقداهعلا موي رح دقور ردمانا اما, قيدصتلا لع

 مكباذع نمز رقتسيو هيف عش تقو ىا نامز مسا 86 رقتسم #3 نا رقلا رابخا نم ربخ ىا

 نا:لقاعلإ ىغف «اعم امهنقاوا ,ةرخ آلاف وا ايئدلاىف هعوقو دنع 6 نوملعت فوسو ©

 اما ةملظ لكو ءالتبالل ببس هناف همذ ىلع رصن الو دئادشلا عفد ىف ىلاعت هللاىلا عرضت ١

 ىوتتملا ف لاقراك : :ةوامالا سفنلا تاملط نم ىحم

 مهتسخاتسك و ىرش ىنز نا *« مت تاملظ زا ديا ودرب هيج نه ْ

 بئاصلا كاف

 متشيوخ ىاوه بارخ هناخ هشيمه * بابح وجم هكمتك تياكش ريغذارج
 ىلا ةسنلاب ةيناروت تناكناو حاورالاف حاورالاوض رحبلاو ماسجالاوه ربلازنا ةراشالاو *

 قلخلاقلخ هللانا) مالسلاهللع لاق اك ةيناملظ .تهولا رونو قحلا ىلا ةسنلاب نكلمايجالا

 ربتاملظ نم مكب نف ةيقلخلا ةملظىف مكتفلخ اذا هانعف (هروننم مهبعشر مث ةملظىف

 اناحا نل ١ حورلابىا ةيفخو مج اب ىا اعرضت هنوعدتذا ةيناحورلا رحب تاملظو ةيرشبلا

 نيح (نوكرششت ملا مث برك لكن مو اهنم مكحن_ هللالق نيرك اشلا نم ننوكنل هذه
 مظعاامىناحبس لوقي مكضعبو قحلاانا لوقيو كرسي مكضعبف هتاعص راونانم رون مكل ىلحن

 6مكقوف نم اباذعإ ىناحبسو قحلاانا نولوقتن يح (مكيلع ثعبينا ىلع رداقلاوهلق )) ىنأش
 فاصوانم ابا ىا (مكلجراتحت نموا ةريغو ةزنع هب مكبذعي مكميو هنبب ابا ىخريناب

 مهنولوم . ةقرف اقرف مكيف قلخلا ل مج ( اعيش مكسبليوا ) مكيلع ىوهلا ءاليتساب مكتيرشب |
 قارعالا عطق و بلصلا و لتقلاب 6 ضعب سأب مكضعب قيذيو) ةقدانزلامهنولوش ةقرفو نوشهصلا |

 ىلع اولوأتتنا مكل لحيامو مارح ىىدو ىمح ىرهظ جالحلا هللاقو ءاهقفلانم سلجما

 اب )

 / برحلا س

 / ىلع اوفَسو اوهقشي ى * نوهقشب مهلعل © هه انه ىلا ةروسلا لوا نم ةفلتخم هوجو ىلع

 | 6 قحلا وهو 8 مهنم نودناعملا ىا * كموق # هئيجمب قطاللا دسجملا نا رقلاوا

 | سابع نب دماح سلف الكر زن نشدق جالخلا نم ىرح دق ناكو اولاق * روصنم نبإب لعفاك |

 | رضح نم هعم نتكو كلذب هطخ بتكو همدلحن ىتفاف رمعىلا ىضاقلا ةرضحب ردتقملاريزو
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 أ ةقثملل ةملظلا تريعتسا ؟رافساىف امهلاوهاو اهدئادش نم 6 رحبلاو بلا تاملظ. نم:
 | ىا بك اوكوذ موبو لكم موت ديدشلا موسلل ليقف راصبالا لاطياو لوهلاىف امهتك راشمل |

 ترهط ركفلا نون رتب ملا31"لدلاوا لع ءان ”تلطو#نيلاكداضأ ع٠ معسلا تالكلا
 | مرضت هتوغدت 9 بك اوكلا زوهظ دتشا هتمللظ تدتنا الكو:اهراكو اجراغس ٍبكاوكلا.
 | لعاف نملاحلا مضومىف نيردصم ةيفخو اءرضت نوكيا ىلع نيرسمو نيناعم ىا ه ةيفخو ١

 | ىهو ةعارضلا راهظا عرضتلاو ىلاعت هايا نيعاد ىا مكن لعاف نم لاح نوعدتو هنوعدت
 لاوقلا هدازا لع اضْبا نوحتت لمئاف نم امته انيعنا ل و علا" ىلا ةعاطاو نعتلا عشر
 | نتوكنل # دئادشلاو تاملظلا *« هذه نم © انصلخ نبل هللاو نيلئاق هنوعدت ىاأ

 ركشلاو . ةمعللا هذه لجال هيلع نيموادملا ركشلا ف نيخسارلا ىا ه# نيرك اشلا نه
 هبكرشينانع الضف ىصعبالو اهمعنم عاطبذا هللاةمعل قحو اهقحن مايقلا عم ةهملابةفاكعالا

 اهاوس متىا برك لك نمو اهنم مكب هللا © مهل 5 لق # الصا 'ىش ىلع ردقبال ام
 ةللجلا لا هذهنم نودهاشتام دعب هك ملا مث له سفنلاب ذخأي ىذلا لا ةئآع تاركلا# |

 ملا مث لاقينا (نيركأشلا نم نئوكتل) مهلوقل بسانملاو . هريغ ىلاعت هتدابعب «نوكرمشت وف .
 ركشلاكرتةلزنمب كارشالانا ىلع اهسنت هعضوم نوكرمشت عضو نكل نودبعتالىا نوركشتال
 ىا 6 مكقوف نم  مكك ارشا لجال ه6 اباذع مكملع ثعبيذا ىلع رداقلاوه لق هاسأر
 نافوطلا مهلع لسراذاب مهكلها ثبحم مالسلاهيلعحون موق ل :6 قوفلاةهج نم اساكاباذع |

 تحت نموا 88 ةراح مهلع رطمانابليفلا باحصاو طولموق كلهاو ةحبصلاو حيرلاو ةقعاصلاو .

 مككولم مكقوف نم ليقو . نوراقب فسخو نوعرف قيغام لفسلاةهج نمىا 6 مكلجرا

 واحلا عنملوا ةلكو مكئاهفسو مكةلفسو وللا ؟ظدشع مكلجرا تحن نهو مكئاسؤدو ؟كرباك او ْ
 هيلع تسيل نم #* مكسيلبوا » حون موقب لعفاك اعم نيتهملا نم ناك امل عنمالف عملا نود ْ

 متتفلاب سبللا لوالا ردصمو يلع باب نف بوثلا تسبلاماو برض باب نم هتطاخ .ىا مالا

 عجوهو مكسبل لوعفم نم لاحهنا ىلع بوصنم ه اعيش © مكلملخنوا ىنملاو مضلاب ىتاثلاو
 نيثزحتماقرف مكنوكلاح مكطلخمب ىا صا ىلع اوعمتجاموق لك ةعشلاو !ندلسو ةردسك ةعيش

 | رهظيو جسم ىا لاتقلا مكن, بشنيف مامال ةعياشم ةقرف لك ةفلتخم بهاذمو ىتش ءاوها ىلع |
 | مكضعب لئتاق 6 ضعب سأب مكضعب قيذيو 9 قافتا طلخال بارطضا طلخوه طلخلا اذهف

 | نيرفاكلا ضعب قيذيناو سكعلابو نينمؤملا سأب نيرفاكلا قيذينا ىلاعتهللا ةنس نمو انضعب
 || ةنبزتلا بح قع راصعالاو نامزالا شك قبه اك مهضتتي سأب نينماؤملا ضعإاو ضعي« لتأب |

 تلأس ةدحاو ىنعنمو نيتنثا ىناطعافاثالثىبد تلأس) ثيدحلا ىفو ىللاعت هلالجو هلام ىلع ةينبملا
 هتلأتيو اهيئاطعاف قرغلاب ىتما كلهيالزا هتلأسف اهيناطعاف ةنسلاب ىتما كلهيالنا: ىند |
 ىلع نوكيام ءارلا حتفب قرغلابو هتما عيب اطحق ةنسلاب دارا (اهينعنف مهنيب مهسأب لمح الا ٠
 | ىوسوربلا ىدتقا ءداتفاب ريهشلا خبشلا ةرضح لاق * مالسلاهيلع حون نافوطك مومعلا ليبس |
 1 رطم عقبف ةفخلا ىلع نكل ةدحاو ةيم ةنس نيثالث لك ىف رهظي مالسلاهيلع حون نافوط 50
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 كلم ىأرف هدوعي ضيرم ىلع لخد هللا لوسر نا ربلا ىف - ىور  ايندلا لها عيج
 بطو ريشبا دما توملا كلم لاقف (نمؤم هناف هب قفرا توملا كلماي ) لاقف هسأردنع توملا

 بناج ىف لزتعاف هلها خرصيف نمؤملا حور ضيقال ىلا قيفر نمؤم لك ىناف انبعرقو اسف

 مهريكو مه ريغصل مع ال ىلا ىتح تارم سم موب لك ىف مهحفصتا اناو الا رحو ىف ريدالو

 ىلاعت هللا نرمأي ىتح اهيلع تردق امل ةضوعب حور ضيقا نأ تدراول هللاو مهسفناب مهنم
 نديلابورلاقلعتعاطقنا وه ااو فرص ءانقالو ضخم مدعي سيل توملا ءاملعلالاق * اهضبقب

 ودط تل لعل. ماش ودلا ودلطاق. ةدوبلا لل ناو دوماعا اوي كتذ نم زىلام لوقاق رادلا

 ةروص ىلع توملا هللا قلخ املو رادىلا راد نم لاقتناو لاح لذسو امهنيب, ةلواحو هتقرافمو

 هيلع ىثغالا كلم قبي مف هذه كت ىلع ةكئالملا فوفص ىلا بهذا هللاق حلما شيك
 تقاخمل اولاق سفن لك ىلع لاق كلذ نمل اولاق توملا لاق اذهام انبراي اولاقف اوقافا مث ماع ىنلا
 اذههيلع طلسي نم اولاق لسنلا نوكل لاق ءاسنلا تقلخ+ل اولاق مدآ اونب اهنكسيل لاق ايندلا
 ايندلا ذخا مهنم نوكي ىتح توملا مهين, لمالا لوط نا لاق ايندلاو ءاسنلاب لغتشي له

 6 اودر مث © هنع ةلفغلا هنم مظعاو بئاصملا مظعا نم توملا لبق كلذلو ءاسنلا ةوهشو
 ىلا 8 ثعبلادعب ةكالملا مهودر ىا كدحاب هيلع لوادملا لكلا ريمضلاو هتفوت ىلع فطع
 ىلاعتهنوكل هرهاظ ىلع سبل هللا ىلا درلاف باسملا فقوم ىف هبازجو همكح ىلا ىا هيهللا
 هباضقل نيعبطم ىلاعت هللامكل نيداقنم مهلعج نع ةرابع وه لب ةهجلاو ناكملا نع ايلاعتم
 مهروما كلمي ىذلا مهكلامىا :6 مهيلوم © هاوس هبف كاحالو كلامال ثبح ىلا اوقاسيناب

 ضقانتالخ رصانلا نم هيف ىلوملاف ( مهل ىلومال نيرفاكلاناو) ىلاعت هلوقاماو قالطالا ىلع
 ىا ه6 الا 98 ىلوملل ةفص وهو لدعلاب الا ىضَسال ىذلا * قحلا #8 ةلالخلا نم لدب وهو

 هوجنولا نم هجوب هيف هريغل مكحال ذئموي دابعلاْنيب ءاضقلا ىا :# مكحلاهل 99 اوهنتو اوملعا

 باسح .يفشيال هرصقاو نامز عرساىف قئالخلا عبمج بساحي 6 نييساملا عرسا وهو ©
 ةبساحلاىنعمو دي دقعو ةيورو ةركف ىلا جاتحبالو ةل اب ملكشيال نأشنع نأشالو تاسح نع

 لامعالا ريدقتل ةساحلا ءاملعلا ضعب لاق * باقعو باوث نم هقحتسام دحاو لك فيرعت

 باسحالب ةنلا لخدي نمل نازيمال اذهلونازمملا ىلع باسحلا مدقيف اهريداقم راهظال نزولاو
 ضرا ىهو ةلدبملا ضرالا ىف نوكياكاو ضرالا هجو ىلع نوكيال باسحلاو رشحلانا معاو *

 وح ىلاعت هللازاو باسحلاو رشحلا تيئاذاف دحا اهلع لظيملو مداهف كفسي+ ةضفلاك ءاضيب
 قيرطىف رجاتلاوه هنال باسملا ىف شقانيزا لبق هسفن بساحننا لقاعلا ىلع بجو بساحلا

 ىصاغملا فهفرص هنارسخو تادادعلاو تاماطلاىف هرمس قرص هحيرو هرم هتعاضيو ةرخاألا

 ..ليما اهنكل ريشلاو ريخلل حلصت تناك ناو ىهو ةراجتلا هذهىف هكيرش هسفنو.تااسلاو
 هرس ضدق ىدعسلا لاق ::اهتبساحمو اهقاىص نم هلدبالف تاوهشلاو ىصاعملا ىلا لقاو

 اتم ابادشا رمح ةيامزتني اه +٠ .كامو ةوش ةشيادنارد لفاغوت

 | ةاجن مكل ىطميو مكضاخم ىا 6 مكين ف ماهفتسا 6 نم » ةكم لهال دمشاب جي لق >
 )نم )



 فلل قئواذا دنعلا ناو ىصاعملا نع رجزا ناكداهشالا سوؤر ىلع ضرعتو هيلع بتكت هلامعا

 قشاكلالاق : هيلع نيءلطملا همدخ نم هماشتحا هنم مشنحم مل هرتسو هوفع ىلع دمتعاو هديس

 ىب شر اهلدو نوخ اهزكخ * غوت كيرور نانا: ىكسا هن

 ىنبب شيوخ ىاهدرك ات ناوخي * هققككو نانا ةقان تادنهد

 ىبب شيب كن همأن را نشوكنازد ىداب ئنكمرو نكم

 ثانسللا هذحا تكي زاهتلاب نيكلمو لللاب نيكلم انم دحاو لك ىلع نا ربخلا ىف درو *

 رمشعب هل تدتك ةسح دصلا لمع اذاف لامثلا بحاض ىلع ريما نيهلا بحاصو تاسسلا رخآألاو
 كسميف كلما نيىلا بحاص هللاق بتكي نا لامثلا بحاص داراف ةئيس لمج اذاو اهلاثما
 ةئيسس بتكر فغتسيل ناو هيلع بتكيمل هلا رفغتسا وه ناف تاعاس عيسوا تاءاس تس هنع
 تلق * ىهاظلا لعفلانوف رعب اك نطابلامزعلا ةكئالملا ءالؤه فرعت له تاق ناف * ةدحاو

 لاوحا هيف بتكدقو حوللاب تلكو ىتلا ةنزلا نم ىهو ةرفسلا نم خستن ةظفلا نال عل |

 لوا نم ايناث نوبتكي كلذ ىلع مهفوتو دعبف ىهاوظلاو رئارسلا نم اهيلاهاو ماوعلا
 دبعلا مه اذا لبقو * ناسنالا نع ردصي امسح هرخآ ىلا ليللا لوا نمو هرخآ ىلا مويلا
 هنم حاف ةئيسب مه اذاو اهنوبتكف ةمالعلا هذهب نوملعيف كسملا ةحتار هيف نم حاف ةنسح
 مهريغ ما ادغ نوتأي نيذلا مهأ مويلاىف دبعلا لمع عفرت ىلا ةكئالملاو تلق ناف * نتنلا عبد
 | لاقو *ايح مادام هيلع ناريغتسال ناسنالا ىكلم ناو مه مهنا رهاظلا ءاملعلا ضعب لاق تلق *
 رمعلا دافن ىلا مهناكم نورخآ ”ىبحيو ىرخا ةرم ادبا عجريال مهنم ءاجن نم خب .اشملا ضعب
 سلجم اهناف لالحلاب مكهاوفا اون ) ىوبنلا ربخلا ىف و نيكلملا سواج عضوم ىف فاتخاو
 نم يما *ىش امهللع سبلو ناسللا امهملقو قيرلا اهدادم ناو نيظفاحلا نيمرركلا نيكلملا
 هظفح مهنم لك نيكلملا نيذه ىوس ةكئالم دعلاب ل نا دعسالو (نانسالا نيب ماعطلا اياه

 مالكلا اهب أدت ىلا ىه ىتح ه توملا كدحا ءاج اذا ىتح © تاياورلا ىف ءاجأك ىذا نم
 ةظفح مكيلع لسريو لبق هنأكاهلبق امل ةياف ةيطرشلا ةلثجا نم اهدعبام لعجت كلذ عم ىهو
 توملا بابسا هءاجو ناك نم انناككدحا ةدم تهتنا اذا تح مكتاخ ةده مكلامعا نوظنح
 ويعلو هناوعاو توملا كلم مهو كلذ مهيلا ضوفملا نورخآلا 46 انلسر هتفون 9 هيدابمو

 لقاك مهتطاسو نودب ىفوتلا نوكيدق و مهلا ىفوتلا فيضا كلذلو طئاسو هناوعاو توملا
 ةعبس اكلم رششع ةعبرا توملا كلم ناوعاو اهريغو اهنع هللا ىضر ءارهزلا ةمطاف ةافو ىف
 مهيلاوباذعلا ةكئالم مهلم.ةعبسو ضبقلا دعب نمؤملا حور مسي مهيلاو ةمحرلا ةكنالم اهنم

 نم لوانت, تشطلاك توملاكلل ضرالا تلعج دق دهاجم لاق * ةافولادعب رفاكلا حور
 تناكو ترثكن اوحاورالا ضبق ىف ةبوعص توملا كلم ىلع سبل ريقفلا لوقب * ءاشي ثيح
 بولاق ىفناطيشلاةسوسو ةيفكف رمتالاك ثزملا لقعلا اذهب فرعتال ةيفكو ةفلتخم ةنكما ىف

 ١ ىناوتلاب نورمؤي امف نورصقبالىا ه«نوطرغبالإ# لسرلاىا ه# مهو 9 ةظفحلاظفح كانه
 | كلم ناو ةقيقح ىلاعت هللا وه قلخلا عيمج حاورال ضباقلا نا لعاو * نيع ةفرط ريخأتلاو
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 | تاتو د امرطو شرما جهرا نا ةيضوالا تاحللتو ةعالو اهنراو جتفتا -حضرا «تافص
 لالا ىفدوجوملاوهبطرلا (سبايالو بط رالوإ اهناصّمو اهلك معو اهكروهو الا ةيرشلا

 تايدامجلاسبايلاوتايئاحورلا بطرلا اضياو .ادوجوم نوكيسو لاحلا ف مودعملاوه سبابلاو
 بطرلا اضياو . كهاجلا سيابلاو ملاعلابطرلا اضياو . رفاكلاسباملاو نمؤملا بطرلا اضياو

 بطرلا اضياو .ةولسلا لها سيانلاو ةبحلا لها بطرلا اضياو . دهازلا سبابلاو ىراعلا

 ةسفنس قالا سبانلاو هللاي قابلا بطرلا اضياو .٠ دوجولا بحاص سبابلاو دوهشلا بحاص

 زيزعلا اهفلؤم هرس سدق ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك باتكلاما وهو ( نيم باتكىفالا ١)

 ليللا ىف مكميني ىا رفاكلاو نمؤملل ماع باطخلا :6 ليللاب مكفوتي ىذلاوهوإ» فيرشلا
 لصالاىف ىفوتلاو (توملاخا مونلا)درو انه نمو زيبعلاو ساسحالالاوز ف تيملاك مكلعجيو
 دسجلا يف هعاعش قبو مولا دنع حورلا جرخ هنع هللا ىضر ىلع نعو همام ”ىثلا ضبق

 نا ىنعي ةظ .نم عرساب دحتسا للا حورلا تداع مونلا نم هبتنا اذاف ايؤرلا ىري كلذبف

 ىناويحلا حورلا نع ردصام خزربلا ملاءىف ىري هناو ىتاسنالا حورلا وه ايؤرلا ىري ىذلا

 ءامكحلاحالطص | ىناسنالاو قاوبحلاب ريبعتلاو ىتاسنالا حورلا لظ وهو نسحلاو حسبقلا نم

 ميسكام ىا 6 راهنلاب محرجام ملعيو و هلزنتو حورلاب اهنع نوربعيف كولسلا لها اماو
 بسكلاب راهنلاو مونلاب ليللا صخ لامعالا اهب بسكي ىتلا هؤاضعا ناسنالا حراوجو هبف
 طيسوتو مكافوتي ىلع فطع راهنلاف مكظقوي ىا 46 هيف مكتعبي مث »8 ةداعلا ىلع ايرج

 هنوبستكيام لعدعب هناىلع هيبنتلاب مهيلا ناسحالا مظع نم مهثعب ىفام ناببل امهنيب ملعيودلوق
 ةايحلا مهيلع ضيفي ةرملاب مهك الهال لب ىفوتلا ىلع مهئاقبال ةبجوم اهنوك عم تآيسلا نم
 ىف مكتعبي مث ليللا سنج ىف مكافوتي ىذلا وه لبق هن أك ىخارتلا ةلك هنع 'ىنياك مهلهميو

 رخآ ظقبملا غلبل ىا * ىمسم لجا ىضقيلإل هيف نوحرجتس امب هملع عم راهنلا سنج
 لصف لجالا ءاضق ىنعف ماعلا لبس ىلع ىمالا لصف لجالا ءاضقو ايندلاىف هلىمسملا هلجا

 مكعوجر ىا #مكعج م هيلا مث ةاملا ةدم رخآ لجالاو توملاب اهريغ نم رمعلا ةدم
 اهنولمعت منك ىتلا مكلامعاب ةازاجلاب «نولمعت متنك امي مكئبني ملا الصا هريغ ىلا ال توملاب

 مهروماىف فرصتملا ىا # هدابع قوف و ايلعتسم 46 ىهاقلا وهو وف مايالاو ىلادللا كلتىف
 زوج و كلذ ريغ ىلا ةباثاو ابيذعتو ةتاماو ءابحاو امادعاو اداجا ءاشيإم مهب لعفب هريغال

 هناىلا نكدامالا ةفاضا' ةلاختتسال ,ناكملا ىف قزوف' ىنما نبل ريخ دعي اريخ قوق نوكي نا
 ىونتملا فو : هنم معا ىا لاا ىف نالف قوف نالف هريظنو ةردقلاو ةبلغلا ءانمم امناو ىلاعت |

 ىهتنلا  ةيلا“ هك نادزيان « .اكع انبات سد ىالايدشتسد

 نأ شيب ليسوحاهايرد هلمح * ناركوروغى تسايرد ىيناك

 تسال هلجاهتا هللا الا شيب *« تساهدزا ركاهراجو اهليح
١ 

 اهيا ةصاخ مكيلع لسري ىا اهلبق ةيمسالا ةلملا ىلع فطع #« ةظفح مكلع لسريو © |
 نا ملع اذا فلكملانا هف ةمكحلاو نويتاكلا ماركلا مهو مكلامعا ظفحم ةكئالم نوفلكملا |

 ( هلامعا ) م بع بسس ع



 ماعثالا ةدوس مج ع م

 | 6 سباب الووج [رثز ةيسرافلاب وهو اضيا 0 5 فطع 1 تطرالو #3 [ دتفا نيمز رد ْ

 بطرلا ىدادحلا لاق * هملعيالا ءايشالا هذهنم ”ىش نم طقسلام ىا [ كشخ ] ةسرافلاب |

 ىدحانم ولختال اهنال ضرالاىفو تاومسلا ىف نوكت ىلا ءايشالا عيمجنع ةرابع سبابلاو

 تاينامسملا فاصوا نم ةسوبلاو ةبوطرلاذا تاينامسجلاب ناصتخف ىهتنا نيتفصلا نيتاه
 وهوا لوالا ءانتسالا نم لاتشا لدب وهف ظوفحلا حوللا وه 6# نيبم باتك ىنفالا ف
 ريخاو ءادتبالا ىلع عفرلاب سبايالو بطرالو ”ىرقو . لكلا لدب هنم لدب وهف ىلاعت هملع

 طوقملا ةنأش نم نسل امل منيح نينانلاو تطرلا:كومتتل ماقملا جبسلالا وهو ةناتك# فلا
 ناو ”ىث هيلع ىنخيال ىلاعت هللانا عم حوللا ف كلذ ن وكىف ةدئافلاام لبق ناف ىدادخلا لاق *

 نا هتدئاف لبق اهسرديو اهظفحيل اهبتكي مل هبتكي نا لبقو هقلخينا لبق كلذب املاع ناك
 تافص مظعب ايمو املع كلذب ةكئالملا تدادزا بوتكملل ةقفاوم تثدح اذا ثداوحلا

 كلذ ىلع ةدئافلا رصقف لزنتلاو قرتلا لهانم تسيل ةكئالملا نا ريقفلا لق * ىلاعت هللا
 ناكام هيف شقتنا دق ناسنالا بلقك نيعتلا اذه بلق حوللا نا لوقت لب هل ىنعمال ام

 دئاوفل ةينوكلا تارودقملا عيجج هيف هللا طبضدقف تالزنتلا بتارم نم وهو نوكيس امو
 ظفاحلا لاق : هللاب ءاملعلا اهفرعي دامعلا ىلا عجرل

 ركيد داديرخب اردوخ ىهوكح مرب ام * ىبس ايادخ موق نيرد تسين تفرعم
 انعو ىلا كلذ سانت ةذاهت تان وكملا نم“ د لكل لعجىلاعك هللا نا "هيكل قناع

 'ىثلا كلذ لعفنف هتداهشو "ىثلا كلذ بيغ باب هب حشفي احاتفم لكبيغل لعجو هل ابسانم
 الا قلاخال هنال وهالا اهملعيال بنغلا ) كلذ (حافم.دنعوإل هردقو لزالاىف هللاهدارا اك

 طقف قلاخلاب صتخم هنال اهلامعتسا ىف الو جمافملا 0 لعف لخدم ىلولالو ىنل سيلوه

 هشقنبامت ةروص لكذ ناف ةروصلل شاقن لثم كلذو ةققحلا هذه هب كردن الثم 0

 لعفنال ةروصلا ةّئه ىلع ريوصتل ا ٍلعباب هبحتشي احاتفمو ريوصتلا اعوه اسغو اهتنهىه ةداهش

 ىلاعت لاف هيف هريغفرصتل لخدمال شاقنلاديب مقلاو ملقلاوه شاقنلا نهذ ىف ةتباث هاك ةروصلا

 اهنم ةروص لك ةداهشو ةيداهشلاو ةيبغلا ةفلتخلا تانوكملا ىف روصلاو روصملا شاقنلا وه

 اهنوكو اهتدوصولع اهنيوكت لع باب هبحتفي حاتفموه ىذلا اهربوصت يلقو اهنيوكتو اهتقاخ
 لاق ام ىلاعت هللا دس توكللملا مو ”ىش لك نوك نوكي ”ىش لك توكلم مقبف توكلملاوه

 تايتوكلملاف ةفلتخم ءاشالاا كو 6« نوعجرت هيلاو ”ىثلك توكلم هديب ىذلا ناحبسف )
 هتروصل بسانم كلملاو ناسنالاو ناومملاو تانللاو دانا نم ”ىث لك توكلمو تافاتخم

 وهو نيوكتلا معوه بيغلا نال 6بيغلاحمافم هدنعوإل لاقو بيغلادحوو حئافملاعمج اذهلو

 عي )نيود 6و ادج مهفاف روصملامالقا ىفاك ةرك توكلملا فو ءايشالا عيجج ىف دحاو

 بنغلا ملء وهو رحبلاو ةروصلاو ةداهشلا لاء وهو ربلا نّوك هب نال 6 رحبلاو ربلا ىفام

 | الا ةقدونم طقستامإل معلا | ذهب (و) ةداهشلاو بيغل ملاءال هلوق ىنعملا اذه ىلعلدي توكلملاو
 تاملظىف حورلاةبحىا «ضرالاتاملظىف ةبحالوإل اهطقسمو اهتبثمو اهنوكم هنال(اهملعي



 بيعت 7

 ' ماالا ضعيف هيلع رف مهظميو سانااىلع ملكتي ناك نيحلاص | ضعب نا  ىكح  ىنخيال م

 مه 19 + مياسلا ءنجلا
 تتم ردم ست

 لاقف م امضقم امح كبر ىلع ناك اهدرا والا مكس ناو) ىلا هلوق ًارشو مهفوحي وهو ىدوهل

 نحن لب ءاوس نحتامال خبشلا هل لاقف ءاوس متاو نحنف اقح مالكلا اذه ناكنا ىدوهيلا

 | ماغلاب اي اشج اهيف ثا نوقيتو ىوقتلاب اهنم نحن وع نوردصتالو نودرت متاو ردصنو در

 نوقتملا نحن ىدوهملا لاقف «(اشج اهش ناملاظلارذنو اوقنانيذلا ىبع 3 0-00 ةساثل اهب آلا أرقم

 ناش نذل اهتكرايش ”ىش لكتعسو ىتمحرو) ىلاعت هلوق التو نحن لب الك خييشلا هل لاقف

 اناهربت اه ىدوهبلالاقف (ىالا ىنلا لوسرلا نوعبشي نيذلار) ىلاعت هلوق ىلا © وك زلانونؤيو

 كبايثو ىبايث حرطت نا وهو رظان لك هاري رضاح ناهربلا خيشلا هل لاقف اذه قدص ىلع

 ذخاف امهيايث امزنف هيف ىقايلا وهف هبايث تقرحا نمو اهنم ىجانلاوهف هبايث تملس نف رانلا ف
 مث باشلاذخاف رانلا لخدمث رانلا ىف عما دو هبايث اهيلعفلو اهفلو ىدوهبلاٍب ايت خيشلا

 رانلا اهتفطندق ءاضيب ةملاس ملسملا خبشلا بايث اذاف بابثلا تحتف مث رخآلا بنالان م جرم |

 ملسملاخيشلا بانو ةروتسم اهنا عم ةقارح تراص دق ىدوهبلا ابو: جبؤلا اينغات !اذاو

 رافك ذا تاي آلا نم ركذ امل ةبسانم ةياكحلا هذهف هلل دملاو مسا كلذ ىأر املف رانلل ةيهاظ

 اوناك نونمؤملاو ناذعلاز ىلا اوراصف ماعد مهمتي لف وهلا ولظلا لها وم اوناك شرف

 نموبا وبألا مهل ةحتفم تانج ىلا اولصوو مهاوش جاف ىدهلاو هشيلاو لدعلا لها نم

 ىرهاظلا دوجولاوه ةقيقحلاىف بوثلا لب ىلوالا قيرطلاب هدوجو مس راثلا نم هسابل لس

 6 هدنعوو# هللا هرسسي نطابلا ريهطتىلا ىدؤملا هريهطت نم دبالف ىنطاللا توام ىذلا

 نزلا وهو مملاحتفب حتفم عمج . هبويغ نئازخ ىا 86 بيغلا حافم © ةصاخ ىلاعتهللا ىا

 ىتفملا ىلج ىدعس ىشاوح ىف ام ماقملل بسانلا وهو ءاملا نيل ليبقنم هفاضالاو ِتكلاو

 ىلا هب لصوتيام ىنعملاف حتتفلاةلآ ىا حاتفملا وهو مبملا رسكب حتفم عم نوكي نا زوجيو
 امو ليمختلا ليبس ىلع جتافم اهل تبناو لافقالاب اهب قئوتسملا نئازؤلاب بنغلا هبش بيغلا |
 ىثاوح ىناك ريغال وه تابسغملا نم نئازخلا ىفام ىلا لصوتملا ناكحتافملا كلت هدنع ناك

 ىتلا ةسمخلا ىهو نيلالحلا ريسفتىف لاق * هلبقام نومضمل دك أت وهالا اهملعبال ف خيشلانبا
 هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لاق ىراخبلا هاور ةي آلا (ةعاسلا معمدنعاللا ناإ) ىلاعتهلوق ىف
 الو هللاالا دغىفام ملعيالو هّللاالا ماحرالا فام ملعيال ّللاالا اهملعيال سمح بيغلا 36 سو

 ةعاسلا موش ىتم ملعيالو هللاالا ىبتغنلا كوه الغدا أب ىرديالو هللاالا رطملا قب تم لعب

 اهعاوناو اهسانجا فالتخا ىلع ةلصفم تادوجوملانم 86 رحبلاو ربل |ىفام مسيو وف ( اال

 | "ةلمكت تاسغملاب هقلعت :نانب::نئا !'تاذدهاشملاب ىلاعت. هملع:قلغتل.ناس وهو اندارفا نقكتي
 !اءاياز #* نم طقستامو 9 ءالجلاىف ءاوس طدخلا هملع ىلا ةسنلاب لكلا نا نع اهيسانو هل

 َ قبس امو رحشلا فرو نم طقسام ددع جيا ةطقاس ديري ب اهملعيالا ةقرو ©

 يرن ىلع فطع ه6 ةبحالو درو: تايبزجا قلع ةطاح اىف ةغلابم ىهو هلع

 | ه؟تسيمخم دارم] ىنشاكلا لاق + اهملعيالا اهنوطبىف ةنئاك ى ىاو# ضر .الاتام ءاظىف # هبادز

 رد)



 ماعنألا ةروس مهي غ١

 أ هسنتلل رورجلاريمضلاو كلذب رابخالل تقيس ةفن أتسم ةاح 6 هب متدكو © سوا

 | اميو اهب متذكو ىبر نم ةّناك ةءيظع ةنبب ىلع ىلا ىنعملاو ناهربلاو نابيلا رابتعاب ريك ذتلاو
 - ىور - *6هبنولجعتستام ىدنعام © باذعلا 'ىحي ديعولااهتلم نم ىتلا راخالانم اهبف |
 قيرطب 6 نيقداص مت متكنا دعولااذهىتمإل مهلوقب باذعلا نواجعتسي اوناك شيرق ءاسؤر نا

 | اذه ناكذا مهللا ) لاقو مطحلا ف ثراحلا نيرضنلا ماق ىتح مازلالا قيرطب وا ءازهتسالا
 نولجعتستام سيل ىنملاو (ميلاباذعب انتئاوا ءامسلانم ةراممم انيلع رطماف كدنعنم قطاوه
 ىح قردقو كح ىف ىدكش ةعرذا زخات نولمحو ناانرقلا و :دوعوملا باذعلا:قم'هب
 0 ىا 3 مكحلا نا #3 ىلا ضوفع هما سبل ىا هقدص مكلرهظاو هب 3

 هوجولانم هجوب هيفام لخد ىل نوكينا ريغ نم هدحو # هللالا ف ات امو دانا ع
 قح وه امالا مكحنالو هماكحا عيج نايب ىف هعبتيو قحلا لوَشإ دل مح

 | لطاللا عنمي هنأكف عنملا مكحلا لصاو ةغيلب ةنكعت لع راحل ابا وح كاذعلا لكأو

 ضارتعا * نيلصافلا ريخ وهو © هبحاص ىلع ىدعتلانع مصخلا وا قحلا ةضراعم نع

 قحلانيب لصفلاوه صاخ قيرطب انهه قحلا صق نا ىلا ريشم هلبقام نومضمل ررقم ىلييذت |
 باذعلا نم 6 هب نواجعتستام 8 ىتكمو ىنردقفف ىا 6 ىدنع نا وللق # ل اطالاو

 | ىب صمالا ىضقلل هه لجو نع هتهج نم ىلا اصوفم هرما نوكب ناب ديعولا هب درو ىذلا

 )قو . هرئاظنو دعولا اذه ىتم مكلوقب مكلاجعتسا رثا مكلع كلذ لزني ناب ىا 6 مكس

 | ةاعاصو مالا ليوهتو هناحبس هللاوه ىذلا لعافلا نيعسب ناذيالا نم لوعفملل لعفلا ءانب

 لاسهمالل 0 - 8 ىا 0 ع هللاو قميالام ب فدالا عش

 انا 1 20 هنم صلخت الو ناقل قوذيال 1 1 ءاو مانصالا دياعف دراما

 لقاعلا ىلعف * مظعلا قار فلا رانىف اذهو محلا رانىف كلذ ناف ىوهلاو ناطيشلاو سفنلاو

 | دالبب ةرم تزج مهضعب لاق * ( 1 ءاوها عبتاال لقزل لاقف ىل اعت هللا سماك ىوهلا عبتبال نا
 تسلج مب هل تاقف ىلع مالسلا درف هيلع تملسف ءاوهلاىف اسلاج اهنم انياؤفكاوتبلا
 خيشلا ىلا نهلا ءاهقف نم ةعامح ءاجو « ءاوهلاف تنكساف ىوهلا تفلاخ لاق ءاوهلا ىف
 ىدبع دسعب انحرم لاق هلم اوثد املق ”ىش ىف هنونحتممب هرس سدق ثنغلا ىبا ريبكلا

 نبليعامسا حيبذلا ابا فراعلا ملاعلا نيقيرفلا ماماو نيقرطلا خيش اوقحلف كلذ اومظعتساف
 خيشلا قدص لاقو خيشلا كحضف مهل ك ثنغلا ونا خبشلا لاق امب هوريخأف ىرضحلا دم

 ىونتملا فو. : .ئوقتلاب ىؤهلأ نما ءرملا نضل اد لارا دخلا

 از ل6 ساو نيانك و * اوه تسدود تسب ىوش هكنوج

 يع 0 دشو موكح هريب ساوح نإ

 | نم ةئي ىلع ناك نمو سفنلاحالصاب ةقلعتم تاي آلاف سفنلا فاصوا نم ىوهلا نا ملعاو *
 | تامالع 7 ىوهلا ىف 5 ىدهلا ىل اع ن كب ردصلاوب 0 ىذلا رؤبلا ةقيقحلا ىف .صهو هبر 2

 دوخ نادنزرف دكسم رب نمي رك ان روم خيش نفك دذع ناس رد موس رتفد طساوارد



 مه غ٠ زجح ميالاءرملا

 كما ىغتتو ةاكزو مايصو ةالصنم تابجاولاكرتنمىه ىتلااماو . ملاظملادرو لالحتسالاب

 | اهتمىضمامىلع مدنت !برلالكاو ريمازملا برضو رمابرشك هللانييو كنيب ىتلااماو ٠ ايبك
 أ تئاوفلا .تيضقو نكمااع موصخلا تيضرا اذاف.ادبا اهلثمىلا دوعلا كرثىلع كبلق نطوتو ظ

 كيفك ةعارضلاو لاهتبالا نسحبهبلاعجرتنا ىتينبف بونذلا نم كبلق تأربو هيلع ردقتامب |

 دبعنمام ) حبخصلا ثيدحلا فاك نيتمكر ىلصتف كبايث لسغتو لستغتف بهذتف هلضفبكلذ |
 رخآ ثيدحىفو ( هلرفغالاهللارفغتسيم نيتكر ىلصيف موقيمث روهطلا نحف الذ بنذي |
 رصعلاو رهظلا نيب ةعملا موي لصيلف اهكرتىلع مدنوٍباتف هتلاهجىف هئالص كرت ةماوا دبعاجيا ) أ

 لا هلساحن ال ارم نيتذوومملاو صالخالاو ىسزكلاةيا و ةحنافلااهنم لكف ارق ةعكر ةريشعئتتلا
 هذه عماج ريقفلالوقي * ءابحالارصتخم ىفهركذ ( تانسح هناايس ةفيحدجوو ةمايقلا موب ى اعت
 ١ هنمتافام عيمل ءاضق نوكتةالصل اهذهنا هنم مهفنيال هتحص ريدقتى لع ثيدحلااذهنا مئاوفلا

 انآ .سصاك فالسام ءاضق اهاضتقم نمو ةمادنلاو ةيوتلا هلواف ركذدقو فنك هلدب موهو |
 اهتاقوا نع كيلع تضرف ىنلا ةالصلا ترخامل هللوقبال ةمايقلا موب هبساحبال ىلاعت هللانا ىنعفل

 عرشلا ىف فرعدقو هراذتعاىف ةدايزو هتبوتل دك أت ىلا ةفيرشلاةالصلاهذه ةكربب كلذو |

 لحتا ناببلا اذهبو اهتاقوانع اهريخأت ىلع بساحب كلذك تاولصلا كرت ىلع بساح اك دبعلانا
 ناضمر رهشنم ةعمح رخآ ىف ةليلوموب تاولص ءاضق ىلع سانلا ةبظاوم نم ضعب ىلع لكشاام

 | مهمعزىف نوطلغي مهنكل ةقيقحلا دنع ةروكذملا ةالصلاىه هنواصيامزاذ رصعلاو رهظلانبو
 كلايتبشا ليم ها 4 وسر ل: لج دراج هنا جيه لإ و تيعرتلا تاتك فو « لعااو ةيفكلاىفو

 | نم عس واكتر فغم مهللا لق) مالسل |هيلع هللاقف انالثوا نت يمهابونذاو هابونذاو لاف سو هيلع

 رفغدقف م ) لاق داعف(دع)لاق مث داعف(دع) لاقمث اهلاقف (ىلمعنم ىدنعمججرا كتمحرو ىبونذ
 الا هربقىف تملا امو ةنسح ةئمؤمو نمؤم لكب هلهللا بتكموي لك نينمؤملل رفغتسا نمو (كاقللا
 ايندلا نم هللا بحاتناكهتقحلا اذاف قيدص[خا وا ماوا بانم هقحلت ةوعد رظنني رظتملاقيرتلاك

 ةيده ناو لابخلا لاثما ضرالا لها ءاعد نم روبقلا لها ىلع لخديل ىلاعت هللا ناو اهفامو
 كناف باسحلا موب موب نينمؤمللو ىدلاولو ىلرفغا انبر مهل رافغتسالا تاومالا ىلا ءاحالا
 ا نيد لكلا مدانلإعبلع هنوعدب شلرق رافك ناك # تيه ىلا لق © باواو باوت لك عجم

 | دحوتلا ماى تاي آلا نم ىلع لزناو ةلدالا نم ىلبصن ا ترجزو تفرص ىأ تلق هناي

 ْ لق وف ناك ام انساك هللانود نم وه هنودبعتام ةدابع نع ىا #6 نوعدت 00

 نع عنتم ملو هيف نحت ام تيهن مل اولاق مهن :أك ىهنلل بجوملا ىلا ةراشا # مءاوها عبن
 | دق »8 ىدهلا كرتاو ىوهلا عبن 0 ىدهي سيلو ىوه هيلع متاام ناب باجا 35
 / نم انا امو إف قحلا 0 ىلإ تللض دقف 5 ء[وها تعبت نأ ىا 6 اذإ تالي
 | ةنثاك 6 ةنيب ىلع ىلا لق »» هلبق امىلع فطع ئدهلا قيرط ١ وكلس نيذلانم # نيدنهملا
 نم ةنيب ىلع انا لاعب لطابلاو قحلا نيب لصفت ىتلا ةحضاولا ةجحلا ةنيبلاو ب ىبر نم 5
 اهب دارملاو قدص دهاشو ةحناو ةجحم كدنع اتباث ناكاذا هنم ني ىلع اناو ىمالا اذه
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 هتاد: اع اهلمماؤنل احا لانو ةمئيزلا "مهلك كور اقتك 00 ىفانيال ةيآلا '

 اعمتجا اذاو باج الا دضت ىلع ةك خيل نبا لاق * ناسحالاو لضفتلا قيرطب هسدقملا
 همركوهاضفل ناسو داك اع ةرامع وه لب اراتخحم العاف ىلاعت هناوك فاتت الوغُؤ باحنالادكأت ْ

 ءاشانم كب محرا ىتمحرتنا امنا ) ةنحلل ىئابر ثيدح ىف لاق ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © ها |

 هك اوس مكتم لم نمهنا 0 هدابع نم ءاش نم هناذب محجر يو هدابع نه ءاش نم هجم مح ريف (ىدابعنم ْ

 ةحر هنا كشال ةلجاهذه نومضم ناق للا لمعن مدنا هسفن ىلع بتك ريدقتلاو ةمحرلا نملدب |

 هلعش نابهقسشح ةلاهجم استلم هلت ىا لمت لعاف نم لاح يك ةلاهجم ا [ديراك ]ةيسرافلاب ءوسلاو

 لمح نم ناف هتقاع ءوسب املاع :لالغ/اةاب انككلفا ةيوقعلاو ةرضملا نم هلع بترتيام معي الوهو ا

 امنالةدكؤم لا وهف لهاجلا مكحىفوهف ناظوا كلذي ملءوهو ةبقاعلاف ررضلا ىلا ىدؤيام

 لهألاق *امكحوا ةققح ةلاهملا نعكفنيال ءولالمعنال (ًا وسلم نمل هلوقنوه مل ةررقم |

 فنصو .نودتهملان وم ؤملااهيا مكتم فنص . نافنصءوسلا لماعنا ىلا (مكم))هلوقب ريشي ةراشالا
 ششرملارونلا ءاطخاةجبتن ىهو ةلالضلاةلاهج ناتلاهج ةلاهجلاو . نولاضلارافكلا معو كريغنم

 ةلاهأوس رافكلا نم لمعنف اهيلع نانالا لج ىلا هو ةيلوهجلا ةلاهجو حاورالا لاء ىف
 ةبوت هلناف هف ةزوكرملا ةلوهجلا ةلاهجب نينمؤملانم أوس لمعنم فالخ هلةبونالف ةلالضلا

 ىا # حلصاو وه هلمع دعي نم ىا # هدعب ا ا
 ىلاعت هللا ن! هس عاف ىا فوذح أدم ربخ هك هناف #3 دسإلو دوعيالناوه مو هذسقأ ام

 هللاهمحر ىربشق مامأ ] ىسرافلا هريسفن ف قشاكلا لاق * هب محر هل 6 روفغ

 تساتباتكودارتسب .دسيونى تمر وتىاربكلم دسيو ى تلذوترب كلمرك١ هكءدومرف
 تخابسساوت ع": لطابةراد ىلا ثباتلثك يقاو (تباتكل 5- كلسون قفا قون ضو1ا كذاك

 هبوت ىنعي : ةسزيهري طرشبافشو ارءانكناتسراهبناراهبتسافشفيرش تيا نيانومضم |
 | رافغتساو

 تسب رافغتساز رتب ىبرش * بشوزور ازاةنك< ناك دك

 تسسراز و اهلان زا ريغ هراح * اررإإ .لاصو نادموزرا

 ةماخفلا نم ةراشالا مسا هدافا ام دكأتل ةمحقم فاكلا # تاي الا لصفن كلذكو

 ةينارقلا تايآلا لصفن ميدللا لصفتلا اذهىا هدعب ىذلالعفلا ردصم ىلا ةراشا كلذو
 هب لمعلو قحلا راهظنل نياوالاو مهنم نيرصملا مارجالا ل هاو ةعاطلا لها ةفصو اهنمو |

 هناف لعاف هلا ىلع لبس عفرو . اهنع بنتجبف مهتقيرطرهظتىا 5 نيمرناليبس نيتستلو © |
 كلهنم كلهيل حاضيالاو ةنابتسالا هجوو زاجحلالها ةغليف ثنؤيو مم ىتب ةغلىف ركذي
 لص وام ىلا لصيو حالفلاو زوفل :قيرط كلسنا لقاعلا ىلعف * هني نع ىحنم ىحيو هن نع
 ةدشوبونذلا قالوا ركذت ءاملعلا لاق * رافغتسالاوةبوتلاوهقيرطل الواو , حالصلالهاديلا

 شع فنه هترعو ةلمث صرق لمحت ال نش كلذىف كتليخةلقو كفعض ركذتم“ هللاةبوقع

 هللأ دابع نيبو كب ىتل ١١ اهماسقا ىلع ب وبذل انم جورخلا ىف دهتجنا ىنبنيف تايحعسلو منهجران



 تا مي اح مباسلا ءزجلا
 د2 زج ديبسيب> 3-

 دملانم رارقلا باسي بلقلاف لصحي جانتها اهقبقحتو اورثكاف ةدارالا ىف سانلا ملكتو
 هلوصو نود نم دج الو اراهن الو البل ادهي ال ةدارالا بحاصف ىلاعت هللا ىلا لصي ىتح

 نعوءارقفلا لضف نايب ةيركلا ةيآلا ىفو « ةيمجنلا تاليوأتلا ىف مارارقالو انوكس هيلا |
 نم ضعب رتسي مهضعب ناكو نيرجاهملا ءافعض نم رفن ىف تسلج لاق ىردخلا ديعس ىنا |

 تكس ماق املف انيلع ماقف سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجذا انيلع أرقب ”ىراقو ىرعلا
 انكو انيلع أره ”ىراق ناك هللالوسراي انلق (نوعنصت متتك ام) لاقو هللا لوسر لسف ”ىراقلا
 نا ما نم ىتما نم لعج ىذلا هلل دملا ) هللا لوسر لاقف ىلاعت هللا باتك ىلإ عمتسسن
 تزربو اوقلحتف اذكه هديب لاق مث انبف هسفن .لدعيل انطسو سلج مث لاق ( مهعم ىسفت ريصا
 كيلاعص رشاعم اياورسشإا ) لاقف ىريغ ادحا مهنه فرع للا لوسر تيأر اف لاق هلمههوجو
 رادقم كلذو ( موي فصنب ءاننغالا لبق ةنلا نواخدت ةمايقلا موب. ماتلا زوفلاب نيرجاهملا
 رذتعي م هللا لجو نع هللارذتعفف ةمايقلا موب, ريقفلا دبعلاب ىنْؤي) ثيدحلا ىفو ةنس ةئامسمح
 نكلو ىلع كناوهل كنع ايندلا تيوزام ىلالجو ىنزنعو لوقيف ايندلا ف لجرلا ىلا لجرلا
 نم ىلا رظناو فوفصلا هذه ىلا ىدبع اي جرخا ةليضفلاو ةماركلا نم كل تددعا امل
 قرعلا مهملا دق ذئموي سانلاو كلوهف هديب ذخف ىهجو كلذي داراو كاسك وا كمعطا
 طففاللالاق ( ةنملا لخديو هديب هذخأف ايندلا ىف كلذ هب لعف نم رظنيو ىوفصلا للختبف

 دنامدهاوخت مردو جنكو رز نزح هك روأ تسدب دوخ شيووردلد انكم

 دئامدهاوخت مرك لها 0 هك رزب دناهتشون دجربز قاود نيدب
 هللا ءاسلج مهربصلا (ءارقفلاو نيك اسملا بح ةنملا حاتفمو حاتفم 'ىش لكل ) ثيدحلا فو |

 هرس سدق راطعلا خيشلا لاق : ةمايقلا موب
 تسا تنعل ىازس ناشبا نوشد * تساتنج ذيلك ناشي ”تح

 46 اننايآب نونمؤي نيذلا كءاج اذاو ف بابلا جراخ اندرطت الو بابحالانم انلعجا مهللا
 رافغتسالا كرادت اف اماظع ابونذ انبصا انا اولاقف مالسلاهيلع ىنلاىلا اًؤاج اموق نا - ىور -
 مامالا لاق + تلزتف نيسوبأم اوفرصناف 1 مهيلع دري لو مهنع تكسف راذتعالا رببدنو
 ةفآو هوركم لك نم * مكلع مالس لقف » فيرشتلا اذه لخد هّللاب نمآ نه لك
 توعد ىا امالس مكيلع انملس مكيلع مالس ىنعف ةمالسلاب ءامدلا ىا ملستلا ىنعمب مالسلاو
 ةداعلان ا عم مالسلاب مهأدبي ناب ءىما امتاو مكسفنو مكنيد ىف تاف آلا نم هللا مكملسي ناب
 هيلاطاسينالا نم اومشتحي الثل مهيلع مالسلاب مهلا طسبني ىتخ دعاقلا ىلع سي ىناجلا نا
 هلوقك ةنلطا لوخد دنع ةكئالملا مهيلع لستف ةرخآألا ىف اماو ايندلا ف مالسلا-وه اذه
 برنم الوتمالسإل هلوقب مهيلع مالسلاب "ىدتيب هللاو (نيدلاخ اهواخداف مط مكيلع مالس ا

 ةلبل مالسلاهيلع هبيح ىلع هللاهملس ىذلا مالسلاىلا ريشي 6 مكيلع مالسلقف ) هلوقو ( ميحد ٠
 مالسلا ) مالسلالوبق ىف لاقف ( هتاكربو ّللاةحرو ىنلااهيا كيلع مالسلا ) هل لاق ذا جارعملا |
 دروفحالصلا لَها كلسفف مظتنم هملظ دعب نم بان ىذلاو (نيملاصلا هللادابع ىلعو الع |

 ©( ةيالا )



 ماعنألا ةروس مج ماب جه

 لاخلا ءوس لاك نم ايندلاماىف هيلع مهام عم ناميالل مهقيفوتب ندلاىماف نينمؤملاءارقفل
 . عيدبلا لماكل انوتفلا كلذ ىنعملاو ةءاخفلا نم ةراشالا مسا هدافا ام دم ايل يحتم فاك أ وأ

 نيرخ ًالاانمدق ثيحهريغ نوتفال مهضعبب سانلا ضعب ىا # ضعبب مهضعب ف انيلتباىا انتف

 ةيقاعلل ماللا 6 اولوقيل ف ايلكامدقت ايندلاىماىف مهيلع نيمدقتملا نيلوالا ىلع ايندلا ماىف

 | ارظن مهل نيرقح نيرخآلا ىلا نيريشم نولوالا ضعبلا لوقي نا مهما ةبقاع نوكيل ىا |
 | لان مءالؤهأ  ةقيقح لضفتلا طانموهامع ايماعتو ىويندلا شحافلا توافتلانم امهننامىلا

 نومدقتملانحتو انتودنم ىلاعتهدنع مهدعسيإملو قحلا ةباصال مهقفوناب 6 ان نم مهيلع |
 مهلوق ةقيرط ىلع اسار نملا عوقو راكتا كلذب مهضرغو ءارقفلاو ديبعلا مهو ءاسؤرلاو ْ

 | هلع ضارتعالاق يرطب هعوقوب فارتعالاعم مهيلع نون ملاريقحتال هيلا انوفيسام اريخ ناكول |
 ىنقبسدق لاقو هينا فناو فكتساهلبق مس ادق مل طال اور اذا فيرشلان ا لكلا لاق + ىلاعت

 هللاسيلأ ىا هللاطباو كلذ مهلوقلدر * نيركاشلاب رعابشا سيلأ و قف مسيالف مالسالاب اذه |

 ءافعضلا كثلوا نا ىلا ةراشا هبفو . مهيلع هماعنا |ونيعيتس نيا شا نيك اعلا ملعاب

 كلذ ىلع ىلاعت هلزوركاش ناميالا قفوتلاو نارقلا ليزنتىف ىلاعت هللاةمغتقحل نفل
 مهضعب , انف كذكو ) ةيمجتلاتاليوأتلا ىف لاق © هلك كلذ نم لزعمي نيلثاقلاناب ضيرعتو
 مناف لوضفللا يسيل لضافلا ركشتلف لضافلاب لوضفملاو لوضفملاب لضافلا ىنعي ( ضعس
 لوضفملاو لضفلا ل ينىف ىنسدقف لوضفملاربصناو لضفلا لاوزل ضرعت دقف لسانا كعب

 ةراكعم نايلسناف ربصلا ف بوباعم ركشلا ىف ناولس ناكر كاشلا لضافلا عم ىوتسيرباصلا
 ىف نييواستم ةيدوبعلا لامعا ةرود نع هزجت عم بوباو وه ناك ةيدوبعلا ىف هلامتا ةروص
 | ىلع هلضف ةيؤر لوضفملل لضافلا ةتفف « دمعلا مر امهنم دحاو لكل لاقف هيحبفلا 0م

 هلضف ىلع هدسح لضافلاب ق لوضفملا هنو هلضف ىف هنع هقح عمو ه هريقحمو لوضخفملا

 | قلخلا نم ءاطعلاو عملا ىأروا قلخلاب عطقنا هناف هنع هلضف نم هقح عنم ىف هيلع هطخسسو

 | لاق * هديربام الا ديري الو هللا هراتخا ام راتخم نا لقاعلا ىلعف * ريغال عناملاو ىطعملا وهو

 وأ... تسساةجحو هيب وب تدار كددروا قاوسالا فتك رود ]) ىسداقلاهويسف ىف ىذاكلا

 رد تسازيجودنا ناشنو 6 ايندلا ضرع نوديرت ىلاعت لاق م ) ضحم ىايند تدادا
 ا مودو ٠ ندومت ضارىعا ناناملسمو ناشيورد زاو ندو» ىضار نيد ناصقنب ايد ءت[ز

 ودزناو ( اهبعس اهل ىتسو ةرخآلا دارا نمو ىلاعت لاق مك ) ضحم ردا تالا

 ناشيورد ىورب تفلاو تسناؤم ردو نداداضر ايند ناصقنب نيد ”ىتمالس رد دراد تمالع
 نينوكرسرب ىاب نأ ناشنو (ههجو نوديري ىلاعت لاق م5 ا) ضحمقح تدارا موس «نداتك
 [ نتشك داز ١ قلخو دوخ زاو تسانداهن

 شكرد مدو وشهقغ انف رحب رد * شكرد ملاعب ىطخ ىاوخ ادام
 لق م هنم نوديري الو هنوديري مهو هنم نودي لكف ىلاعت ههجو نوديرب مهف

 ركاضد ى ىردو ىلؤس ويكلصوو * بهذمو ندو لؤسهلب لكو



 موج مي

 باشخو رامعو بيهص لثم نينمْؤملا ءارقف لفيتعلا هسلجىف اوأر نيح سو هيلع هللا ىلص

 فوص بابج مهيلع ناكو مهبابج حاوراو دبعالا ءالؤه تدرطول مهريغو ناملسو كلالبو

 مهقاف كانّمج نحاذاف اولاقف (نينمؤملادراطب اناام) مالسلاهيلعلاقف كانثداحو كانسلاجل ريغال
 انئاذاف ءالؤه عم انارتنا ىحتسنف كينأت برعلا دوفو ناف اناضف برعلا فرعي ىتح انع

 ىلاعتهللا لزئاف مهنامياىف اعمط ”كلذ لعفبنا مالسلا هلع مهف تئشنا كعم مهدعقاذ كسلجم نع
 هب لسراامف هقرطنال عمضو ىلع افيرشالو ريقف ىلع انغ لضفتنا بحالهنا هملعي ةب الامذه

 هك ارئاشيورد نآدوخ سلجزا نام ] ةيسرافلابو داعبالادرطلاو . ايئدلالاوحا نود نيدلا
 نيتقولا رك ذب: دارملاو [ هاكتابشو دادماب .دننكسم وارك ذو اردوخ راكدرورب دنناوخسم

 # نوديري 8 (قركذنم سيلجانا) لاقاك هللا عم هسولج ماد هركذ ماد نمو ماودلا

 ريمض نه لاح .ايندلا ضارغا نم أشال هاضرو ىلاعت 6 ههجو 8 مهتدابعو مهركذب
 مالا كالم هنا ىلع اهيل صالخالاب ءامدلا دقو هل نيصلخم ىلاعت هنوعدي ىا نوعدي

 تسوبزغمىبذ دبأ هج هنركو * تسوكت تين صالخاب تدابع
 ”ىشنم مهباست نم كيعام # داعبالل ىفانملا مارك الا تابجوم ىوقا نم هناب ارامشاو

 | مهفصو ىلع نيلسملاءارقف نعطىف نوكرشملا رصتقيملا. « “ىثنم مهيلع كباسح نم امو

 | كدنع اوعمتجاامتامهنا دمحاي اولق ثيح اضيا مهناعاىف اوْنيط لب نيكاسمو ىلاوم مهنوكب
 كنيدنع نوراع مهف الاو بيسلااذهب اسوبلمو الوكأم كدنع نودجمب مهنال كنيد اولبقو

 سيل ىا (كيلعام )لاقف مهليواقا نممهدرطل اغوسمهنوكمهوتب ىسعام ىلاعتدهللا عفد كب ناميالاو |

 هلوق م" ىض مم ريغنطاب مهل ناكناو نيقتملاةمسب مهماستا وهو مهلاحهاظ رائتعا الا كيلع

 باسح ىلع ةيئرملا ةرضملا نال كيلاال مهيلا الا عجرتال مهتاعا باسح ةرمض نوكرشملا

 هللاىلص هللالوسر بيشتو رافكلا نمط عقد هنم دوصقملاف اهريغىلا ال اهيلا ةدئاعسفن لك

 ةلكو مهر نوعدي نيذلا مهفعو . مهباسح ريمضو . مهئانداو ءاوقفلا هيب ىلع لسو هيلع

 مهباسح نمو ىفللا ىلع 00 مهلعو كيلع لعاف وهو هان نم لوقف نم

 ىلاعت هلوق رك ذو دوعسلاوبا ىلوملا لاق * الاح تراصف تمدق مث شل ةفص كباسح نمو

 مهاسح نوك ءافتنانايب ىف ةغلابملا هلبقاجب متدق باوجلانا عم ('ىشنم مهيلع كناسح نمامو )ل
 مهيلع مالسلاهيلع هباسح نوك ءافتناوهو الصا هنف ةبشالام كلسىف همظنب مالسلاهلع هيلع

 وحن ىنلاباوج 6 مهدرطتف  (نومدقتسيالو ةعاسزورخأتسيال) ىلاعتهلوق ةقيرط ىلع
 وه ىذلا هببس ءافتنال ثيدحتلا ءافتنا ىنعملا نوكينا ىلع تدحتف يصنب انثدحتف اننأتام

 بطاخلا ىلع ةرقتسم مهباسح ةرضم تناكول هناف ليبقملا اذه نم ةقركلا ةيآلاو نايتالا
 عقب ىتح عقاو ريغ 0 اذهناب مك هناياىف نهولا مهوتينم داعبال ابس كلذ ناكل

 ةياآلا (نيذلا درطتالوإ) وهو ىهنلاباوج 6 نيملاظلا ن٠ نوكتف © درطلاوه ىذلا هببسم
 ىلاعت هميدقت نع ةرايعوه ىذلا لعفلانم هدعبام ردصم ىلا ةراشا كلذ ه انف : كيذكو »

 ( ءارقفل ) 1



 ماعتالا ةروس مه 6 تح

  ةراشالاو * ىصاعملاو رفكلااوقتيوا تاءاطلا لمعو هبف مهامع هعالقاب للااوقتي ىل مهرذنا
 ىدنعمكل لوقاال لقال لاقف مهلوقع ردق ىلع رافكلا ملكنا مالسلاهيلع هيب صا ىللاعتهللانا
 هدنعناكدقو اهتاهامو ءايشالا قئاقح لع صو مكللوقاال نكلو ىدنع اهناىلع (هللانئازخ

 هلوق ىف(ىهاكءاشالاانرا) مالسل اهيلعهلوق ةباحا فو مهسفنا فو قاف آلا ىف انئايا مهيرنس ةءاراىف
 خيشلاةرضح.لاق * هللا ناز ىدنعسيل لقناالا ىلاعت هللاءماامو (ملكلا عماوج تيتوا)
 ىلقلا ءاذغ وه ىذلا قئاقللا نايب ىنعي « رارسالا رذبتالو » رهطالا هرس نسدق ربك الا

 ءالؤه دادعتسا ضراىف ىنعي « نامح ضراىف» مسجلا ةلتلا ىنعل ءارمسلاك حورلاو |

 ىلوملل صوصفلا حرش فاك ءاشالا عيمجىف هنودهاشيالو قحلا نورصبيال نيذلا فئاوطلا

 هريس سدق ىدعسلا لاق : هريس سدق ىعاجلا
 موب هروشرد مخ دوش عياض هك م مولع زا تفك هلفساب تسغلرد ْ

 لاق دقو قحلا مالعاب نوكيس امحو ىشم ام ريخي ناك عسوهيلع هّللاىلص هناف بيغلا معا الو
 هللا نا لاقنف (نوكسامو ناك ام تملع ةرطق قلحىف ترطق) جارعملا ةليل مالسلاهيلع

 كلملا ماقمنعترربع دق تنك ناو كلم ىنا مكل لوقاالو باصا ابف أطخا دقف بيغلا ملعبال |
 هرسسدق ىدعسلا لاق اك: تقرحال ةلمتا بوندول لاقف مدقت لساربل تلق نيح

 تشذكرد كلمزا هاجو نيكمي « تشذكرب كلفزا تسشنرب ىش

 دنامزاب وزا ليربج هردسرد هك *« دنارب تبرق هينرد مرك نانج

 كلم هبف ىنعسيال دقو هللاعم ىلامئىلاوحاو ىتاماقم نع مربخاال ىنعي ىلا ىحوبام الا عبتانا
 هنع رئاصب هللا ىمعا امع كربلا فيكو مربخا نا ىلا ىحوي امعالا لسرم ىنالو برقم
 نذلاىناعملاو قئاقحلا هذهب ربخا ىنعي هبرذناو لاقمث ريصنلاو ىمجالا ىوتسالف ريصي هباناو

 ىلا لوصولا ف مهل سيل مهل ققحتو ةيانعلاتابذجمب مهبر ىلا اورسشحينا نوجري ىا نوفاخم |
 تايذجب الا نكميال لوصولان ال ءاسنالا نم ىنعي عبفشالو ءايلوالا نم ىنعي ىلو هنود نم هللا
 تجرخ هرسس دق ىطقسلاىرسلالاق * لوصولا بلطىف هللاب هللا ىوسامع نوقتي مهلعل قحلا

 تبغ ناو ىتوذؤيال اموق سلاجا لاق انه عنصت ”ىش ىأ هل تلقف لولهبب اذاف رباقملاىلا اموب
 لوم امناوىلود امئاخ وكت .ةلكلقف واسال

 عبشيس اموي عوجلا ليوط ناو * قتلا لمسنم عوجلاناف عوج
 ادغ ىلع ضرعلل اونيزت كلملا مهل لاق دنح لثم مهريغ نود هبهللا مهنيزامو نيحاصلا ل ثم لت

 دنملادنع سيل هدنع ةنيزب رسلاىف كلملالسري مث عفرا ىدنع هتلزنم تناكنسحا هتايز تناكنف

 ىلع ضرعلادنع دنا رئاس اورخف كلملاةنيزب اونيزت اذاف هتبحملهاو هتكلمم صاوخلا اهلثم

 اوفصينا مهل ةجاحالو ةكزلا لاوحالاو ةحلاصلالامجالل ىللاعتللا مهقفو نم لثم اذهف كالملا

 رمحالا ب يثكلادنعو ريك ألا ضرعلا موي رهظيسو فاككلذب مهملعناف سانلا ةماعلا مهدنعام
 دسع قفل ءوسلا دسع نحيو * ةداسو مارك مادخ كئاوا

 ا هللالوسرل اولاق شيرق ءاسؤ رنا  ىور ه# ىثعلاو ةودغلابمهمر نوعدينيذلادرطنالو 4#
 4 ل ا



 مي م6 »م عباسلا ءزجلا

 قوفلكت ىتحةكنالملانم * كلم ىلا مكل لوقاالو هاهوحتوا باذعلا لوزن تقووا ةعاسلا

 ىفاصتامدع اودعتوا هوحنو ءامسلا ىلا قرلا نمرشبلا هب قيطنالام تاداعلل ةقراخلا ليعافالا نم

 اهباكحاو اهراث ا نموغام الع اوخازعقت )نيج ةثالثل) ءانشالا .ءاته نم ايت نعداالىنا :ىضملاو
 *ىثب اهل قلعتال ىتلا ةلاسرلا نم. هعدا ام ةمص مدعوىلع البلد كلذىلا ىتاجا مدعراواعجمو

 بس هاضتقم لمعلاو لجو نع هتهج نم ىجولا قلت نع ةرابع ىه امنا لب اعطق رك ذامت |

 ىلا ىجوبام عايتا الا لعفا ام ىأ « ىلا ىجوبامالا عبتا نا © ىلاعت هلوق هلع ”ىني امسح

 هوحولانمرخآ هجوب وا ءامدتسالا قيرطب ىحوملا ىفوا ىحولا ىف املخدم ىلنوكيناريغنم
 ريغنم كلملاةراشاب تيئامو . لسقلااذهنم نا رقلاو كلملاناسلب تدبام . ةثالث ىحولاو الصا
 اسفننا ىىعور ىف ثفن سدقلا حور نا ) مالسلا هيلع هلوقب ةراشالا هيلاو مالكلاب هنسر نا

 ىلاعتهّللا نم اماهلا ةهشالب هبلقل رهظىا هبلقل ىدبتام ثلاثلاو . (اهقزر لمكتستىتح تومتنا
 نيملكت ا زكا و ةيرعشالا باو (هللا كارا امبسانلانيب مكحتل) لاق امهدنع نمر ونبهللا هادا ناب
 هنا باوجلاو + ىجولاالا عيتيالهنا اهبتيئذا ةيآلا هيلع لدتاك داهتجالاب مالسلاهيلع مكحينا
 هنا ىلع لدي هداهتج ا ىلع مالسلاهملع هريرةتناف ل املا رابتعاب امحو مالسلاهيلع هداهتجا لعج
 هنافىدتهملاو لاضلل لثم ه6 ريصبلاو ىمعالا ىوتسي لهلق © ءادتبا ىحولابتيث اذا ك قحلاوه
 هدناع نم فصيوءادتهالابهسفن فصي ناهنممزل ىهل الا حو للامشم هن وكي هسفن فصول مالسل اهيلع
 ىرجم ىجولا ىضتقم ىل.ءلاو ىمعالا لمت ىرحج ىرج ىج ولا ريغي لهعلاف لالضلابهاوعددعتسأو

 اودتهتفهف نوركقتتالفقحلا مالكلا اذهنوعمستالأ ىا «نوركقتنالف أ ريصبلا لمت ىرحب
 هبرذناو#» ركفتلاو عاتسالاىا اعم نيرمالامدع خيبوتلا طانفءاضتقمب لمعلاو ىحولا عابتاب

 نال نوملعي نوفاخم لصو . ىلاعتهللا الا مهرضالو مهعفن هيف دحا كلعال عضوه ىلا ىا مهبر

  عيشالو ف مهشنب بيرق 6 ىل ثود نم مهوب ل مهملع نم ناكاملا مهقوخ
 نونمؤملا لوصوملاب دارملاو ىلاعتهلل اذواجتمىا سيل ممانم لاح هنودنم هلوقو . لاخلا هذه
 وهاك نوعفشي ءاياوالاو ءايبنالانا عم هريغل ةعافشلا ىننامتاو ريسافتلا رثك اىفاك نوصاعلا

 لاقو « ىلاعت هللا نم ةقيقحلا ىف ةعافشلا تناكف هنذابالا نوعفشيال مهنال ةئسلا لها بهذم |

 نيمراج اوناك ءاوس رشحلل رافكلا نم نوزوجلا لوصوملاب دارملا هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا
 نيل ءالاكءاسنالا مهئابآ ةعافشىفنيددرتملا ثعبلابنيف رتعملا نيكرسشملا ضعب و ٍباَتَكَلا لهاك هلصاب
 مهتامهلاح نم لعي نيذذلا ةرفكلا ضعبك امم امهيفنيددرتموا نيرخ الك مانصالا ةعافشفوا |

 ةامالا وتاتي: ةورككملا ناو اهحنوكينا نفا فم ءاهعلا تراك“ اوسكسشا اذا
 ىلعمالكلاف ىهشنا مهراذناب ىمانم نوجراخ مهف مانصالا ةعافشبوا مهابا ةعافشب نوعطاقلا

 ا و وعلا »ا كاع ةيفالا مح نما تل لتنلم
 ( مهرذا )

 نيملاظلان ال ىهاطظ اذه

 ١ «قاوسالاىف ىثميو ماعطلا لكأي لوسرلااذهلامإ مهلوق هنع ”ىأي اك ىرماىف احداق مهتافصب |

 | ىلا اوعمج واوعي ىا 6 مهيريلا اورشحينا نوفاخينيذلا 8 ىجوبامب باذعلا نم فوخ ىا

 | ىلع رشحلا وه فوخلاناف نورمشحي ريمضنم لاخلا عضوم ف سيل ىا ىننلا ةلجو مهل عفشي



 اهرتسو هقحا قف تا ىهق 0 روهلتل قلخلا ةهارك هنم تاداعلا قواوخو تايآلا
 ءتمىهو عاطم حش ثاكلهم ثالث) ثيدحلاىفو كلهم مومذم بجعلانا اهنمو . ةمحردنع |
 هسفنس ءرملا باحتاو |

 ماعتالا ٌةروس دمك م 0

 ةلماعملا هذه قف ةلعلل ةحازاو ةححتلل امازلاو“هحالتصل انلط“ىرخأ ةفظالبو ةزاث هتشاخم +
 بئاصلا لاق : نطفت نا هادو هنيدىف ةمظع ةدافو دل ةيبرت

 تدناغوست ناز هدو اسوس كورا 00 و
 كيو اذأز دلل قو و كلام ىلاعت هللاب ذوعنو جار هدتسالا رده كالهلانا اهنمو .

 هلع هللا ىلص 0 ( جاردتسا هنم كلذ ناف بحنام ةصعم ىلع امثدلا ىف ادبع ىطعيي ىلاعت هللا

 1 ىثلكباوب مهيلع انحتفإل ةيمجنلاتاليوأتلا فو © ةي.آلا (هب اوركذام اوسن !.لفإل لسو
 وبقلاو هاحلاو لاملا نم ةرهاظلا ةمعنلاب ىهاظلا بابرال ءامعنلا ةروصف ءالملا نم 2

 را تاب مل نم ةنطانلا ةمعتللاب نطاللا بابرالو اهلاثماو ةحصلاو

 كافوألا ءاف تو ' نللا وللا "12 رمل 20و تحك 5 ةناوالا هوو تاكل

 هذا فرد نك اريثك ناف ةّميرطلا لافطا هب ىبري ام اههابشاو ةيناحورلا ةدهاشمو

 2 اهتاالمو تادهاحلا نم سفنلا ةماس دنع كواسلا ءاتثا ىف تافآلا مهل رتعت ةشن اطلا

 || اودضادم ةمر كوالا ىف اوغلب دق مهنا مهسفنا مهل لوستو ناطشلا مهسوسوف تاضاير را

 مهسفنا قفو ىلع بلطلا ىف : ىف نوعرشو هدنعنم نوجرخبف هءافرصت ملستو خ خضشلا ةحنع اهب

 اهنا نوح هو ةداعلل ةقراخلا ءاشالا مهلريف ناطشلا ةرخسو نالذحلا : هطرو ىف نوعقسك

 عفتراذ رْثب ىلا ىهّساف شطعلا هباصا دقو ةيدابلا ىف ريسي مهضعب ناكو ءداعلا حلاتن نم

 كفوف اذه قطاال نكلو رداق كلنا معالاقو ءامسلا ىلا هسأر عفرف رثبلا سأر ىلا ءاملا

 ةفرلا كلذ نا ملعا 0 نا ام ةيرش ىيقسو ادفنم ىتفصي بارعلا ضعب ىل

 روهظل اهراك ن نك نم هرسس سدق ىشرقلا هللادبع وبا خيشلا لاقو * هتهج نم سيل

 دوب ناد ىادخ نيب دوخ جبه 0 دوس نيد لهاز بحعم درص

 تكي تس كلو ناي ناقل و حا ا ستتكو كفوا اهنا

 ريدا فو ركملاو دخان اهل ديال ةمشتلا نأ اهنفو, الانا نط قولا بوو بوابل ولا
 هلوش مالسلاه لع حوت دمح املو (لاح لكى لع هلل نودماحلا ةنملا ىلا ىعدي نم لوا ) حيحصلا |

 انممالسب طبها وتاب )) ىلاعتلا ثبخ ةمالسلادجو «نيملاظلاموقلا نم اناحت ىذلا هللدملا) |
 ةمعن امهنم لكذا ايندلا ةهج نموا نيدلا ةهج نم تناكءاوس ةمالسلا ىلع دما نم ديالف |
 ا هك لاقف ىعاتم ذخاو ىراد لخد صللا نا لاَقف هللادبع نب لهسىلع لجر لخدو #* |

 هذه عماج ريقفلا اوه * عنصت تنك اذام دححوتلا دسفاو ناطيشلاوهو كبلق صالالخدول |
 لاقف 'هباشسلا ةيهسب لاتكلا ناهظا دنا تلعف دحلاىللم نع مايل ةكلطش هامل لالالا
 رظنمو :ءاطلاو ١ كيدي عفر نا تلقف باسالا 8 ههتام خعاشملا تاداس نم دحاو وهو لتاسلا د

 ىنذيأك اقح م ىلاعت هلل وأ ىلع ىشنا , ناو عاوفطا زو عوضخ ا رهظنو ددكسللا بناجولا



 مه ٠ يح
 ىلع ةدّئاز نم ىلج نانس ىئحلا لاقو * هرخآ ىلا رهشلا لوا نم تمصو ليلا لوا نم ْ

 ىدون اذاإ ىلاءت هلوق ىف م ىف ىنعمب ىهف هريغ دنعاماو بجوملاف اهتدايز زوج نم لوق
 فذحلارابتعا ىلع ىممالكلانا حصفت ةحبصف ءافلا * مهانذخاف 98 6ةعمجاموينم ةواصلل
 رضلا ىا 6# ءارضلاو #9 رقفلاو ةدشلاب ىا # ءاسأبلاب ف مهانذخأف مهلسر اوبذكف ىا

 اهفثكف هللا اوعدي ىكل ىا «نوعرضتي مهلعل# امهل ركذمال ثينأت اتفيص اهو تافآلاو |
 هانسأب مهءاجذاإ اله ه6 الولف ف مهيصاعمو مهرفك نم هيلا اوبوتيو للذتلاوءعرضتلاب
 كلذو ميدتلاوموللا ديفي الواف هل ىضتقملا ماهق عم كلذ اواعفرمل ىا 6 اوعرضت 8 انياذع
 ىلعكاردتسا 46 مهبولق تسق نكلو هكرتىف رذعلا ءافتناو لعفلا ىلا ىعادلا مايق دنع
 نيزوؤهاوعرضتل فوخو ةقرمهبولق ىف ناكولو مهبواق تفجو تسب, نكلو اوعرضت ل ىا ىنعملا

 ىلا مهاعدو مهاوغا ناب ىصاعملاو رفكلا مهل نسح ىا # نولمعي اوناكام ناطيشلا مهل |
 ءارضلاو ءاسألا نم مهارتعاام نا مهلابب رطخيملو ربدتلاو نكست نوذ ةحئارلاوةّدللا

 اونو هف اوكمهناف ىا ردقم ىلع فطع «هباوركذام اوسن املفإ# هلجال الا مهارتعاام |
 نونف نم ه6 ”ىش لك باوبا مهيلع انحتف » هوسن اءلف ءارضلاو اسال نم ه. ارك دام

 اوحرف اذا 8 انختف هلوقل ةياغ كلذ عمو ةيئادتبا #ىتح لف جاردتسالا جاهنم ىلع ءامعنلا
 نم هباصا امي نوراق حرفك رطبلا حرف حرفلاف . مهلاحب نيبجعم اوراص ىا ه6 اوتوا اب

 الوه عظفاو اعقو مهيلع دشا.نوكل هاك ىا 6 ةتغب 8 باذعلاب # مهانذخا © ايندلا |
 مهتافام ىلع مه رحت دشا نوكيل ءاخرلاو ةحارلا لاح ىف اوذخا امنا مهنا ىناغملا لها لاق اك |
 لك نم نوسيا ةرسسملا ةياف نورسحتم * نوسلبم مهاذاف © ةيفاعلاو ةمالسلا لاح نم 0
 ىنملاو ةكلهملا دورو دنع ةاجنلا نم سأبلا ىنعمي سالبالاو اجامل اذا نوجاو اخ ١

 دحا مهنم قييم ثيحب مهرخآ ىا * اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف ف نزحلاو ةرسحلا
 اذا اروهدو اربد ردي موقلا نالف ربد لاش, دلاولل دإولاك هفلخ نم 'ىشلل عباتل لاش ربادلاف |

 صاظلا عضوو ةيقاب مهنم قبي مف باذعلاب اولصؤتسا مهنا هانعم ىوغبلا لاق * مهرخا ناك

 ركشلا عضوم رفكلا عضو وهىذلا مهملظ ببسب مهكالهناف مكحاةلعب راعشالل ريمضلا عضوم
 ةاصعلاو رافكلاكالهناف مهك الها ىلع ة«نيملاعلا بر هللدملاو وقف تاءاطلاماقم ىصاعملاةماقاو ٠

 ةإيلج ةمعن ةثيبخلا مهلامعاو ةدسافلا مهدئاقع مؤش نم ضرعلا لهال صئلخت هنا ثح نم

 مالسلا مهيلعمهلسر اهب تقطن ىتلا قا ةلك ءالعا نم هيفامعم اهسال اهيلع دمحم نا قمم
 لقاعلاو رارطضالاو رايتخالا لاح صالكىف عجرملاوه ىلاعت هللانا اهنم . روما تايالاىفو *

 ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف رثؤملاو بابساو تالا هللا ىوسام نال ىلاعت هريغ ىلا 'حتلبال |
 فالخم ءارضلاو ءارسلا لاح هبانج نم دادمتسالاو هباب ىلا رظنلا وه نمؤملا ناتلعف |



 ماعنالا ةرو- م هب ع

 حناكاذات اتنانل 557 رف ةحيدخ تيب ىلا عجرو ءىث مالسلا هيلع ىنلا بلقىف 0
 نم ) مالسلا هيلع لاقف كرما لثتما ىتح هللا لوسراي ىنبم لاقو سف فيس هديبو لخد

 امهيمراو سيق ىناو ءارح ىلبج علقا نا ردقالاق (كتوق غلبت 5)لاق نما نم انا لاق (تنا

 ليئاربج ىتاتا ذا عباسلا رحبلا ةريزجىف تنك لاق ( ةعاسلا تلبقا نيا نم ) لاق رحبلا ىف
 هتكرداف فسلا اذهبهلتقاف مالسلا هلع ىنلا متشو مصلا ىف لخد ناطيشلا انالف كردا لاقف

 باشلا لاقو(ىودعنم ىبرب نيعتسا ىناف عجرا) مالسلا هيلع هللاقف هتلتقف ةعبارلا ضرالاىف
 عجرف ايناث مصلا كلذ ن وربختسي مهناف سما هبف تدك ناكم ىلا عجرت نا ىه ةجاح كلا ىل
 متصلا ذخاف سمالاب لعف م لعفف همنص عمم لهجوبإ ءاخ قيدصلا ركبوبا هعمو دغلا ىف

 نودنم ىندبع نمل ليو رضا الو عفناال مصاناو هللا لوسر دم هللاالا هلاال لوشو كرك

 هللا نا رهظف مانصالا رحس ادم نا لاقو همنص رسكو لهجوبا ماق كلذ اوعمس املف هللا

 | لحال دمحاي هي لق 9 رفاكلاو قفانلا عمسيال ركلاو: اعلا ةقملا مقل *لؤتت لات

 دانسالا ددكأتل بطاخلا لعافلا ريمض هبدكا باطخ فرح فاكلا *ي مكتيأرأ © ةكم
 دارفالا نم بطاخلا لاوخا ىلع لدي: فاكلا كلذو “كايا ىف -فاكلاك ٌبارعالا نم:هللخيال |

 وحنادبا ةحوتفم ةدرفم ةدحاو ةلاح ىلع قي ءاتلاو هبداريام قباطي وهف اهوحتو ريكذتلاو

 تناك ة لق ةيؤرلا نع راختتسالا ىلع ناك ناو بكرتلا ىبمو مكتيأرا امكسأرا كتبأدا

 وهىذلا راصبالا وا معلا لعغ ىنوربخا ىا اهقلعتم نع نابختسالا هبدارملا نكل ةيرصبوا
 ازاحرارقالا ىلا ءاجلالاو تنكشلل ىذلا ماهفتسالا لعجو رانخالا نع ازاجم زابخالا بنَس

 مالا نم مكلبق نم ىنا ام ايندلا ىف * هللا باذع مكمتا نا 8 بلطلا عماجب ىمالا نع
 ةعاسلاو .ىورخالا باذعلاوهو باذعلا كلذ ىلع ةلمتشملاةمانقلا ىا هيةعاسلا مكتناواو#

 هللا ريغأ ف مظع ىما اهبف ثدحي ةفيفخ ةعاس اهنال اهب ىمس ةمايقلا هبف موق تقول مسا

 طرشلا باوج ه6 نيقداص منك نا © تيكبتلا طحمو رابختسالا طانم اذه 46 نوعدب

 ريغأ ىنوربخاف ةفورعملا ؟اوعد اهنا اك ةهل ١ مكمانصا نا ىف نيقداص مك نا ىا قوذع

 هريغ مهئاعدب مهرابْخا تابجوم نم ىنعملا اذهب مهقدص ناف هللا باذع. كانا نا نوعدت هللا
 ايا لب نوعدت ىلاعت هريغال لبق هنأك ةيفنم ةلمح ىلع فطع ه6 .نوعدت هايا لب لِ هتاحبس

 مكئاعدرتا فشكف ىا نوعدت ىلع فطع هفشكىلا ىا هيلا نوعدتام فشكيف# نوعدت
 ةقلعتملا مهاوعد ضعب ىف اك هلبقي دقف ىلاعت هتئيشمل عبات ءاعدلا لوبقف هفشك 6 ءاشزا

 باذعلا فشكب قلعتيامعيم ىفو اهنمرخا ضعيف ام هلي الدقو ىويثدلا باذعلا فشكب

 نوسنتو# ةرخ ًالاىفءاشيالفدب كرششي نا رفغيال ىلاعت هناف ةعاسلا هتلبمج نم ىذلا ىورخالا

 الك اكرت مانصالا نم ىلاعتهب نوكرشتام نوكرتت ىا اضيا نوعدتىلع فطع ه*“ نوكرشتام

 ىنعمإال كرتلا ىنعمي انه ناسنلاف هريغ نود باذعلا فشك ىلع رداقلا هنا لوقعلا ىف زكر امل
 4# كلبق نم ةريثك 6 ما ىلا السر انلسرا دقل لابو ىا 4 انلسرا دقلو # ةلفغلا
 تمن لثم ةيفوكلا بحذم ىلع نامزلاى .ةياغلا ءادتبال نفأ كنامزل لبق نافذ نم ةنباك ىا| |
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 لهجونا لم توقالاو نهوملاباعص ع همنص ناكو أش هنم دم عمسب امير هلتدجسو دم |

 اذه كيلا برقتنو كدبعن ىهلا:لاقو .هلدجسو مالسلا هيلع ىلا ىدي نيب هعضوو همنص |

| 

 فرص دنع لب كلذىف ام ل دهلنوكي نا ريغ نم ربا قيرطب ءادتباال نكل هئف هقلخم ىا |

 ىلع ةلالد ههفو كلمنءا لاق *نرق اهل ىتتانم اهل نرقال ىتلا ةاشلل صتس, ىا (ءانرقلا ةاشلا ْ

 نييلصالا مكبالاو مصالاك مهف مهبواق ىلع هللا مخ نيذلانا ثلاثلاو 0 نوكيال ءانفاهنا اهابحا |
 ئوتشملا ف لاق مصا نوكي نا مكبالا ةصاخ نمو |

 مصا عج وهو: .اهريغ نوحرتشو تايآلا نم اهنودعبالو نيلوالا ريطاسا اهنوعمس كلذلف

 نوردقبال 6# مكبو © ةفلابملل هييشتلا فرح ف ذح نكل مصالا لاحب مهلاح هيبشت دوصقملاو

 ىا 6 تاملظلا ىف 2 مكبا عمح وهو .كتوعد نوببجتسيال كلذلو قحلاب اوقطني نا ىلع
 6 هللضي © لالضلا هيف قانا ىا هلالضا 6 هللاأشي نم له ًادتبملل ثلاثربخ رفكآ |تاملظ

 لضيال 8 مقتسم طارص ىلع هلعجب وي هتياده 6 أشينمو قف هليصحتو هبسك ىلا هرامتخا
 مثالا نم ناسنالاريغنا لوالا *روما تايآلاىفو © هيلع همدق تنثئنم لزيإالو هب ابهذ نم

 نالكلذو (مهبدوسا لك اهنم اولتقاف اهلتش ترمال ةما بالكلا نا الول) ثيدحلاىفو اضيا

 .اذه نمو اساعن اهرثكأو اعفن اهلقاو اهثبخاو بالكلا رقعا هنوك) ناطبش دوسالا بلكلا

 عمسلاك ك رخو ةيرشبلا ضراىف بديام نا ةراشالاو هبدصصلا لخال لبنح نب دمحا لاق

 ةطيواقلاو ةعيرسشلا ىحانجم ريطيام اذكو اهتافصو سفنلاو اهلك ءاضعالاو ناسللاو رصبلاو
 ىلاعتهلوق هيلع لدي مهلاوحاو مهلاعفا نع لاؤسلا ىف مكلاثما مثا اهتافصو حورلاو بلقلاك
 ةريرهوبا لاق مماع رشحلاناىناثلاو *6الؤسم هنع ناك كئلوا لك داؤفلاو رصبلاو عمسلاناإ)

 ءامحلاذخأبف ”ىشلكو ريطلاو باودلاو مئاهبلا ةمايقلاموب مهلك قلألا هللارسشحم هنع هللاىخر
 نم ءاحلجلا ةاشلل دا ىتح ةماقلاو» اهلها ىلا قوقحلا ندؤتل) ثيدحلاىف ام ءانرقلا ند

 صاصقالةلباقم صاصقاهنف صاصقل | نكل (ترسشح شوحولا اذاوإ)ىلاعتهللا لاق كش وحولا رشح
 ملاعلا كلذ ضرا بارتلثم ابارتنوكتف ابارتىنوكروبطلاو شو ولاو اهبل لاقي مث. ىهتنا فلك

 نادعي متاهبلل ءانقالا اذهب دارملاو ىدادحلالاق.(/بارت كنك قلاز لوّشو رفاكلا ىنع كلذدنعو

 [1] دوشردامزاهكدش سكنا قطان ٠ « دوب  ثنك ىدصا ركره 5

 [؟] ارولمح نا ١> تارك ىريفص كرزره 0 لن ىوس ناهلس نوج

 ركلصا زادوب كنكهاموجاي * ريوناج ندب ىئلرم ركمزج
 انه د شعب اقركأ ىو شيب * دهن رس ركرك هكم فك طلغو

 لتق ىلع اوعمتجا ةكم رافك نا  ىور -ءاشيإ فنك اهفرصي ىلاعت هللا دس قلخلا بواقف |

 ةصقلاب هوريخاف متعمتجا اذامل لاقف سيلب!:مهياع لخدذا كلذك مهابيق مالسلا هيلع ىنلا
 ىدي نيب هتعضوو هدبعت ىذلا كهلاو كمنص تلمح كناول مكلا ابا اي لهج ىنال ل ااقف

 1 دعت هجن عموما 9 تتعلمي ام صتم ممشيو ملكتيو كرحت مصلاءذخاف ادم متشتو انرصنت نا كنم عمطنو كببسب انمتش دم
 ( لخدف)



 00 ميك ”07 عجم

 تاومسلا يفنح هلام اقنياهن وكم داديتلكبالا ناكلج اخس ا كم كوازلا نورنا دعم |
 لك ىلعموو ضب ناشي ىف: وه موب نك دادقتسإلاو لاجلاوب لاثلا ناش نعرألاو ١

 ةملعلا ةسغلا ةتباثلا ناعالا ىف تادادعتسالا بيسح ىلع ةواقشلاو ةداعسلا نم فسلم |

 ىلامح الا ةداعسلل هدادعتسا ىضتقع ىا اديعبس هلعش عبط هدنع نأ ىلاعتو هتاحيس معو

 | لدتمهنم ةباجالا كلتف «ىلب اولاقمكبرب تسلأ هلوقب ةيناسنالا ةأشنلا ىف ةعدوملا ةيلباقلاو |

 هللاوحمي باطللاو فيلكتلا مهيلع حصامل كلذ نكي مل ولف ىلزالا ىداعسلا دادعتسالا ىلع
 قطمنال ديعدلا دادعتساف نقشو دعس نآسنالاناآت فض اذافباتكلا.ما كتنحوت تسالو ءانقتام |
 | ىقشلا دادعتساو طاسنالا ثروت ىتلا ةدنلا قالخالاو ةسحلا لاعفالاو ةيضرملا لاوقالا الا |

 | لها نم ءاذيالا لمحو ربصلاب هبيح ىلاعت هتياما اذإف ضابقنالا ثروت ىتلا الا ىطعنال ا

 لانثال ىتلا تاجردلا ليمكتو نارفغلل ببس ايئدلا ىف ءالتبالاو. لالخلاو:نهقلاو : ةواقشلا
 لها اهلا ىوأي ءاوهلاىف ةقلعم تاماقم ةنْلاىف نا) ربلا ىفو ءاللا ردق ىلع الا نانملا ف

 هنيد ىف ناكن اف هنيد بسح ىلع ىلّتي لجرلا ناو (مهريغ اهلانيالو هركو ىلإ ريطلاك ءالبلا |

 | هكرتي ىتح ديعلاب ءالبلا حربياقل هنيد ردق ىلع ىلتبا ةقر هنيدف ناكناو هؤالب دتشا ةبالص |

 اورغواهب اولغشيالو ايندلا ىلا اونكري الك هدابع ىلع هللا طوس ءالبلاو ةئطخ ةيلعافو ىشكي |

 ذاؤقلا ثادنع ةرو الام يقتل ملا لفل ان كك ود تين رشا لالا
 نكت الواد شل هي انا ياكل مك رو ْ

 ةليالا لفت نلك ةصلابو ريفا ىف ةدمح ةقاعلاف ايالبلاو: بئاضملا نم *”ىثب تبا نه ةلمخابو ظ
 ةدئاذ نم 4 ضرالاىف ةباد نمامو © مالسلا هيلع ىلا رثا ىف لخديو ةقبقح ةموحرملا |

. 0 

 اوننلا ادازرفإ نما اهو. ىا ةياذلا لفطو ولع :قودخم قلعت قاو قاردتخالا انك |

 ولا ىحاون نم ةيحان ىف رويطلا نم هي رئاطالو »8 ضرالا راطقا نم رطق ىف رقتسي |

 | ىنيعي ترظن لاقي اك دك أت حانجلاب نا ررطلا تقف ردات العامل وف م ه«هيحانجب ريطي 8 |
 ظ عرسا ىا ضرالا ىف نالف راط لاقي هنال ةعرسلا زاجل عطق وهوا ىديب تذخاو |
 ظ ياثتكلا قانطرفام 0 اهلاحاو اهقازرا ةردقم اهلاوحا ةظوفحم 4 مكلاثما متاالا ©

 | ةمهملا ءاشالا نم أيش نآ رقلا ىف انكرتام ىا هكرتو هعيض ”ىبثلا ىف طرف لاق # ”ىشنم
 | الصفماما ”ىش هلك لب ىعيشيام ىلع هتاقولخم عبمج حلاصمل اهيف عارم ىلاعت هنا انبب ىتلا

 00 كيمحملا. امآو. «ناعلاب نعل او ووسقتل ابهرتفتلانا) ىلاعت وك لصنملا اما المتوا

 قالا ناكىفاشلاءامالا ناسا 4 وةام (اوهتناف هنع5 اهنامو مويتحيف كارصرلا ؟ ان اامو)

 لوقتام لجر لاقف ىلاعت هللا باثك نم هبف مكسجاالا ”ىش نع ىتولأستال لاقف مارحلادجسملا |
 ىلاعت هللا لاق لاقف هللا باتك ىف اذه نبا لاقف هلع ”ىشال لاقف روينزلا لتق اذا مرحلا ىف

 | ىتسب مكلع) لاق هنا لسوهيلعهّللاىلص هللالوسروللا ادانسازكذ مث ةيآلا «لوسرلا 0
 لتق مرحملل) لاق هنا هللاىضر رمح ىلا اداثسا, رك ذ مث (ىدعب نم نيدشارلا نا صو

 ىنقيف هريغمملا ال مهبر ىلا ةمايقلا موي 46 نورشحي وه مالا ىا ه6 مهبرىلامثل» (دوبنزلا |
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 ريدقتبوا نيلسرملا أبن ضعب ىا هنومضم رابتعاب اما لعاف هنا ىلع عفرلا لحم ىف ق!دؤرحلاو
 | درس يروج راك ناو 98 نيلسرملا أبن نم ضدب 1 فرطولل

 تيبحاو تاي آلا لببق نم هل مهدع مدعو نآرقلا نم هب تْنج امب ناميالانع مهضارعا قشو
 *6 اقفن ىتتيت نا تعطتسا ناف وف مهمالسا ىلع كصرحل احارتقا اولأس ام ىلا مهبسحح نا
 ضرالاىف برس !وفنلا خسشلانبا لاق هاهفوج ىلا هيف ذفنت 6 ضرالاىف# اذفنمو ابرس ىا

 كلذنم دعصي مث رعقلا ىلا ضرالاق رخ عوبريلانال عوبربلا ءاقفان هنمو زنخا ناكمىلا ضلخم هل
 اهيف هب ب رعت 6 ءامسلا ىف  ادعصم هي املسوا © رخآ بناج نم ضرالا هجو ىلا
 ةيناثلا ةيطرشلاةلمو لعفاف ىا فوذحم ناوحلاو هوحرتقا امت هك ةيأب 98 اهنم هك مهيتأف لع

 ةناي مهيتأيذا ردقول هناو هم وق مالاسأ ىلع غلابلا هصرح ناس دوصقملاو ىلوالاةط رشلل باوج

 ناذيالل هوحنو ذاخنالا ىلع ءاغتبالا راثباو مهنامبالءاجر اهب ىتالءامسنا قوف نموا ضرالا تحن نم |

 مهتباده 6 هللا ءاشولو 3ههذاختأب فيكف هؤاغتبا عاطتسيال ام هسلاو قفنلا_نمارزك دام ناب
 0 بناج ىلا قي هند ميغل يدمر هكر ديروع سلو 8

 ةهلاميأد نم كانا نا - نطاوم ىف عرجلاو وكل امل رمل. دي نيلهاملا

 نيذلا 9 2ك 0 كتوعد لش ىا 2 بيحتس امنا #8 اهلها ريغ نع 0 دي الي
 ظفاحلا لاق : مهلم ءالؤه نذلا قوملا نود ريدنو مهف عامس مهيلا قلبام ص نوعمسل |

 دودن ناحرممو ْولْوَل ىلكو كنس ره هنرو » ضف لياق دوش هكدباس كأن لهو

 مث #9 مهدوبق نم 4 هللا مهتعبي 9 عامسلا مدع ىف مهب مههبش رافكلا ىا هك ىوملاو *

 كلذ لبق اماؤ نوبحتسي ذئاُخ ءازحلل نودرب ىا ه4 نوع ري# هريغ ىلا ال ىلاعت © هيلا
 هيلع لزن © اله ىنعمي ةيضيضحم هي الول وه لئيوق امان: ى اا 'ازلاقو وف :هيلا1ليبسس الغ

 مهل يو لق #3 ناميالا ىلا ةئحلملا قراوخلا نم ةدئاملاو اصعلاو ةقانلاك هي هير قماشيأ» |

 اهلوزتانا 6 نوملتبال مثكأ نكلو ا اوحرتقا اك 4 ةيآ ليفي عيسلات هللا نا ©
 ديعس .ماسقا ةعبرا ىلع نايدالا ىف سانلا نا معا * اهودحح نأ مهكاله بوجوأ ! مهيلع ءالب

 سابل ىف سفنلاب قش ىاثلاو .ةعاطلا لهاو ءاسالا مو ةداعسلا سال ىف حورلاو سفنلاب

 لثم ةداعسلا :سائل ىف“سفنللاب ىتد ثلاثلاو .رئابكلا ىلع نورصللاو نانكلا مهو َحواَمْعْلا

 ناملسو بيهصو لالبك ةواقشلا سايل ف سفللاب ديعس عبارلاو .سيلباو اصيص ربو اروعابن.علب
 ىلاعت هللا نا ىف ةمكحلاام تلق ناف *ةيادهلاو ىوقتلا سايل مهسابل لدب مث مهما لئاوا ىف |

 لاتانلق +(نيممحا ؟ادهل ءاشولو ىدهلا ىلع مهمجل هللا ءاشولوإ كاقو ايقثو ادبعس قلخلا اخ
 قبس مدعل ىصعي هقلخف انالف نا لزالاىف لع ىلاعت هللا نأ امهنع هللا وضر رمع نب هللادبع |
 ةكريظتو هّسائلا نانعالا ةدادفتتلا ىصتقمع 5 ءاضقلا ىقسل ان اقش هلعش دانس تدايقسا ا

 )َ « ادخل 2(
 تت وسو تح تع



 ماعلالا ةروه مهي 5

 نو رد نيم ارتآ "لضف + زيخحو برج اهنول هديدب ىا

 وبو ىزغت نآو قوز نأ قبطرب * وك تيبوخ نأ كوك اد ثبخرم
 هددتش» نازازل كفا, تانج ر ور #4 ءدكش ةؤاداتبلا» كل عيرر.ةلمانا/ أ

 ناكجىوزا بوني شما رخآ * ناج وجم رامخ مثج سكر
 دوشبم ىشوم بولغم وا رخآ * دور ناريش فص ردناك ىرديح

 ازدواع تقر ذنوج نإ نسا * رب لقع اع ةنالكشب دعجح فلز

 داسفو نيس شياوسر نارخاو * داشك اي لواز شنوك نيب شوخ
 ناضعلا لهانوهلو نابصلا ضلك ةيئاسفنلا ةيويندلا.تامتعلاب نوكم ىتلا ةانخلا ةراشالاو اة ١

 قحلاريغ نع ضارعالاو تاوبشلا كرتب ةيناحورلا ىلا ةيرشبلا نم ريسلاو بجحلا ىف ديزت
 مكقلخ ىلاعت هللا نا نولقعت الفأ هللاب هللا ىوس امع نوقتن نيذلل ريخ هللا ىلع لاقالاو

 ا 55 رمعلاعييضت نم اًظفحا مهللا « ىسفنل كتعنطصاو إل لاق ام هريغل ال ن أعلا اذهل
 | دقاكتا دانا لفكتل ا باهولا كنا“ كنا نسال قف لاو

 ه4« نولوش, ىذلا © دم اي ا كنزحبل فه ناشلا ىا # هنا © هقلعت ةرثك ىللعت هملع

 مهلؤقا نم قينع عوحرام وهو ةكم افك يل ىذلا عا فودحت فانلاو: كني لعاف ١

 | هلكو نولوَش امب دّعتال ىبا ©« كنوذكيال مهناف 8 كلذ وحنو «نيلوالا ريطاسا الا اذهنا)

 | لا تانآب نيملاظلا نكلو هه ةققحلا ف كنوبذكيتال هللا تايا مهبيذكت ىف مهناف ىلاعت هللالا

 وهف كقح ىف نولعفي افنان وركمووأ هانا تايمأب نوبذكي مهنكلو ىا ه6 نودحجحمل |

 | ماقتلا دشا ةلاحمال مهنم مقتنا اناو هللاب قاب هللا ىوس امع ناف كنال ةققحلا ىف ىلا عجاد |

 لعفلاب ةقلعتم ءابلاو هفالخب علا عم راكتالا نع ةرابع دوححلاو مهدوحج لظلاب دارملاو

 | ةاتد كلبق نم لسر تبذك دقلو © هركتا اذا هقحبو هقح دحج لاق رصقلل ميدقتلاو '
 لق نم تبذك دقل هللابو ىا تباط تمس اذا ةيلبلا ناف لسو هيلع هللا لبس للالعاب

 كنامز لبق نامز ع 6م ابك ول تنك ريثك دلع !اوذؤو طخ ناش اولا لغو كقدكتي

 5 انرصن مهيأ ىتح 0 مهئاذياو مهبيذكت ىلع ىا 3 اوذواو اوذكام ىلع اوريصف ©

 | رصنلاو كموق نم كلانام ىلع ربطصاو مهب سأتف مهايا ىلاعت هللارصن .مهربص ةياغ ناك ىا |
 قيرطين وكي نا لمتحيو نيهاربلاو ججحلا راهظا قيرطب نوكي نا لمتحي نيرباصلل دوعوملا |

 ظفاحخلا لاق : ءادعالا كالهابوا ةيلغلاو رهقلا

 دوش رحس بش ناو ددركح بص ماش نيا * تبقاع هك مغ روخمو شاب روبص لد ىا
 اضيا لاقو

 ديا رب هلاس رازه ماكو ددركب الي * نافوط متري تسهربصو حونوج ترك

 انتلك تقسدقلو ىلاعت) لاق ام ةيلغلاو ةرصنلاب هديعاوم ىا 6# هللا تاملكل لدبمالو 8
 | 6 نيلسرملاأين حم كءاج دقل و «نوبلاغلا مهلاندنجناو نوروصنملا مهل مهنا نيلسرملا اندابعل

 | راجلاو دوعسلاوبا ىلوملا لاقو .غ كايا ىلاعت هرصن.وهو كبلق.هبنكسنيام : مهربخن نمي ىا



 مد 75 مياسلا نط

 كلامو انا تر سعلاق هللا همحر ناملسنب رفعج نا يع ا ريخ ةرخ لا و قف ا ! امدلاف.

 نصت. نتبحي تاشب اذاؤ لمعي رق انزززم اهبف رودن انيق ةرصبلاب هنع هللاى ضر رانئد نإ |

 نا تيون مككلام لاق مالسلا درف انملسو هيلع انلخدف اوعنصاو اولعفا لوو رصقلا ءانيب |
 نمضاؤنهقحت ف هعشاف املا اذه ىبطعت الأ: لاق هير. فلا ةئام لاق :رضقلا اذه نع قف ١

 ءارمح ةتوقاي نم همخو هباقو همدخو هنادلوب رصقلا اذه نم اريخ ارصق ىلاعت هللا ىلع كل

 هناحبسليلحلا هل لاق ناب هنيب لو نادي هس مل كسملا هطالم نارفعزلا هبارت ىهوجلاب عدرم
 نمحرلا هللامسي بتك مث ساطرقو ةاودب امدو ردبلا رضحاف همالك باشلاىف رئاف ناكف نك
 ا ارصق هللا ىلع كل تنمض ىلا نالف نء:نالفل راسد نب. كلام ن مئامراده محرلا |

 دكراصق نمي هيفا ةتطظا يف“الضقا لاملا اذهب. هنلل كيرتشاو للا لع :ةدانؤلاو يفض اك .هتفنت ظ
 نم هذخاام قفناو باشلا ىلا هعفدو باتكلا ىوط مث ليلا زيزعلا بره ليلظ لظ ىف ١

 ني تانكلإز لحنا ىصود وكام قدر نوعبرإ كانشلا )لع ىانامودارقشا لعلام: ١
 نوتكم وع اذا ريشا هتاف كارا و ءاعوشوم اياك هتافو اةلبل كلام دجنوو ميديوث تنك |
 هلهتنمض ىذلا رصقلا باشلا انيفو رانيد نب كلام ميكحلا زيزعلا للانم ةءارب هذه دادمالب |
 ىونثملا ىفو : افعض نيعس ةدايزو |

 [1] ديد: نوزفا هكدراكو ارتدج ** .رتدوعسمو ارت نبي نايا هكره

 نكشادرب وأ ريغ هل, ,تسهأ # ٠ ناشاك ناهج نيك دناد هكئاز
 سمع مححخمع

 [؟]كشبو مش, نوجمه شايند عبترد #3 . كلع نارتعإ ناعطت تّرحا

 ار مشب تميق هجرتشا دوبرو * ارث دون رتش ىنزكب 0

 لجلا رتقنكر ىتتبلا ة ركفألا لع اهتوثلا وب لما, ئوعضكا نننللا "انتل كرتخا نأ. د ١

 ١ لفخا ناك اهتبن فورت يطا ورملا [ رعب فاول فاتعللا نر نار6 رخال هامور وكم ١
 رخآ لحم ىف هرسسدق لاقو هبغزالو هفوصل هدنع ةمدقال هناف هلاكلم

 []ناسوج نازيما ديدرك دوخ مان + ناهج ناريسا ىا هنوك زاب
 ناهجةجاوخار شيوخ ىبوك دنج * ناح سوبحم ناهج نيا ةدنبون ىا

 [4]ةدنام رد ربو ىرادني "شم ناثك نشت تسدن هت

 دبو كينرب نو ىماشداب * دوخ نشيررب تتسس ىهاشداب

 دنمارك ىاتفوخب نش رانا نول راشا ب سالم كقنوردو به ووتدا سو

 [هزناك دوكإ تسلا ىداش تسه ناكم راو بو كتر زا راختقا

 [5]ما ىشال نمور هتفك شداسف ْنآو * ل ى :شودت:نماس مدتوكم نوك
 نازخ ”ىئدرز وىدرس ثانكس * نازك بل نادامن 'ىوخز ىا

 توسغ تقو نكداي اروا كرم * بوخدشروخ تعلط ىديد زور

 قاحم .تقو نيس مه ار شترسح * قاطراج شوخ نيرب ىديدارردب

 قلخىاوسر فرخ دش ادرف دعب * قلخىالوم دش نسح زا كدوكا

 (ىار لاح نابزير ايتد لها ايند تحيصن نايرذ مراهج رتفد طاوارد 17 عر ممر يخص ل بورجو بت مع" له 1ك“ 0 ب يي ب بيب ب
 عقر يمر وع جعل متو هسعص راج ءمجج دم تم مزعل مسك يب نيتسك 42 [و] هم م ه2 مىويشط علوعاتو عع م لك ك7 وتم سرب ميسو سلع وع 6



 ماقنالا ةراونح مج 48م يح

 دانشلا لعرا ةلطت ةقف.نم نكس ل هييو ينو + ا

 مهم وه ىلب تلاقف لم هلاذه نلق مبنم اذه سيلأ اهحاوصل نعااكا ةكلاتسانا: تقف ١

 عه ىشم نه لاح هذه ةدحا ج تكلف زك ف ةنعلدلا 8 احر نلسغف مهعم ىثملا بحا هنآل

 قتال ا روكا سو ةللا او" او ييسمما فيكف حص# داقتعاب ىلو |

 اع مهروهظ نع لمح لك اوطقساو اوجنل هيلا لزنا ىذلا ا را اللا هيلع |

 تفاخللا ؟ 5 ىلع # ادلا ةوحلا امو رباع دم كاب جا ل لاو دارفلا دنع ىلا |

 لالا زلنا 5بباو بسلا وين ىعمول الج يعاب ةقلففلا لامعالا "ىا انثدلا لامعا ام ىا |

 لغشيامع بعللاو ةمئادلا ةذللا ىلا ىدؤملا اصلا لمعلاو ناعالا نع ةلئازلا هتعقنمب مهلغشيو |

 أ 6 ةرخآلا رادبلو # لزهلا ىلا دجلا نع اهفرص وهللاو هب عفت امج اهرفتسو سفنا |

 | ةصلاخ اهعقانم نال ىصاعملاو رفكلا 6 نوقتي نيذلل ريخ 8 ىرخالا ةاحلا لحم ىه ىتلا |

 فطعلل ءافلا 6 نولقعت الفأ # ماودلا ىلع ةرمتسم مالآلاب ةصغنم ريغ اهتاذلو راضملانعب |

 | رح لال اقول انتذلاب اندلا "كيتو +:ريخت نت لعالا ىأ نؤواتط لاق ةاولمقلا ىلا 9ع ١

 | نع ةنئادكيرختالا هلال هاو هش نقاط زغاف لد كيزبا ةاقكر كح ةايقتالا
 | ضرالاىلعام لعل نحلاو فيلاكتلا تعفرالو اهودحج امل ةرضاح تناكول اهنال راصبالا |

 امهفامو نوضرالاو تاومسلا قيقحتلا لهالاق + كير نعكلغشبإم ايندلاةقبقحو ءالتبالل ةنيز |

 لامجالانم امهبقلعتنامو ىسركلاو شرعلااماو .انتذلا دخ ىف لخدي داشفلاو نوكلالاع نم

 | هللا قلخ ا ىتتدقلا“ ربا فورا دح "نق اهفرامو ةَنْلاَو العلا ؟تاوزألاوأ ةلئاحتصلا
 |« اندلا تاكا ذهلو كعدح نح «رقناو ”ىتندكؤما عدحاةيولاي)ةةزؤخ اب طاخ اكل

 | نافل قنكوم مويززك يعملوا يدعو داو مكلا ءاؤصاق راك قظكتود ةاناانإرفل |
 / ىلع رثن اذا ركسلا تلق * ايف دهزلاب سما يف نمؤملل ايندلا هذه قلخ ىلا هلاثا تلق |
 | ةعلول مكسفنا اوعوج ) ثب ,دحلا ىقو اننع ناكل هطقتلا ولو هتمه ولعل هطقتللال نتخلا 5

 | نم ايضاق نا  ىكَح  ءاولحلاءاجر ماعطلا نم عبشنال 6 ناك اذا فضلاو (سودرفلا
 | ىدوهل وهو ىناخاكلا علطف ريزولاكه مشحو همدخ عم ناخلك قاقزب ارام ناك دادغب لها أ

 هللاديا لاقف ىضاقلا ةلغب ماجلب ذخاف هيناوج نم رطب نارطقلا ناك ىمنهج ةروص ىف
 تناو كلةنج ايندلاناىرتامأ ( رفاكلاةنجو نمؤملا نجس انندلا ) مكس لوق ىنغمام ىضاقلا +

 | ىضاقلا باجاف سكعلاب هتلالد ثيدحلاو ىدوهي رفاك اناو ىلنج-س ايندلاو ىدمم نمؤم

 ةنلا ىف هللادعوام ىلا ةيسنلاب ىلنحس اهتءشحو اهتنيز نم ىرت امو ايندلا ءالضف نم ناكو

 هل لجر لثم ةرخ الاو ايثدلا لثم لق * نارينلا ىف ةدوعملا تاكردلا ىلا ةدسنلاب كل ةنجو

 | ءرعخألا اذ اره« قساتم ناش طباع صحا و جارحالا طفش عادتخا وكلا نا" نات رمأ
 نع اهيف تلفغ ةعاسو هترطفا موبو اهتمت ةليل ىلع ىنسأت اماو بونذلاو اياطتاو مومغلاو
 ىلاعت هللاركذ

 سشرورد ن انكم نود اقذ اي عازت 0 ””دانكسا كلم هن دياع دس يف هوم



 هوو 77 جم عزاسلا ءزجلا

١ 
 وحاو د

 نانو يرد يلا كيريظ نا ىلإ يفك لان( اللط تقول ادع "ىلإ .ةسدكي ا وهحا
 ه6 انترسحاي ل اذا باوج هاولاق الف ( هتمابق تماق دقف تامنم ) مالسلاو ةالصلاهيلع |

 | ىلعىنمملاااو لاقالا اهنم ىتأتيال ةرسحلا نال زاحم اهؤادنو ملأتلاو مدنلا ةدش ىه ةرسحلا
 ١ هلثمو كروضح ناوا اذهف تقوكلناك نا اولاقو ةرسجلا اودان مناك ريسحتلا د ةغلاملا |

 ءاتشالا هذه: ءاذن ىلا هكرت هجنوجاام كرت تيح ىداذملا أطخ ىلع هسنتلا :دوصقملاو.انتلبواي |
 اير را وأ ب م 00 سر 2

 دادعتسالاو اهقح ةاعارم ىف انريصفتو ةعاسلا ناش ىف اطيرش ىلع ىا اهف انطرفام ىلع د

 "يتلا ور ةيزكصما و ةرشللابب ىلويم مف مطابقا لامعأللا تاكو انه ناعالا اهل

 ظ م 3 مهزوهظ ىلع مهرازوا نولمح مهو 0 هلعف ىلع ةردقلا عم *ئثلاىف ريصقتلا

١ 

 , هنموالق' هتلحىا هترزولاَغ للقتال لصالا وهو رزوعمج رازوالاو . اولاق لعافنم ظ
 هلع ةياغل بنذلاو الادب ىمس همشحو هتبعر ةنو وم نم كلملاهدلقام ءابعا لمعشنال كلملاريزو |

 ىلعالا ضرءلاهب فصوب الف ىتاعملا ضراوعنمال ةفيثكلانابعالا عباوت نمل ماو هيحاصولع ١
 داتعملاناف6 مكيدي تبسك اهف )ىلاعتهلوقىفىدبالا رك ذكر وهظلارك ذو هببشتلاو ليثمتلا لبيس 0
 | ملامىلع نورسحت_ مهنا ىنملاو . ىديالاب ٍبسكلاوه ىولأملا نا مك روهظلا ىلع لاقنالا ىل+ |

 6 نورزيام ءاسالأ 8 تسلا نم اولمعام رازوا نولمحي مهنا لاخلاو تانسملا نم اولل.ء

 هربق نم جرح اذا نمّؤملا نا هريعو ىدسلالاق * مهرزو نولمح ىا نودزي 0 سب ىا ْ

 اصلا كلم انا لوقبف ال لوقيف ىنفرعتله لوقبف احير هببطاو ةروص 'ىش نسحا هلبقتسا |
 6 ادفو نئحرلا ىلا نيقتملا رسثحم موب ) ىلاعت هلوق كئذف ايندلا ىف كتبكر املاط دقف ىنكداف

 ال لوقف ىتفرعت له الوقبف احير هتلاو ةروص ”ىث حبقا هلبقتسف رفاكلا اماو . انايكد ىا
 مهو ) ىلاعت هلوق ىنعم وهف ككرا موبلا اناو ايندلا ىف ىتبكر املاط ثيبخلا كلم انا لومتف

 اهسفن ناك ناو ةرخ آلاف رهظت اروص لامعالل نال هتقيقح ىلع لما نوكف 1ا 6 نولمحب |
 رئاس ىلع ثعابلا وه ذا لكلا قوف دوجولا بنذ نكل ةريثك رازوالا نا ٍلعاو * اضارععا
 / قحلاقيرط ىف ىفيو لكلا نع بوتي نا كلاسلا ىلعف كواسلا نع عئام ل وهو دازوالا
 ظفاحلا لاق : ايلك ءانف

 ىبأردوخو ىنيدوخ بهذم نرد رك تس ىدير ملاعرد دو ىارودو> ركف |

 | لاق * ىلاعت هَلب سفنلا نم جورلا نكمي امتاو سفنلاب سفنلا نم جورخلا نكميال مهضعب لاق
 ١ بلقلا بطري ىلاعت للا ركذ هريس سدق ميكحلا ىذمرتلا ىلع نب دم هللادبع وبا خبشلا

 | ءاضعالاتمتماو سيرو اسقف تاوبشلا رانو سفنلا ةزارح هتباصا رك ذلانع الخاذاف هنيليو |

 ١ زان ادوقوريصتو عطقلا الا حلصت ال تسبب اذا ةرجشلاك ترسكنا اهتددماذاف ةعاطلا نم |
 نب لعنع يح  لوصالا لصا وه هلهاىلا.عايتالاو ديحوتلاو رك ذلاف اهنم هللا انذاعا |
 | تلزتف مهعم .ىثملا تنحاف الاجر تيارف لم ىف نانسسلا نم ةنس تحج لاق هنا قفوملا ظ
 | انمنق قيرطلا نع انادعو ةيربلا ىلا انمدقتف مهعم تيشمو لمحملا ىف ادحاو تكراو |

 و را وللا



 عاعتالا ةرود مم رجح

 باوجو نسا تفقولاوو ن.نآسلاو ةاههاشملا لها نِيدجا عزكلاوا سو هيلع للا ىلص هللا لوسرلاما
 هدعاسإلام.تمارل اهوا ةىحوانلا ىلع :نوفقو يح مهارتول ىا فوذحم ىرت لوعفمو ول

 | ةينارقلا 4 انبر تايآب بذكتالو ف ايندلا ىلا 6 درت انتي 8 هببنتلل 6 اي اولاقف ف ريبعتلا
 | بصنو لئاهلا فقوملا اذه ىرنال ىتح اهاضتقمب نيلماعلا اهب 6 نينمؤملا نم نوكتو

 بذكن+ انددرنا ىنعملاو ءافلا ىئرعغ اهتارحاو واولا دعينا رامضاب ىنعلا باوجح ىلع نلعفلا

 هولاقام ىلع سمالا سيل ىا * لبق نم نوفخي اوناكام مهل ادب لب ه8 نينمؤملا نم نكتو

 نييغار مهنوك لجال سيل ةمايقلاموب مهنم عقاولا ىتقلاناف ١ ونم آل اننذلا ىلا اًودزول مهنا نم

 اوفقو ىتلا رانلا ىهو ايندلاىف نوذخم اوناك ام كلذ مهفقومىف مهل رهظ هنال لب ناعالا ىف
 هي اودرولو # ةلاحم هلءافخاو هبرفك ”ىغلاب بيذكتلاناف اهل مهبيذكت اهئافخاب دارملاو اهلع

 | مهراظنا راصتقال ةيلكلاب هونياعام اوسنو كرسشلا نم  هنع اوهنامل اوداعل #3 اضرف ايندلا ىلا |

 ىلاعتهّللا هاضقامل دارالف دئناع مث ىلاعتهّللا تايآ نم ناع دق سيلباك بئاغلا نود دهاشلا ىلع ا

 ١ نونأيام لك ىف بذكلا مهنديد موقل ىا 6 نويذاكل مهناو 8 لزالايف مكحامل لدمالو
 51 اوهناملا اودوسنا نم نم ؤزالذا داسشفلاو بلا: لقا !لتشنب عطر ةلتالا طضهناو .قاوزذناكو

 2 : ىونللا ىفو : هنع
 3 دوب جنك نوج ىشور لقعُر هن * دوب منر ةحشازا تمادن نأ

 _ مدنو هبول نإ كاخ دزربل ىم * مدعدشتسادننا ردش توج

 2 ديزيم اوداعل اودرول ركتاب * درخ سو هيون وأ دنكر

 25 || ريمضلاف ةاملام ىا 6 ىهنا 8 باوجلا ريحيف لخاد اوداع ىلع فطع ه اولاقو
 5 انندلا انتاحالا الاكل 0-5 عجربام معيالو !ءهبم ارك ذنام تيانقلا ا ةاحل |

 ا تاما راق! لاوحالان م اوأرام اوربمل ناك ةأن املا هذه انقراف ام دعب 6 نيثوعبمي نحامو |

 ١ نب ىناجلا تنام لاذ اوسح ىا 0 مهد ىلع اوفقوذا ىرتولو 36 روشنلاو ا

 ةكئالملا ناسل ىلع مهل 6 26 لاق #3 اهظعاسعا تب 1 ؛ارثىا فوذحم باوجلاو باتعلل هديس ىدي

 قلدنا 1 اننرو ىلب اولاق نال 3 باسحلاو ثعبلا 6 اذه سلأ © فاشتساوهو اًححنوم |

 | ايندلاف كرفك ببسي ىا نورفكت منك امب #9 هومتنياع ىذلا ه« باذعلااوقوذف لاق

 قئاذلا هدجبام وه لاح لكىف باذعلانم هنودجامزا ىلا ةراشالل قوذلا ظفل صخو . كلذب

 | نيذلا نبغ دقىا ه هللاءاقلب اوبذك نيذلارسخدق © لوالانم دشا هدعب نودجام نوكل ظ
 هلدحال ىدباهناف مهلا رسحخلال مهبيذكتل ةياغ ه6 ةعاسلا مهتءاجاذ ا ىتحإ# توملادعب ثعبلاب اوبذك |

 | ةعرسب ىثلا ةأجافم ةتغيلاو تغبلاو ةئجافم ةتغاب ىا مهتءاج لعاف نم لاح 46 ةتغب

 اتفرك تقوب قمحا ندرك دهع هك

 حا ىر ١

 | تقولاوةتغب هبف لاقيال ةعرسب هءاجمث هئبجمب روعش هلزاكول ىتح ناسنالا هبرعشينا ريغنم
 ةعاس تبمس كلذإف ىلاعت هللاالا دحا اه.ملعيال ةءاسىف سانلا ًاحفي ةمايقلا هن موقت ىذلا |

 سافنالا هتفاسمو عوقولا بئاج ىلا اهمعسل ةعاس ةعاسلا تيمسو مظع عا اهبف ثدحي ةفيفخ
 اونومينا ىلا نوبذكيامتا لبق ناف * ةتغب ةعاسلا ترولظنا ىلا اوبذك دق مهنا ىنعملاو



 مه ؟١ عباسلا ءزجلا

 مسوهيلع هللاىبصهللال وسر ةوالتنوعمتسي مهبارضاو لهجوباو ةببشو ةبتعو رضنلاوديلولاو |
 ىرداام هّتب اهلعج ىذلاو لاقف دمحم لوشام ةليتقابااي رابخا بحاص ناكو رضنلل اولاقف |

 لاقف ةيضاملا نورقلا نع مكشندحام لثم نيلوالا نيطاسا لوقتو ةناسل كرحي هنا إلا لوشام |

 «اناعجو قه, نيكرشثملل ريمضلافتلزتف الك لهجوب|لاقف اقح لوّسام ضعب ىراىنا نافسوبا |
 ةيطغا ىا هي ةنك ا له ىنعملا رايتعاب نم ىلا عجار ريمضلا ه6 مهبولق ىلع 8 رانأشنا ىا

 'ىثلا هبرتسيام وهو رسكلاب نانك عم . سانلا هفراعتيام ةجراخ اهردق رداقبال ةريثك |

 لولذملا نار قلا نم نوعمتسنام اوهقشينا ةهاركى ا فاضملا ىفذخحم هلل وعفم 6 هوهتشنا

 هوعمتسينا ةهارك الّقثو اممص ىا 46 ارقو .مهناذآ ىف و اناعج وولف عاتسالا ركذب هيلع

 مهبولقوبن طرفو مالسلاهيلع ىنلا نوؤشب مهلهج لاكنع برعم ليشمت اذهو عاّسالا قح
 حرشبف بولقلا بلقي ىلاعت هللانا ىلع ليلد اذهو هلمهعامما حو ميركلا نآرقلا مهف نع
 ةئسلا لها بهذم وهاك نمؤتالو هللامالك هقفتالف ةنك ىف اهضعب لعجنو ىدهلل اهضعب

 مالسلاهيلع ىلا ثيدح ىلاوا ىلاعتهللا مالك ىلا عمتسينم ةافاكمزا ىلا ةراشا ةي.آلاىفو *

 لعاباح ىلاعتّللا لج نا اهيف اومطيو .اهيلع اوذخأبل راكتالاب قئاقملا بابرا تالك ىلاوا
 لاق : اهقئاقحنوءهشيالو اهتوالح نودجالو اهراونا مهيلا لصيال ىتح مهعمسو مهبولق

 ىئاجلا ىلوملا
 انيبان مشجدنين ىركزج ديشروخزا هك * ىفرحزج تسين تبيصننا رقزا هكدوبن بح

 4 اهباونؤيال )» اهعامسب اهودهاشي ىا ةينآرقلا تايآآلا نم 6 ةبآ لك اوريذاو ل
 ماكحتساو مهدانع طرفل ريطاساو ءارتفاو ارحس اهومسو اهنم ةدحاو لكب اورفك ىا |

 كلذ مهب غلب ىا ةياغلا ىنعم ديفتنانم عتامال اذه عمو ةيئادتبا * ىتح 8: مهبف ديلقتلا

 لوقي_ كلنيلداجم مهنوك لاحىا * كنولداجي كؤاجاذا ف مهناىلا نا رقلا مهفنم عنملا
 نولوقلب ةميركلا تايآآلا نم اوعمسامي ناميالامدع درجمب نوفتكيالىا 6 اورفكن يذلا |
 ةروطسا عم .مهبيذاكاو مهليطاباىا نيلوالاريطاساالاؤ» نآرقلا اذهام ىا 2 اذهنا ف |

 ىوتثملاىفو : ةبوجتاو ةكوحضا عم بيجاعالاو كيحاضالاك مضلاب

 [1] نارفاك نأ دندز هنعط نينجنيا * نارب مه دمايب هللا باتك نوج

 ذل )وقحتو | فليم قمم جا نون ةناتفأو : تا نيطاببإ
 [9] نيط ريغ دن ارمدا ويد * نيم ىهاظ رسي ىا نآرقزوت

 نوأسو #3 ه.ناعالاو نا رقلا نع ىأ 5 هنع سانلا 2 نوهني نانكلاىا #2 مهو 0

 بانتجا ناف هنع مهيهنل اديك أتو هنم مهروفن ةياغل اراهظا مهسفناب هنع نودعابتي ىا 6 هنع
 ىأنلاو.ىهنلانع ىأنلا ريخأتف رسلاوه كلذ لعلو ىهنلا تاممتمنم هنع ىهنملانعىهانلا

 مهلع هررض نال *« مهسفنا الا 9 ىأنلاو ىهنلاب نوكلهيام ىا :6 نوكلهيناو © دعبلا

| 

 اد] ك6 كرك ويك تكل عقر تجويع رص جك عنج 2

 رز همركجا وع دماج ورك م هج وع ملا

 (اما)

 و



 ماعئالا ةروس مهي * 15١

 | انكام انبر للاوإ# اولوقيناب هنم ىربتلاو هدوحجالا ءايشالانم أش هباورختقاو مهرامعا |
 , اسآرعفنلا نملزعمب هناب مهملععم نولوقبامتاو بذك هنال ةنتفلاب هنعربع مهباوجاماو 4 ناكر شم

 , دنعإب هك رظنا 98 دولخلاب اونقيا دقو اهنم انجرخا انبر نولوقياك شهدلاو ةريخلا طرفنم |
 يدك نم بحعتو امندلا ىف مهنع كاؤشألا داوانص راكناب 5 مهسفن | ىلع اوبذك فك ف

 / رظنا زيحىف لخاد اوبذك ىلع فطع # نورتفي اوناكام مهنع لضو »© ببحم ىما هناف |

 | مهوامفش اهنا مانصالا قحىف نورتفي اوناك مهناف مهؤارتفا لطبو بهذو لاز فيك ىا |
 ءىثلا ظفل قالطا لوالا . روما تاي الاىفو * ةمانقلاموب ةيلكلاب كلذ لطبف ىلاغت هللادنع

 ىرتلاهم زلبهنا ناثلاو 4 ديرملا قاشلأ وهف هدوحو ىشم ىنعم ال "اشرس يكفل ىللاعت هلل | ىلع

 مالسا ةعيرمشلا ردص ىشاوحىف ىبلج ىخاب ريهشلا ىلوملا لاق + ديحوتلا ٍبيقع كرشلانم |
 نودبو ةداهشلاىتماكب نامتالادعب ةيئارصنلاو ةيدوهلانمىربتلاب طورشمىراصنااودوهبلا

 نكل مكلا هللالوسرهناامهلوق ارسف امهنال ارارمنيتداهشلابايناواو نيملمنانوكيالىربتلا

 | هتيوتللداذهف مالسلاهملع دمحم نيدىفوا مالسالا نيد تلخد لاقوا نيتداهشلاب قاف: نيملسملا

 هنع ىنامنامو هتلق هبىلاعت هللا ىماام لومي نا ناميالا ةفص ىف رضتخلا ردلاىف لاق * ىهتنا

 ناعاو * ىهتنا لكلاب انمؤمناكو احص اناماناك هناسلبرقاو هبلش كلذ دقتعا اذاف هنع تدهتنا |

 | أثتنم باطخلا لصف ىفو * لالدتسالاو رظنلاكرتب مثأي هناالاهظعالا مامالادنع حصص داقملا

 | هلوق نا ثلاثلاو . ددلقتلادح نع جراخوهف هعئانص ةيؤردنع ىلاعت هللاحبسو نيملسملادالب ىف

 ءانبالادوجو أ دبمو ءانبالا رداصم مهنا مهدنع ققحتدق ءاب آلا نا ىلا ريشي( مهءانبانوف رعباك )ىلاعت
 ظ ظفاحلا لاق : هنم مهدوجو أ دبمو مهردصم ىلاعتّللانا مهدنعققحت ةفرعملا لها كلذكف مهنم |

 ىوشردب ىزور هك ش وكب رسب ىا ناه * قشع بيدا شيو قئاقح ت1

 ىوشروخوباوخىاك؟شيوخ ىسردكتا * دركرود شيوخ ةبتيمز تروخوباوخ
 ناميالاوه عفانلانا عبارلاو . ثداحلا فصولارسج نم روبعلادعب ميدقلا ًادبملاىلا لوصولاف |

 اوار اذا 1 نا دس اقل ا بذكلاو كرمقلا نود صالخالاو قدصلاو ديحوتلاو

 كريشلا ممكن اولاعت ضعبل مهضعب لاق ديحوتلا لها نع مزواجتو ىلاعت هللاةرفغم ةمايقلا موب
 . ١ فا 00 ع هيدا اعلق هلا لها. ىف انا

 | دهشتو مههاوفا ىلع متحف نيكرشم ا نولوقيف ديحوتلا لهاعم وح اناعل
 ىلعمهنا نومحزي ديحوتلا لها نم ءايرلا لها اذكو . نوحلغيالف رفكلاب مهحراوج مهيلع |

 هللاقلخ امتاف كلذ فالخ ىلع لدت مهحراوج نع ةرداصلا مهلاعفاو صالخالال اكو نيقبلا

 ىلاعت لانا ٍمعاو * ماقملامهفاف نودلخم رفكلا لها نكل اقلطم كرشلا لها ريهطتل ماهج
 ا ةدهاشملاو ةفرعملا لها هدهاشيو هفرعي ةدحولاهذه ىلعو هتدحو ىلع دهشي "دك لكاو دختااو ا

 ا ظفاخلالاق : ةرجشلاعم ةاوللاك ةدحولا ىفانثال راث الا ةرثك ناف

 ناو نيا قرورب نيكة يدلل ةماخ * لاحهديروش ظفاح ىدزتدحو مدان
| 

 | نايفس وبا عمتجا هنا - ىود - نآرقلا تأرق اذا © كيلا عمتسي نم مهنوإ»



 مي ١١ عباسلا ءزجلا

 | هبمتدهش ناو كلذب 6 دهشاال ف مهل ه« لق ىرخا ةهلآ هللا عمنا [ دهدم ارك
 / ىللاعت هنا دهشباامتا لب ىا ديك أتلل مالا ريركت #4 دحاو هلاوهامتا لق © فرص لطاب هناف
 مهانينا نيذلا 99 مانصالا نم هب كي نوكرمشتام'ىبرب ىتاو 8 ةيهولالاب درفتم ىا وهالا هلاال
 لوصوملاب دارملاو (ىراصتلاو دوهنلا كنع انلأسدقل) مهلوق نم قبسامع باوج هي باتكلا
 | ادمم ىا هي هنوفرعي 98 لحتالاو ةراوتلل مظنملا سنجلا باتكلابو ىراصللاو دوهيلا

 ا - ىور  مهلةنيملا مالح هك مهءانبا نوفرعباك » مهباتك ىف هتوعنو هتيلحب مالسلاهيلع '
 هذه هس ىلع ىلاعت هلال زنا مالسنب هللادبعل هنع هللاىضر رمح لاق ةنيدملا مدقامل هللا لوسدنا
 ١ دشا انألو ىبا فرعام هتيأر نيح مكف هتفرع دقل رماي لاقف ةفرعملا هذه فيكف ةيآلا ظ

 رمت لاقف ىلاعت هللانم قحدنا دهشاو ءاسنلا عنصام ىرداال ىلال ىرب ىنم دمحمب ةفرعم

 ١ نياتعكلا« نعام مهسفنا اونبَغ ىا 6 مهسفنا اورسخ نيذلا 9 مالس نبااي هللاكقفو |

 | نامبالل ةبجوملا تانيلا نع اوضرمعاو اهيلع سانلا رطف ىتلا هّللاةرطف اوعيضناب نيكرسشملاو
 ١ ةيبسلا ءافلاو مهبواق ىلع عوبطم مهناامل 6 نونمؤيال مهف ي هلوق هريخ ًادتنم وهو ةلكلاب ؤ

 | كلذو ىوغبلا لاق * ناميالا مدعل ببس ملسلا لقعلاو ةيلصالا ةرطفلا عميضتنا ىلع لدن

 | نينمؤملل هللا لعج ةمايقلا موب ناك اذافرانلا ىف الزتمو ةنحلا ىف الزئم ىددا لكل لعج ىلاعتهللانا |
 ظ مظانمو 0 نارسخلاوه كلذو رانلا ىف ةنْلا لها لزانمرانلا لهالو ةنحلا ىف رانلا لها لزانم |

 ١ مالسلاهللع ةفاصوا فالحب نياتكلاوف "كوغنلا ىنلا مهفصول هك ابذك هللا ىلع ىرتفانمم '

 ١ كلذ وحنو ٌلادنع انؤاعفش ءالؤه مهلوقو تانب ةكئالملا مهلوقبو ىلاعت هللا ىلع ءارتفا هاف

 أ ارحس اهومسو تارحمملابو نآرقلاب اوبذك نأك < هناي اب بذك وا له هنم مظا دخلا |
 نمالك نابناذياللوا ةلكو هناي آب بيذكت كلذناف مالسلاهللع هتوعن اوريغو ةاروتلا اوفرحو
 | اوتناف امهنب اوعج دق مهو فيك مظلا ف طارفالا ةياغ غلاب هدحو بيذكتلاو ءارتفالا

 أ هوركمنمنوجنالىا ه نوملاظلا حلشبال إف ناشلاىا # هنا ولم هتبثاام اوفنو ىلاعتّللادافنام
 ظ مظلا نم ةصاقلا ةياغلاىف نم كنظاف اذه نيملظلا لاح ناك اذاو بولطمب نوزؤشالو '

 أ رخؤمر هضم ةفرظلا ىلع بوصنم موي ه6 اوكرشا نيذلل لوقنمث اعيمج مهرسشحم مويو |
 ريمضلاو مولعم عضوم ىلا سانلاعمج رشحلاو هنايبو هحرشنع ةرابعلا قيضي انادي فذح دق |

 | خيبوتلل ةصاخ نكرشملل لوقن مث مهلك سانلا رشحت مويو ىنعملاو هنم لاح اعيمجو لكل
 أ لاقملا ةرئاد هبطبحمال ام لاوهالاو لاوحالا نم ناك لوقنام داهشالا سؤر ىلع عيرقتلاو
 أ فقوملكنبب فقاوم هنفناف فقاوملاىف ةمايقلاموي تاماقمنيب لصاملا ىخارتلل لإ فطعلاو

 اهومتلعج ىتلا مكتهلا ىا #4 5 ٌقاكرش نبا و مويلا كلذ لوط بسح ىلع خارت فقومو
 ىا 6 نومعزت متلك نيذلا  مهتهل آل ةكرشلا مهتاينا رابتعاب ةيزاجم ةفاضالاف هلل ءاكرش

 مهتنتف نكت مث 9: مالكلا رثك ىف بذكلاو لطابلا لوقلا معزلاو ءاعفش ءاكرش اهنومحزت |
 معا نم غرفم ءانثتسالاو اولاقزا الا ربخلاو نكت مسا هناىلع عوفرم ةنتفلا © اولقزا الا
 ةدم هومزتلا ىذلا مهرفك ةبقاط نكت ىا هتبتاع هبادارم مهرفك اما مهتنتفو ءاشالا



 ماعنالا ةروس مهي ١1 د>

 ةيقوفلا 9 0 ا وملالاق « علا 6 راع هلا ولا هلوق ناك |

 ةمودعم تانكممال :هاق ىلاعتهناف :كلذ نع :ىلاعتهأشولعل ناكتلا 0 ةردقلا تح نم |
 1 نيوكتلاو داحم الاب تامودعملا رهقدف هدضي اًمهْس دحاو لك رهش هبال ةدوجوموأ ل

 ١ راتكلا رهقفهدابععيم هرهق متدقو ةيمجتلا تاليوأتلا فو داسفالاو ءانقالاب تادوجوملاو |

 اولضف ةقلخلا ءدبوف حاورالا ىلع ششرملا رونلا مهأطخا.ذا" نسوفنلا ةايحو بولقلا,تومب |
 / مهجرخافةعيرشلا راوناب نينمؤملا سوفن رهقو ةعب يارا روت ىلا اودتعاامو ةعببطلا تاملظىف |
 فطلب اهسناف قاتشالا تاعواب نيحملا بولق رهقو هتعاط ىلع مايقلاب ةعببطلا تاملظ نم
 | الا ءاوس أيش ىرتال ةلملابو هلالج تافص ىلجت تاوطسب نيقيدصلا حاورا رهقو هدهاشم

 لغتشيو هالوم فرعنا دنعلا ىلعف هتيدمص نيدابموف ليلذو هنزع مالعا تحن .روهقم وهو |
 دنع خشلا نع - ى <حو  هرهقو 0 ىش لك قلخ .ىذلا ىلاعت. هللاوهو هتيدوبعب |

 لجد اهقاذاو ةريزج ىلا حرلا اتحرطف بكيمىف تنك لاق. هريس سدق ديذ.نب دحاولا |
 تموت اني عونصم اذه .. كنبلا نا هلاتلقف 1 ايوا ديعل نم لجزأاي هلانلقف امد دعب د

 هشطب ضرالاىفو هشرع ءامسلاىف ىذلا دنعن انلق نودبعت نم متاف لاق دبعي هلااب اذهام هلثم |
 اذهب مكملعا نمو لاق: قايوك و: هقمظح تلج: دقات سدت :ؤاضق تاومالاو ءاتحالاف ونبأ

 ات رلا ىداامل الق ك8 لولا لعفام .لاق كلذ ازيا ابرك ,الؤسر ايلا جو اَنلقإ |

 كمال اباتك اندنع كرت من انلق ةمالع نم ؟دنع كرت لهف لاق هيدلام هلراتخاو هيلا كلما
 فرعاام لاقف فحصملاب ءانيتافااناسح كاملا بتكنوكتنا قشر هناف .كلملا :باتك نواف لاق

 ' مالكلا اذه بحاصل ىنيذي لاقف ةدوسلا انمتخ ىتح تبي لزب لف ةدوس هيلع نلف لذِج

 م ! لاعتملا كلملا للدملاو لاح نسحا ىلع مايا دعب تام مث همالسا نسحو ملسا مث ىصعبالا
 رك اي ال 0 دوجوم لع :زك قي هبلاو دوصقملا دوععملاوه هنا هلام الا ودغلاىف

 7 رف ىراصتلاو دوهبلاكنع انلأسدقل داي هللالوسرل اولاق اشيرقنا بىور ةيةداهش
 | لزتاف كوركتا مهئاف هللالوسر كنافه وم انرزاف(ةفضالاوناكشذ مهدنع كلسيلنا
 ٌ 0 هيهح رم مظعا “ نئش ى ءا مهل لوشناب مالسلا هيلع ةبلجح 7 ةيالا 36 ىلاعت

 مهمولعوق ةاثبا ةداهشناذقلفلا داهم وم ةركراا 'ةنداهمق هطلت 7 للاىا هي ّللالق

 شالا قئاقح عيمجب هملع طحي ىذلا وه هناحبس قحلاو اهلك ءايشالا قئاقحي طيحنال ْ
 هريغب اوسحننا 0 مهند دك مدعو هنيعت ناذيالل ةسفنن 0 ىلوتناب مدا هل سا |

 ىلاعت هتهج نم د ىل ىلا ىحواو له قدص ىلع © 6 مكشوو قي . 82 ديهشوه َ 4 ديهش ظ
 ةيعولا نك هفاعع مكفوخا ىا 7 هءكرذنال 5 لات ةحصب دهاشلا 4 نا رقلا اذه 00

 نا رقلاهغلنب ىا نييطاخملا ريمض ىلع فطع 7 غلب نمو 0 نأ رقلا لوزنتوو نودوجوملااهعا

 أر اه اكفنا قلا فغلب امنه ىطيرتلا تك نب يكرر لدماعلإ 10 قلتو ياللا |
 مهل ليبسالذا مهك ارششاب رارقالا ىلا: مهل 3 ءاللا 3 نودهشتلم 0-0 8 ةنم عمس ومالسل اهيلع ادري |

 هكديبا ايا ] ةيسرافلاب ىف ةمللاو خينوتلاو راكتالل هيف ماهقتسالاو اي مهرانهتمالا راكنا الإ

 ( ثل -؟  نايبلا حود )



 ردح دس 2 2 7 -- 0

 ذاخناس فت ال الو هللا ريغ احا وه ركتملاف ذخناال ىا ( اليلخ مكحاص ذخنأ هللا نكلو

 | ىا امهعدبم  ضرالاو تاومسلارطاف هه .راكنالا طانم هنوكل لوعفملا مدق نكل ىلولا

 مهي ٠١ جم عباسلا ءزجلا

 معطي ف هنا لالاو ىا # وهو 3: ةلالجلانم لدب وهو قيس لاثم ىلع ال ءادتبا امهقلاخ
 لق © هيلا ةجالا ةدنشل ركذلاب ماعطلا صصصختو قزربالو قلخلا قزري ىا 4 مطنالو

 نما ىف ىلاعت هب نيكرمشملا نم ننوكتال ىل لبقو ىا 6 نيكرششملا نم ننوكتالو إله
 ١ سبح نم صالخالامالسالا ةقيقحو كرشلا نع تيهنو مالسالاب ترما هانعمو نيدلاروما

 لوشوهو ىبشت ىنقت ءاسالا لوم اذهلو ةيلكلاب مالسلاهىلع هريغ هنم صلخامو دوجولا

 ناك نايصع ىأ همهلو هسا ةفلاخم ىا 1 ىبر تدصع نا فاخا ىلا لق 0 قااعتا

 ضيرعتو مهعامطال عطق هيفو فاخا لوعفم ةمايقلا مون باذع ىا 5# مظع موي باذع لي

 هنع فرصي نم ىا #8 ذئموب هنع فرص نه ف مظعلا باذعلل نوبجوتسم ةاصع مهناب

 هيلع معئاو هاجت ىا هي همحر دقف 8 فرصلل فرظ ذئموبو مظعلا مولا كلذ ىف باذعلا

 ليلد هيرضب هللا كسسععي ناوؤ# ةصهاظلا ةاحنلا ىا و نيملاز وفلا فرصلا هي كلذو 3

 | ةيدعتااءانلا و كاذيز يو 'رهفو نضركر هلي ىاايلو,ةلايغ د ذا لقاقل زوجال هنا لعرخلا

 فشك ىلع رداقالف ىا هل فشاك الف وه [ىتحسوتب ادخ دناسرب رك او] ةيسرافلاب هتحرتو |

 ةمعلو ةح نم 6 ريخم كسسمم ناو ف هدحو ىلاعت 6 وهالا ه8 كنع هعفرو رضلا كلذ

 ىلع هريغ ردّشالف هتماداو هظفح ىلع ارداق ناكف 6 ريدق ”ىش لك ىلع وهف + كلذ وحنو

 مالسلاهيلع ىلا ىلا ىدهالاقدنا امهنع هللا ضر سابعنب!نعو « (هلضفل دارالفإ هلوقكهعفر |
 لاقف ىلا تفتلا مث ايلم ىبراس مث هفلخ ىنفدرا 3 رعش نم لبحم اهكرف ىرسك اهادها ةلغب

 | ىلا فّرعت كماما هدجن هللاظفحا كظفحب هللا ظفحا) لاقف هللالوسراي كسل تلقف (مالغإ)

 ملقلا  ىضم ذقف. للاب نعتيساف”تطتسااذاؤ:هللالأساف :تلأساذاو ةدشلاىف كفرعي ءاخرلاىف هللا ||
 كورضينا اودهجولو هيلع اوردش+ل كلهللا هضش ملام كوعفتينا قئالخلا:دهجولف نئاك وهامب |

 | عطتستمناف لغفاف نيقيلا عم ربصلاب لمعتنا تعطتساناف هيلع اوردقام كيلع هللا بتكيملام |
 جرفلا بركلاعم ناو ربصلاعم رصنلازا معاو ازيثك اًيخ“هركتام ىلع ريضلا ف نآف نيضاف

 بركلا نم ةبرك هبحاصنع ناسنالا فشكينا روصتيدق تاق ناف * ( ارسي رسعلاعمناو |
 ظفاخلالاق : اهريغيوا باسالا ةطساوباما ىلاعت هللاوه ةققحلا ىف رضلا فشاك تلق *

 دنك ادخ اهنيا هكريغب نكم تبسن * ميكحىا تجار نكوديا تشم درك

 مهنم عافشتسا. ىهامتا ءايلوالاو ءاينالا نم ةناعتسالاف ىلاعت هللانم ةقيقحلاىف ةناعتسالا'اذكو |
 ىا * صهاقلا وهو © ىلاعت هللاريغ ارثؤم دوجؤلاىف نا دقتعبال دحوملاو ةجاحلا ءاضقىف

 ةبالصأبرو هلعشإم لك ىف 6 مكحلا وهو هدابع قوف 0 العتسم ”ىش هزحعبال ىذلا رداقلا |

 هنعربعف ىسحلاواعلاب هناشواعو ىلاعت هرهقدوص . مهروما ايافخو هدابع لاوحاب ه«ريبخلا وله
 ةردقلا لاك نع ةرابع (هدابع قوف سهاقلاوهو )) هلوقف ةيلشقلا ةراعتسالا قيرطب ةقوفلاب

2)" 



 مامتالا ةدود مهك |6 ومس

 لبن مون انحرا مهللا انرك ذ ىوطناو انربق سردناو انمسج ىلبؤو انمسا ىبن اذا انمحرا مهللا
 | محراب نمحراي مويقاي ىحاي مهللا نيزاوملا رشحنو نيواودلا رشنتو رئامضلا ىدبتو رئارسلا

 27 سل ا : خد رضح : : 3 ةادانمو ةرترانف ةاعتان اهنا عل واو وكماذملا دفنا 98 ةامكانم هذه .ناعشسل كتمحر

 | لوسراي اولاقف لال وسر اونا ةكم رافك نا -ىور_ هيراهنلاو ليللا فنك كسام هلو## ةفيطل

 لئابقلا نم كلعمجت نحنف ةجاحلاو رقفلا الا هيلا انوعدتام ىلع كلمحيام كنا انملعدق هللا
 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزتاف ةوعدلا نم هيلع تنا امج عجرتو الجر اناتغا!ن وكت :الانوما

 الام هلوسر ىطعي دارا ناف هيلع المتشاو امهف رقتساام عيمج ةصاخ ىلاعت هللو ىنعملاو
 امهيلا ةيلامزلا ءايشالا ةيسن نع ريغ ناكملا ةلزَعم ناولملا لزن قلخلا_ىغا.نوكل انريثك
 5 معلاىف , غلابملا 42 ملعلا 4 عومسم لك عامسف غلابملا 6 عن عسمسلا وهو# امهيف ىنك 2

 امها لا 7 هوج قلخ ىلاعت للان )١ ري 'ىفو لاعفالاو لاوقالا نم ”ىش هيلع خالف مولعم

 ْ ا اهرون نم قلخف رون لك ةئيضملا نه صلختساف ةئيضم ىرخالاو ةماظم

 ةنخلا قالا نم قلخو لللا اهنم قاخف ةملظ لك ةملظلا نم صلختساو رانلا ىنابلا

 ةزقو 0 سنا ليالاف رثك ا لبللاب سنالا ناك كلذلو (رانلا نم رانلاو ةنملا نم للللاف
 جراعمو قلخلا ةمدخل راهنلاو ىلوملا ةمدخل لبللا نال راهنلا ىلع ليللا مدقو نيوحملا نيعا

 ضعب ناكو اهلثم مايالاف سلو رهش فلا نم ريخ لدللا ىف ردقلاو لدلاب تناك ءاسالا

 نماما سلاما هذه عماج ريقفلا لوي * مظعالا قلخلا ءاج ليللا ءاج اذا لوي ءايلوالا
 ,املعكراهنلا هبل! بوبحلاف ةدحولاو ةولخلا قوذو هيف ةاجخانملا ةوالحو للا رس نع بحح
 ظ 0 يع عطقنتال ىتح راهن لبللا نا تددو لوش ىوحللا بلعت ىلا ىرتالأ موسرلا
 للا نم-الاح ىلعا نكي ل عم لكفالاو اهعم ةفل ةفل لاو« ةزتتكلا ىلع هنم صرح اذهو

 لبللا ىحنو سرد ناك مظعالا اماما نا ىلا

 دوب ىرحسدروو بش ىاعد نميزا * ظفاحم دادوا 25 تداك جنك ه

 لكلو ىلاعت هللا قلخ لكلا نا عاو * راهنلا ىلع ليلا ةيلضفا روك ذملا ريرقتلا نمداعو

 ليهارش هللا كلم ةبلكوم ليللالاق هنع هللاىضر ناملسن عربا فو هبلك وم كلمامهنم

 ١ سمشلا اهيلا ترظن اذاف برغملا لبق نم اهالدف ءادوس ةزرخ ذخا لبللا تقو ناح اذاف

 تبرسغ اذاف ةزرخلا ىرث ىتح برغتال نا ترما دقو نيعلا ةفرط نم عرساىف تبجو
 كلم”ىجحم ىتح ةقلعم ةزرخلا لازتالف كلم ىحانج تحن نم ةملظلا ترسشن دقو لدللا ءاج

 | ىف تعلط سمشلا اهتأر اذاف علطملا لبق نم اهقلعبف ءاضيب ةزرخب ليهاره هللاقي ر ردا

 | رسشنف راهنلا ءاح تعلط اذاف ءاضيلا ةزرخلا ىرت ىتح علطتال نا ترما دقو نيع ةفرط

 | عولطلا دنع لكوم كلم لبللا ةملظلو لكوم كلم راهنلا رونلف كلم ىحانج تحن نه زروللا

 | كريشلا ىلا هوعد نيح تلزنو ةكم رافكل دمحاي 6 لق © رابخالا تدرو مك بورغلاو

 ىذخما دقو كارتشالا وا لالقتسالا قيرطب ادوبعم ىا 1 الوذخما هللا ريغأ ف هنايا نادو

 اللخ ركبابا تذختال هللاريغ اللخ اذ تنكول ) مالسلا هلع لاق امابيبح هتيلذاىف هللا



| 

 [(د] © كرا" وي ذك هع ب7 سعر بك ركع مسرب عدوك كاع 2

| 
 بجو مكلهما ناو مكيسصاعم رئاسو عككرش ىلع مكيزاجبف

 كوتا مكتساعيإو هتمحر
١ 

 | لاطيا ناف مهئارسخ بيسي مهئامتا مدع ناب راعشالاو طرشلا ىنعم ادتبملا نمضتل ءافلاو |

 | لاؤس ةقباس ىف تسيئدا ءاطع نأ ةحيتنو هديسر ارق زيج همهرب هكتسيتمد نياو دينوك

 ىسلاىف ادص تدجو اذاق ىتسنو اهيديبلحت ىسلانم ة ارق اذاف ىس مالسلا هملع ىلا ىلعمدق |

 (رانلا اهدلو ةحراطهذه 3 مالسلا هيلع ىلا اللاقف هتعضراو اهنطسهتقصلافهيدخا |

 [1] <« كد ع جت عقم ينج هر ربل جدك 2

 بيحلا انيلع جيبو نينالا ثكو نيبجلا قرعاذا انمحر ,| مهلا ةمالا 3 هنا قبلا م“

 م 1١ 0 عباسلا ءزحلا

 | ابمزتلا ينلمتا رتل ع ولا ليتك دينو ؟ةبانالا وا قيوتلا مهنه ليتنو «ةئاوقعلاب, يبلغ: لجسيإل
- 

 1 تااذلا نع ريسعتلاى و ة هقيقح م هيلع بجي نا نع هزم كام هنزال طاح او داضشت اهجواو

 | *6ةميقلامون ىلا مكضمجل 9+ ىلاعتهّللا ىلع قلطيال سفنلا ظفل نا ىعدا نم ىلع ةحح سفنلاب
 | ةمايقلا موياىلا نيروشحموا نيثوعبم روبقلاف مكتعمجيل هللاو ىا فوذحم مسق باوج

 عسيضتب ىا 3 مهسفنا اورسخ نيذلا 0 عيمجا ىوا مويلاىف ىا 6 هيف بيرال © ةيويندلا

 | #* نونمؤبالمهف © هلوق هربخو ادتبم وهو ملسلا لقعلاو ةلصالا ةرطفلا وهو مهلام سأك

 رارصالا ىلا مهب ىدأ رظنلا لافغاو ديلقتلاىف كامهنالاو مهولاو ساوملا عابتاب لقعلا

 دارملاو ىضاقلا لاق *ةصاخلا ةمحرلا ةرئاد نع جورخلاو ناميالا نم عانتمالاو رفكلا ىلع
 لازتاو ةلدالا بصنب هديحوتب ملعلاو هتفرعم ىلا ةيادهلا كلذ نمو نيرادلا مييام ةمحرلاب
 هقلظمتمحر هكدشابهساذ تمحر دا ىض] قشاكلا ريسفتىفو * رفكلا ىلع لاهمالاو بتكلا

 [ تسدراو ىونعم ”ىونثمرد هحنانح قاقحتساو تجاح ةطبارو اعدتساو

 ]١[ ميدنشنادنيربوناجنيرباك * ميدب ىناقحتسمام مدعرد

 [7] دونشى اهةقفك ؟انوت فلل لع دوم نام نا و ميدوبنأم

 وهلع هللا ىلص هللال وسر 0-2 ةريرهىلا نع ثيدحلا رشف لك الا مامالا لاق +

 اعالج ضرالا ىف لزتاو نيعستو ةعسق هدنع كسماف ءزج ةئام همحرلا هللالعج) لوش

 اذهف ( هبيصت نا صمي اهدلو نع اهرفاوح ةبادلا عفرت ىتح قئالخلا محارتي ءزجلا كلذنف
 نم لصحام ةدحاو ةمحر نم رادلاهذهىف لصح هنال نيملسملل ةراشبلاو ءاحرلا لاك ىلع لديامت

 لاق هنعّللاىضر باطخلانبرمعنعو « ةرخآ ًالارادلا ىف ةمحر ةئامبكنظاف ةنطانلاو ةرهاظلا ملا

 ظ ىونثلا ىفو ( اهدلوب هذه نم هدابعل محرا هللا ( لاقف هحرطتال نا ىلع ةرداق وال انلق انلف

 «إ#ب] تياءرد نامل ديدهت رهب * تسيا هرذ دوخ ادخ رهقزا شتا

 تسهاس وت[ نودع هللا 23 «تانيشالو تفر هكئررهف نينحاب

 6 سارح ىوذا مهو 1 2 * ردب 1 ناد نينح نوح تمحر

 ىو ةحرلاة يآ انَدِجَو ةكملاتاحوتفلاف نهطالا رش نسدق ربك الا حنشلا ةْريْشَح لاق

 نم دبالو لوح ءاضقنا دعبالا لصحمال ىنعملكىنعم فلا نمضتن (محرلانمحرلا هللامس) |
 دب الق هانعم ىلعمل الا 0 هنال محر را رعكرلا هللا مسي اهنمضت ىتلا 1 نو

 مسا طقناو ممل اقرافو بابحالا اندوو باتا نا اليم للا سالما

 ( مهللا )

 130 ادن كى سك ع م تالت يقدح نك مكاو كييك

 عجز ركب وع ذهل تم نع وص عم ىوكتم جوك ور



 ماعنالا ةروص مه ٠ ١7

 ًازهتساف ةنللا كولم ءالؤه نا دم ميزي لاقف شبرق نم المىف لهجوبا مهبرش مهريغو |
 ىلوال ةريعلا لح كلذو هتازهتسا ءازج لانف ردب موب, لعفام هب هللا لعف دقو نيملسملا ءارقفب

 ىونملا ىو : راصبالا

 بو شنب ثربعي' ندا كس وظنود +! نيك نانيزا« ناو ءظفمسا تو
 نئيبذ .ناراي ند سم دشابهجي قبب. .يخ نتنوت جرزو كم داي هوبدحل وثني

 مدهي وه اًمِبف ةباحصلا قحىف ىننيالاع ماكتي ناك ناله نبا هل لاَه انعيش نا  ىكح |
 نفد ىذلا ربقلا ىف موي ىناث دجوب ملف ةنيدملا ةربقم عسقبلاب نفدف كلهف هيلع طقسذا اطئاخ

 امسح هلاح ىلع نيللا اودجواعاو هشينل كلذب لدتسي ثسحب ربقلا هب مدر ىذلا بارتلا الو هيف

 هتااقزل نوت + شانلا' ناصو:نيدلا لاخجي ىطاقلانةيلع بقكزو نم ناك ىج نيفنلا ا ةيهاش
 هللا لسن هردص هللا حرشنم اهب ربتعي ىلا تاي الام كلذ دعو هيما رهتشا نا ىلا الاسرا
 هللاناو ءازهتسالاو نعطلا ةبقاع هنم يلعف .ىواخسلا مامالل ةئسلادصاقملا ىف اذك ةمالثلا |

 حبحصلا ثيدحلا ىف درواك هنم مأشتملا ناكملا ىلا هب كربتملا ل حلا نم قسافلاةفبج لقني ىلاعت

 ةزتملا رردلا فاك( مهعم رشحم ىت> مهيلا للاهلَقت طول موق لمت لمعي ىتمانم تامنم )

 ىلاعتهّللا ناامكف اعبمح دسجلاو حورلاب رشحلانال هدسج لقنىف حرص اذهو ىطويسلا مامالل

 نم رابخالا ماسجا لقني كلذك عيضو لحم ىلا فيرش ماقم نم رارشالا داسجا لقني

 قوسي ىلاعت هللا ناذ ةكمو ةنيدملا ىتربقم نوجحلاو عيقبلاك فيرش ماقمىلا عيضو ناكم
 صهاظلا ىف ةلبقلا ىلا هجوتم وه نم هف دجوب املقو نامزلا رخا اذهو لهالا ىلا لهالا
 نوهبشتي نيذلا مهو سانسنلا الا قبامو سانلا بهذ لبقام متو تامملاو ةايملاو نطابلاو
 قلخواناسنالاةروصكهنروص ىرحبناويحوا يوجأمو جوجأي مهو سانلاب اوسيلو سانلاب

 ىبنم مهلبقو مدا ىنب نم اوسلو “ىثىف مهوفلاخو ”ىش ىف مهوهبشا سانلا ةروص ىلع
 دب مهنم لجر لكل اسانسنت هللا مهخسف مهلوسر اوصع داح نم ابيينا بعود: مدلا

 اولوانباو راخالا نيف متاهبلا ىعرت م" نوعريو ريطلازقنس 5 :ةنيودحاو: قش نمرلجاوو

 هعطق ظفاحلا لاق : ليلقلا الا قبام هللاو اوضم راصبالا

 اونازرسري رس ىهك نادندرد تشكنا ىهك * منيشنب تسودىوبب :كانارس تملظ نيردب
 نانرغ قرؤلا تفي تنغذا لقعلا نانطوو# .ناجرشر دسالا عفاع تلج م ريصلا جماح
 اوناك ىذلاك اموق نعجرب نا مايالا ىسع * تلود ٌهدؤم رواسب :خرف رئاط ىاايب

 6 هلللقضرالاو تاومسلا ىف ام نمل لقؤف اقلام ماظتنالا نم هع اوناك ىذلا عضولاك ىا

 هناك ارصتو اكلمو اقلخ هلل مهريغو ءالقعلا نم لكلا ناب رارقالا ىلا ةكم لهال ءاجلا
 ىلع دحا ردقيال ثحب دوهظلا نم هنوك عم كلذب رارقالا مدع ىلا ليبس مكل له لوقب
 نوكل لاؤسلا اذه: لثم نأ ىلا.ءاعا هنيغ جن نا: لبق باوجلل. لئاسلا ىدصت ىفو هراكنأ

 بتك 8باوجلابفارتعالاىلاردابي نا هقح لب هباوج ظنا, نا هقح نم سبل انيعتم هءاوج
 دابعلاب فور ىلاعت هنا نابل ةقوسم ىمالا تحن ةنخاد ةلقتسم ةلج © ةمحرلا هسفن ىلع

 خا قا تشاد هرخو زابا ةصق ناسرد محي رتفد طساوارد



 رابمعو بيهصو لالي نيفعضتسملا نم ةعامجعم مارح ادجسملاىف اسلاجناك مالسلاهيلع يبلانا |

 موو ١١ رجح عباسلا. رجلا _ ١

 | عورش 46 كلم هيلع لزنا الول اواقو ف نيطاش ءالّؤهو رحس اذه اولاقل ءاوهلاىف نوريطي |
 000 ةيضيخ# الولو امض اهنف مهحدق ىلا ريشا امدعب احرص ةوسلاىف مهح دق ىف

 11 ثيحب كلم هيلع لزنا اله ىا مالسلاهيلع ىنلل هلعىف ريمضلاو
 ١ لوهنم هنا لاجلاو هوحرتقا امسح ةّئيه ىلع اكلم انلزنا ولو ه6 سمالا ىضقل اكلم انلزتا

 , ةيلكلاب مهكاله ىا مالا ىضقل ةيرشبلا داحآلا ىوق هتدهاشم قيطيال ثيحير رظنملا
 | هان نورمألا نايباع دبع ىتيو نيعلا ةفرط هلوزن دعب نولهميال ىا * نورظنيال مث ©

 نم دشا باذعلا ةأجافم نال ىمالا ءاضق نم دشا راظنالا مدع لعجو راظنالا مدعو سمالا
 ١ هنوس ىل لع دهاشلا 5م وهو توكل ءاهلا 8 كلام هانلعجوأو قشاؤو ناذعلا سفن

 ةعاطتسا مدعنم سعامل الجر كلملا كلذ انلثل ىا ه6 الجر هانلعحل #3 اكلم مالسلاهيلع

 تءاحو هللا نيمصت# نيلجر ةدودىف مالسل اهيلع دواد ىلا ناكاملا ءاجو ىبكلا ةيحد
 هترودو كلملا ةيؤر ىلع ىوقتال ةيرشبلا ةوقلا ناذ نافيضلا ةروصىف مهاربا ىلا ةكرالملا
 فوذحم باوج 6 مهيلع انسيللو © ةيسدقلا مهتوقل ءاسالا نم دارفالا كلذك مها ر امناو
 اواوقيناب ذئنيح مهسفنا ىلع 6 نوسبلبام لل الجر هليثي مهيلع انطلخ الجر ءاناعج ولو ىا

 هشو مهسبلل انس هنؤكل سللاب الجر ىلاعت هليثع نع ريغتلاو كلي تييبلو ]رينو تحاراع هل

 | مهيلع ىمالا سبل نم اننأشب قيليالام انلعفل هانلعفوا لبق هب اك كلم هايج علا حت الا زيك أت
 هاصاو مهيلع الكشم هتلعجحو تهبش اذا برض باب نم هسلا موقلا ىلع نرهاالا تشدد نم

 ةيئادتبا نمو ”ىزهتساب قلعتم لسرب * كلبق نم لسرب ”ىزهتسا دقلو »© بوثلاب رتسلا |
 ىا هموق نم هاقل امج مال اهيلع هللا ل وسرل ةنملسلا وهو لسرل ةمض عقو فودحمب هم ا

 كنامز لبق نامز نم ناكر يثك ددع ىوذو ريطخ نآش ىلوا لسرب ”ىزوتسا دقل هللابو
 | لحوا لزتوا طاحا ىا هببقع 6# قا آف هماقم هيلا ىفاضملا ةماقاو فاضملا فذح ىلع

 لمتشيام قيحاو رشلاىفالا لمعتسي داك<الو موزالاو لوءشلا ىلع رودي هانعم ناف كلذوحتوا |
 ةيمسا ةلوصومام *6نوثزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخس نيالا هلعف هوركم نم نانالا ىلع |
 مهب طاحاف ىا قاح لعاف هتلسص عم لوصوملاو قو هع قلعتم هبو هيف * ءاهلا ئاعلاو |
 لبق نم لسرلا ىلا كالهالاو ةطاحالا دانساف هلجال اوكلها ثمح هب نوثزهتسي اوناك ىذلا |
 للازحلا دقو لسرلاب مهئازهتسا بيب مهكلهاو مهب هللاطاحا ىنعملاو ببسلا ىلا دانسالا ١
 لاوجل افْنِعَل :”ضرالاق اًاورفاتسسا يأ 6 ضرالاىف اوريس لق زاجما ىأ ردب موب كلذ |
 اوكلها 16 مهنا ىف اوركفت قىا 3 56 ناك فك اور ,ظنامت مث هضاملا مثالا ْ

 | ةليسو كيلا سبل ريسلا بوجو .ناف نيبجاولا نيبام توافتل مثو لاصئّسالا باذعب
 ءازهتسالانا ىلعا * هل امو سمالا ىهتنم ضوردصم ةقاعلاو ل ام مش أضون ”ه] وق هلثمو رظنلا ىلا

 - ىوري .نيحو نامز لكىف ءايلوالاو ءاسالا نم نيدلا را ةدرحتملا سوفنلا مش نم

 2و0

 ١ ةروصفف مالسلاهلع ىنلا ىنأي مالسلاهيلع ليئاربج نو ةلكه نع كاملا ةتابمل دام آلا



 ماعنألا ةزومُت مهي ١١ زظ

 لجرلاتوميال مالسلاهيلع ميعاربا بلق لم ىلع الجر نوعبرا مهو (قاوا همن مهصلختساو هملعب

 نوذؤيالو نوئلب الو ام 0 نوسسنال مهنا ملعاو هفلخم نم انفنأ اهنا ةركو وج مهنم

 مهاخساو ةكيرع مهنلاو اريخ سانلا بطا مهق وف نم هنودسحالو هنورقحالو و مهتحن نم

 دعصت مهبولق امنا مهبرنييو مهننب ابف فصاوعلا حايرلاالو ةارجلا لبخلا مهكردنال اسفن
 مههللا ب زح ناالأ هللا ب زح كلو |تاريخلا قابتساىف ىلاعت هللاىلا احابترا ىلعلا فوقسلاىف

 كالهلان ا ىلا ةراشا 6 مهبونذب مهانكلم اف إ ىلاعت هلوةىفو * همالكض عي اذهو نوحلفملا

 لقام منو : ةمعلا نارفكو ةصعملا مؤشب وه امنا ايلامو ايندب ايونعمو ايروص اقلطم

 دنكنوريب تفك زا تمعن رفك * .دنك نوزفا تتمعت .تمعن' ركش
 اهتاوهشو اهتنيزو ايندلا ىلع هلاقال تاماهلالاو تاماركلاو تازجعملا نع ضرعانف
 بذك دق وهو قحاب تبذكام ماعنالا نال لضا مهلب ماعنالا مهنأك

 لضامهلب ماعئاوج دشاب هك « لحم رب ُهداز ىدآ غيرد
 اما 6 نوثزهتسي هب اوناكام ءابنا ١ ةزخآالاو ايندلا ىف ىا 6 مهيتأي فوسف ) ىلاعت هلوقو
 مهراصيا ىمعيو هللامهمصي مهلاوحاو ءايلوالاو ءاسنالا لاوقاي مهئازهتسانف ايندلاىف

 دعبلاو ةيعطقلا باذعب مهبذعف ةرخ الاىف اماو البس ةقبقح ىلا الو قح ىلا نودتهيالف
 ةالصدعب دجسملاىف امو سردي ناك نيمرحلاماما نا  ىكَح  نارينلا ىف دولخلاو نامرحلاو

 عضاوملا ضعب 0 اوعد دقو ءارقفلانم هباحا هعمو ةيفوصلا خوبش ضعب هيلعرف حبصلا

 ةوعدلا نم خبشلا عجر املف صقرلاو لك الا الا ءالؤه لغشام هسفنىف نيمرحلاماما لاقف

 مولعلا سرديو دجسملاىف دعقيو بنج وهو حبصلا ىلص نميف لوقتام هبقفاي لاقو هلع سم
 ةيفوصلاىف كلذ دعب هداقتعا نسح مث لسغ هيلع ناك هنا نيمرحلا ماما رك دف سانملا باتغنو

 ىنال ليقو * مهتاماقم ىلا لوصولا مث مهتقيرطب عايمالا مث مهداقتعا سمالا لواو لوقا * |
 نيثالثىلاعت هللاىدي نبب ىمولج نم لاقق مولعلا هذهت دفتسا نم هرس سدق دينا مساقلا

 اهرارسا فشكتنال ةّقرطلا هذهف هرادىف ةجرد ىلا راشاو ةجردلا كلت تحن ةنس

 - ىور 46 كيلع انلزنواو 8ىداهلاهللاو ىوق كواسومات داهتجادعبالا اهراونا الالثنالو

 ةكئالملا نه ةعيرا.هعمو هللا دنع نم ناتكب انتا ىتح كل نمؤت نلدخماي اولاق نيكرشملا نّضعبنا
 ه6 ساط رقىفاباتك 8 (كيلعانل زنواوإ) هلوق ىلاعتهللالزئافهلوسر كلاو هللا دنعنم هتانودهشي

 دمي © مهيدياب 8 باتكلا ىا 46 هوسملف © لوعفم ىنعع باتكلاف قرف ابوكَم ىا
 مهنكمالف هيف عقبال ريوزتلانال سمللا ركذف هابتشا هنأشىف مهل قبي ل ثيحب مهنيعاب هوأرام
 اهبالا ةداع نوكيأل سمللانا عم ىديالا رك ذو تدس ىا انرادبا تركس امنآ اولِوُش نا

 نيذلا لاقل له انصحفتى ا ( ءامسلااسملاناو ) ىلاعتهلوقىف صحفتلل هبزوج هناذ زوجختلا عفدل
 ىا ؟ اذه نا 9 بوجللا جوجحلا ٍبأد وهاك هروهظ دعب قحلل ادانعو اتنعت # اورفك
 قفوتلامرح نمنا كشالو ٍدحا لكىلع ارحس هنوك نيب ىا *# نيم رحسالا 8 ٍبهتكلا |

 نيطاصلاو ءايلوالا اوأر راكتالا لها ناولف اسحو انابع هيب ذك اسدحو اببغ قحاب .بّدكو



 هللا مهافطصا نيملسملا عسسمجم ةمحرلاو ردصلا ةمالسو ةيللا نسحوي عورلا قدصب اولا |

 م# ٠١ مح غباسلا ءرجلا

 عامسوب ران .الا ةنناجمع اوف زر( ىأ ةكمر ل خآل ريمشلاو دجاو لودقل- ةعدتسم ةيئاقع
 نم *مهلبق نم انكلها 9 ةيريخوا تناك ةيماهفتسا صاخشالا نع ةرابع 46 5 ف رابخالا

 ةماقاو فاضملا فذح ىلع مهنامز لبق نموا ةكم لها قلخ لبق نم دارملاو انكلهاب ةقلعتم
 كلذب اومس راصعالانم رصع لهانع ةرابع مكل زيمم 46 نرق نم # هماقم هبلا ىاضملا

 مهنولي نرذلامث ىلرق نورقلا ريخ)لسوهبلع ىلاعت هللا ىلص هلوق ىف اك ىهدلا نم ةهرب مهنارتقال
 وهليقونيعباتلاعبات ثلاثلاب و نيعباتلا ىناثلاب و ةباحصلا لوالا نرقلاب داراو (مهنولي نيذلامث

 ىلع ىفاضملاف ةئاموا نيثالثوا نيعبراوا نيتسوا نيعيسوا ةنس نينامث نامزلا نم ةدم نع ةرامع

 86 ضرالاىف مهانكم 8 كالهالا هيقلعتيال نامزلا سفن نال نرق لهانم ىا فوذح اذه

 لبق هنأك مالكلا ردصنم أشن لاؤس ىلع ىني» هيدابم ليصفتو كالهالا ةيفك نال فاّئتسا
 اهلمج همزأ املو اهيف اراق هلعج ضرالاىف ”ىثلا نيكمتو مهانكحم ليقف كلذ ناك فيك

 ضرالاىف هل نكم ىرخاو ضرالاىف هنكم ةرائ :لبقف أمهنم لكب لامعتسالا درو هل ارقم
 هلوق دعب # مكل نكمت ملام  ىلاعت هلوق هنمو رخآلا ىرجم امهنم لك ىرجا ىت
 مكل نكمب ملام ىناشلا ىفو مهل انكم لوالا ىف لبق هنأك ( ضرالاىف مهانكم ) ىلاعق
 مهانكمىا ةيردصملا ىلع بصنلا اهلحمفوذح دئاعلاو اهدعب ةيفنملا ةلخابةفوضوم ةركناماو

 مهانكم ىنعم نال ىنملا ىلع مهانكمل هب الوعفم نوكي نا لمتحيو مكل هنكمم مل انكم
 6 مهيلع 8 باحسلاوا رطملا ىا 6 ءامملاانلسراو مكطعنمل ام مهانيطعا ىأ مهانيطعا
 نبا لاق« ءامسلانم لاح وهو بصلاو روردلا ريثكىا .ارازغم هي اراردم هه اناسراب قلعتم

 نيللاردنم هلصاو ثانثمو راكذم ةأرماك لعافلل ةغلابملا ةينبانموهو لاغفم راردملا خرشلا
 رطملاهنم عباتت اذا زاردم رطمو راردم باحس لاقي بلاخلا ىلع هدودو ةرثك وهو ارورد
 نم ىا 46 مهتحننم ىرجت 9 اهانريص ىا # راهنالا العجو » هيلا. جاّحالا تاقواىف
 دادتمالاو ماسجالاف طسلانم مهانطعا ىنعملاو مهروصقو مهنك اسمو مهراجشا تحن
 راضملا عافدتساو عفانملا بالجتساىف ايندلا بايسايراهظتسالاو لاومالا نم ةعسلاو رامتالا ىف
 #« مهيونذب مهانكلهاف نايصعلاو نارفكلا نم اولعفام اولعفف ةكم لها طعنجل ام

 ددعلا كلت مهنع ىنغا اف بونذلانم مهصخبام ببسي نورقلا كلتنم.نرق لك تكلها ىا

 انثدحا ىا * مهدعب نم انأشناو 8 باذعلا نم مهب لحام لثم ءالؤهب لحبسف بابسالاو
 ىلاعت هتردق لاك نال وهو نيكلاهلانم الدب # نيرخا انرق 8# نرق لك كالها دعب نم
 ةما كلها الكلب أيش كلم نم صقني مل ةريثكلا ممالا كالهانم ركذام ناو هناطلس ةعسو

 هئيجمو لاهمالا دعب ٍلظلا لها باهذا ىلاعت هتداع نمو هدالب مهب رمعيب ىرخا اهلدب اشنا
 نلو صالخالاو قدصلا لها تاباؤ ةعمسلاو ءايرلا لها ىننو فاصتالا3 لدعلا لهأب

 ادابع هلل نا لاق هنا هنع هللاىضر ءادردلا فا نعو * رصع لكىف ريخلا لهانم .سانلا لازي
 نكد ةيلللا نسحو عشختلاو ةالصلاو موصلا ةرثكب اوغلبام اوغلبي مل لادبالا مهل لاقي

 ( هملعب )
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 ةخلظم'ةحبط ةنلاقلا كلذ نوكيز كزذل: لاو م ئذلا اهنلاعف ؟هارخفل اتارون كوول
 ثروت ىتلا ةيرهقلا لاوحالاو ةلالجلا تابلجتلاب ىلاعت قحلا لحتف اينارونابلق هنوك دعب

 ةميمذلا فاصوالاب فصتنو ضارعالاو ةفلاخلا ىلع نوكتف .مالستسالا مدعو ٍبارطضالا

 هللا ءاشام ىلا ةيلزالا هتداعو ةميدقلا هتنس كلذ ذا الأ رخآآ ىلا اذكه ةَديملاب فاصتالا دعب
 هلعزاطيشلا طاسالو هاوسام هسفنىلاهيذ2 و نيدلا ىف ههقفشي اريخ هدنعي دارا اذا هتاف ىلاعت

 ناطلس مهيلع لاما ةضيقل ةئداسلا ةكئالملل لب 6 ناطلس مهيلعكل سيل ىدابعنا )) لاق اك
 ماهت ىلا امهتن دس ىديا ىلع قاف الاو سفنالا ىف ملاوعلا ىف ةيراج نيتضيقلا ماكحاو مهيلع قاطلسب

 هلثم ءاحام ىذلاوهو هرسس سدق خدشلا ةرضح مالك ىهتنا بلاغلل بلقتلا ف مكملاو صحالا

 مهيتأتاموإلل ةقيرطو ةعيرش هيعبتمو ةقبقح هيعبات نم ىنلعجا مهللا ملعاهللاو ىوبقلاردصلادعب
 اهرو رحم ةعقاو ةيضيعم ةيناثلاو قارغتسالل ةدب ضم ىلوالا نمو ةيفانام مهر تايا نم ةيا نم

 ةياةكم لهاىلا لزنيام ىنعملاو .اهلوزن اهئايتاف ةلئزتتلا تايآآلا اما تايآآلاب دارملاو ةيآل ةفص
 بيذكتلا هجو ىلع ىا نيتفتلمريغ *« نيضرعم اهنع اوناكالا © ةينارقلا تايآلا نم

 اهتايتاف تاغوتضلا بجاعتنم اهريغو تاّرحمملا ةلماشلا ةئنيوكتلا تاياالا:اماون-ءا زهطالاو
 اوناك الا ىلاعتّللاةينادحو ىلع ةلادلا ةينيوكتلا تاي آلا نم ةبآ مهل رهظيام ىنعملاو.مهل اهروهظ

 ,نيضرعمب ةقلعتم نعو اهنوكمي نامالاىلاىدؤملا اهف حبحصلا رظنلل نيكرات نيضرعم اهنع
 ضا ىعالا ىلا مهتعراسم لاك ىلع ةلالد اهيفف ىف ا لومقت نع: لاع اهنا[ حضن خا درعا

 هي مه ءاجامل قلاب اوبذك دقف 5 ىلاعت هلوقىفامل ةلك هنع حصفاك نايتالا نآ ىف هلمهعاشاو
 كلذب هتعربعو هنم ةيا لك نع وضعا "ةسح هنع وضعا" ىاثلا نار قلا نع ”ةزاتع:قثلاناف

 اهدعبام بيترتل ءافلاو دحانع هرودصروصتنبال اممقحلا بيذكت ناف هب اولعفام حبق لامك

 لوالان ا ىلعلب هببسب لصاحوا هبيقع عقاو ةقيقلا ىف هلرياخم ”ىش هنا ىلعالنكل اهلبقام ىلع
 «اروزواملظ اًؤاج دقف)ىلاعتهلوق ىفكىراتعالارياغتلا ببسي بيترتلا اماو ةقيقح ىناثلا نيع
 ناف < نورخآ موق هيلع هناعاو هارتفا كفاالا اذهنا اورفك نيذلا لاقو ) ىلاعت هلوقدعب
 عنشاو اموهفم هل ارياغم ناكال هنكل ىكحلا مهلوقنيع روزلاو لالا نم هواعف ىا هؤاجام

 بيذكتلا موهفم كلذك هرمال 'الوه موزلملا ىلع مزاللا بيتازت'ءافلاب هنلع بتر الاخ هنم

 ا 000 تصل تقلا + كاما هتط> أ

 هلا ىف اوربدتت نا ريغنم الصا هييذكت نكميال ام اوبذك دقف اهنامتا دنع تايآلا كلت نع

 م قحيسامع رابع هؤاساو ًاروككنألبا قكاَنع ةرابعامو ناشو مظع هل ىذلا ريخلا وهو اين

 ىرياعهعبتا ءازهتسالاو بيذكتلاو ضاعالا نم مهحئانق ىلاعت رك ذامل 6 اوري ملأ 8 فيسلاب

 ىمو ةيؤرلا ريرقتل راكنالا ةز*و.اوري ملا لاقف ةيضاملا نورقلاب مهظعوف ةظعوملا ىرخي

 | ءافلاب هلع بترفنالطبلا مزاللا جرم جرخا روك ذملا ضارعالا موهفم نم عنشا ناكامل قحلاب

 ١ اوضرعا ثدح مهنا ىنعملاو هتعانشل ادك أت لمأتالب هنوكل كلذب دنقمث هنالطب ةياغل اراهظا

 | ردب موب. هللا مهلتقف تايآلاب مهئازهتسا ةبقاع هيلا لوؤيام نوملعيسىا ةلجاعلا تاب وقعلا نم
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 كامتتساب ربعك اتكلم درو ةيانعلا لاوجالاو ةينإونط) تافسلا نم كم ياطإ |
 اذهب ناسنالا صخدقو ريشلاو ريخلانم تايهنملاو تارومأملاف ىرهجلاو ىرسلا دادعتسالا: ١

 أش ةيناومحلاتافصلا نم بسمك نا ردقبال كلملا ناف ناوملاو كلملا نود اضيا بسكلا
 نيتفصلا نيتاهىف فرضتم ناسن الأ و انِم ةكلملا تافصلا نم تانكي ناَلع رداق ناوحلاالو

 بانتجاو لفاونلا مازتلاو هيلع ضرتفاام ءاداب هللاىلا برقتلاب هللا قالخاب قلختلا باتك ١ هلو |

 ىهتنا ةيربلا رش هبريصي امرسشلا نم بستكي نا اضيا هلو ةيربلاريخ نم ريصينا ىلا ىهاونلا |
 كيلي | سنان 5 هدومرف صوضل ادهرد | ىنرافلا هريستيىف قشاكلا لعاولا نيسحلاو أ |

 صئاصخ نوج تيدوبعصياقن ركيدىورردو تببوبر:صئاصخ شيور كيب رد نيهجو تاذ

 رترادقعبو رتراوخهمهزا:ىراهش تيدوبعص ان نوجو رثراوكرزب تادوجوم همهزا ىركت |

 ىركد نمزارتوكت دوب هكاشاح * ىرثا مايوتفاسوازادوخردنوج
 ىرتب نمزا دشاين ناهجودرهرد * ىرظن مشيوخ لاح دتف هكمد نآو

 صئاقن راثآ و مئاديم برغ هينرد امثصئاصخرارسانم هك ديامرف ىم ىلاعتو هناحبس قح سب
 |( تاحرذزيدشاب قرت سة العزإ دشكم ايثدحن مناديم ركيدو مسانتشىم تداهث ملاءرد امش

 ' حالضلب كد داذ ناززي اريكلاس اند نتا نيسنادو رهيناوبج تاكردب رج بجوماي هيناسنا
 ا معئاب ساتسا ٌةورذرب ىاويح ظوظخ ءافيتسا زيحزا هدش لوغشم لاما ةبكزتو
 ا ددرك :دعاصتم

 درذك روخو باوخم ميا نوج *« ناينإ نحر كما ر كم

 درذك ردا هتنشرف ماقم هكا شرا رزأ كلاود ىذا

 ىرس ناسنالازس ) ىسدقلا ثيدحلا ل يوأتدنع ةمالسلاب هللا هاما ةمالعلا انحش لاق +ىهتنا

 لاق مث هرس ةقيقحو هرس نطاب ىرسو ىرس.ةزودو ىرس رهاظ هرس ىنعل ( هرس ىر.»و
 لاق ام ةيملالا ةقيقحلا ةروصىلع ةرهاظلا ةيناسنالا ةقيقحلا نع ةرابع ناسنالا رس نا ملعاو .

 بغلا ةيترمنم ةيناسنالا ةقيقحلا كلت تلزت الو ( هترود ىلع مدا هللا قلخ ) مالسلا هلع
 هلا رون قرشلا اهيناج ىف عدوا هلالجو هلامجم هناحبس قحلا اهل ىلحتو ةداهشلا ةلزنم ىلا

 ىلاوعدي اناطيش ىناثا ىفو قحلاىلا ىدهم اكلم لوالاىف ماقاو هلالجةملظ ىبرغلا اهمناحو
 | دارااذاورهقلاديو لالجلا ةضبق مداخن اط.شلاو فطللادي ولاممعا ةضبق نداس كلملاو لطابلا |

 ]ل يال لاب رالف لأ يهل نار كلل ساي قلل ةناسئالا ةققطا كلت ىرصي نا قطا
 ةباث قحلا ىلع كيزكتو مادام احور تاكو هلشنو هعبتتف لاجملا ىلحن نم ضاف ىذلا ىلاما

 هناحس قحلا اهل ىلت و هتضورىف ىترت الق قحلا تابناىف هحواوه ىذلا اهلاق ريصي و
 ١ مالستسالا ىلع نوكتو اهتنيكسو اهتنين أمط ةثروملا ةصلاخلا ىفاطلالاو ةيلاما تايلجتلاب
 لطاللا ىلا اهفرصي نا دارا اذا اماو ةدقعا قالخالا نم كلذريغو ىضرلاو ربصلاو ةعاطلاو
 قلاع اهنححم لطاب هنالعتالىا هءهفتالو هارت الف هايا اهنقلف ناطيشلا نيب و اهب ىلخيف

 دعب ةملظماسفن رتدتو هذخأتلب هننتجالف كلذ نع اهعنمت لالجلا ىلحت نم ةلصاحلا ةملظلازال
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 ىهتنم الو ىدمال ةلصولا لجالو ىهتنمو ىدم ةقرفلا لجالف © ردتقم كلم دنع قدص

 كيرىلا ىجرا ةبذجمهللا هبذجمب نيح وهو هدنع ىمسم ةلصولاتقو نال ىمسم لاق اماو
 ءاوتسا دح غلبت نا ىلا بولقلا قرسشمنم ديحوتلا سمش علطتنيح وهو ءادتبا ةلصولامايالو

 ةقرفلا لها ىرتمي اك ةلصولا لها اي (نورتم ملا مث اهل بورغالف دمرست“ مث ةدحولا
 هجوتلا نسحب لوصولل ”ىهَّنلاو لجالا لواح لبق داهتجالا لقاعلا ىلعف ادج لاحم اذه
 لفاغ وهف هيف رصق نمو لهاج وهف هتقو مكح عيضنم خياشملا ضعب لاق * لمعلاو
 ةقباسملامهممه ناك سانلا لمعا اوناكن انا نم عبفرلا ممكتب صاوخ هلل نا ) ثيدحلاىفو

 اهم.عنو اهتساير ىفو اهلوضف ىفو ايندلاىف اودهز هيضريامىلا ةعراسملاو لجو نعمهبد ىلا
 هريس سدق ىطعقسلا ىئرتتلا نا - ىور (  اليوط اوحارتساو البلق اوريضف مهيلع تناهف

 ةحرابلا ىتءاج لاق كتكبيام هل لاقف ىي وهو هريس سدق دينملا مساقلاوبا هيلع لخد
 ىانع ىتتيلغف ى سلا لاق انهه هقلعت زوكلا اذهو ةراح ةليل هذه تبااي تلاقف ةببصلا
 ءاملا ت ريقتزالا نكتلاق ثنا نمل ”تلقف'ءاهسلا لم تلزنندق قلخلا نشعا نم'ةبزامث تناَرَف 'تمنف
 و رويكللا ردع ا دشحلالاق ضرالا هب تبرضو ا تلوانتف نازكلا ىف دربملا

 ادراب ءام اوبرشي نا مهسفنأل اوضري مل معنلا مهكرت ىلا ظنا اذهاي بارتلا هيلع افع ىتح هعفري |
 تاباسح نع ةجراخ تالاح هللا مهضوع تاقوالا اوبقار نيحف اذيذل اماعط اولك أي وا
 رابتعاب 6 هللا ههلوق هربخ ًادتيمىلاعت هللا ىا وهو  الصا مهقاوذال ءاهتناالف تاءاسلا
 دوسملاوهو ىنعملاو 6 ضرالا ىفو تاومسلاىفإ# هلوق هب قلعت اذلو دوبعملا ىا ىئدولا ىنعملا
 هزنم هناف امهيف ازيحتم هنوك امهيف ادوبعم ىلاعت هنوكنم مزليالو امهبف ةدابعلل قحتسسملاو
 رباك الا ضعبب لزت ىلازغلا مامالا ذاتسا نيمرحلا ماما نا  ىور  ناكملاو نامزلا نع

 ههزنتىلع ليلدلا ام لاقف سلجلا لهانم دحاو ماقف رباكالاو ءاملعلا هدنع عمتجاف افيص

 نطب ىف سنوي لوق هيلع ليلدلا لاقف 6 ىوتساشرعلا ىلع نمحرلا ) لاقوهو ناكملا نع
 بحاصس ملاذ نورظانلا هنم بجمعتف © نيملاظلا نم تنك ىلا كناحببس تناالا هلال ) توحلا
 خاص ليقف هيب "تحس هت ةتغدا ”رعازن .ثيفلأ/ اويل اراقف انوه نا امال امهات ةفاطضلا|
 ىصحاال ) كانه لاق ىلعلا نم هللا ءاشامىلا جارعملاف بهذامل هللا لوسر نا لاقف هنيد ةفايضلا

 ناعبب رحبلارعق ف تاملظلاب مالسلاهيلع سنوي ىلتبااملو ( كسفن ىلع تيننا م تنا كيلع ءانن
 وهو تناهلوقب هيطاخ امهنم لكق 6 نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس تناالاهلاال) لاق. توحلا
 كرس ملعب )8 ناكمىف سبل هناىلع كلذ لدف كاذ حصامل ناكمىفوه ناكولو روضلا باطخ
 ىا 6 نوبسكتاماعيو 9 لاوقالا نم هب ثرهجامو هوم درساامىا ناث ربخ ه6« كرهجو

 ةينالعو ارس حراوجلاب وا بولقلاب ةبستكملا لامعالا نم رض عفدوا عفن بلل نولعفت ام
 هللاوهو ) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © رشف ارش ناو ريخف اريخ نا كلذ لكى لع مكيزاجبف
 ىذلا 6 كرس لع ١) سوفنلا ضراىف ىا ( ضرالا وا دوجؤلا تاومسفف ىا ( تاوءسلاىف

 وهامىا (؟رهجو) ىبملالاضيفلالوبقل ناسنالا هب صتخاىذلا ةفالخارسوهو مكيف عدوا
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 تلق * ىمسملا ىلع قبسلا ىلع ةلالدلاف حرص © ىمسم لجا ىلا كرخؤيو مكبونذ نم
 ؛ ىلاعت هنا هقيقحم اعطق دحاو وهف ىلاعت هلا ةبسنلاب اماو ايلا ةيسنلاب وه امنا لجالا ددعت

 نا الثم لزالاىف لوم وهن هملع هلمش اهسح اهل ردقمو تادوجوملا لك لزالاى ملاع

 لوطالا ىنلاثلا لجالا انهه لجالاب دارملاو ىمسملا هلجا ىلا غلبي عاطاو ىقتا نا انالف

 عطي ملو قتي مل ناو لاح لك ىلع ىحسملا لجالا نال صيصختتلا سيل ةيمسملاب هفيصوناو
 نوكف نيعملا لجالا هل ردقبف اّمعم نيلعفلا دحا لقي هنا 5 نكل ةبئرملا هذه غلبي مل
 نالفلا كلذ نا معن مل ىلاعت هللا ملعف انعالطا مدعل اناو نيعملا لجالا هللا ملعف روعلا

 هيلع بترملا لجالالحو نيعملا اهدحا لعف اذاف هل ىضق نيلجالاامياو لغف نيلعفلا ىأ

 نوكيال نا مزلي الاو ريدقتلاىف ال انلا ةبسنلاب ددرتلاف ىمسملا ردقملا وه كلذ نا انملع

 رفكت الو ةنطلالخدت مسا رفاكلل هللالوق اذهىلعو عوقولا لبق دبعلا لمف امب ىلاعت هللا لع |
 ةعاطالا راهظال ىهنلاو ىمالاو لزالاىف همالسا مدع هريدقتو هملع. عم رانلا لخدت

 معي وهو ”ىشب همي ف نيرضاحلل هل هدبع ةعاطا مدع راهظا ديري نك ىهاظلاف ةفلاخلاوا
 ةعاطلا ةروص اذكو هسماب لصح امنا نيددرتملا نيرضاحلل ةعاطالا مدعب معلاو هلعفيال هنا

 ةسنلاب ددرتلا نا رهظف لسقلا اذه نم ةيراشخالا دانعلا لاعفا نف هيهلالا تاردقملا عيمجو |

 ىلع مالسلا هيلع هيبن علطا ام ةملعيف عقاولا هرابخاب هيلع انعلاطي نا الا هللا مع نود انيلا

 هلوقو (نونمؤيال مهرذنت مل ما مهتردنأ ٠ هلو, هنامز ىف رافكلا لاح نم عقوام ضعب

 نم هملعف امي رابخا اذهف « نورصسال مهف مهانيشغاف ) هلوقو © مهبولت ىلع هللامخ )
 متا مث ه مالعلا كلملا هللادنع معلاو ماقملا اذهىف لاّام ةياف اذه ناميالا نوراتخمال مهنا

 مهسحمو مهلوصا قلاخو مهقلاخ ىلاعت هنا نيبثام دعب ثعبلاىف مهتارتمال داعتسا نوم

 ردقا ناكءاشيام اهئاَقباو اهيف ةاحلا عادباو اهعمحو داوملا قلخ ىلع ردق نم ناف مهلاجا ىلا

 ةقانلا تيرم نم اهلصا.ةهبشلاب بلتحلا كشلاىه ةيرملاو ايناث اهئاحاو داوملا كلت عمج ىلع

 دوعسلاوبا لاق خ عرضلانم نبللا جارختسا ىرملاو بلحلل اهنبل رديل اهعرض تحسم اذا.

 ثعبلا ءافتناب نومزاج مهنا عم هيلا داعبتسالا ههجوتو كشلا وه ىذلا ءارتمالاب مهفصو

 هرئاظنو «نوثوعبمل انا اماظعو ابارث انكو انتم اذاء) مهلوقهنع'ىبني أك هداكتا ىلعزو رصم
 ناسنالانا ملعا و * راكتتسالاو داعتسالا .بتايصىصقاىف روك ذملا مهمزج نا ىبع ةلالدال

 رشلا ةروصب هروصت دنعو ىلآلا نامزلا ىف ايوس اريشب هنروريص رك ةفطن هنوك تقو |

 ىوتملاىفو : هيف ناكام نيع راكنا رشحلا هراكناف ةجملا همزاي

 تسيب هجاوخديوكهجاوخ شنوردزك « تسيئز هقلح. نآ وجون" لاش سب
 تسد جيه درادنرب هقلحز : سي * تسه هكدبايرد تسين نيز نز .هقلح

 دنكيم نثدص رشثحوا داج زكص « دنكم نيم تراكتا مه سب
 قعمدعب و ةرضحلا نعهقارف مايال (الجا) هتمكح نم حورلل(ئضق) ىلاعتّلانا(مت)ةراشالاو#© |
 دعقم ىف هلوقك ةيدْعلاماقمىف ةقرفل دعب ةلصولا لجا وهو «هدنعىمم لجاورل ىتيقملاهنطو ١

 (قدص )
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 ماعلالا ةروس مد © ©

 نينا نادك في هيوززا) دابسو ةووزاافاصدرما حارا
 هلآ 1/ د6: زج اهو قد كفك اءاتقإا دفا زاب نتف اوللا ذود

 ١ ضرالا هجو نه ذخاف هرممافلاخانا هللأب ذوعا اناو لاقف هللاب هم تذاعف توملا كلم ثعبق

 ًالقدملا- ءانخلاب هن 21 نبا ناولا فلتخا كلذلف ءاضيللاو ءادوسلاو ءارخلا طلخف |

 ليئاكمو ليئاربج محر توملا كلمل ىلاعت هللا لاقف مهقالخا فلتخا كلذإف رملاو حلملاو |

 كدس نططلا اذه نم قلخا نم حاودا لعجا مرجال اههحرت و ضراالا ا

 مك ناقلخنيا دالج ارث نم * مشور ملعب ناك

 نونا ان ناكر هكرت مث انيط هلعجو بارت نم مدا هللا قلخ ةريرهىلأ رع 2و رو

 اوم اسباي ىا راخفلاك الاصلص ناك ىتح هكرتو هروصو هقلخ مث انتنم اريغتم دوسا ىا

 عضاوتلا ماقم بارتلا ماقمزال بارتنم قلخ اماو هحور نم هيف خفن مث رانلاب خوبطملاك
 هللا ىلص هؤاعد ناكو (هللا عفدعضاوتنمإ) درو اذلو تابثلاو ةعفرلا عضاوتلا ماقمو كو

 نال املا الراتلاناشتالا كيددت و ةيكل وهو" ان هل ياو انك ىلا سو هيلع
 سحشملا ناتألاو ءاملاب ؟رايظنألا رخل رددوا كؤطا شع "اذا: قارنلا قمل وتقل :لالقلا
 0 8م 2 وه نيصل 27 ص 5 يح لكرشو ءاملا مدع دنع يح قانا ةمكشلا وهو" ران اسألا ةكيطر الد يضانملا طاح

 مامالا لاق * مالسلاهللع مدآ ءانبا ةأشن لواىف ترمخ ىتلا هتنيط هنم تذخا ىذلا عضوملاف
 هللالوشز ةنظ نم اقلخ اَمهنانم آنهنع هللا ضر معا زكب ىال لضفربك ١ ف عانال؛ كلاق
 اهرساب ناوك الا ىلع ةلضفملا ةسدقملا ةضورلا ةرضح نم اهربق برقل ملسو هيلع هللا ىلص
  الجا ف مكنم دحاو لك توملبتك ىا :4 ىضق مث ف ةباهمو امظعتو اهبرشت هللا اهداز

 مهقلخ نيبام توافتب ناذيالل مثو ةلاال هلولح دنعىنغي نامزلانم انعم ادح ىا هب اصاخ |
 | هلوق هريخ ًادتبم وهو اعيمج مكنعلل نيممدح ىا :6 ىمسم لجاو ف مهلاجا ريدقت نيو

 الصفم الو المال دحا هلولح تقو ىلع مّسالو ريغتبال هملعف نيعم تبثم ىا هي هدنع

 ناسنالارامعا ىف داتعملاوهام ىلعوا هتاراما روهظ ىلع ءانب ايرشنو الامجا مولعث توملال جا اماو

 نا امك ةمايقلا ةدمل ًادبم هنوكرابتعابال روبقلا ىف مهسبل ةدمل ةياغ هنوكرابتعاب ىه اما الجا هتيمستو
 ةغللا ىف لجالان امل تامملا ةدملواةنوكآل ةاسللا ةدمرخا هنوكوه لوالا لجالا ىف ةمستلاراده

 لاج آلا اهدحا . نيلجا ناسنا لكل نا مالسالا ءامكحلاق * اهلوا نعال ةدملارخا نع ةرابع

 ىلا هاه هده تيا ةكلهملا تاف آلاو ةيجراخلا ضراوعلا هضرتعي مو هجا نمو 2

 لصحت ىلا ىهف ةفازتخالا لاجأآلا اماو .. ناتيزيزغلا هترارح *قطنتو' هتبوطو .للح نا
 ةاصفنللا رومالا نم اهريغو تارششحلا غدلو قرغلاو قرحلاك ةيجراخلا بابسالان م ببسب

 أرطي الو حود ىذ لكىلع لاوزلانايرطل بورضملا تقولاوه لجالالضافالا ضعب لاق *
 قسنام ) ىلاعت هلوق هيلعلدب ام هقيسي الو هنع رخأتيال تقولا كلذ لولح دنعالا هيلع
 مكلرفغي نوعيطاو هللا اوقتاو ) ىلاعت هلوق تلق ناف * 6 ناورخل الط امو اتبيلجتا ةمااروم

 .ىلع صخشلا قبول ىذلا وهف ةعسطلا لاج آلا اما . ةيمارتخالا لاجاآلا ىتاثلاو ..ةيعببطلا

 ر ىملظ وزاارون هكقولم هكنا ناب رد م رتفد طساوا رد
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 مهي < ةه-ح عباسلا ءزجلا

 | كرشلا داعبتسال مثو .ةقباسلا لأ ىلع فاطع 6 نوادعي مهبرب اورفك نيذلا مث # رشو 0
 ىلع لومعملامدقو نولدعيب ةقاعتم ءابلاو .هنالطسب ةينيوكتلا تايآلانم رك ذام حوضو دعب
 اذهب اذه تلدع لاَغب ةيوستلاوهو لدعلا نم نولدعيو داعبتسالا قيقحنو ماتهالل لماغلا

 هبنولدعيو هبجومي نول. عيال ةرفكلا ءالؤهمث هيلع ةدابعلاو دما رصقل ةمجوملا هبةصاخلا

 تاومسقلخ ىلاعتهللانا ةزاشالاو يدها ىدابم نم ”ىبثب فصتمريغ هلاقولخم هاوسام لك

 للاب نمؤيو ءاسالا ةوعد لقب و ىلاعتق حلا ةيدوبعىلا لمي ةيناحورلا ةكلملاةفصوهورونا اهيلع
 ةيناوملا ةيقلخلات افصل تاملظ نم هجرخيبفهيلونوكي ىلاهتةللاف ةعيرشلاةيلحب ىلحرو هلوسدو ١
 بلغنمو (رونلا ىلا تاملظلا نم مهجر خياونمآ نيذلا ىلو هَّللا»ىلاعت هلوقك ةيكلملا تافصلاىلا |

 توغاطلاف ايثدلا تاوهشب ذلّتساو ىوهلا توغاط عضاو ةيناوملا ةيرشلا تاءلظلا هيلع
 ىلاعت هلوقك ةيناوملا تافصلا تاملظ ىلا ةيناحورلا تافصلا روننم هجرخبف هيلو نودي
 ىلاعت هلوقىنعم اذهف (تاملظلا ىلا رونلانممهنوجر خم توغاطلا مهؤابلوا اورفكنيذلاو)
 لمجو سوفنلأض راو بولقلا تاومسقلخ نا دعب ىنعي (نولدعي مهبرب اورفك نيذلامث) |

 توغاط ىلا اهتافص تابلغب رافكلاسوفن لام ىناحورلا رونلاو ةيناسفنلا تاملظلا نوف
 ةعامج ءاج هنا  ىكح  ةيمجتلا تاليوأتلاف اذك مهبرل اليدع هولعجو هودبعف ىوهلا |

 *ىثىف هنؤئحتمك هرس سدق لمح نبا ثنغلا ىلا هللب فراعلا خيشلا ىلا نعلا ءاسهقف نم
 ماماو نّشرطلا خيش اوقحلف كلذ اومظعتساف ىدبع دسعب احم لاق هنم اوند املف

 ثيفلاوبا خيشلا هلاق امي هوريخاف هرسسدق ىمرضحلا دممنب ليعمسا حيبذلا ابا نيقيرفلا ظ
 هدبع ىوهلاو ىوهلا دنبع متا خيشلا قدص لاقو كحضف مهل رو دل

 كاكا كار دي: قامت فلو ةحيرغز 4 دوك رح ليو هك ملأ كيم مولع
 بارتىا :6نيطن مله سانلا اهيا مكقلخ أدتبا ىا ه«مكقلخ ىذلا# ىلاعت هللاىا يوه
 ىدعسلالاق ه« رششبلا لصا وه ىذلا مدل أشنم هنا امل لكلل ىلوالا ةداملا هتاف ءاملب طولخت
 صقتمنا كنم للاب ذوعا ىلا ضرالا تلاقف اهنم ةفئاطب هيتأل ضرالاىلا ليريج هللاثعب
 ىوتملاف هرس سدق ىور نيدلالالج لاق + أيش ذخأي مو ليساربج عجرف ىنم

 [1] ليبس ىورب اهدنكوسن) تسب * ليئاربج دب ايحو مرش ندعم
 عجرف ىلوالا ةرملاك تذاعتساف ليثاكم ثعبف كب تذاع اهنا براي لاق

 [(؟ ]زيد كنا نانكو هيالوا تشك « قركاذد ا رد وديزرل كاخ

 ناسا: و تسد دوصقم زا ىلاخ * نيد بر ىوس لِساكم تفر
0533000 ١ 

 [م] اب فكن كرب كاخ نازاورب هك * ام نادزي ار لففارسا 9

 (دما )

 | ةملظعلا هنوؤشنم لصفام رابتعاب ةدابعلاو دما قاقحتساب صتخم ىلاعت هنا ىنعملاو هتيواساذا

 | نوك عم دملا هسأر ىذلإ ركشلا تالاف ىصقا ىم ىتلا ةدابعلاىف هريغ هبنووسيىا هناحبس

 | اهقالخاوةيناوملاو ةيمدهبلا اهتاقصىهو سوفنلا ىف تاملاظلا لعجو سوفنللا ضراو ٍبولقلا
 | يلغنف ةقابلاةيناحورلا اهقالخاو ةبكلملا اهتافصوهو بواقلا ىف رونلاو ةيناطيشلاو ةيعبسلا



| 
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 ماعنالا ةرو- دمك 7 جمس

 ىوتثلافو هد هدانعل املعت هسفن هللادهج ىوغللا

 تسوخ زيت ىبنوج حدم ارىعدا #* تسوج دهتو ركش قالَخنا كتوح

 تسرد كح نوحداب ناز دوشرلا * تسح تسلصق رد 5ع درص هصاخ

 غورف ا ديردب كخ » ٌعودد داب ناز لها دشاشرو

 نا ا قيلعتىفو . ءاعبرالاموبو ءانالثلامءوب نيمو»ىف اهفامو ضرالا قاخو نينالا مونو

 ضرالاو تاومسلا قل صيصختو اضيا هلالاو هلاعفا رابتعاب ىلاعت هقاقحتسا ىلع هسنت

 هال رفصواساحن ةعبارلاو .ةديدحةللاثلاو ٠ ءاضيب ة سم ىمةيناثلا و .نالبسل | نم عونم ىا

 نورثك الاو . ريغال بارتىهف ضرالااماو ءار# ةتوقاي ةعباسلاو . بهذ ةسداسلاو . ةضف

 اهف اونقدو اهف اودنعو ضرالا نم اوقلخ ءاسالا نال ءاسلا ىلع ضرالا لضفت ىلع

 تيعصىلا ةعقبلا ضرالا هجو ىلع عاقبلا لضفاو ةرخ الا ةهعرنمو ةفالخط اراد ضرالاناو

 هربق لحم بارتلانم .ىلصالا ءزحلانال ةرونملا ةنيدملاف مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص بيلا منج

 ةميركلا ةيآلا ىفاك هلماع اذهو ةيوستلاو ريدقتلا ىنعم هفو ىوكتلا ءاشنالاب صتخم

 ةرثكل تاملظلا عمحو نسامو عرشامىا ةي.آلا (ةريحب نم هللا لعجامل هلوقىفاك اضيا ىبرشتللو
 وكتب يكتب للختلا كلذو راغملا لحلاو رينلا نبب فيثكلا مرجلا للخت اهببس ناف اهبابسا

  اييتتراتبت ريم" لك اوكلانا ىت> رانلاالا سيل هيسناف رونلا فالخب ةلاختملا مارجالا
 تاملظلا عم امئاو ىدادخلا لاق * بكوكلا ران نم ةلصفنم بهشلاناو ةيدات مارجا ىهف

 اانانكت كلوت هي الا هدهنأ  ىور  ىدنسال ةملظلاو يدع نولا لال قولا دوو

 | ةيوشلاىل اع در هنا ريستلاىفو * تاملظلا قلاخ ناطشل ثلاو رول !اقلاخ هللا مهل وقىف سوحملال

 ريخ لك .قلخ كلذ ىلعو نمرها ىلا تاملظلا كاك نادزي ىلا روتلا قلخ .مهتقاضا ىف

 | اهفاع 6 ضرالاو 9» موجنلاو رمقلاو 'سمشلا نم اهفاع « تاومشللا قلخ ىذلا»
 دحالاو مولا نيموىف اهئامو تاومسلاقلخر رححشلاوتالاو فل لهسلاو رحبلاو ربلا نم ا

 | عبار مرح ىهو ةفوكلامث هنم ماشلاو سدقملا تيب 3 ىملا مرحلا ةعشمل م هللا ىلص

 كلذنا الخ قلخلاك ءادبالاو ءاشنالاوه لمعلا 4 رونلاو تاملظلا لعجو 0 هنم دادغبو 3 :1 8 # . ١ 50 . .٠.

 ات

 | هتاسحا ىلع نحمل 27 اماناطلملا ركفاو هللاتتا ىلع ذاتسالا 26 لئم ابجاو عتنلا
 ْ 0 قلعتملا مظعتلاو دملانا باوحلاف ( هللا ركشي+ سانلا ركشيمل نم ) مالسلا هلع لاق
 | كلت سفن قلخم لولا ىلاعت هن ال ىلاعتهل ا عجار ةققلاىف وهو هلق نم ةمعللا لوصو ىلا اظن

 ناسحالا ىلع دعلا كلذ ردقامل نسحلا دبعلا ٍتلقىف ناسحالا ةئعاذ ثدحملواو ةمتتلا'

 | تاذلا مساب دما قيلعتىفو* ىلاعتوهالا دمحلل قحتسمالو هللاالا قيقا ىف نسحالف ماعنالاو

 | لاق *هدمحبملوا دماح هدمح ءاوس هتاذب هلقحتسملا هلا ىلا ةراشا تافصلا عب عمجتسملا

 | نود تاومسلاعمجو مهلعفانملاو ةربعلا امهفو دابعلا ىرياهف تاقولخلا مظعا امهنال در

 | نيءامملكنبام اولاق تاكرحلاو راث آلا ةتوافتم تاذلاب ةفلتخم اهتاقبط نال نهلثم ىهو ضرالا

 | اًضعل هضعب علم ضع ىلع هضعب مداصتم ىا و جوم ايندلا ءامسلا . ماع هناي ةراشم

 اس ندما زاب نابرد مراهج رتفد لقاوا رد

-_ 
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 د ةلوق نم ثالاثو |تايا تسلك و 977 ةروس ريسفت 25-

 ع تاجاحلا ىضاقوهو همركو هلضفب همامتاوجرا هللا نمو ةنيدم © اولاعت لقب ريم

 م6 تيل نمل دا
 ْمهلو قتفاطعا نيناغأ اودسدق كلم فلا نوعبس اهعم المل ةدحاو 1 تلو را 6

 هيلع هللا بص ىنل لاقت رت ضرالا تداكىتح دمحمتلاو ديمحتلاو حيستلاب توص ىا لحز

 روس رف ند) اعوف ىمهنع ىورو دذجاسرخو (مظعلاىبر ناحبس مظعلا ىبر ادا

 ساو ناتكلاب مالسلاهيلع امد مث (هراهتو هلل كلم تلا نومسلا :كتلوا: هلعلص ماعنالا
 لوانم تايآ ثالث أرق نم) اعوفرم مالسلاهيلع.هنع - ىورو # كلت هتليل نم ا
 هل يتكو هن وظفحمب كلم فلا نيعبس هب هللا لكو حيبصلب ناك نرككت هلوق ىلا ماعنالا ةروس
 دارا امك ديدح نم ةيزرم هعمو ةعباسلا ء ءامسلا نم كلم لزتيو ةمايقلا موي ىلا مهلامجا ل اثم
 ناحح كفل ناعبس ناطشلانيبو هس لعجو اهب ع رسلان م ام ث هبلق فقط نا ناطشلا

 ءام نم ب رشاو ىّتِح رام نم لكو ىبلطظ 0 شما مدأ ناي ىلاعت هللا لاق ةمايقلا موب ناك اذاف
 ءاوراذك (باذعالو كيلع باسحال كيراناو ىدبع تناف لسسلسلا ءامنم لستغاو ر وكلا
 ماللاو سندها قارزغتسال دجلا ىف ماللاو تلال 3 ندملا © 0 طسولاىف ىدحاو ولا مامالا

 سر لعجام مهل ري 0 عفدو نواس م لاق ىلاعت هبال 0 هللىف |

 مهدادعتسار دق ىل اع هتردق راث اي دبل وادمحسا ماساعتام هل كلم ةرخ لاو
 05 سيلأ ليقناف « قاب مدق همنفنل هدو ناف قولخم هلقلخلا دن دمح ن كل مهتعاطتساو ظ
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 نطاوبلا نيب عماجلا لماكلا ريرحنلا ييشلاو لضافلا ملاعلا مامالا لنيل

 بابدا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباك الاو لثامالا رخفمو صهاوظلاو

 مولعلا عيبج عبنم هنامز بطقو هناوا ديرف نيّقيلاو ةقيقملا

 ىوسوربلا قح ليعامسا خييشلا مورلا ىلومو انالوم
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 ا *« مكسفنا نم لوسر مءاج دقل: 9 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت 04+ |

 ا هيف اوفلتخاف اعرد,قيرط ىف اودجو .ئورو, ىرتو .قرعو .ىمحع رف .ةعبرا نا.- ىح

 | :لا را الا دا ضب عيتم دحاو مهقن. 1و .فرعي و

 ملع ) ثيدحلا ىفو ) رفك مهضغلو نامميا شيرق بح ) هنع هللاىضر 0 نعو

 | سيل ابسخو ارهصو ابسن مكسفنا انا ) ثيدحلافو حلا ( املع ضرالا قابط ”الع ش

 | هدوجوف نوكلك دوجؤل ةياغ ةلع مالسلاهيلع ناكو ( 5 اهلك حافس مدا ندلنم و

 'ملا ةيئوكلا تادوجوملا لضفا فيطللا هرصنعو فيرشلا

كلع صيرح مث بع أم هلع زيع وج ىلاعتو كرابش هلوق ريسصت
 ا #*« محد فور نينمؤملاب م

 لا ىلاعت 5 ثا © مءاج دقل ) هلوق نا مث

 | لاق 'لا قفرلاب نيتملا نيدلا ىف مهتيررتل © محر فّور نينمؤملاب ) ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق

 | لا ةيلاحور ةروص هل لعجو هحور ىا ادمت قلخ ىلاعت هللانا ءامكمجلا ضعب

 * هللا يسح لقف اولوت ناف 8 ىللاعتو كرابت هلوق ريسفت
 | هتايحىف هنم هتلا' نكت ملام مالسلاةيلع ىنلانم نشيرق تلاثو بلاطوبا "تام امل هنا - ىؤر د
 | لا نشيرقنم قل امم رطاخلا شوشم بوركموهو فئاطلا ىلا جرخ

 0 وهو تلكوت هلع وه الا هلا ال قه ىلاعتو كراس هلو3 ريسفلا

 | لها ضعب لاق خلا ٌسلاالا هلاال مكح ىف ةبيطلا ةماكلا هذه ريدقلا هللا هحلصا ريقفلا لوقت

 ىف انخيش ةرضح لاق ا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم فرش راهظال شرعل ١! هللا قلخ قيقحتلا

 ريبكلا ناسنالا وه ميظعلا شرعلا فاالادعب نينامتو عست ةنس ىف اهفنص ىلا ةينافرعلا ةلاسرلا
 | ريطحلاديسلا كلذ ىلا باستنالاب ىهابملا ريقفلا لوقب "لا ريغصلا ناسنالا وه ميركلا شرعلاو
 حلا طيحلا شرعلا وه ميظعلا شرعلا نطاب نا هنع هللاىضر هدايع ىلعل

 هيلع لذ دف هرسسدق ىلبشلا ركب ونا هيلا ىتأ هللاهمحر ىرقملا دهاجم نب ركبايا نا - ىور

 ضعب نع ىكح اضيا هيفو خلا امهثيدحم دهاجم نبا باحصا ثدحتف هيلا ماقف هدجسم ىف
 متغتال نالف اي هل. لاقف مانملا ىف ملسو هيلع للاىبص ىنااىارف ديدش قيض هل لصح هنا نيحلاصلا

 | نا ملعاو خلا مالس'اىنم هلرقاف ريزولا ىسيع نب ىلع ىلع لخدا دغلا ناك اذا نزحت الو

 ىلوملاو ىواتميبلا ىضاقلا_ هعبو ةزوستلا رداوإ ىف فامكلا بحاصا اهنكذ ىلا ثاداحالا
 ّ حلا اهيف لوقلا ءاملعلا رثكا دق زيرسفملا ةلجا نم هللا مهمحر دوعسلاونا

 | لصوتلا نكمي دومم دوصقهلكف دصاقملا ىلا ةليسو مالكلا ماللادبع نب نيدلانع خيغلا لاق
 | رهطالا هرسسدق ربك الا خيشلا ةرض> لاق خلا مارح بذكلاف اعيج بذكلاو قدصلاب هيلا
 سيلو دابتجالان م هنا ليختيف مكحلا ف ام اًديدح فلاح ام هلام مكلا ذخ“ألا ةفياجلانم رهظيدق
 خلا كاذك
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 | مهنم ةقرف لكنم رفنالولف ةفاك اورفنبل نوْسّؤملاَناكامو ه ىلاعتو كرابتهلوق ريسفت

 | ليلد ةي”الاىفو 'لا ةفئاطلانم رثك١ ةقرفلاناب ةفئاطلاو ةقرفلانيب قرفلاىلع ةيءالاتادو

 | عروالاو لع الا ذاتسالاراتخمنا معلا بلاطل ىنذ.و 'لا ةيافكلاضورفْنم ريكذتلاو هقغتلانا لع

 'لا اداج هنع هللاىضر ةفينح وبا راتخا ام ماتلالمأتلادعب نسالاو

 ا هدالوالوهلاعدقناج ره امونو زورينلاموه بلاط ىنانب ىلعل جذولافلا ىدها اَميان ةقيتحابانأ سي 7-0 كك

 عونااو لا ديلوتلاولع لوالا ٠ عاولأ ةثالث مزال ضر فوه ىدلا لعل مالا دبعنب علاق لا ةكربلاب

 اوهقفتيل ) هلوقب دارملا ىتاعملانيع ىف لاق لا ةميرشلا لع ثلاثلا عونلاو "لا رسلالع ىتاثلا

 حاهنيدلهيلاجاتحام ردقب وهو نيعضرفنوكي ملعلا ملعت هابشالا ىف لاق لا ةرخآألا لع «نيدلا ف
 ريثكتلاناف هيلا جاتمال ام رثكيالو موجنلامقاو«ىف هرهطالا هرسسدق ربك الا خيشلا ةرضح لاق

 ناطوالازم جورخحلاىلء نينمؤملل ضيرحت ةياالافو لا تقولاعييضتىف بيسدهيف ةجاحال ام
 هدابع صاوخ بدن ىلاعتّسانا ةي.آلاىف ةراثالا ةيمجتااثاليوأتلا ىفلاق "حلا عقانلاملعلا باطل
 :لا ىنعمللاو ةروصلا ةلحرولا

 اودجيلو رافكلا نم مكتولي نيذلااولتاق اونما نيذلااها اي له ىلاعتو كرابت هلوقريسفت

  ةظلغ مكي
 لامعالا لضفا ىف اوفلتخاو - 'حلا مهديعبو مهتيرق ةرفكلا ةفاك عم بجاو لاتفلا نا ملعاو
 خلا ( داهجلال هاو ملعلا لها ةوبنلاةجردنمسانلابرقا ) ثيدحلافو لا ضئارفلادعب

 3 نيقتملا عم هللانا اوملعاو 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 ملعاو لا مانغالا ةرثكهلوهتال باصقلانا لاقف لتاقتمفلافلا اراد رك-عىف ردنكسالل لبق
 ةرضح لاق 'لا ءاضءالاىلا ةبسنلاب .بلقلاك ركسعلاىلا ةبسنلاب ءالكولاو ءارزولاو نيطالسلانا

 قري نا دارا امل هؤانث لج ّللازا ىباي ملعا موجنلا عقاومىف رهطالا هرسسدق ربكالا خيشلا
 ”ّلا ةيلغلا تاماقملا ىلا ىصودخلا هدبع

 هذه هتداز مكيأ لوم نم مهنف ةروس تلزلا ام اذاو إي ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 ضرم مهبولق ىف نيذلا اماو * نورشبتسي مهو اناعا مهتدازف اونمآ نيذلا اماف اناعيا

 #© نورفاك مهو اوتامو مهسجر ىلا اسجر ممتدازف

 ا مكيولق لعل مدابكا اوعثطعو مكتوطب اوءوج نييراوحلا رشم اي مالسلا هيلع ىسع نءو

 | مجلا كاله ىلاف رهاظلا ضرملاما . كالهلاىلا دؤم امبنم لك ريقفلالوقي لا ىلاعت تلاىرت

 "لا امبنم لك ةجلاعمزم ديالف ح ورلا كالهىلاف نطابلا ضرملا اماو .

 مث نيترم وا ةرمم ماع لكىف نونتفي مهنا نوري الوا ف ىلاعتو كرايم هلوق ريسفت
 مكيري له ضعبىلا مهضعب رظن ةروس تلزنا ام اذاو * نوركذي مهالو نوبوتيال
 ؛ نوهقض.ال موق مهناب مهبواق لاف رص اوفرصتا مث دحا نم
 سيل ةيمجنلاتاليوأتلافو لا ىملا بلقلا هابتنال ةبجوم ةئتفلا هذه ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق
 ءاملعلاضعب لاق لا قحلاىلا هبىدتهي رون وهو بلقلاةايح تاراما ىم بلقلاهقف ناف بلفلاهقف

 لا مدآىَب داسجا مهداسجافنصو لا متاهبلاك ف نص . فانصاةثالث سنالانه بولقلا باكا

 ةايح ءايشا ةتس باقال لاق هنا لادمحر قارولا ركب ىلا نعو لا ىلاعت هلالظ ىف فنصو
 لل "0 0 ََ

 5 هيل ا ملل هسا
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 هوعبنا نيذلا راصنالاو نيرجاهملاو ىبلا ىلع هللا باتدقل قم ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 4 ةرسعلا ةعاس ّق

 لا هدابع لع كلذب منيل هب ةصوصخم ةمحرو هللانه لضف ةبوتلا ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاقو

 هنا مهيلع بان مث مهنم قيرف بولق غيزي داكام دعب نم قِع ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 7 مت فر م4

 هنع هللاىضر ركب وبا لاقف كوت ةوزغىف ءاملا ةرسع مالسلاهيلع ىنال اوكش مهنا - ىود -
 تقود "لا ( كلذ بها ) لاق أنل سا عداف اريخ ءاعدلاف كدوغ ىلاعت للانا للالوسراي

 مهباصا امل مهنا - ىور - جلا ضرالانم ةالفب ءام ريغ ىلع كوبن ةورغ ىف امون اولزن مهنا
 'لا انهداو انحضاون انرحت انل تنذاول هللال وسر اي اولاق ةعاجم كوبت. ةوزغيىف

 ضرالا مهيلع تقاض اذا ىت- .اوفلخ نيذلا ةثلثلا ىلعو 0 ىل اعلق كراش هلوق ريسفت

 6 هللا الا هللا نم اجلال نا اونظو مهسفنا مهيلع تقاضو تبحر اهب

 قحلا ماهلالاب دخأي ىلا هرم حورلا ب ىا ( ىنلاولع هللا بات دقل ال ةيتآلاف ةراشالاو
 “لا ّلاالا-دوجولا ىف ىزبال ثيحب ديحوتلازرحب ىف لغوت نمنا ملعاو لا نبدلا قئاقح
 1 ميحرلا باوتلاوه هللازا اوبوتيل مهيلع بات مث 26 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 هركو هلادب نم مهنه ملسو هيلع هللادص هللالوسر نع اوفلخت 000 اسان نار -ىرر-
 ةئام نم اريخ ناك طئاح مهدحال ناك هنا ىنغلب لاق هنا نسحلا نع مالسلا هيلع هب قحلف هناكم

 هروهظ ىلعهعاتم لم مأطبا هريعب ناىراةغلارذىبانعو لا كالظالا ىنفلخام هاطثاحاي لا ةفمهرد فلا

 لا ةثالثلا مهو مالسل | هيلعهب قدلي ملوقب نءمونمو *لا ايش اولا لفن لوسزرلا جاو

 7 ؛ نيقداصلا عم اونوكو و هللااوقتا 0 نيذلااهيا اي ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 روجهملان يدل حالص هيف ناك اذا نيملسملانيب نارجهلانا ىلا ةراشا ةثالثلا ءالؤه ةصقنا ملعاو

 خلا (قدصوربو قتانمالا اراخ ةمايفلا موب نورشحب راجتلا ) ثيدحلافو خلا هرمي مرإل
 ىأب لاق ليئارسا ىت تطبغ دق ىلا اعرسسدق قارادلا ناهلسىبال تلق ىراوحلا نب دمحا لاق
 نيدلا نيقداصلا عم اونوكو ث ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو 'لا رمعلازم ةنس ةئام اش تلق ”ىش

 ىف هرس سبق خيشلا ةرنضح ىلا بتك ريدقلا هللاهحلسا ريقفلا لوقي لا قائيملا موب اوقدص
 خا ع ةين انلطم ”قادصلاو مكيلع لاقو ةفيرشلا هبيتاكم ضع

 اوفلخ نأ بارعالا نم مهاوح نمو ةنيدملال هال ناكام #9 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 #« هسقن نع مهسفناب اويغريالو للا لوسر نع
 حلا كا وه نع لافتنا كل عصي ملك ريغ دا ص ىلع كلاعفا ر1#نار هظالا» رس سدقربك الا خيشلاةرضح لاق

 هللا لبس ىف ةصخ الو بصن الو ع مويصيأل مهلاب كلذ » ىلاعتو كراش هلوق ريسفت

 | طاصلمع هب مهل بتك الا الين ودعنم نولاني الو رافكلا ظيفي اًنطوم نؤطي الو
 نوءطش الو ةريك الو: ة ةريغص ةقش نوقفني الو * ندا جا عيضي ال هللانا

 3 نولمعلا اوناك ام قسحتا هللا مهيزحسل مه م4 !!كرتك الا ايداو

 ىلاعتو هناحبس قح دون رت وكن همهزا ىيو دشاب تغاط رازه ازئزاغالثم ركأ هكمدوهرف عباني رد ]

 داهجلاناىلع ةلالذ ثيدحلافو خل اهريغىف دجو»اللئاضف داهجلاؤف خا [دهد مظعىباوت ارئآ

 دهاجلاكراشي ةصلاخ هتين' تناكاذا رذعب فلختملازا ملعاو .خلا ةدابعلل ةلزءلانم لضفا هلىدصتلاو

 ريدقلاّناهحلصا ريقإلالوقب خل! باوثلا ف ىواستلاهنمنظيالو كلل انبالاق خلاباوئلاو رجالا ىف
 بلقلاةئيدم (ةئيدملال هال ناكامإل ةراشالاو خلا همدع و ىذعلانايب نع ةتك اس ةقلطم ةي"الاوذه

 للا ةيبلقلاو ةيناسفنلا تافصلا بارعا (بارعالانم مهلوح نمو ل ىوهلاو سفنلااهلهاو

 ا



 مدع 01 عع

 انا دق اذه ان.لح ,ىف موه تاذ نحت اب لاق هريس سدق دير نب دحاولا دبع خيشلا نعو هل

 نم ىرتشا للا نا 2 انسلحم ىف لجر أرتف نيتيآ ةءارقب ىباكآ تسعا دق وزغلا ىلا جورخلل

 ا "لا #4 ةنجلامها ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملا

 © نوساتلا 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفنت ه7

 © نول اسلا نودماحلا نودباعلا © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفنتا 0١4
 ىريشفلا لاقو ا هتعاطملا هتلزنع عج . ارنف فانصا نوئاتلا هربس س دق ىريشفقلا لاق

 نيذلا 31 نودماحلا 03 ىريشقلالاقو "لا هجو لكب هلل نوعضاحلا كي نوودباعلا 0 هارسس س لق

 ْ ( موصلا ىتما ةحايس ) ثيدحلافو 'لا مهل ضارتعا ال

 ع 0 6 ركملا ن ءنوهانلاو فورءملابز و ص الازودجاسل نوم آرلا ف ىلاعتو كرامتهلوةريسفللا 9
 ١

 نبدلا < نوحئاسلا 9 نسحلا لاقو لا ضرالاف حيسي حايسلانا ةتكنلا ءافرعلا ضعب لاقو
 خلا للا ريغ دوهش نع نومئاصلامه ىريشقلا لاقو لا مارلانع اوكسماو لالحلاّر ع اوماص
 دارماءاطع لاقو ٠ هنع مهلغشام كرتب ّشاىلا نورثادلا «نوحتاسلا] ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاقو

 ىريعقلالاقو *لا داب ىلا دلي نم نولقشا ملعا|بالط مه ةمركعلاقو ا هللا ليبسىف ةازغلا

 (نوءكارلا ةيمجتلاتاليوأتلاف لاقو 'لا لاوحالا عمسيمج ىف هلل نوعضاخلا < نوعكارلا ف

 | ةبجاو س+ عدبلا ءاملعلا لاق ا مهدوجومع مايقلاىلا مهداوجولا مايقلاماقم نت نوعجارلا

 ملعتل اماو رهالظلاملعلاسردل اما ءانبلا ريقفلالوقي خلا مهريغو ةدحالملا هبشدرل لئالدلامظنك
 لا نطابلا لع

 دي هللادودحخل نوظفاحلاو 0 ىلاعتو كراش هلوق ريسفل | 67٠

 تناك امل هنا مث لا ىلاعت ّشلاىلا قلخلا ن وعدي نيذلامه نوهانااو نوسح“الا ىريشقلا لاقو

 لا اهليصفت نكمل ةريثك ماسقاو فانصا اهل لب ركذ ايف ةرصحنم ريغ ةيعرسلا فيلاكتلا

 اورفغتس نا اونما نيذلاو ىدلل ناكام * نينم ْوملا رمشلو 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسفل 1

 3 محا باتا مها مهل نيس ام دعب نم ىبرق ىلوا اوناكولو نكويكملا . .٠ ١ - - .٠  3مح |1 54

 نه نيس سشع ىضم دعبو لنيناس ثالثب ةرجهلا لق كلذو بلاط ا" ع” 1

 '*للا هضيم دادتشا اشيرق غلبو مالسلاهيلع هتثع

 هيا اهدعو ةدعوم نع الا هيبال مهاربا رافغتسا ناكامو ف ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت ه0

 :6 هاو أل مهاربا نا هنم أربت هلل ودع هنا هل نيت املف

 نيس ىتح مهيده ذا دعب اموق لضبل هللازناك امو * ملح 32 ىلاعتو كرات هلوق سقت همس

 تسعيو ىح ضرالاو تاوحسلاكلم هل هللانا د ملع 0 لكب هللا نا نوقثي مهل

 5 ريصن الو ىلو نم هللانود نه مكل امو

 ةعاج هديىلعىلاعت هللاىبحا دق ىطرقلامالكفو لا هب تنم اف اهايحاف هما ىحينا هللا لأسف

 ىف مالكلاانعبشا دق ريقفلالوقي لا ا.متايحا دعب هيوبا ناعإ عنمإ اف كلذ تب اذاف قتوملانم

 ةروسىف ءايحالادعب بلطملادبع هدجو بلاط ىنا همع نايا اذكو مالسلاهيلع ىنلا ىوبا ناعا

 "ا هيلا مجراف © ميحجلاباتصا نع لأسنالو )9 ىلاعت هلوق دنع ةرقبلا

 أ ةعير#ب هلاوحانم ريثكىف دبعتي ناك دق بلطملادبع نا رابخالا لكشمىف راكفالاراكباىف لاقو +

 ا ىلع قا اعأ مال_سلا هيلع همال رافغتسالا 0 ةيبلحلا ةريسلاىف لاق لا مالسلا هيلع ميهاربا

 ا "لا بذعم ةرتفلال ها نه مانصالادبع وا هريغ وا هئيد لدب نم ناب لوفلا
 سمس سمسا سسسساس“----



 دمك ٠٠ جم

 مهاتنأر مالسالا رهظا نمم ةيمورلا رايدلاف طبقلاض.؛ نإ هنه لع ريدفلا للاهحماس ريقفلا رع ةمو

 خا مهمساو٠ ىف ىراصالاسئانك نولخدي. مهما مث مهمايصو نيصلخملا ةالصك نوموصيو نوادي

 نمل اداصراو نينمؤملا نيب اًهرفتو ارفكو ارارض © ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت
 *© نوبذاكل مهنا دهشي هللاو ىنسحلاالا اندرانا نفلح.لو لبقنم هلوسرو هللاب راح
 | خلا ةقيقحلابابوال ارارض ادجسم إس فنلاةلب لع © اوذختا ) ةءيبطلا لهاناىلا ةراشا ةيالافو

 مول لوا نم ىوقتلا ىلع سسا دجسمل ادبا هف منال و ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت ه7

 « نيرهطملابجب هللاو اورهطتي نا نوبحي لاجر هيف هيف موقت نا حا
 ى> نورجاهملا هععو ملسو هيلع هللالض هللالو سر ىشم تلزت الل ةرااالا هانم نابل ؟ىور مكرم 4|
 مانيو ةعرسشلاىفو ا ( مت1نونمؤمأ ) لاتف سولج راصنالا اذاف ابق دجسم بابىلع فقو |
 'لا سفنلل حورا هناف ةفيفخ ةمون ءطولادعب |

 لا نيتراهطلاىدحا ىلع تيبيل ليقو ثدحلاففخم هنال ليقف ءوضولا ةلعىف فلتخا اضيا هيفو
 خلا (نيرهطمابحي ساو ىلاعتلاق ام ةيبملالا ةبحلابجو» هنال رهطتلل ناتخلانا مكحلا ةلئثسافو |

 حابلقلا دجسمىلاةراشا ىوقتلا ىلع سسؤملا دجسملاو سفنلاةلب مصىملا ةراشا نيقفانملادجسعنا ملعا
 نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هناننب سسا نفأ © ىلاعتو كرابن هلوقريسفت | 6٠١

 26نيملاظلاموقلا ىده-ال هللاو منهج دانىف هب داهناف راه فرج افش ىلع هنايأي سسا |
 ا عطش نا الا مهبولق ىف ةيير اون ىذلا مهتاشب لازيال ىلاعتو كرات هلوق ريسمت ه١ |

 : مكح ملع هللاو مهبولق

 ناب ساتسالا“ ةاهتكالا نحو“ ةي وللا ءافضن أ ؛اهنفأ: تاراشاا نيهزوكتنملا انين" الانا ملعاو

 مهئاينبب اودارا مهما اهنمو . 'لا ةروص ةالصلل ادجسم اونب نيققانملا نا اهنهو . "حلا لامحالا
 "جلا مهم ىلاعت هللاركم نع اوافغو ةعيدخو رك

 6 نيم ملا نم ىرتشا هللا نا + ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 لزب مل لسو هيلع لادم هللالوسر نا اهلمو . لا ةيلزا ةيلصا هتواقش تناكنم نا اهنمو
 لا نيملسملل اطابرىب لجر ثيالاىبا ىواتفىف ركذ لا اهيف عوقولانعو رانلانع سانلا بذي

 هاقئاخلا ىف كرتي فيكق هقسفل هينا دب نم ج رخم هاقناخلا ناك اذاف باستحالا باصن ىف لاقو

 ةبقعلا ةليل دو هيلع هللا ىلص هللالوسر اوعياب ال رادنالا]إ - ىور - لا عدتبم وأ قساف

 ه# ةنحلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ها |

 نمزاو لامو سفن ندرك لذ ونزا هدنب ىا ] ىنعي : وزغلاف ضيردتلا هجوىلع رك اعأ ليق ا

 مدا نبااي لوش ناك هنا هنع هللا ضر قداصلا رفعج نعو “ا [ لاوزوب تشبمنداد اطع

 ريبكلاري_هتلاىفو ا ةنلاريغ نم كلنوكيناض رب , كردق كفرع هللاناف كل فردق فرعا

 ىرتشا اذا عيبلاىف ةيعرسشلا ةلآسملاب جتحو ةي“آلا هذبب هبرمصاخي ناطيغلانا را 2
 'لا عئابأا ىلا هدر ايويعم اعاتم ىرتشملا

 هك نولتشو نواتقيف هللا لمس ىف نولتاَعي 88 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 4
 خلا رغصالا داه+اوه اذهو ةنجلا هلف ةنطابلط ىف هلامو هسفن لذب نع نا ماعاو

 ىوا نمو نا رةلاو لج الاو ةيروتلاىف اق> هيلع ادعو 25 ىلاعتو كرامت هلوق ريس ه6
 © مظعلا زوفلاوه كلذو هب متعياب ىذلا مكعب اورشبتساف للام هدهعإ
 ملعا مث لا ديرب ام هديبعو هكذم ىف لعش للازاو . هديبعو للاكلم مهلك قاحخلانا ماعاو

 'لا بيصيال أطخا نم ناو مولعمو موسق٠ قزرلازاو . موت#و موكحم لجالانا



 ١ 222999977“ “77773 تت تت 2تتتدودوسطساكلم

 |( بحتسيو 'خا ةيفلا دنع ةورشب ناك اذا ىنلاب لاستغالا بج اما هنال رظن هيف ريقنلال ودب ؛ؤ/
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 ةهثم؟

 مدي 65 رخح

 | حلا امهل افالخ هدنع بجلاديمشلالسفيو لسفبال ديهشلاو لا تيملاىلا برقالساغلا نوكيا
 لهاو ريقفلال وي لا هروضحتقو اهتقوو ةماعلادنع ةيافك ضرف تيملاىلع ةالدلانا ىناثلاو

 ' اهبورغو اهتاوتساو س.ءشلا عولط نيح ةزانللاةالص زوجلو 'خلا اذهنع ةلفغىف ةدلب لك

 'لا ةهارك الب
 لا ينالجلا ىفاك هرضحب امي مالصلاهيللع ىلا ىلع ىلصيو ريكي مث ةزانجلا ةالصىفالا هكرنىلوالا ىباحلا لاق
 لاهشثو نيعنعء نيتميلست مسيو ريكي مث لا امهيلذ مدخل امهل زفغتسيال نونذخلاو ىصلاىفو
 لا هركي مل ءاعدلاو ءانفلامدةنا ةزانجلا ىلع هتالصىف ةحتافلا أرق ول هابشالاىف لاق - 'لا ةيئب
 | لعجبحتسنا عبارلاو لا ةزاجلا ةالصىف دوجسلاو عوكرلاضرف مدعف ةمكحلاام كلاثلاو
 اماو لا اهرخآ ةزانلافوفص لضفا ىنحلا لاقو لا ةثالث تملاىلع ةالصااىف فوفحلا
 س.ءاخلاو لا مكحلا ةلئساىف اك حلاص دبع مهيقو الا نوعبرا طق م.تجي مل هنالف نيعيرالارس
 لاق خلا ايلام وأ ناك ايندب هيلا برقلا عيمجج باوث ىلصيو تدلل اعفن رافغتسالاو ءاعدلا ف نا
 لها د2 رئاج امريغوا ةقدص وا ناك ةالص هريغل هلمع بلو ناسنالا لعج نا ىلعا كلا نب
 | 'لا ةلزتعلل افالخ ةنسلا

 ١ تاقدصلاذخأيو هدابعنع ةبوثلا لبق وه هللانا اوهلعي ملأ 88 ىلاعتو كرابتهلوق ريسفت
 باوتلاوه هللازاو

 كرث ريغب اهالص ناو عولبلادعب هرمع ةالص طاق_ساب ىصو» نا ىلوالا ىواتفلا دئاوف ىف لاق
 ةمئافلا ةالصل هيلو هنع مطينا لجر ىصوا اذاو ىهتنا اهناكرا ىف نادقنلا وا دا-فلا لحال

 بهذ هيلاو ةالصلانع ءادفلا زوجمال هنا سايقلاو ىتاتسهقلالاف لا ةزئاج ةيصولاف هتوم دعب

 | نيونم ىطعي ريقف وهو هتالص وا هيبا موص نع ةيدفلا دارا اذا هاشالاىف لاقو لا ىخابلا
 | "للا اذيكهو هيطعي مث هبهوتدي مث اريقف ةطنحلانم

 | نونمؤملاو هلوسرو مكللم هللاريسف اولمعا لقو * محرلا وه ىبلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 6 نولمعت مك اب مكّسنيف ةداهشلاو بيغلا ملا ىلا نودرتسو
 ةيمجنا|تاليوأتلا ف لاق لا همركو 'هفطلب ةبونلل قفوملاوه ٍباوالاوه ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 هصولخو نسحلالمعل نا ةيمحالاتاليوأتلا ىف لاق لا ّساىلا مكلامعا مادقاي.( نودرتسو
 'لا هصالخاو هقدص توق ردقب تاو.سلاىلا دعصي ارون

 * مهلعبوتباماو مهبذعياما هللارم أل نوج سم نورخا و # ىلاعتو كلرابت هلوق ريسفت
 حاولالا تماس مث ىهاوظلاو رئارسلان م اهلك ملاعلا لاوحا حاولالاىلع تبتك مالقالا نا ملعا

 'لا نئازخ ”ىث لكل لعجو ةنزخال
 * كح ملع هللاو 9» ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 لالهو ىرمعلا عييبرلازب ةرارمعو كلام نب بهك مهو نيفلختملازم رفن ةثالث ىف تلزن ةباآلاو
 تلخد لاق هرسسدق ىلصوملا حنت باحا ضعب نع  ىكح - خلا ردب لهانم اوناك ةيمإ نبا
 جلا مدلا تكب له ىديساي كيلع للاب هل تلقف ةرفص هعومد تطلاخدقو كب هتدجوذ حتن ىلع امون

 توفع ناو هاتأو_ساو لاق سمشلا تبرغ اءاف ”ىشب قطني ملو هتاع ضءب ىف ليضفلا فقوو
 *لا نايصعلا ةحاضفلان م قاف قح مالك اذهو ريقفلا لوقب ٠

 5 ادددعسم اوذخما نيذلاو ماكو كراش هلوق ريسفت

 رساينبرامعلاق ا بونلا لع س وهذا ض.بمادقا تغتقا ةيبملالاةمكحلانا ىلا ةراشا ةي"آلاىفو
 ' ال ادجسمىننم) ثيدحلاف و خلا ظةيتسا اذاهب لظتسي ناكمهل لمجم نانم دب هلال وس رلامهنع هللا ىذر

 1 ل هج لدا نيله زب 1 | خلا هوجولا لكن م اه رهاظ ىلع تسيل ةللاملاهذه ىطرقلا لاق (ةنجلا ىف اتيبب هللا ية عمسالو ءايردب دب ربي
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 | الؤ ةسجخ نيحصنال لاقف هنع للاىذر نيدباعلا نيز ىلا ىناصوا هنع هللا ىذر رقابلا دمحم لاق
 1 هبحاص ىلءدو ديم لطابلا راذتعالان ا نايبتاي ًالاىف مث "لا قب رطلاىف مهةفارئالو و مهل داحم

 رساجت ال ةقداص نيع بر لب ةمومهذمو ةلطاب هضرغو هراخغع ج.ورعأ ةيذاكلا نيهلا نا ناسو

 ا خلا [ىدلو قارفنهءاليواي دياوكتم ودي 1 هك ارى زذر د ىلبش 1 لا ىوت:ةلاددصب وه نم اهياع

 برعلانيب قرفلاو لا قادتشالاو دجولاىف غاابيو قارفلا ملأن م ىكبنا روجوهملا شالا نبق
 ا بارعالاو

 ١ هللالزتا ام دودح اوملعي الزنا ردجاو اقافنو ارفك دشا قي ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 3-0 مكح ملع هللاو هلوسو ىلع

 الا هبلق وهو ارضحو هفنوهو اودب ناسنالاملاعىف نا ةيمحنلاتاليوأتلاف لاق

 رئاودلامكب صيرتيو امرغمقفني ام ذم نه بارعالا نمو # ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 رح الا مويلاو هللاب نمؤل ند بنارعالا 95 د ملع حلا هللاو ءوسلا را مهيلع

 46 مهل ةبرق اهنا الآ لوسرلا تاولدو هللادنع تابرق قفني ام ذخيو

 نوشاسلاو *»* محر روفغ هللازا هتمحر ىف هللا مهلخ درس 00 ىلاعتو كرام هلوق ريسشلا

 ه6 ناسحاب مهوعبتا نيذلاو راصنالاو نيرجاهملا نه نولوالا
 لا ىنغ تي ابيف ناكو ككسلانم ةكس ريقق لخدف ليئارسا ىنبىف طحفلا عقو هنا - ىكح -

 | اهتحن ىرحت تانج مهل دعاو هنع اوضرو مهنع هللاىضر © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 « مظعلا زوفلا كلذ ادبا ايف نيدلاخ راهنالا
 مهياع ادعف سانلا نم ةعامج هعيايف 0 ةنس نيعبرا نبا وهو هيلا ىحوا مالسلا هلع هنأ ملعاو

 3 ملعاو خلا ةعبرالا ءائلقلا ةقاألا .دره لضفا نا ىلع انباخا عمجا لبق لا شي رق 0

 9 نامزلاف نورخ“ آلان الا *لا هتماو مالسلاهيلعىنلاب صوصخم قبسلا اذه

 8ك ناترم مهذعتس مهملع: نحل مهحاعتال قافنا ىلع اودرم
 ا مساقلاابا اي تقيس دق عمسأف مهاجلا ركبا تنك“ لاق" " ةريس ودق دينج مساقلاىا نع 52.

 'لا ةيناثلا ةعملا ىف تقولا مدقاف

 ممونذب اوفرتعا نورخا و * مظع باذع ىلا نودري مث 8ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 * محر روفغ هللا نا مهلع بوتي نا هللاىسع انيس رخآو احلاص المت اوطلخ
 # ابل ميكزتو مهرهطت ةقدص مهلاوما نم ذخ إف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 ماكحاب دهتجم نا لقاعلا ىلعض 'جلا نمؤم اهضعبو رفاك اهضعبو قفانم سوفنلا ضع نا ملءا
 مهلح الهنا - ىور لا ةيلكلاب قافنلانم صالخلا لصحمنا ىلا ةقبرطلا بادآو ةعيرشلا
 لا اهلك مهلاوماب اًؤاجو مهلزانم ىلا اوحار ميياع شاب انو مهقانو نم مالبلاهيلع ىنلا

 6# ملع عيدس هللاو مهل ن كس كيالضنا مهملع لصو 'ه ىلاعتو كرابت هلوق ريسفن

 نم منتما نمو طيحلاىف لاق لا اهرك مامالا اهذخا ةاكزلا ءادانع عنتما نم داخالا فو لاق
 تاقدصلانم اننامز ةملظ ذخأي امو طوسبملايف لاق خلا اهرك هنمذخأيال ىعاسلاف ةاكزلا
 ا نيكو طونمم ىنا ىفوت 01 مالسلا هيلع مد نتازغ عقودا ا جار حلاو : ةيز 0

 | ةزانلا ةالص مهضعب لاقو لا بايثلانم ضو ىف هتافكو هتلسفف ةكئالملا تازنو ةنجلا نم
 _ ا ةيضام ةعيرتش تيملا لسغ نا لوالا . ثاحيا انههو "لا ةمالاهذه صءاصخ نه



 مهي ها/ زعم

 لوطلا اولوا كنذأتسا هلوسرعم اودهاجو هللاب اوْمآ نا ةدوس تلزتا اذاو * نورفاك

 * فلاوخلاعم نوكيناب اوضر * نيدعاقلاعم نكن انرذ اولاقو مهنه

 "للا لضفلاوه ةقيقحلاف لوطلا ىدادحلا لاق لا اهب ةديصنلا

 ه6 مظعلا زوفلا كلذ ابيف نيدلاخ راهنالا اهتحننم ىرجت تانج مهل هللادعا
 'لا ميظعلا زوفلاوه اهتافصو سفنلاب جنم صالحلا ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق

 5 هلوسرو هللا اوبذك

 هلوسرو هلل اووي اذا جرح نوقفنيام نودحمال نيذلا ىلعالو ىخرملاىلعالو ءافعضلا

 6 لييس نم نينسح ا ىلع ام
 أ مهريص#تب نوفرتعملا نورصقملاوهو نورذعملا ىلوالا ٠ تاقبط ثالث قلحخلا ةيمجنل با|تاليوأتلا ىف لاق

 لا ةرفغملاو ةجرلاب نوكرادتملا مهمونذ نع نواتلا مهبونذو

 مهلمحتل كونا امةأذأ نيذلا ىلع الو محر روفغ هللاو #8 ىلاعتو كراش هلوق ريسفلا ةمَه

 6 نوملعتلال مهف مهولق ىلع

 ثيدللا كلا اشث يح انييمريطلا نيحانجاذةنجلا ف ريطي اكلم بااطيلا ن ب ةزةعح تنو) ملسو هيلع هللا ىل د

 نيثالثلا ءا زجل نم رشعىداحلا رجلا
 نمؤننل اورذتعتال ل لق عقلا معجو اذا مكللا نورذتعي 0 ىلاعتو كراس هلوق رع شن ة رمال

 ةداهشلاو بيغلاملاعىلا نودرت مث هلوسرو ىلع للاريسو مكرابخا نم هتلاانأبت دق مكل

 3 سور مهما ممع

 مكل نوفلحم * نوبسكي اوناك اب ءازج ماهج مهموأمو 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفنت ه4 |

 4 بارىعالا * نيسافلا موقلا نع ىدرإل هللاناف مهنع اوضرت ناف مهمع اوضرتل

 ا

  4١مهو مهسفنا قهزتو ايندلاىف امم مهذعي نا هللاديري اما © ىلاعتو كراين هلوق ريسفت |

 ديك أتل وب ركتلاف طابلالا عبو رياغتلاعم ةعركلا ةروسلاهذه ىف ترم ةيب آلا هذه نا ملعاو

 '" خئذلاو لوسزلان كل +: نوهقشال هق.قنولق لعن بليد وك لاق كاران اوت يسن
 * نوحلفملا مه كئلواو تاريخلا مهل كئلواو مهسفناو مهلاوماب اودهاج هعم اونما

 | نيذلا دعقو مهل نذؤيل بارعالا نم نورذعملا ءاجو » ىلاعتو كرات هلوق ريسشت 48#

 | لوقا لا ةاقرما ةجردلابو ةرثكلا انه ةئاملاب دارملا ( ةجرد ةئام ةنجلاف نا ) كرتدحلا قو
 / ا اموهذمناكناو ارفكنوكيال لسكلاو روتفلل رذتعلاوهو رصقملا ذا قافنلا تيشرال لاح لك ىلعو

 ١ ىلع سيل * ملا باذع مهنم اورفك نيذلا بيصيس وه ىلاعتو كرام هلوق ريبسف 584 |

 | *نوقفنيام اودححالنا انزحعمدلانمضيفت مهنيعاو اولوت هيلع مكلمحا ام دجاال تلق
 | هللا عيطو فلاوخلاعم اونوكيناب اوضر ءاينغا مهو كنونذأتسي نيذلا ىلع ليبسلا امن

 ا مالسلا هيلع ىن تاسعا ىرتالأ هقّوش دادزيلو هل دعتسيل هدام نع ءرملا عنمج اعا ىلاعت كتانا مم 265

 ا: ت[لوسو لاق لاك امتع هللاىذرسابءنبا نعو لا 6 هيلع مكلحا ام دجا ال ) لاق فيك

 ح

 ؤ اوضرعاف مهع اوضرعتل مهيلا ميلقنااذا مكل للاب نوفاحيس * نولمعت متكاع مكئينيف

١ 
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 مك ه5 ج
 سس ووو سوسو سس تسوس سس برس بسسس سمس هوس وس سس سوس وسس سسوس هوس وروسس بج سس بمسصس سس م سسمسسسم مس سس سمو

 ا هللارحس مهنم نورخسف مهدهجالا نودجال نيذلاو 88 ىلاعتو كراش هلوق ريسفن غ7
 ةلرص نيعبسش مهل رفغتسستنا مهل رفغتست ال وا مهل ضغتسا * ملا باذع مهلو مهم
 6# نيقسافلا موقلا ىدبمال هللاو هلوسرؤ هللأب اورفك مهنا كلذ مهل هللا رفغي نلق

 أ| ناكف انلرفغتسا سال وسراي اولاقو هلال وسرىلا نوفقانملا تا ةي“ألا هذه تلزن امو ىدادحلا لاق
 ا :1ا مهقافنب هنم ملع ريغ نم مالسالا هاظىلع مهم موفل رفغتسي مالسلاهيلع
 ه6 لا لوسر فالخ مهدعقع نوفلخلا حرف وه ىلاعت كرابت هلوق نيفت
 فو لا هعفشال هسفنل هرافذتسا ريغنم دحال مالسلا هيلع ىنلا راففتسا نأ ىلا ةراشا هيفو
 هحور ديؤي قحلاف ىلانعت قحلا ىلا هحوتم هحورو نامالاب رونم نمؤملا بلق ةيمحنلا تاليوأتلا

 'ملا ضئارفلا ءادا دعب ةلوبقم لفاونلانا ملعاو لا ةيدوبعلا قيفوتو ةيانعلا رظن الماحي

 هللا ليس ىف مهسفناو مهلاوماب اودهاج نا اوهركو 8ه ىللاعتو كرابن هلوق ريسفت
 :6 نوهقفب اوناكول ارح دشا منهج ران لق رطاىف اورفنت ال اولاقو

 لخد امايا مالسلا هيلع راس املو ةمثيخ ونا ٍلسو هلع هللاِّلص هعم هريسمنع فلخت نمم ناكو
 كالامىلا ليئاربج ىضم مالسلاهيلع مدآ طبها امل ريخلافو 'حلا راحمونىف هلهاىلع-ةمثيخ وبإ
 'لا هفكت فرحا اهلوانت املف مدأآل ةرج هنم ذخاو

 6 نوبسكي اوناكامب ءازج اريثك اوكسلو اليلق اوكحضيلف قه ىلاءتوكرابتهلوق ريسفت
 قيقا نبط ضو 14 للا عمد مهل ًاقربال ايندلارمع رانلاىف نوكبي .قافالالهانا - ىوري -

 لاق هنا هبنده نب بهو نعو لا طارصلاىلع تريم له ىباي هل لاقف كحضي وهو باشب

 سلا نعو حلا ىكي هربقىلع اعجطصم هدجوف مالسلاهيلعى هنبا دقف مالعسلا هيلع ءايركزنا
 *للا عاونا ةرسشعىلع ءاكبلا ءاملعلا لاق لا رانلا اهسمال نيعا ةثالث لاق
 نللقف جورخلل كونذأتساف مهنم ةفئاطولا هللاكءجرناف 8 :ىلاعتوكرابتهلوق ريسفت
 «نيفلاخلا عماو دعقافة سعلوا دوعقلاب متيضر مكنا اودع ىجم اواتاقتنلو ادباىهماوج رن
 ةرخآآلا بلاط نا لصالاو.. "لا مومذمو دومم ناعون وهو ءاكبلا فلكت وهف ىابتلا اماو
 امو ةازغلاناوندنم ىلاعت هللامهجرخا ءاملعلا لاق 'حلا ءاكبلا ريثكتو كحضلا ليلقت هلىغبشب
 حلا مهفلخت ىلع مهلة يوقع ملسو هيلع للا لص ىنلا ةبعحص لفحم نم مهلحدعباو نيدهاجملارتفد نه مهيماسا
 مهنا هربقىلع مقتالو ادبا تام مهنم دحا ىلع لصت الو 8+ ىلاعتو كرابث هلوق ريسفت

 © هلوسرو هللاب اورفك
 لا للا لوسرل هتبهوذ ظاكع قوسب اهل ىرتشا ةجيدخل ناك ةثراح نب دن نأ ىو
 لا تسادربن ناديم نازرابمود مناد عراك داهج 1 قشاكلا لاق

 نوقساف مهو اولامو 00 ىلاعتو كرام هلوق ريسفت

 هيلءّاىلص هللالوسر اعد لواس نبىبا نب ٌتادبع نيتفانملا سي رنا سابعنبا نع - ىور -
 تلق نا لوقا لا تام اذا هيلع ىلصيو هلرفغتسي نا هلأس هيلع لخد املف هضم ىف ملسو
 ىبنلا ةقرخ نم هب كربتي امم أيش ناهعلآ ةنازخ ىف اصوصخ نيطالسلا ةنازخ ىف نا تب“ دق
 ها اهريغو ماللاهيلع

 03 مهدالواو مهلاوما كيحعت الو 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفل

 اريسا ذخا امل مالسلاهيلع ىنلا مع سابعلازا اهنم . اهوجو هيف اوركذف هياا صيمقلا مفد اماو

 اهنمو . "لا هصيق ٌشادبع هامك اليوط الجر ناكو هدق ىواسي اصيق هل اودجم ملو ردب مول
 كلذ راص كصرق هيلاتعفدنا كنا هيلاىعوا هلعل هنا انهو . خلا الئاس دربالنا هاىلاعتهنا
 'لا كلذ لعفف مالسالا ىف نيقفانلانم رف' فلا لوخدل الماح



 مع 6و جعجع

 | رافكلا دهاج ىلا اهيا ا * مظعلا زوفلا وه كلذ ظ ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 58
 0  مهيلع ظلغاو نيقفانملاو
 ' ىناطسبلا ديزب ونا لاق ا اهرمعي + بلق اهثم برخاو بارخراد ايندلا ذاعم نب ىحي لاق

 ريخلا ملعم ريقوت نايس ةي الافو 'لا نيلع ىلعاو سودرفلا ة هاو ةنيلالا ةفاردملا ةؤالخ

 ا هميظبتو هريقوتب هللارصاف

 6 ريصملا سيو منهج مهيوأمو » ىلاعتو كرابت هلوق ريت 5
2 

 | ةعامجلا موزل نوعباتلاو مدشو هلع هللا ىلد للا لوسر باحا اوِمع ناك قع ىعازوالا لاق

 باقلاىلا ةراشا ةي"الاىفو ا لال بسيف داولاونآرقلا ةوالتو دجسملا ةرإمعو ةنساا عابتاو 1

 :لا داهجلاب هسعأب ءايبنالا ماقم نه أبن هل ىذلا
 ' اورفكو رفكلا ةلك اولاق دتاو اولاق ام للاب نوفلحم 8 ىلاعتو كرات هلوق. ريسفت 0

 514 © اولاني ل اب اومهو مهمالسا دعب

 نرفلا هيلع لزني 0 - ةورغ ىف ماقا ملسو ٍ هللاىلص هللالو سر نأ ىور -

 لا مالسلا هع 5 مهم ناكنم هعمسف نيفلختملا نيقفانملا بيعلو

 اونوديناف هلضف نم هلوسرو هللا مهدغا ناذإلا اومه امو 2+ ىلاعتو كراش هلوق ريسشف 5548|

 ضرالاىف مهلامو ةرخ الو نيل ف ة اهلا اباذع هللا مهي دعي اولويناو مهل اريخ كي

 3 ريصن الو ىلو نم

 خا دحاوىبرو دحاو انا ةئيلخلا لاقف قروزفف ةفيلخلاع» ت تبكلافهنإ يرقد جدع نع 1457 ؛ن

 | سلا لوسر دمحم َاالا هلال لوق ةنجلا ابب نولخدب ءايشا ةثالث ةئجلا باسمال ميكح لاقو

 | 'لا بونذلان 0

 نركلاف نقدصنل هلضف نه اننا نمل هللا دهاع نم مهنمو هىلاعتو كراس هلوك رياسفلا 59

 | خلا هلا امم رثكا هتافام ناف ةظْطل هنع ضرعا مث ةنس فلا هللا ىلع قيدص لبثا ول دينجلا لاف

 دجسمل امزالم ناك ىراصنالا بطاحنء ةيملعثىف تلزن جحلا ديرب ا.ءهنع هللاىضر سابع نبا لاق

 | 'لا دجسملا ةماح كالذل بقاي ناكو ارابخو اليل هللالوسر

 * نوض رعم مهو اولوتو هب اولح هلضف نم مهنا املف 0 ىلاعتو كراش هلوق ريالا 2ع

 | « نوبذكي اوناك امبو هودعوام هللا اوفلخا ا هنوقلب موب ىلا مهبولقىف اقافن مهبقعاف

 مهلوجنو مهرس ىلعل هللازا اوملعي لا

 ١ بونغلا مالع هللاناو 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفت 7

 1 لم مهردفلا هلا ىنقزرزا لوشن ا و ةبرق هيف ارذن رذننه نا اهنم . تاراشا تاي آلاىفو

 ٌ اى هفالادحسملاو كي سرلاد> سهو مارحلادحسملا ةثالثلا دساسملاز ذا ملعاو خلا ةئاسمحم قدصدتنا

 نيقئانلانا ملعاو ملا نما ام ىلا ةناحلاو دعولا ف لذ و. يذكلا نع .ةرابع :قافالا ناإ اهّتمَو

 "لا سمعالا ءدي ف هورعسهو مالسالا اوتلعم توتص ناننَص

 © تاقدصلا ىف نينمؤملانم نيعوطملا نوزلث' نيذلا ف ىلاعتو كرايت هلوق ريسغت

 لخلامذ اهنمو لا مهانلضف جاجحلاب انئجو اهيقفانع ةمالك تءاجول زيزءلادبع نب رمع لاق

 دارا نيحو موي تاذ بطخ ملسو هيلع هللادص ىبعلا نا - ىور - *حلا ايندلاىلع صّرحلاو

 لا ركسملا زيه ف ةناعالاو قاف الاى ىلع ء سانلا ثي كو ةورزغ ىلا 22 جورحلا



 مهي 84
 و رس سس سس سس سس سس سس سس وس ص سس سس سس سس دي

 'ّلا ( نالف ءاش مث ٌشاءاشام اولوق نكلو نالف ءاشو ٌساءاشام اولوقتال ) ثيدحلافو ؛هال

 | هلوسرو هللا دداحب نم هنا اوملعي ملأ + نينمؤم اوناك نا ب ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت 44 |
 , ةروس مهيلع كزنت نا نوقفانملا رذحب + مظعلا ىزخلا ثلذ اهف ادلاخ مثهجران هلذاف

 مهب وأَق 2 اع مهب

 ىدففا هداتفاب ريهشلا خييشلا ةريض>لاق "لا ناملا قاطن هب طيمالاع ىذوا ىب' لكنا
 أمههنيعلا ل نا ةميكلا اههنع للاى ضر احون فم نيسلاو امووسم نسحلا قاك دامو :ةرتس سدق“

 لا ةداهشلاب 0

 | مهتلأس نألو * نورذحت ام.جرخم هللازا اًوزهتسا لق لف ىلاعثو كدابت هلوق ريسفنت 9
 اوردتعت ال * نؤزهتست متتك هلوسدو هنايا و هللابأ لق 5 ضو انك اما ناومتل

 ْ 6 نيمرح اوناك مهناب ةفئاط بذعن مكنم ةفئاطن ءافعتنا مكتاما دمب مترفك دق

 اودقتعاو مالسل هيلع ىنلا ىلع ىحولا لوزن اودقتءازاو نئيقفانملانا ىلوالا . تاراشات اب ”كياىفو ك1

 راهظا نا ةيناهلاو *لا نامالا توسىف ناسالاب رارقالاو داةتعالا د ري مهعفلي ل نكت هنو

 ةينآرفلات اي البو هلوسربو للاب ءازهتسالا نا ةئلاغلاو ٠ "لا لمتحم ببس الب .ةمحرلاو فطللا
 ا هدالوا مظعت لوسرلا مظعت نمو 0 ها نك

 ركتملاب نورمأي ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا ل ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت ١
 * نوقسافلا مه نيقفاخلا نا مهسنف هللااوسن مهيديا نوضّشو فورعملا نع نوهنيو

 | هللا مهنعلو مهيسح ىف اهق قيدلاخ مهج راث رافكلاو تاقفانااو نيقفانملا هللادعو

 ادالواو 0 0 ةوق 0 دشا 00 2 00 00 ياَذَع 0

 | تالاف مهلاسعا #5 0 ايضا ذاك مخ ) هذ ىلاعتو كراست لوف ريسفل 7

 دومتو داعو حون موق مهلبق نم نيذلا ابن : مهتأي ملأ »* نو رساخلا مه كئلواو ةرخ لاو

 مه كظمل هللاؤاك اه تاشبلاب مهلسر مهتنا 0 نيدم باصاو مهاربا موقو

 6 نوسلظب مهسفن | اوناك نكملو

 ىفورعملاب ناو طاب -نوضتن ءانلا وا مهضحب تائمؤملاو نوئمؤملاو #ىلاعتو كرابتهلوقريسفت 5م

 كلوا هلوسرو هللا نوعيطيو ةوكزلا نوتؤيو ةولصلا نومّشو ركذلانع نوهنيو
 * هللا مهمح ريس

 ! ىجربتال اهل تلقو ناكمىف اهتلجاف ةيشبح ةيراج ىممو قوسلاىلا تجرخ نيطاصلا ضعي .لاق
 'جلا مهتلماعمىف صالخالاىلا ريشي ةيمجنل|تال.وأتااىف لاق لا كيلا دوعا ىتح

 تابئمؤملاو نيمؤملا هللا دعو ميكح زيزع هللا نا ف« ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 5

 ناوضرو ندع تانج ىف ةينط دو "اس اهنف نيدلاخ راهنالا اي ن 07 تتاح

 ريكا هللا ن

 مهيلع نوهي هتاركعسو ٍثوملادنع عضاوم ةسخىف ( هللا مهجريس ) ءاراشألا ل زها ضعب نعو
 هاب ندع ةنح قلخ ىلاعت هللاذاآ قدر لا نا !|نم مهن اع ظفحمو تراولا /تاركش

 04 كالمال ةعاقلاك هلاهلع ىو ةطساو ريغ نع



 مه 08 زخم

 منك مكنا مكنم لبقتي نا اهركوا اءوط اوقفنا لق و# ىلاعتو كرابش هلوق ريسفت 4

16 

 توا

16 

 ءءء

55 

 فحل

 عهدا

 الو هلوسربو هللاب اورفك مهنا الا مهتاقفن مهنم لبقت نا مهعنم امو * نيقساف اموق

 3 نوهراك مهو الا نوقفني الو ىلاسك مهو الا ةولصلا نواب

 ةيغرلا ”خيعلا نيا“ لاق: 9! :لا الئصا مهلا ةالص الو*ةالطلاف لكنكلا 55 فك ىوغلا لاو
 "ملا ابي باوثلا ءاجر ىلع ةعرفتم تادابعلا ءاداىف طاشنلاو

 مهيذعيل هللاديري اما مهدالوا الو مهلاوما كبجعت الف الع ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 5 نورفاك مهو مهسفنا قهزتو ايندلا ةومحلاىف اهب

 خلا بلفلاو ندبلاو لاملاب عاونا ةثالثب ةيدوبعلاف ةعاطلانا ملعاو

 | موق مهكلو مكتم مه امو مكنمل مهنا للاب نوفلحيو ل ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 :« نوحمجم مهو هللا اولوا الخدم وا تاراغم وا أحلم نودج ول « نوقرفي
 خا [ ىلع دوبىدرم هنوكهج تفك ىلإ تفك ٌءديد اربع هكديسرب ارز ةيواعمو ]

 13 تاقدصلاىف كازلخ نم مهنم و 8+ ىلاعتو كراس هلوق ريسفت

 | هدهاجم وا ٌةدهاشم حبق زا نناددرك نتنف نغ ىئازاب ارىطوط ] ناتشلكلا تاتكف ىدعسلا لاق

 | سولجلاب ىلا راشاف ريغصلا ريصلا ىلع سلاجوهو ليلخلا ىلع تلخد ىديصالا لاقو ا [ هدرب

 لا كيلع قيضا تلقف

 * نوطخمي مهاذا اهنم اوطعي مل ناو اوضر اهنم اوطعا ناف زج ىلاعتو كرايتهل وق ريسفت

 هلوسرو هلضف نم هللا انناؤمس هللا انيسح اولاقو هلوسرو هللا مهينا| ام اوضر مهلا ولو

 © نوبغار هللاىلا انا
 | خلا ناعالا راونا نع نطابلا ليطعتو مالسالا ناكراب هاظلانيبزت قافنلا ةيمجنلات الي وأتلافو

 لاقف هلاح نع ديزي وبا هلأسف هريس سدق ىتاطسبلا ديزب ىلا دب ىلع بان اشان نا 5ع

 'لا نيلجر الا ةلبقلا ىلا مههوجو را لف هلأ كف

 | ةفلؤملاو الع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارةفلل تاقدصلا امنا © ىلاعتو كرات هلوقريسفت

 © نيمراغلاو باقرلاىفو مهبولق

 :6 مكح ملعللاو هللانم ةضيرف ليبسلانباو هللال يبس ىفو + ىلاعتوكرايتهلوق ريسفت
 ١ خا مالسالا داوس ريثكتل ناك كلذ نا امل ةباحصلا خاجاب طقاس مهبولق ةفلؤملا مهس نا ملعاو

 | اهقرشرو اسولف هب ىرتشا الو هيطعيو ادحاو اريقف ىنتبس, مهردبب قدصتي نا دارا نم انحماشم لاق

 'لا طيحلا ىف م نيكاسملا ىلع
 مسخ .: نا الا رفاكلاو لسملا مت تناك ناو ةروك ذملا فاصوالا نع اهب ربع ىلا فاصوالا نا ملعا 6
 لوالا ماسقا ةعبرا لاملا تيب ىف ام ةلج ىواتفلا عمج ىف لاق لا مهنم مسملاب اهتصخ ثيداحالا

 | خلا تيملا ةكرتنم ذخا ام عبارلاو "لا ةيزجلا ثلاثلاو 'لا مئانغلا ىتاثلاو "جلا تاقدصلا

 ا ّن الا ةعاسالو ةليل الو مو» نم ام ) مال]|هيلع لاق م للا تاقدصىا تاقدصلا اممأ ةراشالاو

 *11( ءدانعزم ءامب نعي لع رابع قدصتب ةقدص ايف
 | نذا لق نذا وه نولوشو ىلا نوذؤي نيذلا مهنمو 0 ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت

 6 اونمآ نيذلل ةمحرو نينمؤملل نمؤيو هللاب نمؤي مكل ريخ
 نوفا< * ملا باذعمهل هللا لوسر نوذؤي نيذلاو مكنم  ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت

 هد 21 مل علما د0 0/10 دل للا

 00001 ا شا تش ا ا 2 2772220---579



 مض هال جم
 مت 2تلشىيتييئب7ْسب 20 يريريُْْْففُْساُاملا ف 665 يبي يل ل ا ا اللا ا ا ا ا

 8 نوملعت منك نا مكل ريخ ف ىلاعتو كدابت هلوق ريسفت مو |
 لوقي "لا سفنلاو لاملانم قحلابلطىف مكل ريخ سفنلا لذبو ايئدلادكرت قئاقملا رحب ىفو
 قن دق ىلاعت هللا نا امل ريغتت الو ىلثال ءادهشلاو ءايلوالاو ءايبنالا داسجا نال كلذو ربقفلا

 دوب ىفاشماما جاتسا هكامهنع هللاىضر رمع نب للادبع ىالوم عفان هكدنيوك ] لا مهنادبا |
 'لا روما تاياكحلا هذه ىفو لا [ دندنكب دينكب ارهكاجنبا تفك ندع تقو رد |

 تدعب نكلو كوعبتال ادصاق ارفسو ابيرق اضيع ناكول ف ىلاعتو كرابت هلوق ريت 4٠
 مهنا معي هللاو مهسفنا نوكلهي مكعم انيك ردع انطتسا ول هللا نوفاحيسو ةقشلا مهيلع

 6 مهل تنذا مل كنع هللاافع * نويذاكل

 *6 نيذاكلا ملعتو اوقدص نيذلا كل نيبتي ىتح م ىلاعتو كرات هلوق ريسنت | 44١

 ةنعولاقو هيصا ىف لحت حورلا هيف خفت نا لبق نيطلانم مدآ ةقلخ ا اهنا ج قوزاد

 'لا اريخ اذه لعج نا ىبر

 | اودهاجينا رخ الا مويلاو هللاب نووي نيذلا كنذاتسيال 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 449

 رخ الامويلاو هللاب نونمؤيال نيذلا كنذأتسي مبا هن نيقتملابملعهللا و مهسفناو مهلاوماب
 نكلو ةدعهلا ودع آل جورخلا اودارا وأو * نوددرتي مهر ىف مهف مهب ولق تياراو

 # مودازام-مكف اوجرخول * نيدعاقلاعم اودعقالبقو مهطبشف مهئاعبنا هللا هرك
 ناك هنامز ىف هظح هنم ذخا نف داهجلاىف هزنع لعجو نبدلا اذه رهظا ىلاعت سانا قيقش لاق |

 ا هلك هدهاش ند أ

 مكفو ةنتفلا مكنوغبي مكلالخ اوعضوالو الابخ الا إذ ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 4عس |
 ىح رومألا كل اوملقو لبق نم ةنتفلا اونا دقل * نيملاظلاب ملع هللاو مهل نوعامس

 © نوهراك مهو هللاما رهظو قا ءاح ظ

 | 6 ىتفتالو ىلذْا لوقي نم مهنمو ل ىلاعتو كدابت هلوق ريسفت 44: |
 مل نم لك نا ىلا هب راثا ىلازفلا مامالا لاق + ثيدحلا متكيال ىنزلادلو كرابملا نب ٌتادبع لاق

 هيلا ءاج ىرصبلا نسحلا نا ىور -  'لا ىنزلادلو هنا ىلع لد ةمنقلاب ىثمو ثيدحلا مكي '
 هناوخاضعب هراز ءامكحلانم ايكح نا - ذو 'لا كبف عقو انالفزا لاقو ”.يقلاب لجر

 "لا هريغ نع هربخم هريخاو ا

 6# نيرفاكلاب ةطيحمل منهج ناو اوطقس ةنتفلا ىف الأ 3 ىلاعتوكرابت هلوقريسفت غم
 جر ورحلا ىلا مالسلا هيلع 'ئىالا هاعد نيققانلانم سيق نب دجف تلزن ةي”الاذه مهضعب لاقو
 "لا داهجلاىلع هضرحو ودعلاملا

 دق اولوقب ةبيصم كبصت ناو معوت ةنس> كبصت نا و ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 وه ان هللا بتك ام الا ايصن نل لق «* نوحرف مهو اولوتيو لبق نم انما انذخا

 5 هللا ىلعو اًسلوم

 لخبلاو كايا مهدازب ميهاربا لاق . تافصلا مذا نم وهو لجرلا ل نم وزغلانع دوعقلانا مث

 | لاق ةفيذح نب مههج ىلا نع  ىكحو لا ايندلا لها دنع لخبلا اما لاق لخبلا امو لبق
 خلا ههجو تحسمو هتيأرف قمر هبزاكنا هيقسازا تدرا ءامىومو ىمع بلطا كوتمون تقلطنا

 نيين.لا ىدحا الا انب نوصي رتل هلق * نونمؤملا لكوتلف 0 ىلاعتو كرايثهلوقريسفنت 44

 «نوصيرتم مكعمانا.اوصيرتف انيديابوا هدنعنم باذعب هللا مكبيصي نا مكب صيرتن نو
 "لا ( ةبراحلاب ىنزراب دقق ايلو ىلزاها نم ) ثيدحلافو



 6 اونمآ نيذلا اهيا اي 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 49م +

 ا

/ 
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 مسي ه١ زخح

 فرش نيئمؤملا نع تعفترا دق مايالا ةسوحم نا هرسس دق ىدنفا هداتفا خيشلا ةرضح لاق

 ها رفص نه مع كش لاهطا نه 0 ىلا آللاو رردلادقعىف لاق ا مالسلا هيلع انيس"

 ضرالا ىلا ملقاثا للا ليبسيف اورفنا مكل ليقاذا كل ام »© ىلاعتو كراين هلوقريسغت 29

 2 آلاف ايندلاة 0 آلا نم ايندلا 5 ةوبحلاب متيضرأ

 ه ريدق 'ىش لك ىلع هللاو انش هورضتالو كريغ اموق لدبتسيو اهلا اباذع مكبذعي
 جحا شانتي تأ دشاب لوغشم داعم لغشب ديابدسم اريز] ثيدحلا ىف ءاجاكبلقلا ىصقت 0 ملعاو

 قاب اورفك نيذلا هج هجرخ اذا هللا ءرصن دقف هورصنت الا 48 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت <

 د راغلا ىف اه ذا نينا

 خلا نا تافص تافصب لدبتسي كلذك رخا اناوذ متاوذب لدبتي ىلاعت .هللازا ام هنا ملعا مث

 لا ةرجهلا ىف مهل ماسو هيلع هللا ىلص نذا رافخكلا ىذاب نوملسلاىلتيا املا هنا  ةصقلا ريزخمو هك ا

 تغدل ىلا ةيحلل اهظعت مهسؤر ىلع ضضفملا دابللا مجعلا ةضفار ذاحخملا ىف رسلاو مهضعب لاقو +89

2 

 خلا تولاج هبلط الل ماللاهيلع دواد للانىلع اضيا توبكتعلا جسن دقو لا راغلآىف ركبابا
 للاهحسلا ناطتعت تاوئكتعلا1)7 ظنل فاو"( ءاؤلت قاف قاع اخ 1 ) مالشلا"ةلع هلوق' اماو

 نا ناودملاةايح ىف ركذو لا خوسنم وهف رافلا ةعقو لبق ردص هلعلف حص ناف ( هولتقاف
 'لا اهفوجنمال اهدلج- جراخنم :ج رم :توبكتعلا هحسشت ام

  نزحمال هبحاصل لوَش ذا # ىلاعتو كراش هلوق ريسفت 404 |

 اوثعبو اهلفساو اهالعا ةكعي هوبلطو اوفاخو كلذ مهيلع قش َللالوسر نوكرشملا دتف ااو

 'لا هحو لك ىف رثالا نوفقي نبذلا ىا ةفاقلا

 دك اهورت+ل دونجي هدباو هلع هتنيكتي هللا ل زناف انعم هللانا #: ىلاعتو كرام هلوق ريسفت غ6 |

 هلال وسر جاع نكي وا (قفشا امهسوو لع لؤلعو) وغلا قوق: ,ا وعلل مال نيك قفل نا اح ىو

 ردص ىلا بهذا ) مالسلاهيلع لاقف راغلاف شطع ركبنا اا تقود ك ا مالسلا هيلع

 لا ( برششاف راغلا

 هللاو ايلعلاه هللا ةلكو ىلفسلا اورفك نيذلا هلك لجو ول» ىلاعتو كدابنهلوق ريسفل 485 |

 4 ك1
 لاق خلا لحاوسلا لهال اول_سرا امهنم اوسياو راغلانه شيرق فرصنا الل هنا ةصقلا ماتو

 راصنالا اريدن د ةكم قدضص حج رغو هنيدملا قدص لح دم كلا تلا لغعب لسا نيدو

 ىتح ةيعكلا له نع ةمركملا ةبرتلا كلت ج وم نافوطلا نا - ركذ خلا مهنع هللاىضر

 لا ةئيدملاب اهاسرا

 13 اودهاجو الاّقنو افافخ اورفنا هه ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 | ىلاهالاو دالوالا قئالع نع. نيدرح افافخ قحلاب اط ف بالط ل اورقنا قئاقحلار ع ىفو

 لا ةجرلاىنمالسلاهيلع هنوكىفانبال داهملازا ملعاو خلا كالمالاو لاومالاقئاوع نع نيعطقنم

 5 كلذ هللا ل سس ىف مكسفناو يلازم لع ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت هم

 ريقفلا لوش "لا سفنلا لذي ىلع قحلا ب تاطق كال قافنا مدق اعاو ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو

 كا 8 - لا ىضرلاو ةبرقلاو ةنلاىلا لصوملا قيرطلا يف ىا للا بس ,ىف ىنعف

 || ا هيف لوش اه وردا مآ ىنعزانت ىسفن نا ةيفوصلا ىدقتمنموهو طابس ١ نب فسوب ىلا دحاو

 ا 0 || ذخا نوحيح ىلا ىبتناف اهحتفيل ىراع ةدلب ن ره ملسع نس ةستق اند 0 ىحو 1

 مسملا لحان وهو هفرعي صخش ةروصف سيلب | 5 مهضعل نازك قرود لا نذسلا

 دست 2 حصص مسصقت صحت محل 20 ع عل ٠ 7 كتف ع ض7 تفقفام ص م سب -



 مهي ه٠ 2

 ةضفلاو بهذلا نوزتكي نيذلاو .هللا ليبس نع نودصيو وف ىلاعتو كداب هلوق ريسغت ْ
 اه ىوكتف مهجران ىف اهيلعىهحي موي * ملا باذعب مهرشبف هللا ليبسف اهتوقفنسالو
 هي مك ام اوقوذف مكسفنال متزتكام اذه مهروهظو مهبونجو مههابج
 لا ةضفلاوبهذلاو دوعلاةرجشالا اهبف ءىش لك هل كب ةنجلا نم مالسلاهيلعمدآ جررخ امل  لاقب -

 « نوزنكت # ىلاعتو كرايت ةلوق ريس 419
 ةاكرلا نيب قرفلاو "لا ءاضعالا ةمعنل ركش جحلاو ةالصلاو موصلا نا 1 لااازةمفنل ركش | ةاكزلانا ٍلعاو لا منهج راثىف اهيلع ىحاالا هتاكذ ىدؤيال ناك نحاتمرماش) كيدخلاف و |

 'لا ىوتفلاهيلعو ىروف ليقو ىرمم ةاكرلاضارتفا ءاهقفلالاق خلا رطفلاةقدصو
 للا باتك ىف ارهش رسثع انثا .هللادنع روهشلا ةدع نأ 98 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت | 4٠٠

 6 ضرالاو تاومسلاقلخ موي
 عيبرلاو 'ل|كلذب ايمسف ناعيبرلااماو لا كلذب ىمسفرفساماو ا كاذب ىمسف م اا
 اضيا وهف ةنمزالا عيبر اماو هلا نارهش وهف روهشلا عبر اما 'لا نانثا برعلا دنع 0

 "لا كلذب ىمسفنابعش اماو *لا كلذبىمسفبجر اماو كاذب ايهسفنايداملااماو حلا نانثا
 6 مرح ةعبرا اهنم له ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت 5

 لا كاذب ىمسف ةجحلاوذ اماو 'لا كلذب ىمسف ةدعقلاوذ اماو 'لا ك'ذبىمسف لاوش اماو جلا ةفاضالاب ناضمر رهش وه ىلعلا عيولتلا ىف لاق *لا رملا ةدشل كلذب ىمسف ناضمر اماو
 ىلع ملعلا لها ضعب ملكت ىلايالاو ر وهشلاو مايالا لئاضف ىف ىلآاللاو رردالادقع باتك يف لاقو

 ا روهشلا ءامسا ىناعم

 6 ةفاكن بكر هشملا |ولتاق و مكسفن | نيف اودلظتالف مقلا نيدلا كلذ#ب ىلاعتوكرابتهلوق ريسفن 1*5
 لا ناضمر رهش ةيلضفا ىلع ملعلا لها قفتاو :لا تاحلاصلا ] لامجالالضاوفب تالضافلا تاقوإلاىف هلمعتسا ادبع بحا اذا ىلاعت آنا ةيدمحلا رارسألا فو

 ا

 ات جب

 4 نيقتملا عم هللازا اوملعاو ةفاك مكتولتاقي م 98 ىلاعتو كرابن هلوق ريسفنت 455 |
 داهلافيسوهو نطاب فيسو ىروصلا داهلا في سوهو ىهاظ فيس نافيس فيسلانا ماعاو
 تحت ةنلا باوبا نا ) ثيدحلافو لا ءادعالاعم ةدهاجلاىلع ثح ةيتألاؤف خلا ىونعملا
 'لا ( فويسلا لالظ
 46 ةدايز ”ىسنلا امنا قف ىلاعتو كرابش هلوق ريغ
 ارهشرببع ا 0 لزالا ىف ( تادنع ) روهشلا ةددع ديدعت ىا » روهشلا ةدعنا 0 ةراشالاو
 تراغو لتقب تيلهاج ل ها عابط هكدناهدروا ] ىشاكلالاق *لا للا َلَع ىف 6 هللا تاننكق |

 خا دوب هدش قرين الع
 اماع هنومرحيو اماع هتولحي اورفك نيذلا هب لضي رفكلاف إف ىلاعتوكرابتهلوق ريسفت ظ ا

 ىدهال هللاو مهلامعا ءوس مهل نيذ لا مرح ام اولحيف هللا مرح ام ةدع اوئطاوبل
 5 نيرفاكلا مولا

 روشالا مهدنع تواست ثيحملا نامزلا اذه ىف سانلاتاحماسم تغلب ريدقلا تلادعاس ريقفلا لوقب
 ىودعال ) مالسلاهيلع هلوق ىف ةراشالا هيلا تعقو روك ذملا *ىسنلانا مث لا اهريغو مرحلا
 2 ( رفص الو ةماهالو

 2 1 كم افلح ل لا مرحانا اديدج تتكمرحلا ىف ترفاسزا لاقف ةنسلالواىف رفلادارا بارعالا ضءبنا ىحتي لا ناليوأت هيفف : رفص الو ) هلوقاماو ملا ناليوأت هينف فيفختلاب ( ةماهالو ) هلوق اماو لا بابسالا هذه ضعب ةرشابم زوجتف هردقو هلاضقب ناعالاو هلاىلع لكوتلا ىوق اذا اماو
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 كا

 كرا

 كلر ١
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 كراحأ

 ااا

 مهي هي زعم

 يك اذه مهماع دعل مارحلا

 لعا ريةفلالوقب لا سلا فالخم ابنج دجسلالوخد نم عنمالو ىدذلا ماكحا ىف .هابشالا ف لاق
 ا رفاكللا كنا نو: دجتسملا"لاؤخاد زم عنمي ملسحا بالا نا:قاةمكتملا

 هللانا ءاشنا هلضف نم هللا مك دغل فوسف ةليع_مكفخ ناو 82 ىلاعتو كرات هلوق ريسفك

 ه2 يح ماع
 مايا ةريشع مرا ىف ةيص تعج لاق هنع هللا ىضر ىرصبلا بوقمي ىنا خيسشلا نع - ىور -

 نا ىلا ناسنالا نع فيلكتلا لق مفر دق ىلاعت لانا ىلا ةراشا ةيتالاىفو *لا اقعض خاححوف

 "حلا بلاقلا لامكتسا غلبي

 نومرحبالو رخ الا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا ولتاق 4: ىلاعتو كرابت هلوقريسفت

 ْ اوطعي ىتح تاعشكلا اونوا نيذلا نم قحلا نيد نوئيدي الو هلوسرو هللا مرح ام

 * دي نع ةيزجلا

 6 نوسغاص معو 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 دجسملا اوبرقي الف سو نوكرشملا اما اونما نيذلااهيا اي + ىلاعتو كايت هلوق ريسفت

 | نولتاقب رخآ عولو 4 اوءلسي ىتح نواتاةي مهنم عون . عاولا ةثالث رافكلا نا ملعاو

 ىلعف خااسوح اوسمإ نبدلا ةرفكلا مهنم ثلاثلا عونلاو خا ةيزلا اوطعيوا اوملسي ىح

 ةعبارلا ةنسلانم انبآر ريقفلال وتب "خا هباتكىف ىلاهتهللادحام اودعتيال نا نيملستملاو ةالولا

 ا رافكلا ءالكسا ند كفلالاو ةعاملا كعب ىلوالا ةئحسلا ىفو نآآلا اذه أ فلالا كعب نيعستلاو

 ا لا ًادغنوكي اذ امد>!ىردالوانابق دحا هرب ملام خضمالاو .دوشالا خلا لغو ةيموزلادالالا لع

 هللا نا ريع دوهملا تلاقو ةىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 2 ىزور طن حلا, ةاظدلا لك سأر اءندلا بح ناف اهتبحمو ايندلا قحلالها لع شا مح اعنا

 ا 4 ةاروتلا فرعي دحا مومف قس و ,مثءاملع لتق لجان ىب ىلع رهظ ص ىلب ايلا رصن تعب نا

 | مههاوفاب مهلوق كلذ هللانبا حيسملا ىرإصنلا تلاقو  ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 | مهرابحا اوذخلا « نوكفؤي ىتأ هللا مهلئاق لبق نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي

 ادحاو اهلا اوديعيل الا اورصا امو مى نا حبسملاو هللا نود نم ايابرا مهلاهرو

 مت نا الا هللا ىبأيو مههاوفاب هللارون وئفطينا نوديري 8 ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت

 ىلع هرهظبل قا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا وه * نورفاكلا هرك واو هرون

 6 نوكرمشملا هرك ولو هلك نيدلا

 | ىسيع لوزن دنع متأو ادا ديازتلاىلع نوكتت نايدالارئاس ىلع قحلانيد ةبلغو خيشلانبا لاق

 مهشيج ريا سا تنكف نومهلسملاان|نغ هنا ىالسا بيسناك لاق مورلا صضءبنعو ا مالسلا هيلع

 | خلا ةقاسااىف ةارنغ تدجوف

 | نولك أيل نابهرلاو رابحالا نم اريثك نا اونما نيذلااهيا اب وله ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 6 لطابلاب سانلا لاوما

 لا زوللا هبشي ارم لمحم ةرجش ابيفتيأر ةئيدهىلا تاصوف دنهلادالب تلخد خ ويشلا ضعب لاق

 - ثلاثاا دلخلا ترس رف 25 )



 مد 5/4 زج-

 لوخدلا اهنمو خلا دجاسملاف حيباصملانم راثكتسالاب بتكانإ نومألملا انيمالات مهضعب نعو | ٠٠+
 , اع اهتانص” اهو جلا كلذ وحلو مولعلا ةساردو ىكذلاو ةدانعلاو .ثكملاو انف دوعنلاو

 ةيدوبعلافقاوم ىهىتلا دجاسملا ةرامع هريس سدق ىريشقلا مامالا لاق ا ايندلا ثيدك هلنبت

 خلا ةيرسشبلا ناطوا بيرغت. الا ىتأتتال

 للاب نمآ نك مازحا دجسملا ةدامعو احلا ةياقس متلعجأ ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 01 |

 نيذلاو *نيملاظلاموقلا ىده الهللاو هللادنعنووتسال هللا لييس ىف دهاحو رخ ًالامويلاو

 *كئلواو هللادنع ةجرد مظعامهسفناو مهلاوماب هللا ليبسىف اودهاجو اورجاهو اونما
 لعب لمجاالنا"ىلابا امر لحجر .لاقق. هللا ل وسرت !سسنم دنع تنك,لاق .نيشب.'نب :نإمغتلا ا ىورو

 '*ّلا مارا دجسملا رمعا نا دعب المع لمعا ال نا ىلابا ام رخآ لاقو جاحلاّقسانا |

 تانجو ناوضرو هنم ةمحرب مهبر معرشبي * نوزت افلا مم ق#ىلاعتوكرابت هلوقريسفت 407 |
 هي مظع رجا هدنع هللازأ ادبا اهيف نيدلاخ + مقم محن ايف مهل |

 ىرسلا لاق .'خلا .مهتاءاطو مهلامعاىف نينمؤملا نوواسي ال ىلجلا رفكلاب رافكلا نا ام هنا معا

 هل ىف خلا ةيهاجلاو ةيلاملا ظوظحلا هذه عمجو امندلاىف ام عسيمج نم سفنلا ظ وظح كرت دهزلا

 لا هب فظنتا ءالخلا ف ءام ىل اولعجا لاقف هسفننع :ةكلم هتدوار ليئارسا ىبنم ادباع نا

 نا ءايلوا مكناوخاو كابا اوذختال اونمآ نيذلا اها اي لف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت ع.

 ناكنا لق * نوملاظلا مه كئلواف مكْنم مهلوتي نمو ناميالاىلع رفكلا اوبحتسا

 نوشخت ةراجنو اهومتقرتقا لاوماو مكتريشعو مكجاوزاو مكتاوخاو ؟قانباو موب
 اوصيرتف هلسسىف داهجو هلوسرو هللا نم مكللا بحاأ اهنوضرت نكياشتمو اهذاشكرا

 ه« نيقسافلا موقلا .ىدهءال هللاو هرمأب هللاىتأي ىتح
 11نيعرولاد اهزلا نماننامز ناوخا تعبت” و ل كناف ليلق لقاالا هنم صاخت الديدش ديعوةميركلا.ةي”الاىفو

 ىف لاق 'لا هتعي رش نع مفدلاو عنملاىا بذلاو هتئس ةرصن مالسلاهيلع هتيتنمو ىضاقلاّلاق 4 4٠

 لا ةروكذملاءايشالاهذهىف هللاةبحم دادعتسا فرصْناَو ىلاعت هللا ةبحم وه نبدلالصا تاليوأا
 يمكن رك مكب اذا نينح مويوةريثكن طاوهىف هللا كر رصندقل 8:ىلاعتو كرايتهلوقريسفت 4٠6

 اهحتف ليقو مايا'ةثالث هنم تيقب دقو ناضمر رخاواىف ةكم حتف مالسااهيلع هنا - ىور -
 لا ناضمر نم تضم ةليا ةرسشع ثالثل

 تبحر امي :ضرالا-مكيلع تقاضو ًايسش ”مكنع نغت ملف 9: ىلاعتو كابن هلوق راكم 45

 هك نيربدم متلو مث
 ملا ةتامثلا او رهظاو ةكم لها نم موق كاذب رسو ةكم مهمزبنم ىا مهلف خلي هنا - ىود -

 هياهو رت+ل ادونج لزناو نينم ملا ىلعو هل وسر ىلع هتنيكس هللا لزنا مث وله ىم اعتو كر ايت هلوقريسفت 2
 هللاب وسي مث * نيرفاكلا ءازج كلذو اورفك نرذلا بذعو ة#ىلاعتوكرابن هلوق ريسفت

 © محر روفغ هللاو ءاشإ نه ىلع كلذ دعب نه 4 ا 0 ىلإ 5

 لا مالسالا ىلع هوعيابو هللالوسر اًواح مهنه اكان نا - ىور

 ىف اوناك ةعقاولا كلت ىف ملسو هيلع للادص هلال وسر شع ناز ايم .تاواشا: ةصقلا ف #2 4
 اوبكترا دق مهنالةريبكلا لمع ناو ناعالانمجرخمال نمؤملانا اهنهو لا ةوقلاو ةرثكلا ةياغ
 نا اهنمو خجلا نطاوملانم نطومهىف طق مزه ل مسو هيلع ىل اعت هللا ىبص هنأ اهنمو حا ةريبكلا

 رابحالا بعك لاق خلا هسفن هيف ءرملا دهاجمو هردق فرعي نا ىن.أإي فيرش ربش ةدمعقلا اذ
 'ملا مرحلا ربشالا هيلا هبحاف نامزلا ّاراتخا هنع للاى ذر



 | ماقاو رخ آلا مويلاو هللاب نمأ نم هللادجاسم رمعب امنا 88 ىلاعتو كرام هلوق ريت «وم ا

 مك كلا

 | ءاس مهنا هلّيَس نع اودصف اليلق انت هللاتاياب اورتشا ب ىلاعتو كرات هلوقريسفت مويا |

 اوماقاو اونانناف 03 نودتعملا كئلواو ةمذو الا نمؤمىف نوقريال *نولمعل اوناكام

 | اوثكتناو * نوملعي موقل تاي آلالصفنو نيدلاف مكتاوخاف ةوكزلا اونا و ةولصلا
 آ 6 رفكلا ةمئا اولتاقف مكشيديف اوئعطو مهدهع دعب نه مهئاعيا

 © نوهتني مهلعل مهل ناعيا ال مهنا + ىلاعتو كرابن هلوق ريسفا مورس
 | ىدادحلالات *خا هلعفيف ىعرش جيم ضرغ هل نوكينا ىن لعافلازاىلا ةراشا هيف لوقا
 لاق “لا دهعلا اوضقن دنق هيلع مهودهاع امم أيش 'اوفلاخ ىم دهعلال ها. نا نايب ةين الاف
 لاق خلا هلتق زاج ءاردزاو هباعىا مالسالاف نعط اذا ىذلاناىلع ليلد ةبالاىف خيشلانبا

 'لا مالسلاهيلع هبسب حرص اذا ىذلا نييدهملا ةيدهىف ىلج ىخا ىلوملا

 6 مهناعي اودكد .ايكوت نواتاقت الا 8 ىلاعتو كراش هلوق ريسفت 85

 أ هلعف ءاولس رفك ءاشالا نم *ناك ى' ئابو .انيش تافحتسالانا لع“ ةمالا كعمتحْلا دقاقلا ملعاو

 وه نيدلاف"نمطلا ا" تاي“الا"تانراتتشا نمو اناث ةتئارع ذهل لمفامأ !لااعخلتاةعالدأ !؟ ران
 بولقلا مه نامالا ةمثا نا م سوفنلا مه رفكلا ةمئاو بلطلاو كواسلا بهذم ىلع راكنالا

 جا سوفنلاو حاورالاو

 | منوشخم ا ةرم لوا ودب مهو لوسرلا جارخاب اومعو قه ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت موو

 أ كرصنيو محزخمو مكيدياب هللامهيذعي معولتاق + نينمؤم متنكنا هوشختنا قحا لف
 هللاو ءاشل نم ىلع هللاب وسو مهبولق ظيغ بهذيو 3 نيم ٌومموق رودص مكاو مهيلع

 13 مكس اودهاج نيذلا هللا لعب امو رعت ميسح ما * مكح ميلع

 ةجيلو نينمؤلاالو هلوسر الو هللازود نم اوذ ملو © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت و5

 © نيكر شحال ناك ام * نولمعت امي ريبخ هللاو

 ابستحم هلال بسيف موب طابرل ) ملسو هيلع ٌتلايلص للالوسر لاق داهجلاىلع ثح ةي“آلا ىفو

 *لا ( ةئس ةئام ةدابعزم ارجا مظعاو ٌسادنع لضفا: ناضمر ربش ريغ نم

 رفكلاب مهسفنا ىلع نيدهاش هللادجاسم اورمعي نا 98 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت مدرب

 © نودلاخ مهرانلا فو مهلامعا تطبح كئاوا

000 
 |  نيدتهملانم اونوكي نا كئلوا ىسعف هللاالا شخ ملو ةوكزلا ىف او ةولصلا

 لبقت ل ىصوا ولو نيءلسملا دجسم ةرامع نم نوعونمم رافكلا نا ىلع ةيألاتلد ىدحاولا لاق

 ديدجتو ءانبلا اهنم اعاونا مت دجاناللا ةرامع نا ملعاو *لا ةيفنحلا نيب هيلع عمج وهو هتيصو
 "لا انم مدهتا 8

 باتكلا اذكو هوحتوا ةلغلا ةرومطم وا باودلا لبطصا دجسملا لعجنم سانلانم ريقفلا لوقب "9
 أ اهقعاو لا رفسلاىفثالثو رضحلاىف ثالث ةءورملانه تس هنع هللا ىضر ىلع لاق ا هوحنو

 ظ هذه تافورعم رثكا ءايحالافو لا شرفااب اهنيرزت اهنمو لا اهفيظنتو اهدنكىا اهق

 | جا لئاحالب ضرالا ىلع ىلهينا هل بحتسي ءاهقفلا لاق ا ةباحصلارصعىف تانكش رامصعالا

 ماشلا جارخ لثم هنيبزت ىف قشمد دجسس ةرامع ىلع قفنا كلملادبع نب ديلولانا - 0ك

 ما عومشلاو حيمباصما جارساو دجاسملاف ليدانفلا قلعت اهنمو خلا تاممتالث



 2 ا 3 ديس زل 77 ا _-07077ب707070707070ب07ب7ب7ب777س7سصصل

 6 ربكألا جلا موي سانلاىلا هلوسرو هللا نم ناذاو لف ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 | ايندلا مث تدبعو املا ىوولا تذختا ىلا ةكرشلا ةدرمتملا سوفنلا ىلا ةعركلا ةي "الا ةراشاو

 انك

 الوان

 سرك

 مال

 مسايا ١

 *مح ا

 سوما

 سا

 فخ

 مدي 4" زخم

 “لا بلقإاو حورلا اهنداهف

 مكلريخ وهف 'منن ناف هلوسرو نيكرشملانم ”ىرب هللانا له ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت

 نيذلاالا #3 ملا باذعب اورفكنيذلارشبو هللا ىزحعم ريغ مكنا اوملعاف ماو ناو

 , * مهدهع مهيلا اوعاف ادحا مكلع اورهاظي مو أيش كوصقني مل مث نيكرشملا نم متدهاع
 لا هريغو ةرايزلا فاوطك جحلا ناكرا هيف مت_ هناف ديعاا مو» هنا اعدحا .نالوق هيفو

 6 نيقتملا بحب هللا نا مهتدم ىلا إي ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 ةبعك ىلا لوصولا مو» رغصالا جمهلاو لاصولا ةيعك ىلا لوصولا مون ربكالا جحلا نا ملعاو

 قح ةوعءدلاةما بولق ىف اوب> نفكلا لمح ىلاعت هللانا| فزعي هنمو ريقفلا لوش ا بلقلا

 ”حا هوضغبا َىَح مهبولة ىف | ناعرالا لدجو هوب>ا

 مهومدجو ثمح نيك رشملا اواتئاف مر ارهشالا خلسنا اذاف ة:ىلاعتو كرات هلوقريسفت

 5 5و ةولصلااوماقاو اوبانناف كددص سه لك مهل اودعقاو مهورصحاو مهودخو

 # مهليس اولخف

 ىلا داع اذاف املسم نوكي هناسل ىلع مالسالا ةلكىرجأف مالسالاىلع ةركا اذا رفاكلاءاهقفلا لاق
 حا لتقبال رفكلا

 كراحتسا نورمان دحا ناو * محر روفغ هللا نا 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسفل

 هللا مالك عوسإ ىد هرحاق

 | لا نطابلا فيسلاب ةيصاعلا سوفنلا ىلتق اءاو ىهاظلا فيسلاب ةكرسشلا سوفنلا ىلتق اما لت اف

 ريقفلا لوشب "ا كاوه كتدهاجم لاق لضفأ دايطا ىأ امهنع هللا ذر ىلع نب نيسحلل لبق
 ا

 لا اهماكحاي لمعلاو ةعيرضشلا

 | نوكي فيك * نوملعي ال موق مهنأب كلذ هنمأم هغلبا مث لي ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 ( هلا نوماعي ال موق اهتافصو سقتلا اذكف "ٌساماكحا نوكلقي العوق رافكلا نا اك ملعاو

 حلا خيشلاةبوتنم نسحا باشلا ةيونناف رافغتسالاو ةبوتلاىلا عراسينا دبع! ىنبطو حلا هفاطلاو

 مكل اوماقتسا اف مارا دج ملادنع متدهاع نيذلاالا ك: ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 ةمذالو الا مكف اوبقريال مكلع اورهظي ناو فيك * نيقتملا بح هللانا مهل اوميقتساف
 4 مهبولق ىنأتو ميهاوفاب كنور

 ” نوقساف مهرثك او © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 ذاعماي ) لاقف قالخالا ما ةعماج ةيصون اذاعءم مسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىصوا دقو

 | ةبثرعب هقالطا ىف ديقتم وهف بلاطملا ةياهنو بتارملا ةءاغ ىلا غلب ناو كلاسلانا اذه نه رزاع

 ا اهعاوبمثو ايندلاىلا ةلايمتلمحو تايلفل ان م تقاَحت سفتلان ا ملعا ثيدحلا ( للاىوقتب كيصروا

 | ىف روذا تنكف لالا نم,الا لك 1 ال نا اتقو تدقع هرس سدق ىلبشلا لاق خلا اهتاذاو

 *ملا ةماركلا روهظ لوالا . نيش ةياكحلا هذهىف ريقنلالوقب لا ىراربا



 ماعنالا ةروس دمه م0/ د

 | لاخلا ءوس لك نم ايندلاماىف هيلع مه ام عم ناميالل مهقيفوتب ندلا ماىف نيتمؤملاءارقفل
 ! عيدبلا لماكل انوتفلا كلذ ىنعملاو ةماخفلا نم ةراشالا مسا هدافا ام دك أد ةمحقم فاكلاو |

 | نيرخ ًالاانمدق ثيح ريغ نوتقال مهضعبب سانلا ضعب ىا #4 ضعبب مهضعب و انيلتباىا انتف
 ةيقاعلل ماللا 6 اولوقبل ِ* ايلكامدقت ايندلا ماىف مهيلع نيمدقتملا نيلوالا ىلع ايندلا ماىف
 ارت مهل نيرقحم نرخآلا ىلا نيريشم نولوالا ضعبلا لوم نا معرما ةبقاع نوكل"عار|
 | هللانمءالؤهأ 9 ةقبقح لضفتلا طانموهامج ايماعتو ىويندلا شحافلا توافتلانم امهينامملا |
 | نومدقتملانحتو اننودنم ىلاعتهدنع مهدمسيإملو قملا ةباصال مهقفوناي انتي نم عهبلع |
 | مهلوق ةقيرط ىلع اسار نملا عوقو راكنا كلذب مهضرغو ءارقفلاو ديبعلا مهو ءاسؤرلاو |

 هيلع ضارتعالاق يرطب هعوقوب فارتعالاعم مهيلع نون. ىلاريقحنال هيلا انوفبسام اريخ ناكول |

 ىنقبسدق لاقو يسن ا فتاو فكتتساهلبق هس ادق عضو لا ىلارظن : اذا فيرسشلان ا لكلا لاق * ىلاعت
 هللا سبلأ ىا هللاطباو كلذ مهلوقلدر <« نيركاشلاب رعابشا سيلأ قه عسيالف مالسالاب اذه
 ءافعضلا كلوا نا ىلا ةراشا هبفو . مهيلع هماعنا اودعبتست ىتح همعنل نيركاشلاب ملعاب

 كلذ ىلع ىلاعت هلزوركاش ناميالا قيفوتلاو نا رقلا ليزنتىف ىلاعت هللاةمعت قمل نوفراع
 | مهضعب انف كلذكو ١ ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاق © هلك كلذ نم لزعع نيلئاقلاناب ضيرعتو
 مناف لوضفملا ريصيلو لضافلا ركشتلف لضافلاب لوضفملاو لوضفملاب لضافلا ىنعي ©« ضعبب |

 لوضفملاو لضفلا لينىف ىسدقف لوضقملاريصناو .لضفلا لاوزا ضرعت دقف لضافلاركشي
 ةراكعم ناولسناف ربصلا ف بوباعم ركشلا ف ناولس ناكر كاشلا لضافلا عم ىوتسيرباصلا
 ىف نييواستم ةيدوبعلا لامعا ةرود نع هزجت عم بوباو وه ناك ةيدوبعلا ىف هلامتا ةروص

 | ىلع هلضف ةيؤر لوضفملل لضافلا ةنفف (دبعلا من ) امهنم دحاول ركل لاقف ةيدبعلا عت ماقم ْ
 | هلضف ىلع ههسح لضافلا ىف لوضفملا هنقو هلضف ىف هنع هقح عمو ه هريقحلو لوضفملا

 | قلخلا نم ءاطعلاو عملا ىأروا قل وقل ال هنييلشفا نمر هنح عم ل «لمفنلوو |
 | لاق * هديريام الا ديري الو هللا هراتخا ام رام نا لقاعلا ىلعف * ريغال عناملاو ىطعملا وهو

 لوا .٠ تتياهج و هيبازرب ,ثدارا كعدروا نازسالا تفك رب ]) ىنزافلا هريسف قر ققاكلا
 رد تساّريحودنا ناشنو 4 ايثدلا ضرع نوديرت ىلاعت لاق 5 ) ضحم ىاسد تدارا

 ا مودو ٠ ندومت ضارعا ناناملسمو ناشيورد زاو ندو» ىضار نيد ناصقنب ايند “ىندايز
 | ودزنن او ( اهبعس اهل ىتسو ةرخآلا دارا نمو ىلاعت لاق م ) يم را تدارا

 | ناشيورد ىورب تفلاو تسئاّؤوم ردو نداداضر اينثد ناصقنب نيد ”ىتمالس رد دراد تمالع

 نينوكرسر, ىاب نا ناشنو (ههجو نوديري ىلاعت لاق م ) ضحمقح تدارا موس .نداشك'
 اي لوب دروح نافيا ن داع

 شكرد مدو وشهقسغ انف رحم رد « شك رد ملاعب ىطخ ىهاوخ ادام
 لق م هنم نوديري الو هنوديري مهو هنم نوديري لكف ىلاعت ههجو نودير مهف

 ركام ىردو ىلؤس ومكلصوو * تنهذدموأ نيدو لؤس هل لكو



 مده + ٍباسلا ءزجلا

 بابخو رامعو بيهص لثم نينمؤملا ءارقف فيرشلا هسلجيىف اوأر نيح ِلسو هيلع هللا ىلص

 فوص باج مهيلع ناكو مهباج حاوداو دبعالا ءالؤه تدرطول مهريغو ناملسو لالبو

 مهقاف كانّتَج نحاذاف اولاقف (نينمؤملادراطب اناام) مالسلاهلعلاقف كانثداحو كانسلاجل ريغال

 انقاذاف ءالؤه عم انارتزا ىحتسنف كيتأت برعلا دوفو ناف اناضف برعلا فرعي ىتح انع

 ىلاعت هللا لزتاف مهنامياىف اعمط "كلذ لعفينا مالسلاهىلع مهف تْئشنا كعم مهدعقاف كسلجت نع

 هبلسراامف هقرطنال عيضو ىلع اهرشالو ربقف ىلع انغ لضفننا بحالهنا هملعي ةب الادذه

 هك ارئاشيورد نا دوخ سلحجيزا نام ] ةسرافلابو داعب الادرطلاو . ايندلالاوحا نود نيدلا
 نيتقولا رك ذب دارملاو [ هاكتابشو دادماب .دننكم وارك ذو اردوخ راكدرورب دنناوخسم

 #« نوديري 8 (ىقركذنم سيلجانا) لاقاك هللا عم هسواج ماد هرك ذ ماد نمو ماودلا

 ريمض نم لاح .ايندلا ضارغا نم أشال هاضرو ىلاعت 6 ههجو 8 مهتدابعو مهركذب
 مالا كالم هنا ىلع اهبنت ضالخالاب ءاعدلا دبقو هل نيصلخم ىلاعت هنوعدي ىا نوعدي

 تسويزغمىبز دبآ هج هنركو * تسوكت تين صالخاب تدابع
 '”ىشنم مهباسحن نم كيلعام 9 داعبالل ىفانملا مارك الا تابجوم ىوقا نم هناب اراعشاو

 مهفصو ىلع نيلسملاءارقف نعطىف نوكرشملا رصتقرملال * '”ىشنم مهيلع كباسح نم امو

 كتيدنع نوراع مهف الاو بيسلااذهب اسوبلمو الوك أم كدنع نودجي مهنال كنيد اولبقو
 سبل ىا (كيلعام)لاقف مهلبواقا نم مهدرطل افوسمهنوكمهوتب ىسعام ىلاعتّللا عفدكب ناميالاو |

 هلوقب اك ىض ص ريغنطاب مهل ناكناو نيقتملاةمسب مهماستا وهو مهلاحهاظ رابتعا الا كيلع

 باسح ىلع ةيترملا ةرضملا نال كيلاال مهيلا الا عجرتال مهناميا باسح ةرضف نوكرسشملا

 هللاىلص هللالوسر بيشتو رافكلا مط عقد هنم دوصقملاف اهريغىلا ال اهيلا ةدئاع سفن لك

 مهباسح نمو ىننلا ىلع اهدامعال مهلعو كيلع لعاف وهو ةداز 'ىش نم هلوقىف نم
 ىلاعت هلوق رك ذو دوعسلاوبا ىلوملا لاق * الح تراصف تمدق مث ”ىثل ةفص كباسح نمو

 مهماسح نوك ءافتنانايبىف ةغلابملا هلبقام متدق باوجلانا عم ( ىثنم مهيلع كناسح نمامو ))
 مهملع مالسلاهيلع هباسح نوك ءافتناوهو الاصا هيف ةهبشالام كلسىف همظنب مالسلاهيلع هيلع

 وحن ىنلاباوج 6 مهدرطتف 98 (نومدقتسيالو ةعاسزورخآتسالا ىلاعتهلوق ةّقرط ىلع
 وهر قانا هنيس ءاقتنال كيزيحتلا ءافقناب ىلا, نوكينإ, لع ركدجتف ”ىضنم ايبدحتلا انام
 بطاخلا ىلع ةرقتسم مهباسح ةرضم تناكول هناف ليبقلا اذهنم ةميركلا ةيآلاو ناينالا
 عشب ىتح عقاو ريغ ببسلا اذهناب مك هنااىف نهولا مهوتينم داعبال ابس كلذ ناكل

 ةياآلا (نيذلا درطتالوإ وهو ىهنلاباوج ه6 نيملاظلا ن٠ نوكتف 8# درطلاوه ىذلا هببسنم
 ىلاعت هميدقت نع ةرايعوه ىذلا لعفلا نم هدعبام ردصم ىلا ةراشا كلذ ه6 انف كلذكو »

 ( ءارقفل )

 | كدنع اوعمتجاانا مهنا دممحاي اولاق ثيح اضيا مهنامياىف اونيط لب نيك اسمو ىلاوم مهنوكب



 ماعتالا ةروس مهج "6 وح

 | ةراشالاو * ىصاعملاو رفكلااوقتيوا تاعاطلا لمعو هبف مهامع مهعالقاب هللااوقتي ىل مهرذنا
 ىدنعمك] لوقا ال لقال لاقف مهلوقع ردق ىلع رافكلا ملكنا مالسلاهللع هنن ما ىلاعتةللانا

 هدنعناكدقو اهتايهامو ءايشالا قئاقح لع ىهو مكألوقاال نكلو ىدنع اهنا ىلع (هللانئازخ

 هلوق ىف( ماك ءايشالا انرا) مالسل اهيلعهلوق ةباحا ىفو مهسفنا فو قاف آلا ىف اننايآ مهيرنس ةءاراىف

 خشلاةرضحلاق * هللا نئازخ ىدنعس يل لقزاالا ىلاعت هللا,ماامو (ملكلا عماوج تيوا)
 بلقلا ءاذغ وه ىذلا قئاقحلا نايب ىنعي « رارسالا رذيتالو » رهطالا هرسس سدق ربك الا

 ءالؤه دادعتسا ضراىف ىنعي « نامت ضراىف » مسجلا ةطنخلا ىنعي ءارمسلاك حورلاو |

 ىلوملل صوصفلا حرشىفام ءاشالا عيمجىف هنودهاشيالو قحلا نورصبيال نيذلا فئاوطلا

 هريس سدقا ىدعسلا لاق#: هر نسدق ىاخلا |

 موب هروشرد محن دوش عياض هك م مولع زأ تفك هلفساب تسغلرد ا

 لاق دقو قحلا مالعاب نوكسس امعو ىضم امع ربخي ناك مسودهيلع هللاىلص هناف بيغلا معا الو
 هللا نا لاقنف (نوكسامو ناك ام تملع ةرطق قلحىف ترطق) جارعملا ةليل مالسلاهيلع

 كلملا ماقمنعتربع دق تنك ناو كلم ىنا مكل لوقاالو باصا اهف أطخا دقف بغلا رسيال ٠
 هرسسدق ىدعسلا لاق اك : تقرحال ةلمتا بوندول لاقف مدقت لّساربْل تلق نيح

 تشذكرد كلمزا هاجو نيكمج «* تشذكرب كلفزا تسشنرب ىش
 دنامزاب وزا ليربح هردسرد هك + دنارب تبرق همرد را ناك :

 كلم هفف ىنعسيال دقو هللا عم ىلامئىلاوحاو ىتاماقم نع كربخاال ىنعي ىلا ىحوبام الا عبتانا

 هنع كرئاصب هللا ىمعا امع كربلا فنكو مكربخا نا ىلا ىحوي امعالا لسرم ىنالو برقم
 نيذلاىناعملاو قئاقحلا هذهب ربخا ىنعي هبرذناو لاقمت ريصبلاو ىمعالا ىوتسيالف ريصب هباناو

 ىلا لوصولا ىف مهل سيل مهل ققحتو ةيانعلاتابذجب مهب ىلا اورسحينا نوجري ىا نوفاخم
 تايذجبب الا نكميال لوصولاال ءادنالا نم ىنعي عبفشالو ءابلوالا نم ىنعي ىلو هنود نم هللا

 تجرخ هرسسدق ىطقسلا ىرسسلالاق * لوصولا بلطف هللاب هللاىوسامع نوقتي مهلعل قحلا
 تبغ ناو ىتوذؤيال اموق سلاجا لاق انه عنصت ”ىش ىأ هل تلقف لولهب اذاف رباقملاىلا اموب

 كوش اشناو ”ىلوف'امئاخ نّوكت ,ةلتلقف ىواتنال

 عبشيس اموي عوجلا ليوط ناو * قتلا لمسنم عوجلاناف عوج
 ادغىلع ضرعلل اونيزت كلملامهل لاق دنجلثم مهريغ نود هبهللا مهنيزامو نيمحاصلا لثم لبق

 دنجلادنع سيل هدنع ةنيزب رسلاىف كلملالسري مث عفرا ىدنع هتلزنم تناكنسحا هتئيز تناكنذ

 ارد مزعل دنع دتطا اشاد افلا ةقيرح ا ردووت 36 عاما فكلغ نريد طداهرك ١
 اوفصينا مهل ةجاحالو ةكزلا لاوحالاو ةحلاصلالامعالل ىلاعتةللا مهقفو,نم لثم اذهف كلملا 0

 رمح الا بيثكلا دنعو ربكألا ضرعل موي رهظيسو فاككلذب مهملعناف سانلا ةماعلا مهدنعام
 دسع سب ءوسلا دسع نحنو * ةداسو مارك مادخ كئاوا

 | هللا لوسرل اولاق شيرق ءاسقرنا  ىور  «ىنثعلاو ةودغلابمهبر نوعدينيذلادرطنالو



 مده 74 »جم عيابلا هولا

 ىوفلكت ىتحةكئالملانم 6 كلم ىنا مكل لوقاالو هاهوحنوا باذعلا لوزن تقووا ةعاسلا
 ىفاصتامدع اودعتوا هوحنو ءامسلا ىلا قرلا نمرشبلا هب قيطيالام تاداعلل ةقراخلا لمعافالا نم

 | «قاوسالا ف ىنميو مادطلا لكأي لوسرلااذهلامإ مهلوق هنع "ىذا ىرماىف احداق مهت افصب

 اهماكحاو اهواث نم وهام "ىلع اوحرتقت ىتح ةثالثلا ءاشالا هذه نم اش ىعداالىنا ىنعملاو
 ”ىشب اهل قلعتال ىتلا ةلاسرلا نم هيعدا اه ةمص مدعىلع البلد كلذىلا ىتاجا مدعراولعجتو

 بس هاضتقم لمعلاو لجو نع هتهج نم ىجولا قلت نع ةرابع ىه امنا لب اعطق رك ذامت |
 ىلا ىجوبام عابتا الا لعفاام ىا 4« "ىلا ىحوبامالا عبتا نا له ىلاعت هلوق هنع ”ىني اهسح

 هوحولا نمرخآ هجوب وا ءاطدتسالا قيرطب ىحوملا ىفوا ىحولا ىف الخدم ىلنوكيناريغنم

 ريغنمكلملاةراشاب تيثامو . لسقلااذهنم نا رقلاو كلملاناسلب تدنام . ةثالث ىحولاو الصا

 اسفننا ىعور ىف ثفن سدقلا حود نا ) مالسلا هيلع هلوقب ةراشالا هللاو مالكلاب هنسي نا

 ىلاعتهللا نم اماهلا ةهشالب هيلقل رهظ ىا هبلقل ىدبتام ثلاثلاو . (اهقزر لمكتستىتح تومتنل
 نيملكتملارزكا و ةيرعشالاىباو (هللاكارا امب سانلا نيب مكحتتل ) لاق امهدنع نمر ونهللا هارا ناب
 هنا باوجلاو * ىجولاالا عيتيالهنا اهبتيئذا ةيآآلا هيلع لدتاك داهتجالاب مالسلاهبلع مكحينا
 هنا ىلع لدي هداهت> | ىلع مالسلاهيلع هريرتناف ل املا رابتعاب احو مالسلاهيلع هداهتجا لعج
 هنافىدتهملاو لاضلل لثم 6 ريصبلاو ىمعالا ىوتسي لهلق © ءادتبا ىحولابتيث اذا م قحلاوه
 هدناع نم فصيوءادتهالابهسفن فصي ناهنممزل ىهل الا حو للاممتم هن وكي هسفن فصو مل مالسل اهملع
 ىرجم ىجولا ىضتقم, ىلءءلاو ىمتالا لمت ى رجم ىرج ىج ولا ريغي ىلهعلاف لالضلابهاوعددعتسأو

 اودتهتفهيف نوركقتتالف قحلا مالكلا اذهنوعمستالأ ىا «نوركقتنالفأ 9 ريصبلا لمع ىرحي
 | يهرذناو» ازكفتلاو عاتسالاى ا اعم نيسمالامدع خسوتلا طانفءاضتقمب لمعلاوىحولا عابتاب

 ىلا اوعمجي واوثعبي ىا 6 مهبرىلا اورشحينا نوفاخينيذلا وه ىحوبامب باذعلا نم فوخ ىا

 ١ نال نوملعي نوفاحم لقو . ىلاعتهللا الا مهر ضال و مهعفن هيف دحا كلعال عض وم ى ا ىا مهبر

 « عيفشالو و» مهمقني بيرق © ىلو هنود نم مهل سيل »» مهملع نم ناكامنا مهفوخ
 | ىلع رشحلا وه فوخلاناف نورمشحي ريمضنم لاخلا عضوم ىف سيل ىا ىننلا ةلمو مهل عفشي
 نونمؤملا لوصوملاب دارملاو ىلاعتهلل ازواجتتمىا سيل مسانم لاح هنودنم هلوقو . لاحلاهذه
 وهاك نوعفشي ءايلوالاو ءاسنالانا عم هريغل ةعافشلا ىنناتاو ريسافتلا رثك |ىفاك نوصاعلا

 لاقو « ىلاعت هللا نم ةققحلاىف ةعافشلا تناكف هنذابالا نوعفشيال مهنال ةئسلا لها بهذم |

 نيمراج اوناك ءاوس رشحلل رافكلا نم نوزوجلا لوصوملاب دارملا هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا

 نيل ءالاكءاسالا مهئابا ةعافشىفنيددرتملا ثعبلابنيفرتعملا ناكرشملا ضعب و باتكَلا لهاك هلصاب
 مهنامهلاحنم لعي نيذلا ةرفكلا ضعبك امم امهيفنيددرتموا نيرخ آلاك مانصالا ةعافشففوا |
 | هيزولاقلاو اسأر رشحلال نوركتملا اأو اقع نوكينا نوفاخم كعللا ثيدخحم :اوعمسي اذا |

 ىلع مالكلاف ىهشنا مهراذناب سما نمت نوجراخ مهف مانصالا ةعافشبوا مهابآ ةعافشب نوعطاقلا |

 الخلان ال ىهاطظ اذه | يو عد خول كال يالا نجح نبأ حل زعامدب

| 



 ماعنالا ةروس موج ممن جم

 ديدشلا لجولا اذهام مهاربااي لاق ىلاعت هللانا - ىور - ( طارصلا ىلع زوم يك

 كديب هتقلخ كنم ٍبرقلا هلحم ناك ىنا مدآو لجواال فيك براي لاقف كنم هادا ىذلا

 كراوجنم هتجرخا ةدحاو ةصعمبف هل دوحسلاب ةكئالملا ترماو كحورنم هنف تخيفنو

 كلامنعو » ةديدش بيلا ىلع بيبلا ةيصعم نا تفرع اما ميهاربا اب هيلا ىلاعت هللا حواف

 تنا فكو كلاح فنك تلقف نونملا نودعسب انا اذاف ةرصنلا ةناج تلخد لاق: رانيد نبا
 ىلع مدقيو دازالو ةبغاالب اًدصي ارفس ديرب حتصاو ئضا ْنِم لامن نوكي تفك كلامإي لإق
 ايندلا لعاصرح تيكبامهللاو لاقف كيكبيام تلقف اديدش ءاكب ىكب مث دابعلا نيب اح لدع بر

 لمج هيف نسحيمل ىرمع نم ىضم مويل تبكي نكل ىليلاو توملانم اعزجالو
 يمك ناهجمب ناحت خر >5 ئزوز* داو رب تلاحخ هنرو منك ىراك

 رانلا ىلا ما ةتلطاار ربصا كلذدعل ( ىرداالو هقوكلا ةقعلاو ةزافملا دعبو دازلاةإق هللاو قاكبا

 قال اماعنك كلو ةنحىبام لاقق نونجن كنا نومحزي سانلانا تلقف ةمكح مالك هنم تعمسف

 ىاظعو دو ىملَنِب ىرجو ىثاشحاو ىبق طلاخ

 قاب نوجا دكت نئقا ؛مدقا لوا: طرش « + قواد :تساخززطخل# هك(لنل "لزتم :هاراتد

 هسا زحل نكمل قير هكر راع ةابكا *« شيردناباسو باوخردوتو تفرناوراك

 راهقلا كلملا باذعنم صلخت, ىتح رافغتسالاو ةبوتلاىلا لقاعلا رداسلف ةلزلا ريدقت ىلعو

 دبعلا تائيسب ءامسلاىلا جرعت ةكئالملا ن1 ىود لا «الفحلصاو نما نف ))ىلاعت لاق اك
 نولومو مههوجو ىلع نورخبف تانسح اهناكم نودحب ظوفحلا ح وللا ىلع اهوضرمع اذاف

 هتئطخ ىلعمدن ىدبعنكلو مقدص ىلاعت هللالوقبف لام الا هيلع انيتك ام اننا لعت كلنا ان
 حالصاوناميالاف نيمركألا مركا اناومركلاب هيلع تدجو هبنذ ترفغف هتعمدب ىلا عفشتساو

 مالسالاوناميالانا رابكلا ضعب لاق * ةرخ ًالاوايندلا ىف ةاحنلا بيس للزلا ىلع مدنلاو لمعلا

 ناكام لكف ايف رع ازاجم عونب امهنم لك ص خ نكلو ةعبقملا ف ادحاو أيش انوكي نا نكمي
 ةرفكللدماي 6 لق ة2ىنخيالاك هفف ءانعملصا دوجول ناميالا هاعقلطا ىلقلا قيدصتلا هنف

 هللا نئازخىدنع مكل لوقاال 88:كلذريغىرخاو تايآلا ليزغت دان كيلع نوحرتقي نيذلا
 ءاعدتساو الالقتسا ءاشا فك ابف ىرصتا ىلا ةضوفم ىلاعت هتارودقم نئازخنا ىعداالىا

 شب قدلبالام كلذ زيغوإ اهذلابللا رلقو ا :باتعل خللا نناافا كاي الان كين: ىلع يك دج ع
 اماو داعلانئازخ لثم هللا نتازخ سيلو ىدادحلا لاق * ةنوزخم ىنعم ةنيزخ عج نيلوطاف

 ةنازخ عج نوكينا زوجو اهايا هنيوكسالا دجوتالىتلا هتارودقم نئازخ ىلاعت هللانءازخ

 1070101901055 172717 107277177901052 3017 شدة تشل حت هت ةطتتتتالا 57222771 حم مسح هع حسم همست صسمس ةص مسس

 ىعداال ىنعملاف اهتاريخو ايندلا عفانم اشلع عسوف ىلاعت هللا دنعنم ال تق سكب نا نولوش

 هللانءازخ ىدنع لحم ىلع فطع ١ < بيلا لعاالو و هه طسباو ضبقاف ىديب قزرل ١ حسافم نا

 تقو نع ىنولأست ىتح لاعتهلاعفا نم ممابعإ ىتا اضيا ىعداالو يإ.ينتللإق ةزويدم هيمو ١

 6 "نا روععي ريض ناسلا حور 0

 رك اك

 أ اوناكو ىديالا هلانمال ثسىح هزارحا ”ىشلا نزخو "فلا هلق نرخ ىذلا ركل ماعب

 | نئاعأل مدآ خا ا( ةسدقلاتاملكلاىفو : صهرتو بيغرلا كار لا كة قيذصتلا

 0 سب ربي د و صا



 مد 570, د مباسلا هايل
 د ع كا

 | كسرلا 5 : لكبتلا رمال تنم لابس 10 ييسشلا اق تطقتما م
 نيزغن ديا ب ةنالا ىلع وهو ٠ مفنلا عقد مزاتسم ٠ لل ىكشلا ظ

 ىا هي مترا قه ةكم لحال دمعي 6 لقوت ماودلاو رارمتسالاىلع ماعنالاىلو ىلاعت ةلدجلاو '

 ظ ةلانخانا ) 2 .قيساكدابخالا بيس 1 تناك ةيرصب ةيؤرلان اف نوزارتلا اننا قمرا ظ
 | اهيلع ىطغأ ناب 6 مكبولق ىلعممخو ف ةيلكلاب ع امعا ىا ه6 كراصبا وف مكحصاىا دك «كعمس |

 هريخدهلاو اد 0 م6 هللا ريغدلا نمت نين احن و ريصت ثيحب مكمهفوم ل 00

 طانمو ةنارلا قلطتم ةلا واهل ىرخحا ةقص هو مكم هذخا امب ىا 4 هب مكنأي ف هل ةفصريغو

 مولعملا نمو اهب مكس هَللا ريغ دحا نم مكئاضعا فا رشا مكتع هللا بلسن ا ىنوربخا ىا رابختسالا

 ناكر شم ا ىلع رخآ جاجتحا وهو مظعتلاو ةدابعلل قحتسملا وهف هناحس هللاالا هلع ردشال هنا

 د نك 3 بحستو دمع اي 4 ظنا ف

 ةرابو بهرتلاو سغرتلا قلر رطب ةرانو ةللقعلا تامدقملا سرتب ةران بولسا ىلإ بولص نم

 اه رهظت ىلا تاه ىف ىنعمل !اهج ون فيرصتلا ىدادخلالاق نيمدقتملا لاوحاب ريكذتلاو هسنتلاب

 ىا مهفدص داعبتسال ملثو نوئمؤيالف اهنع نوضرعي ىا © نوفيلصي مه مآ * ف راهظالا متا

 5 < مكتبارا لق اهيلع لاقشالل بج وملاعيدبلا طمعاااذه ىلع اهش رصت دعب تاي .الا كلتنعمهضارعا

 ىلاغلاناملار راهتواالبل ىا هك لي باذعمكسا نا نوكرمشملا اهيا قوربخا ىا
 فارغ رس 70 ةزرهخلا اراهت 7 ام قو ةأجيفلاىا ةتغبلا البل ىبا يف ا

 مهينأيناىرقلا ل هانمأوا نومتأن مهواتايب انسب مهيتأي ناىرقلا لها نمأفأ ) ىلاعتهلوق نم
 موقلاالا كلهلل اه لاللاب حاللاوهو اضعب هضعب رسفي نارقلاو نولي مهو ىحض ا أ

 ف ىنوربخا ىا فوذحم رابختتسالا قلعتمو ىننلا ىنعمب ماهفتسالا © نوملاظلا
 | انايب لبق مث لالا نوكي اذام مالا نم, مكلبق نم 11000 ةتغب مكب تداخل لالا ظ

 عضوو متاالا مكب صاخلا باذعلا كلذب كلبي ام ىا « نوملاظلاموقلاالا 2 لح ١ كذل
 ناميالا عضومر فكلل مهعضووهىذلا مهملظ مهكاله طانم ناب اناذيا رمضملا عضوم رهظملا |

 مهلسرلام ىا نيلسرملانم ناتردقم نالاح © نرذنمو نيرسشبمالا نيلسرملا لسرئامو ف

 مهيلع حرتش نال مهلسرت+ل ىا اعطق ةيئاغلا ةلعلا ىنعم امهيفف مهراذناو مهريشبت اردقمالا
 ةصحملا ىلع اقعلاب مورو عاطلا لودي ءاوثلاب ير 0 مهلَسو تايالا |

 | هامعيحلصاو إل م 2( نما نفل 8+ راضلاريخلاب رامخالاراذنالاو راسلار ا كايعتالا ديلا ا

 ايورخاوا ناك ايويند ةروردا/ئدلا باذعل |نم 3 مهيلع فوخالف 0 حالصلا يو

 هكانتاي اب اوب.ذك نيذلاو إي لج لاو لجاعلا باوثلا نم هب اورشبام تاوشب ه«نونزحي حب مهالوو# |

 ١) 6باذعلامهسم وه متالاىلا هنوغلسيوراذنالاوريشبتل ادنع مالسلا مهيلع. لسرلا هب قاطنبام ىهو

 ةكوبسملا لاعفالا نم هنوكل ءانحالا ىلا دنس نا هقحنا عم باذعلاملا ناو ملالا

 | لوصولاو مهمالبا بلطي ىح هنأك لع ةيانكلاب ةراعتسالا قيرط ىلع رابتخالاو دصقلاب |

 2 جور ىلع دارس الاوف ىذلا نيس موس ىأ 3 توق 0 3 وف معلا

 "(قيدصتا)



 ماعتالا روس ميك م١ جم

 ةلماعملا هذه ىف ةلعلل ةحازاو ةححلل امازلاو هحالسصل ايلط ىرخا ةفطاليو ةزاث هتشاخي.
 تاطلا +لو قير ناةناهتدزا نيك نا سعات قواطز ةوكوت ١

 كلف نرتب ادا ادفبو راقب اواو لاا كك ؤض زا هع نور ةنفاعاأت ظ
 تيأر اذا) ثيدحلا فو هوركملانم ىلاعت هللاب ذوعتو جاردتسالا رده كالهلانا اهنمو . ظ
 هيلع هللاىلص أرقمث ( جاردتسا هنم كلذ ناف بحب ام ةيصعم ىلع ايندلا ىف ادبع ىطعي ىلاعت هللا |
 (*وثل كراوين 00 ةنمحتلاتالثوأتلا فوتو ةينآلا هن اوركذام اوشن اءلقإ) لسو ٠

 لوبقلاو هاحلاو لاملا نم ةرهاظلا ةمعلاب ىهاظلا بابرال ءامعنلا ةروصى ءالبلا نم ىا

 رهاوظو تاي داس 0 ةنطالا ةمعتلاب نطابلا بابرالو اهلاثماو ةحصلاو

 تاثوألا ءاقسَو زطاوخلا" ع تارشآلاو.رارشآلا تتسكو* راؤنالاةيْوَزَو تاماركلا

 هذه ىطسوتم نم اريثك ناف ةمرطلا لافطا هب ىنري ام اههابشاو ةيناحورلا ةدهاشمو |

 ١ ةركنم اهتلالمو تادهاجلا نم سفنلا ةمآس دنع كواسلا ءانثا ىف تافآلا مهبرتمت ةفئاطلا |
 اوم اف همر كوللا ف اوغلبدق مهنا مهسفنا مهل لوستو ناطشلا مهسوسوبف تاضايرلا |

 ١ مهسفنا قفو ىلع بلطلا ىف نوعرششيو هدنعنم نوجرخبف هتافرصت ملستو خيشلا ةبنع اهب |
 اهنا نويسحم مهو ةداعلل ةقراخلا ءايشالا مهيريف ناطيشلا ةرخسو نالذخلا ةطرو ىف نوعقيذ |

 مهن راف رثب ىلا ىهتاف سشطعلا هباصا دقو ةيدانلا 2 َنِيدَسَل مهضعإ ن ناكو ةداععلا حلاتن 0 |

 5 اذه قطاال نكلو رداق كنا معالاقو ءامسلا ىلا هس عفرف 1 ما ءاملا

 ١ قدرا كلذ معا ىنا مث ىل اريخ ناك ءام ةبرش ىنيقسيو اعفص ىنعفصي بارعالا ضعب ىل

 | رردلل "قر نكي جزم ركل ودق رفا ادعو لتر نر كربلا 1717
 | اهرتسو هقح ىف باح ىهف ”ئصاخملا 'روهظل قلخلا"ةهارك هنم تاداعلا َقواَوْحَو تايآآلا "|

 عيتمىهو عاطم حش ثاكلهم ثالث) ثيدخلا فو كلهم مومذم بجعلانا اهنمو . ةمحرهنع
 هس لا كاكاو

 3 دوب نيب ىادخ نيب دوخ جبه * دوي نيد لهاز بجعم درم

 ظ تسيكيتسريتبونيينةشوخ * تسكب تسمو ناهجا ربي
 | ريخلا ىفو ركشلاو دلانم اهل دبال ةّمعنلا نأ اهنمو . ىلاعتللانم قئفوتلا ةيؤز هجتالغو“:

 | هلوشب مالسلاه لع حوت دمح املو (لاح لكىلع هلل نودماحلا ةنملا ىلا ىعدي نم لوا ) حبحصلا

 ١ (اممالسب طبهاوناي ١ ىلاعتلاق ثمخ ةمالسلادجو «نيملاظلاموقلا نم اناحت ىذلا هللدملاإ |

 ةمشق امنهنم لك ذا انذلا ةهجب نماؤا -ننلا"ةهجل نع تناك ء اول ةمالخلل» ع دكت اول
 هللاركشا لاقف ىعاتم ذخاو ىراد لخد صللا نا لاقف هللادنع نن لهسىلع لجر لخدو +

 هذه عماج ريقفلا لوقي * عنصت تنك اذام ديحوتلا دسفاو ناطيشلاوهو كبلق صالالخ دول
 لاقف *هباتنلا ةكهسب لامكلا راها طقحا تلف دما ىلكم نع ايلا علم قاطعا اد رلل امل
 رظنتو ءامسلا ىلا كيدب عفر نا تلقف باسالا هئيهتام مجاشملا تاداسنم دحاو وهو لئاسلا

 | ىنبذيأك اقح ان ىلاغت 8 ىلع ىثت ناو عوشخلاو عوضخلا رهظتو تركحللا بناجيلا



 هك ٠
 ىلع ةدياز نم ىبلج نانس ىشحلا لاقو * هرخآ ىلا رهشلا لوا نم تمصو لدللا لوا نم

 ىدوت اذا: ىلاعت هلوق ىف 5 ىف. ىنعمب ىهف هزغ دنعاماو :بجوملاى اهتدايز زوج نم لوق
 فذحلارابتعا ىلع ىنممالكلانا حصفت ةحبصف ءافلا * مهانذخاف 8 4ةعمجاموب نم ةولصلل
 رضلا ىا # ءارضلاو © رقفلاو ةدشلاب ىا # ءاسأبلاب ل مهانذخأف مهلسر اوبذكق ىا

 اهفشكى هللا اوعدي ىكل ىا «نوعرضتي مهلعل# امهل ركذمال ثينأت اتغيص اهو تافآلاو |

 همانسأب مهءاجذاإ# اله ه6 الولف ف مهيصاعمو مهرفك نم هيلا اوبوتيو للذتلاوءعرضتلاب
 كلذو ميدشلاوموللا ديف الواف هل ىضتقملا مابق عم كلذ اولعفب+مل ىا ه6 اوعرضت © انياذع |

 ىلعكاردتسا 6# مهبولق تسق نكلو © هكرتىف رذعلا ءافتناو لعفلا ىلا ىعادلا مابق دنع

 نيزوؤهاوعرضتل فوخو ةقرمهبولقىف ناكواو مهبواق تفجو تسبب نكلو اوعرضتس+ل ىا ىنعملا
 ىلا مهاعدو مهاوغا ناب ىصاعملاو رفكلا مهل نسح ىا 6# نولمعي اوناكام ناطيشلا مهل |

 | ءارضلاو ءاسأيلا نم مهارتعاام نا مهلاسس رطخبملو ربدتلاو ركفتلا نود ةحارلاو ةذللا |
 اوسنو هيف اوكمهناف ىا ردقم ىلع فطع ه6هباوركذام اوسن املفإ# هلجال الا مهارتعاام

 | نونف نم ه6 ”ىث لك باوبا مهيلع انحتف # هوسن املف ءارضلاو ءاسأللا نم هب اوركذام

 اوحرف اذا هه انحتف هلوقل ةياغ كلذ عمو ةيئادتبا «ىتح © جاردتسالا جاهنم ىلع ءامعنلا

 نم هباصا امي نوراق حرفك رطبلا حرف حرفلاف . مهلاحب نيبجعم اوراص ىا 6 اوتوا امب
 الوه عظفاو اعقو مهيلع دشا.نوكيل ةَأْخ ىا 6 ةتغب 9 باذعلاب 6 مهانذخا ا ايندلا
 مهتافام ىلع مه رسسحت دشا روكي ءاارلاو ةيعادلا لايك ىف [ىدخا,اكأ مهنا ىتاغملا لها لاق اك

 لك نم نوسبا ةرسسحلا ةياف نورسحتم *6 نوسلبم مهاذاف © ةيفاعلاو ةمالسلا لاح نم
 ىنعملاو ةكلهملا دورو دنع ةاحنلا نم سأيلا ىنعي سالبالاو ٠ الل اذاف نوجار ريخ |

 دحا مهنم قبيل ثيحب مهرخا ىا * اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف 8 نزحلاو ةرسحلا
 ا اذا اروبدو اريد ردي موقلا نالف ربد لاش دلاولل دلولاك هفلخ نم 'ىثلل عباتلل لاش ربادلاف

 صهاظلا عضوو ةنقاب مهنم قب 3 باذعلاب اولصؤؤتسا مهنا هانعم ىوغنلا لاق * مهرخا ناك

 ركشلاعضومرفكلا عضو وهىذلا مهملظ ببسب مهكالهناذ مكحلاةلعب راعشالل ريمذلا عضوم
 ةاصعلاو زافكلاكالهناف مهك الها ىلع هك نيملاعلا بر كنيداو 88 تاءاطلا ماقم ىصاعملاةماقاو

 ةليلج ةمعن ةثيبخلا مهلامعاو ةدسافلا مهدياقع مؤْش نم ضرعلا لهال صيلخت هنا ثمح نم

 مالسلا مهيلعمهلسر اهب تقطن ىنلا قحلا ةلك ءالعا نم هيفامعم ايسال اهيلع دمحم نا قحي |
 لقاعلاو رارطضالاو رابتخالا لاح صا لك ىف عجرم اوه ىلاعت هللانا اهنم . روما تاي الاىفو +«

 ىلاثك للا وه ةققحلا ىف: زثؤملاو نانساو تالا هللا: ىّوساف نال ىلاعت 'هريغ ىلا ”نحتللال
 قالخ, ا رص اوانارشلا لانماسانخل وه ؟كاديتملالاو هاب ىلا راغنلا_وه نمل نأتف
 عبطملا دسعلا ناف اراتخا عوجرلا وه لوبقملاو ةدشلا لوز دنع هع حتش هناف رفاكلا |

 ئاوقلا# نانا ماةرات نامنالا لق لاعت هنا نأ اهو. لاعلك لع ءانش_لآب كلرتزال
 هدلوب قفشملابالا هلعفباك ىمالا سكعي ىرخاو ءامعنلاو ءالآلا عاوناو ءاخرلاو ةحارلا ىلا

 ( هنشاح )



 ماعنالا ةرو- مه عة جيم

 تاعاذاد كانا 5301 رف ةجحيدخ تيب ىلا عجرو ”ىثش مالسلا هيلع ىلا بلقف لخدف
 نم ) مالسلا هيلع لاقف كرما لثتما ىتحن هللا لوسراي ىنىم لاقو ٍلسف فيس هديبو لخد ْ

 امهيمراو سيق ىباو ءارح ىلبج علقا نا ردقالاق (كتوق غلبت )لاق نحلا نم انا لاق (تنا
 ليشاربج ىنانا ذا عباسلا رحبلا ةريزجىف تنك لاق ( ةعاسلا تلبقا نيا نم ) لاق رحبلا ىف

 حك نداذ فسلا اذهبهلتقاف مالسلا هلع ىنلا مت متشو مصلا ف لخد ناطيشلا انالف كردا لاقف

 باشلا لاقو(ىودعنم ىبرب نيعتسا ىلناف عجرا) مالسلا هيلع هللاقف هتلتقف ةعبارلا ضرالاىف

 عجرف ايناث مصل كلذزوربختسي مهناف سما هيف تنك ناكم ىلا عجرت نا ىه ةجاح كيلا ىل
 متصلا ذخاف سمالاب لعف م لعفف همتص عمم لهجوبإ ءاخ قيدصلا ركبوبا هعمو دغلا ىف

 نودنم ىدبع نمل ليو رضا الو عفناال مصاناو هللا لوسر دم هللاالا هلال لوقو كرح
 | هللا نا رهظف مانصالا رحس ادم نا لاقو همنص ريكو لهجوبا ماق كلذ اوعمس املف هللا

 لهال داي #“ لق # رفاكلاو قفانملا عمسيال نكلو ىهاظملا ةنسلا نم قحلا لوش ىلاعت
 | دانسالا دكأتل بطاخلا لعافلا ريمض هيدكا باطخ فرخ فاكلا 6 مكتيأرأ 8 ةكم
 دارفالا نه بطاخلا لاوحا ىلع لدي فاكلا كلذو كايا ىف فاكلاك بارععالا نم هللجال

 |" دب[ ةكوتتم ءاكوفم كادحااو ةلاغر لك ول فاننا, دان لل“ وبال وهف اوحتو ريكذتلاو |

 تناك ةسلق ة ةيؤرلا نع راختسالا 50 فيولا ىنبمو مك تارا امكسأرا كتارا

 | وهىذلا راصبالا وا لعلا لعُخ ىورب ننل ءارهقلتم يمان دل نإ قل

 ازاحرارقالا ىلا ءالالاو تنكشلل ىذلا ماهفتسالا لعجو رانخالا نع ازاجم زابخالا فَ
 | مالا نم مكلبق نم ىنا م ايندلا ىف 5 هللا باذع مكنا نا © بلطلا عماجب مالا نع
 ةعاسلاو .ىورخالا باذعلاوهو ٍباذعلا كلذ ىلع ةلمتشملاةماسقلا ىا هيةعاسلا مكتنا واو

 هللا ريغأ 98 مظع سما اهبف ثدحي ةفيفخ ةعاس اهنال اهب ىمس ةمايقلا هبف موق تقول مسا

 طرشلا باوج ه6 نيقداص منك نا ف تبكتلا طحمو رابختسالا طانم اذه 4 نوعدن

 ريغأ ىوريخاف ةفورعملا هولا انينا امكتنيل ككل نا ىف نيقداص متنك تان ودع

 هريغ مهئاعدب مهرابخا تابجوم نم ىنعملا 3 مهقدص ناف هللا باذع.5 انا نا نوعدت هللا

 هايا لب نوعدنت ىلآعت هريغال لش هن أك ةفنم ةلمج ىلع فطع 4 نوعدت هايا لب ع هناحبس

 مكئاعدرلا فشكف ىا نوعدتىلع فطع هفشكىلا ىا هيلا نوعدتام فشكيف# نوعدت
 ةقلعتملا مهاوعد ضعب ىف اك هلبقي دقف ىلاعت هتثيشمل عبات ءامدلا لوبقف هفشك ه6 ءاشنا

 تادف فشكب قلعتيامعيمج قو اهمرخا ضعفا اهل شرالكتوئىومذلا باذعلا كفقكبا

 نوسنتو#ةرخ ًالاىفءاشيالفدب كرشي نا رفغيال ىلاعت هناف ةعاسلا هتل نم ىذلا ىورخالا

 املك اكرت مانصالا نم ىلاعتهب نوكرمشتام نوكرتت ىا اضيا نوعدتىلع فطع 6# نوكرشتام

 ىنعجال كرتلا ىنعم انه ناسنلاف هريغ نود باذعلا فشك ىلع رداقلا هنا لوقعلا ىف ركو امل
 #« كلبق نم» ةريثك # ما ىلا ه2 السر انلسرا دقل هللابو ىا 6# انلسرا دقلو » ةلفغلا

 تحب لثم ةفوكلا بهذم ىلع نامزلاىف ةياغلا ءادتبال نف كنامز لبق نامز نم ةنناك ىا



 دز رك هوي كدعل عرج روع جمع يتم وج 4+

 [1] ؟ ترك ب6 وع جركل معاقإج جو ح2 تك ص مدر يع

 مه + /) ٠> عباسلا ءزجلا

 مهفو ربدت عمس اهنوعمسيال « مص  نآرقلا ىا  انناي اب اوبذك نيذلاو 92 مهني
 مصا عجوهو. .اهريغ نوحرتقيو تايآلا نم اهنودعيالو نيلوالا ريطاسا اهنوعمسي كلذلف
 نوردقيال 6 مكبو 8 ةغلابملل هيشتلا فرح ف ذح نكل مصالا لاحب مهلاح هيبشت دوصقملاو
 ىا تاملظلا ىف 3 مكبأ عمج وهو .كنوعد نوسصحتسال كلذلو قحاب اوقطني نا ىلع

 ه6 هللضي © لالضلا هيف قلنا ىا هلالضا 6 هللاأشي نم 8 ًادتبملل ثلاثربخ رفكآ |تاملظ

 فرص دنع لب كلذىف ام ل دهلنوكي نا ريغ نم ربجا قيرطب ءادتباال نكل هيف هقلخي ىا
 لضيال 46 مقتسم طارص ىلع هلعج ؛ هتباده 6 أشينمو ف هليصحتو هبسك ىلا هرايتخا
 متالانم ناسنالاريغنا لوالا «روما تايآلاىفو © هيلع همدق تيئنم لزبالو هيلا بهذ نم
 نالكلذو (مهبدو-١ لك اهنم اولتقاف اهلتقب ترمال ةما بالكلا نا الول) ثيدحلاىفو اضيا

 .اذه نمو اساعن اهرثكاو اعفن اهلقاو اهثخاو بالكلا رقعا هنوك) ناطيش دوسالا بلكلا

 عمسلاك كرت و ةيرشبلا ضراىف بديام نا ةراشالاو هبديصلا لخيال لبنح نب دمحا لاق
 ةقرطلاو ةعيرشلا ىحانجم ريطينام اذكو اهتافصو سفنلاو اهلك ءاضعالاو ناسللاو رصبلاو

 ىلاعتهلوق هيلع لدي مهلاوحاو مهلاعفا نع لاؤسلا ىف مكلاثما ما اهتافصو حورلاو بلقلاك
 ةريرهوبا لاق امماع رشحلاناىناثلاو *6الؤسم هنع ناك كئلوالك داؤفلاو رصبلاو عمسلانا)

 ءامجلل ذخأيف ”ىشلكو ريطلاو باودلاو مئاهبلا ةمايقلامون مهلك قلأا هللارسشحم هنع هللاىضر
 نم ءاحلجلا ةاشلل داق ىتح ةمايقلاموب اهلها ىلا قوقحلا ندؤتل) ثيدحلا ىف ام ءانرقلا ند

 ىلع ةلالد هفو كلمنا لاق *نرق اهل ىتلانم اهل نرقاال قلا ةاشلل صتش ىا (ءانرقلا ةاشلا

 صاصقالةلباقم صاصقاهنف صاصقل ا نكل(ترسش> شوحولا اذاو )ىلاءتهللا لاق كش وحولا رمشح
 ملاعلا كلذ ضرا بارتلثم ابارتنوكتف ابارتىوكروبطلاو شو>ولاو مئاهبلل لاقي مث. ىهتنا فيلكت

 نادعب مئاهبلل ءانقالا اذهب دارملاو ىدادحلا لاق .+4با رثتنكى تملاي) لوقو رفاكلا ىنهي كلذ دنعو

 نييلصالا مكبالاو مصالاك مهف مهبولق ىلعةللا مخ نيذذلانا ثلاثلاو ملا هبف نوكيال ءانفاهنا اهاحا |

 ىونثملا ىف لاق: مصا نوكي نا مكبالا ةصاخ نمو |
 انكي هوغو امرا دكت ع زكلنإ قطان * دول ةينكا يزحف كه اًعاد

 [9] ارهلجنآ تسب دركىريفصكي * ابسناغرم ىوس ناواس نوج
 نك لصا:ناذوب كنكىهام وجاي * رو ناج ىب دب ةكى نع ركل ع

 دهد شعمس ايربك ىحو شيب * دهترس ركرك ةكمفك طلغق
 لتق ىلع اوعمتجا ةكم رافك نا  ىور  ءاشي فيك اهفرصي ىلاعت هللا ديب قلخلا بولقف |
 ةصقلاب هوربخاف متعمتجا اذامل لاقف سيلبا:مهياع لخدذا كلذك مهائبيق مالسلا هيلع ىلا |
 خد نا اا واو: :ذيعت ةواذلا 7! تجل ازور كفتتلم !اكلجك اق ناوول مكلا ابا اي لهج ىنال لاقف |

 لهجوبا لم توقابلاو هوجلاباعص مع همنص ناكو أش هنم دمع عمسي ابر ههتدجسو دم |

 اذه كيلا برقتنو كدت ىهلا:لاقو .هلدجسو مالسسلا هيلع ىلا ىدي نيب هعضوو هملص |
 مسيو ملكتيو كرحت_ مصلاءذخاف ادم متشتو انارصنم نا كنم عمطنو كببسي انمتش دم |

 ( لخدف رز



 ماعنالا ةرود م +7 ع

 ٠ تاومسلا فندم هلا (قشتهت وكام داديتالتبالا ناكل لاك اة: لولطلا نور لاما اجمل
 | ونا لك ىطعنو صضش ن نقب فو وه مون 1ك دادفتسالاو لاحلاو لاقلا ناس 1 ضرالاو

 | ةململا هسغلا هتباثلا ناعالا قف «تادادعتسالا .تشحا 0]ع.ةواقشلاو ةعداحتلا قم كعتسلام: |

 معو
 | لدتمهنم ةباجالا كلتف «ىلب اولاقمكبرب تسلأ) هلوقب ةيناسنالا ةأشنلا ىف ةعدوملا ةيلبافلاو
 | هللاوحمي باطللاو فيلكتلا مهيلع حصامل كلذ نكي مل ولف ىلذالا ىداعسلا دادعتسالا ىل

 ىلاح الا ةكاعشلا كا ىكتقع ىا اديعس هلعش عطل هدنع كل ىلاعتو هناتعرس

 ىضضعنال دعسلا دادعتساف ىقشو ديعس ناسنالا نإ تف نع اذاف باتكلا ما 7 ددتعو تسانإو رام ا

 | ىقشلا دادعتساو طاسنالا ثروت ىتلا ةديملا قالخالاو ةنسلا لاعفالاو ةيضرملا لاوقالا الا

 | لها نم ءاذيالا لمحتو ربصلاب هبيح ىلاعت هللاما اذلف ضاقنالا ثروت ىتلا الا ىطعنال

 | لانثال ىتلا تاجردلا ليمكتو نارفةلل بنس ايندلا ىف ءالتبالاو. لالخلاو:رهقلاو : ةواقشلا

 لها اهلا .ىوأي ءاوهلاىف ةقلعم تاماقم: ةنل!ىف نا) ريخلا: ىفو“ءالثلا:ردق ىلع:الا نات ف |

 | هيد ىف ناكن اف هنيد بسح ىلع ىلّت, لجرلا ناو (مهريغ اهلانيالو هركو ىلإ ريطلاك ءالبلا
 6-1 ىح ديعلاب ءالنلا حربباش هّساد ردق ىلع ىلتبا ةقر هنيدوف ناك ناو هؤالاب ع ةباللص

 | اورشواهب اولغشيالو ايثدلا ىلا اونكري الك هدابع ىلع هللا طوس ءالبلاو ةئطخ هيلعامو ىثمي
 ْ ذاوقلا ناداه ةزرح لاو اةزقتلم ىلا, لاف فنك وت تريح نسا لالا

 منكت ايلواز شمان هكات * منكت اطع سكب ارالبام |

 | ةمالانمنوكي 'زيصلابو رتضلا ف. ةذنح ةيقاعلافءايالبلا وو انئاضملا نم "قب ةيزتبا مف ةلخحالو
 | ةدئاز نم * ضرالاىف ةباد نمامو #8 مالسلا هيلع ىنلا رثا ىف لخديو ةقبقح ةموحرملا

 ظ تاودلا دارفا نم درف امو ىا ةبادلا فصو وه فوذحم ةقلعتم ىفو ق ةارغتسالا دكأتل

 وذا ىجاون نم ةحان ىف روبطلا نم 13 لاظالاو اف ضرالا راطقا نم رطق لقد زمعتللا
 أ

 | ىتمب ترظن لاق اك دك أت حانجلاب ناريطلا ديقف ..داتعملا دهاشللا وه م «هحانجم يطيب 8 |
 ا 3 8

 ا عرسا ىا١ ضراآلا ىق.نالف ناط“ كاش:هنال ةعرسلا زاحمل عطق وهوا ىدِس تدخاو |

 ظ باتكلا ىفانطرفام 8 اهلاحاو اهقازرا ةردقم اهلاوحا ةظوفحم د« مكلاثنا متاالا
 | ةمهملا ءاشالا نم اشار قلا ف انكرتامائا' هكارتو-ةحيط ”ىثلا.ى طوق لاش 4 ىتنم

 | ةلصتماما "ع هلك يدق لب ىيبنيام ىلع هتاقولخم عيمج لاصمل اهيف عارم ىلاعت هنا اب ىتلا |

 ظ 00 محلا. اماذو. ؟ ناعلا نيملاو سفنلاب سفنلانا 9 ىلاعت هلوقكت لْصْفلا امأ اا

 | ىف اسلاج ناكىفاشلامامالا نا  ىور 6 اوهتناف هنعكاهنامو هوذخف لوسرلا ان اامو)

 | لوقتام لجر لاقف ىلاعت هللا باتك نم هيف مكسجاالا “ ىث نع ىولأستال لاقف مارحلادجسملا

 | ىلاعت هللا لاق لاقف هللا باتك ىف اذه نبا هملعإ ”ىشال ؛لاقف نورتزلا, لتقءاذآ ميرا ف

 ىتتسي مكيلع) لاق هنا ٍلسوهيلعهّللا ىلص هللالوسرولا ادانسازكذ مث ةيآلا (لوسرلاك انآ امو)
 لق م رحملل) لاق هن 1 ىضر نم للا اداتمأ 0 َّج (ىدعب نم ندشار ملا ءاناذعا هيحبو

بف هريغملا ال مهيد ىلا ةمايقلا موي © نورسحب وف مالا ىا ه# مهبرىلامث قف ( روينزلا |
 ىضق



 م 75 ع غيابلاموشا

 | ريدقتبوا نلسيملا ا ضعب ىا هنومضم رابتعاب اما لعاف هنا ىلع عقرلا لحم ندوؤحلاو#

 ْ كيلع مظع ىا : مهضارعا كيلع ربك ناك ناو ا نيلسرللا أب نكرم ىايفوصولا ١
 | تيبحاو تايآلا ليبق نم هل مهدع مدعو نآ رقلا نم هب تئج امب ناعيالانع مهضارع عا قشو

 ه« اقفن ىتتيت نا تعطتسا ناف مهمالسا ىلع كصرخل احارتقا اول ولأ بسام ىلا. مهينجت نا

 ضرالا ىف برس !َوفنلا خبشلانبا لاق هاهفوج ىلا هبف ذفنت 6 ضرالا ىف اذفنمو ابرس ىا

 كلذ نم دعصي مث رعقلا ىلا ضرالا ق رخ عوبر يلا نال عوبربلا ءاقفان هنمو رخآ ناكمىلا صلخم هل

 | اهيف هب ج رعت 6 ءامسلا ىف  ادعصم هي املسوا © رخآ بناج نم ضرالا هجو ىلا
 ةيناثلا ةيطرشلاةلمحو لعفاف ىا فوذحم باوجلاو هوحرتقا ام 6 ةيرآب ف اهنم هك مهينأتف ع

 ةياب مهينأيزا ردقول هناو هموقمالسا ىلع غلابلا هصرح نايب دوصقملاو ىلوالاةيطرشللباوج
 ناذيالله 7 و ذاخالا ىلع ءاغتبالا راثياو مهنامالءاجر اهيىنالءامسنا قوف نم واضرإلا تحن نم

 مهتياده دي هللا ءاشولو 8ههذاخاب فيكف هؤاغتبا عاطتسإل ام مسلاو هيلا نترك داق نان

 عم ىدهلا بناج ىلا مهرابتخا فرص مدعل كلذ أهي مل نكلو “ ىدهلا ىلع مهعمج

 نم نئوكت الف 9 هيلع كلاهتت الف اونمْؤي لف هيلا ةيعادلا تايآلل مهتدهاشمو هنم انك ْ
 ةلهجلا أد قم كلذ نافذ ربصلا نطاوم ىف ”عاوطاو نوكيإلا ام ىلع صواب 3 نيلهاجلا

 ةبالافو . .مهناعإب ىلاعت هتثلشم قلعت مدع نم ركذام اهتلمح نم لا خلعت هع وج اقدب

 (ىبدأت نسحاف ىئبدا هللا نا) مالسلاهيلع لاق ام ىلاعت هللا نم مالسلا هيلع ىننلل بيدأتو ةيبرت
 نيذلا » ناميالاىلا كتوعد لبقي ىا # بيجتسي امنا © اهلها ريغ ىلع ةقفشلا ىف غلاب الثا

 ظفاحلا لاق : مهنم ءالؤه نيذلا ىنوملا نود زتدتو مهف عامس مهيلا قليام هك نوعمسي

 كاربت ناغلارمو فلولا: لو اكن ض ران لو: عا وتقف ”لباقا !ءاجونفل  زهك دياي كنبة زهوكت
 مث و* مهروبق نم 4 هللا مهنعبي 8 عامسلا مدع ىف مهب مههبش رافكلا ىا د؟ - ىوملاو 2# |

 كلذ لبق اماو نويحتسي ذئش ءازحلل نودري ىا ه4 نوعخ ري هريغ ىلا ال :نلاعت 3--ب ظ

 هيلع لزن ف اله ىممي ةيضضحت 6 الوا 8 شيرق ءاسؤر ىا 4 اولقو ف هيلا ليبس الف |

 مهل 6 لق # ناميالا ىلا ةئجلملا قراوخلا نم ةدئاماو اصعلاو ةقانلاك # هبر نم ةبأ ْ
 اهلوزت نا 5 نوملعيال رع مسوي ا هللا نا 2

 ديعس .ماسقأ ةعبرا ىلع نايدالا ىف سانلا نا معا * اهو دحيم نا مهكاله .بوجول مهيلع ءالب ا

 سان ىف سفنلاب تش ىناثلاو .ةعاطلا لهاو ءاسالا مهو ةداعسلا ساب ىف حورلاو سفنلاب |
 | لثم اثم ةداعسلا 00 سفنلاب تش كثلاثلاو :رئاكلا3 اع نورصملاو رافكلا مهو ةواقشلا

 | ناملسو سهصو ل اليك ةواقشلا سابل فسفنلاب دعس عبار راو .سلباو اصيص ربو ار دوعابنب علب

 ىلاعت هللا ا تلق ناف «ةيادهلاو ىوقتلا سايب مهسابل لدب مثمهما لئاوا ىف
 لائانلق ,«(نيمجا كادهل ءاشولو ىدهلا ىلع مهعمنس هللا ءاشولو9 لاقو انقشو | ادعس قلخلاق ةاخ

 قبس مدعل ىصعي هقلخىف انالف نا لزالاىف ع ىلاعت هللا نآ امهتع هللا وضر رمع نب هللادبع
 كريطنو هّساثلا نانعالا ف هدادعتسا ىصتقم د ءاضقلا قس اقش هلعش ةدادشا مداد

 حصص تسوس ص
 ) ةدادعتلا (



 ماعنالا ةروه ميج 5 زخم

 زرنا رد نيب ارتآ ؟لضف + زيخو برج اهنول هديدب ىا

 ورق: ىوغنر ناو قوذ نا ىبطاو هوك كنيؤخ انآ ! كيكو كيخورم
 هدش نازرل تبقاع تعانص رد * هدش. ناداتسا كشر لمانا .سل

 ناكح ىوزا با ونبب اردتعا نقلا * ناح وحجم ناتمح م ل

 دوشدم ىشوم بولغم وا 7 4 دور ناريش فص ردناك ىردنح

 ردو الخ شزثن قولان نإ (ءاارب «لقح زراكشيلا فاتج_ لذ

 داسفو نيس شيباوسر نارخاو * داشك اب لواز شنوك نيب شوخ
 ناصعلا لها وهلو نابصلابغلك ةيناسفنلا ةيويندلا تاعتملاب نوكمت ىتلا ةانملا ةراشالاو ©
 قمازيغ رع ضاءالا و ةحاوبملا/ةلرتب .ةيناحتاللا' ىلا ؛ةلرفتنلا نيهويلالاو ىلا فيديا
 مكقلخ ىلاعت هللا نا نواقعت الفأ للاب هللا ىوس امع نوقتي نيذلل ريخ هللا ىلع لاقالاو

 ةرقيكي ”داوملاو :لشكتا انه دق 6 معن دق © ىداهلا باهولا تنا كنا ىمالا ةققح ىلا

 مهلوق نم مهنع كح ام وهو ةكم رافك هلو ىذلا ىا فوذحم دئاعلاو كنزحي لعاف
 هلكو نولوش امب دتعتال ىبا 6 كنوبذكيال مهناف » كلذ وحنو «نيلوالا ريطاسا الا اذهنا)

 هللا تاي اب نيملاظلا نكلو + ةقبقحلا ف كنوبذكيتال هللا تايآ مهبيذكت ىف مهناف ىلاعت للاى
 وهف كقح ىف نولعفي اف اهنوركيو هللا تاياب نوبذكي مهنكلو ىا ه« نودحجي
 ماقتنا دشا ةلاحمال مهنم مقتنا اناو هللاب قاب هللا ىوس امع ناف كنال ةقيقحلا ىف ىلا عجار

 لبق نم "تيذك# دقل هللابو' ىا,تياط: عيصوا ذا ةيلبلا ناف- روز هيلع شاع لس تلا نلوس إل ْ

 هي انرصن مهيتا ىتح © مهئاذياو مهبيذكت ىلع ىا # اوذواو اوبذك ام ىلع اوربصف |

 ظفاحلا لاق : ءادعالا كالهابوا ةلغلاو رهقلا

 دوش رحس بش نياو ددركح بص ماش نيا * تبقاع هك مث روخمو شاب روبص لد ىا |

 اضيا لاقو |

 ديا رب هلاس رازه ماكو ددركي الب * نافوط مخرب تسهربصى خونوج ترك

 راجلاو دوعسلاوبا ىلوملا لاقو * كايا ىلاعت هرصن وهو كيلق هبزكسيام مهربخ نم ىا

 | اندهاو رمعلاعيضت نم انظفحا مهللا © ىسفنل كتعنطصاو ) لاق ام هريغل ال نأشلا اذهل

 | ه5 نولوشب ىذلا © بم اي ا كنزحبل هه ناشلا ىا # هنا © هقلعت ةرثك ىللعت هملع

 ١ لعفلاب هقلمتج ءابارو ةفالك لعلا عم راكتالا نع ةرابع دوحملاو مهدوحج مظلاب دارملاو

 ا ةاست # كلبق نم لسر تيذك دقلو © هركنا اذا هقحبو هقح دحج لاقي رصقلا ميدقتلاو

 | كنامز لبق نامز نم اوناك لسر تبذكوا ريثك ددع اوذو.ريطخ نأش اولوا لسر كييذكك.

 ١ رصنلاو كموق نم كلانام ىلع ربطصاو مهب سأتف مهايا ىلاعت هللارصن .مهريص ةياغ ناك ىا |

 | قيرطبن وكي نا لمتحيو نيهاربلاو ججحلا راهظا قيرطب نوكي نا لمتحي نيرباصلل دوعوملا |

 | انك تفلكدقلو ىلاعت ) لاق اك ةيلغلاو ةرصنلاب هديعاوم ىا 3 هللا تاملكل لدبمالو 00 ْ

 / 86 نيلسرملاًا ين حم كءاج دقلو 9 «نويلاغلا مهلاندنجناو نوروصنملامهل مهنا نيلسرملا اندابعل



 مج 7 مياسلا وللا

 كااكوز انا تريم لاو هلا هجر نايلي نين قمح منا بيحس قاع. رج .ةرشرإلاو, قيال انتدلاف,
 مان نيعيشامبااذاذ لكتب سفغرا"9لط اهيفامون اهيبف» ةريبقبلادبمعم ها نيس ور نايتد قااآ

 نا تيون ككلام لاق مالسلا درف انملسو هيلع انلخدف اوعنصاو اولعفا لوقو رصقلا ءاني
 نيتضاوون شيز تقلا لاما لذه يمس: الاجزاو :زعيرط» فلا :ةفاغ لاق تلا اذه ملغ قت
 ءارمح ةتوقايزنم هممخو هبانقو همدخو هنادلوب رصقلا اذه نم اريخ ارصق ىللاعت هللا ىلع كل

 هناحبس ليلخا هل لاق ناب هنس ملو نادي هيت مل كسملا هطا الم نار ةعزلا هبارت صول حصص

 نمح رلا هللا مد تتكا مث ساطرقو ةاودب اعدو ردبلا رضحاؤ همالك باشلاىف رئاف ناكف نك

 هت لد ارم هللا ىلع كل تنمض نا نالف نب نالفل رانيد نب كلام نءضام اذه محرلا

 كرصق نم حسفا ةنملا يف ارضق لاملا اذهب كل تيرتشاو هللاىلع ةدايزلاو تفصو ام هتفض |

 نم هذخاام قفناو باشلا ىلا هعفدو ٍباتكلا ىوط مث ليلجلا زيزءلإ برقب ليلظ لظ ىف ١

 نيدباتكلإب لق نزا ىموفر تاء تول نوكيا ناكفلا ا! لع اهل مومن رقيقا, كاع لاما ١
 نويكك وع اذار يرش داتجاف ,كارخلاقءاعوضوم اناكك هتافو 'ةلبل كلام حنو هنديوتقك |

 ههتنمض ىذلا رصقلا باشلا انيفو رانيد نب كلام مكحلا زيزعلا ّلانم ةءارب هذه دادمالب |
 ىونشملا ىفو : افعض نيعس ةدايزو |

 [1]ربديد نوزفا هكدراكو ارتدج * .رتدوعسمو ارت نيب نايا هكره
 نكشادرب و ريشحم رهب تسه * نكشاك ناهج نك دناد ناو

 [؟]كشبو مش نوجمهشايندعمترد < كلعي نارتشا راطق ترخآ

 از مشإ تمبق هحرتشا دونرو,.#* و ةازنأ دش كرك مشب

 ليطا ويفك يحتل 3 ركمألا لع اهتوئا و ليا توفضكل ضو للا ايندلا كرتخا نأ, حتا |
 لجلا ناك نم فالخم لما نم مرحب فوصلا ناتج رمت نارام رحال ع أمورحم نورك

 رخآ لحم ىف هرسسدق لاقو هغزالو هفوصل هدنع ةمقال هناف هلاكلم |

 ا

 []نا هج ناريما د دوخ مان * ناهج ناريسا ىا هنوك- زاب

 ناهجةجاوخار شيوخ ىنوك دنج * ناح سوبحم ناهج نيا ةدنبوت ىا

 [4]ةدئام: رد ارث ؛!ىرادن هد ل تلاعب هيب

 دبو كينرب كن ضاشداب * دوخ شيررب تتسس ىهاتداب

 دئمافك ىإ دوخ شيرزا رد مرش * ديس تشير دوش ود دام ىل

 31 ناك رك سف داش تسحر كم زان ونو كتررزا نايحتا

 [1]ما ىشال نمور هتفك شداسف ناو * ما شون[ نماب ديوؤكم نوكا
 نازخ ”ىدرز زاقداربعا نا نكس * نايل ناراهب 'ىبوخز ىا

 تونغ تقو, نكداي ا ازوا كرما * :توخدشزوخ تعلط ىديد. زور
 قاح تفَو ناس مع ارسشترسح »* قاطراح شوخ ند ىديدارردب

 قلخىاوسر فرخ دش ادرف دعب * قلخىالوم دش نسح زا قدك

 (ىار لاح نابزير ايتد ا ص تحيصن ناريرذ مراهج رتفد ط-اوارد 1
 عجز يمر" وع دع خم سمع ركعم ءمجص تم دحر مزعل سك منيل رج عمر << رى كويك علو منتر م رع 2 ركع هك كرت سر عوسو سلع عك

 عزم بتسوي ا مروجو بت م6 لاه 1ك بك ويك كج بضرب جا جب هبي عت[ ركب“ «وي نه ل ع جمس عع ججم جك و



 مأعنألا ةروس 7 ف

 ةاكفللا لجرا نلسفي ةضف نم قيرابا و بهذ نم توشط نهعم ارا وكم طادتتلوا توات ْ

 مهنم وه ىلب تلاقف لمع هل اذه نلق مهم اذه رثلا اهحاوصل ن سا ”تلاعق"انا| تقف ا

 00 لاح هذه هدجا تدك كيرالا وف دلقت ىلجر نلسغف مهعم ىثملا بنا <هنآلا | |

 ىلا ىلا اوعمتسا برعلا كرشمو ةكم زافك نآ'قوافا ل عم فيكتف احاةاتخأخ نو | ١
 اوشمو مهروهظ نع لمح لك اوطقساو اوجلل هيلا لزنا ىذلا كلا وعنا مالللا هلع |

 فاشملا فذح ىلع 6# ايندلا ةوبحلا امو ب ءاشي نم ىدهي ىلاتهّللا نكل سودرفلا ةنج ىلا
 سانلا ىهلي # وهلو بعلالا ف ىه ىه ثمح نم اهب ةقلعتملا لامعالا ىا ايندلا لامعا ام ىا ا

 لغشيامع بعللاو ةمئادلا ةذللا ىلا ىدؤملا اصلا لمعلاو ناميالا نع ةلئازلا هتعفنم مهلغشيو

 3 ةرالا دأذيلو 8 لزهلا ىلا دجلا نع اهفرص وهللاو هب عفت امج اهرفتيو سفنلا

 ةسلاخ ايدكان نالجافانلاوككلا 6 نوقتي نيذلل ريخ 8 ىرخالا احلا لحم ىه ىتلا |

 فاطعلل ءافلا ه4 نولقعت الفأ 8 ماودلا ىلع ةرمتسم مال آلاب ةصغنم ريغ اهتاذلو راضملانعب |
 ةرخ الالق اهوندل ايندلاب ايثدلا تيمسو . ريخنيصمالاىا نولقعت الف نوافغتا ىا ردقم ىلع |

 قع هئاعرفتالاة جا: لكلا ناو اخ ندا رفاخ هذ اجرب ءايكك ةعقنا ديه ١
 | ضرالاىلعام لعل نحلاو فللاكتلا تعفرالو اهودحج امل ةرضاح تناكول اهنال راصبالا
 ١ امهفامو نوضرالاو تاومسلا قيقحتلا لها لاق + كبر نع كلغشبام امثدلاةقيقحو ءالتبالل ةنيز

 كامعالا نم انهيت ىلشتنامو ركل يقل اامآؤ انتل دلع لخ د كاكفلا#:ناوكلا اق نت
 هللا قلخ امل ىسدقلا ربخلا ىفو ةرخآآلا دح نف اهيف امو ةنملاو ةببطلا حاورالاو ةلاصلا
 'ىجحن ايندلا تناكاذهلو ( كمدخ نم ىبعتاو ىنمدخنم ىمدخا ايند اي) هلوقب اهبطاخ ايندلا
 ناف * فيغرب ا ل هناباوا ضعبلو زوجعلا ةروص ىف هراد قلك هناماوا ضعبل

 ىلع رثن اذا ركسلا تلق * اهيف دهزلاب سما يف نمؤملل ايندلا هذه قلخ ىلاعت هللازا تلق
 ةعلول مكسفنا اوعوج ) ثيدحلا ىفو اسمع ناكل هطقتلا ولو هتمه ولعل هطقتلبال ندور
 ١ نم ايضاق نا  ىكح  ءاولخلاءاجر ماعطلا نم عبشبال امكح ناك اذا فيضلاو (سودرفلا
 ىدوهل وهو ىناخاكلا علطف رزولاك همشحو همدخ عم ناخلك قاقزب ارام ناك دادغب لها

 هللادبا لاقف ىضاقعلا ةلغب 0 نيو هيئاوج نم رطَش نارطقلا أك تيل 21

 تناو كلةنج ايندلاناىرتامأ ( رفاكلاةنجو نمؤملا نحس انندلا ) مكسنلوق ىنعمام ىضاقلا +
 ىضاقلا باجاف سكعلاب هتلالد ثيدحلاو ىدوهي رفاك اناو ىلنحس ايندلاو ىدمم نمؤم

 ةنملا ىف هللادعوام ىلا ةسنلاب ىلنحس اهتءشحو اهتنيز نم ىرت امو ايندلا ءالضف نم ناكو
 هل لجر ّلثم َءَركن الاؤةانكدلا لمن لبق ا ناريتلا ىف ةاقتملا ةاكردلا" ىلا (ةيسنلاا كلة

 ةرخآآلا زاد لك“ قساتام اقف ْدَباَع رمضتخاو «ىارخألا طغمتا هاذا دودو نات عا
 نع اهيف تلفغ ةعاسو هترطفا موبو اهتمت ةلبل ىلع ىنسأت اماو بوثذلاو اياطخلاو مومغلاو
 ىلاغت هللاركذ

 كك نكم نود ىايند رسرب عازن 0 1ك دياع رضخ ر 2ص هبإ



 ا عياسلا ءزجلا

 9 ٍ اواو |
 7 ل را كم ناب كولو انملل نيا نناتز 1 ترولا ناموا ف

 لاف. تلدإو هني معاني تيطنا .ىلإ بدك هاقدط تقولآ اذع ىلإ هندكيت (وهحا |

 ه6 انترسحاي 8 اذا باوج هكياولاق : ( هتان تماق دقف تامنم ) مالسلاو ةالصلاهلع

 لولاه لافالا ات ىاعال 507 نال زاحم اهؤاذنو ملأتلاو مدنلا ةدشب ىه ةرسحلا

 هلثثو كروضحناوا اذهف تقوكلناك نا اولاقو ةرسحلا اودان مهن أك رسسحتلا ةدهنف ةفلابملا |
 | ءاتشالا هذه ءادن ىلا هكرت هجوحاام كرت ثحح ىدانملا أطخ ىلع هسنتلا دوصقملاو.انتلبواي |

 | دادعتسالاو اهقح ةاعارمىف انريصقتو ةعاسلاناشىف اطير ىلع ىا 46 اهبف انطرفام ىلع ة:

 "ةكتمتلا ورة زعيم او رسما قلي لحق ةطابطلا لامعألا|باسك اواني ناع الا اهل ١١

 ا نع 0 مهروهظ ىلع مهرازوا نولمح مهو #3 هلعف ىلع ةردقلا عم *ىثلاىف ريصقتلا

 ١ هموالق' هتلمحىا هترزولاَقي ىلقثلال الص الا ىفوهو رز وعمج رازوالاو . اولاق لعافنم |

 هله هياغل بنذلاو الادب ىمس همشحو هتعر هنو وم نم كلملاددلقام ءامعا لد كاملاريزو

 | ىلعالا ضرعلاهب فصوبالف ىناعملا ضراوعنمال ةفيثكلانايعالا عباون نم لما و هيحاص ىلع
 داتعملاناف6 مكيديا تيسك اهف )ىلا هتهلوقىفىديالا رك ذكر وبظلارك ذو همبشتلا و ليثمتلا لبس

 | ملمىلع نورسحت_ مهنا ىنملاو . ىديالاب بسكلاوه فولأملا نا اك روهظلا ىلع لاقثالا لح
 | « نورزيام ءاسالأ  تاايسلانم اولمعام رازوا نولمحي مهنا لاحلاو تانسملا نم اول.ءب

 هربق نم جرخ اذا نمؤملا نا هريغو ىدسلالاق * هرزو نولمحم ىا نورزي اذ س

 حاصلا كلم انا لوقف ال لوقبف ىنفرعتله لوقبف احمر هببطاو ةروص “ىش نسحا هليقتسا |

 6 ادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رسشحم موب ) ىلاعت هلوق كلذف ايندلا ىف كتبكر املاط دقف ىنكراف

 ال لوقيف ىقرعت له كوقيف احر هنتلاو ةروص ”ىث حبقا هلبقتسف رفاكلا اماو . اناكر ىا

 مهو ) ىلاعت هلوق ىنعم وهف كككرا مويلا اناو ايندلاىف ىتكر املاط ثيبخلا كلم انا لومتف
 انش ناك نآو ءرح الاف نهظن اروِص لامتالل نال هتقيقح ىلع لما نوكف 1ا 6 نوامحب

 راس لع كعالا وهزذا لكلا, قوف هوجاولا تيد 0 ةريثك رازوالا نا رعاو *« اضارمعا |

 قحلا قيرط ىف ىنفيو لكلا نع بوتي نا كلاسلا ىلعف كولسلا نع عئام 1 عدوان
 ظفاحلا لاق الكمان

 » ىا

 ا

 ظ
 ىناردوُحَو ىنيدوخ بهذمنيرد تسرفك * تنس ىدير ملاعرد دو ار دوج جف |

 لاق * ىلاعت هللاب سفنلا نم جورلا نكمي اماو سفنلاب سفنلا نم جب ورخلا نكميال مهضعب لاق

 قلتم كلت قلاشتسا كد هرس سدق مك ىكحلا ىذمرتلا ىلع نب دمع هللادبع وبا خبشلا

 اح تلو 1 ا لا تا " ذلا نع الخاذاف هنيلبو |

 رانلل ادوقوريصتو عطقلا الا حلصت ال تسمب اذا :كقتلاك ترسكلا اهي دئاذآف ةعاطلا ن

 ظ نب ىلعنع جل لا يمال عامتالاو ديضوتلاو نك ذلاف اهنم هللا 3 ظ

 | تلزيف مهعم ىثملا تيحاف الاثر تاو نم ىف نينسسلا نم: هش ,تحح لاق.هبا قفوملا |

 انمق قيرطلا نع انلدعو ةيربلا ىلا امدقتف مهعم تيشمو لمحلا ىف ادحاو كا ظ

 ( تيارف )



 ماعنالا ةروس مم ع

 باوجو سيلا فقولاو . ناععلاو ةدهاشملا ل هانمدحا لكلوا منوهلعالا تاق ا

 | ١ هدعاشرالام. تأ ارا اهونياعي ىتحرانلاىل لع نوففوب نيح مهارتول ىا فوذحم ىرت لوعفمو ول

 | ةينارقلا 86 انير تايب بذكتالو د ايندلا ىلا 6# درت انتيل 8 هيبنتلل 6 اي اولاقف و ريبعتلا
 | بصتو لئاهلا فقوملا اذه ىرنال ىتح اهاضتقم نيلماعلا اهب 6 نينمؤملا نم نوكتو 0

 بذكتمل انددرنأ  ىنملاو ءافلا ىرحم اهئارجاو.واولا دعبنا؛رامضان ىَملا!ناَوَجح ىلع نيلغفلا
 هولاقام ىلع سمالا سيل ىا * لبق نم نوفخ اوناكام مهل ادن لب © نينمؤملا نم نكتو

 نييغار مهنوك لجال سبل ةمايقلاموب مهنم عقاولا ىنقلاناف اونمآل ايندلا ىلا اودرول مهنا نم
 اوفقو ىتلا دكا ىعو ايندلاف نوفخي اوناك ام كلذ مهفقومىف مهلرهظ هنال لب ناعالا ف

  اودرولو # ةلاحم هلءافخاو هبرفك ”ىثلاب بيذكتلاناف اهل مهييذكت اهئافخاب دارملاو الع
 0 ةيلكلاب هونياءام اوسنو كرسشلا نم ه5 هنع اوهنامل اوداعل لع اضرف ايندلا ىلا |

 ىلاعتللا هاضقامل دارالف دنأع مث ىلاعتاللا تايآ نم نباع دق سيلباك بئاغلا نود دهاشلا ىلع |

 | نونأيام لك ىف بذكلا مهنديد موقل ىا * نوبذاكل مهناو ف لزالا ىف مكحامل لدبمالو |
 51 اويناملااوذؤعنا نوم نمؤيالذا داشنلاو !ىبلا:ققاب الدق ئطرا لالا »اخينا اود

 0 . قونثلا فو :.هْنَع

 9 دوب جاك ن وج ىشور لقعز هن * دوب متر ةجيتنزا تمادن نأ
 مدنو هبون نأ كاخا دزريل ىم « مدعدشتمادننا ردش توج

 3 دبزيم اوداعل اودرول كنان #* درخا سو هيون وأ دنكبم

 د2 || ذيمشلاو نايل اخ ئاتلك رولا دؤف كئاوطا ريحيف لخاد اوداع ىلع فطع ه4 اولاقو 9 |
 | ان ظ امندلا انتاحالا لع هدعبام ركتتمالاعلا عجراقلا !ءنالو امهبم ا احلل

 ا ةقيلا ايل راف ا لاوحالان م اوأرام اوربمل ناك 121ظظظ001 امك
 2 ا نيب ىناحلا تركع انكم اوسنح ىا * مهب ىلع اوفقوذا 520 |

 5أ ظ ةكئالملا ناسل ىلع مهل 6 لاق له امظعاسعا تب اناا اقؤدع الكاز كاك هدد دل

 .' | قمنا هي انبرو ىلب اولاق قمل » باسحلاو ثعبلا 6 اذه سلا فاّئتساوهو اخنوم |

 ع ايندلا ف كرفك ببسب ىا 6 نورفكت منك امب © هومتنياع ىذلا هي باذعلااوقوذف لاق

 5 ]| قئاذلا هدجيام وه لاحلكفف باذعلانم هنودجتامنا ىلا ةراشالل قوذلا ظفل صخو . كلذب
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 نيذلا نيغ دقىا ه# هللاءاقلب اوبذك نيذلارسخدق © لوالانم دشا هدعب نودجام نوكل
 ظ هلدحال ىدباهنافوهنا رسخلال مهبيذكتل ةياف ه6 ةعاسلا مهتءاحاذا ىتح 9 توملادعب ثعبلاب اوبذك |

 | ةعرسب ىثلا ةاجافم ةتغبلاو تغبلاو ةئجافم ةتغاب ىا مهتءاج لعاف نه لاح 6 ةتغب له

 | تقولاوةتغب هبف لاّعال ةعرسب هءاجمث هئجمب روعش هلناكول ىتح ناسنالا هبرعشينا ريغنم
 ةعاس تبمس كلذإف ىلاعت هللاالا دحا اهملعيال ةءاس سانلا أحفي ةمايقلا هيف موقت ىذلا |

 سافنالا هتقاسمو عوقولا بئاج ىلا اهيعسل ةعاس ةعاسلا تيمسو مظع سما ابف ثدحي ةفيفخ

 اونومينا ىلا :نونانكياتمتا لنق ناف.* ةتغب. ةغاسلا - ترهل نا ىلا:اؤيذك دق مهنا ىنعملاو



 دل هي سرج وي د20 5 سعج ا ير ا

 ذم ؟وك مروع متو وسع وسو

 2غظ11 حم دا

 [1] ؟© ب6 مويع سهل ع

0 - # ---- 0 

 وح هللا ص هللا ل وسر ةوالتنوعمتس مهلارضاو هجوباوأةقعو ةتغاو زتطتل ودنا ولاَو

 ىرداام هيب اهلعج ىذلاو لاقف دمحم لوشام ةليشقابااي رابخا بحاص ناكو رضنلل اولاقف

 لاقف ةضاملا نورقلا نع مكتثدحام لثم نيلوالا ريطاسا لوو هناسل كرحي هنا الا لوّشام

 «اناعجو لف, نيكر شمل ريمضلافتلزنف الك لهجوب|لاقف اقح لوّسام ضعب ىراىتا نافسوبا .

 ةيطغا ىا ه6 ةنك | 92 ىنملا رابتعاب نم ىلا عجار ريمضلا هي مهبواق ىلع 9 رلنأشنا ىا

 'ىثلا هبرتسيام وهو رسكلاب نانك عم . سانلا هفراعتيامم ةجراخ اهردق رداقبال ةريثك

 لولدملا نا رقلا نم نوعمتسيام اوهقفينا ةهاركىا فاضملا فذحن هللوعقم 46 هوهقشنا
 هوعمتسيا ةهارك الّقثو اممص ىا 46 ارقو .مهناذآ ىف و اناعج ه« وت عامسالا ركذب هيلع

 مهبولق وبن طرفو مالسلاهيلع ىنلا نوؤشب مهلهج لاكنع برعم ليثمت اذهو عامسالا قح
 حرشبف بولقلا بلقب ىلاعت هللانا ىلع ليلد اذهو هلمهعامسا جو ميركلا نآرقلا مهف نع
 ةئسلا لها بهذم وها نمؤتالو هللامالك هقفتالف ةنك ىف اهضعب لعجيو ىدهلل اهضعب

 مالسلاهيلع ىلا ثيدح ىلاوا ىلاعتهللا مالكى لا عمتسينم ةافاكمنا ىلا ةراشا ةيآلاىفو +

 لعاباجح ىلاعتهللا لمجينا اهيف اونعطيو اهيلع اوذخأل راكتالاب قئاقللا بابا تالك ىلاوا
 لاق : اهقئاقحنوءهفيالو اهتوالح نودجالو اهراونا مهيلا لصيال ىتح مهعمسو مهبولق

 ىماحللا ىلوملا
 انيبان مج دنينن ىركزج ديشروخزا هك * ىفرحزج تسين تبيصننا رقزا هكدوبن بجي
 # اهباونمؤيال 9» اهعامس اهودهاشي ىلا ةينارقلا تاي آلا نم 6# ةبآ لك اوريناو
 ماكحتساو مهدانع طرفل ريطاساو ءارتفاو ارحس اهومسو اهنم ةدحاو لكب اورفك ىا

 | كلذ مهب غلب ىا ةياغلا ىنعم ديفتنانم عنامال اذه عمو ةيئادتبا *# ىتح ف مهف ديلقتلا

 لوق 8 كلنيلداجم مهنوك لاحىا :* كنولداجم كؤاجاذا 98 مهناىلا نآرقلا مهفنم عملا
 نولوقيلب ةميركلا تاي.آلانم اوعمسامب ناميالامدع درجمب نوفتكيالىا 46 اورفك نيذلا

 ةروطسا عم ..مهبيذاكاو مهليطاباىا *6نيلوالاريطاسا الاه نا رقلا اذهام ىا ه« اذهنا
 قوتملافو : ةيروخاو ةكوحضا عمج بيجاعالاو كيحاضالاك مغلاب

 [1] نارفاك نآ دندز هنعط نينجنيا * نارب مه دمايب هللا باتك نوج

 ذل روقكم فب قمسمل و ديور قنا تفاو تا ريطاتإ
 [9] نيط ريغ دنين ارمدآ ويد * نيبم ىهاظ رسب ىا نآرقزوت

 | نوأنيو 8 هبذاعالاو نآ رقلا نع ىا 6 هنع 9 سانلا 5 نوهني ع رافكلاىا هي مهو

 / بانتجا ناف هنع مهيهنل ادكأتو هنم مهروفن ةياغل اراهظا مهسفناب هنع نودعابتي ىا  هنع

 ىأناو:ىهنلانع ىأنلا ريخاتف رسلاوه كلذ لعلو ىهنلا تاممتمنم هنع ىهملانعىهانلا

 مهلع هررض نال 6 مهسفنا الا ف ىأنلاو ىهنلاب نوكلهيام ىا * نوكلهيناو © دعبلا

 ريغنم اهلع كلذ ءاضتقابالو مهسفنا كالهابالىا نوملعيام مهنا لاخلاو ىا ه6 نورعشيامو

 (اما)

 باطخللا  رانلا ىلع اوفقوذا ىرتواو © نينمؤملاو لوسرلاو نآرقلانمأيش كلذب اورضيننا
 ا 0 1 0 0 تحول تل ا كطادع د ااتس دعس او مففا تعم موا مج هموم 1:2 2 بمتهج همم ا تام دج تح ا اممم < حرج مع ع مم وجل دي حج ممسسسم



 ماعئالا ةروس مه ١و >-

 | انك ام انبد ةللاو# اولوقيزاب هنم ىربتلاو هدوحجالا ءايشالانم أيش هباورختفاو مهراما
 | اسأر عفنلا نم لزعمب هناب مهملععم نولوقبامتاو بذك هنال ةنتفلاب هنعربع مهباوجاماو 46 ناكرشم
 ا دمي هي رظنا # دولخلاب اونَعا دقو اهنم انجرخا انبر نولوقيأك شهدلاو ةريخلا طرف نم
 مهيذك نم بجعتو ايندلاف مهنع كارشالا رودص راكتاب د مهسفنا ىلع اوبذك فك و
 رظنا زيحىف لخاد اوبذك ىلع فطع ه4 نورتفي اوناكام مهنع لضو »© ببحت سما هناف

 مهؤاعفش اهنا مانصالا قحىف نورتفي اوناك مهناف مهوارتفا لطبو بهذو لاز فيك ىا
 ' *ىثلا ظفل قالطا لوالا . روما تاي الافو* ةمايقلا موب, ةيلكلاب كلذ لطبف ىلاعت للادنع

 | ىيوتلاهمازابادلا -قاثلاو 6 .دئارملا قاشلا ونيف 'ة دوج "شط لتس ال ٠ك ان طع ركشلا للا عت هلل ماع

 مالسأأ ةعيررتفلا ودلض:عيشا وف ىلا ناو ويهعلا7ىلوملا لاو دلبهللطلوتلا يقع لرقم قم
 | نودبو ةداهشلاىتماكب نامتالادعب ةينارصنلاو ةيدوهلا نهىربتلاب طورشمىراصنااودوهللا

 | نكلمكلا للا لوسرهنابامهلوق ارسف امهنال ارارمنيتداهشلابايتاواو نيمل منان وكيأل ىربتلا
 نم لجرهملع لمحو برحلارادىف ناك اذااما مالسالا لها ىنارهظ نيب مولا نيذلاىف اذه

 | هتبوتليل داذهف مالسلاهيلع دم نيدىفوا مالسالا نيد تلخد لاقوا نيتداهشلاب قاف: نيملسملا |

 | هنع ىتاهنامو هتلبق هبىلاعت هللاف صمام لوق نا ناميالا ةفص ىف رصتخلا ردلا ىف لاق * ىهتنا

 أ ناعاو * ئهتنا لكلاب انمومناكو احص اناباناك هناسلبرقاو هلقب كلذ دقتعا اذاف هنع تيهتنا
  أشتنم باطخلا لصف ىفو * لالدتسالاو رظنلاكرتب مئأي هناالا مظعالا مامالادنع حص# دلقملا
 هلوق نا ثلاثلاو . ددلقتلادح نع جراخوهف هعئانص ةيؤردنع ىلاعت هللاعبسو نيملسملادالب ىف
 | ءانبالادوجوأدبمو ءانبالارداصم مهنا مهدنع ققحتدق ءاب آلا نا ىلا ريشي« مهءانب نوف رعياك ) ىلاعت
 ١ ظفاحلالاق : هم مهدوجوأدبمو مهردصم ىلاعتّلانا مهدنعققحت ةفرعملا لها كلذكف مهنم

 ىوشردب ىزور هك شوكب رسب ىاناه * قشع بيدا شيو قئاقح تا

 ىوشروخو باوخ ىباكشيوخب ىسراكنا * دركرود شيوخ ةبترمز تروخوباوخ
 ا ناعإالا وه مفانلانا عبارلاو . ثداْحلا فصولارسج نم روبعلادعب ميدقلا ادبملاىلا لودولاف 0

 !و1) اذأ نك رمثملا نا وردت ندكلاو. ةلرتفلا_نوذ صالخالاو :قدضلاو ديحوتلاو

 / كرمشلا متكن اولاعت ضعبل مهضعب لاق ديحوتلا لها نع مزواجتو ىلاعت هَللاةرفغم ةمايقلاموب |

 | دهشتو مههاوفا ىلع متحف نيكرشم انكام انبر هّللاو نولوقف ديحوتلا لهاعم ومن اناعل
 ىلعمهنا نومحزي ديحوتلا لها نم ءايرلا لها اذككو .'نؤطلغالف زانكلاب مهحراوج مهيلع

 | هللا قلخ اماف كلذ فالخ ىلع لدي مهحراوج نع ةارداضلا مهلاعفاو صالخالالاكو نيقبلا

 ىلاعت لانا لعاو * ماقملامهفاف نودلخي رفكلا لها نكلا اقلطم“ كرتشلا لها نيهطتل ماهج

 | ةدهاشملاو ةفرعملا لها هدهاشيو هفرعي ةدحولاهذه ىلعو هتدحو ىلع دهشي "يق لكاو طنا

 ظفاحلالاق : ةرجشلاعم ةاونلاك ةدحولا ىنانتال راث الا ةرثك ناف

 ناو نيا قرورب ب ةطاخ 3 لاح هديروش ظفاح ىدزتدحو مدان

 أ

 | 'نائفنس قنا "عمتجلا هلا ل قوزرحح ناازقلا"ةكأؤت "اذا فك أكنلا نكس نانسو ظ



 مي 1م عباسلا ءزجلا

 مهانبنا نيذلا 9 مانصالا نم هب  نوكرمشتامه'ىبرب ىتاو  ةيهولالاب درفتم ىا وهالا هلاال
 لوصوملاب دارملاو (ىراصتلاو دوهيلا كنع انلأسدقل) مهلوق نم قبسامع باوج هي باتكلا
 ادمع ىا ه# هنوفرعي # لجنالاو ةراوتلل مظنملا سنجلا ٍباتكلابو ىراصللاو دوهللا

 - ىور  مهلةئيعملا مهالجب هي مهءانبا نوفرعياك 9+ مهباتك ىف هتوعنو هتيلحب مالسلاهيلع

 هذه هس ىلع ىلاعت هللال زنا مالسن هللادبعل هنع هللا ىضر رمح لاق ةنيدملا مدقامل هللا لوسرنا

 دشا انألو ىنبا فرعا هتيأر نيح مكف هتف رع دقل رمعاي لاقف ةفرعملا هذه فيكف ةيآآلا

 رمت لاقف ىلاعت هللانم قحدنا دهشاو ءاسنلا عنصام ىرداال ىلال ىب ىنم دمحمب ةفرعم

 نياتكلا لهانم مهسفنا اوننغ ىا 6 مهسفنا اورسخ نيذلا 8# مالس نبااي هللاكقفو |

 كلذو ىوغبلأ لاق *« ناميالا مدعل ببس مللسلا لقعلاو ةيلصالا ةرطفلا عبيضتنا ىلع لدت |
 نينم ؤملل هللا لعج ةمايقلا موب ناك اذافرانلا ىف الزتمو ةنللا ىف الزنم دا لكل لعج ىلاعتهللانا |

 مظانمو 0 نارسحخلاوه كلذو رانلا ىف ةنْطلالها لزانمرانلا لهالو ةنملا ىف رانلال ها لزانم |

 مالسلاهللع هفاصوا فالح نيباتكلاىف توعنملا ىنلا مهفصول 6 ابذك هللا ىلع ىرتفانمم ١

 قلذ قلو رللاانبع ان ؤاعفش ءالو مهلوقو تانب ةكئالملا مهلوشو ىلاعت هللا لع ءارتفا هناف |

 ارك اه وتدتاو "تاوحتملابو ناقلاب اوبذك نأك هناي اب بذك وا ف هنم مظا دحاال ىا ْ

 | نمالك ناب ناذياللوا ةلكو هناي آب بيذكت كلذناف مالسلاهملع هتوعن اوريغو ةاروتلا اوفرحو |
 اوتناف امهنيب اوعجج دق مهو فيك مظلاىف طارفالا ةياغ غلاب هدحو بيذكتلاو ءارتفالا |

 هوركم نمن وال ىا 46 نوملاظلا حلفبال ف ناشلاىا هك هنا و هتبثاام اوفنو ىلاعتةللادافنام |
 مظلا نم ةيصاقلا ةياغلاف نمي كنظاش اذه نيملظلا لاح ناك اذاو بولطمي نوزؤشبالو

 رخؤم رءضمب ةيفرظلا ىلع بوصنم موي ه6 اوكرشا نيذلل لوقنمث اعيمح مهرشحم مويو |
 ريمضلاو مولعم عضوم ىلا سانلا عم رشحلاو هنايبو هح رش نع ةرابعلا قيضي اناذيا“فذح دق |

 فقوم لكني فقاوم هيفزاف فقاوملاىف ةمايقلاموي تاماقمنيب لصاملا ىخارتلل م فطعلاو

 ىا * نومعزت متنك نيذلا ا مهتهل آل ةكرشلا مهتايثا رابتعاب ةيزاجم ةفاضالاف هل ءاكرش
 مهتنتف نكت مث ب مالكلا ثكاىف بذكلاو لطابلا لوقلا معزلاو ءاعفش ءاكرش اهنومحزت

 معا نم غرفم ءانثتسالاو اولاقنا الا ربخلاو نكت مسا هناىلع عوفرم ةنتفلا ه6 اولاقزا الا

 ةدم هومزتلا ىذلا مهرفك ةبقاط نكتمل ىا هتبتاع. هبادامم مهرفك اما مهتنتفو ءاشالا

 ( مهرامجا )

 | هيمتدهش نادك « دهشاال © مهل 6 لق ىرخا ةهلآ هللا عمنا ف [ ديهدنم اوك
 | ىلاعت هنا دهشبااما لب ىا ديك أتلل ىمالا ريركت 6 دحاو هلاوهامتا لق ف فرص لطاب هناف

 اهومتلعج ىبلا مكتهلا ىا #« 5 ٌقاكرش نيا 8 موبلا كلذ لوط بسح ىلع خارت فقومو

 | ناميالل ةجوملا تانيلا نع اوضرمعاو اهلع سانلا رطف ىتلا هللاةرطف اوعضناب ناكرشملاو

 , ةييسلا ءافلاو مهبولق ىلع عوبطم مهنا  نونمؤبال مهف 8 هلوق هربخ ًادتبم وهو ةيلكلاب |

 خيبوتلل ةصاخ نيكرشملل لوقن مث مهلك سانلا رشح مويو ىنعملاو هنم لاح اعبجو لكلا
 | لاقملا ةرئاد هبطيحمال ام لاوهالاو لاوحالا نم ناك لوقنام داهشالا سؤر ىلع عيرقتلاو
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 | ةيقوفلا هريسفتىف ىقاتفلا ,لوملا لاو رسل املا لاكن ع ةرابع (ريبللا مكطاوهوإل هلوق ناك 1
 | ةمودعم تانكممال نعاق ىلاعتهناف كلذ نع ىلاعتهنًأش ولعل ناكملا ثيحنمال ةردقلا ثتيحنم..

 ١١ نيوكتلا واج الاب تافوذعملا :رهتفا هدضي انكم دخاو الك سههباذلال ةدوجاومو) [تلاك
 / رافكلا رهقق»دابععيجرهق ميدقو ةيمجنلا تاليوأتلا فو: داسفالاو ءانقالاب تادوجوملاو

 اواضف ةقلتغإ ءدب نق حاورالاىل اع لششرملاا] لا مهأطخ >ا.ذا سوفنلا ةامحو بولقلا توع ا

 ١ مهجرخافةعيرشلا راوناب نينمؤملا سوفن رهقو ةعيرشلا رون ىلا اودتهاامو ةعيطلا تاعلظف
 فطلب اهستاق قابتشالا تاعواب نيبحلا.بواق رهقو هتعاط ىلع مايقلاب ةعيبطلا تاملظ نم
 | الا هاوس ايش ىرتال ةلملابو هلالج تافص ىلجت تاوطسب نيقيدصلا حاورا رهقو هدهاشم
 لغتشيو هالوم فرعينا دنعلا ىلعف هتيدمص 0 لللذو هنزع مالعا تحن روهقم وهو

 | دنع خبشلا نع - حو - هزهقو هدجؤاو.. ىتا لك :ىلحت ,ىذلا_ىلاعت هللاوهو هتيدونعب

 | لجد اهفاذاو ةريزج ىلا حيرلا اتحرطف بكرم قلك لاق دا يت بد, ني نجا كان

 | عنصلنم اندْنع عونصم اذه كنهلا نأ هلانلقف م مصلا ىلا ًامواف ديعت نم لجزاي هلالقف امد دبعل |

 ١ هغطي ضرالا ىو هشرع ءامسلاف ىذلا ابق اقم ودعت نم مناف لاق دعي هلإاب اذهام ةلفمنا
 اذهب مكملعا نمو لاق: هوايربكو هتمظع تلج هؤاؤما تسدقت هؤاضق تاومالاو ءاحالاىفو:|

 هضيقةلاسرلا ىداامل انلق مك كف لوسرلا لعفام لاق كلذي انربخاف ابرك .الوسر انيلا هجو انلق
 كلملل اباتك اندنع كرت من اناق ةمالع نم ؟دنع كرت لهف لاق هيدلام هلراتخاو هبلا كلملا

 فرعاام لاقف لتضملاب هانيتافااناضت كلل انتكنوكتنا قلق هناذ كاملا انباتك قوذاف 5
 مالكلا اذه بحاصل ىنبذي لاقف ةروسلا انمتخ ىتح ىتبي لزي مف ةدوس هيلع انارقف اذه |

 لاعتملا كلملا هللدملاو لاح نسحا ىلع مايا دعب تام مث همالسا نسحو مسا مث ىصعبالزا
 ١ "ىشىألق ف دوجوم ما لك لوأي هيلاو دوصقملا دوبعملاوه هلا لاصآلاو ودغلاىف ٠ ريك '
 اومعزف ىراصتلاو دوهلاكنع انلأسدقل دمماي هللالوسرل اولاقاشير قنا -ىور *6ةداهش ١

 هللا لزتاف كوركتا مهتاف هللا لوسر كنا دهشي نم ائراف ةفصالو 1 مهدنع كل قتلا /
 ا ةداهسشلا."5 هيج نم مظعا ' ْئَش ىأ مهل لوشناب م السلا هيلع هيج صا هب هل هذه ىلاعت 3

 | 0320 ةلذعا ا قلخلا هيد 5 | د ١ 5 هللا ى | 0 هللا لق 0

 | هريغب اوسحنا ىلع مهد ردك مدعو هن هتيعس ناذيدلل ةسفنلا 5 ىلوتناب نب مملايلع ار ٍْ

 ىلاعت هتهج نم 1 لا واو وه ,نقادص ىلع 4 مكسو سس 0 ديهش وه - 3 كيهش 0

 ا ديعولا نم هفاع مكفوخا ىا 0 ا 2 قلاسرإ# ةحصب دهاشل ملا اذه 3
5 2 ١ 

 نا رقل اهغلب ىا نيطاخما ريمض ىلع فطع ص غاب نمو 9 نارقلا ل

 ىأر امن أكف نا رقلا هغلب نه ىطرقلا كلي دمحم لاق * ةماقل
 مهل ليبسالذا, ا رشاب رارقالاىلا مهلءاملا هي نودهشتل مكتيأ 9: هنمعمسو مالسلاةيلع ادم ظ
 | ةكدياش انآ ] ةيسرافلاب ىنعملاو خينوتلاو ناكنالل هيف ماهفتسالاو هب مه ناكويحمالا هراكإ لأ ْ

 1 6 ثل - ©  ناسلاحود )

 1 ا
 | موب ىلا نح او سنالا نه

 ك0
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 م1 ١١ خم عباسلا ءزجلا

 | ذاخنا سفن ال الو هللا ريغ ذاخلا وه ركتملاف ذختاال ىا ( اليلخ مكحاص ذخنأ هللا نكلو
 | ىا امهعدبم  ضرالاو تاومسلارطاف هه .راكتالا طانم هنوكل لوعفملا مدق نكل ىلولا

 مطب هلا لالاو ىا ه وهو ب ةلالطلانم لدب وهو قدس لاثم ىلع ال ءادتبا امهقلاخ

 | لق 0 هيلا ةجاحلا ةدشل رك ذلاب ماعطلا صيصخم و قزربالو قلخلا قزور: ىا 1 مطيالو

 | مالثالاىف هتما ماما ىلا نالهلاصلخم هلل ههجو “6 مسا نم لوا نوك لانا تلهاتنا

 نمسعا ىف ىلاعت هب نكربغملا ند قنوكمال. ىل ليقو ىا © ناك رمشملا نم نتوكتالو

 | سبح نم صالخالامالسالا ةقيقحو كرشلا نع تسهنو مالسالاب ترما هانعمو نيدلاروما

 لوقيوهو ىنضن ىشت ءاينالا لوقي اذهلو ةيلكلاب مالسلاهيلع هريغ هنم صلخامو دوجولا
 | .ناك ناينضع ىأ همهلو هسا ةفلاخم ىا هي ىبر تدصع نا فاخا ىلا لق © ىتما ىما

 ضل رعتو مهعامطال عطق هنقو فاخا لوعفم همايقل مون باذع ىا © مظع موي باذع < امال | اثوأ هئق#  ةاعا ةمدفم انقل از م م

 هنع فرصي نم ىا # ذئموي هنع فرص نم 8 مظعلا باذعلل نوبجوتسم ةاصع مهنا
 هيلع عئاو هاجن ىا © همحر دقف 8 فرصلل فرظ ذئمويو مظعلا مولا كلذ ىف باذعلا

 ليلد 6 رضب هللا كسسمم ناوؤ# ةصهاظلا ةاحنلا ىا و نيملازوفلا فرصلا هك كلذو 3

 | (ةيديتللاءانلاو: كلذ قيمت و 'رقنو ضرك يلين اال سابع د نإ لقاثي زوال هنا لعرشلا

 فشك ىلع رداقالف ىا هل فشاك الف إف [ىتحسوتب ادخ دئاسرب رك ١و] ةيسرافلاب هتحرتو

 ةمعلو ةحنم 6 ريخي كسسمي ناو 8 هدحو ىلاعت ه5 وهالا 8 كنع هعفرو رضلا كلذ

 ىلع هريغ ردّ الف هتماداو هظفح ىلع ارداق ناكف 5 ريدق “ىش لك ىلع وهف # كلذ وحنو

 مالسلا هيلع ىبنل اىلا ىدهالاقهنا امهنع هللا ىضرسابعنءانعو : «هلضفل دازالفإ هلوقكهعفر

 لاقف ىلا تفنلا مث ايلم براس مث هفلخ ىفدرا مث رعشنم لبحب اهكرف ىرسك اهادها ةلغب

 ىلا فّرعت كماما هدحن هللاظفحا كظفح هللا ظفحا) لاقف هللالوسراي كبل تلقف (مالغاي)

 مقلا ىضم دقف هللاب نعتساف-تنعتسااذاو هللا لأساف تلأساذاو ةدشلا ىف كفرعي ءاخرلاىف هللا |!

 كورضينا اودهجولو هيلع اورد كلهللا هضقبملاع كوعفتينا قئالخلا دهجولف نئاك وهام
 | عطتستمناف لغفاف نيقيلا عم ربصلاب لمعتنا تعطتساناف هيلع اوردقام كيلع هللا بتكيملام |

 جرفلا بركلاعم ناو ربصلاعم رصنلازا معاو اريثك اريخ هزكتام قع نضلا واف ضاق

 بركلا نم ةبرك هبحاصنء ناسنالا فشكينا روصتيدق تلق ناف * ( ارسي رسعلاعمناو
 ظفاخلالاق : اهريغيوا باسالا ةطساوباما ىلاعت هللاوه ةققحلا ىف رضلا فشاك تلق *

 دك ادخ اهنبا هك عرب نكم تيسن * مكحىا تحار ركوديا تشيب يدرك

 مهنم عافشتسا. هاما ءايلوالاو ءايننالا نم ةناعتسالاف ىلاعت هللانم ةقيقحلاىف ةناعتسالا'اذكو |
 ىا 4 صهاقلا وهو © ىلاعت هللاريغ ارثؤم دوجؤلا ىف نا دقتعيال دحوملاو ةجاحلا ءاضقفف

 هبرمأيو هلعشام لك ىف 86 مكحلا وهو هدابع قوف ف ايلعتسم ”ىش هزحعبال ىذلا رداقلا
 هنعربعف كلما واغلاب هناشولعو قلاع هرهقرود .مهرومأ انافحو هدابع لاوحاب ريبخلا 0

 ةردقلا لاك نع ةرابع (هدابع قوف سهاقلاوهو )) هلوقف ةلشعلا ةراعتسالا قيرطب ةبقوفلاب
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 ماملالا ةروس مهك 1١6 زيهم

 إس مول ااا مهلا انك 5 ىوطلاو ارق سردناو انمسج نب انمسا ىنن اذا انحرا مهللا

 | هيلدا نمحراي مويقاي ىحاي مهللا نيزاوملا رشحمو نيواودلا رشنتو رئاضلا :ىدبتو رئارسلا

 ةادانمو ةفيرش ةاجانم اهنا ىرمعلو روك ذملا خيشلا ةرضح ةاجانم هذه .نيعتسن كبتمحرب
 | لوسراي اولاقف لال وسر اونا ةكم رافك نا ىور- هيراهنلاو ليللاىفنكسام هلو#» ةفطل
 لئابقلا نم كلعمجت نحنف ةجاحلاو رقفلا الا هيلا انوعدتام ىلع كلمحام كنا انملعدق هللا
 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزئاف ا نس عجرتو دك انانغا 4-2 الاوفأ

 انها ةعنام | ءايغالا : ةيسن نع ريعف ناكملا ام ناولملا 7 01 :ءا 0 يك
 لكب علا ىف غلابملا 3 ملعلا 8 م لك عامسيف غلابملا عيمسلا وهو# امهيف ىنك كالا |

 امها 1100 قاخ ىلاعت هللانأ ريق 'ىو لاعفالاو لاوقالا نم ”ىش هيلع خالف مولعم

 نهو راهنلا اهرون نم قلخف رون لك ةئيضملا نم صلختساف ة هّندضم ىرخالاو ةماظم

 | ةنْلا قالا نم قلخو ليلا اهنم قلخف ةملظ لك ةملظلا نم صلختتساو رانلا ىفابلا
 و نيحلا نا ليالف رثكا لبللاب سنالا ناك كلذلو (رانلا نم رانلاو ةنْلا نم ليللاف
 يراعمو قلخلا ةمدخل راهنلاو ىلوملا ةمدخل لئللا نال راهنلا ىلع لبللا مدقو نييوبحلا نيعا

 ضعب ناكو اهلثم مايالاف سلو رهش فلا نم ريخ لدلا ىف ردقلاو ليللاب تناك ءاينالا
 نماما سلاحلا هذه عماج ريقفلا لومي * مظعالا قلحلا ءاج لبللا ءاج اذا لوشي ءابلوالا
 ءاملمكراهنلا هللإ بوبحملاف ةدحولاو ةواخلا قوذو هيف ةاخانملا ةوالحو ليلا رس نع بج
 4 9 0 عطقسال قح راهن لئللا نا: تدق لوش ىوحللا بلع لإ ئرتالا موسرلا

 لا نم .٠ لاح ىلعا نكيمل عم لكفالاو اهعم ةفلالاو ةرثكلا ىلع هنم صرح اذهو

 لدللا ىحنو سردي ناك مظعالا اماما ثآ ىرتالأ

 دوب ىرحسدروو بش ىاعد نميزا * ظفاح دادوا تدل جنك ىه

 لكلو ىلاعت هللا قلخ لكلا نا لعاو * راهنلا ىلع لبللا ةيلضفا روك ذملا ريرقتلا نمراعو
 ليهارش هإلاقي كلم هبلكوم ليللالاق هنع هللا ىضر ناملسن عربا فو هيلكوم كلمامهنم

 سمشلا اهيلا ترظن اذاف برغملا لبق نه اهالدف ءادوس ةزرخ ذخا لبللا تقو ناح اذاف
 تر اذاف ةزرخلا ىرت ىتح تنرغتال نا تما دقو نيعلا ةق 0 عرسا ىف تدجو

 كلم 'ىجي ىتح ةقلعم ةزرخلا لازتالف كلم ىحانج تح نم ةقلظلا تالقأ "3339 لدللا ءاع

 ىف تعلط سمشلا اهتأر اذاف علطملا لبق نم اهقلعيف ءاضيب ةزرخب ليهاره هللا ّر ركل

 رشنف راهنلا ءاح تعلط اذاف ءاضبلا ةزرخلا ىرت ىتح علطتال نا ترما دقو نيع ةفرط

 | عولطلا دنع لكوم كلم للللا ةملظل و ”لكومن كله راهنلا نوتلفا كلم ئعانجلاة حب نك ازونلا

 | *هلارشلا ىلا ' 'ءاؤتغد نيتحر تلزتو ةكك زاقكل ادمعاي 4 لق #3 راخالا تدرو 6تؤرعلاو

 ىذختا دقو كارتشالا وا لالقتسالا قيرطب ادوبعم ىا هي ايلوذذلا هللا ريغأ 8 هلابآ نيدو
 اللخ ركبابا تذختال هللاريغ الملخ اذختم تنك وول ) مالسلا هلع لاق ام ابيبح هتيلزاىف هللا



 مخ ب جتك ى 4
 ص
. 

 [1] «« ىردسج يجن عقمرو

 [د] «« ركرأ' وع رت عنخ 7 سم بص ركعج همس عدوك 4ع 2

 2 ا عباسلا ءزجطلا

 اهمزتلا هسفن ىلع ةمحرلا بتك ىنعمو ةبانالاو ةبوتلا 2 لئقيو«ةئاؤقملابب طويل ةلدبإلا

 تاذلا. نع ريعتلا فو ةقيقح ”ىش هنلع تح نا نع.هزئم ىلاعت هنال طاسحاو دلاضفشت اهجواو

 | *6ةميقلامون ىلا مكشمجيل #9 ىلاعتللا ىلع قلطيال سفنلا ظفل نا ىعدا نم ىلع ةحح سفنلاب
 ا ةماسقلا ١ مودى نيروشحوا نّثوعسم روبقلاىف مكنعمجبل هللاو عا فوذدحم مق باوج

 مالا 7-0000 ذهبا ناو كساس لل رئاسو اك | مكناجن |

 ير ااا را القبلا» ةيلصالا ةرطفلا وهو مهلام سأر |
 | لاطبا ناف مهنأرسخ بيس مهناعا مدع ناب راعشالاو طظطرشلا ىعم ادتملا ندمضتل ءافلاو |

 رارصالا ىلا مهب ىدأ رظنلا لافغاو ديلقتلاىف كامهنالاو مهولاو ساوحلا عابتاب لقعلا
 دارملاو ىضاقلا لاق *ةصاخلا ةمحرلا ةرئاد نع جورخلاو ناميالا نم عانتمالاو رفكلا ىلع
 لازئاو ةلدالا باص هديح وتب معلاو هتفرعم ىلا ةيادهلا كلذ نمو نيرادلا عام ةمح ر لاب

 ١ هقلطمت مح ر يشار اد تمهتروذا عر ىشاكلا ريسفن فو « رفكلا ىلع لاهمالاو المكلا

١ 

 لاؤس ةقباس ىف .تسيئدا ءاطع نأ ةجيشاو هديسر ارق زيج همعرب تستمر نياو دينوك
 [ تسدراو ىونعم ”ىوتثمرد هحنانح قاقحتساو تجاح ةطبارو اعدتساو

 [1] ميدز شنادنيربوناجنيرباك * مد 7 اسما مدعرد

 ا دولا انفك هلل ع ةوتت نام افاق و ميدوبنام

 وةئلع هللا كَ هللا ل وسر تعمس لاق ةَزْيَرهىلا نع كيد رشف لك الا مامالا لاقأ#
 ادحاو ل ضرالاى لزلاو نايعستو ةعست هدنع كسماف ءزج ةئام همحرلا هللا لعج) لوس

 اذهف ( هبيصت نا صمي اهدلو نع اهرفاوح ةبادلا عفرت ىتح قئالخلا محارتي ءزجلا كلذن

 نشلضعام ةدخاو ةحز نم رادلا هذه لطختنال نيملشملل -ةراثشنلاو:ءاحترلا كلغ لديامم

 لاق هنعهللاىضر باطخلا نيرمت نعو « ةرخ ًآلارادلا ىف ةمحرةئامب كنطظاف ةنطابلاو ةلمالاولا

 ىسلا ىف ادص تدجو اذاق ىنستو اهيديبلحن ىبسلا نم ارا اذاف ىس مالسلاهملع ىلا ىلعمدق

 ( رانلاىف اهدلو ةحراطهذه 0 مالسلا هيلع ىلا اللاقف حا اهنطسهتقصل افههدخا

 ىونللا ىفو ) اهدلوب هده نم هدابعب محرا هللا ) لاّمف هحرطتال نا ىلع ةرداق وال انف

 ه[م] تسياءرد - ناك ديدهت رهب « :تسا هرذ دوخ اذخ رهقزا شتا

 تسفاس 0-1 نيب قتلو 0 تيفو كو هكىرهق نينحاب

 [ء] ا ىوزا مو 1 1 ا ىا ناد نينح نوح تمحر

 ىهو ةمحرلاة يآ اندجو ةيكملاتاحوتفلاىف رهطالا هرسس سدق ربكالا حبشلا ةرضح لاق *

 نم ديالو لوح ءاضش ا دعبالا لصحم ال 1 فلا نمذت (محرلا نمحرلا هللا مسي

 دب "لاق اتحد ىلعمل اللا رهظام هنال محرلا كلا هللا مسي اهئمضت ىلا ىاعملا 5 لوصح

 بينجلا انيلع ىكيو نينالا ثكو نيملا قرعاذا انمحرا مهللا ةمالا هذهل ةنس فلا 21

 مسنلاعطقناو ميعنلا انقرافو بابحالا انعدوو بارتلا انار ءاو اذا انحرا مهللا ب كالا انه نأ

 ( مهلا )

 [3] ؟© رى ه6 مويع ككل معاق بباهج يمتع ج نع وص معيوف م

 عد «ركرجك وع هرعت عقم نع وص عم مرج رع رك» 7

 00 للا ل يل يا ل ل تل يآ ةآ



 ماعنالا ةروس مه 18 دع

 ًازهتساف ةنلا كولم ءالؤه نا دمم معزي لاقف شيرق نم امى لهجوبا مهبرش مهريغو ْ

 ىلوال ةربعلا لحصكلذو هتازهتسا ءازج لانف ردب موي لعفام هب هللا لعف دقو نيملسملا ءارقفب |

 ىوتتملا فو .:,راضالا)/

 نشد شور تربعيا قدارك- ظلال غيل ونك نادمزا»»نابز هلم او
 نثيبز .ناداي ندع دشابهجب يب ع: نشروح عنو كس داي دويدجا وشب

 مدهل وه ابق ةباحصلا قحىف ىتشيالام ماكشي ناك ناله نبا هل لاَ انعيش نأ يع

 نفد ىذلا ربقلاىف موي ىناث دجوب يلف ةنيدملا ةربقم عسقللاب نفدف كلهف هلع طقسذا اطئاخ

 امسح هلاح ىلع نبللا اودجواعاو هشينل كلذب لدتسي ثسحب ربقلا هب مدر ىذلا بارتلا الو هنف

 حبحصلا ثيدحلاىف درواك هنم ماشقللا ناكملا للان كربلا للام قيتافلاةفجح لقي ىلا

 ةزثتنملا رردلا فاك ( مهعم رشحب ىتح مهيلا هللاولقت طول موق لمع لمعي ىتمانم تامنم )
 ىلاعتهللا ناامكف اعيمج دسجلاو حورلاب رشحلانال هدسج لقتىف خررض اذهو ىطويسلا مامالل

 قوس ىلاعت هللا ناف ةكمو ةنيدملا ىبريقم نوجملاو عيقبلاك فنررش ماقم ىلا عيضو 06

 صهاظلا ىف ةلبقلا ىلا هجوتم وه نم هف دجوب املقو نامزلا رخا اذهو لهالا ىلا لهالا

 نوهبشتي نذلا مهو سائنلا الا قبامو سانلا بهذ ليقام منو تامملاو ةاملاو نطابلاو

 قلخواناسنالاةروصكهزوض ىرحناويحوا جوجأمو جوجأ» مو سانلاب اوسلو سانلاب

 ىبنم مهليقو مدا ىب نم اوسلو 'ىشىف مهوفلاخو “ىش ىف مهوهبشا سانلا ةروص ىلع
 دب مهنم لجر لكل اسانسن هللا مهخسف مهلوسر اوصع داع نم ايح نا  ىود  مدآ

 اولوانباو راخالا نيأف ماهيلا ىعرت م" نوعريو ريطل ازقنس اكزقني دحاو قش نم لجرو
 هعطق ظفاحلا لاق : لئلقلا الا قبام هللاو اوضم راصبالا

 اونا رسوب نم ىهك نادندزد تشكنا نىك(«: منشني تسود ىوس 5 انازبم'تملظ نيردب
 نابض قرؤلا ىققي تنغذا لقعلا نانطو# .ناحرك ديالا عقاع تلخدم_ريصلا حيفاش

 اوناك ىذلاك اموق نعجرب نا مايالا ىسع * تلود ٌءدزم رواس خرف رئاط ىااس |

 6 هلل لق ضرالاو تاومسلاىف ام نمل لق اقلام ماظتنالا نم هلع اوناك ىذلا عضولاك ىا

 هناك افرصتو اكلمو اقلخ هلل مهريغو ءالقعلا نم لكلا ناب رارقالا ىلا ةكم لهال ءاجلا

 ىلع دحا ردقيال ثحب دوهظلا نم هنوك عم كلذب رارقالا مدع ىلا لبس مكل له لوقي
 نوكل لاؤسلا اذه لثم نا ىلا ءاميا هريغ بح نا,لبق باوحلل لئاسلا ىدصت ىفو هراكنأ

 بتك 8باوجلا,فارتعالاىلارداين نا هقح لب هباوج رظتذي نا هقح نم سبل انيعتم هءاوج

 دابعلاب فؤر ىلاعت هبا نابل ةقوسم ىمالا تحن ةنخاد ةلقتسم ةلج # ةمحرلا هسفن ىلع

 | هتيؤرل نوئجحم سانلا راصو نيدلالامح ىضاقلا هيلع فتو نم ناك ىتح ريفغلا ملا هدهاش
 هللالأسن هردص هللا رش نم اهب ربتعي ىلا تاي الام كلذ دعو هيما نهتشا نا ىلا الاسرا
 . 1 ١ | هللازاو ءازهتسالاو نعطلا ةبقاع هنم ٍلعف .ىواخسلا مامالل ةنسلا دصاقملاىف اذك ةمالسلا

 | نم رابخالا ماسجا لقي كلذك عيضو لحم ىلا فيرش ماقم نم رارشالا داسجا لقني

 خا وأ تشاد هرخخو زايا ةصق نايرد محي رتفد طساوارد



 موو ٠١ ع عباسلاءزجلا ١

 | 111 ءالؤهو رحس اذه اولاقل ءاوهلاىف نوريطي
 صمالا ىنعمي ةيضيض# الواو انمض اهيف مهحدق ىلا ريشا امدعب احيرص ةوبنلاف مهحدقفف
 ولو قي ىن هنا انملكيو هارت ثيحب كلم هيلع لزتا اله ىا مالسلا هيلع ىنلل هيلعف ريمضلاو

 لاير امسح ةئيه ىلع اكلم انازنا ولو  ىمالا ىضقل اكلم انلزتا
 , ةيلكلاب مهك اله ىا سصءالا ىضقل ةيريشلا طابألا ىوق هتدهاشم قطنال ثيحنيرظنملا

 ءاضق نيرمالانيب ام دعب مث ىنعمو نيعلا ةفرط هلوزن دعب نولهميال ىا « نورظنيال مث ©

 نمادشا باّذعلا ةَأجافم نال ىمالا ءاضق نم دشا راظنالا مدع لعجو راظنالا مدعو سال

 هتوين ىلع دهاشلا:نوكي نا وهو تلال هانلعجولو 8 قشاؤ ٍباذعلا سفن
 ةعاطتسا مدعنم صمامل الجر كلملا كلذ انلثل ىا ه6 الجر هانلعجل هي اكلم مالسل هيلع

 | ةّؤؤطقف مالسلا هيلع ىنلا نأ ماللسلا هملع نس زب 5 هلكه ىلع كلملا ةنساعمل داح آلا

 تءاحو هللا نيمصت# نيلجر ةرودىف مالسل اهيلع دواد ىلا ناكاملا ءاجو ىلكلا ةيحد
 هيزوطو.انللا| ةيؤرءلع ىوهأل ةيرشبلا ةوقلا/ناف :نافسضلا:ةروض:ف. مهارربا: ىلإ, ةكئالملا
 فوذحم باوج ه6 مهيلع انسبللو 98 ةيسدقلا مهتوقل ءايبنالانم دارفالا كلذك مهار امناو
 اولوشيناب ذئنيح مهسفنا ىلع  نوسبليام لو الجر هلت مهيلع انطلخلالجر ةاتلطحت ولو! ىا

 هبفو مهسبلل اببس هنوكل سبللاب الجر ىلاعت هليثت نع ريبغتلاو كلع تينا و ارو تاي اعلا
 | ملال اننأشب يا كو يك كسروا هادا

 ةيئادتبا نمو ”ىزهتساب قلعتم لسرب © كلبق نم لسرب ”ىزهتسا دقلو © بوثلاب لا
 ىا هموق نم هاقلب امج مالك هيلع هللالوسرل ةيملسلا وهو لسرل :ةفَض عقو فودحم هقلعتم

 كنامز لبق نامز نم نيناك نينك كاد ىوذو ريطخ نأش ىلوا اسر 6 ا دقل هللابو

 لحوا لزنوا طاحا ىا هيبقع #* قال إي هماقم هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح ىلع |
 لمتشيام قمحلاو رشلاىفالا لمعت داكءالو موزللاو لو ثلا ىلع رودي هانعم ناف كلذوحتوا
 ةيمسا ةلوصومام *6نوثزهتسي هب اوناكام مهنم اورخس نيالا هلمف هلمف' 2و ركن نمل ا تالا لع
 مهب طاحاف ىا قاح لعاف هتلسص عم لوصوملاو ناونارهتس قلعت هد ه.ىف ءاهلا كياغلاو |

 لبق نم لسرلا ىلا كالهالاو ةطاحالا دانساف هلجال اوكلها ثح هب نوثزهتسي اوناك ىذلا .
 للازجمنا دقو لسرلاب مهئازهتسا ببسي مهكلهاو مهب هللاطاحا ىنعملاو ببسلا ىلا دانسالا ١
 لاوحا فرعتل ضرالاىف اورفاس ىا #2 ضرالا ىف اوريس لق © زاجما ىأ ردب موب كلذ |

 اوكلها فيك مهناف اوركفت ىا 0 00 رظنامث يَ ةيضاملا مالا
 ةلمسو كيلا سبيل ريسلا بوجو ناف نيبجاولا نيبام توافتل مثو 0 ياذع
 ءازهتسالانا عا * هل امو سمالا ىهتنم هوردصم ةقاعلاو لص, مث أضوتهلوق هلثمو رظنلا ىلا
 2 ىوري -. نيحو نامز لكفف ءايلوالاو ءاسالا نم نيدلا 2 ةدرهتملا سوفنلا مش نم
 رامعو ببهصو لالي نيفعضتسملا نم ةعامج عم مارحلادجسملا ىف اسلاج ناك مالسلاهيلع ىنلاذا
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 ماعنألا ةزومُت مهي ١١ زظ

 لجرلات وعال ما مهاربأ ب بلق لثم ىلع دبيدوعبدا مهو وا هلل مهصلختساو هملعب

 نوذؤبالو نونعلب الو ام اش نوسنال مهنا مل لعاو هفلخم نم انهن كد هللا ن وكي نتح مهنم

 مهاخساو ةكيرع مهنلاو اريخ سانلا 3 مهق وف نم هتودسحلالو هنورقحالو و مهتحن نم

 دعصت مهبوأق امنا مهيرنيبو مهنيب اف فصاوعلا حايرلاالو ةارجلا ليخلا مهكردتال اسفن

 مههللابزح ناالأ للاب زح كئلواتاربخلا قابتساىف ىلاعت هللا لا احايتدا ىلعلا فوقسلا ف

 كالهلانا ىلا ةراشا 6 مهبونذب مهانكلم اف إ ىلاعت هلوتىفو * همالكضعب اذهو نوحلفملا

 لقام منو : ةمعلا نارفكو ةصعملا مؤشب وه اما انلامو ايندب ايونعمو ايدوص اقلطم

 دنكن وري “تفك ذا تمفت-:ر فك « .ذنك زو وفا هتلتلعت ةيسنا ازكش
 اهتاوهشو اهتنيزو ايندلا ىلع هلابقال تاماهلالاو تاماركلاو تازجعملا نع ضرعانف
 بذك دق وهو قملاب تبذكام ماعنالا نال لضا مهلب ماعنالا مهنأك

 لضامهلب ماعئاوج دشاب هك « لحب رب ُهداز ىدآ غيرد
 اما 6 نوثزهتسي هب اوناكام ءاينا ) ةرخآالاو ايندلا ىف ىا 6 مهينأي فوسف )ل ىلاعت هلوقو
 مهراصيا ىمعيو هللا مهمصي مهلاوحاو ءايلوالاو ءاسنالا لاوقاب مهئازهتسانف امندلاىف

 دعبلاو ةيعطقلا باذعب مهبذعيف ةرخ الاىف اماو البس ةقيقح ىلا الو قح ىلا نودتهيالف
 ةالصدعب دجسملاىف امو سردي ناك نيمرحلاماما نا  ىكح  نارينلاىف دواخلاو نامرحلاو

 عضاوملا ضعب ! ىلا اوعد دقو ءارقفلانم هباحا هعمو ةيفوصلا خوبش ضعب هلعرش حبصلا

 ةوعدلا نم خبشلا عجر املف صقرلاو لك الا الا ءالؤه لغشام هسفنىف نيمرحلاماما لاقف

 مولعلا سرديو دجسملا ىف دعقو بنج وهو حبصلا ىلص نميف لوقتام هيقفاي لاقو هبلع سم
 ةيفوصلاىف كلذ دعب هداقتعا نسح مث لسغ هيلع ناكهنا نيمرحلا ماما رك ذه سانلا باتغيو

 ىنال لبقو * مهتاماقم ىلا لوصولا مث مهتقرطب عابتالا مث مهداقتعا ىمالا لواو لوقا *
 نيثالثىلاعت هللاىدي نيب ىمولج نم لاقف مولعلا هذهت دفتسا نم هرس سدق دشلا مساقلا

 انهرازسا تنسكشنال؛ةقرطلا“هذهف ءرادوف ةحئردا«ىلا ةتاكعاو#ةجنوالا الر تعتلي

 - ىور 6# كيلع انلزنولو #:ىداهلاهللاو ىوق كواسومات داهتجادعبالا اهراونا ل تةيتنالو

 ةكئالملا نه ةعبرا.هعمو للا دنع نم ناتكب انتا: ىتح كل نمؤت نل دمج اي اولاق نكرشملا ٌضعبنا
 ه6 ساط رقىفاباتك + (كيلعانل زتولوا) هلوق ىلاعتهللالزتافهلوسركناو للادنعنم هنازودهشي
 دعب 6 مهيدياب ع نانفكلا ىا 6 هوسملف © لوعفم ىنعع لاعكلاو قرىف ايوتكم ىا

 مهنك<إالف هيف عقبال ريوزتلانال سمللا ركذف هابتشا هنأشىف مهل قبب ل ثيحب مهنيعاب ةوأرام
 اهبالا ةداع نوكيأل سمللانا عم ىديالا رك ذو تدس ىا انراصبا تركس امنا اولِوُش نا

 نينلا لاقل قو همسقن ا: ('امبل اتسم اناو 2 :للاققدل وق فاك سعت ةبزرت ناني جمالا

 ىا # اذه نا له جوجللا جوجحلا بأد وهاك هروهظ دعب قحلل ادانعو اتنعت  اورفك
 قفوتلامرح نمنا كشالو ٍدحا لكىلع ارحس هنوك نيب ىا ه6 نيبم رحسالا » ٍباتكلا
 نيطاصلاو ءاملوالا اوأر راكتالا لها ناولف اسحو اناع هببذك اسدحو انغ قلاب .بّدكو



 مه ٠١ مح غباسلا ءرجلا

 عامسو راث آلا ةئياسمب اوفرعي ملا ىا ةكم لهل يمضلاو دحاو لوغقملا ةعدتسم ةيناقرع
 نم *مهلبق نم انكلها 9 ةيريخوا تناك ةماهفتسا صاخشالا نع ةرابع 46 5 ف رابخالا
 ةماقاو فاضملا فذح ىلع مهنامز لبق نموا ةكم لها قلخ لبق نم دارملاو انكلهاب ةقلعتم
 كلذب اومس راصعالا نم رضع لها نع ةراع مكل زيمب 6 نرق نم # هماقم هبلا فاضملا

 مهنولي نيذلامث ىلرق نورقلاريخ) سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقىف اك ىهدلا نم ةهرب مهنارتقال
 وه لبقو نيمياتلاعبات ثلاثلاب و نيعباتلا ىناثلاب و ةباحصلا لوالا نرقلاب داراو (مهنولي. نيذلامث

 ىلع ىفاضملاف ةئاموا نيثالثوا نيعبراوا نيتسوا نيعبسوا ةنش نينا نامزلا نم ةدم نع ةرامع

 86 ضرالاىف مهانكم © كالهالا :ه.قلعتيال نامزلا سفن نال نرق لهانم ىا فوذح اذه

 لبق هنأك مالكلا ردصنم أشن لاؤس ىلع ىني» هيدامم لصفتو كالفالا ةفيك نابل فاثتسا
 اهلعج همزأ املو اهيف اراق هلعج ضرالاىف ”ىثلا نيكمبو مههانكحم ليقف كلذ ناك فيك

 ضرالا ىف هل نكم ىرخاو ضرالاىف هنكم ةران .لبقف امهنم لكب لامعتسالا درو هل ارقم

 هلوق دعب * مكل نكمت ملام  ىلاعت هلوق هنمو رخآلا ىرجم امهنم لك ىرجا ىتح
 مكل نكمي ملام ىناثلا ىفو مهل انكم لوالا ىف لق هنأك ( ضرالا ىف مهانكم )) ىلاعت
 مهانكمىا ةيردصملا ىلع بصنلا اهلح ف وذحم ئاعلاو ؛اهدعبةيفنملا ةلمخابةفوصوم ةركتامو

 مهانكم ىنعم نال ىنعملا ىلع مهانكمل هب الوعفم نوكي نا لمتحبو مكل هنكمي مل انيكمي
 6 مهيلع 8 باحسلاوا رطملا ىا 6 ءاملاانأسراو 98 مكطعت+ل ام مهانطعا ىأ مهانيطعا
 نبا لاق« ءامسلا نم لاح وهو بصلاو روردلا ريثكىا ارازغم # اراردم ه اناسراب قلعتم

 نيللاردنم هلصاو ثانّممو راكذم ةأرماك لعافلل ةغلاملا ةينبانموهو لاغفم راردملا خسشلا |
 رطملاهنم عبباتت اذا داردم رطمو راردم باحس لاقي كالا ىلع هدورو ةرثك وهو ارورد
 نم ىا 6 مهتحننم ىرجم ف اهانريص ىا 6 راهنالا انلعجو © هيلا .جايتحالا تاقواىف
 دادتمالاو ماسجالاف طسلانم مهانطعا ىنعملاو مهروصقو مهنك اسمو مهراجشا تح

 راضملا عافدتساو عفاملا بالجتساىف ايندلا بابسايراهظتسالاو لاوهالانم ةعسلاو رامالا ف
 « مهبونذب مهانكلهاف 8 نايصعلاو نارفكلا نم اولعفام اولعفف ةكم لها طعن+ل ام

 ددعلا كلت مهنع ىنغا اف بونذلا نم مهصخبام ببسي نورقلا كلتنم-نرق لك تكلها ىا
 انثدحا ىا 6 مهدعب نم انأشناو 88 باذعلا نم مهب لحام لثم ءالؤهب لحيسف بابسالاو
 ىلاعت هتردق لاك نابل وهو نيكلاهلانم الدب * نيرخا انرق 8 نرق لك كالها دعب نم
 ةما كلها الكلب أيد كلم نم صقني مل ةريثكلا ممالا كالهانم ركذام ناو هناطلس ةعسو

 هئيجبو لاهمالا دعب لظلا لها باهذا ىلاعت هثداح نمو هدالب مهب رمعيب ىرخا اهلدب أعنا
 نلو صالخالاو قدصلا لها تايثاؤ ةعمسلاو ءايرلا لها ىننو فاصقالاو لدعلا لهاب
 اداع هلل نا لاق هنا هنع هللاىضر ءادردلا ىلا نعو * رصع لكىف ريخلا لها نم .سانلا لازي
 نكلو ةيللا نسحو عشختلاو ةالصلاو موصلا ةزئاكب اوغلبام اوغلبيل لادبالا مهل لاقي
 | هللامهافطصا نيملسملا عجم ةمحنلاو .ردصلا ةمالسسو ايلا نسحوي عيدلا' قدصب اودلب |

 ( هملعي )



 ماعتالا ةروم م هب

 ل 222252525 يي يي 0

 ثروت ىتلا ةيرهقلا لاوحالاو ةلالحلا تايلحتلاب ىلاعت قحلا ىلحتف اينارون الق هوك دعب

 ةميمذلا فاصوالاب فصتتو ضارعالاو ةفلاخلا ىلع نوكتق :مالستشالا مدعو ٍبارطضالا

 هللا ءاشام ىلا ةلزالا هتداعو ةميدقلا هتتس كلذ ذا ضال رخآ ىلا اذكه دياب قاصتالا دعب
 هيلعزاطيشلا طاسالو هاوسامت هسفت ىلا هبذ< و نيدلاىف ههقش اريخ هدنعب دارا اذا هتاف ىلاعت

 ناطلس مهيلع لاما ةضيقل ةئداسلا ةكئالملل لب ( ناطلس هيلع كل سيل ىدابعنا ) لاق اك

 هلثم ءاجام ىذلاوهو هرسس سدق خدشلا ةرضح مالك ىهتنا تلاغلل بلقتلا ف مكحلا و صالا

 مهيتأتاموإ# ةقيرطو ةعيرش هيعبتمو ةقبقح هيعباتنم ىنلعجامهللا ملعاهللاو ىونقلا ردصلادعب
 اهرورجمي ةعقاو ةضعبت ةيناثلاو قارغتسالل ةدينضىلوالا نمو ةيفانام هك ممر تايآ'نمتةنا رم

 ةباةكم لها ىلا َلرْبام ىنعملاو::اهلوزن اهتايتاف“ةنلئزعتلا تايأالا امآ"تانالاب دارا ةكآل ةفص

 بيذكتلا هجو ىلع ىا نيتفتلمريغ *#« نيضرعم اهنع اؤناكالا © ةينارقلا تايآلا نم |

 اوناك الاىلاعتَّللاةينادحو ىلع ةلادلا ةينيوكتلا تاي آلا نم ةبآ مهل رهظيامىنعملاو.مهل اهروهظ

 ,نيضرعمب ةقلعتم نعو اهنوكمي ناجالاىلاىدؤملا اهف حبحصلا رظنلل نيكرات نيضرعم اهنع
 ضا ىعالا ىلا مهتعراسم لاك ىلع ةلالد اهيفف ىت أت لوعفم نم لاحاهن ا ىلع بصنل الحف ةلمخاو

 6 مه ءاحامل قلاب اوبذك دقف اج ىلاعت هلوقىفامل ةلك هنع حصل اك نايتالا نأ ىف هلمهعاقباو
 كلذبهنعربعو هنم ةيا لك نع اوضرععا ثمح هنع اوضرعا ىذلا نار قلا نع ةرابع قحلا ناف
 اهدعبام بيترتل ءافلاو دحانع هرودصروصتنال اممقحلا بيذكت ناف هب اولعفام حبق لامكل

 «اروزواملظ اًؤاحدقفىلاعتهلوق ىف ىراستعالا رباغتلا ببسي بيترتلا امو ةقيقح ىناثلا نيع

 لدكتلا موهفم كلذك ه سعال اليوم موزلملا ىلع مزاللا بيب زكا ءافلاب هللع بتر الاوت هنن

 هلاح ىف اوربدتب نا ريغنم الصا هبيذكت نكمال ام اوبذك دقف اهنامتا دنع تايآلا كلت نع
 عجماينالاو ةلانومضم دك أل فوس ه«نؤزهتسي هباوناكام ءاويلا مهينأي فوسفإ# هلامو
 مهب قيحيسامع رابع هؤايناو دوك ذملا قملا نع ةرابعامو نأشو مظع هل ىذلا ربخلا وهو أين
 ردب موب. هللا مهلتقف تايآلاب مهئازهتسا ةبقاع هيلا لوؤيام نوملعيسىا ةلجاعلا تاب وقعلا نم
 ىرجباههعبتا ءازهتسالاو بيذكتلاو ضارعالا نم مهح ابق ىلاعتركذامل 6 اور ملأ 98 فيسلاب

 ف 5 6 6 5 ها ىلغ 5 ْ لولا لعلب دست لطاحتوا"ةتع ةقاوأ ةققل »وهل اغلا“ قنا كال كل ؟انيلئقام

 ىمو ةيؤرلا ريرقتا راكنالا ةزمهو.اوري ملا لاقف ةيضاملا نورقلاب مهظعوف ةظعوملا ىرجم

 ةملظم ةعببط تلاقلا هفاذ'نوكيو كلذل؟ لتاوه“ىذلا اهنلاثعف "دارك اناراون انور -اكقازكأ|

 | مامت ىلا امهتندس ىديا ىلع قاف ًالاو سفنالا ىف ملاوعلا ىف ةيراج نيتضيقلا ماكحاو مهيلعىناطلسب

 ' اهئامتاف تافوتطملا:بجلاعت نم اهريغو تاّرحفملا ةلماشلا ةئنيوكتلا تاياالا ماو: ن هتطالاو

 | ناف 6« نورخا موق هلع هناعاو هارتفا كفاالا اذهنا اورفك نيذلا لاقو )) ىلاعت هلوقدعب
 | عتشاو اموهفم هل ارياغم ناكا ل هنكل ىكحلا مهلوقنيع روزلاورلغلا نه هولعف ىا هؤاجام

 | ءافلاب هيلع بترفنالطبلا مزاللا جرخم جرخا روك ذملا ضارعالا موهفم نم عنشا ناك امل قحلاب

 ١ اوضرعاث يح مهنا ىنعملاو هتعانسشل اديك أت لمأتالب هنوكل كلذب دبقمث هنالطب ةياغل اراهظا



 مهي م مباسلا ءزجلا

 كارنتساب ( نررمك اهله دو ةناكتلا لاوجالاو ينو تافسلا نم كم يهاظإ
 ان نامل لف ورا و يللا نم تاييذلاو تارومأللق ىرهطاو ىريلا داسسالا|

 اش ةيناوملاتافصلا نم بستكي.نا ردقال كلملا ناف ناوملعاو كلملا نود اضيا بسكلا |
 نيتفصلا نيتاهىف فرضتم ناسا وات ةكلملا تافصلا نم فسكت ناَللع رداق ناوحلاالو 0

 بانتجاو لفاونلا مازتلاو هيلع ضرتفاام ءاداب هللا ىلا برقتلاب هللا قالخاب قلختملا باستك١ هلو |
 هند 1 ا
 ىهتنا ةيربلا رش هبريصي امرسشلا نم بستكي نا اضيا هلو ةيربلاريخ نم ريصينا ىلا ىهاوتلا |
 تيل | يضنإبلا ك2 داوه رد ضاوصلا ادهن ] ى.رافلا هرم سقت ىف ىشاكلا لعاولا نيسحلاق ا

 | صئاصخنوج تيدوبعصياق ركيدىودردو تيبوبر صئاصخ شيور كي رد نيهجو تاذ |
 رترادقعبو رتراوخهمهزا :ىراهش تيدوع صن اه نوحو رثراوكرزب تادوجوم همهزا ىركن ١

 ئزكد نمداروكب دون هك اشاج + -ىرتأ مايوتفادوازادوخردزوج

 ري مدا بجاس ناهجودرعزد,#» ىرظن مثيوخ لاح دف هكمد ناو
 | صئاقن راثاو متاديم برغ هيترد اثصئاصخرا رسانم هك ديامر فى ىلاعتو هناحبس قح سب |

 تاجردربدشاب قرتببسةكالعزا دينكم امثدحن ١ متاديمركيدو مسانشى تداهث ملاءرد امش

 ١ حالصإب هك دراد“ ناري ار كلاس ىاثاد نئا نكسنادو :هيلاوبخ تاكردب لزنت: بجوماي هيناسنا

 قاحود معناب سانثتسا ٌءورذرب ىناويح ظوظخ ءافيتسا زيحزا هدش لوغشم لامحا ةبكزتو
 1 ددرك دعاصتم |

 درذك روخو باوخم مياهب نوج * قاتلا مجرم. دكشا ,ةهد

 دردكي لإ ةيسشرف اقم فكر « سيقول نرد وم. يدار |

 قارس نابنالارنس ) ىسدقلا ثيديلا ل يوأتدنع ةمالنسلاب هللا هاّقبا ةمالعلا انحش لاق «ىهتنا

 لاق مث هرس ةقيقحو هرس نطاب ىرسو ىرس ةذوصو ىرس هاظ هرسس ىنعي ( هرمس ىرسو
 لاق ام ةيملالا ةقيقللا ةروصولع ةرهاظلا ةيناسنالا ةقيقلانع ةرابع ناسنالا رس نا ملعاو
 بنغلا ةيتيمنم ةيناسنالا ةقيقحلا كلت .تلزن املو ( هترود ىلع مدا هللا قلخ ) مالسلا هلع
 هلاج رون قرشلا اهيناج ىف عدوا هلالجو هلامجم هناحبس قحلا اهل ىلحتو ةداهشلا ةلزنم ىلا

 ىلاوعدي اناطيش ىناثا ىفو قحلاىلا ىدهم اكلم لوالاىف ماقاو هلالجةملظ ىنرغلا اهبناجو |

 | دارااذاورهقلاديو لالحلا ةضبق مداخن اط.شلاو فاعللادي واما ةضبق نداس كلللاو لطابلا |
 ىملالارونلاب هارتف هايا اهمهلي نا كلملا سمأي قحلاىلا ةيناسنالا ةقيقحلا كلت فرصي نا قحلا
 ةتباث قحلا ىلع نوكتو مادام احور نوكتو هليقتو هعبتتف لاما ىلحت نم ضاف ىذلا ىلامجا

 هناي قل اًيهل لك و ةتضورف ىترء الق قلل تابباىف ةحواوف .ىذلا اهلاق ريصيو ١
 مالستسالا ىلع نوكتو اهتنيكسو اهتنين أمط ةثروملا ةصلاخلا فاطلالاو ةيلامجا تايلجتلاب |
 لطاللا ىلا اهفرصي نا دارا اذا اماو ةديملا قالخالا نم كلذريغو ىضرلاو ربصلاو ةعاطلاو |

 قحلان ع اهبححب لطاب هنا لعتال ىا ه.هفتالو هارت الف هايا اهتقلف ناطيشلا نيب و اهب ىلحيف

 دعي ةملظماسفن رتدتو هذخأتلب هننتجتالف كلذ نع اهعنمت لالخلا ىلحت نم ةلصاحلا

 ( اهنوك)



 ماعنالا ةروس م 10 ظن 0

 ىهتنم الو ىدمال ةلصولا لجالو ىهتنمو ىدم ةقرفلا لجالف 6 ردتقم كيلم دنع قدص

 كبرىلا ىججرا ةبذجيويلا هبذجمب نيح وهو هدنع ىمسم ةلصولاتقو نال ىمسم لاق امماو
 ءاوتسا دح غلبت نا ىلا بولقلا رشم نم ديحوتلا سمش علطت نيح وهو ءادتبا ةاصولا مايالو

 ةقرفلا لها ىرتمي اك ةلصولا لها اي (نورتمت ما مثل اهل بورغ الف دمرسن“ مث ةدحولا
 هجوتلا نسحم لوصولل 'ىهللاو لجالا لولح لبق داهتجالا لقاعلا ىلعف ادج لاحم اذه

 لفاغ وهف هبف رصق نمو لهاج وهف هتقو مكح عيضنم خباشملا ضعب لاق * لمعلاو
 ةقباسملا مهممع ناك سانلا لمعا اوناكن انا نم عفرلا مك صاوخ هلل نا ) ثيدخحلاىفو

 اهمسعنو اهتساير ىفو اهلوضف ىفو ايثدلاف اودهز هيضرياهىلا ةعراسملاو لجو نعمهبد ىلا
 هرسسدق ىطقسلا ىرسلا نا - ىور  (اليوط اوحارتساو اليلق اوربصف مهيلع:تناهف
 ةحرابلا ىتءاج لاق كيكبيام هل لاقف ىسي وهو هس سدق دخلا مساقلاوبا هيلع لخد
 ىانع ىنتيلغف ى سلا لاق انهه هقلعت زوكلا اذهو ةراح ةليل هذه تبااي تلاقف ةببصلا
 ءاملا ييرتتتال نك تلاو تينا نا تلظف ةءاهلا ل تلاحق وردنا ةشحا قماةيقا كيو قب
 ملو روسكملافزخلا تيأرف دينملالات ضرالا هب تبرضو زوكلا تلوانتف نازكلاىف دربملا
 ادراب ءام اوبرسشي نا مهسفن أل اوضري مل معنلا مهكرت ىلا رظنا اذهاي بارتلا هيلع افع ىتح هعفري
 تاباسح نع ةجراخ تالاح هللا مهضوع تاقوالا اوبقار نيحف اذيذل اماعط اولك اي وا
 رابتعاب 46 هللا 8هلوق هريخ ًادتبملاعتّللاىا :* وهو ف الصا مهقاوذال ءاهتناالف تاءاسلا
 دوسملاوهو ىنعملاو *6ضرالا ىفو تاومسلا ىف هلوق هب قلعت اذلو دوبعملا ىا ىئدولا ىنعملا

 هزنم هناف امهبف ازيحتم هنوك امهيف ادوبعم ىلاعت هنوكنم مزابالو امهيف ةدابعلل قحتسسملاو
 رباك الا ضعسب لزت ىلازغلا مامالا ذاتسا نيمرخلا ماما نا  ىور  ناكملاو نامزلا نع

 ههزنتىلع ليلدلا ام لاقف سلجملا لهانم دحاو ماقف رباكالاو ءاملعلا هدنع عمتجاف افيض

 نطب ىف سنوي لوق هيلع ليلدلا لاقف 6 ىوتساشرعلا ىلع نمحرلا )) لاقوهو ناكملا نع
 بحاص سلاف نورظانلا هنم بجيعتف 6 نيملاظلا نم تنك ىلا كناحببس تناالا هلال ) توحلا |

 بحاص ليقف هنيبا ىتح هنيد هتعدا مهرد فلاب انويدم اريقف انهه نا مامالا لاقف هنايب ةفايضلا
 ىصحاال ) كانه لاق ىلعلا نم هللا ءاشام ىلا جارعملاىف بهذامل هللا لوسر نا لاقف هنيد ةفايضلا

 ناعبب رحبلارعق ىف تاملظلاب مالسلاهيلع سنوي ىلتب امو ( كسفن ىلع تينثا 5 ثنا كيلع ءانن
 وهو تااهلوقب هبطاخ امهنم لكف ( نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس تناالاهلاال» لاق.توحلا
 رس ملعي 98 ناكمىف سيل هنا ىلع كلذ لدف كلذ حصامل ناكمىفوه ناكولو روضالا باطخ
 ىا 4 نوبسكتاماعيو 9» لاوقالا نم هب مترهجامو هومئدرساامىا ناث ربخ #* كرهجو

 ةينالعو ارس حراوجلاب وا بولقلاب ةبستكملا لامعالا نم رض عفدوا عفن بلل نولعفت ام
 للاوهو ) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © رشف ارش ناو ريخف اريخ نا كلذ لكى لع مكيزاجيف
 ىذلا ( كرس رعي )سوفنلا ضراىف ىا ( ضرالا فوإ) دوجولا تاومسيف ىا « تاو.سلا ىف

 وهام ىا (؟رهجو) ىبعتل الا ضيفل !لويقل ناسنالا هب صتخا ىنذلا ةفالخلارسوهو مكف عدوا
 كالا آذآ كالا الا - 85 ل ا تالت 2 كالا م
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 نم هملعفف امب رابخأ اذهف ( نورصببال مهف مهانيشغاف ) هلوقو ( مهبولت ىلع َللاَمْخ ) |

 دوعسلاوبا لاق * عرضلا نم نبللا جارختسا ىرملاو بلحلا اهنل رديل اهعرض تحسم اذا.

 ناسنالانا ملعاو * راكتتسالاو داعبتسالا بتارمىصقاىف ر وك ذملا مهمزج نا ىلع ةلالدلل |

 ىوتملاىفو : هيف ناكام نيع راكنا رشحلا هراكناف ةحلا همزلي |

 نعمدعبوةرضحلا نعهقارف مايال (الجا) هتمكح نم حورلل(ئطق) ىلاعتّدلانا(مث)ةراشالاو# ١

 تلق * ىمسملا ىلع قبسلا ىلع ةلالدلاف حرص 6 ىمسم لجا ىلا كرخؤيو مكبونذ نم
 ؛ ىلاعت هنا هقيقحم اعطق دحاو وهف ىلاعت هلا ةبسنلاب اماو الا ةسنلاب وه اما لجالا ددعت

 نا الثم لزالايف لوم وهن هملع هلمش اهسح اهل ردقمو تادوجوملا لك لزالاىف ملاع

 لوطالا ىناشلا لجالا انهه لجالاب دارملاو ىمسملا هلجا ىلا غلبي عاطاو ىقتا نا انالف

 عطب ملو قتي مل ناو لاح لك ىلع ىحسملا لجالا نال صيصختلل سيل ةيمدملاب هفيصوتو
 وكف ,نينلا.لجالا' هل ن دقق: انتمما نيلمفلا حا :لمش- هلا معي نكل ةبترملا هذه غلبي م
 نالفلا كلذ نا يعن مل ىلاعت هللا ٍلعىف انعالطا مدعل اناو نيعملا لجالا هللا ملعف ددقملا

 هيلع بترملا لجالا لحو نيعملا اهدحا لعف اذاف هل ىضق نيلجالاامياو لغف نيلعفلا ىا

 نوكيال نا مزاي الاو ريدقتلاىف ال انلا ةيسنلاب ددرتلاف ىمسملا ردقملا وه كلذ نا انملع
 دنكح الوزرةنط الكونت مسا رفاكلل هللالوق اذهىلعو عوقولا لبق دبعلا لمف امب ىلاعت هللا لع
 ةعاطالا راهظال ىهنلاو ىمالاو لزالايف همالسا مدع هريدقتو هملع. عم رانلا لخدت

 معي وهو ”ىشب همأ ف نيرضاحلل هل هدبع ةعاطا مدع راهظا ديري نك ىهاظلا ىف ةفلاخلاوا
 ةعاطلا ةروص اذكو هسماب لصح امنا نيددرتملا نيرضاحلل ةعاطالا مدعب معلاو هلعفيال هلا

 ةبسنلاب ددرتلا نا رهظف لسقلا اذه نم ةيرايتخالا دابعلا لاعفانف ةيهلالا تاردقملا عيمحو

 ىلع مالسلا هيلع هيبن علطا ام هملعيف عقاولا هرابخاب هيلع انعلاي نا الا هللا مع نود انيلا

 هلوقو (نونمؤيال مهرذنت ل ما مهتردنأ ٠ هلو هنامز ىف رافكلا لاح نم عقوام ضعب

 متا مث #© مالعلا كلملا هللادنع معلاو ماسقملا اذهىف لايام ةياغ اذه نامعالا نوراتخمال مهنا

 مهيحمو مهلوضا قلاخو مهقلاخ ىلاعت هنا نييثام دعب ثعبلاىف مهئارتمال داعبتسا :# نورتمم

 ردقا ناكءاشيام اهئاَقباو اهيف ةاحلا عادباو اهعمحو داوملا قلخ ىلع ردق نم ناف مهلاجا ىلا

 ةقاللا تيرم نم اهلصا.ةهبشلاب بلتحملا كشلاىه ةيرملاو ايناث اهئابحاو داوملا كلت عمج ىلع

 ثعبلا ءافتناب نومزاج مهنا عم هيلا داعبتسالا هبجوتو كشلا وه ىذلا ءارتمالاب مهفصو
 هرئاظنو (نوثوعبمل انما اماظعو ابارت انكو انتم اذاء) مهلوقهنع ني اك داكن ا ىلعزو رصم

 مثيلا عوضه نمدوت صتعو: ىرألانامزلا ف ايوس انج هر ورمس كس ةفلعنإ .هنوك تقو

 تس جاو ةيوك هجازخ نشئوزد زكا # تيسفئازا :هقلجنا نأ وجو لاشم سب

 تسد جيه درادنرب هفقلحز سب * تسه هكديايرد تس نيز نز .هقلح

 دنكم نادص رشحوا داج زك م دينتكم نيه تركنا مه سب

 دعقمىف هلوقك ةيدْلاماقمىف ةقرفلادعب ةلصولا لجا وهو (هدنعىح م لجاو) قيقحلاهنطو

 (قدص )
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 هلا 11 دنت "جامو ل دع ل كقكشما ءانعإ[ سف[ هزاب لف اولما ذود

 ضرالا هجو نه ذخاف هرممافلاخانا هللا ذوعا اناو لاقف هللاب هم تذاعف توملا كلم ثعبق

 بذعلا ءاملإب اهني مث مدآ نبا ناوا فلتخا كلذلف ءاضيبلاو ءادوسلاو ءارجلا طلخف |
 لماكمو لساربج محر توملا كلل ىلاعت هللا لاقذ مهقالخا فلتخا كلذإف رملاو حلملاو

 كديب نيطلا اذهنم قلخانم حاورا لعجا مرجال اهمحرت ملو ضرالا
 مك ناقلخنيا دالج ارت نم * مشور يلعب كناذزالتفكا

 انور انك قاب ةلديك مث انيط هلعجو بارت نم مدآ هللا قلخ ةريرهىلا نع- ىورو -

 انوصم اساي ىا را>فلاك الاصلص ناك ىتح 5 هروصو هقلخ مْ انتم اريغتم دوسا ىا

 عضاوتلا ماقم بارتلا ماقمزال بارتنم قلخ اأو هحور نم هيف خفن مث رانلاب خوبطملاك |

  هللاىلص هؤاعد ناكو (هللا عفر عضاوتنم) درو اذلو تابثلاو ةعفرلاعضاوتلا ماقمو ةنكسملاو
 | نال ءاملاب ال-راتلاب“ناشنالا بي دعت 'ةمكلل اوه" ."( انكم ياو انكش ىخا) مسو هيلع ١

 | نحكتملا ناكستالا#“ءاملاب ؟رهظلالا نحل نادقوا' كون شع "اذاد ف ادنلا قمل وحبل ةلفكالا] |
 دسج لكربقيو ءاملا مدع دنع ممششلا ىف اضيا ةمكحلا وهو . رانلاب الا رهطبال ىصاعملا ةسانإ

 مامالا لاق * مالسلاهيلع مدآ ءانبا ةأشن لواىف ترمخ ىتلا هتنيط هنم تذخا ىذلا عضوملاف
 هللا لوسر ةنيطنم اقلخ امهنانم امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىنال لضفربك ١ فرعا ال كلام

 اهرشلاب ناوكالا؟ لع ةلضفملا ةنظدقملا ةضوارلا ةزيضخ خرم اعرق كنون مسو هيلع هللا ىلص

 6 الجا 8 مكنم دحاو لك توملبتك ىا # ىضق مث له ةباهمو امظعتو اهي رشت هللا اهداز

 مهقلخ نيبام توافش ناذيالل مثو ةلاال هلولح دنعىنش نامزلا نم انعم ادح ىا هب اصاخ

 هلوق هربخ ًادتم وهو اعيج مكنعل نيعمدح ىا :6 ىمسم لجاو # مهلاجا ريدقت نيبو
 ١ الصفم الو المحال دحا هلولح تقو ىلع نسالو تعجن ال'هملعمف نيعم تدم ىا 85 هدنع 0

 | ناسنالارامعا ىف داتعملاوهام ىلعوا هتاراما روهظ ىلع ءانب اميرقتو الامحا مولع توملالجا اماو

 | نا م ةمايقلا ةدمل ًادبم هنوك رابتعابال روبقلا ىف مهسبل ةدمل ةياغ هنوكرابتعاب ىه امنا الجا هتسمستو
 ةغللاىف لجالاناامل تامملا ةدملواهنوكآل ةامملا ةدمرخا هنوكوه لوالا لجالا ىف ةيمستل اراده

 لاج الا مهدحا . نيلجا ناسنا لكل نا مالسالا ءامكحلاق * اهلوا نعال ةدملارخا نع ةرانع

 .لع صخشلا قيول ئذلا وهف ةعسطلا لاخ آلا اما :'ةمارتخالا"لاج"الا :قاثلاو ..ةعشطلا |
 ىلا ُهباَم ةدم تهتنال ةكلهملا تاف آلاو ةيجراخلا ضراوعلا ه-ضرتعي ملو هجازمو 5-0

 لصحم' نلا"ىيف“ ةماؤتخالا لاجلتالا "ماو. ناتي وعلا تراوح توطينوءتوطويللخ نأ
 ةاصفنلا رومالا نم اهريغو تارشحلا غدلو قرغلاو قرحلاك ةبجراخلا بابسالا نه بيسي

 رطب الو حود ىذ لكىلع لاوزلانايرطل بورضملا تقولاوه لجالا لضافالا ضعب لاق *

 قسنام ) ىلاعت هلوق' هلعلذي اك هقشيزالو هنع رخأتبال تقولا, كلذ,لولح.دنعالا هيلع
 مكلرفغي نوعبطاو هللا اوقتاو ) ىللاعت هلوق تلق ناف * 6 نورخأتسي امو اهلجا ةما نم

 10010171011101 2222222 ا ا ا 7 77بببمثم2ئثئهئئ5-للو

 1 ناب رد محلب رتفد طساوا رد

 [ 21 ا لا دشر ىملظ وزا ارو قول هكن



 م مم رحم توتر[ رك هويت عقر وع يقل

 عا ]0 رج مويعنيما مع ماموتج نوم ص بيج يلد سول رج[ يرى رحج وينك

 0 ا يلا علل لا
 كرششلا ذاعيتسال مثو .ةقباسلا ةلخلا ىلع فطع هو نولدعي مهبرب اورفك نيذلامث ف رشو
 ىلع لومعملامدقو نولدعيب ةقاعتم ءابلاو .هنالطبب ةينيوكتلا تايآلانم رك ذام حوضو دعب
 ١ اذهب اذه تلدع لاقي ةيوستلاوهو لدعلا نم نولدعيو داعبتسالا قيقحنو ماتهالل لماغلا
 | ةمظعلا هنو ؤْش نم لصفام رايتعاب ةدابعلاو دملا قاقحتساب صتخم ىلاعت هناىنعملاو هتيواساذا
 هينولدعيو هبجومم نولءعيال كلا ا 5 هيلع ةدابعلاو دجلا رصقل ةبجوملا هبةصاخلا

 نوك عم دملا هسأر ىذلا ركشلا تاياذ ىصقا ىه ىتلا ةدابعلا ف هريغ هبنووسيىا هناحبس
 | تاومسقلخ ىلاعتهللانا ةزاشالاو عودنا ىدابم نم ”ىثي فصتمريغ هلاقواخم هاوسام لك
 | اهقالخاوةيناومْلاو ةيميهللا اهتاقص مو سوفنلا ىف تاملظلا لعجو سوفلا ضداو نواقلا
 بغنف ةيقابلاةيناحورلا اهقالخاو ةيكلملا اهتافصوهو بولقلاىف رونلاو ةيئاط.شلاو ةيعبسلا
 للاب نمؤيو ءاسنالا ةوعد لَم و ىلاعتق حلا ةيدوبعىلا لمي ةيناحورلا ةيكلملاةفصوهورونا اهيلع
 ةيناومحلا ةيقلخلات افصل تاملظ نم هجرخيففهيلوْن وكي ىلاعتةللاف ةعيرسشل اةيلحب ىلح.و هلوسرو

 بلغنمو (رونلا ىلا تاملظلا نم مهجر خيا ونما نيذلا ىلو هللا ىلاعت هلوقك ةكلملا تافصلاولا ١
 | توغاطلاف ايثدلا تاوهشب ذلّتساو ىوهلا توغاط عتاو ةيناودلا ةيريشبلا تاءلظلا هيلع

 ىلاعت هلوقك ةيناؤمملا تافصلا تاملظ ىلا ةيناحورلا تافصلا رون نم هجرخبف هيلو نوكي
 ىلاعت هلوقىنعم اذهف (تاملظلاىلا رونلا نممهنوجر خي توغاطلا ممؤايلوا اورفكنيذلاو)

 لمجو سوفنلأض راو بولقلا تاومسقلخ نا دعب ىنعي (نولدعي مهبرب اورفك نيذلامثإ) |
 توغاط ىلا اهتافص تالغب رافكلاس وفن لام ىناحورلا رونلاو ةيناسفنلا تاملظلا نوف

 ةعا ءاح هنأ  ىكح  ةيمجللا تاليوأتلا ف اذك مهبرل اليدع هولعجو هودبعف ىوهلا |

 *ىشىف هنؤنحتم هرس سدق لمح نبا ثنغلا ىنا هللب ىفراعلا خيشلا ىلا نعلا ءاسهقف نم
 ماماو نيقرطلا خيش اوقحلف كلذ اومظعتساف ىدبع ديبعب ابحر لاق هنم اوند املف
 ثيغلاوبا خسشلا هلاق امب هوريخاف هرمسسدق ىءرضحلا دمع نب ليعمسا حيبذلا ايا نيّشيرفلا
 هدبع ىوهلاو ىوهلا ديبع متا خيسشلا قدص لاقو كحضف مهل روك كمل

 تا دريدي قلعت كنر هج رهز #2 دوك خرج ريز همنا م مالغ

 بارتىا :6نيطنمإلم سانلا اهيا مكقلخ ادتبا ىا هي مكقلخ ىذلا9ب ىلاهت هللاىا هوه
 ىدعسلالاق « ريشبلا لصا وه ىذلا مدآآل أشنم هنا امل لكذل ىلوالا ةداملا هناف ءاملب طولخم
 صقنتنا كنم للاب ذوعا ىلا ضرالا تلاقف اهنم ةفئاطب هيت أبل ضرالاىلا ليربج هللاثعب

 ىونثملاف هرس سدق ىمور نيدلالالج لاق * أيش ذخأي مو ليساربج عجرف ىنم |
 [1] ليبس ىورب اهدنكوسن 1 تسب * ليئاربج دب ايحو مرش ندعم

 عجرف ىلوالا ةرملاك تذاعتساف ليساكم ثعبف كب تذاع اهنا براي لاق
 [(؟] زير كشا نانكو هبالوا تشك * نارك لذ دما رد وديزرل كاخ
 نيتساو تسد دوصقم زا ىلا * نيد بر ىوس لِساكسم تفر

 م سس صح سس حصل

 اا امال نكرر كاش نازاو رز دك م ام نادر ار لمارتما .تفكا

 (دما )



 | اكعارق نيطظان كشكول نفر ع قاطاسلا ا ركشاودبنللو 1 2ذاتسألا كك لك« مكاو ملا |
 , متملادعلاب قلعتملا مظعتلاو دملانا ٍباوجلاف ( هللار 2 سانلاركشي نم ) مالسلاهيلع لاق

 ْ كلت سفن قل ول ىلاعت هناال ىلاعتدلا عجار ةقيقحلاىف وهو هلقنم ةمعللا لوصو ىلا ارظن |

 | ناكسلالا" نع هنسلا كلذ زانقاد نستحلا'اننعلا علقو“ ناسكالا ةنفاد اتانكاولو" ةلجتلا

 | تاذلا مساب دما قيلعتىفو* ىلاعتوهالا دمحلل قحتسمالو هللاالا ةقيقحلا ف نسحالف ماعنالاو
 | لاق *هدمحبملوا دماح هدمح ءاوس هتاذب هلقحتسملا هنا ىلا ةراشا تافصلا عيمج عمجتسملا

 ضرالاو تاوهسلا قلخ صيصخم و اضيإا هنالآو هلاعفأ رابتعاب ىلاعت هقاق أ ىلع ةنسل

 ماعنالا ةرو- مك 7 جم
 1 و سم دوج يصوم دع صصص

 ىونملافو : هودمحا ىا هدابعل املعت هسفن هللادمح ىوغللا

 تسوخ زين ىبوج حدم ارىدا * تسوج دمحو ركش قالخزا ةكتوج

 تسرد كح نوجداب ناز دوشر #* تسح تسلَصو رد 00 درم هصاخ

 | عورف هيك اع ص ل كح # 5 ؛ .ٌعورد دال نار“ لها تكشماحرو

 | اهفام ه6 ضرالاو © موجللاو رمقلاو سمشلا نم اهيفام ه# تاومسلا قلخ ىذلا ©

 0 ناعوت ىايشامو تاوشلاقلخ رتل اوتاكو لطاو لهجلاو كلاو نلازت

 قلخلابدملا قيلعتىفو . ءاعيرالامويو ءانالثلاموب نيموبىف اهبفامو ضرالا قلخو نينثالا مويو

 اس دعب ىعاس ندما زاب نابرد مراهج رتفد لقاوا رد

 نود تاومسلاعججو مهل عفانملاو ةربعلا امهيفو دابعلا ىرياف تاقواخلا مظعا امهنال رك
 نيءامسلكنيبام اولاق تاكرخلاو راث الا ةتوافتم تاذلاب ةفلتخم اهتاقبط نال نهلثم هو ضرالا

 | ةسماشلاو . رفصواساحتةعبارلاو 1 1 00000

 نورثك الاو . ريغال بارتىهف ضرالااماو ءار+ ةتوقاي ةعباسلاو . بهذ ةسداسلاو .ةضف

 اهف اونقدو اهيف اودبعو ضرالا نم اوقلخ ءاسنالا نال ءامسلا ىلع ضرالا لضفت َللَع
 تمضوتلا ةعقبلا ضرالا هجو ىلع عاقبلا لضفاو ةرخآلا ةعر نمو ةفالخلاراد ضرالاناو

 | هريق لحم بارتلا نم ىلصالا ءزهلانال ةروذملا ةنيدملا ف مسوهيلع ىلاعتهللا لص بينا مسج

 عباد مرح ىهو ةفوكلامث هنم ماشلاو 0 0 ولا مرحلا ةعقبم 0 3 1

 كلذزا الخ قلخلاك ءادبالاو ءاشنالاوه لعملا 6 رونلاو تاملظلا لعجو # هنم دادغبو
 ةعركلا ةيآلا ىفاك هلماع اذهو ةيوستلاو ريدقتلا ىنعم هفو ىوكللا ءاشنالاب صتخم
 ةرثكل تاملظلا عمسو نسامو عرشام ىا ةب آلا (ةريحن نم هللا لعجام) هلوقىفاك اضيا ىرَشتللو

 | رنكشي رثكتي للختلا كلذو مظملا لحملاو رينلا نيب فيثكلا مرجلا للخت اهببس ناف اهبابسا
 اهتيرانب ةرينم يك ااوكلانا ىتح رانلاالا سيل هسسناف رونلا فالخب ةللختملا مارجالا
 تاملظلا عم امتاو ىدادحلا لاق * بكوكلا ران نم ةاصفنم بهشلاناو ةيرات مارجا ىهف
 انذكت كلزت هي الآ دهنأ . ىوز  ئدعتتال ةملظلاو ىدعتب رولا لذ كونلا ةَخوو
 | ةيونثلا ىلع در هنا ريستلا فو * تاملظلا قلاخ ناطشلاو رونلاقلاخ هللامهل وقىف سوجملل
 ا ا ىلعو نمرها ىلا تاملظلا قلخو نادزي ىلا روث قاخ مهتناضا ىف
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 01 حلا دنج ىل



2 
 رو

 كة 97

 ا 506 26 20 5001 ظ دي 2 6 ©6652
 أ 114 35 الل 0 1 ظ ا ا حك كوب مح تبوح حو حت ا

 ىلإ | ناجل جور نيش نب 11
 0 0 0 0 اا كح حرص حوحو وسب ممجوحوص تأ

 2 ايار تماما لل 11

 ٍ م ا 0 تر 17
 وتحمل بسس #ع ع 0 ل ةللرلو

 هك 24

 7 2 تسلق وسو سمو ةناماهلا و كج ىو! الالة روس نق ريسفلا لو

 ه7 تاجاحلا ىضاقوهو همركو هلضفب همامتاوجرا هللا نمو ةنيدم 6 اولاعت لق ) د

 علو نيقفاطا نيامااوادسدق كلغ فلاةن ودبي اهتضاالل ةدخاو:ةلمكتكع تزن ماعئالاةروش |
 هيلع هللا بص ىنلا لاف حرت ضرالا تداكىتح ديجمتلاو ديمحتلاو حببستلاب توص ىا لجز |

 ةروعارفن2) اعوف مهنع -ىورو دجاسرخو (مظعلاىبر ناحبس مظعلا ىبر ناحبس)| لسو |

 صاو باتكلاب مالسلاهيلع اعد مث (هراهنو هليل كلم فلا نوعبسلا كئلوا هيلع بصي ماعالا

 لوانم تايآ ثالث أرق نم) اغوقرم مالسلاهيلع.هنع - ىودو كلت هتلل نم اهتباتكب

 هل بتكو هن وظفح كلم فلا ناعبس هب هللا لكو حيبصل نيح نوبسكت هل وك ىل | ماعنالا ةروس

 دارا الك ديدح نم ةيزرم هعمو ةعباسلا ءامسلا نم كلم لزنيو ةمايقلاموي ىلا مهلامعا لثم

 باح فلا نيعبس ناطيشلان يبو هيب لعجو اهب هيرض رشلانم ايش هبلقىفىتلينا ناطيشلا
 ءامنمبرشاو ىتنج رام نم لكو ىله تحن شما مدا نبااي ىلاعتهّللالاق ةمايقلاموب ناك اذاف

 ءاوراذكت (باذعالو كملع باسحالكيراناو ىدبع تناف لمسلسلا ءامنم لستغاو رثوكلا |
 ماللاو سنا قارغتسال دملاىف ماللاو فلالا # هتلدملا 88 طيسولاف ىدحاولا مامالا ظ

 تاذلاب ادوصقم لعجامب مهبرب مهتيوست عفدو نولدعي مهبري لاق ىلاعت هنال صاصتخالل هللىف |
 ايندلا ف ضرالاو تاومسلا لها هدمحدمح لك ىنعي كللقلا مالماللا ةيمجنلا تاليوأتلا فون

 مهدادعتساردق ىلع هتردق راث اب هودمحيل دملا دادعتسا: مهاطعاىذلاوهو هلكلم ةرخآلاو
 8 سيلأ ليقناف *« قاب مدق هسفنل هدمحو ناف قولخم هلقلخلا دمح ن نكل مهتعاطتساو ظ

 (منلا ١
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 بابدا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباك الاو لثامالا رخفمو صهاوظلاو

 مولعلا عيمج عبنم هلامز بطقو هناوا ديرف نيقيلاو ةةيقللا

 ىوسوربلا ّقح ليعامسا خيشلا مورلا لومَوءاناال وم

 ىلاعلا هر س شسدق

 هطلقل س.عقوتملا
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 مص 154 >>
 - بيعت ااا 52 ا دع تااتتتلا نانا تاسست - تك هس

 ا 6 مكسفنا نه لوسر كءاج دقل اف ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت ه9 |

 | هيف اوفلتخاف اهرد قيرط ىف اودجو ىمورو ىكرتو ىنرعو ىمحم رفن ةعبرا نا - ىكح

 لا رح هلا دارص مهتم دحاو مهشب مو فرع و
 أ

 كك سس 7

 ملع ) ثيدحلا ىفو ( رفك مهضغو ناميا شيرق بح ) هنع هللا ضر كلام نب سنا نعو ه4

 ١ سيل ابسخو ارهصو ابسن مكسفلا انا ) ثيدحلافو لا ( املع ضرالا قابط "الم شيرق

 ا هدوجوف نوكلك دوجول ةيئاغ ةلع مالسلاهيلع ناكو ( حاكن اهلك حافس مدآ ندلنم ىثانآ ىف
 'ملا 0 تادوجوملا لضفا فيطللا هرصنعو فيرشلا

 ١ « محد فور نام ومار مكيلعد صل رح م عم هلع زيزع لع ىلاعتو كرات هلوق ريس 4

 | 3 ىلاعت لازم ةميظع ةيده ملسو هيلع 1 هنا ىلا ةراشا < عمءاج دقل ) هلوق نا مث

 *لا قفرلاب نيتملا نيدلاف مهتيبرتل © ممحر فور نينمؤملاب )) ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لآق
 ا ةيلاحور ةروص هل لعجو هحور ىا ادمخت قلخ ىلاعت هللانا ءانكللا ضع

 ن6 هللا ىسح لقف اولون ناف 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت هه

 هتايحف ةنم" هنلا' نكم ملام مالّسلا هيلع يتلائم” نئيرق كلاثو ٌبلاطوبا ثام'الل اهنا ان قؤر "د
 | 'لا شيرفنم ىقل امم رطاخلا شوشه بوركموهو فئاطلا ىلا ج رخ

 7 مظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الا هلا ال قه ىلاعتو كراست هلوق ريسفت 65

 لها ضعب لاق خلا للاالا هلاال مكح ىف للا ةملكلا هذه ريدقلا هللا هحلصا ريتفلا لوم:
 ىف اتخيش ةرضح لاق: ؛*لا-ملسو هيلعا هللا ىلص دمع فرش. :راهظال شرعلا هللا قلخن قيقحتلا
 ريبكلا ناسنالا وه ميظعلا شرعلا فاالادعب نينامتو عست ةنس ىف اهفنص ىلا ةيئافرعلا ةلاسرلا
 ريطخلاديسلا كلذ ىلا باستنالاب ىهابملا ريقفلا لوقب "لا ريغصلا ناسنالا وه مركلا شرعلاو
 ملا طيحلا شرعلا وه ميظعلا شرعلا نطاب نا هنع هللاىضر هدايع ىلعل

 هيلع ل>دق هرسسدق ىلبشلا ركب ونا هيلا ىتأ للامر ىرقملا دهاجم نب ركبابا نا - ىور

 ضعب نع ىكح اضيا هيفو لا امهثيدحم دهام نبا باتصا ثدحتف هيلا ماقف هدجسم ىف
 متفنال نالف اي هل.لاقف مانملاف سو هيلع ٌتلاىلص ىنلاىأرف ديدش قيض هل لصح هنا نيحلاصلا
 نا ملعاو خلا مالسااىنم هلرتاف ريزولا ىسيع نب ىلع ىلع لخدا دغلا ناك اذا نزت الو
 | ىلوملاو ىواضِيِبلا ىضافلا هعبتو ةروسلا رخاوا ىف فاثكلا بحاص اهركذ يلا ثيداحالا
 )0 لا ايف لوقلا ءاملعلا رثكا دق زيرسفملا ةلجا نم هللا مهمحر دوعسلاونا

 | لصوتلا نكمي دومم دوصقملكف دصافملا ىلا ةليسو مالكلا ماللادبع نب نيدلانع شيشلا لاق
 نهظإالا ءرعم سددت ركرالا خيبشلا ة رفعت لاقل ولي مارح ينكلان اتي يفكلاو قدصلا هيلا
 سيلو داهتجالان م هنا ليختيف مكحلا ىف ام اًديدح فلاح ام هلام مكلا ذخ“الا ةفياجلانم رهظيدق
 خلا كاذك
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 كاعث ملا ئيفوتب 'كلاثلا سلجلا ثسررف مت دق
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 | مهنم ةقرف لكنم رفنالولف ةفاك اورفنل نوئمؤملااكامو ف ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت

 6 نورذحم مهلعل مهلا اوعجر اذا مهموق اورذنلو نيدلاىف اوهقفتيل ةفئاط

 ليلد ةيتالافو لا ةفئاطلانم رثكأ ةقرفلاناب ةفئاطلاو ةقرفلانيب قرفلاىلع ةي”الاتادو

 عروالاوملع الا ذاتسالاراتخمنا ملعلابلاطل ىنذ.و *ملا ةيافكلا ضورفنم ريكذتلاو هقفتلانا لع

 'لا ادام هنع هللاىضر ةفينح وبا راتخا ام ماتلالمأتلادعب نسالاو

 هدالوالوهلاعدفناج رهملامويو زورينلاموه بلاط ىبا نب ىلعل جذولافلا ىدها ابان ةفينحابانا .- كح اك -

 | عونااو لا ديلوتلا لع لوالا . عاولاةثالث مزال ض رف وه ىذلا لعل! ماللادبعنب نع لاق 1 ةكربلاب

 ْ اوهقفتيل ف هلوقب دارملا قلاعملا نبيع ىف لاق *لا ةءي ربغلا لع ثلاثلا عوالاو "لا رسلاللع ىناثلا

 | حاهنيدلهيلاجاتحيام ردقب وهو نيعضرفنوكيملعلا ملعت هايشالا ف لاق لا ةرخ“آلا لع «نيدلا ف
 ريثكشلاناف هيلا جاتحال امم رثكيالو موجنلامقاو»ىف هرهطالا هرسسدق ربكالا خسيشلا ةرضح لاق

 ناطوالانم جورحلاىلء نينمؤمال ضيرحت ةياالافو لا تقولاعييضتىف ببسدهيف ةجاحال ام
 هدابع صاوخ بدني ىلاعتّللانا ةياآلاىف ةراشالا ةيمجناثاليوأتلاىفلاق لا عفانلاملعلا باطل
 لا ىنعملاو ةروصلا ةلحرملا

 اودجيلو رافكلانم مكتولي نيذلااولتاق اونما نيذلااما اي فه ىلاعتو كرايم هلوقريسفت

 6 ةظلغ مكيف

 لامعالا لضفا ىف اوفلتخاو ا مهديعبو مهبيرق ةرفكلا ةفاك عم بجاو لاتقلا نا ملعاو
 لا ( داهجلالهاو ملعلا لها ةوبنلاةجردنمسانلابرقا ) ثيدحلافو لا ضئارفلادعب

  نيقتملا عم هللانا اوملعاو © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 ملعاو 'لا مانغالا ةرثكهلوهنال باصقلانا لاقف لتاقتمفلافلا اراد رك-ءىف ردنكسالل لبق

 ةرضح لاق حلا ءاضءالاىلا ةبسنلاب .بلقلاك ركسعلاىلا ةيسنلاب ءالكولاو ءارزولاو نيطالسلانا

 قرب نا دارا امل هوانث لج هللازا ىباي ملعا موجنلا عقاومىف رهطالا هرسسدق ربك الا خيشلا
 *ّلا ةيلعلا تاماقملا ىلا ىصودخلا هدبع
 هذه هتداز مكيآ لوقنم مهنف ةروس تلزنا ام اذاو 2 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 ضرم مهبولق ىف نيذلا اماو * نورشبتسي مهو اناا مهتدازف اونمآ نيذلا اماف اناا

 * نورفاك مهو اوتامو مهسجر ىلا اسجر مهتدازف

 مكبولق لعل مدايكا اوثطعو مكتوطب اوءوج نييراوحلا سثمم اي مالسلا هيلع ىسيع نءو
 مسجلا كاله ىلاف رهاظلا ضرالاما . كالهلاىلا دؤم اءبنم لك ريقفلالوقي 'لا ىلاعت للاىرت

 'لا امهنم لك ةجلاعمنم ديالف ح ورلا كالهىلاف نطابلا ضرملا اماو .

 مث نيت وأ ةرسم ماع لكىف نونتفي مهنا نوري الوا فه ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 مكيري له ضعب ىلا مهضعل رظن ةروس تلزال ام اذاو * نوركذي مالو نويوّنال

 سيل ةيمجتلاتاليوأتلاىفو "لا ىملا بلقلا هابتتال ةبجوم ةنتفلا هذه ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق
 ءاملعلاضعب لاق لا قحلاىلا هبىدتهي رون وهو بلقلاةايح تاراما ىم بلقلاهقف ناف بلقلاهقف

 لا مدآىب داسجا مهداسجافنصو لا متاهيلاكفنص . فانصاةثالث سنالانه بولقلا باعصا
 ا ةايح ءايشا ةتس باقلل لاق هنا هللادمحر قارولا كر ىبا نعو خا ىلاعت هللا لظ ىف فئصو

 “لا مولاو ةظقبو مقسو هةوكو تو.هو
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 هوعبتا نيذلا راصنالاو نيرجاهملاو ىنلا ىلع هللا باتدقل 8م ىلاغتو كرايت هلوق ريسفت
 ا ةرسعلا ةعاس ىف
 خلا هدابع ىلع كلذب منيل هب ةصوصخم ةحرو للانم لضف ةبوتلا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاقو

 هنا مهيلع بات مث مهنم قيرف بولق غيزي داكام دعب نم هم ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت
 7 محر فور مهب

 هنع هللاىضر ركب ونا لاقف كوت ةوزغىف ءاملا ةرسع مالسلاهيلع ىنلل اوكش مهنا - ىور -

 -ىؤرو- لا ( كلذ بحتا ) لاق انل هللا عداف اريخ ءاعدلاف كدوغ ىلاعت لانا لال وسراي

 مهباصا امل مهنا - ىور - لا ضرالانم ةالفب ءام ريغ ىلع كويت ةوزغ ىف اموب اولزن مهنا
 'لا انهداو انحضاون انرحت انل تنذا ول هللال وسر اي اولاق ةعاجم كوبت ةوزغىف

 ضرالا مهيلع تقاض اذا ىت- اوفلخ نيذلا ةثلثلا ىلعو 0 ىلاعتو كراش هلوق ريسفت

 “6 هنلا الا هللا نم ًاجلمال نا اونظو مهسفنا مهلع تقاضو تبحر امب
 قملا ماهلالاب ذخأي ىنلا ةلزنم حورلا ىب' ىا ©« ىنلاىلع هللا بات دقل اف ةي آلاف ةراشالاو
 هلا لالا -ةوجولا ىف ىزيال ثيحي ديحوتلاحب ىف لغوت نمنا ملعاو لا نيدلا قئاقح
 * محرلا باوتلاوه هللازا اوبوتيل مهيلع بات مث 9+ ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 هزكاو هلادب نم مرنم ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر نع اوفلخم نيئمؤملا نم اسأ' نا - ىور -

 ةئام نم اريخ ناك طئاح مهدحال ناك هنا ىنغلب لاق هنا نسحلا نع مالسلا هيلع هب قحلف هناكم

 هروهظ ىلعهعاتم لم هأطبا هريعي ناىرافغلارذىبانعو ل اكلظالا ى :ةلخام هاطئاحاي لاةفمهردفلا
 لا ةثالثلا مهو مالسلا هيلعهب قدلي ملوقب نهمونمو *لا ايشام لجو ةلع شا رضا لوسورت ع

 3 ' نيقداصلا عم اونوكو للااوقتا اوما نيذلااهيا اي 8« ىلاعتو كرات هلوق ريسفت
 رن حالص هيف ناك اذا نيملسا!نيب نارحهلانا ىلا 74 ةثالثلا ءالؤه ةصقنا ملعاو

 4 (قدصوربو قتانمالا اراخ ةمايقلا موب نورشحب راجتلا ) ثيدحلافو لا هرمم مرخغال
 ىأب لاق ليئارسا ىب تطبغ دق ىلا امرسسدق قارادلا نايلسىبال تلق ىراوحلا نب دمحا لاق

 نيذلا 6 نيقداصلاعم اونوكو )) ةيمجنلا تاليوأتلا فو لا رمعلانم ةنس ةئاماثب تلق ”ىش
 ىف هرس سبق خيشلا ةرتض> 7 بتك ريدقلا هللاوحلسا ريقفلا لوقب خلا قاثيملا مون اوقدص
 لا المعو ةين اقلطم قدصلاب مكيلع لاقو ةفيرشلا هبيتاكم ضب

 اوفلخت نا بارمعالانم مهلوح نمو ةنيدملال هال ناكام #8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 #*« هس نع موسفناب اويغريالو هللالوسر نع
 حلاك وه نع لافتنا كل حصي ملك ريغ دا سم ىلع كلاعفا رنا رهظالاه رس سدقربك الا خيشلاةرسضح لاق

 هللا ل بسىف ةصمخ الو بصن الو مل مهيصيال مهناب كلذ » ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت

 | اصلمج هب مهل بتك الا الين ودعنم نولاني الو رافكلا ظيغي اًنطوم نؤطي الو
 نوءطش الو ةريك الو ة 0 ةقش ين الو »* .نينسحلا رجا عضم ال هللانا

 ىلاعتو هناحبس قح 7 سلالم 53 دشابت عاط رازو 0 رك هكهدوهر : اذ :

 داهجلاناىلع ةلالذ ثيدحلافو خلا هريغىف دجو»اللئاضف داهلاؤف خلا [دهد مظعىباوث ارئآ
 دهاجلاكراشي ةصلاخ هتين' تناكاذا رذعب فلختملازا ملعاو خلا ةدابعلل ةلزءلا نم لضفا هلىدصتلاو
 ريدقلاهّللاهحلصا ريقؤلال ون خاباوثلا ىف ىواستلاهنمنظيالو كلل انبالاق خلاباوئلاورجالا ىف
 بلقلاةئيدم (ةنيدملاهال ناكامإل ةراشالاو خلا همدعو ىذعلانايبنء ةتكاس ةقلطم ةي“الاءذه

 للا ةيبلقلاو ةيناسفنلا تافصلا بارعا (بارعالانم مهلوح نمو ) ىوهلاو سفنلااهلهاو
 مع 7 ده - وى 23
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 هي نوساتلا هه ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت

 لعتل اماو قالا للاسر اما ءات لا ريقفلا لوب حا مهريغو ةدحالملا هيشدرل لئالدلاءظنك

 تي

 ل اذه انسلجم ف موي تاذ نم ان لاق هريس سدق ديز نب دحاولا دبع خيشلا ن ءو

 رع ىرتشا هللا نا ا اتسلخ ف لجر أرقف نيتبآ ةءارقب ىباحا تما دق وزغلا ىلا جورخلل
0-0 

 ا 2 ةنجلا مهل ناب مهلاوماو موسقتا نيئمؤملا

 هك نوحناسلا نودماحلا نودباعلا © ىلاعتو كراش هلوق ريسفت

 ىريشقلالاقو ا ل هتلز نع جم عجارن رقفانصا نوساتلا ه رس س دق ىريشقلا لاق

 نيذلا مه هيلا 03 ىريشقلالاقو لا هجو لك هلل نوعضاخلا 4 نوودياعلا رز هرسس س دق

 ويلا دما ةحايس ) ثيدحلافو لا مهل ضارتعا ال

 هي ركملا ن عنوهانلاو فورعملابز 50 ودجاسل نومك رلا #9 ىلاعتو كراستهلوقريسفت
 031 قوما اسلا ف نسحلا لاقو لا ضرالاف حيس حايسلا ا ةتكتلا ءافرعلا ضعب لاقو

 0 هللا ريغ دوهش نع نومئاصلا.ه ريفا ل 'هلا مارحلانع اوكسماو لالخلاّ ع اوماص
 دارملاءاطع لاقو .٠ هنع مهلغشام كرتب ٌلاىلا نوركاسلا 0 ةيمجنلا تالي وأتلا ىف 7

 ىزيتتلا لو "لا دلب ىلا دلي نم نولقشي ملعلا بالط , مه ةمركعلاقو لا ٌتاَليِبَسىف ةازغ

 6«نوعكارلا) ةيمجتلاتاليوأتلاىف لاقو 'ّلا لاوحالا عسيمج ىف هلل يا ”' نومك ارلا ١

 ا مدح عدبلا ءاملعلالاق خا مهدوجومع مايقلاىلا مهدوجو مايقلاماقتم ند نوعجارلا

8 ١ 
 نطابلا ُع 4

 3 هللادودحل نوظفاحلاو 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفلا

 تناك ا هنأ 3 *لا ىلاعت هللاىلا قلخلا نوعدب نيذلامه نوهانااو نوسعتالا ىريشقلا لاقو

 جلا اهليصفت نكمال ةريثك ماسقاو فانصا اهل لب ركذ اهف ةرصحنم ريغ ةيعرسلا فيلاكتلا

 اورةغتش»نأ انوع نيذلاو ىبال ناكام + نيمؤملا رشبو 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسفت

 4 محطاباحتا مهنا مهل نين ام دعبنم ىبرق ىلوا اوناكولو نيكرشملل
 ١م نس اضع ىضم دعتو نش ثالثب ةزجهلاْلَنق' كلذؤ' تلاط "ونا" ضرع ' الهنا" ن2

 نك كو ى

 *للا هضيم دادتشا اشيرق غلبو مالسلاهيلع هتئع

 هايااهدعو ةدعوم نع الا هسال مهار ١ رافغتسا ناكامو ف ىلاعتو كراش هلوق ريسفن

 ا مهاربا نا ا هلل ودع هنا هل نيمت املف

 ىتح مهيدهذا دعب اموق لضيل هللازاك امو * ملح 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 | تبعو ىحي ضرالاو تاوءسلاك لم هل هللازا + مملع “ىش لكب هللا نا نوقثي ام مهل
 3 ريصن الو ىلونم هللانود نم مكل امو

 عادولا ةعىف نوجحلا ةبقع يعم مالسلاهيلءىنلانا ىلا اوبهذ ءاملعلانم ريفغلا لانا انهه قب
 أ ةعاج هديىلعىلاعت هللاوحا دق ىطرقلامالكفو لا هب تنم اف اهايحاف هما ىبحينا هللا لأسف
 | ىف مالكلاانعبشا دق ريقفلالوقي "لا اءهئايحا دعب هيوبا ناعا منع اف كلذ تبث اذاف ىتوملانم

 ةروسيىف ءايحالادعب بلطملادبع هدجو بلاط ىبا همع ناميا اذكو مالسلاهيلع ىنلا ىوبا ناعإ

| 

 "لا هيلا مجراف © ميحجلاباحا نع لأسنالو ) ىلاعت هلوق دنع ةرقبلا

 ةعيرب هلاوحانم ريثكىف دبعتر_ ناك دق بلطملادبع نا رابخالا كتم ىف راكفالاراكبا ىف لاقو
 ىلع ىتأي امنا مالسلا هيلع همال رافغتسالا نم ةيبلحلا ةريسلاىف لاق لا مالسلاهيلع ميهاربا
 04 بذعم .م ةرتفلا لها نم مانصالادببع وا هريغ وا هنيد لدب نم ناب لوقلا

 هسسسمسسسسساسما سس 0



 دمي 5٠ جم

 مهانيأر مالسالا رهظا نمم ةيمورلا رايدلاف طبفلاض عب نإ هنم ىلع ريدفلا ٌتاهحماس ريقفلا لوقب ه٠ه |
 خا مهمساو٠ ىف ىراضنلاسئانك نولخدي. مبا مث مهمايصو نيصلخملا ةالصك نوموصيو نولعي

 ١ نمل اداصراو نيئمؤملا نب اهيرفتو ارفكو ارارض © ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت

 6 نوبذاكل مهنا دهشي هللاو ىتسحلاالا اندرانا نفلحيلو ليةنم هلوسرو هللابداح
 خلا ةقيقحلا باب وال «ارارض ادجسم ل سفنلاةلب ص < اوذختا )) ةءيبطلا لهاناىلا ةراشا ةيالافو

 | موب لوا نم ىوقتلا ىلع سسا دجسسمل ادبا هيف مقنال وه ىلاعتو كراش هلوق ريسفت ه٠ا/
 | 6# نيرهطملابجحب هللاو اورهطتي نا نوبحم لاجر هيف هيف موقت نا حا

 قى نورجاهملا هعمو ملسو هيلع هللاىبض هللالو سر ىثم تلو الب ةرالا مده نإ 4 1ىور تف «ةز |

 | مانيو ةعرشلاىفو لا ( متانونمؤمأ ) لاتف سولج راصنالا اذاف ابق دجسم بابىلع فقو
 'للا سفنلل حورا هناف ةفيفخ ةمون ءطولادعب

 لا نيتراهطلاىدحا ىلع ثيبيل ليقو ثدحلاففخت هنال ليقف ءوضولا ةلعءىف فلتخأ اضيا هيفو | 5٠4
 لا (نيرهطملابحيّشاوإ) ىلاعتلاق ام ةيبملالا ةبحلابجوب هنال رهطتلل ناتخلانا مكحلا ةلئساىفو |
 حلابلقلا دجس ىلاةراشا ىوقتتلا ىلع سسؤملا دجسملاو سفنلاةلب ىلا ةراشا نيقفانملادجسمنا ملعا |

 نم ما ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هناشب سسا نفأ ىلاعتو كرات هلوقريسنت ه١٠ |

 6نيملاظلاموقلا ىدهال هللاو مثيج راثىف هب راهناف راه فرج افش ىلع هنايأب سسا ا

 عطقت نا الا مهبواق ىف ةبير اونب ىذلا مهنابنب لازيال 9 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت ه١
 4 مكح ملع هللاو مهبواق
 باي ىف ساسالاك داقتءالانسحو ةيوطلا ءافصنأ اهم . تاراشا نيتروكذملا نيتي الاىفنا ملعاو

 ماش او ذاذاهمبناا ايمو 5 هلا ؟ةروض' ةالّطلا“ الكم وتب نيفقاخللا نا ؟ايثهو 6 41 لامالا
 'لا ميم ىلاعت تارك نع اولفغو ةعيدخو |

 6 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نا قه ىلاعتو كراس هلوق ريسفت ه1 |
 لزب مل سو هيلع ٌللاىبص ٌالوسر نا اهمو . لا ةيلزا ةيلصا هتواقش تناكنم نا اهنمو
 خلا نيملسملل اطابرىب لجر ثيللاىبا ىواتفف ركذ لا اهيف عوقولانعو رانلانع سانلا بذي
 هاقئاخلا ىف كرتي فيكف هقسفل هيناب دب نم ج رحم هاقناخلا ناك اذاف باسةحالا باصن ىف لاقو
 ةبقعلا ةليل ملسو هيلع هللاكص ّنالوسر اوهياب امل رادنالانا - ىود - 'لا عدتبم وا قساف

 'لا ةئيدملالها نم نوعبسو ةعبرا وا اسفل نوعبس مهو ةكمي

 # ةنلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا فه ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ه1

 نمزاو لامو سفن ندركل ذب ؤنزا هدنب ىا ] ىنعي : وزغلاف ضيرحتلا هجوىلع ركذ امنا ليق

 مدا نبا اي لوقب ناك هنا هنع للاوضر قداصلا رفعج نعو لا [ لاوزوب تغببنداد اطع
 ريبكلاري-هتلاىفو لا ةنملا ريغ نم كنوك ناوعرب , كردق كفرع هللازاف ك-فردق فرعا

 ىرتشا اذا عيبلا ف ةيعرسشلا ةلأسملاب جتحنو ةيءآلا هذهب هبرمصاخم ناطيشلانا ربخلاف - ىح -
 'لا عئابلا ىلا هدرب ابويعم اعاتم ىرتشملا

 ه5 نولتشو نولتقيف هللال يمس ىف نولتاَشإ 5 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

.. 2121973005 101095010007 

 خلا رغصالا داه+اوه اذهو ةنجلا هلف ةنطابلط ىف هلامو هسفن لذب نه نا ملعاو

 ىفوا نمو نارقلاو لج الاو ةيروتلاىف امد هيلع ادعو 5 ىلاعتو ةاراس هأوق ريسفلا هأ1ه

 * مظعلا زوفلاوه كلذو هب معبإب ىذلا مكعب او رسشيتساف هللا نم هدهعل

 ملعا مث لا ديرب ام هديبعو هكذم ىف لعفب للازاو . هديبعو هَلاكلم مهلك قاحلانا ماعاو

 تاك 0 ما ها ع 'لا بيصيال أطخا نم ناو مولعمو موسق٠ قزرلاناو . مود#و موكحم لجالانا
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 | ”بحتنيو :, لا .ةيفملا دع وريش ناك اذار ىملاب لاستغإلا حما اغا ةنالا نان هنق] يقتل لوي
 جلا امهل افالخ هدنع بججلاد.يمسملا لسفيو لدضيال ديبصلاو لا تيملاىلا برقالساغلا نوكينآ
 لهاو ريقفلالوةب "لا هروضحتقو اهتقوو ةماعلا دنع ةيافك ضرف تيملاىلع ةالدلانا ىناثلاو

 اهبورغو اهتاوتساو سء.شلا عولط نيح ةزانجلا ةالص زوجممو لا اذهنع ةلفغىف ةدلب لك
 'لا ةهارك الب
 جلا يبالجلا ىفاك هرضحب ام مالصلا هيلع ىنلا ىلع ىلديو ريكي مث ةزانجلا ةالص ىفالا هكرنىلوالا :ىاحلا لاق
 لايشو نيم نع نيتميلست مسيو 2 3 'لا امهسنذ مدعل امهل زذغتسال نوذهلاو ىصلاىفو

 00 ءاعدلاو ءانفلاددةنا ةزانجلا لع هئالصىف ةحتافلا ارق ول ءابشالاىف لاق - 'حلا ةينب

 0 لعجٍبحتسولا عبارلاو لا ةزالا ةالصف دوجسلاو ع وكرلاضرف مدعيف ةمكحلاام كلاثلاو
 اماو لا اهرخآ ةزانملافوفص لضفا ىبلخلا لاقو 'لا ةثالث تحلاىلع ةالصااىف فوفحلا

 سهاقاو لا مكحلا ةلثساىف ا” حلاص دبع مهيفو الأ نورا طق مسي ل نال نيغي رالارس

 لاق خلا ايلام وأ ناك ايندب: هبلا برقلا عيمج باول لديو تدلل اعفن رافغتسالاو ءاعدلا يف نا
 لها دنع زئاج امريغوا ةقدص وا ناك ةالص هريغل هلمع بيلو ناسنالا لعج نا ملعا كللملا نبا

 لا ةلزكعللل افالخ ةنسلا

 تاقانتمل [ةخأناو هدابعنع ةيوثلا ليش اوخا هللا نا اوءلعي لأ 8: ىلاعتو كراش هل وق ريش

 < باوتلاوه َللاذاو
 كرت ريغب اهالص ناو عولبلادعب هرمع ةالص طاق_ساب ىصوب نا ىلوالا ىواتفلا اوف ىف لاق

 ةتمافلا ةالصل هيلو هنع مطينا لجر ىصوا اذاو ىهتنا اهناكرا ىف ناصقنلا وا داسفلا لحال

 بهذ هيلاو ةالصلانع ءادفلا زوجمال هنا سايقلاو ىتاتسهقلالاف لا ةزئاج ةيصولاف هتوم دعب

 نيونم ىطعي ريقق ودو هتالص وا هبا موص نع ةيدفلا دارا اذا هاشالاف لاقو "لا ىخايلا

 | "لا اذكهو هيطعي

 نونمؤملاو هلوسرو مكمل هللاريسف اولمعا لقو * محرلا © ىلاعتو كرابن هلوق ريفت

 6 نولمعت مك اع كشنف ةداهشلاو بغلا ماع ىلا نودركسو

 ةيمجنلاتاليوأتلاىف لاق لا 5 هفطلب ةيوغل قفوملاوه ناوتلاوه 'ةيمجنتلا تاليوأتلا شو
 هصولخو نسحملا لمعلا: نا ةلكصنلا طءالياأقلا3 لاق لا ٌتاىلا مكلامعا مادقاي.( نودرتسو )
 ١ 'لا هصالخاو هقدص توق ردقب قآواسلا للا تعضوازوت

 | 6# مهلعبوتباماو مهبذعياما هللا مل نوج م نورخا و  ىلاعتو كرابت هلوق ريضت
 / حاولالا تملس مث هاوظلاو رئارسلانم اهلك ملا لا لاوخا حاولالاىلع تبتك مالفالا نا رلعا

 'لا نئازخ ”ىث لكل لعجو ةنزخلل
 6 مكح ملع هللاو © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 لالهو ىرمعلا عيبرللنب ارا عاوا فللاع نع ا نيفلختملا نم رفن' ةئالث ىف تلز' ةي'آلاو

 تكلخو لاق" هرشاسدق ىلصوملا حتف باحا ضعب نع - ىكح لا ردب لهانه اوناك ةيمآ نبا

 ا 1 مدلا تكي له ىديساي كل هللاب هل تلقف ةرفص هعومد تطلاطدقو ىكي هندجون تن ىلع امون

 توفع ناو هاتأو_-لاو لاق سمشلا تبرغ اءلف ”ىش قطني لو هتاع ضعب ىف ليضفلا فقوو
 *لا نايصعلا ةحاضفلانم ناف قح مالك اذهو ريقفلا لوقب ٠

  ادحسم اوذخمتا نيذلاو #8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 رساي نب رامع لاق حاٍتونالا ل عسؤفنل ةلاض عب مادقاتغتقا ةيبملالاةمكحلانا ىلا ةراشا ةي ”الاىفو

 ال ادجسمىن نم) ثيدحلا ىف و خلا ظةرتسا اذاهب لظتسي ناكمهل لمجم نا نم دب هن !ل وس رلامهنع هللا ىذر
 ا هوجولا لكنم اه اه نهاظ ل متبل ةطاسملا ةده ىطرقلال اق (ةنحلا ىف انبي هلا ىبةعمسالو ءايردب دب رب
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 ا الو ةسج نيحصنال لاقف- هنع هللاىذر نيدياعلا نيز ىبا ىلاصوا هنع للا ىذر رقالا دمحم لاق

 خجلا هبحاص ىلع دو دم لطابلا راذتعالان ا نابت اي الاف مث “لا قيرطلاىف مهقفارتالو م دام

 رساجت ال ةقداص نيع بر لب ةموهذمو ةلطاب هضرغو هراذغ ج.ورخأ ةيذاكلا نيهلا نا نايبو

 ا لا [ىدلو قارفنههاليواي ديوك زدنارك هككاراواز 31[ هاا ملا ىوت:لاددصب وه نم اهياع

 برعلانيب قرفلاو لا قاتشالاو دجولاىف غاابيو قارفلا ملأن م ىكبيزا روجهملا قشاعلاىلعف
 "لا بارعالاو

 ١ هللال زنا ام دودح اوملعي الزا ردجاو اقافنو ارفك دشا ب ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 2 مكح ملع هللاو هلوسر ىلع

 'لا هبلق وهو ارضحو هسنوهو اودب ناسنالاملاعىف نا ةيمحنلاتاليوأتلاىف لاق

 رئاودلامكب صبرتيو امرغمقفني ام ذخحن نم بارعالا نمو ولف ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 رخ الا مويلاو هللاب نمؤل نه بارعالا نمو * ملع عسي رس هللاو مواسل انة مهياع

 6 مهل ةبرق اهنا الآ لوسرلا تاولدو هللادنع تابرق قفني ام ذو
 نوشاسلاو * محر روفغ هللازا هتحروف هللا مهلخ ديس 3: ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 6 ناسحاب مهوعبنا نيذلاو راصنالاو نيرجاهملا نه نولوالا
 لا ىنغ تيب ايف ناكو ككسلانم ةكس ريف لخدف ليئارسا ىنىف طحقلا عقو هنا - و

 ١ اهحم ىرخم تانج مهل دعاو هنعاوضرو مهنع هللاىضر ىلاعتو كرام هلوق ريسفت

  مظعلا زوفلا كلذ ادبا ايف نيدلاخ راعالا

 مهياع ادعف سانلانم ةعامح هعيابف ةكمىف ةنس نيعبرا نبا وهو هيلا ىحوا مالسلاهلع هنا ملعاو
 نا ملعاو لا ةعبرالا ءافلخلا ةمالا هذه لضفا نا ىلع انباصصا عججا ليق 'لا شيرق رافك

 لا نامزلاف نورخ“ آلان بيرقلاحتفلا ف لاق لا هتماو مالسلاهيلعىنلاب صوصخم ىتبساا اذه

 ةنيدملالها نمو نوقفاسم باىعالا نم ميوج نمو و ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت
 5 نان م مم دعس مهملعلل ني مهماعتال قافنااىل اع اود صم

 ا مساقلاابا اي تقبس دق عمساف ع دا ركبا: تنك لاق هرس سدق ديدج مساقلاىلا نع - ىكحم -

 'لا ةيناثلا ةعملا ىف تقولا مدقاف

 مهول اوفرتعا نؤرخاو * مظع باّدع ىلا نودري مث قه ىلاعتو كراس هلوق ريسشت

 7 حر روفغ هللا نا مهملع بوت نا هللا ع اًنيس نذل الاص المع اوطلخ

 # اهم مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاوما نم ذخ وف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 ماكحاب دبّتجم نا لقاعلا ىلعف لا نمؤم اهضعبو رفاك اهضعبو قفانم سوفنلاض+ب نا ملءا
 مهلح الهنا - ىور - لا ةيلكلاب قافنلانم صالخلا لصحنا ىلا ةقبرطلا بادآو ةعيرسشلا
 لا اهلك مهلاوماب اًواجو مهلزانم ىلا اوحار ميياع هللابا'و مهقاثو نم مالسلاهيلت ىننلا

 6*0 ملع عيدس هللاو مهل ن كرب !كتوابغن ا مهيلع لصو ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 نم عنتما نمو طيحلاىف لاق لا اهرك مامالا اهذخا ةاكزلا ءادانع عنتما نم رادخالاىف .
 تاقدصلانم اننامز, ةملظ ذخأي امو طوسبلاف لاق خلا اه رك هنمذخأيال ىعاسلاف ةاكزلا

 نفكو طوب ىتا ىفوت الل مالسلا هيلع مد5-نا  ىور - 21 جارحلاو ةيزجلاو 0
 | ةزانإلا ةالص مهضعب لاقو لا بايثلانم يو ىف هتنفكو هتلسفف . نرعوؤلل] كانو ةئإلا نم
 لا ةيضام ةعيرت تيملا لسغ نا لوالا . ثاحيا انههو 'ملا ةمالاه ذه صئاصخ نم

 د تع حل



 م هال ع
 مهو مهسفنا قهزتو ايندلاف امم ممذعي نا هللاديري امنا ه8 ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 | لوطلا اولوا كنذأتسا هلوسرعم اودهاجو هّللاب اوما نا ةروس تلزنا اذاو *نورفاك
 * فلاوخلاعم نوكيناب اوضر * نيدعاقلاعم نكن انرذ اولاقو مهنم
 | ديك أتل ريركتلاف ظافلالاضءب ىف رياغتلاعم ةعركلا ةروسلاهذه ىف ترم ةباآلا هذه نا ملعاو
 لا لضفلاوه ةقيقلا ف لوطلا ىدادحلا لاق لا اهب ةحيصنلا
 ١ نيذلاو لوسرلانكل * نوهقفيال مهف مهولق ىلع عبطو ف ىلاعتو كداب هلوقريسفت
 ١ * نوحلفملا مه كثلواو تادخابوا كئلواو مهسفناو مهلاوماب اودهاج هعم 0

 ه مظعلا زوفلا كلذ اهبف اهف نيدلاخ را مالا اهتحن نم ىرحن تاجدعمل ف

 لا يظل اذا اهتافضو: سفنلا بح نم ص اللا :ةيمجنلاتاليؤأتلا ف لاق

 | نيذلا دعقو مهل نذؤيل تاارعالا نم نورذعملا ءاجو 8 ىلاعتو كرام هلوق ريسفت كو

 7 هلوسرو هللا اويذكا

 ْ لوقا لا ةاقرالا ةجردلابو ةرثكلا انه ةئاملاب دارملا ( ةجرد ةئام ةنجلاف نا ) ثيدحلافو
 جا اموهذمناكناو ارناكن روكي لكلا روتفلل رذتعلاوهو رصقملا ذا قافنلا تيشرال لاح لكى لعو

 | ىلع سيل * ميلا باذع مهنم اورفك نيذلا بيصيس » ىلاءتو كرابت هلوق ريبسفت 4

 ١ هلوسرو هلل اوحصت اذا جرح نوقفنيام نودجنال نيذلا ىلعالو ىخرملا ىلعالو ءافعضلا

 6 ليبسنم نينسحما ىلع ام
 | مهريص#ب نوفرتملا نورصقملامهو نورذعملا ىلوالا . تاقبطثالثقلحلا ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق
 *لا ةرفغملاو ةمحرلاب نوكرادتملا مهونذنع نوباتلا مهبونذو

 مهلمحتل كونا ام اذا نيذلا ىلع الو محر روفغ هللاو #8 ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا ءةمه

 * نوقفتيام اودجبالنا انزحعمدلا نمضيفت مهئيعاو اولوت هيلع مكلمحا ام دجاال تلق

 | للا عبطو فلاوحلا عم اونوكيناب اوضد ءاينغا مهو كنونذأتسي نيذلا ىلع ليبسلا ام
 6 نوملعإال مهف مهولق ىلع

 مالسلا هيلع ىنا ١ ىلا ئرالا هقوش دادزيلو هل دعتسيل هدأ سمع نع ءرملا عنج اعا ىلاعت سانا مث 44م5

 ١ مالوسز لاق لاق امبمع هللاىذرسابءنءبا نعو الا © هيلع مكلمجا ام دجا ال ) لاق فيك

 ثيدحلا )ع اشث يح انيبرطب ني>انجاذ ةنجلاىف ريطي اكلم بااطيلا ن 38 رفعج تيأر ) ملسو هيلع هللاىلد

 0 ازجالا نم رشعىداحلا ا
 نمونَّنل اورذتمتال ل لق ا مهجيءااذ ذاناكلا نورذتعي ىلاعتو كراس هل وق ريسفل ال

 ةداهشلاو بيغلاملاءىلا نودرت مث هلوسرو مكلمع للاريسو مرابخا نم للاانأبن دق مكل

 | اوضرعاف مهنع اوضرعتل مهيلا متبلقنااذا مكل هللاب نوفاحيس * نولمعت متكلم مكشبلف
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 هللارحس مهنم نورحسف مهدهجالا نودجال نيذلاو 88 ىلاعتو كرابش هلوق -ريسفت

 ةلص نيعبش مهل ودعت! مهل رفعت سلال وأ مهل رفغتسا * ملا باذع مهلو مهم

 2 نيقسافلا موقلا ىدبءال هللاو هلوسرو هللأب اورفك مهناب كلذ مهل هللا رفغي نلف

 ناكق انلرفغتسا هلال وسراي اولاقو لال وسرىلا نوققانملاىتا:ةنآآلا هذه. تلّرن الو ىدادجلا لاق
 ا 'لا مهقافنب هنم ملع ريغ نه مالسالا هاظ ىلع مهم موفل رفغتسي مالسلاهيلع

 3 هللالوسر فالخ مهدعقي نوفا احرف 8 2 ىلاعت كراش هلوق ريمشت

 فو لا ةعفسال هسفنل هرافذةسا ريغنم دحال مالسلا هيلع ىنلا رافغتسا نا ىلا ةراشا هيفو

 هحور ديؤي قحلاف ىلاعت قحلاىلا هجوته هحورو نامبالاب رونم نمؤملا بلق ةيمجنل ١! تاليوأتلا

 "لا ضئارفلا ءادا دعب ةلوبقم لفاونلانا ملعاو لا ةيدوبعلا قيفوتو ةيانعلا رظن ديبأتب

 هللا ليبس ىف مهسفناو مهلاوماب اودهاجم نا اوهركو © ىماعتو كابن هلوق ريسفت
 »6 نوهقشي اوناكول ارح دشا منهج ران لق رطاىف اورفنت ال اولاقو

 لخد امايا مالسلا هيلع راس الو ةمثيخ ونا ملسو هيلع هللاىلص ةعم ةريسمنع فلخم نم ناكو

 كللانىلا ليئاربج ىضم مالسلاهيلع مدآ طبها امل ريخلافو لا راحمونىف هلهاىلع- ةمثيخ ولا
 "لا هفكت فرحا اهلوانت املف مدآل ةرج هنم ذخاو

 6 نوبسكي اوناكامب ءازج اريثك اوكسلو اليلق اوكحضيلف وه ىلاعتوكرايتةلوق ريسفت
 ٌىرتشللا سلا ضو *لا عمد مهل أقرءال اندلارمع 'زانلا ىف نوكب .قافلا لهانا .- ىورت د

 لاق هنا هبنم نب بهو نعو ا طارصلاىلع تريم له ىناي هل لاقق كحضي وهو باب

 سنا نعو لا ىتب هريقىلع امجطصم هدجوف مالسلا هيلع بحب هنبا دقق مالتلاهيلع ءايركزنا
 01 اونا ةرسشعىلع ءاكبلا ءاملعلا لاق 4 رانلا اهسمنال نيعا ةثالث لاق
 نللقف جورخلا داوند الباف مهنه ةفن اطول هللا كءجرناف © 4 ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا

 ««نيفلاخلا عماو دعقافة سم لوا درا متيضر مكنا اودع ىهم اوا تاق نلو ادباىعماوج رك

 ةرخآآلا بلاط نا لصاحلاو "لا مومذمو دوت ناعون وهو ءاكبلا فلكت وهف ىابتلا اماو
 احمو ةازغلاناويدنمه ىلاعت هللامهجرخا ءاملعلا لاق 'حلا ءاكبلا ريثكتو كحضلا ليلقت هلىغشي

 يقلع مهلةيوقع ملسو هيلع هللا لص ىنلا ةيكص لفحم نم ماعم ن.دهاجيلارتفد نم مهيهاسا

 ممم | هربق ىلع مهنا الو ادنا تام مهم دحأ ىلع لضن_ الو 4 5 نال كرام هلوق ليسأل

 3 هلوسرو هللاب 0

 ا هللا لوسرل هتبهوذ 7-10 قاوَس ايل"ىركا ةجدخل ا نب ديز نا - ىور

 لا تسادربن ناديم نازرايمود مناد يم راك داهج 1 قشاكلا لاق

 86 نوقساف مهو اوتامو 6# ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 هيلع للاىلص هللال وسر اعد لواس نأ ىبا نب كلادبع نيقفانملا سي رنا سابعزبا نع - ىور -

 تلق نا لوقا لا تام اذا هيلع ىلصيو هلرفغتسي نا هلأس هيلع لخد املف هضسم ىف ملسو
 ىنلا ةقرخ نم هب كربتي امم ايش نامعلآ ةنازخ ىف اصوصخ نيطالسلا ةنازغ ىف نا تبن دق
 'لا اهريغو مالسلاهيلع

 0 مهدالواو مهلاوما كيحعت الو 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 اريسا ذخا امل مال!اهيلع ىننلا مع سابعلازا اهنم . اهوجو هيف اوركذف هيا صيمقلا فد اماو

 اهنمو « "لا هصيق ٌتادبع هاك اليوط الجر ناكو هدق ىواسي اصيق هل اودجي ملو ردب موب
 كلذ راص كصرف هيلاتءعفدنا كنا هيلاىعوا هلعل هنا ابنهو « لا الثاس درب النا هيصاىلاعت هنا

 "لا كاذ لعفف مالسالاىف نيقئاملانم رف' فلا لوخدل الماح



 معي 6و جه

 | رافكلا دها» ىلا اهيا اي * مظعلازوفاا وه كلذ وه ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ة5ه

 6 مهيلع ظلغاو نيقفانملاو

 ىاطسبلا ديزي وبا لاق ا اه رمعي ند بلق جنم برخاو با رخراد ايندلا ذاعم 3 لاق

 ريخلا ملعم ريقوت نايب ةي "هلا ود ..للا نْيِلَع ل غاو. سزؤدرقلا ةثحتزم يخت ةئيبلالا ةفارملا ةؤالخ

 'حا هميظمتو هريقوتب هلاسماف
 6 ريصملا لبو متهج مهيوأمو ق# ىلاعتو كرابث هلوق ريش 5

 ةعاجلا موزل نوعباتلاو ملَسو هلع تلاد هلا لو سر باحسا اويلع ناك سجخ ىعازوالا لاق
 باقلاىلا ةراشا ةيتالافو "لا َتاليبسيىف داهجلاونآرقلا ةوالتو دجسلا ةرامعو ةنسباا عاسشاو ا

 *لا داهجلاب ءسعأب ءايبنالا ماقم نم أبن هل ىذلا

 اورفكو رفكلا ةلك اولاق داو اولاق ام هنياب نوفلحب 8 ىلاعتو كرايت هلوق. ريسغت 97
 © اولاني مل امم اومهو مهمالسا دعب

 ناارفلا هيلغ لزغي نرش ا ةورزغ ىف ماقا ملسو ل للاىلص هللال وسر نا - ىور د

 لا مالسلاةيملع ةعم مهم ناكنم هعمسيف نيفلخاملا نيقفالا بيعيو

 اوبوتيناف هلضف نم هلوسرو هللا مهنغا نا الا اومقن امو  ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 454 |
 ضرالاىف مهلامو ةرخ الاو ايندلا ىف اهلا اباذع هللا مهي دعي اولوتيناو مهل اريخ كي

 © ريصن الو ىلو نم
 خا دحاوىبرو دحاو انا ةئيلحلا لاقف قروزفف ةفرلخلاع» تنكلاقهنا رفءجنب دمتنع - ىكح -
 هللا لوسر دمع: ٌساالا هلال لوق ةنجلا ابم نواخدب: .ءايشإ: ةثالث :ةئجلا ناعتجحال ميكح لاقو

 ٍ "لا بوبذلانم 0

 ٍ قوكتاو نقدصنل 0 هلضفن م اننا نمل هللا دهاع نم مهلمو 25 ىلاعتو كراش هلو ريسفت 259

  نيكحاصلا نم
 | خلا هلان امم رثكا هتافام ناف ةظحل هنع ضرعا مث ةنس فلا هللا ىلع قيدص لبقا ول دينجلا لاف
 دجسمل امزالم ناك ىراصنالا بطاحنء ةيمللعثىف تلزن جحلا ديرب ا.ءهنع هللاىضر سابع نبا لاق

 "لا دجسلا ةماج كالذل بقاي ناكو اراب البل هلال وسر

 * نوضرعم مهو اولوتو هب اولخم هلضف نم مها املف هي ىلاعتو كراش هلوق ريسشت

 | ب نوبذكي اوناك امبو هودعوام هللا اوفلخا ا هنوقلي موب ىلا مهبولقىف اقاغن مهقعف

 * مهيوجنو مهرس ملعي هللازا اوملعي ملا
 # بولا مالع هللاناو © ىلاعتو كرات هلوق ريفت غا/١

 : لعف , ,هردفلا هسا ىقزرزا لوقبنا و ةبرق هيف ارذن رذنْنه نا اهنم . تاراشا تاي الاىفو
 | حلاىصقالادجسملاو لوسرلادجمو مارحلادجسملا ةثالثلا دجاسملازا ملعاو "لا ةئاسحم قدصتنا

 | نيقئانلانا ملعاو ملا نتا ام ىلا ةناملاو دعولافل>و بذكلا نع ةرابع قافالا نا اهنمو

 "لا سصعالا ءدب ف هداجمو مالسالا اونلعم ترس ل

  تاقدصلا ىف نيمؤملانم نيعوطملا نوزللا نيذلا © ىلاعتو كراش هلوق ريسفت 7

 لخبلامذ اهنمو لا مهانلضف جاجحلاب انئجو اهيقفانع ةمالك تءاجول زيزعلادبع نب رمع لاق
 دارا نيحو مون تاذ بطخ ملسو هيلع هللادص ىبعلا نا - ىور - *ملا ايندلا ىلع صّرحلاو

 ا ركسفلا زيهجم ىف ةناعالاو قافنالاىلع سانلا ثي كوت ةوزغ ىلا جورحلا
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 'ملا ( نال ءاش مث ٌشاءاشام اولوق نكلو نالف“ءاشو ٌتاءاشام اولوقتال ) ثيدحلافو ؛ها |

 هلوسرو هللا دداحب نم هنا اوملعي ملأ + نينمؤم اوناك نا لي ىلاعتو كرايت هلق ريسفت هم

 | ةدوس مهيلع كزنت نا نوقفانملا رذحب + مظعلا ىرخلا كلذ اف ادلاخ مهجرات م

 4 مهب ولف ىف ام متل

 ىدنفا هداتفاب ريهشلا خييشلا ةريض>لاق لا ناعلا قاطن هب طيحالاع ىذوا ى لكنا ملءاو
 اههنيعت لا نا ةعادبا اههنع للاىضر احون نم نيدحلاو امووهسم نسحلا ناك اأو هرسس سدق*7

 ل ةداهشلاب ناك

 ١ مهتلاس نآلو + نورذحت ام. رم هللاذا اًوزهتسا لق فه ىلاعثو كدرابت هلوق ريسفت 9
 | اورتمت ال + نؤزهتست منك هلوسرو هتايا و هللانأ يلق بعلتو ضو انك اما نلوقل

 © نيمرج اوناك مهناب ةفئاط بذعن مكنم ةفئاطنع فعننا مكئاميا دعب مترفكدق
 اودقتعاو مالسأ هيلع ىنلا ىلع ىحولا لوزن اودقتءازاو نيةفانلانا ىلوالا م تاراشات اي الاىفو ٠*4

 راهظا نا ةيناهلاو 'لا نامبالا توبثىف ناسالاب رارقالاو داةتعالا دري مهعفني مل نكل هتوبل
 ةيلارفلات اي الابو هلوسربو للاب ءازهتسالا نا ةئلاتلاو ٠ "ملا لمتحم ببسالب .ةمحرلاو فطللا
 لا هدالوا ميظعت لوسرلا مظعت نمو 0 ا نيك

 ركشملاب نوني ضعب نم مهضعل تاقفانملاو نوقفانملا 0 ىلامعتو كرام هلوق ريسفت 55

 * نوقسافلا مه نيقفاخلا نا مهيسنف هللا ومس مهيديا نوضّشو فورعملا نع نوهنيو

 | هللا مهنعلو مهيستح ىف ايف يدلاخ مهج راث رافكلاو تاقفانلاو نيقفانملا هللادعو
 ادالواو لاما زيككاو ةْوق مكنم دشا اوناك مكذق نم نيذلاك * مقم باذع مهلو

  مهقالخ مكلق نم نيذلا عتمتسا اك مكقالخم متمت.تساف مهقالخل اوهتءتساف

 | ايندلاف مهلاسعا تطبح كاقلوا اوضاخ ىذلاك متضخو 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسشل

 دومتو داعو حون موق مهلبق نم نيذلاًأبن مهتأي لأ * نورساخلامه كئلواو را '؛

 مهباظنل هللاناك اه تاشنلاب مهلسر مهتتا تاكفت ٌوملاو نيدم نامصاو مهاربا موقو

 «6 نوسلظي مهسفنا اوناك نكملو
 فورعملاب ناو عاب ضعب ءاماوا مهضعب تامؤملاو نوم حلاو # ىلاعتو كراسهلوق ريف عم

 كلوا هلوُسَسَرو هللا نوعطنو هوك ذلا نونؤيو' ةولصلا نومشإو ركملان ع كوُهَتَيَو

 * هللأ مهمح ريس

 ىحرتتال اهل تلقو ناكمىف اهتلجاف ةيشيح ةيراج ىبمو قوسلاىلا تجر نيطاصلاضءب لاق
 *ملا مهتلماعمىف صالخالاىلا ريشي ةيمجنلاإتالءوأتااىف لاق جلا كيلا دوعا ىتح

 تامؤملاو نينمؤملا هللا دعو * ممكح زيزع هللا نا وع ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 4

 ناوضرو ندع تانج ىف ةنط نأ اسمو ابف نيدلاخ راهنالا اهتحت نم ىرجت تانج
 نت” ربكأ هللا نع

 مهيلع نوهي هتاركعسو ٍثوملادنع عداوم ةسجخيىف ( هللا مهجريس ) ةراشالا لها ضعب نعو
 هديب ندع ةنج قلخ ىلاعت ازا - ىور - لا ناطيدلإنم مهناعيا ظفمو تواإ تاركس
 *لا كلمال ةعلقلاك هلاهلءجو ةطساو ريغن»



54 

1 

3 

 ةها

 ةه*؟ |

 فر

16 

 م60

 متتك يبان نعيش لقال اهذكلوا اذذلطع اوت الق 8+ ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 الو هلوسربو هللا اورفك مهنا الا مهاقفن مهنم لبق 1000 اموق

 45 نوهراك مهو الا نوقفني الو افك ف الا ءاواتطلا نوما

 ةبغرلا خينفلا.نبا"لاق. + 'حلا الئضا مهل ةالص الو ةالصلاف لكلا ركذ فك قوغبلا لاق

 'لا اهب باوثلا ءاجر ىلغ- ةعرفتم_تادابعلا ءاداف طامنلاو

 , مهيذعيل هللاديري اما مهدالوا الو مهلاوما كبجعت الف © ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت
 5« نورفاك مهو مهسفنا قهزتو ايندلا ةوملا ىف اهب

 خا كنلاو ندبلاو لاملاب عاولا اي ةيدوبعلاىف ةعاطلانا ملعاو

 5 مهنكلو مكنم مهامو مكمل مهنا للاب نوفلحمبو © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 7 نوحمج مهو هلا اولول الخ ده وا تاراغم وا الم نودجي ول + نوقرشب

 خا [ ىلع دال ىد سمع هنوكهجتفك لب تفك تنك | ةديد ارىلع هكديسزب ارز ةيواعمو ]
3 2 2 3 3 . 7 
 | 3 كسا مهنمو 8 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفن

 هده أم وا ٌةدهادم حبق زا الا رك س فةمه ىئءازاب ار ىط وط 1 ناتسلكل | باتكىف ىدعسلا لاق

 سولجلابىلا راشاف ةيعملا عملا إ!ء سلاجوهو ليللاىلع تلخد ىبيصالا لاقو لا [ هدرب

 ظ :ملا كيلع قيضا تلق
 | * نوطخسي مهاذا اهنم اوطعي مل ناو اوضر اهنم اوطعا ناف ةيىلاعتو كرايتهلوقريسفت

 هلوسرو هلضف نم هللا انباؤبس هللا ايسح اولاقو هلوسرو هللا مهين | ام اوضر مهلا ولو

 3 ورع دك نوعا ههنا ىلا, انا

 حا نامالا راونا نع نطابلا ليطعتو مالسالا ناكراب ىهاظلانييزت قافنلا ةيمجنلات الي واتلاىفو

 لاقف هلاح نع ديزي وبا لأن هريس سدق ىئاطسبلا ديزي ىبا دب ىلع بان اشاين نأ كح 55

 ا :لا نلجر الا ةلبقلا ىلا مههوجو را ص ظنلالع تغببأ

 ةفلؤملاو اهلع نيلماعلاو نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا © ىلاعتو كرايش هلوقريسفت

 0 34 تملا و باقرلا فو مهبولق

 | 6 مكحملعللاو هللانم ةضيرف ليبسلانباو هللا ل يبسىفو ل ىلاعتوكرايتهلوق ريسفت
 لا مالسالا داوس ريثكتل ناك كلذ نا امل ةباحصلا خامحاب طقاس مهبولق ةفلؤملا مهس نا

 اهقرشو اسولف هب ىرشالو هيطعيو ادحاو اريقف ىنتبس, مهردب قدصتي نا دارا نم انماشم لاق

 'لا طيحلاىف م نيكاسملا ىلع
 نا الا رفاكلاو مسملا مت تناك ناو ةروكذملا فاصوالا نع اهب ربع تلا فاصوالا نا ملعا مث

 | لوالا ماسقا ةعبرا لاملا تيب ىف ام ةلج ىواتفلا عمج ىف لاق خلا مهنم مسملاب اهتصخ ثيداحالا
 لا تيملا ةكرتنه ذخا ام عبارلاو لا ةيزجلا ثلاثلاو "لا مئانغلا ىتاثلاو لا تاقدصلا

 لالا ةعاسالو ةليل الو مون نم ام ) مال!اهيلع لاق ا َساتاقدصىا تاقدصلا اما ةراشالاو

 | 'لا ( هدابعنم ءاشي نم ىلع ابني قدصتب .ةقدص رابش

 نذا لق نذا وه نولوشو ىنلا نوذؤي نيذلا مهنمو 8 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 « اونمآ نيذلل ةمحرو نينمؤملل نمؤيو هللاب نمؤي مكل ريخ
 نوفل + ملا باذع مهل هللا لوسر نوذؤي نيذلاو مكنم © > ىلاعتو كراس هل وق ريسفن

 43 هني ديا نا قا هلوسرو هللاو كوضريل مكل هللا هللاب



 أ
 أ أ

 يت ل هل هس نت دما

 0 46 نوملعت منك نا مكل ريخ ف ىلاعتو كرابن ” هلوق ريسفت عنو |

 6 نييذاكلا لعتو اوقدص نيذلا كل نيتي ىتح 8 ىلاعتو كرايش هلوق نكس

 نينا ىدحا الا انب نوصبرتلهلق * نوسؤملا لكوتلف لف ىلاعتو كرابتهلوق ريسفت 7

 مخ م7 ج٠

 ا سفنللاو لاملانم قحلا بلط ىف مكل ريخ سئنلا لذبو ايدلادلرت قئاتطار عع ىو

 0 دق دق ىلاعت هللا نا لك ريغتت الو لمال ءادهشلاو ءايلوالاو ءايسالا دايسصحا ١ نال كلذو ريقفلا

 دوب ىفاش ماما جاتسا هك امهنع هللا ىضر رم 0س هلل ادع ىالوم معن ذاب هكدنيوك ] 'لا م هنادبا

 'لا روما 0 ىفو 'لا ع دئدنكي 0 0-2 تفك ند ضع تقو رد

 تدعب نكلو كوعبتال ادصاق ارفسو ابرق اضيع ناكول  ىلاعتو كرابش هلوق ريسفت
 مهنا لعب هللاو مهسفنا نوكلهي مكعم انج رع طلااو هللاب نوفاحيسو ةقشلا مهيلع
 034 مهل تنذا ل كنع هللاافع + نويذاكل

 ةرنعولاقو هيما ىف لحي حورلا هيف خفني نا لبق نيطلانم مدآ ةفلخ ىأر امل هلا - ىور
 'لا اريخ اذه لعج نا ىبر

 ١ اودهاجينا رخآلا مويلاو هللاب نوئمؤي نيذلا كنذأتسيال 9 ىلاعتو كاين هلوق ريسفت 449

 0 ”الامويلاو هللاب نونمؤياال نيذلا كنذأتسي امنا هن نشل ماعمللاو مهسفلاو مهلاوماب

 نكلو ةدعالا ودل جورخلا اودارا ولو * نوددرتب مهيد م مهف مهب ولق تبانراو

 # مودازام:مكف اوجرخول * نيدعاقلاعم اودعقاليقو مهطبشف مهتاعيلا هللا هرك
 ناك هنامز ىف هظح هنم ذخا نف داهجلاىف هزنع لعجو نيدلا اذه رهظا ىلاعت سانا قيقش لاق

 لا "كه دهاش نك

 مكفو ةنتفلا مكنوغبي مكلالخ اوعضوالو الاخ الا © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت عم
 ىتح رومالا كل اوملقو لبق نم ةنتفلا اونا دقل * نيملاظلاب ميلع هللاو مهل نوعامس

 هي نوهراك مهو هللاعا رهظو قا ءاح

 06 ىتفت الو ىلنذتا لوق, نم مهنمو 9 ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت 4
 مل نم لك نا ىلا هب راشا ىلازغلا مامالا لاق . ثيدحلا مكيال قزلادلو كرابملا نب تادبع لاق

 هيلا ءاج ىرصبيلا نسحلا نا - ىور - لا ىنزلادلو 5 ىلع لد ةمقلاب ىثمو ثيدحلا مكي

 هناوخاضعب هراز ءامكحلانم ايكحنا  ركذو - لا كبف عقو انالفزا لاقو "ديلا و
 8ك هريغ نع هريخم هربخاو

 6 نيرفاكلاب ةطيحن منهج ناو اوطقس ةنتفلاىف الأ 9 88 ىلاعتو كرات هلوقريسفت عه
 جورخلا ىلا مالسلا هيلع ى هلا هاعد نيقفاملا نم سيق نب دجىف تاز ةي ”الاذه مهضعب لاقو

 ا داهجلاىلع هضرحو ودعااىلا

 دق اولوشب ةبيصم كبصت ناو معوت ةنسح كبصت نا و ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 445
 وه انل هللا بتك ام الا انبيصي نل لق * نوحرف مهو اولوتيو لبق نم انرما انذخا
 4 هللا ىلعو الوم

 لخبلاو كايا مهدازب ميهاربا لاق .٠ تافصلا مذا نم وهو لجرلا لخينم وزغلانع دوعقلانا مث

 | لاق ةفيذح نب مههج ىلا نع  ىكحو - لا ايندلا لها دنع لخبلا اما لاق لخبلا امو ليق
 لا ههجو تحسمو ةكارق قهر هبناكنا هيقسانا تدرا ءامىههمو ىمع بلطا كوشموي تقلطنا

 «نوصبرتم مكعماناءاوصيرتف انيديابوا هدنعنم باذعب هللا مكيصي نا مكب صيرتن نت

 *لا ) ةبراحلاب _فذداب دقف ايلو ىلذا هأ:نم.) ثيدحلا فو
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 'لا ةنيدملاب اهاسرا

 مضي ه١ خح

 1 كا نيذلا اهيا اي 8 لاَقو كدا هلق يسفت

 فرش تي ء تعفترا دق مايالا ةسوحم نا هرسس دق ىدنفا هداتفا خيعلا ةرضح لاق

 'لا رفصنم مءاشتي لاهملانم ريثكو ىل اللاو رردلادقعىف لاق *لا مالسلاهيلع انيبن

 نضال قانا هللا ل بسيف اورفنا مكل ليقاذا مكل ام © ىلاعتو كداب هلوق ريسفت

 اورفنتالا * لق الا ةرخ آلاف ايندلات 0 ةرخآ الا نم ايندلا:ة ةويحلاب متيضرأ

 14 نبدق , ىثشبلكا ىلع هللاو ا هورضتالو ريغ اموق لددسو اهلا اباذع مكيذعي

 ا شاعم لغشباي دشاب لوغشم داعم لغشب ديابدسم اريز] ثيدحلا ىف ءاجاكبلقلا ىصقت ا

 ىناث اورفك نيذلا هجرخا ذا هللا ءرصن دقف هورصنت الا قه ىلاعتو كزايت هلوق ريسفت
 هي راغلاف اه ذا نينثا
 خلا نا تافص تافصب لدبتسي كلذك رخا اتاوذ هتاوذب لدبتسي ىلاعت لانا ام هنا ملعا مث
 ملا ةرجهلا ىف مهل ماسوهيلع هللاىبص نذا رافككلا ىذاب نوملسلاىتيا امل هنا  ةصقلا ريزحتو -
 تغدل ىلا ةيحلل ايظعت مهسؤر ىلع ضضفملا دابللا مجعلا ةضفار ذاحما ىف رسلاؤ مهضعب لاقو

 خلا تولاج هبلط ال ماللاهيلع دواد ٌلاىنىلع اضيا توبكتعلا جسن دقو لا راغلاىف ركبابا

 دلادختسم ناطتق تاوككملا7)١ لفل او( 'ءاولتقاف ناعم ان ع ) مالشلا"ةلع هلوق اماو

 نا ناودلا ةايح ىف ركذو لا خوسنم وهف راغلا ةعةو لبق ردص هلعلف حص ناف ( هولتقاف
 "ل١ اهفوجنمال اهدلج جراخنم ,ج رح :توبكتعلا هجسشت ام

 اوثعبو اهلفساو اهالعا ةكعب هوبلطو اوفاخو كلذ مهيلع قش هللالوسر نور فلا دتف ااو

 'لا هحو لك ىف .رثالا نوفقي نيذلا ىا ةفاقلا
 7 - 0 2 أ ١ ةةيو ل6 6 د 5 أ - - .-
 01 اهورتل دونحم هدباو هلع هاك هللا لزئاف انعم هللانا ىلاعتو كراس هلوق ريسفن

 هللالوسر ىلع ركبوا قفشا امهَسْوَر ىلع .اولعو راغلاق وق اوعلط ال :نيكرتشملا-ت ا - .ىؤو. ب

 ردص ىلا بهذا ) مالسلاهيلع لاقف راغلا ىف نشطع ركمابا تأااحر ىووو جا مالسلا هيلع

 غلا ( برشاف راغلا

 هللاو العلا ىه هللا ةلكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةلك لعجو » ىلاعتو كابن هلوق 0
 0 5 مكح 5

 لاق خا لحاوسلا لهال اول_-سرا امهم اوسياو راغلا نم سشي رق فرصنا ا هنا ةصقلا ماعو

 راصنالا اريصن اناطلسو .ةكم قدص ج رو ةنيدملا قدص لخدم هل هللا لع ملسا نب ديؤ
 قّىح ةيعكلا لب ْنَع ةمركملا ةيرعلا كلت ح اوم نافوطلا نا 0 هل ا مهنع هللاىضر

 0 اودهاحو الاقنو انامح اور شا 2 للاعكو كرام 4 ريسفلا

 | ىلاهالاو دالوالا قئالع .ٌنع..ندرحم افانخ قفلاد اط ف بالطلا اهيا اورقنا قئاقحلار ىفو

 ملا ةمحرلاىنمالسلاهيلع هنوكىفانبال داهمللانا ملعاو خلا كالمالاو لاومالاقئاوعن 50

 4 مد هللا لبس ىف مكسفناو مكلاوماب 3 قه ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 ريقفلا لوقي "حلا سفنلال ذب ىلع .قحلا باطىف“ لاملا قافنا مدق امناو ةيمجتلا:تاليوأتلا ىفو
 بتك هنا - ىكح لا ىضرلاو ةبرقلاو ةنلاىلا لصوملا قيرطلاف ىا هللال يبس ,ف ىنعف

 1 هيف لوقت اه 0 1 ىسفننا ةيفوصلا ىدقتهنموهو طابسا ننفسوب ىلا دحاو

 || 5 كلا دخا نوحيح للا ىيتناف اف اهحتفل ىراُ ةدإب نم ملسع 51 ةستق 4 اك رسل ىحزو 5

 ْ لا مسجلا لحانوهو هفرعي صخش ةروص قى سيلبا ىار مهضعب نا  ىور  'خا نذسلا

 أ ١> حتح نجح 2 هحصصصعا جمد يمس 7: مسح ع سس ص د صصسا صح ش مس 20 اص 1 قف ع وق سمس تظقتم مع ع د دم حصص سس - +



 مهي ه٠ -

 ةضفلاو بهذلا نوزئكي نيذلاؤ هللا لمس نع نودصيو 86 ىلاعتو كرابت هلوق ريسنت كام
 ا ىوكتف مهجرات ف املع نحمي مون * ملا باذعب مه رشف هللا لسس ىف اهوقفندالو

 6 منك ام اوقوذف هلال متزنك ام اذه مهروهظو مهبونجو مههأج

 لا ةضفلاوبهذلاو دوعلاةرجشالا ابيف ”ىث لك هلىكب ةنجلانم مالسلاهيلعمدآ جرخ املا لاقب |

 0 نو #3 ىلاعتو كراس ةهلوق ريسطللا 6 ١

 ةاكزلانا ٍملعاو لا ماهج راثىف اهييلع ىحاالا هتاكذ ىدؤيال زنك تحاضخرمام) ثيدحخلافو

 ةاكزلانيب قرفلاو "حلا ءاضعالا ةمعنل ركش جحلاو ةالصلاو موصلا نا ام لاملا ةمعنل ركش

 'لا ىوتفلاهيلعو ىروف ليقو ىرمع ةاكرلاضارتفا ءاهقفلالا5 لا رطفلاةقدصو

 هللا باتك ىف ارهش رشع اننا .هللادنع روهشلا ةدع نا هه ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

  ضرالاو تاومسلاقلخ موب

 عيبرلاو 'لاكلذب ايمسف ناعيبرلااماو لا كلذبىمسفرفساماو خلا كاذب ىمسف مرحنل اما | 45١
 اضيا وهف ةنمزالا عيبر اماو خلا نارهش وهف روهشلا عبر اما 'لا نانثا برعلا دنع

 *لا كلذب ىمسفنابعش اماو 'لا كلذبىمسفبجر اماو كلذي اي.سفنايداجلااماو 'جلا نانثا

 5 مرح ةعبرا اهنم 3 ىلاعتو كراش هأوق ريسفت
 ا ةفاضالاب ناضمر رهش وه ملعلا عرولتلا ىف لاق ا رحلا ةدشل كاذب ىمسف ناضمر انآو

 خلا كاذب ىمسف ةجحلاوذ اماو لا كلذب ىمسف ةدعقلاوذ اماو لا ك"ذبىمسف لاوش اماو
 ىلع ملعلا لها ضعب ملكت ىلايللاو روهشلاو مايالا لئاضف ىف ىل اآللاو ررالادقع باتك يف لاقو

 ا زوهشلا “انشا ؟قافك |

 ه6 ةفاكنبكر شملااولتاقو مكسفنا نوف او.لظنالف مقلا نيدلا كلذؤإ ىملاعتو كرابتهلوق ريسفت 500
 لامعالا لضاوش تالظافلا تاقوإلاف ةلمعتسا ادع ْبحا اذا ىلاعت هللازا ةيدحلا رارسآلا فو
 لا ناضمر رهش ةيلضفا ىلع ملعلالها قفتاو لا تاحلاعلا ]

 4 نيقثملا عم هللانا اوملعاو ةفاك مكتولتاقي مك 88 ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت 454 |
 داهزلا كلم وه ون طاإ [تقلسو (ىراولملا »د اهلا لتفكس ٌؤاهرو لهاا تخش :كافتن اتقان انساعا

 تحت ةنجلا باوبا نا ) ثيدحلافو لا ءادعالامم ةدهاجلاىلع ثح ةيتآلاؤف خلا ىونعملا
 '*لا ( فوسلا لالظ

 ةدايز ”ىبنلا امنا قه ىلاعتو كرام هلوق ريس 5

 ارهشر شع انثا /ئ لزالاىف (ٌشادنع ) روهشلا ةدع ديدعت ىا » روهشلا ةدعنا 2 ةراشالاو

 تراغو لتقب تيلهاجل ها عابط هكدناهدروآ ] ىنشاكلالاق لا للا مَع ىف 6 هللا باتك ىف

 5 دوب هدش لربتي اليخ

 اماع هنومرحبو اماع هنولحم اورفك نيذلا هب لضي رفكلاىف ف ىلاعنوكرايتهلوقريسفت 2 ]
 ىدهال هللاو مهلامحجا ءوس مهل نيز هللا مرح ام اولد ف هللا مرح ام ةدع اوئطاوبل

 *6 نيرفاكلا موقلا
 روشالا مهدنع تواست ثي>ىلا نامزلا اذهىف سانلاتاحماسم تغلب ريدقلا ساد#ءاس ريقفلا لوقب

 ىودعال ) مالسلاهيلع هلوق ىف ةراشالا هيلا تعقو روكذملا ىسنلانا مث لا اهريغو مرحلا

 "لا ( رفص الو ةماهالو ْ

 4 بابسالا هذه ضعب ةرشابم زوحتف هردقو هناضقب ناعالاو للاىلع لكوتلا ىوق"اذا اما 207 |

 ملا ناليوأت هيفف : رفص الو ) هلوقاماو خلا ناليوأت هينف فيفختلاب ( ةماهالو ) هلوقاماو |
 ا مرحانا اديدح تنك مرا ترفاسنا لاقف ةنسلالواىف رفدكادارا بارعالا ضءبنا ىحم |
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 / دح 1 و سل 00 ملا امئا ا نيذلااهيا اي 3 0 كرام هلوق ريسفلا ا 5٠١

 5 اذه مهماع دع مارحلا

 لعأ ر غلا ل وش ا م 1 ملا فال اين> دحسم لا لوح د نم عنعالو ىمذلا ماكحا ىف هايشالا ىف لاق

 للا ,ذاكلا بتجلا نود دجسملا لوخد نم عنمم مسا بنجلا نا ىف ةمكحلا

 هللانإ ءاشنا هلضف نم هللا مكذغي فوسف ةليع_متذخ ناو له ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 مايا ةرشع مرهلاف ةرسه تعج لاق هنع هللاىضر ىرصبلا بوقعي ىلا خيسدلا نع - ىور -

 نا ىلا ناسنالا نع فيلكتلا مق عفر دق ىلاعت للانا ىلا ةراشا ةيتالاىفو 'لا افعض دجوف

 "لا بلاقلا لاوكتسا غلبي

 نومرح الو 22 الا مويلاب الو هللاي نونمؤيال نيذلا وأناق 0 ىلاعتو كزاس هل وق ريسشت

 | اوطعي ىتح باتكلا اوتوا نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرخ ام
3 

 | 5 اد خت ةيزجلا

 | 4 نورعاش عز ف: قاهوكلااب زكاوعت
 | !نوطاشر رجا عاونو 1 ا وسطت :قسق و راف مهنم عون . علولا ةثالث رافكلا نا ملعاو
 لعق خل: اسومت: انوسيل نبدلا ةرفكلا مهنم ثلاثلا عونلاو خلا ةيزجلا اوطعيوا اوملسي ىت
 | ةعبارلا ةئيبسلا نه ايار ريقفلال ودب لا هبات كىف ىلاعت للادحام اودعتيال نا نيماستملاو 0

 رافكلا ءاليتسا نه فلالاو. ةئاملا دعب ىلوالا ةنسسلا ىهو نآلا اذه ىلا فلالا دعب نيعستلاو

 *لا انة نكي اذ امد>!ىردشالوانابق دحا 0 مام ضيبالاو دوسالا رحبلاىلعو ةيمورلادالل اىل اع

 ْ عك هللأ نبا ريع دولا ت ذو #8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفن

 26 جا ةئيطخ 0ك سر امدلا بح نأف اهتحمو ايندلا قحلا لها ىلع هللا مرح امت نا مث

 ا 4 ةاروتل افرعي دحا مومذ قف ب , و مثءاملع لتق لحارس ى ىلع رهظ ل لب ايلا رصن تع نا

 | مهه اوقاب مهلوق كلذ هللا نا تبشملا دو تلاقو 0 ىلاعتو كراس هلوق رياسفل 3

 ا مهرابحا اوذخلا « نوكفؤي ىنأ هللا مهلتاق لبق : نم اورفك نيذأا كوت © ومهاضي

 ١ ادحاو اهلا اوديعيل الا اوما امو مى 2 حيسملاو هللا نود نم !ابابرا مهئابهرو

 |. نال ظل قارو«نيفلاوفاب تاذوت وتتاظرزا ثوار ل كاتو كرا
 ىلع هرهظيل قا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا وه * نورفاكلا هرك ولو هرون

 6# نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ب 8 .٠ ل .٠

 | ىسيع لوزن دنع متو ادبا ديازتلاىلع نوكت نايدالارئاس ىلع قحلانيد ةيلغؤ خيشلانبا لاق
 مهشيج ريأسا تكف نومهلسملاانانغ هنا ىداما ببسنأك لاق مورلا ضءبنعو *لا مالسلا هيلع

 ْ لا ةقاسااىف ةانغ تدجوف

 | نرولك امل .ناعرلاو ناحيالا نمر كنا [ىتما ن نلاهنانات 0 هلوق ريسفت

 | 6 لطابلاب سانلا لاوما
 4 زوللا هبشي ارم لمحم و ات ةئيدمىلا تاصوف 9 تلخد خورشلاضعب لاق

 - >-5 7( ثلاثا ل تس
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 2 دعا تع ممم دعس -

 لوخدلا اهنمو يم حييباصلانم راثكتسالاب بتكانإ نومألملا اثسمالاق مهضعب نعو
 , مع اهتنامص اهنمو لا كلذ وخنو 6و وعلا ةساردو ركألاو ةدابعلاو ثكم لاو ابمف ةوعفلاو

 ةيدوبعلافقاوم ىقّقلا دحاسملا ةرامع هرسسدق ىريشقلا مامالا لاق جا ايندلا د هل نيت

 خا ةيراقللا قاطاقا, بارغ-هالا ق أتنأل

 هللا نما نو مالا دجسلا هرانعأو جاحلا ةياقس ملعجأ ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 نيذلاو *نيملاظلا موقلا ى ده الهللاو هللادنعن و وتسنال هللا ل يبس ىف دهاحو رخ ًالاموبلاو

 *(كئلواو هللادنع ةجرد مظعامهسفناو مهلاوماب هللا ليبسف اودهاجو اورجاهو اونمآ
 دعب لمءاالنا ىلابا ام لجر لاقف هللالوسر ريئم دنع تنك لاق نيشب !نب :ناجفتلا - ىئورو -

 *1لا مارحلا دجسملا رمعا نا دعب المع لمعا ال نا ىلابا ام رخل لاقو جاحلاّقسانا

 تانجو ناوضرو هنم ةمحرب مهبر مهرشبب * نوزئافلا مه قه ىلاعتوكرابت هلوقريسفت
 7 مظع نكاد هللانأ ادبا اف نيدلاخ + مقم مع هل اهف مهل

 ىرسلا لاق "لا 0 مهل امعا ىف ذ نينمؤمللا نوواسال للا رفكلاب رافكلا نا اي هنا ملعا

 -ىور- خلا ةيهاجلاو ةيلاملا ظوظحلا هذه عمجو ايندلاىف ام عسيمج نم شفنلا ط وظح كرت دهزلا
 خلا هب فظنتا ءالخلا ف ءام ىل اولعجا لاقف ةسفننع :ةكلفز تدوارب لقازسا ,ىنمءادناع نأ

 نا ءايلوا مكتاوخاو مكءابا اوذخت ال اونمآ نيذلا اهما اي ل ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت
 ناكنا لق * نوملاظلا مه كئاواف عكم مهل ودي نمو ناميالا ىلع زمكلا(|وبجتتلا

 نوشخ ةراجنو اهومتفرتقا لاوماو مكتريشعو مكجاوزاو مكناوخاو ؟ؤانباو وابا

 اوصيرتف هليسس ىف داهجو هلوسرو هللا نم مكيلا بحا اهنوضرت نكناشسو اهقانكا

 3 0 ا هَ ه سه أد 1 ّق

 ىف لاق 'لا هتعي رش نع 00 متم ىا كلا هتلاس ةرصن مالا هلع هتمي نمو شاقل

 خا اةروك نلاءاشألاه ده هللا ةيحم ادة فرصا ىلاعت هللا ةيحم وه نيدلا لصا تاليوأتلا

 كي مكن زنك مكتب اذا نينح موب و ةريثكن طا وم ىف هللا عرصندقل 8: ىلاعتو كرايتهل وق ريسفت

 اهحتف ليقو مايا'ةثالث هنم تيقب دقو ناضمر رخاواىف ةكم حتف مالسااهيلق هنا. - ىور.-

 خا 0 هلأ ةرشع ثالثل

 تصحر اع ضرالا مكيلع تقاضو الع يكن نغت مو 25 ىلاعتو كرامت هلوق ريجسفلا

  نيربدم ميلو مث
 ملا ةتامثلا اورهظاو ةكم لها نم موق كاذب رسو ةكم مهمزبنم ىا مهلف غلي هلا - ىود -

 هكاهو رتل ادونج لزتاو نيم وما ىبعوهلوسر ىلعهتنيكس هللا لزنا مث وف 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفن

 هللابوتي مث «* نب رفاكلا ءاز ازح كلذو ا مو لا مد هلوق ريسفت

 © محر روفغ هللاو ءاشإ نه ىلع كلذ دعب نم

 'لا مالسالا ىلع هوعيابو هللالوسر اًواج مهنم اسان نا - ىور -
 ىف اوناك ةعقاولا كلت ىف ملسو هيلع للادص هللالونر كش ن اي ايم. :تازاشاز ةضقلا ف مث
 اوبكترا دق مهنالةريبكلال مع ناو ناعالانمجرخمال نمؤملانا اهنمو لا ةوفلاو ةرثكلا ةياغ
 نا اهنمو خلا نطاوملانم نطومىف طق م زهن ل لجو هيلع اه شايل اص هنا اهئمو ا دكا

 رابحالا ب تل لاق جا همقش هيف ءراا دهاجو هردق فرعي نا ىئغذي في رش روش ةدعقلا اذ

 'لا ملكا رقالا هيلا هيدحاق نامزلا كتلاراتخا هنع للا ىذر
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 ءاس مهنا ا نع اودصف الق ان هللاتاياب اورتشا © ىلاعتو كرابت هلوقريسفت
 | اوماقاو اوباتناف * نودتعملا مكئلواو ةمذو الا نمؤمىف نوبقريال *نولمعي اوناكام

 | اونكتناو * نوملعي موقل تايالالصفنو نيدلاف مكتاوخاف ةوكزلا اونا و ةولصلا

 1 رنفكلا دعا اولتاقف مكشيدفف اونعطو مث دهع دعل ند مهلاعا

 5 نوه مهلعل مهل ناعاال مهلا 0 ىلاعتو كاراش هلوق ريسفلا

 ىدادحلالات لا هلعفيف ىعرش حمص ضرغ هل نوكينا ىنذب لعافلاناىلا ةراشا هيف لوقا
 أ لاق لا دهعلا اوضقن دقت هيلع مهودهاع ام ًايطه «اوفلانك وم ةيقلا لع انا نامت الالق

 "لآ خا هلتق زاج ءاردزاو هباعىا مالسالاف نءط اذا ىذلاناىلع ليلد ةي'الاىف خيشلانبا

 'لا مالسلاهيلع هبسب حرص اذا ىذلا نييدهملا ةيدهىف ىلج ىخا ىلوملا

 ه6 مهناما اوثكت اموق نولئاقت الأ + ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 هلعف ءاوس نك ءاشالا نه ناك ىن ئأنو انيشإ فافختسالا نا ىلع ةمالا تعمتجا دق هنا ىلعاو

 أ وه نيدلاف نعطلانا تايءالا تاراشانمو . "لا ةتمرحب ادقتعم هلءف ما الالحتْسا كلذ لعاف
 بولقلا مه نامالا ةمثا نا "5 سوفنلا مه رفكلاة ماو بلطلاو كواسلا بهذم ىلع راكنالا

 ا سوفتلاو حاورالاو

 | مهتوشخنتأ ةرم لوا ودب مهو لوسرلا جارخاب اومعو » ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 ١ كرصنيو مجزخيو مكيدباب هللامهرذعي معولتاق + نينمؤم متتكنا هوشخنا قحا للف

 ني مكنم اودهاج نيذلا هلا رعي امو انك مثيسح ما * ميكح ميلع

 ةحبلو نينمؤملاالو هلوسر الو هللانود نم وذ ملو © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 3 نكدرصملل لاك امد نولمعا اه يح هللأو

 ابستحم لال يبسيف موب طابرل ) ملسو هيلع هللايص لالوسر لاق داهجلاىلع ثح ةي“ألا ىفو
 *لا ( ةنس ةئام ةدابعزه ارجا مظعاو هّللادنع لضفا ناضمر ربش ريغ نم

 ةكلاب مهسفنا ىلع نيدهاش هللادجاسم اورمعي نا © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 هي نودلاخ معرانلا ىفو مهلامعا تطبح كلوا
 را

 ماقاو لا مويلاو هللاب نمأ نم هلادحاسم رمعلا اعأا 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفلا

 6 نيدتهملانم اونوكي نا كئلوا ىسعف هللاالا شخ ملو ةوكزلاىفاو ةولصلا

 لبقت مل ىصوا ولو نيءلسملا دجسه ةرامع نم نوعون# رافكلا نا ىلع ةي”الاتلد ىدحاولا لاق

 ددجتو ءانبلا اهم اعاولا مت دجاتالا ةرامع نا ملعاو *ملا ةيفنحلا نيب هيلع عمي وهو هتيصو

 'لا انم مدهتا ام

 بات للا اذكو هوحن وا ةلغلا ةرومطم وا باودلا لبطصا دحسملا لعج نم سانلانم ريقفلا لوقب

 اهثمو لا رفسلاىفثالثو رضكلاىف ثالث ةءورمانم تس هنع هللا ىضر ىلع لاق 2 هوو

 هذه تافو رعم ركل ءايحالاىفو لا شرفااب اهني زت اهنمو 'جا اهفيظنتو اهننكى ا اهق

 ملا لئاحالب ضرالاىلع ىلصينا هلبحتسي ءاوقفلا لاق *لا ةباحصلا رصعىف تازكنم راغعالا

 ا ماشلا جار لثم هئيب زي ىف قشمد دجسم ةرامع ىلع قفنا كالملاددع نب ديلولانا 2 00 5

 جا ع ومشلاو حماصملا جارساو دحاسملا ىف ليدانفلا قءلعت اهنمو ا تاسع تالث

 أ |

١ 
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 يو سم ا سس سس ع دس

 6# ريك الا جلا موي سانلاىلا هلوسرو هللا نم ناذاو لف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 | اينادلا مثد تدبعو انعلا ئوولا كدا ىلا ةكرمملا ةدرمتملا سوفنلا ىلا ةم ركلا ةي“ألا ةراشاو

 ا بلقلاو حورلا اهنداهف

 مكلريخ وهف من ناف هلوسرو نيكرشملانم ”ىرب هللانا 0 ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت

 نيذلاالا * ملا باذعب اورفكنيذلارشبو هللا ىزحجتعم ْغ مكنا ا اوملعاف مث مر اون' ناكو

 1 مهدهع مهيلا اوماف ادحا مكملع اورهاظي لو أيش 0 كوسا م متدهاع

 خا هريغو ةرايزلا فاوطك جحلا ناكرا هيف 6 هناف ديعاا مول هنا امدحا . نالوف هيفو

 06 نيقتملا بحب هللا نا مهتدم ىلا # ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 ةبعع ىلا لوصولا مو» رغصالا جحلاو لاصولا ةبعك ىلا 2 ربك الا جحلا نا ملعاو
 ىح ةوعدلاذما بولق ىف اوي 0 ىلاعت هللان .١١ فزعي ةهنمو ريقفل هلا لوش عا باقلا

 ا هوضغبا ىح مهبوأق ىف | ناعرالا لدجو هو.>ا

 مهومبدجو ثيح نيك رشملا اولتقاف مر ارهشالا خلسنا اذاف قه ىلاعتو كرايت هلوقريسفت

 5 ل ةولصلااوماقاو اوبانناف دص ص لك مهل اودعقاو مهورصحاو مهوذخو

 تبرع

 ىلا داع اذاف املسم نوكي هناسل ىلع مالسالا ةلكىرجأف مالسالا لع هركا اذا رفاكلا ءاهقفلا لاق
 حا لتقبال رفكلا

 كراحتسا نكرشملا نك كدحعأ| نار دع محر روفغ هللا نا م ا 7و كرات هلوق ريسفلا

 7 هللا مالك عميس ىتد ردك

 ل١ نطاإلا ف.سلاب ةيصاعلا سوفنلا تق اءاو ىهاظلا فيسلاب ةكرسشملا سوفنلا ىلتق اما لتقف

 ريقفلا لوب "ا كاوه كن دهام لاق لضفأ داهجلا ا اعهنع هللا ىذر ىلع ْن نيسحلل لبق

|) 

 خا اهماكحاي لمعلاو ةعيرشلا ل ١

 | نوكي بنك, + نوملس ال: موق مناير كاف همام ميلا مث 9: ىلاعتو كدابت هلوق ريسفت

  هلوسر دنعو هللا دنع دهع ندر

 | سلا نوماعي ال موق اهتافصو سفنلا اذكق ٌتاماكحا نوءلعي ال موق رافكلا نإ اك ملعاو

 حاخيشلاةبوتنم نبحا باشلا ةيونناف رافغتسالاو ةبوتلاىلا عراسبنا دبع!ىنبشو خا د

 مكل اوماقتسا اف مارا دج هملادنع متدهاع نيذلاالا 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 ةمذالو الا مكبف اوبقريال مكملع او رهظي ناو فيك * نيقتملا بحي هللانا مهل اوميقتساف
 هي مهبواق ىنأتو مههاوفاب مكتوضري

 ” نوقساف مهرثك او قي ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 | ذاعم اي ) لاقف قالخالا نك ةعماج ةيصول 1! عه مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصوا دقو

 اهعاوبمث و اندلاىلا ةلاممتلم>و تايلفس نم تقاح سفثلانا معا كندا ( للاىوقتب كيصوا

 ْ ىف رودا تكف لالحلا نمالا لك 1 ال نا اتقو تدقع هرس سدق ىلبشلا لاق جا انتاذإو

 5 ةعا ركلا روهظ لوالا . ن ل ةياكحلا هذهىف ر ,يقدلا لوقي 'غا ىراربا



 مال

 مب

 مسالة

 ني

 ١م؟

 سيب

 مريب

 مهسفنا و مهلاوماب اودهاجو اورجاهو اوما ىثدذلا "نا 88 ىلاعتو كرابنت هلوق ريسفت

 | و اونخآ" نيذلاو ضعب ءاسلوا مهضعل كئلوا اورصنو اووأ نيذلاو هللال دس ىف

 ُ يش نم مهتبالو نم مكلام اورحاهي

 ١ مدتا اهعباولو دوجولاو سفنلا عياوت نم لاملانا ىدنع ميدقلاهجو ريدقلا هللادحملاه| ريقفلالوشب

 ناكف ةبارفلا دري ال ةرصنلاو ةرجهلاب ءادتبالاف ثراوتلازا لصاحلاو ا لذبلاىف اهنم

 لا ىراصنالا هوخا هنري رجاهملا

 | الا رصنلا مكلعف نيدلاىف مورصتتساناو اورجاهي ىتح ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 | ءاياوا مهضعب اورفك نيذلاو * ريصب نولمعت امب هللاو قاثيم مهنيبو مكتب موق ىلع
 ه6 ريك داسفو ضرالاىف ةنتف نكت هواعفت الا ضعب

 ىلإ جر نا لاتقلا ىلع ردّس نه لك ىلعف مورلا,لبق نم ريفتلا عقو اذا ناخيضاق ىراتقاعقاو

 هلا ةمالسااب هللا هاقبا ةمالعلا ىخيش ةرصضح نه تعيس ريدقلا لاهحلصا .ريقفلا لوقي خلا وزغلا
 | ءايلوالانا رابكلا ضعب لاق دقو .'لا دنهلاضراىلا ةينيطتطسقنم ترجاهل لام ىلناكول لاق
 ا ا ملظلا دالب ىف نوءبشال

 نيذلاو هللا لهم ُْق اودهاحو اورجاهو اوما نيذلاو ص ىلاعتو كراس هلوق ريسفت

 7 6 ا 5 2 5[ 7 01
 2 مبرك قذدو ةرفغم مهل اًقح نونمؤملا م كثلوا اورصنو اووا

 ضرالا لها ملعا نع لأسف اسفن نيسستو اعست لتق لجر مكلبق ناك اهف ناك ) ثيدحلافو

 ”ا تدل ) بهار ىلع لدف

 ال واف مكعم اودهاحو اورجاهو دعإ نم اوما نذلاو 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا

 13 ملع ع لكب هللانا هللا بانك ىف ضعس ىلوا مهضعل ماحرالا اولواو مكه

 مسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عابتاو نامالا ةدعاق اوسسا مهنا ثدح نم نياوالا نرجاهملانا عا

 اهريغ ىلا وا كم ىلا هند حالمل 11نم وكت قلا ةرحهلا اماو لا راصنالا نم للضفا

 ةكمىلا داع امل مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلانا ءايحالاىف مامالا ىورو . جا رهدلادبا ةيقاب اهئاف

 زيزعلادبعزير معنا  ىكح - لا ىلا ٌلادالب بحاو هللاضرا ريخكنا لاقو ةبعكلا ل بقتسا
 ْ 'لا نيطاطسف برضي ناك ءاسعالا نم هلاثماو

 © ةبوتلا ةروس ريسفن خح

 | نم قحلا قيرط كل- قداص كلاس لك نا ىلا ةراشا ش6 ككئاواف ) ىلاعت هلوق ىفو

 | نجرلاّسامسب ةباتك كرتىف ةمكحلا ةيمجنلاتاليوأتلاف لاقو لا ناعالا مدقىلع نيرخأثملا

 | رهطالاورسسدق رفذالا لاو ريكالا خيشلا ةرضح لاقو لا ةءارب ةروس لوا ىف ميحرلا

 عجري مل أيش بهو اذا هناحبس قحلاناف ٍلْملا ةروس ىف ىتلاىه ةءارب ةروس ةلمس نا معا

 خا مدعلاىلا هدر الو هبف

 | * نيكرماملا نم متدهاع نيذلا ىلا هلوسرو هللانم ةءارب © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 6 رهشا ةعبرا ضرالاىف اوحبسف

 هي نيرفاكلاىزخم هللازاو للاى زجعم ريغ مكنا اوملعاو ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 | نا تُُد نا ءافرعلا عب لاق لا نارفكلاو برحلا دعب ناعالاو حلصلاىلا ةوعد ةي"الا قف

 *لا لافطالا قلخ ضعب ىلا كقاخ لول لاذبالا نم ريصت
0 -- 
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 كديا ىذلاوه هللا ك.بسح ناف كوعدخ نا اوديري ناو قه ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت سحاب |

 مهبولق نيب تفلا ام اعيمح ضرالاىفام تقفنا ول مهبولقنيب فلاو * نينمؤملابو هرصنب 0
 * مكح زيزع هنا منيب فلا هللا نكلو
 هللالوسر تعمس#قىاف,ضفبا مث رعقيا لاستث , هللا .كنحا قا ذاعمل ىالوخلا سيردان وا لاتو

 خلا ثيدحلا ( ةماينلا مون شرعلا لوح ىسارك سائلا نم ةفئاطل بصنن ) لوش ملسو هيلع هللاص |

 *6 نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ىنلا اهيا اي 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسغ «54

 ناتجوز هل نمم نيدهزتملا عاشملاو نيعروتملا ءاملعاا ضءعب تعمس ريدقلا هللا هحاصا ريقفلا لوب
 مث ةوسل تسو الجر نوثالثو ةئالث مالسلاهيلع ىنلا عم لسا هنا - ىور - 'لا ناتضغابتم

 'ّلا هنع شلاىضر رمح مسا

 ىمحس نالغب هل ناكو نوعلم ىضففار ناحط راج انل ناك ةفين> ىلا نب دام نب ليعامسا لاق ٠“
 'لا رمع رخآأالاو ركبابا اعدحا

 نورشع مكنم نكينا لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح ىنلااهيا اي له ىلاعتو كرابتهلوقريسفت ىالا
 موق مهناب اورفك نيذلانم افلا اودغي ةئام مكنم نكي ناو نيتنام اوبلغي نورباص
 ةرباص ةئام مكنم نكي ناف افعض مكف نا معو مكنع هللا ف فخ نآلا * نوهقتفال
 # نيرباصلا عم هللاو هللا نذاب نيفلا اوبلغي فلا مكنم مكي ناو م تتام“ اوملغب

 *لا هيلع بيغرتلا عتو املالاو داهجلا ةليضف نايب ةيالافو
 6 ىرسا هل نوكينا ىبل ناكام قه ىلاعتوكرابت هلوقريسغت 9

 لا مكتوقنم سيل رفظلاو ةيلغلانا ىنعي  تلازذاب ب ىلاعت هلوق ىف ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق
 لا [ىلدربو عاهرب تسقولخم تيناسنا تهجزا ىدآ ] ةيكملا تاحوتفلا ايباصو ةمحرت ىفو ا

 لا مهيف راشتساف بلاطيبا نب ليقعو سابعلا مهيف اريسا يعبي ردن موىلا مالسا|هيلع هنا -ق ورز

 دير هللاو ايندلا ضرع نوديرت ضرالا ىف نت: ىتح وه ىلاعتو كرات هلوق ريسفتا ©ال“ |
 7 قبس هللا نم ناك ول 033 ميكح ربيع هللاو ةرح الا

 'لا نودهتجم ءايبالا نا ىلع ةي“الا تلد مهضعب لاق

 الالح متملغ امم اولكف *« مظع باذع متذخا ايف مكسمل 92 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفل 0/4 |
 6 محر دوفغ هللازا للااوقتاو ايرط
 لا مهضعب نهّؤيل ىراسالا ءالؤه ءاقبتساب «قبس هللازم باتك ال وأ رث ةيمجنلاتالي وتلا ىفو
 دق ىلاعت هللانال سانلاريخ تنا ) جارعملا ةليل مد“أل لاق هنا مالبملا هيلع ىنلا نع - ىود -
 'لا ( ءايشا ةتس كعم لعف

 ىف هللا لعيب نا ىرسالا نم مكيديأ ىف نمل لق ىنلا اهيا اي 2 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت مالو
 #* محر روفغ هللاو مكل رفغيو مكنم ذخا امث اريخ مكتؤي اريخ مكبولق

 مهنم نكماف لبق نم هللا اوناخ دقف كتنايخ اوديري ناو ق8 «ىلاعتو كراين هلوق ريسفت مال“
 8 أ 5 ْ 1 52 ملع هللاو

 ظ قو "لا همالشا رهظي مل نكلاو ردب ةعقو لبق مسا دق ناك سابعلا ناتاياورلا نخب ىفو

 | للا ابيلع ركدللا ناطللس ءاليتسا دنع ربكالا داهللاف توم ىتلا ةروسألتا سوؤنلاىلا ةراشا هيلا
 000 - هع يس م ل تمم ج7 تحوم سس مورصممسو يوم تع سس حس سس مسح



 مه 67 دعم
 ل  ببببسسممملم هس سوسو

 كقول 4 حابه نم اهاوعد ىن بجو ام كسفنل رهظتنا 00 ةقيقلا بارا ضعب لاق "ه8 |

 أ لاقف ةكمب كاذذا ناكو ةيبلتلاب هتود اعفار تيبلال وح ىلي ايملم عمس فاسولا نب جاجحلانا

 نوكيامل ةجلاعملانا هيف ةراشالاو خلا نيملسملان»٠ لاق لجرلانمم لاقف هيلا هب ىناف لجرلاب ىلع
 "لا نيقيلاو قيدصتلاو ناعالاب نيقفانملاو رافكلا ب ولقىف

 مههوجو نوبرضل ةكئالملا اورفك ندلاف وذا ىرتولو ف ىلاعتو كرات هلوق ريسفل ”6

 هك وعرف لا َتَِدك

 ادديغي ىتح - ع ىلع ايلا ةمعل م _ هللانأب كلذ * تا ىوق 0

 4 اوناك لكو نوعرف لآ اقرغاو 5 0 مهبر

 نوعرف ءاعدال مهريغ نع كالهلار# ىف قارغتسالاب اوصتخا هموقو نوعرف نا ةراشالاو

 *ا اهب هايا مهشبدصتو هموق رارقاو ةيبودزلا |

 3 باودلارش تأ 00 ىلاعتو كرا هلوق ناسفلا ما

 نايلسزا  ىكحو ة*#لااهردق فرعيالنمببلست امنا ةمعنلانا هرحسسدق ىلازغلا مامالا لاق ا
 نايلون - لاو شوحولان يارا هلظت يا هيكومهىفرص مالسلاامهيلعدواد نبا

 نم مهب درشف برخلاىف مهنفقثت اماف * نوقتي ال مهو ةرم لكىف مهدهع نوضقني مث
 هك ةنابخ موق نم نفاخ اماو * نوركذي مهلعل مهفلخ

 نيسحب الو « نيالا بحال هللازا ءاوس ىلع مهيلا ذيناف © ىلاعتو كرايش .هلوقريسفت مدس

 6 نوزجعبال مهنا اوقبس اورفك نيذلا

 مهلا رهظ اذا اماو ةينظ تاراماب نيدهاعملا ةنايخ 00 مامالاىلع بحجم امتا ذبنلانا ملعاو

 ل '*لا دهعلا ذين ىلا ةجاحالف هب اعوطةه اروهظ دهعلا اوضقن

 'لا ةئيدملا عماجم ملكتا امو تنك لاق

 46 ةوق نم متءطتساام مهل اودعاو و ىلاعتو كراس هلوق ريسفت 54 |
 *لا مهس فلا دحا موو ىئدر هئع هللا وضر صاقو ىبا نب دعس نا - ىور -

 6 مهنود نم نير خا و؟ودعو هللا ودعهبنوبهرت ليلا طابر نموه ى اعتوك رامهلوق ريسفت 56 |

 2 نيرفاك امهنال هيونرب مالسلاهيلع هادف اما اولاق نيملسملا هيوباب ململا ةيدفت ءاماعلاضعب ءزكا
 باودلا ,ىوأ رضخلل ىسوم لاق 4 حالس الو سرف هيف اتيب لخدن ال نجلا نا لابو

 لإ ةثالث ليخلانا ملعا و "لا رب ,عملاو ةئانطا و سرفلا لاق كيلا بحا

 هللا لمس َّق ”قتت اوقفس امو مهملعل هللا مهن وملعت جل 0 ىلاعتو كرام هلوق ريش ”

 هلا هللا ىلع لكوتو اهل حينجاق مسال اوحنج ناو * نوملظت ال متاو مكلا فوي

 3 ميلعلا عم عسمسلا وه

 راسف هرصإ ىصقا هنم ةوطخ لك لم سرفب ىلا ٍلسو هيلع ةازكا ل4 اج رز

 اودصح الك مون َْق ىودذ صح وف موب ىف نوءعرزب موقىل اع ىلاف مالسلا هيلع ليريج هةعع نالسو

 "ا ناك امك داع 2

 -سح 5-4

 | * ديبعلل مالظي سيل هللاناو مكيديأ تمدق امب كلذ * قيرخلا بتاذع اوقوذو مهرابداو

 ' مهبولذب هللامهذخاف هللا تايآب اورفك مهلبق نم نيذلاو 9غ ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت م٠1 |
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 نورنال ةرهاظلا راصبالاب مكيلا نورظني مهنال « مهتيعافف مكللقيو ) ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق "6
 ديحوتلا نكل ةيئيد متانغىهو ةسجخ مالسالاناكرا نا اهنم . تاراشاتاي الافو مانعم هرثكل

 تادهاشملا راونا نم بجحلا مفر دنع متدنغ ام ةيمجنلا تاليوأتلافو خلا ليكلا نه ىلعا
 لا تافشاكم ازارساو

 06 اوتيئاف ةثف مقل اذا اونما نيذلا اهيا اي 8» .ىلاعتو كرايم هلوق ريسفت "01

 مالسالا نع رهظيل اوعمتجا ال مهلاح ىلع مهكرنول ثيحب نيقيرفلانيب عج ام ىلاعت هللا نا اهنمو
 قشاكلا لاق لا بااوقلاو لكايهلا هذه ىف سوفنلاو حاورالا نيم مج كلذك رفكلا لذو
 ناتساود ةنس ةقحردإ هكانجه ارلقع زورف 1-1 تشرره ونإ 45 تس روك ده افش ةجرترد 1

 خلا اقدصو اقح ءايشالاق ئاقتح ماللاهيلع ىنلاىري نا ٌشاةنسنم نا اهنمو خا [ دنرايسى
 هيف ال ودعلا ءاقل ىنت نع ىمهن اماو ( اوريصاف مهومترقل اذاف ودعلا ءاقا اونتال )>ثيدحلافو !

 'ملا ةوقلاب قوثولاو باحتالا ةروص نم
 « نوحلغت مكلعل اريثك هللا اوركذاو #9 ىلاعتو كرابت هلوقريسفت ”ه؟ |
 ايندلاىف ةنج هَل نا ءامكحلاضءبلاق "خا ّتاركذنع ”ىشهلغشيالنا ىنبش دبعلانا ىلع هيبثت هيفو ا

 سواجلابحتسي ركذلابحتسي اكو قراشملاراوناىف لاق لا ركذلا سلاح ىهو هشيعبيطي اهلخد نم

 اناو قسفلاب نولغتممي مهنا ايواث قسفلاسلحيىف للاركذ ول ىواتفاا|ض.ب ىفو لا هلهاقلحىف

 موقينا لبق لاقف هطغا هيفرثك اساحم سلجم ) ثيدحلافو 'لا لضفا وهف ركذلاب لغتشا

 ىف ناكام هل رذغ كيلا بوناو كرفغتسا تناالاهلالنا دهشا كدمح و. كناحبس كلذ هسلحم نم

 1 ركذلاب ناسالابطر نوكي نا لقاعلاىلعف ( كلذ ةاحم

 ملعاو خلا ىلوا ىلاعت ٌشاركذ س.شلا عولطىلا رجفلاتقونمو مولعلا عجنعالقان ةينملاىفلاقو **
 ضرعتساو لأ منهج ناد عم دهاجلا رابغ ع.تجمال كاذلو تاعاطلا مظعا نم داهجلا نا
 *لا لجرلا كحضف هطاقساب يعاف جرعا سرفب لجر هيلا مدقتف هدنج ردنكسالا

 مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانن الو هلوسرو هللااوعيطاو © ىلاعتو كرابت هلوقريسفت "4
 سانلاءاث دو ارطب مهرايد نه اوجرخ نيذلاك اونوكت الو *نيرباصلا عمهللانا اوربصاو

 3 طيحم نولعي اب هللاو هللالبسنع نودصيو

 ظ ا قدتخلا مون رضنلاودبو ةظيرق اوبو نافطغو شيرق ةئيدملارصاح هلا - ىرو -

 6 مهلامعا ناطيشلامهل نيز ذاو © ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت ”وو
 'لا قيرطلا ىلع ىلةفرغ ىف رحسلا تقو ىف ةليا تنك لاق هنا نيااصلا ضعب نع - ىكحو -

 'للا حتتفا ام ىلع وهف ءايرلاهبلقف لخد مث ىلاعت هش اصااخ ةالصلامتتفا ول ةيناخراتاتااىف د

 املف مكل راج ىلاو سانلا نم مويلا مكل بلاغال لاقو فَي ىلاعتو كرابت هلوق ريسفن 1

 فاخا ىنا نورتالام ىرا ىلا مكنم 'ىرب ىلا لاقو هبقع ىلع صكن ,ناتتفلا تءارت

ْ 

 نا زو+ اعاو روصلا ىف لافتئالاو مهقلخ ريبغت ىلغ نيطايشلل ةردقالو ىلعي وبا ىضاقلا لاقو وهاب

 )ا حاورالاو ةافيطالا حاورالا ليبق نم نيطايشلاو ةكئالملا نا ريقفلا لو خا ىلاعت هللا مهملعي ا

 ناطيشلانا لعاو ا ةعم اهنكساو 4ةءم وص ىلا اهحرخاف لاجرلا هس نا كلما فئاف ةنبا

 | 'لا لاجرلا ةيتيص ىلا غولبلاو لامكلاو ةوقلاب هرفي كلاسلاب رفظ اذا

 | ءالؤه ىغ ضرم مهبولق ىف نيذلاو نوقفانملا لوب ذا قف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت ”هم
 5 مكح نع هللان اف, هللا ىلع لكوت نمو مهنيد
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 خلا رخ ”الاقبو امددا عفرف نانامأ ضرالا ىف ناك هنع هللاىغر ىضت را ىلع نينماول ملا ريما لاق 54 ؟

 خلا ةمايقلا موي مهيفن وكي هس'نال ةرخ ”الاىف ادب ذعيال هناعاىف قداصلان هؤملا سلاح دا سئافن فو

 15 هاوسامع شاب قتملاوه ىلولاناىلا ةراشا هيف «نوقتملاالا هئابلوا نا رف ةنمحتاا تالئواعلاق و

 نيذإانا « نورفكت مت يك اه باذعلا اوقوذف ة هيدصتو © 88 ىلاعتو كرات هلوق ريسفن مع

 5 اراذلملل مهلاوما نوقف افكت

 ثيدحلا ) قانحإ دقف قذس ىحان ه ( ثتانلا قاف

 مث ةرسح مهاع نوكت مث اهنوقفنيسف هللا لميس ع نع  ىلاعتو كزابت هلوق ريسفت 113

 ثيخلا لمحنو بطلانم ثدي هللازيعل * نو رشح مهج ىلا اورفك نيذلاو نولغي

 < نورساخلا مه كلوا مهجف هلعجبف اعيج هكريف ضعبىلع هضعب

 خلا اءهنيب كرسشا مث مث ةيلفس ةيئاماظ سفنلا قلخو ايولع ايئاروت حورلاقلخ ىلاعت هللانا ةراشالاو

 جا لاملاو سفنلا لذ هن راج ىف خوو تاوفلا 'ى < لبق دهت+ نا لقاعلاىل اعف

 ناو فلس دق ام مهل رفغي اوهتْني نا اورفك نيذلل لق © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ”ه

 ا حمو ىتح مهواتاقو * نيلوالا ةئس تضمدقف اودوعي
 86 ريصنلا مو ىلوملا من مكملوم هللاز ١١ اوملعاف اواون ناو * ريصي نولمعي امب هللاناف

 ايندلا كرتو عوجلا ن 00 لاقلا نع فوصتلا انانخا ام هرس سدق دينجلا تالك نمو

 سانلا ىأ 00 لجر لاق لاق ىردحلا ديعس ىبا نعو ء. تانسحتسملاو تانولألا عطتو

 ثندحلا قو داهجلا لع شح هن الاف و "ا هللا ليبس ىف هلامو هسفنب دهاجم نمؤم لاق لضفا

 *ملا ( ( دوسالا رجحلا 1 ا هامل مايقنم ريخ هللا ليبس ىف ةعاس فتقوم (

 سشنلا © ةنتف نوكتالح )ف ةقددلافيسب ىوهلاو سوفنلا رافك شي مهولتاقو إف ةراشالاو 5

 ام قئاقح وه ىذلا رونلانا ملعآو 'لا ةقيقحلا ملاعىلا لوصولاننء مكل ةعنام ةفآ ىوهلاو
 خا ناطيملاو ىوهلاو سفنلا لباش ىذلا بلافلا دج تافصلاو ءايسالا قى اقم نم دافتس

 :نيثالثلا ءانحسالا ةماعلا زدلا
 ىذلو هلو زال ا هلل ناف ”ىشنم منغ امبا اوملعاو 9: ىللاعتو كرابت هلوةريسفت خوال

 3 كسدشلا ناو نكلسلاو قاتلاو ىرقلا

 ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزتا امو هللاب متنما منك نا له ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت م

 ه#«ىوصقلاةىدعلاب معو ايندلا ةودعلاب ملاذا « ريدق اصر اع هللاو ناعما قتلا موب

 هفاخم مل مالهتلا هيلع هنال خيشلازبا لاق خلا ةمينغلا سم قاقحتسالا مال ةي“آلاقف ماللانا ملعاو
 56 همهسىف هفاخم الف ةلاسرلاف دحا

 ايلا ىف متفلتخال مةدعاون ولو مكنام نفكمار ككاو 9: ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت م

 ةْسب نع ىح نم ىحو ةنيب نع كله نم كلهيل الوعنم ناك اسما هللاىشقبل نكلو
 6 اليلق كمانم ىف هللا مهكيري ذا * ملع عيمسل هللازاو

 هللا نكلو سمالا ىف متعزانتلو متلشفل اريثك مهكيرا ولو وف ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت مو٠

١ 

 7 هورالأ كنا هللا ىلاو ةلاوعفم] ناك ايما لاىضقبل 5

 - مسمع رص

 ١ سم

| 

 0 ا حم : ككلَسو الالق مكشعا ف ميقتلا ذا مه كيا اذان ةافديفلا تاذب ماع هنا م
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 يظوظح نم. ”ىثب سوفالاءالتبا ىنءي ؟هنتفرذ نولصاولا اهيااي 5 ونتاو ) ٠١ الاف ةر و 3 اير ولحم فو فق 0 ور ايل 7 يتلو ذب هب رالامف ىناش لاو 5
 نيبو نينس عبس نبا اناو ىرسلادنع تنك هرس سدق دينجلالات . "حلا ةيورخالاو. ةيويندلا
 ةيءالسالا لودلا رخآ ىه ىتلا ةينائعلا ةلودلاا ملعاو 'لا ركشلا ف نوملكتي ةعامج هبدب
 ملعا مث '11 مورلاو سراف ىدبا تحن نوفعضتسم نوليلق اهلهاو لئاوالاف فعضلاىلع تناك
 حلا سفنلاتابلغ نم نوفعضتسم امهتافص اذكو بلاقلاب امهقاعتو ةقلحلا ءدبىف بلقلاو حورلانا

 مكناناما اونوخمو لوسرلاو هللا اونوخال اونما نيذلا اهيا اب 8:ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت منو
  مظعرجا هدنع هللازاو ةنتف ؟هالواو مكلاوما امنا اوملعاو *« نوملعت متاو
 ا ىبرىدب نيب اةقاو ىسفن تاثمو ىريمض ترضحاو ىركف تعءمح هرسسدق ديزي ونا لاق
 ىلع اوظفاحيل هدابع اييلع ىلاعت هللا نمت“ لامعا نئسلاو ضئارفلاف عاولا ىلع ةنايخلا نا ملعاو
 ثيدمحلا ( هنمىلوا وهنم هتيعرىفو المع اناسنا دلقنم ) ثيدحلافو 'حلا اهتاقوا ىف اهئادا
 ناعالا روني ةرونملا بولقلاو حاورالا اهيا اي ىا © اونمآ نيذلا اهيا اي رث ةنالاو ةزاشآلاو
 'لا نافرعلا ةداعسب ةدعتسملا

 رفكيو اناقرف مكل لعجم هللااوقتت نا اونمآ نيذلا اهيا اي ل ىلاعتو كرابت هلوق ريفت مما
 7 مظعلا لضفلاوذ هللاو مكل رفغيو مكت ايس يكلع

 ىروتلا تلأس كرابملازبا لاق لا ةعيرسشلا ةيئع ىف وهو ىوفتنلا لوالا . روما ةيالافو
 حلا ىلاعت للاىلا ناقزنلالعجو ٍنيبطاخلاىلا تدنسا ىوقتلانا ىناثلا *لا ءاملعلا لاقف سانلانم
 لا هيما ةيادبنع هتلأسف مهدا نبا يهاربا تبح لاق ىمدقملا ّللادبع نب ذمتا نع ىكح اك

 :6 اورفك نيذلا كب ركمي ذاو 9 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفا 7م
 تسيل اهناف ىلاعت ساب نظلانسح نه ءردلل دبالف ىلاعت هللازه مظع لضف ةرففملازإ ثلاثلاو
 خلا (نيدلادا«نهتالكس مخ كملعاىنا.) مالسلاهيلع ىسومىلا ىلاعت هّلاىحوا لبق ٠ ةعوطق
 نه تاحاو ةعيشإلا ,كناكدق ملسو هيلع ىلاعت هللادص هلال وسر نا اوأر امل قاحسا نبا لاق

 خا مهدلب ريغب مهريغ

 هللاو هللاركعو نورككو كوجر وا كواتشيوا كوتش 9* ىلاعتو كراش هلوق ريسفن مسح
 ١ 43 نيركاملا ريخ

 *خا كاذ ءرملا ملعيال ثيحب ةيفخلا قيرطب همها داسفاو دحا كالها ىف ريبدتو ةليح ركملاو
 لا ةردقلاوةمكلانمقلاحلاركمو زجعلاوةللا نم قلحخلاركمف اركمقحللو اركم قلخللنا ملعاو
 6 مهيلع ىلتت اذاو اله ىلاعتو كرابت هلوق ريس ٠”

 لاتادابعلا لجا هب ةفرعملاف تاياغلا ةياغوه هلا ناك اذا بهذلاب ابوتكم ردنكسالاعياقوف دجو
 داراو مهلاوما بينو 'مهتامد كفسب نيماسملا ضع ىلع ىلوتسا رافكلا نيظالتت_ضعب .نا كح ام
 'لا عااشملاضءب ءارقف لتقينا

 ريطاسالا اذهنا اذهلثم اناقل ءاشنول انغمس دق اولاق انتاا ة:ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت ١
 ءامسلا نم ةراح اًيلع رطماف كدنعنم قحاوه اذه ناكنا مهللا اولاق ذاو * نيلوالا
 3 مهف تناو مهبذعيل هللازاك امو * ملا ناذعب انتي اوا

 وسلا ل دق :نارق ايناف ةقياملا لل وفكس امو انقتمس دق ]ولات ةيمختلا.تاليوأتلا ىو
 لا نيلوالا ريطاسا اوعمس مهلاو نجلا تعمس

 هللا مهب دعي النا مهلامو + نو رفغتس مو مهب دعم هللا ناك امو ةىلاعتو كراش هلوق ريف 97
 مهرثكأ نكلو نوقتملاالا هؤايلوانا هءايلوا اوناكامو مارك ادجسسملا نع نودمعي مهو
 ة نحم © : داس ياتي كات 0 ءاكمالا تدنلادنع مهتالّض ناكامو *+ نوماعبال
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 4# نوركشت مكلعل تاببطلانم مكقزدو هرصنب كدياو مكيوأف سانلا مكفطخت

 مه( مو

 نع ىفن هللازا ةيمح:ا|تالي ,وأتلاىف لاق 4 اهتانص تالغو سوفنلا تاوطس نه اومزهنت الف

 4 هسفن ىلا هلاحاو ةيلكلاب لتقلا ةباحصلا

 2“ يصل ءالاو نم نيم ْؤملا ىليلو ه ىلاعتو كرايث هلوقريسفت

 ْ ةيلكلاب ةراحصلان ءلتقلا ىف ىلاعت هللانا مهنع 0 ةباحصلا نيبو مالسلا هيلع ى ملا نيب ايف ق رفلاو

 ا ماما د اممللت قئاتحرد ] ىنشاكلا لاق لا ببسملا وهو لتقلل اببس مهلعخ ا هلاحاو

 جا [ذياد رك ىافقناشياس وفن زاارئاثيا هك اتقن“ نسح ءالب يديك هنع هللا ىذ رق داصر غمد

 | * نيرفاكلا دك ن هوم هللاناو مكلذ * ملع ملع عييمس هللازا 8: ىلاعتو كراش هلوق ريسفت

 د اوحةفتست نا

 هسفس بحعيالنا ءردلل ىثيذيف نيبلا ىف ةلا ديعلاو ىلاعت هللا نم ريثأتلا نا ىلا .ةراشا, ةئب ”الاىفو

 "لا فانصا ةثالث بجعلا ىف سانلا نا معاو "لا هلمعو

 اودوعت ناو مكل ريخ وهف اوهتال ناو حتفلا كءاح دقف © ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت
 ه6 نينمؤملا عم هللازاو ثرثك ولو أيش ميكس مكينع ىنل نإو دع
 ىف ىدروالا ىو د ا للا ايلا ع ةبراحاك ماركلا ءايلوالا مم ةبراحانا معاو

 ١ ا بواقلارهق ىلع نيعمت# امتافصو يي اذا ةئمؤملا بولقلا اهيا ةراشالاو *«ه

 ا ه«راشالاو ا تفاحصلا يف اموي لءافت كالملادبع نبدي زب نبديلولانا نيدلاو ايئدلاب دا كك

 'لا صالخالاو قدصلا حاتفمي مكبولق باونا ©« اوحتفتستنا ر) ةي“الاىف
 متلاو هنع اولوت الو هلوسرو هللااوعيطا اونما نيذلااهيا اي قم ىلاعتو كرابث هلوق ريسفت

 | هللادنع باودلارش نا * نوعمسيال .مهو انعمس اولاق نيذلاك اونوكت الو * نوعمست
 ه# مهعمسال اريخ مهيف هللا ٍرلعواو * نواقعيال نيذلا مكبلا مصلا

 اونما نيذلا اهيااي * نوضر عم مهو اولوتل مهعمشنا ولو 9 ىلاعتو كرامث هلوق ريسفت

 86 اوسجتسا
 طئاح ىلناك هنا هللالوسراي لاقف ملسو هيلع ا هرافسا ضعب ىف لجر ءاح هنا ' يد

 خلا ناخخان هيفىلو ىلابع شيعو ىشيع هيف

 لوحي هللا نا اودعاو مكيحب امل كاعد اذا لوسرللو تن 0 هلوق ريسفت

 ا ءاقللا بملس هناف داهجلا اهنمو . مئادلا ميعتلا ف ةيديالا | ةاحلاث روت اهماف لامعالاو دب اقعلا 7

 'لا مهلتقو ودعلا مهبلغل هوكرتول ذا

 5 اوءلظ نيذلا نيمصتال هنق اوشاو «. نو رشحت هنلا هنأو 2: ىلاعتو كرام هلوق ريسفلا

 ةالصلامطق زاوجىف ءادلعلافاتخاو لا رهاوظلاب لوسراو رئارسلاب هلل ةباجتسالانا

 ءايلوالا ةباجتسا ةراشالا قيرطب اهيف لخدي لوسرلا ةباجتسا نا ملعا مث "لا ىعادلا ةباجال

 'ّلا نوفراعو نوديرصو دابع ةثالث ةقيرطلالهاو لا ءانمالا ءابدالا ءالعلا

 7 باقعلا ديدش هللازا اوملعاو ةصاخ مكس 88ه ىلاعتو كرات هلوقريسفت

 .ةمرالا .٠ ىزرخأ رزو ةرزاو رز ىلاعت هللالاق ليقناف ىطرقلا لاق

 | ةرفح لاق” 11“ ءزيغ تن ذي دعا دحادزالنأ تح اذهو 6« تبستكا ام اهللعو تيسك ام اهل
 جا دسافلا لمعل |ة:طملس رهظت انايحاو اد نيعب رالا حرش ىف ه رش س ديو ىونقلازيدلاردص خيشلا

 نا نوفاخم ضرالاىف نوفعضتسم ليلق متا ذا اوركذاو 86 ىلاعتو كرابت هلوقريسفت



| 

 نضل

 ملم

 سا

9 

 ملا

 سسس |

 توملاىلا نوقاسب امن أك نيرت ام دعب قحلاىف كنولداجي له ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 01 ١

 6 مكح ززع هللانا هللادنعنم الا رصنلا امو مكبولق هبنيمطتاو ىرمشبالا هللا هلعج'

  نورظني مهو
 ةيدنعلا ماةهىلا ةيرشبلا ناطوا نه اقح نونمؤملا مش نيذلا نينمّؤملا ج رخا ىلاعت هللازا ةراشالاو

 ضارتعاال كلذكمهتارابعو مهيحوىف ءايبالا ىلع ضارتعا ال مدنا ملعاو لا ةيانعلا تابذجم
 *11 مهتاراشاو مهماهلا.ىف ءايلوالاىلع
 | ريغ نا نودوتو مكل اهنا نيتفئاطلاىدحا هللا كدعي ذاو له ىلاعتو كرابتدلوق رهسفت
 قحيل * نيرفاكلا رباد عطقيو هتاماكب قحلا قحيذا هتلاديريو مكلنوكت ةكوشلاتاذ
 14 مكبر نوثغتست ذا * نومرجملا هركواو لطابلالطبسو قحلا
 امو + نيفدم ةكالملا نم فلاي دم ىفا مل باحتساف 0 ىلاعتو كرايم هل وق ريسفلا

 انراصبأ بسحب نيدهاشمو نييئرص اونوكي مل ناو قح شيجلكف ادادما ةكرالملل نا ملعاو
 *1ا ةبلاغلا ةيئاحورلاىوقلاىلا ةراشا ةقيقطا ىف مهو
 هي سانلا مكشغي ذا 9 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 لا هنم ساب ذوعت ماذجلاب سانلا نايعانم لجر اندنع ىلتبا دفقلو تاحوتفلا اياصو ىف هرس سدق ىبرعلانب نيدلاىمم خيشلا لاق ٠1١ هلوسر لوقو ىلاعت لال وق لافملاقدصا نا ملءاو
 بهذيو هب كرهطبل :ءام ءامسلا نم مكلع لزنيو هم ةما' وهن ىلاعتو كرابنا هلوق ريس
 « مادقالا هب ببثيو مكبولق ىلع طيريلو ناطيشلا زجر مكنع
 للا فوجلا لدب هنمنمالاو ودعلا ةهجاومدنع ةكرعملاف ساعنلاناىلا ريشي ةيمجنلا تالي وأتلا ىف لاق
 ه6 مكعم ىلا ةكئالملاىلا كبد ىحوي ذا 39 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت
 نف لاق ةكمنم' تلق ىرهزاي تمدق نأ نم لاق ناورم نب كللادبع ىلع تمدق ىرهزلالاق
 فوحلا ناو ءاملا ةمعن نايب ةيآألا فو -“ لا حابر نب ءاطع تلق لاق اهلها دوسي 0 كبل
 درج دز نب زوريف نا  ىكحو - لا هتسوسوو ناطيشلانم ع وجلانم اذكو شطعلانم
 'لا هكلمنم نينس عبس ىفم امو فصناو لدع كلم ال ناساس لآ نم مارهب با
 بعرلا اورفك نيذلا مهبولق ىف ىتلأس اونما نيذلااوتبتف له ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 نمو هلوسرو هللاقاش مهنأي كلذ * ناني لك مهنم اوبرضاو كالا قوق اورخاو
 هي رانلاباذع نيرفاكلل ناو هوقوذف مكلذ * باقعلاديدش هللاناف هلوسرو هللا ققاشي
 نبا نعو لا ىنعمو ةروص هنم لجاملا اوقوذ ىا © هوقوذف 3 ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق
 اومدقو مهفوفص ملسو هيلع هللاوص ٌنالوسر باحا ىوس لاث'ةنا اي ”تاوضر سابع
 ثيغتسو هللاوعد» هل ريعب ىلع ملَسو هيلع هللاىلص هللا لوسر فقوف اهعضاوم اهوعضوف مهتايار
 'لا مالسلا هيلع ليربج طبهف
 مهولوت الف انحز اورفكن يذلا متيقل اذا | ونما نيذلااهيا اي 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفن
 ص ةنف ىلا ازيحتموا لاتقل افردعّتم الا هربد دئموب مها ول نهو *رابدالا

 5 ريصملا سنبو موج هيوامو هللا نم بضغل ءايدقف 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسه
 جا افعضوا الثم ناك اذا وزغلاىف سشطا نم رارفلا اهنم نيعيس ىلا رئابكلا ءاملعلا ضعب دعو

 تبمر ذأ, تمهر امو مهلتق هللا نكلو مه ولتعت م 3 ىلاعتو كراس ةلوق ريسفلا
 5 ىر هللا نكلو



 1.0 تلج اا ( دج تلا ات ل تن ا 2 10 طع سستم طع تشع

 6 لافنالا نع كنولأسي © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت س٠٠ ظ

 مثْش تاذ اوحلصاو هللااوقناف لوسرلاو هلل لافنالا لق 0 ىلاعتو كرام ةلوق ريسف | ١“

 6 مهبولق تلجو هللارك ذ اذا نيذلا نونمؤملا امنا ع ىلاعتو كراش هلوق ريسفت | ١١”

 مه 7/ نجس
' 2 

 | *«نيلفاغلا نمنكتالولاصآلاو ودغلابلوقلا نمر هلا نودو 8 ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت 0:5

 لكو لب ءايبنالاف الاو ةمالاوه ةي“الاف باطخلاب دارا نوكيا ىلا ةيسنلاب اذه ريقفلا لوب
 ةهاركلا نا وه ةئاسالاو ةهاركلا نيب قرفلاو لا ةمئاخلا فوخ نم هب نونمآ ءايلوالا
 لا ةءاسالا نم ندخل

 ٠ خا هاوق عيمجو هحورو هيلقب ارضاح نوكيو ناسللاب هللا ركذينا دبعلان م بولطملا ركذلاو |
 مسالا اذهرس نيبو هنيب لصحم نا بيرالف هيف موادو ءاهسالا نم مساب لغتشا نم نا ملعاو

 ءاملعلاو غءاشملاقفتاو 4 لاغتشالا ردشبام ةيسام» هاضفو ىلاعت هللا ةيانعب هحورو هب لغتشملا

 خلا هل داو ال هل درو ال نم نا ىلع للاب |

 هنوحبسو هتدابع نع نوربكتسي ال كير دنع نيذلا نا 8: ىلاعتو كراين هلوق ريسفت ”ه8
 د نو دح سل هلو

 "لا قالخالاو لاعفالاب هركذا ىا < كسفن ىف كبر ركذاو .) 0 لاق
 ا لا [تساعضوم ود رد فالتخاو نا رقرد تس مضإوم هدراهج توالت ٌةدحس ] ىنشاكلا لاق,"

 | ةالصلا حليب حلبسإو ريكيف 1 بحتسإو ةرورض ريغنم ةدجسلاراخأت هرخبو

 ةيادهلا 0 قىزابخلا مامالا لاق ا لكا هيف رورخلا 0و كعشلإ 2 موشو ريكيو

 سدقلاح وريف هرسس دق ىبرءلانبدمجمامالالاق "خا ركذالكم السلا هيلع ىنلا ىلع لصين ابحتسي

 4 هدوح-نم هناليي ىف 0 عيمج 6 0 نادم سدا ىلع 2 ئثال نا ملعا هل

 | هنع ريكتنساّنِم عاكف هرايكتسال دوحشلان ع .ىبار اما” ناطيعلا نا. ىلا ,ةراشارهبق ريقفلالوقب

 | ىنعي اي كبر دنع نيذلانا رف ةيمجالا تاليوأتلا ىف لاق لا هنيرق ناطيشلا ناك رافكلاك

 حا هتاذو هقالخاو هللايصاواىف مهتاوذو مهقالخاو مهلاعفا اونفا نيذلا

 # نينمؤم ملكنا هلوسرو هللا اوعبطاو
 ' مكيلعمرح َللازا ) ملسوهيلع هشالص هللالوسر ناق كلذلو لاللابج وت لاؤكاةرثكنا ماعاو
 ثيدحلا ( تاهمالا قوقع

 ثيدحلا ( مكتكرت ام ىنورذ ) مالسا|هيلع لاق لاؤسلا اورثكا املف ةيمحتلاتاليوأتلا ىف لاق

 | *« نولكوتي مهبر ىلعو اناعا مهتداز هتايا مهيلع تيلت اذاو #ىلاعتو كراين هلوقريسفت ما

 تاحرد مهل امتح نونمؤملا مه كلوا * نوقفتي مهانقزر انو ةولصلا نومشإ تول

 ؤ 4 قلو راو ا
 ١ خا [دد رك رهاظ ن اشيا نطابرد نيقبرو توالت تك ربب هلكت سرول نم لى ةياقحرد ] 0

 *لا اهلهاو ايندلاىلع ال © بقولك وح مهبر ىلع 0غ ةّصحدلاتاليوأتلا فيل

 أ نينمؤملا نم اًسرف ناو نط كبر كجرخا اك ةىلاعتو كرابت هلوقريسفت ساو

 0 نوهراكل

 ةيلاما تادابعلا ريخ ةقدصلاو ةيبلاقلا لاءالا مطعا ةالصلا نا ملعا ةيدو.حلا سلاجلا ىف لاق
 "لا نسحلا هاهتشا ام اهل ىرتشيل ابلغ اهصينق تطعا ةمطاف نا - ىورو'

 اك ار نوءبرا اهعمو ةميظع ةراجن اهيفو ماشلانه تل تملقا مهتلفاق ىا شه رق ريع نا ىور- ٠6«

 خا ة 5 رحهلان م 7 ةيناثلا ةيشلا3 ناكو لفون ني ةمز#و صاعلا 3 ورمجو نايفس ولا مه

 ا هدم 0١د ل اا ا ير ا 0 “ل



 مهي م5 زم

 ٠ ميحرلا نمحرلا هلا مسي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ناهلس متاخ ن١ لوالا رطسلانا  ركذ  ؟ه20 |
 دومم ناطلسلازا  ىكحو - لا لا لوسر دمع ِثلاثلا رطسلاو . ّساالا هلال قتاثلارطسلاو

 لاق مث ةعءاس سلجو هترايزل هريس سدق. ىناقرخلا نسحلا ىبا ىنابرلا خسيشلا ىلع لخد ىزاغلا
 قجلا مانا قزاشملا حرش ىف لك الا خيشلالاق لا ىاطسبلا ديزبىبا قحىف لوقت ام خيش اي

 'لا ايؤرلاىلع لكوملا كلملا هيرب ىدلاوه |

 اماو « نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب ىمأو وفعلا ذخ ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت ؟ة4 |
 3 ميلع عيمس هنا هللاب طعتساف غزت ناطيشلا نم كنغزني

 لا لطابايقحلاهبتشيالثل ةظقيلاو مونلا ىف ههروصب ناطيشرهظي نانمنوموصءمءايبنالاءيج نا ملعاو
 راضحتساب الا ىدجتال ناسالاب نوكت ىلا ةذاعتسالا نال نيتفصلا نيتابم متخو رحبلا ىف لاقت 65

 هنا - ىو - نكس ةداعتسالا:ةئاو ناطقلا تاغزتم للاريغل' بخغلانا معاد لا اهانعع

 'لا ههجو رجا دق هاخا مصاخب الجر ىأر ملسو هيلع للاوص

 اوركذت ناطيشلا نم فئاط مهسم اذا اوقتا نيذلا نا  ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت مه. |
 ه6 نورصّفإال مث ىنلاىف مهلودمب مهتاوخاو * نورصبم مهاذاف

 (فرعلاب سعأو )' ىلاعتو كرات هقالخا نم وفعلاناف هللاقاخم قلى ا؛«وفعلا نخل ةراشالاو

 ناطيشلا ىت أي فيك هيرب نا ىلاعت هللا لأس ءايلوالا ضعب نا - كج - الا فورعملاب ىا

 *لا رولب ةروصيىف ناسنالا لكيه ىلاعت قحلا هاراف سوسوبو ا
 ه6 اهتدتجا الول اولاق ةيآب ممنأت مل اذاو 2 ىلاعتو كرآبت هلوق ريسفت و
 ىلع هللا سهأب لكوملا كلما تايقرلا تاحناللا تانك ديزملاب هللا هدما ديرفلا انخيش ةرضح لاق ظ

 بابرا مه 6 اوقتا نيدلانا ) ةيمجنل!تاليوأتلا ىف لاق خلا امتادقحلامييلا قلي قملالهابولق
 *لا بلقلا ناش نم ىوقتلاو بولقلا

 مكب د نم رئاصب اذه ىبرنم ىلا ىجوب ام عبتا اما لق © ىلاعتو كرايم هلوق ريسفنت م”.

 14 نوئمؤي موقل ةمحرو ىدهو

 جلا ىنابرلا ماهلالا عبت, ىلولا كلذك ىبلالا حولا مس ىنلا نا اك هلا ىلإ ةراشا ةي“ألا فو
 املف ىلاعت .للاعم ةولحلا ىف ناملكشي نيلجرب اذاو ةبطصملاب تنك لاق ملعلا لها ضعب نعو
 ناك ندعيف نوفدملا ىهوج خيشلازا  ىكح خلا لاعت رخآلل امدحالاق افرسهنينا ادارا
 لا ءارقفلا سلاجم رضحبو قوسلاف ىرتشيو عيب ناكو قتعف اكولمم

 * نومحرت مكلعل اوتصناو هل اوعمتساف نا رقلا ”ىرق اذاو ة:ىلاعتوكرارتهلوقريسفتا منوع
 ةءارق مامالا ةءارق ناو بجاو ىدتفملا تاصنا نا ىلع ةيآآلا هذبب ةفينح وبا مامالا لدتسا
 ىف هورظانيل هنع هللاىضر ةفينح.ىبا ىلا اًواج ةنسلال هانم. ةعامج نا" ىكحم . 'لا مومألا
 *لا هلع اوعتثيوا ةوتكمو مامالافلح ةءارقلا

 ةالصلا ىف نآرفلا ةءارق دنع تاصنالاو عاتسالا بوجو ىضتقب ميركلا مظنلا ىهاظ نا ملعا © 4
 لا نآرقلا متْح دنع ارهج صالخالا ةءارقىلع مهعاتجاب سأب الو ةينفلاف لاق 'جلا اهريغو |

 لا هركتال دمع دنغو ةفينح ىلا دنع هركت روبقلا ىف نآرقلا ةءارق باستحالا تاصنىف لاق
 باستحالا باصنىف لأثو خلا نآرقلا ةءارقب ةسبتلم اهنال ةبطخلا ةيتألاىف لخدي هنا ملعا مث

 لا ركتم نع ايهشإوا فوريمم اسما ناك ناو ةبطخلا لاح ملكتي الو |

 6 ةفيخو اعرضت كسفن ىف كبر ركذاو 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت م٠
 بيطالاج رخ هابشالاىف لاق خلا ةنسنيديعلاةبطخ نآل هو ركمريغنيديعلا ةبطخ ىف مالكل اةينقلا ىف و

 ا عاّتسالا نسح ىفط رش ثاصنالا ةيدجنلاتاليوأتلا ف لاق خل نيتعكرلا س أر ىلع عطقالفنتم هعو رمش دعب

 خلا تانكسلا لضفاموصلاو تاكرحلا لضفاةالصلا للاب نيف اعلا ضب لاق لا عامسالا ىف طرش عامسالانسحو



 موي 46 )جمس

 . اهاودتسا كلذ نوكيناؤفعمفل# اسار ماودلو .كنلارتامتحما ةروذكو نمط ةفاطملاب كنا زاك نامه هل! ١
 لا اهيلع ركشلا مييشو متلاب مدع ةياالاهذه ىءم ىف .هنع هللا ىذر لهس لاق. خلا. كل

 مسافلاوبا خيشاالاقو 'لا ةمعن مهل انددج ةئيطخ اوندحا اذكىنعي ءاطعنب سابعلاوبا لاقو

 لا ةنتفلا فوخ ريغب ةنملا رتاوت جاردتسالا . ىلاعت للادمحر ىريشقلا
 3 0 ١ ل 1 ب 2 5 - 0 ١
 * نايم ريد الا وه نا ةنج نم مهيحاصيام اوركفس و ص ىلاعتو كرات هلوق ريسطنل 9

 ب ا
 2 ىشم ند هللا قلخ امو ضرالاو تاومسلا تو اورظني موأ

 | هدعب كيدح ىأبف مهلَجا بزتقا دق نوكي نا ىتعناو 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت مو

 | © نوهمعي مهئايغطف مهرذيو هل ىداهالف هللالاضينم * نونمؤي ظ
 | لابخلاو مهولا تافآ نه ملسلا لقعلاب ركفتول لقاعلانا ىلع ةلالدو. ركفتلا لع ثح ةي"آلاىفو
 ١ ا مسو هيلع هللاىلص ىنلا لاحىف ىوهلاو ديلقتلاو

 ورضي اهملع اما لقت يعير قاياج ةعاسلا نع كتولأسي 9 ىلاعتو كرابت هلوق زيسفت ”91

 ه4 وهالا اهتقول اهلجمال

 | كنولأسي ةتغب الا مكتأتال ضرالاو تاومسلاىف تاقث © ىلاعتو كايت هلوق ريسفنا 097
 كلما ال“لق *«*نوملعبال سانلازكا نكلو ةلادنع اهتلع اق نق"اهنع ىح' كنك

 امو ريا نم ترثكتساال بيغلا لعا تنك ولو هللا ءاش ام الا ارض الو اعفن ىسفنل
 ؛* نونمؤي موقل ريشبو ريذن الا انا نا ءوسلا ىنسم

 موقننا ىلا نئاك وه اع ملسو هيلع هللاىل+ هللالوسر ىتريخا لاق ةفذح نع ملسم يي ىفلو ؟ةوامس |

 نمو ثيدحلا (توقايلاو ٌؤاؤالاو دجريزلاب نارشوم هاحانج اكيد هلل نا ) ثيدحلاىفو ةعاسلا

 ا ىلا قوسلاو داسجالا رشح ةثالث ةمايقلازا ملعاو . خلا ىرستلاو ىسلا ةرثك ةعاسلا طارشا

 هرسسدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةريضح لاق "حلا ىربكلا ةمارقلا ىهو ءازجلل -رسشحلا
 جا ىريكلا ةمايقلا دهاشي نا ديرب ناب ههجوت نا الا مالسلاهيلع هدارم ةقيقح فرعنال نحن

 اهجوز اهنم لعجو ةدحاو سفننم مكقلخ ىذلاوه ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت 4 |
 ا نيل امهبر هللاوعد تاّشا املف هب ترم افضخ هاج للا مشعل املف اهملا وكشسل

 ظ 6 احلاص انتين
 ) هل العج ل ع املف * نا ثلا نم قو 0 ىلاعتو كرام هلوق ريس مة

 + نوقلخي مهو اش قلخم الام نوكرشيأ * نوكر شي امع هللا ىلاعتف امهينأ امف ءاكرش

 كوعبتيال ىدهلاىلا مهوعدت ناو. * نورصني مهسفنا الو ارصن مهل نوعيطتسالو

 مكلاثما دابع للان ود نم نوعدت نيذلانا * نوتماص متا مأ مهومتوعدأ مكيلع ءاوس
 6 اهب نوشمي لجرا مهلأ * نيقداص متتكن ا مكل اوبِحسيلَف مهوعداف

 مهل مأ ا نورصب نيعا مهل مأ اه نوشطبي ديا مهل مأ ل ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت 09 |

 لزن ىذلا ّللال وذا * نورظنن الف نودك مث مءاكرش اوعدالق اهنوعمسي ناذآ

 الو كرصن ناوعطتست ال هيودنم نوعدت نيذلاو * نيلاصلا 01و وهو باتكلا

 ِ كيلا نورظني مهيرتو اوعمسال ىدهلاىلا مهوعدت ناو * نورصني مهسفنا

 . اللا كارل ل كا للا |



 مص م4 حس
 0 ا سس سس

 مهلعل صصقلا صصقاف انني ب اوبذك ن يذلا موقلا لدم كلذ له .ىلاعتو كرابن هلوق ريغ
 للادهي نم + نوملظي اوناكمهسفناو انتايإب اوبذك نيذلا موقلا الثم ءاس * نورك
 ه نورساخلا مم كئلواف للضي نمو ىدتهملاوهف
 "لا قرغلا ىشخم ةنيفسىف هن*اك لس ملس مهللا لوقي ىروثلا | نايفس ناكو خلا هرضيال ىوهلا عابتا ناب نوتفم لهاج نرتغيالف ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق

 * سنالاو نملانم اريثك منهل انأرذ دقلو لَ ىلاعتو كداب هلوق ريس 386 |
 كلت دعب هدرطو معلب صا نع ىلاعت للالأس مالسلا مهيلع ءايبالا ضعب نا نيفراعلا ضعب لاق
 لعج ىلاعت هللازا ىف ةمكحلاام تلق ناف *لا ىنركشي مل ىلاعت هللا لاةف تاما ركلاو تايآآلا
 لها نوكي نا مالا ىفتقيف هبضغ تبلغ هتمحر نا تلق ناف *ل1 .نينمؤملانم رثكا رافكلا
 *لا بضغلا لهانم يك | حلا

 مهل اهب نورسبمال :نيعأ مهلو ا توهقضال بولق مهل » ىلاعتو كابن هلوقاريسغ <
 6 نولفاغلا مه كئلوا لضا معلب ماعنالاك كلوا اهم نوعمسيال ناذآ
 لا: هيونا لمع لثمي لمع اذا هانعف ص نا: ( :ةينز دلو ةنجلا لخديال ) ثيدح دصافملا ىف لاق
 | هتصاخو هللا لها مهو ةبحلاو برقل اهنم اروط قلخف . اراوطا قلحلاقلخ ىلاعت لانا ملعاو

 خا لاملاو نسحلا اراهظا |

 ه6 اهم هوعداف ىنسحلا ءامسالا هللو 2: ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت 085 |
 لاق ثيدحلا ( ةنلالخد اهاصحا نم ادحاو الا ةثام امسا نيعاتو ةعسن هلل نا ) ثيدحلا فو ْ

 ١ لصاو فيرعتلا هلآ ءامسالا ىف نوظحالي نيفراعلا نا بولقلا خورت ىف ىاطسبلا نمحررلا دبع
 ٍْ *لا نامعالا ماقمو . مالسالا ماقم ةثالث ةينيدلا تاماقملا تناك امل هنا ملعاو *حا ةماكلا

 أ هلوقب اهيلا راثملا بيغلا بيغ رسس لحم ىه قتلا نانتمالا ةنج ققحتملالخدب ءاصحالا اذه لثمبف 8
 ( ىراخبلالاقو لا (رش بلقىلع رطخالو تع.سنذأ الو تازنيءالام).مالدلاو .ةالعلاهلع
 'لا رهظالاوه اذهو اهظفح هب دارملا

 5 هنامساىف نودحاب نيذلااورذو 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 5
 | َياءاقبا ةمالعلا انخيش ةرضح لاق لا نيعسقلاو ةعستلا ءامسالا مظعا هللا مسا نا ملعاو
 لا ةايحلاةيتصىفالوا تنيعتبتارملا عج ىف ةب راسلاة يبل الا ةيوهلانا ملعاو هنا ربر م ضعب ىةمالسلاب

 ظ 6 نولمعي اوناك ام نوزجبس # ىلاعتو كرابن هلوق ريس 8
 | قاخا ملعلا مسا نال شا سا نأ لإ ريشي 4 ىنسحلا ءاهسالا سو ) ةيمجنلا تاليوأتاا ىف لاق

 ا لا ىلاعتو كرابت هتاذ مسا وهو |
 ه6 نولدعي هيو قحلاب نوده ةما انقلخ نممو لع ىلاعتو كرابن هلوق ريس 5

 اركذ ٌتاركذالا كش الو راركتلاب هدكا هرسسدق ىونقلا نيدلارد ريبكلا خيشلا لاق
 هما ا ءامسالا عيميب توعنملا عماجلا مظعالا مسالا اذهب اصوصخو ايقيقح

 أ بلقىلع مهبولق ةئامتالث ضرالا ىف ل نا ) ملسو هيلع هللادص ّنالوسر لاق لاق هنع هللاىضر
 أ الو هثورقحم الو مهتحننم نوذؤي الو هنونعلي الو أيش نوبسيال مهنا ملعاو تيدا ( مذ
 لا مهقوف نم نودسحتب

 لدعلاو لا نانايفدلاترجتا ام ةسمحلال ول لوقبو رجت_ ناكمنا كرابملازب للادبعزع - ىورو - 47
 جا لظلاو روجال داضملا لدعاالعف هنم ردصإ ىدلاوهو لداعلا هانعمو ىلاعت هلا ءامسا نه

 « نوملعيال ثيحنم مهجردتسنس اناياب اوبذك نيذلاو 8 ىلاعتو كرات هلوق ريس 88
 * نادم ىدكذا مهل لماو

 ةيذعح 5
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 3 قدالا اذه ضيع نود هياكل اوثرو فلخ مدع نم

 4 ابم بحعلاو اهتيد هرو تاعاظلا 5 ةر 105 ىا تا: ل مها ولبورف ا

 ١ هد هلم ضرع متي ناد انل رعاة نولوشو 3 ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا

 | رادلاو هنفام اوسردو .قحلا الا هللا نع اولوشال: نا: تانتكلا قآثم مهيلع ذْخْؤَ

 ةولصلا اوماقاو لانكا 0 نيذلاو * نولقعت الفا نوقثي نيدلل ريخ ةرخ الا

 نيحياصملا رجا عيضن ال انا

 ةعيرذ ةيناحورلا فوشكلاو ةينابرلا بهاوملا اولعجم نا سوفنلا نآ5 نم ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو

 جا ةيويندلا ضورعلا

 مهل عقاو هنا اونظو ةلظ هن أك مهقو ف لبجلا انقتن ذاو ِظ ىلاعتو كرام هلوق ريسفت

 « نوقتت مكلمل هيف ام اوركذاو ةوقب أ ا اةيااودخ

 امل مال بوه نا -ىور لا نآرقلاب لمعلا كرت نامزلإرخآ ىف بلاغلانا
 خا ةقاثلا فيلاكتتلا نم اييفام اوعمس مهيلع اهأرقو ا لحارس« ا

 نيثالث اوَدْبَتِجا دق اريثكنا اداب ور ممل طا“ ةرتس نعد يدنا ندامفا  كمعلا ةردضح لاو

 مه

 اونا خيشلا لاق سانلانع اولزتعا ”ىثب اومتها اذا اموق دنهلاىفنا ركذ "خلا مهعبتانف مالسلا

 ىسنلار < لاقو .ه ركذلاب رولا © هامعتف تاقدصلااودمتن اإل ىلاعت هلوقبدارملا ىدرو رهسلابيجنلا

 لا ضئارفلاةاج نم ركذلا امهيريسفتىف ىدحاولا مامالاو
 مهدهشأو 0 مهتيرذ مهر وهظ نم مدا ىن نه كير ذخإ ذاو 8 ىلاعتو كزاح هلوق ريسفلا

 + نالفاغ اذه ن ء انك ان | ةميقلاموب اولوقتنا اندهش ى اولا مكبدب تل مهسفن | ىل ع

 هي نولطبملا لعف امب انكلهتفا مهدعب نم ةيرذ انكو لبق نم انؤابا كرشا امنا اولوقت وأ

 3 نوعجرب مهلعلو تاب الا لصف د 3 ىلاعتو كرام هلوق ريسشت
 2 - 11 ين . ا - - ٠

 هيلع هللا ىلص هلال وسر تءمس لأتف ةعركلا ةي الانع لثسهنا هنع هللا ىضر رمتْنع ىور دقو

 | ) ةيرذ ه4هنم ج رختساف هئيع هروظ حسم 6 مدا قلخ للاتت هللا نإ 0 لاقف ع لكس

 كلذ نوركذيال مهو مهنم رافكلاىلع ةح قاثيملا نوكي فيكلبق ناف ىدادحلا لاقو ثيدحلا
 3 هس .٠ .٠

 حا مد دا باص نم مهجرخا نيح

 | ةنيصىف رصنعلا قر جول اذه هثيعل لبق نا فاصتالا ققحم لمكلا حاورا ضعب نأ لعاو

 "ىلا ذا ن 5 نيك ولا دا نا للا ةراشا 3 لاف ةيمحتلا ١ تالي ؛وأتل 1 لاقو لا نيعلا

 'لا دوجوملا مك م دوجوملا

 24 اننايا هاش ىذلا 8 مهيلع لتاو 8 ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت

 سالاو ا مدآ ىب الا مدعلاىف دعب وهو ادحا لك هنا زكذ ىلاعت هللازا دجال هنا لعا مث

 اك لاق ثيح دوعسم نباو سابع نبا نع القن هريسفت ىف ىدادحلا هركّذ ام ةصقلا ريرقت ىف
 *2ا ليئارسا ىب دابعنم ادباع

 5 نيواغلا 0 ناكف ناطشلا هعساف اهم خاسناف 0 نكاغكف كراس هلوق ريسفتا

 'للا شرعلا ىأر رظن اذا ثيحم اروعاب منلب ناك ىلازغلا مامالا لاق

 | هيوه عبنأو ضرالاىلبا دإ>ا هكا ايمانتو عع ولو 9 + ىلاعتو كراش هل وق ريسفت

 « ثهلي هكرتت وأ ثهلي هياعلمحت ' نا بلكلا لثك هدف

 4 ثلاثلا ىلخلا ٠ ترس رهف 2

1 
 أ 2

 ْن



 هي

 | نولي هبو 7 نودهي ةمأ ىسوم موث نمد ف ىلاعتو 3 هلوق ريسط 569 |

 م هي لإ 1 ةما ىسوم موقينو 8 هلوقب مهيلع هللا ىلا نيذلا

 ىسوم ىلا اسحواو امثأ اطابسا ة ةرشع .ىتننا مهانعطقو 3 ىلاعتو كرام هلوق ريسفلا "1

 ه6 تسحب اذ رجحلا كاصعب برضا نا هموق هيقستساذا

 لا قاحلانودشر.قحلابن ودهي مهصاوخ ىنعي «قحلابن وده ية ما ىسوهموق نمور ةي“آلا ىف ةراشالاو

 مهيلع انلظو مهل رشم سأنا لك 2 دق انع رقع ىلا هنم 8: ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت فذ

 نكلو انوملظ امو ؟انقزر ام تاببط نم اولك ىواسلاو نملا مهلع انلزناو مامغلا

 ملْش ثيح اهنم اولكو ةيرقلا هذه اونكسا مهل لبق ذاو * نوملظي مهسفنا اوناك

 ه ةطح اولوقو

 ظ * نينسحل اديزنس مكتائيطخ مكل رفغن ادجس بايلا اولخداو 8:ىلاعتو كرات هلوقريسفت 7

 6 نوملظي اوناك

 حاورلا اند اماف ةافص تحن ةرجش لظىف الزنف نيرفاسم اجرح ةيلهاجلاف نيوخانا  ىكح

 'لا ارانيد لمحت ةيح ةافصلا تحننم انهل تجرخ

 نودعي ذا رحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا نع مهلاساو 0 ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت

 مصوابن كلذك مهيتأتال نوتبسيال مويو اعرش مهتبس موي مهتاتبح مهيتأت ذا تبسلاىف
 مهيذعم وا مهكلهم هللا اموق نوظعت مل مهنم.ةما تلاقذاو « نوقسشب اوناكامب

 4 اديدش اباذع

 ام اوسن املف + نوقتي مهلعلو مكبر ىلا ةرذعم اولق »© ىلاعتو كرايث هلوف ريسفت

 اوناك اه يوسي تادف اوملظ نيذلا انا و. ةؤسلاّن ع نوهتب ننلاامجآ' اهب اوزكذ

 ه6 نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلق هنع اوهنام نع اوتع املف * نوقسفي
 خلا تبسلا اوراتخاو هوكرتف ةعملا مون وهو هب انما ىذلا مويلاب اوسما دوبيلازا - ىور -

 (ابقوارالا نانلاالا!اهاازا. الو تلف اما ئززد. اللمس بنك ةما تدقف»)'مالكطل اهل غ؟هلاوق '!اقاو
 خا ملسم لجر لتقنمه كللادتع مظعا هولك اف موق هذخا توحام للا ماو ارسال 3 عو ثيدحلا

 مهم وسلا نه ةميقلا مون ىلا مهيلت نكعسل كبر ندع ذاو ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 # باقعلا عيرسل كير نا باذعلا ءوس
 خلا ةيئاسنالا تافصلا سه لاةيرق لهاو ةيرشبلا رح ”ىطاش ىلءىتاويحلادسجلاة يرق ىهةيرفلانا ةراشالاو

 نوحلاصلا مهن امماضرالاىف مهانعطقو * محر روفغل هناو 8م ىلاعتو كرايش هلوقريدفت

 كلذ نود مهنمو

 وهو باذعلا ءوس قلحلا موسنل ثعبي ةمانقلا موهىلا.رظنملاوهو ناطيشلاناىلا ةراشا ةي”الاىفو
 ىسيع ىحي قل لا لالضالاو ةيدوبعلا نع دامقالاو ةلالضلا ف ءارغالاو ةبرقلانم داعبالا
 كلام نعو 'لا نمآ كن“اك ايهال كارا ىلام لاقف ىحمب هجو ىف ىسيع مستف ماللا امهيلع

 كل كلاح فيكت لقف نونجلا نودع انا اذاف ةرصبلا ةنابج تلخد لاق ىلاعت شلادجر رانيد نبا
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 ةبجوم ةلع ةلزتعملا دنع ةبوتلان! ملعاو 'لا  ايندلا ةويلاىف ةلذو مهبر نم بضغ مهلانيس
 '*لا نطابو رهاظ نيبرضضىلع ةبوتلاو لا ةرفذدلل

 ه6 نويهر.مهبرل مهنيذالة جرو ىدهاهتخسن ىفو حاولالدذخا 0 ىلاعتو كرام هل وق ريسفن

 نبىحب نع ىحام تابيهرتلازمو لا هناحبس قحلا تافصب ملعلانع أكن امنا ةيشحلاا معاو
 بلكلا ىرصبلا نسحلا لاق لان هيز>نع مانق ريعش زيخنم ةيصعبش هنا مالسلا|.هءلع ايركز
 خا نيءشاحلا ةمالع نم كلذو ىضمأم ىلع 12 و باجا ةك هل حرطو هيلع ؤجو درطو برضاذا

 مهتذخا اهلف انتاقيلل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو #8 ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 ىهزا انم ءاهفسلال مف امي انكلهتأ ىاياو لبق نم مهتكلها تش ول بر لاق ةفجرلا
 1 انحراو انل رفغاف انلو تن ءاشلا نم ىدهو ءاشن نم أهرب لضت كتنتف الا

 هحو ىلعال ءالتيالاو ناحتمالا هجو ىلع ىلاعت همالك اوعم_س مهنا ىلع لدب اذه ريقفلا لوش

 "لا لالجالاو ةمركتلا

 ةتسح ايندلا هذهىف انا بتكاو * نيرفاغلاريخ تناو ف ىلاعتو كراين هلوق ريسفت
 3 لك تكسو 1 ءاشأ نه هب بيصا ىباذع لاق كنلا اندهانا داوكللا ىو

 نوعبتي نيذلا * نوسؤي انناياب مهنيذلاو ةوكزلا نوتؤيو نوقتي نرذلل اهبتك أسف
 71 | . ١

 مهىمأي ليج الاو ةيدوتلا ف مهدنع اب وتكم هنودجم نيذلا 8 ىلاعتو كرابت هلوقريسفت

 مهنع عضل و ثئابخحلا مهيلع مرح و تاسطلا مهل لحنو ا عر مهره ذ فورعملاب

 اوعيتاو هورصلو هورزمععو هب اونما نيذلاف مهيلع تن ىتلا لالغالاو مه رصا

 ه6 نودلفملا مه كئاوا هعم لزنا ىذلا رولا

 ةياعرب لصو ام ىلا لصو اعأ ةينامعلا نيطالسلا دج ىزاغلا نامع .نا - ىكح - ا ملسو

 *لا ىلاعت هللا مالك
 قلحلانم راتخلانا ملعيل هموق رايتخاب مالسلاهيلع ىسومه نحتما ىلاعت هللازا تايدألا ىف )ةراشالاو
 'لا سلا هراتخا نم

 ه6 اعيح مكتلا هللا لوسر ىلا سانلا اهيا اي لق له ىلاعتو كدابت هلوق ريسفت
 هيلع هللاّلص ادمحم لسرا ىلاعت سانا ىف نيدلسملا فئاوطنه دحا فلاخم ل ناجرلاماك ١ ىفو
 'لا مجعلاو برعلاو سنالاو نجلاىلا مل-و

 تنعوو ى وهألا هلاال ضرالاو تاومسلا كلمدل ىذلا #3 ىلاعتو كرايث هلوقريسفت

 « نودتمت مكلعل هوعبتاو هتاكو هللاب نمؤي ىذلا الا ىنلا هلوسرو هللاب اوما
 ثراولا لصاولا فراعلا خيشلا لاق ا ىلاعت هللا ىو-- ادوجو٠ نوربال نيبرقملا نا ملعاو
 لا ثالثنم ادحاونوكيذا اولخيالناسنالا ىنسلاو ةنسلا نايبىف هرس سدق ىبرعلا نبا نيدلا بحت لماكلا

 مالسلاهيلع ىنلانع ردص ام عيجج تيعار لاق رهطالا هريس سدق ريك الاخيشلانا  ىحواد

 تاد لاق هنأ هر س دق" ىاطتتللا د زي ا قيقراعلا ناطلسا نع ت ىدت 21٠ 1 داو وس

 ةعامجج عم امون تنك لاق هلادحر لبنح نب دجانع  ىكحو  'حلانب اوموق هباحصسال موب
 نوكيال ىح الثم بلك دب ىف همامز قلا نم نا ىلع غياشملا قفتاو ٠ 'لا ءاملا اواخدو اودرجت
 31 هعبط يح هددر

 يي



 مد 7٠٠١ زعم

 بكرو هتقلخدتع لالا نم عاوناوا نيعونوا ع وثب قلحلاىلع هللا هافطصا دق ى'لكنا ملعاو 9

 هل تااقآ هنا نا - ئريو - . لا لامكلانه عونلا كلذ روهظل هدادعتسا هتنيط ةرزفف
 «كتينآ ام ذخف ) ةيمجنلاتاليوأتلافو ا كبر كملك ذنم جوزالب ىت”اكىا كنم ما انا

 'لا ةلاكماو ةلاسرلانم هب كتيفطصاو هدادعتسا كيف تبكرام ىنعب

 * نيقسافلا واد مكيرأس اهنسحاب اودِحاي كموق ماو ةوش #8 ىلاعتو كراث هلوكريسفت 6

 اهم اونمؤيال ةيآ لك اوريناو قحلاريغب ضرالا ىف نوربكتي نيذلا ىنالأ نع فرصأس
 6 البس ءوذ ىنلال يبس اوربي ناو اليبس هوذخت ال دشرلال بس اوربناو

 خلا ةرخ ألا بلط نم نسحا هللا بلط كل ذك ًايندلا بلط نم نسح ناك ةرخ “الا بلط نا ىلا ةراشاةي الا ىفو

 اوبذكنيذلاو * نيلفاغ اهنع اوناكو انتايآب اوبذكمهناب كلذ قه ىلاعتو كرايتلوق ريسفت | 541١

 هي نولمعي اوناك ام الا نوزجب له مهلامتا تطبح ةرخآلا ءاقلو انتايإب
 خاتازجعملاراهظاو بتكلا لازئاو ءايبنالاةثمب نممه دنعانلامعاتطبح ل ىنعي ةيمجنلا تالي وأتلا ىفلاق

 #“ داوخ هل ادسجالج ملح نم هدعب نم ىسوم موق ذخماو + ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت 9
 ىسوس رطلانع ىطرفلالقن 'خا اموبنيثالث لبجلاىلا قالطنالاب هموق دعوناكىسو.هنا كاذو

 خلا رعشاانم أيش دشنم مهل دع, مث نآرفلانم أيش نوأرقبناكمىف نوعمتجموقنع لكسدنا |
 ىف ىناشاقلا مامالالاق لا زوجمال زاو+لا عاملا ىف صقرلا هل زو+له باستحالاباصنىفلاق ؟4*+ |
 صترلانا ملغاَو ا ىلوالا هنطوو ىلصالا زكا ع اا اقوش برطضاو ىلولا ماه اذا هحرش ا

 لا عامسا| نع هرسس دق ىدادغبلا دينجلا ةفث اطلاديس باط اذلو نكمتملا لاحال نولتملالاح عامسلاو

 هي نيملاظ اوناكو هاو نحل اليس مهيدمالو مهملكيال هنا اوريملا 8 ىلاعتو كرايشهلوقريسفت 94

 ملكيال نا هاصوو ديحوتلا هنقلف هلا لو سراي ةدابعلا ةذإ دجا ال امون لاق ايلع نا  ركذ

 نامزلا اذه ءارقف نم ناك نه سابعلاوبا خيشلا لاق لا ديحوتلا راثثآ نم هل رهظ امب ادحا
 لا ةيدوهي ةغزن هيفف عامسلل ارثؤم ةملظلا لاومال الك ٠

 نأل اولق اولذ دق مهنا اوارو مهيدبا ىف طقس املو “+ ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت 46 |

 ا امانأ ناضع هموق نا ىسوم عجر املو * نب رساخلا نم نتوكد الرفغلو انير انمح ري ل

 هبخا سأرب ذخاو حاولالا ىتلاو مكبر سما ملجتأ ىدعب نم ىنومتفلخ اهسنب لاق
 3 ىتواتش اوداكو ىب وفعضتسا موقلانا ما نا لاق هيلا هرج

 جلا هناوا لبق اهبقلعتلاو اهتنيزو ايندلاىلا عوجرلاب حورلاتافصاي متلجعتسا ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 لاق * نيملاظلا موقلا عم ىلع الو ءادعالا ب تمشت الف 6# ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت <45
 4 نيمح ا رلا محرا تناو كتمحر ىف انلخداو ئخالو ىكرفغابر

 موقلاو ىوهلاو ناطي_كلاو سفنلا ءادعالاو حورلا ىسوه خا بلقلا نوراه نا ةراشالاو

 فرعا نيح ةداهشلانع ىتفناسللقتعا هنا  ىكح ا ايندلال ع اودبع نيذلا مه نيملاظلا

 لتق ال ليباق نا ريسفتلالها ضعب لاق خلا هيلع لخدف مالسلاهيلع ىنلا اوربخاف توملاىلع
 لا م5112 كلذ. دعشا :لئناه احا

 ةلذو مهبر نم بضغ مهلانيس لحعلا اوذخما نيذلانا 0 ىلاعتو كراش هلوق ريسفت 5417 |

 اهدعب نم اوبات مث تايسلا اوامع نيذلاو * نيرتفملا ىزمت كلذكو ايندلا ةويملا يف |
 8 اهدعب نم كبر نأ وتم

 "1 تافعلا ق"رّسلاّلا ؟ةراّثآ"ةي ألا © قكرفغا تر") ىلاعت ةلوقفو

 5 بّضغلا ىسوم نع كش املو * مح ر روذغأ 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفن 74
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 ربا [3هوضر قوت ىلاعتّسانا] امهل "فرش نكي و, ماركلا رهشالا نم ةججلااذو ةدعقلااذنارلءاو
 لاق لا ةلذ نيثالث دعولا رهظا اناو ةلالنيعبرا ناك ةقيتملا ىف داعياانا ةي ”<هيلاىف ةراشالاو

 ىدتقاهداتفاب ريهشلايدلاةرضح لاق 1 ةيلكلا قئاقحلايف راج عيبرتلا رس نا نافرهلالها

 خلا ةسوربةنيدمىفةفينملا هتيواذعضوم هبىعريقفلالوقي :خإ حاورالاةعاجة عاملا ريخ ىوسوربلا

 'ا هيون رهطو رهطتف ليريج هعمو ءانيسروط ىلا ءاج بهو لاقو
 ِ هبر هلكو 8 ىلاءتو كرام هل وقريسفت

 لا ضحهجوةرخ“ الاف نموا زومرلالحىفو حلاة يلزا ةفص ىلاعت همالكهيشاوح ىف خيشلا نبا لاق

 *6 كلا رظنا ىترا بر لاق © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 ةرضح لاق لا تاقوالا ءاذمب اوفصت لاوحالا كلذك تاوقالا ءاغ ومن داسجالا نا

 رذعتم وهام لكنا لمكلا نأش نه ىدوادلا صنلا مت كفيف ىونقلا نيدلا ردص ريبكلا خيشلا
 *لا قلخلانم_دحال لوصحلا

 هي ىررت نل لاق لِي ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت
 كتير يا ©, ىرت نل ) مهلوت نءعرةمالسلاب لا ءاقبإر ةمالعلا خيش ةرضخب تلأس ٍدِقو
 *حا كدوجوو

 3 لبحلا ىلا رظنا نكلو 9 ه2 ىلاعتو كراش هلوق ريش

ةينابرلا ةمكحلا ام تلقناف كلامو هددىلع خيفلا لاقو
 ١ لا ىوينالان ,طوملاىف ةيؤرلاهمتهىف 

 ا ةغللا لها ىلع ةلطاب ىوعد مؤتلا كطأتل ةديفم ن 5 انا خا هلا مامالا لاق

 ليحل هير لك املف * ىر فشق هناكم رقتسا ناف 2 ىلاعتو كرام هلوق ريسفلا

 3 كد هلعح

 هبر نيدو هموق نيب لعج تاقيملاىلا جورألا دارا ال عدلا كا ىموع نا ةراثالا لها لاقو

 رهظا هللانا ىدعاتسلا دعس نب لهس نعو "خلا ةيدألا © نوره ,هيخال ) ةلوقب .ةطس او

 لا مهردلاردق ارون باح فلا نيعسش نه

 | كيلا تيت كناحبس لاق قافا املف اقتعص ىسوم رخو © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 © نينمؤملا لوا اناو

 | ةضايرلاب لحنو كدنب ملام ىلجتا دعتسم ريغ مسجلاو ىباجحلا مسا ةروس لبجلازا ةراشالاو
 ' لبجلا هرس سدق هداتفا خ.يشلا ةرضح لاق لا بلقلا ماقع٠ ىف ح ورلل ىلحتلا ام'او ءانفلاو

 لاشو ال قاحسا نيب تهو# لاقل "للا .قاويقم دوحتوراةلا ن كلو مع اظ#قرتحا اور و رككذملا

 *لا قربلاو دعرلاو ةملظلاو قعاوصلاو بابضلا هيلا لسرا ةيّؤرلا هبر ىسؤم

 ْ ةيوه عم ىلاعت هتاذ ةيؤر باط مالسلا هيلع ىسوه نا ةفشاكملا بايرن 7 نيققحملا ضع لاق

 لسح الورم © هيو هكر اناا وبوس “ال سل ا ا "لا هسفن

 لا نكارشلا تاس اك دلع عباتت تا لع

 ه ىنالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ىنا 0 هلوق ريسفت

 اراكن اري رتب _لاشر ةيدوقلا تاعقاولا ىفو ملا ايندلا ف ةنكمم ىلاعت لا ةقرنا مهضعب 1

 ديلا ةيؤر انوركنا ةلزتعملانا ملعاو *لا ناكمىأ, ىف ناكمرالو.هل :نامزالا ىانلالاقؤ ءاذلعلان

 ملا ةعاماو ةسلالهال اليلضتو احيبقتو اعينشت فافكلا بحاض لاق نا

 ١ | ل ل لع را ىمالكيو قه ىلاعتو كرات هلوق ريسفن

 3 اهدخف ”ىش لكل اليصفتو ةظعوم "قش هادم حاولالا ىف
9 - - 
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 ثدالا ذاق( ةناينللا"كوونرابلقفلا كنو»#رافلا وتس ؟لضماحلا "لكل. . عينا ىفاو' ةظحاارللا لاق
 رطءتوفطنتناو عابطلا ل قناساالا ناك امبرو ظحاطالاق خلا ىثنا وا ركذب لماح الا لَه ملعتنا

 مالسلاهيلع دواد نا - ىور- "لا ماوعلانب ريبزلاو فوعنب ن.+جرلاد.عل ضرعام تايثلالدبو

 "لا يراد ةيقاسزم عدفض هتدانف هقلخ نم دحا هحبسام احيبست ةليللا هللانجسال لاق

 1 مدلاو 0 ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت

 خلا عدافضلااهيف تدلوتف ةكربو اسلمىب ناتسب ىف بحاص الو لصوملاب تنكدنلو ىتوزقلالاق
 ءاملا لخدو هتيبنه دحاو ج رنا عيطتسال ةديدش ةملظىف مايا ةحاع وزطق"عيمأ ىو

 ء 5 : 3 ا ١ ١

 املو * نيمرحم اموق اوناكو اوريكتساف تالصفم تايا ني ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 زجرلا انع تفك تنل كدنع دهع اب كبر انل عدا ىسوماي اولاق زجرلا مهيلع عقو

 هوغلاب مهلجا ىلا زجرلا مهنع انف هكواملف « كد ارتعا: نا ةلسم' نلشزئلاوا كلل قنمؤنل

 3 ميلا ىف مهانق عاف مهم انمقتناف * ن وتكتتي دا

 موقلا انثرواو * نيلفاغ اهنع اوناكو انتاياب اوبذك مهناب 8 ىلاعتو كرابت هلوق نيفت

 ىنسحلا كير ةلكتمو اهيف انكراب ىتلا اههراغمو ضرالاقراشم نوةعضتسي اوناكنيذلا
 34 لوش رعل اوناكامو هموكو نوعرف عنصل ناك ام انيصدو اوريص اب لسارسا ىن ىلع

 ىلع نوفكعي موق ىلع اوناؤ رحبلا ل تا انزواحو 00 ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا

 ءالؤه نا * نولهجن موق مكنالاق ةهلا مهل اك الا انل لعجاىسوماي اولاق مهل مانصا

 هي اعلا مكعغبأ هللاريغأ لاق * نولمعي اوناكام لطابو هبف مهام ربتم
 نوعرف لا نم ؟انجلا ذاو * نيملاعلا ىلع مكملضف وهو ف ىلاعتو كرايم هلوق ريسفت
 6 مظع مكبر نمءالب مكلذ ىفو مءاسننويحتسيو ممانبا نول باذعلا ءوسمكتوموسي
 هللا اهصلخ املف اهتافصو بلافلا رصم ىف ةبذعم تناك بلقلا تافص ليئارسا ىن نا ةراشالاو

 'لا سفنلا نوءرفو ايندلا ر نم ىلاعت

 تاقم مف رمشعل اهانمعاو ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو 0 كلاثتو كراس هلوق ريسفلا

 6 ةليل نيعبرا هبر
 ىلع تضيع, نيحاصلا لفعي, لاق, - "حلا هشفنل هنارمع ,قآلا دبعلا لاصو“ لوا: رابكلا ضعب -نعو
 | لاقو خلا ماخلاف ةزعلابر تيآر ةيورضحنب دمحا لاقو لا اهنع تضرعاف اهتنيزب ايندلا

 ىبومنا - ىور لا ساطرآ هدو ماثلاىف مالسلاهيلع ليريج تيأر مهدا نب مهاربا

 ام نايب هيف تانكي مهانا مهودع هللا كلها نا رصع مهو لكارسا ىت دعو مالسلا هيلع

 '"عا نورذب امو نونا

 الو حلصاو ىوق ىف ىنفلخا نوره هيخال ىسوم لاقو # ىلاعتوكرابت هلوق ريسفن
 8 دس ع 26 7ندشسفملا .للدس تكي
 5 "ذل كسملا خير نم ىدننع :ببطا متاصلا مق ير نا تملع اما هيلا ىلاعت لا ىحوا ليقو

 | مزلي رحنلامون ناك اذا مياكتلاو ىحولانا هيفو لا موصلا راب رخآ ىف ىنفا_كادنع كوستا

 “لا الك نيعب را موصلا مايا نوكيال نا

 ا -. 3 8 و2 . 9 5 انامل ىسوم ءاح املو 2 ىلاعتو كراس هلوق ريسشن

 د
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 تتوصل ستوسع عسو ته همت جس سسوس هه وسمت سعت سجس

 1 1 دسكتم رداغو رواش هكردارب قؤ اأو دبدوب نثراهج تءءامح نا رثهم هكذا دان

 ' خا اومدزاو اون رهفزيرضاحلا ىلع تلبقا اهرساب اهتءلتباو مهيصعو مهلابح تففلتامل اهنا - ىوز -

 اولا * نيدجاس ةرحسلا ىتلاو * نيرغاص اوملقناو 8 ىلاعثو كرات هلوق ريسفت
 ١ 0 ىدوم 2 : - "نأ ندا لايف يتسم نصرا لان 7 يرو دم ناملاعلا كنت انآ

 مكيديا نطق ال« نوملعت وف اهلعا اهنم اوجرختل ةنيدملاف هوكركمركمل اذه

 انم مقننا امو * نوبلقنم انبرما انا اولاق * نيعمحا مكنلصأل مث فالخ نم مكلجداو

 6 اربص انيلع غرفا انبر انتءاج امل انير تاياب انما نا الا

 | ىسوم رذتأ نوعرف موقنم الملا لقو « نيملسم انفوتو وف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 | محءاسف ىحتسنو معءانبا لتقنس لاق كتهلاو كرذيو ضرالاىف اودسفيل هموكو

 ظ امروب هلل ضرالازا اوربصاو هللاب اومرءّتسا هموقل ىسوم لاق * نورهاق مهقوف اناو

 6 نيقتملل ةقاعلاو هدابعزم ءاشينم
 ' « هب منمأآ رت لوشو اهتافع ةرحس ناعاىلع ركتم اضيا سفنلا نوءرفناىلا ةراشا ةصقلاىفو
 خا حورلا ىس وع ىا

 ١ ىسع لاق انتئحام دعب نمو اناتنا لبقنم انيذوا اولاق ق#ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 3 نولمعت فك رظنف ضراآلاق مكفلختسو ودع كلهم نا 0

 ورلا ىسوم 1 5 0 ركلاو بضغلاو ىوهلا موق هل لاق سئفنلا نوعءرف نا ةراشالاو

 مولع تا كا نم م صقشو نيعتسلاب نوع لاا اند انقل و 0 ىلاعتو كرامهلوق ريسفن

 نمو قنوع. .اؤبط: حيت قش ناو بقع 10 0و ةنملطا ع ”ءاح اذاف * نورث" ذب

 4 هللادنع مهرئاط امنا الأ هعب

 ه6 نودلعيال مهرثكا نكلو وي ىلاعتو كرابت هلوق ٍريسفت
 لاقف ةما#! تحاص اذا طيحلاف ركذو لا ريطلاب نولءافتي اوناك ب را اذهىف لصالاو

 ةأرملا ىف مّودقلا ) كيدحلا قو“ 11 عاملا ضعب دنع لئاقلا نفك شيزملا توغ الجر

 لا رادلاو سرفلاو

 د اولاقو 42 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 لا هتبقاعو سعالا لام ىلع ةارامالاب لالدتسا اهبنم دحاو لكنا مه ةريطلاو لأفلانيب قرفلاو
 | اثدح كنم :ه ميسا ىلا للالوسراي تلق لاق هنا هنع ىلاعت هللا ضر ةريره 0 ا

 ا خا تيسنا انا «ةتممتطف: (*ةمنغ لاقمث هيدس قرفف هتطسبف ( كءادر لقانا ) لاقف دانا اريخك

 ٠ نينمؤوم, كال نك ف ام ان رحعستل هيأ عم هب انتا أمه 0 ىلاعتو كراس هلوق رياسفل *

 1 لحقلاو دارلاو نافوطلا مهيلع انلسراف

 ترفصاو ناولالا هيف تدب !ذاف ءابدلاهل لاقي هتضرب نم جرخاذا ىربلا دارجلا ناو.ملا ةايحىفو

 0 ناو انا نكات 'ةدثام ىلع" انك لعن نسح نعو 211 اذار ىمشي "تانالا"تدّولتاوا روكألا

 | حا ةد املا ىلع ةدارج تعقوذ سابعلا نب لضفلاو مثقو سلا دبع ىمع اونبو ةيفنحلا نب دمع

 سبايرسأ ليلق اهعم لعجو اهفارطاو اهسؤر تءزنو ردعىنثا اهنم ذخا اذا انيس نءا لاقو

 “لا هعفن ءهاقدتالل برشو

 ع عدافطلاو 8 3 ىلاعتو كرام هلوق ريسفت كرا

 . ل اا ا سول 2



 مهي + 7١

 ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونما ىرقلال ها ناولو * نورعشبال
 اناني انسأب. مهساي نا: ىرقلا لها نمأفأ هم نويسكي اوناك اع مهانذخاف اوبذك نكلو

 هللاركم اوْسأَفَأ *«نوبعلب مهو ىحت انسأب مهسايبنا ىرقلا لها نمأ وأ * نومئان مهو |

 نم ضرالا نوئريب نيذلل ده لوا« نورساخلا موقلاالا 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 01/

 ىرقلاكلت »* نوعمسلال مهف ممولق ىلع عسطنو ممول ذي مهانيصا ءاشنول نا اهلها دعي |

 86 تانيبلاب مهلسر مهتءاج دقلو اهئابنانم كيلع صقن
 نمأي الف ل فطللاب فطللا لها عمو رهفلاب رهقلا لها عم ىلاعت هركم ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق

 لا رهقلا لها نم © هللا ركم
 ىلع هللا عبطي كلذك لبق نم اوبذك امب اومْؤِل اوناكاف قي ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت *04 |

 6 نيقسافل محركا اندجو ناو دهعنم هدا اندجو امو * نيرفاكلا بولق |

 ,'حلا [ دركىحو مالسلاهيلع ىسمومي ىلاعتقح ] . ةيكللا تاحوتفلانم ريخالادلجلا ةجرل ىفو

 6 نوعرف ىلإ انتاياب سوما« يحادعلا قم انثعب مث ىلاعتو كارا هلوق رياسفلا ا |

 ةينامكوا ةعست مسوهيلع للالص كالوسر دنع انك لاق ىمجشالا كلام نب فوعزب دبع نعو

 'لا ( ّتالوسر نوعيات الأ ) لافق
 ٠١ نيدسفملا ةبقاع ناك فك رظناف اهم اوملظف هلالمو وذ ىلاعتو كرات هلوق ريسفت «

 هللا ىلع .لوقاال.نا ىلع قيقح + نيلاعلابر نم لوّتسر ىآ نوعرف اي ىموم لاو
 ليئارسا ىن ىبم لسدلف مكبر نم ةنرب مكتتج دق قلاالا ©

 تبحصب نيدمردو دوم رارف رصمزا نوج مالسلا هيلع ىسوم ترضح ] ىسرافلا ريسفتلا ىفو

 خلا [. ديسر مالسلاهيلع بيعش

 « نيقداصلا نم تنك نا اههتئئاف ةيب تنج تنكُنا لاق ه ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت | 5١
 نم ًالملالاق « نيرظانلل ءاضيب ىه اذاف هدي عزنو * نيبم نابعث ىه اذاف هاصع ىتلاف
 هي نا ديري * ملع رحاسل اذه نا.نوعرف موق

 خلا 6 ىاصع ىف: لاق نيح هسفن ىلا اهفاضا هنال انابعث هاصع لعج ىلاعت هللازا ةراشالاو
 'لا ءاضيب تناك ءايشالاب اهقلعت لبق ىدبالا نا ىلا ةراشا هيفو |

 لسراو هاخاو هجرا اولاق * نوصمات اذافمكضرا نممكج رخب 8: ىلاعتو كرامتهل وق ريسفت

 اننا اولق نوعرف ةرحسلا ءاجو # ميلع رحاس لكب كولا د نب ماس تدخلا

 * نبي رقما نم مكناو مف لاق * نييلاغلا نحب اكن
 نيادم ىهق اب هرحس ءاسؤرو ىسوم نرق رد هكمدوبنر حاس نادنج نرق جيهب هكدنادددوا ]
 .'للا اقدصو اقح نوعءرف ناسل ىلع اذه هللاىرجا ةيمجنلاتال,وأتلافو خلا [ دندوبديعص

 لاق *'نيقلملا نحن نوكننا اماو ققلتنا اما ىسوم اي اولق ىلاعتو كرات هلوق ريسفت م10
 انحواو *.مظع رحسب اًؤواجو مهوبهرتساو. سانلا نيعا اورحس اوقلا املف اوقلا
 *نوامعي اوناكام لظبو قا عقوف * نوكقأينام فقلت ىه اذافكاصعقلأ ناىسومهولا
! 1 71 
 4 دي كلانه اولغف

 2 يل - تاسعا



 مهي 76 >ظ-

 ا لجر ةحابالاو ظحلاباتكو 'للا ل رش هنا ىلا ىنفاغلا .بهذف عملا حم ءطولا مكح امنأاو ١55

 | نأ بانج ع اونو 1 ةيكملا تاحونف نم خلا د ةجررف لاق 9 ةميجتئظو

 لام هللا 0 ١ لاق ام مهاخا نيدم 0 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت 66

 هي« مهءاشا سائااوسخاالو نازملاو ليكلااوفواف مكبر نم ةنيب مكتءاجدق هريغ هلا نم
 ا ىفو جا ةمهلا ةءاندو سفنلا ةساسخ ند ٠ نوزوملاو ليكملا ف مهءايشا سانلا سحم نا ملعاو

 خا ((تّحقلاو لاملاىلع ءرملاص رح نم اهل دسفاب مغ ىف السرا ناعئاج ناّسذام ) ثردحلا

 | نا مكل ريخ مكلذ اهحالصا دعب ضرالاىف اودسفتالو © ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت
 | هبنم ! نم هللالبسنع نودصتو نودعوت طارص لكب اودعقت الو * نينمؤم مك

 أ « نيدسفملاة قاع ن ناك فك اورظناو كّركف اليلق متكذا ا ا و

 | هللامكحم ىتح اوريصاف ونمو ةغئاطو هي تلسرا ىذلاب اوم ١ مكتم ةفئاط ناكناو
 4 نيك احلا ريخ وهو انني

 نيثدلثلا ء ازجالا نم عم 5ظ000

 تساي كنج رخل هنود نيكو كلا نسنلاذللا ا كلارا ةلؤت ريسفن | 5٠

 |. انيرتفادق + نراك انكولاوأ لاق اتلم ىف ندوعتل وا اسرق نم كَم اَونم ١ نيذلاَو |

 » 3 مكتلميف اندع نا ايذك هللا ىلع
 | لها ناىلا ةراشا هيفو لا ءالعتسالا نيربجتملا بأدو نيربكتملا نأش نهنا ىلا ةراشا هيفو
 | "لا مهلاكشا ىلا الا نوليمال ام ريخلا

 ءاشينا الأ ايف دوعننا النوكيامو عنه هللا ان ذا دعب #8 ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا اى

 ١ تناو قحلاب انموق نيبو انن» حتفا انبر الكوت هللا ىلع املع ىو اير عسو انير هللا ا

 | نورساخل اذا مكنا ابيعش متعبتا نئل هموقنه اورفكنيذلا الملا لاقو * نيحتافلاريخ

 أ ابعش اوبذك نيذلا اف اونغي منك ايعش اوبذك نيذلا #8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 | مكل تحصنو ىبد تالاسر مكتفلبا دقل موقاي لاقو مهنعىلوتف * نيرساخلا مع اوناك

 6# نررفاك موق ىلع ىما فيكف
 )أ نارسحلاو انا حالفااو اقت> لطابلاو الطاب قار مهدانع نم ةيمحنلاتاليوأتاا ىف لاق

 لوسرلاىلع ام هناف غيلبتلا فادكت ا ةدهغنع تجرخ ىتعي ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاك لا احالف

 خلا غالبلاالا

 ارضلاو ءاسابلاب اهلها انذخا الا ىنم ةيزقى انلشرا امو 0 ىلاعتو كرايثه|وقريسفنت

 9 اوفع َىح يقع ةئسلاناكم انلدب 2 * نوعرضل مهلعل

 ببسي هالتبا ىلاعث للا نال ةقيقملا رظن دنع ةمحرال لحع سيل ءالتبا لها لك نا ملعاو

 خلا هايا هلافج
 تت 1 ل 5



 ام او يل

 دق هريغ هلانم مكل ام هللااودبعا موقاي لاق احلاص مهاخا ف ىلاعتو كرايت هلوقريسفت
  ةيآ مكل هللاةقان هذه مكبر نم ةنيب مكت ءاج

 ةعسوبصخىف اورثكو ضرالاىف ,هوفلخو اهدالب دوم" ترمع داع تكله الل هنا  ىوز -
 "لا مانصالا اودبعو ضرالاىف اودسفاو هللاىلع اوتعف

 « ذخأف ءوسب اهوسمن الو هللا ضرا ىف لكأت اهورذف © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفنت 0
 نم نوذخت' ضرالاىف ك أوبو داع دعب نم ءافاخ مكلعج ذا اوركذاو * ملا باذع
 اهتم كالا يسال ةللاثالاا ورك داق اكن لامعا نوع و روض اهلوبم
 ه6 نيذلل هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق
 نا صاوخلل ةزحءملاو ءاسشع ةقان ةرخدصلا ةراخح نم مهل جرم نا ماوعلل ةرجعملا نا ةراشالاو

 لا رسلا ةقان' بلقلا ةراح نم مهل ج رحم

 نه لسرم الاص نا نوملعتأ مهنم نمآ نه اوفعضتسا ف ىلاعتو كراين هلوق ريسفت
 م نر مما ىذلاب أنا اوريكتسا نيذلالاق + نونمؤم هب لسرا امم "انا اولاق هز

 3 ةقانلا او رقعف

 اوناكو اعارذ نيج س هتدجوف ةقانلا ردصم تعرذف دوم ضرا تينا ىرعءشالا ىسو.٠ ونا لاق

 خلا ءاملا اودرو مهمون ءاج اذا

 تنكنآ اندفاع اي اص اي اولقو مهبر مانع اوتعو ف ىلاعتو كرايتةلوق ريسفت ١م !

 « نياج مهرادوف اوحبصأف ةفجرلا ممتذخاف + نيلسرملانم |

 ٍْ مكل تحصنو ىبرةلاسر مكتغلبا دقلموقاي لاقو مهنعىلوتف فه ىلاعتو كرابت هلوقريسفت 194 |

 هي نيحصانلا نوبحتال نكلو

 «# اطولو ةج ىلاءتو كرات هلوق ريسنت اه
 فاصوالا نم مهو عديل هين؟اسو بلقلا دلب ىلا قحلا ةخفني لسرا حورلا اص نا" ةراكالاو ا

 'لا ةيناحورلا :ةيئاروناا ةيولعاا ةديملا قالخالاىلا ةيئاورحلا ةيئاملظلا ةيلفسلا ةئيدرلا |

 نم دحا نم ام مكقبس ام ةعحاقلا وت اخا هموقل لاقذا 0 للاعتو كراش هلوق ريسفلا 1و5 ا

 ناكامو * نوفرسم موق مت لب ءاسنلا نودنم ةوهش لاجرلا نوت أتل مكنا * نيملاعلا

 ءانجحتاف * نورهطتي سانا مهنا مكشيرق نم مهوجرخا اولاقننا الا هموق باوج

 3 نيرباغلا نم تناك هتارما الا هلهاو |

 6 نيمرحلا ةبقاع ناك فنك رظناف ارطم مهيلع انرطماو فه ىلاعتو كرابتةلوقريسفت 1917 |

 ,هاعدف ليمج باش ةروصىف مهل لثع ثيح ثيبحخلا سيلبا لعفلا كلذ هب لمفنهلوا ىلكلالاقو

 امالغ لبق نه مامالالاق ا اهحبقاو شحاوفلا شفا ةطاوالاناىلع ةي”الاتلد جلا هسفنلا
 ا امو» لاق ماللاامييلع دواد نس ناهيلسنا حوا ا ة سم نيء.س هما كو" الف ةوهشب

 'حا *ىشب هيف ترما له دا ىناي لاق سيلبا نبا كليو نملان ٠ تيرذعا



 معي مام جس

 لبق امو نيعبرا ءايتنلا ترظق ىلوالا ةدفنلا ىف مهلك سانلا تام اذا هربارض باو ساع نبا لاك ١ م

 ءاملاو ة دادهلا باحاس باحلاو ةيانعلا حاير حايرلانا ةيالاىف ةراشالاو :لا ةربخالا ةخفنلا ْ

 - ىكح  اللاو الحلا ف دابعلاىلا للصت ىمو ةيازالا ةيانعلاىع ةدمعلانا ملعاو حلا ةبحلا ءام
 خلا كرسشلارادىلا بهذا ىلاعت هللا ءايلوانه ىلول ليق هنا

 | جرخال ثبخ ىذلاو هبر نذاب هناي سر بيطلا دليلاو ىلاعتو كرام هلوق ريسفت املا

 ٍْ 3 7 تايآلا فرصت. كلذك ادكن الا

 , جرخف ليحرلاب صا مث امايا اهب ماقاف ةفوكلا ىفاوف ديشرلا جح لاق نارهم نب ٌشادبع نعو

 خ2 لولب جرخو سانلا

 مكل ام هللا اودبعا موقاي لاقف هموقىللا احون اناسرا دقل ف ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت

 ه6 هموقنم الملالاق * مظع موب باذع مكملع فاخا ىلا هريغ هلا نم

 كلو ةلالض ىب سيل موقاي لاق * نيبم لالضىف كيرنل انا فه ىلاعتو كرابت هلوقريسفت 18

 00 نوملعتال ام هللا نم رعأو مكل حصناو ىر كاالاسر مكفلبا #3 ناملاعلا بر نم لوسر

 1 *نومح رت مكلعلو اوقتلو 0 1 لجرول اع مكبر نم 0 0 محي وأ

 ا 3 هي هويذكف

 انتا اب اوبذك نيذلا انقغاو كلفلاىف هعم نيذلاو هانجتاف ف ىلاعتو كراين هلوقريسفنت 4

 6 نيمع اموق اوناك مهنا
 سفنلاو هتافصوباقلاوهو بلاقلادالس هموقىلا للاهلسرا ىدلا حورلا حون ىلا ةراشا .ةي“الاىفو

 خلا هنودو هقوف نمم ةحيصنلا لبقيزا لقاعلاىلعف لا اهتافصو

 هلا نم مكلام هللا اودبعا موق اي لاق ادوه مهاخا داعملاو ف ىلاعتو كرام هلوق ريسن 6

 | كظنل اناو ةهافس ىف كيزنل انا هموقنم اورفك نيذلا الملالاق * نوقتت الفأ هريغ
 # نيلاعلابرنم لوسر ىنكلو ةهافس ىب سيل موقاي لاق * نيبذاكلا نم 37

 نا منحت وا * نيما حصان ' مكل اناو ىنر تاالاسر مكفلبا وه ىلاعتو كراش هلوك ريسفن 5

 وق دعب نمزج افا ا اورك ا رة مني: لخد لخ كير قمرزرك يق 1
 هللادعتل انتئجأ اولق + نؤحلفت مكلعل هللاءالا ل ةطصب قلخلا ف مدازو جون

 0 انؤابا دعي ناكام رذنو هدحو

 مهمدقت نه ىلع اموق داز قلحخلا ةطدب ىف مهمدقت نه ىلع اموق داز ىلاعت هللانا اك ةراثالاو

 لا قلخلا ةطصب ىف

 مكيلع عقو دق لاق * نيقداصلا نم تنكنا اندعت امب انتأف 3: ىلاعتو كرابن هلوق ريسف" 7

 نم ا نار اب فاو تا اهويستش ماو ردا مكبر نم
 اًنطقو انم ةمحرب هعم نذلاو هانحت أف * نيرظتنملا نم مكعم ىلا اورظتناف ناطلس

 هي نينمؤم اوناكامو انتااب اوبذك نيذلارباد
 نيبام نيمو ناعدو حلاع لمر لاقي لامرىهو فاقحالاب نيلانو:كسي اوناك اداع نا مهتصقو
 لا توم رضح ىلا نامع

 5 دوم ىلاو ه ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت ١/8 ظ
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 لاق هناا ةدابع نب دعس نءو "لا بارغلاو ماعطلان ع ىنتسال ناساالا نا ناب ةي االافو ١١

 مهيد ناك ليقو جا ( ءاملا ) مالسلاهيلعلاق لضفا ةقالص ىأفتنام دوس ما نا للا]وسراي

 :لا اردوخ ديع ©« مهيد ) ىسرافلا ريسفتلاىفو 'لا مالسلاةيلع ليعامسا نيد

 | انتاياب اوناكامو [ذه مهموي ءاقل وسن "ع سنن موملاف 88 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 1١7

 له +« نوئمؤي موقل همحرو ىئده مل !ء ىلع دان باتاكب مهاّسج دقلو * نودححم

 انبر لسر تءاج دق لبق نم 3 نيذلا لوس ليا و ا مول هلي وأت الا نورظنب '

 اورسخ دق لمعت 0 لمعنف درت وا انل اوعفشف ءاعفشنم ان لهف قحلاب

 6 نورتفي اوناك ام منع لضو مهسفنا

 *ملا هنع اوبن ال اوداعل اودر ولو ايندلاىلا درلا اونمت زافكلانا ملعاو
 ةئام هنم ىللص+ نا وجرا لوقب مث ارديب عجو هبمجاو عرز نم مال ىلازغلا مامالا لاق ا١ا/*

 ا ءاجر ه4:م كلذف زيفق

 مايا ةتس ىف ضرالاو تاومسلاقلخ ىذلا هللا مكبر نا 8 كرام 1 ريسطل

 اولاق خا بنذلاىلع اذه كؤاكب تلقف عما هليل ىكف نايفسىلع تلخد طابسا نب فسوب لاق
 ىلاعت هللاذا ملعاو 'جلا هتدم ءاضقنا دعب نيدلا ءاضقو بونذلان ع ةبوتلا ىف الا ليجعتلا حال
 لا ضرالاو تاؤويبتلا دجو وا ةيقلاخلاو ةيرداقلاب

 * اثم هماطلإ راملا لبللا ىشثغل 2 ىلاعلاف كواق هل وك رع ايلا با

 هسفن رابتءابال نكل' هناحيس هؤاوتسا ءاوتسالا اذبم دارملا ةمالسلاب هللا هأقنا ةمالعلا ىحيش لاق

 تانوكملا قلخ متا ال ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق "خلا نوملاظلالوةب امع اريبك اولع ىلاعت هتاذو
 خا ملاعلاىف فرصتلا ءاوتسا اهقلخ نم غارفلا دعب شرعلاىلع ىوتسا ةتسلا عاونالانه

 قاطو الا 1[ تاازقكتم ا رمقلاو سمشلاو # ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 2 4 مكبر اوعدا 3 لاقل اكن هللا كرام سصمالاو

 نكد . قلح ةطسارل لح امور صا ةلسسإو ريغ ٠ لاك هما قلخ اه ةيبكلاتاللواثلا فو
 هل الا مظاعت أ خيشلا نسا لاق خا نيعون ىف رصحنم ىلاعت هللاىو_سام وهو ماعلا نا مامالا

 لا ابابرا نوذذ_ اوناك نيذلا ةرفكلا ىلع هب در ةيبو»رلاب هيف فرص#لا ليكال دج ءلا دحاولا
 لا برعلالئابقىلعء روديو عاتملاو كرابتو قرلا ىف هم ىف ددرتي ناكدابع نبا باصلانا - 0

 3 ةيفخو اعرضت 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ةطلا/

 نوللهيو نؤربكي اولمأ داوىلع اوذرشاف ةورغىف اوناكمهملا مهنع لا ىضر ةباحصفا نع - ئور

 جا ىديىدحاتجرخافةليل هللات وعد ىاط بلادي زبونا نيفراعلاناطاس لاق *لا مهئاوداىفار

 اهحالصا دعب ضرالاىف اودسفت الو نيدتعملا» ال هنأ  ىلاعتو كذا هلوقريدش ١8

 2  نينسحلا نم بيرو هللا ةمحر نا اعمطو افوخ هوعداو

 خلا ابتيضقا ىديب هتجاح تناكول ىمو٠لاقف عرضتيو ومد لج ريدم التلاوي سوسن ان 5

 4 هتمحر ىدي نيب ارمشب حايرلا 0 ىذلاوهو هم ىلاعتو كرات هلوق ريسفلا 9/1١

 عاملا ضو لاق 'لا قحلا هيلع علا اه ةيقملاو قاتلا ؟هنلغ عاطي ام عرضتلا نا ةراشالاو

 2 اهريسو ةئيفسلا ء اوتساىف عيرلاىلع دمتعنال

 ءاملا هب امنا زئاف تم دليل هانقس الاقل ابادعس تافقا 1 - 0 ىلاغتو كر ,ان هلوق ريس امل* |

 أ

 4 نورك ذا مكلعل ىنوملا جر ١ كل ذو 5 تارعلا لك نم 4 انجح رخاف
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 | اندعو ام اننيقو دق نا رانلا باصا ةنلا بامصا ىدانو 3 ىلاعتو كرام 1

 7 اقح انير

 حان سلا ريغصلا ىلع نسا ريكلا لشن مالسالاو ةعاطلاىف ن 00 ونسلاب ا 6 اضافتلاو

 *جلا ةيونعمو ةيروص ةنجلانا معاو

 نذؤم نذأف من ول مكبر دعو ام متدجو ىلهف 8 ىلاعتو كراين هلوق ريسفت

 مهو احوع اموغسو هللا ليت نع نودصي نيذلا * نيملاظلا ىل اع هللا ةئعل نا 0

 13 0 الاب

 ملا ةعيطقلاران' ىنعي « رانلا باحا 3 ةبحلابابرا ىا ها ىدانو ر) ةراشالاو

 مهيميسب الك نوفرعي لاجر فارعالا ىلعو باخح امهنيبو ال+ ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 هك مهو اهواخدي لي مكملع مالس نا ةنملا باحصا اودانو

 ريطلاك نك ىدوماي مالسلا هيلع ىبوه ىلا هناحبس هللاىخوا .لاق هنع هللا ضر نوثلاىذ نعو
 لا راحشالا سؤرنم لكما قادحولا

 اولاق رانلا باها ءاقلت مهراصبا تفرص اذاو *نوعمطي لي ىلاعتو كرايت هلوق ريسف

 © نيملاظلا موقلاعم انلعجال انير
 هل ازييفاةووسلا كلذ" لاعا:رغاا مهللجا «باشتتلاوب لَها قارعإلا باطصا نيئعتىف ىناثلا لوقلاو
 ا لاب فيستؤلل ل افافا من عئارلاو *خا ءاده يشلا ف ثلاثلا لوقلاو ا ةمايقلا لها راس نع

 ٠.1 ا - .
 سايعلا مث عباسلاو ا ةمأ ةلاودع ف سدا لاو ا ءاملع ءاهقف نوملاص موث سماخلاو

 ا 1 مهنا ن مخ هلاو ا مهنع هللا ىضر ني>الاوذ رةعجو بااطيىبا نس ىلعو هزمحو
 ط

 هينا صععا فذاك ايم هانا مهنع ىضر موت رشاعلاو لا ءادذهشلا مساتلاو

 | مبارلاو "2! ةرتفلاىفام نيذلامه ريشع كثلاثلاو . نيكرشملا دالوا ريثع ىناثلاو . ىتزلا دالؤا
 ناصا نأ رقلا ىف هللا مهركذ نيذلامه رمعثع سماخلاو "ا ا مهل تاك موق مده رس

 تالق هعمل ةلياتاذ ىتذحا لاتدهنا نيهادلا ضعإ نع كفر ةلبقلا لها نم ماظعلا بوذلا

 وهو اياح ةدجلا لهاو رادلال ها نيب نأ ةراشالاو "خا تماق دق ةمايقلا ناك ىانم ىف تا

 هال تتوفؤسم اب ابار 0 لل :
 خا ةيئاسفنلا ةميمذلا قالخالاو ةيرعبلا فاصوانم

 | ام اولاق مهيمسي مهتوفرعي الحر فارعالا باكا ىدانو قف ىلاعتو كر كلا

 | ةحرب هللا مهلانيال مقا نيذلا ءالثعأ * نوز 0 ع مدل "1 مكعج مكنع ىن

 نونزحت متا الو 3 55 0

 جلا ايندلا ىف مهنرقتحم ةرفكلا تناك نبذلا نينءؤملا ءاقعضىلا ةراشالاو

 'خا راصنالاو ناوعالاو مدخلا ةرثيكب راختفالاو رابكدسالاو لاملا مذ ةيالافو

 ءاملانم اًملع اوضيفا نا ةنلا باعصا رانلا باكا ىدانو قي ىلاعتو كراس هلوق ريسفت

 هى هللامكفزر امبوا
 ناد ناشالاو 3 اهتيكزت نه كللاسلل دبالف سفنلاقالخا نم رابكتسالاو لاماتحنا ملعاو

 لعا نا ملعاو "ا ةفرعملاو ةيحلا له / نولوقي تاقوالا ضعبىف رهاظلا لعب ءاملعلاو نينمؤملا

 ما نينوكلا نطاوءىف اومادام ةروصلاب فارعالا باتا مهو نالها نورب رانلا

 مهنيد | وذخما نيذلا + نيرفاكلا ىلع امهمرح هللانا اولق اذ ىلاعتوكرايت هلوقريسفت

 5 ايندلا ةويخلا مهتسغو ابعلو اوهل



 مهي 7٠٠١ ججح

 ارك رعت يللا ىغلاو مثالاو نطب امو اهنم ا هه ىلاعتو ك كراش هل وق ريسفن ا

 ءاح اذاف لجا ةما لكلو + نوحلعت الام هللا ىلع اولوقن ناو اناطلس هب لزني ملام هللا

 13 نومدقتنيالو ةعاس نور تال مهلجا

 بك ا كوالا نع هعنعو برلاقيرط ديعلا ىلع عل طشام شياوللا ةنحتلا تالي وتلا إو |

 ١م

 لا كلملا ةسايرو امندلاىلا 0 عجر 2 اك تتم ناك كولملا ضءبنا

 ىنأيا مكيلع نوصقي مكنم للكتر مكينأي اما مدآ ىن اي 9» :ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 ١ اوريكتساو انناي اي اوبذك نيذلاو ما مهالو مهيلع فوخالف حلداو ىتتا 0

 | بذك وا ابذك هللاىلع ىرتفا نمت لظا نف * نودلاخ اهيف مه رانلا باحصا كئلوا اهنع
 ظ * مهلوفوتي انلسر مهتءاج اذا ىتح ٍناتكلانم مهبيصن مهلاني كئلوآ هناياب

 ظ خلا ةمولعم ةدمرانلاىلاو ةنجلاىلاو هللاىلا نيرئالانم موق لكل ىا 4 لجاةما ل كلو ةراشالاو

 اودهشو انع اولض اولاق هللانودنم نوعدت متلك اهيا اولاق *ىلاعتو كرايت هلوقريسفغت ٠69

 نننالاو نملانم مكلبق نم تلخدق مثا ىف اولخدالاق * نيرفاك اوناك مهنا مهسفنا ىلع

 ١ ميلؤال ةموشا تلا انت ابف :اوكزاذا اذا تي اهتحأ "كمل <ةما تلخد الكر الاف
 6 نوملعتال' نكلو-فعض لكل لاق رانلا نم افعض اباذع مهنا انواضا ءالؤه انبر

 | اوقوذف لضفنم انيلعمكل ناكاش مهيرخال مهلوآ تلاقو هىلاعتو كرابت هلوقريسفنت ٠

 / مهل حتفت ال اهنع اوربكة ساو اننايااب اوبذك نيذلا نا * نوبسسكت متنك امب باذعلا

 6 ءامملا باونا ١
 ([لففن رد للا" ةكيس انئلس اوستك او ناحالا داشرا نع اوضرعا راكنالا لا: رافكلا نا

 امون ظءي هرس سدق نيدلالالج ىلوملا ناكو 2:1 لاج "آلا لول> لبق لاحلا كرادت لتاعلا
 لا نايصعلانم ةبوتلالبق تامو امصاع ناكنمهنا ىكحو نامارق لهال

 كلذكو طايخلامس ىف لما جلي ىتح ةنملا نولخديالو * ىلاعتو كرايث هلوق ريسفن ١

 | 6 نيماظلا ىزجم كلذكو نئاوغ مهقوف نمو داهم مهجنه مهل * نيمرجلا ىزجت
 | 27 ميعنلا توف نا ملعاو خلا ضرالاو ءامساانيد نوكت نينمؤلانم ةاصفلا حاورا نا ملعاو

 | ىهو « انتاياب اوبذك نيذلانا ف ةراشالاو لا دوا |ىه يلصعلا ةيدلاو ميحجلا ةاساقم نم

 "لا ءايس'الا ىلع ةلزنملا ةنسحلا ننسلا

 | اهعسوالا اسفن فلكت ال ٍباحلاصلااولمعو اونما نيذلاو + ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 # لغنم مهرودص ىف ام انعرو « نودلاخ اف مه ةنملا بامسا كئاوا

 | حلاةكلهمةيدابهذهنا هفوخف ناطيشلا هانا ةيدابلا لخدينا دارا ا هنا مهدا نب ميهاربا نع ركذ

 أ اذهل انيده ىذلا هل دلا اولاقو راهتالا مهتحننم.ىرجم 3: ىلاعتو كرابن هلوقريتسفت 1
 | ةنجلا مكلت نا اودونو قلاب انبر لسر تءاج دقل ةاددعإ الول ىدتهنل انككامو

 6 نولمعت منك امي اهومتروا

 اماب دنع اودجو ةنجلاىلا اوةيس اذا ةنجلال ها نا ةي"الاوذه ىف لاق هنا ىدسلانع - ىور

 4 2 لص قى هرحشس ةراهطو ا ةرودكو ةيرشبلا تافصلا ةملظ لغلا نا معاو لا نانيع اهقاس ١ قف“ ةرحش

 | لالا: قحلل لسرلا غيم, مهنم ةداهع ىدادمحلا )ات لا ناعالارونب بولقلا
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 لا ةلباق ضرالاو ةلعاف ءامسلانا ملعاو لا ةقيقح ةبحلا ةرجشْنه لوانت مدآ نا ملعاو

 6 ريخ كلذ ىوقتلا سابلو اشيرو مكتاوس ىراوب ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
3 

 جا ةتطابو هسصهاظ نم ءزجلا كلذ ةآوس ىراون اسال ناسنالا ءازجان م ءزح لكل نا ملعاو

 . مكتتفيال مدآ ىتاي * نوركذي مهلعل هللاتايآ نم كلذ لِ ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 مكيري هنا اها وس امهربا امهسانل امهنع عزن, ةنلا نم مكيوبا جرخا امك ناطيشلا

  مهنورلال ثيحنم هليقو وه
 رومعم وهو الا ةيواز الو تيب عضوم هيف سيلف حاورالاب نوحدم حلاعلا ةيدمحلا رارسالا فو
 ٌ جا ءالانولخديو نودرج ةعاج عم امون تنك لاق ليج نوعا نءال يد" خا هللاالا هملعي الامع

 دك نونمؤيال نيذلل ءايلوا نيطابشلا انلعج انا © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 جلا مهانبأرل انراصبا عامش ىوقو مهماسجا هللا فث5 ول ناجلا ماكحاىف ناجرملا ماك 1 ىف لاق
 جلا ةيناويحلا تافصلا أشنمىعىتلا ةيرشبلا ثيحنه مكتورب امنا مهنا ةراشالاق ئاقملا رحب ىف لاق
 نع" هبيجمو مالشلا هيلع ادمح ىت ًايننا نسيلبا .ىلاعت ساعا “لاق ةنا. ةبتم نب بهو نع ركذو
 خلا هلأسي ام لك

 | امانرما هللاو انءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذاو ب ىلاعتو كرابت هلوقريسفت
  نوملعتال ام هللاىلع نولوقتأ ءاشحفلاب صأيال لانا لق
 خلا اهعجج ىلع صرحلاو اهبحو ايئدلا بلط ةشحافلانا ةي"ألاىف ةراشالاو

 دجيسم لك دنع مكهوجو اوميقاو طسقلاب ىبر سما لق لي ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 # نودوعت ؟ أدب اك نيدلا هل نيصلخت هوعداو
 'لا ةءاملاىف ةبوتكملا ةالعلالعف بوجوىلع لدت ةيتآلا هذهو ىدادحلا لاق
 نيطاشلا اوذختا منا ةلالضلا مهيلعقح اًهرفو ىده اًرف 0 ىلاعتو كرايتهلوق ريسفت
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 ظ لا مهتفاكل ادوجسم ةكئاللا دوسحم مالسلاهيلع مدآ حبصا لاق ام منو ىريشفلا مامالا لاق
 ا
 ظ

 ١ ا« دجسم لك دنع مكشيز اوذخ مدا ىنباي *نودتهممهملا نوبسحيو هللانودنم ءايلوا

 جاهلوح عابسلاو ىلصي مئاقلجرب اذا ناكل لابج ضعب ىف انا امني لاق هنع هللا ىضر نونلاىذ نعو

 © اوفرسنالو اونرشاو اولكو هَ ىلاعتو كراين هلوق ريسفت ل 0 + 4 5 - 1
 هداز رهاوخ مالسالا خيش لاق *جلا ةالصلاىف ةروعلا رتس بوحو َّق لصا ةيكلا هذهو

 لك أي امم اولك ةراشآلاو "حا ةالصلا ةلاح يحسم تابثلا نسعان ء .نسللانا لع لبلد :هبق
 ثيدحلا ( ىبردنع تيبا ) مالسااهيلعلاق 5 نوهرشي امم اوبرشاو ةيدوبعلا ماقمىف تايبلا لها

 *لا نيتنس ارواجم ناك نيح ةبعكلاف جالحلا روصنم خييشلا مدخ اديرصنا - ىكح

 هدابعل جرخا ىتلا هللاةنيز مرح نم لق « نيفرسملا بحال هلا ولم ىلاعتو كدابن هلوق ريسفت
 *6 قذرلانم تابطلاو هأم تانطلا - مي“ كن

 تكشام لك خاشع نا "نعاو "لا طيرفتو طارفا ناعوت فارسالا ةيمحنلا تاليوأتلاىف لاق

 . ضئارفلا ىدا اذا لجرلا نا ملعا *لا ةلئعو فرس :ناتلضخ. كتأطخا ام 'تئشام' نمبلااو
 0 "لا نسخ ..ظنع متني نا بحاو

 ةميقلا موي ةصلاخ ايثدلا ةورخلا ىف اونما نيذلل ىه لق  ىلاعتو كرابث هلوق ريسفت

 6 شحاوفلا ىبر مرح امنا لق * نوملعي موقل تاي آلا لصفن كلذك
 هدابع صاوخل بيغلا بيغ نم ىلاعت هللا اهجرخا تالاك بلط نع مكعنم نه ةي' الاف ةراشالاو

 لا ءايلوالاو ءادنالا نم



 مص ١م >>

 6 شياعم اف مكل انلعجو ضرالا ىف ؟ انكم دقلو ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت : 1
 | ىمسرلاديحوتلاقيقحتلا بابرإ لاق خلا باسحالب ةنجلا نولخدي نيذلا فلالا نيعبسلانا ملعاو

 | خلا حراوجلا لامعا الا نيزاوملالخدتال هرسسدق ربكالا خيشلا ةرمضح لاق. *خلا نازيملافلخدي
 "للا لامعالا نزو هدعب .ناك باسملا ىضقنا اذا ءاملعلا. لاق

 أ ؟ انروص مث ؟ انقلخ دقلو * نوركشت ام اليلق 82ىلاعتوكرايت هلوقريسفا 10و
 | 1 ريخ لك, ناتسا ليصحم ىلع ةردقلاو طلسسلاو كيلمتلل عماج لخنل نيكستلا نا ةيراشالاو

 ءاسالا ضعي نار ىوورد اهوكشأ ئدويالو اهردق كت رعيال" نم تلقت اعا*ةمعنلانأ ملعاو
 خا تاناوكلاو تاي "الا كالت دعب هدرطو ملب سعا نع ىلاعت لال أس مالسلا مهيلع

 زان نه ىتقلت ةئما ني انآ: لاق كن سا ذا دحتتالنإ كعنماام لاقإ + نيدجاسلا نم ْ

 "لا هيدجاس ىلع هتليضفو مآ ةيدوجسه فرش نا ةيمجنلا تاليوأتلافو |

 كنا جرخاف اهف ربكشت نا: كل نوكي اه اهنم طيهاف لاق © ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت | ١141١

 رفعجولا لاق . خلا هئايصع درج ال هريكتل هطبهاو هدرط امنأ ىلاعت لاَناىلع هيبثت ةي“الافو
 *لا لاخر كسب! نسعالا امد كنس" ئدادغلا

 مث * مقتسملا كطارص مهل ندعقال ىتيوغا اهف لاق ع ىلاعتو كرات هلوق ريس 9

 5 مهلثامش نعو مهناعا نعو مهفلخ نهو مهيديا ناب نم مهنين ال

 خلا كلمةطساوب هلك امناهنا مسيحصلاو الوا ةطساو ريغب سيلبا ىلاعت سلا لكله ءاءلغلا فلتخاو
 ارو>دم امؤذم اهنم جرخالاق + نيرك اش مهرنكا دجتالو 8 ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت +١4

 © نيعجا مكنم هج نالمأل مهنم كعبت نم
 ذاتسالاابيأ هل تلقف اهيف نفد ىتلا ةليللاىف مانملا ىف ىرقملا نينملا نب ركب ابا تيأر مهضعب لاق
 7 'لا كي هلال عف ام

 امش ثمح نم الكف ةنللا كجوزو تنا نكسا مدا ايو  ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت 44

 * امهل ىدبل ناطيشلا امهل سوسوف * نيملاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت الو

 هذه نع انكر انكي لاقو امين وشو امهنعىروام #8 ىلاعتو كرات هلوق ريسطت 6

 نمل امكل ىلا امهمساقو * نيدلاخلانم انوكت وا نيكلم انوكت نا الا ةرحشلا
 امها وس امهل تدب ةرجشلااة اذ املف رورغب امهيلدف * نيعضانلا
 '*لا لاكشالاو ةروصلا ىف سنالاو نجلاو ةكمالا1 نيب نباب ىلاعت هللانا ملعاو

 ملا امهير امهمدانو ةنْلا قرونم !مهلع نافصخم اقفطو وه ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت 5

 انملظ انتراالاق » نيم ودغ امكل ناظشلانا امكل لقاو ةرجشلا امكلت نع امكهنا

 ضعبل مكّضعب اوطبها لاق * نيرساملا نه نئوكنل انمحرتو انلرفغت مللناو انسفنا

 4 عاتمو رقتسم ضرالاو مكلو ودع

 * نوجر# اهنمو نوتوم اهفو نويحن اهف لاق * نيحوملا 8: ىلاعتو كرابن هلوقريسفنا 1417

 46 اسابل كلغ الزنا دق مدآ ىناي
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 الا سفن لكب سكت الو "ىثلكبدوهو ابرىغبا هللاريغألق قه ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 ه« نوفلتخحمهف منك اب مكبنف مكعج ص مكبر ىلا مث ىرخا دزو ةرذاو رزت الواهلع

 وبا خي_كالاق لا مالعلا كلم ا ٌتاوه مارملا ةيابنو ىنتبملا ةياغ نا لوالا . روما ةيتالاىفو
 4 ههرحو هتييىلا لصيل رافقلاو زوافملاو ةيدوالا عطقي نمم بجعلا لضفلا نب دمحم ٌلادبع

 هك ضرالا فئالخ مكلعج ىذلا وهو 8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفن
 نامزلارذآىف جرخم ) ثيدحلافو خلا دعتم بنذو مزال بنذ نايثذ بنذلازا ريقفلا لوقب

 لا هتقومدآ مد[ىننم دحاو لكل عج وهةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق لا (نيدلابايندلان وبلتجم ماوقا

 نا مكين ايف مول تاحرد ضعب قوف م ىلاعتو كرات هلوق ريش

 ْ 6 محر روفغأ هناو باقعلا عيرس كبر

 مو» لجرلاب ىنؤي ) 0 0 هتواضص ف نادصلا ع تعلن ك0 نات هع

 ىلا جح هنا مهدا نب ميهاربانع - 57 2 1 علا نش ا 0 هاجلاو لاملا ىطعا 1

 لا هلاجو هنسح سانا بحعا دق هجولا نسح باشب ذا فاوطلا ىف وه انيق مارحلا هللا تيب

 «6 صملا ف ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 فرع 4 ميحرلا نمحرلا هللامسب 03 هلوقب هتافصو هتاذ كا دعب ىلاعت هنا نيدلا مي خسينشلا لاقو

 جلا [ تسنآرق مان.: صال ] ىسرافلا ريسفتىف لاقو خلا © صلا )) هلوقب هسفن

 هب رذنلل هنم جرح كردصوف نكيالف كسلا لزنا باتك هه ىلاعتو كرابت هلوقريسفت

 ام اليلق ءالوا هنود نم اوعبت الو كبر نم مكللا لزنا ام اوعما"* نينمؤملل ىَّرك ذو
 هي اهانكلها ةيرق نم كو * نوركذت
 لوقي لا . دباو لزا نيب ام ميمو . دبا مالو ٠ تسلزا فلا . هكدبوكىملس قياقح رد
 | ا ةيئارقلا تايباشقملان م. ةعطقملا فورحلانا هبونذ هللارفغ ريقثلا

 مهءاجذا مهيوعدناك اث * نولئاق معهوا انايب انسأب اهءاخ قه ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت

 نيلسرملا نلئسنلو مهلا لسرا نيذلا نلئسنلف + نيملاظ انك انا اولاق نا الا انسأن

 3 6 نيساف اك 1 ملعب مهيلع نصقنلف

 نوفاحمو مهمجا ىلع فوملا دشا نوناخمو ملس مس مهللا رشحلا مون نولوقب لسرأا نا معاو

 ا مهسفلا ىل 1ع

 43 نزولاو 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفت

 بعللاىلع فوكعلاريثك تاذللاو ؤهلل ةيحاصملا ليوطناك ةددك ك ولمن اكلمنا - ىئور -

 *ملا ةفطن سمالاب ناك ىذلا روخفلا ريكتملل تبحت .٠ نيدباعلا ديز مامالا لاق
 * نوحلفملا مه كئلواف هنيزاوم تلقث نش قحلا ذئمون 6# ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 4 نوملظي انتاياب اوناك امب مهسفنا اورسخ نيذلا كئلواف هنيزاوم تف نمو
 جلا طسقلاب نيذاوم هل بصني دبع لك نال مجلاب هنيزاوم لاق ماو ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاقو
 1 3 قدصلاٍبابراوقحلال اهال ةمايقلامو» للادنع نزولا ةيمحنلا تالب وأتلاىف لاق

 ماهسعل نعأ َك كو 1 4 ةمايقلامو» بص ىذلا نازبملا هربنا هبر لاك ري دواذ

 ا تانسحلا ىلعت ايسلا تحجرف ىناندحا تنزول )اقف كب هللا لعفام تلقف مانملا ىف مهضعب تبارلاقهنأ
١ 

 ) كلاثلا دلغا ت ترس رهف 0

 ا

 ١

 ظ



 م 15 زج
 لكل اليطفتو ناسخا 'ىذلا ىلع اماه ٍتاَتكلا ئسوم اننا مث 9> ىلاعتو كرابتهلوق نيسفت
 ١ هوعساف كرايم هانازتا باتك اذهو « نونمؤا مهبر ءاقلب مهلعل ةمحرو ىدهو ”ىش

/ 

 انك ناو انابق نم نيتفثاط ىلع باتكلاءلزنا امنا اولوقتنا + نومحرت مكلعل اوقتاو

 | دتق مهنم ىدعا اكل باستكلا اندلع لزنا*انا ول اولوقت وا * نيلفاغل مهتسارد نع

 ١ ىزحاس امنع قدصو هللاتاي اب بذك نمي مظا نش ةمحرو ىدهو مكي د نم هس اج ْ

 آ 6 نوفدصي اوناك امب باذعلاءوس اناا نع نوفدصي نيذلا ظ

 | ىنايوا كبر ىنأي وا ةكئالملا مهين أت نا الا نورظني له له ىلاعتوكرابت هلوقريسفت | 18١

 6 كبر تايآ ضعب
 نكت مل هناا اسفن عفتيالا كبر تايآ ضعب ىنأي موب * ىلاعتو كراين هلوق ريسفت 17م

 ظ / نأوولغتم انا اؤرظتنا كق!اريخ اهناعا"يىف,تبسكو ا .لبق نم ,تنما

 ىلع ةي الا هذه قيفوتىف ىلحال تاعقاولا ف ىرادكسالا ادهلاب ريهشلا خييشلا ةرصضح لاق

 ا محنو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق هريسفت ىف ىدادحلا لاق 41 ناهحو ةنلسلا لها بهذم

 ا خلا ةكئالمللا ناريط ةعرس ىف ةعباسلا ءامسلاىلا ارم عفر سمشلابىغ اذا )

 | هك اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلانا 88 ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت 65

 | ةيمجنلا تاليوأتلافو لا نينس عبسب لاجدلالبق ىدهملا رهظي للاهحر ىطويسلا مامالا لاق
 خا ناميالاردب لوبقل احلاص اضرا هبلقو نادنالا سفن ىلعج ىلاعت هللازا ا

 | اوناك اب مهئْش مث هللاىلا مهسما اا ”ىثىف مهنم تسل ني ىلاعتو كرات هلوق ريسغت ٠؟٠
 أ ما 1

 © نولعشي

 لاق لا ةرخآألاف ةحيبق ةروصب روصتي ايلدلاف حييبق لمعو عيفش لعف لك نا ملءاو
 مدع ىلع كلاركشا امرارسا هللاس دق هاديه ةرثذمل اطاخم ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضح

 هنا ىح ىتح ادج لاح بحاص ابوذجم رديح نيدلابطق خسيشلا ناكو لا ةدحالملاب كنارتقا
 ١ 'لا اراح اديدح ذخا

 ىزجالف ةئيسلاب ءاج نمو اهلاثما رسشعهلف ةئسحلاب ءاج نم ي ىلاعتو كرات هلوقريسفنا
 ه4 نوءلظيال مهو اهلثم الا
 حلا ةنسنيثالث ىنفقواو ىبتاع لاقف كبرلعف ام هل ليقف مانلاف ىؤر كرابملازبا نا - ىورو -

/ 

 ا هيف بغرب لب كرتي الث لمعا باوثلا بتر دق عراشلا نا ملعا مكحلا ةلكسا ىف لاق
 ظ لمعينا ىلق تانسح رعب هيلا نسدحا دعلا مم هناسحا لاك نه ىلاعت سانا ةب آالاىف ةراشالاو
 ا ةدحاو ةنسح ديعلا

  ىكسنو ىنالص نا لق * نيكرشملانم ناكامو افشضح ا

 | ترا كالذبو هل كيرشال + نيملاعلاب ر هلل قامو ىاحمو 0 ىلاعتو كرام ةلوقريسفت 89

 | هك نيلسملا لوا اناو

 | 45 ىلاعت هللا ىلا ىجارعم وه ةالصلا جاهنم ىلع ىري_س ىا 4 ىكساو ىالصنا 5 ةراشالاو

 ُنعو خجلا ىلاعت هاوس 0 كف ىرتلا ا.هتمالعو صالخالاو ديىحوتلاىلع تح ةب الافو

 الو داز الب قيرطلاىف ى#نت باش اذاو مارحلا هللاّتب ىلا اجاح ت>رخ لاق رانيد نب كالام

 "لا هيلع تملسف ةلحار



 مه ١6 زعجح

 ظ لقا اقدنف ا ؟نلحرةئاو نيزت 35 لح وا اوفيما اذ: وان ةوز ىلادتو كدا كلوت رع اع
 :4 محرت روفغ كير ناف داع الو غاب ريغ رطضا نق هب هللاريغل ْ

 ا 'عا ةليحتسم ةفيج اهناف ايندلا ةتيمىلا ةتيملب ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق

 ظ مثغلاو رقبلا نمو رفظ ىذ لك انمرح اوداه نزلا ىلعو ثم ىلاعتو كرات هلوق زيسغن
 ماني زج كلذ مظعب طلتخاام وا اياوحلاوا اهروهظ تلمح امالا امهموحش مهلع انمرح

 موقلانع هسأب دريالو ةعساو ةمحر وذ مكبر لقذ كوبذك ناف * نووقداصل انإو مهيغبب

 | ىشنم انمرحالو انؤابا الو انكرشا ام هللا ءاشول اوكرشا نيذلا"لوقبس * نيمزجلا

 نا انلدوجرختف لع نم مدنع له لق اسأب اوقاذ ىتح مهلبق نم يذلا بذك كلذك

 # ةغلابلا ةحملاهللف لق * نوصرخم الا ملا ناو نظلاالا نوعبتت

 2 ةوكللا تون مطقناف اهيفدت وكرملداف ةيدابلاىف ءامرتب لعدرو اريققتي ار لاقمهضعب نعو

 نا نودهثينيذلا ؟ءادهش هلق * نيعمحا مكيدهل ءاشولف قي ىلاعتو كرابت هلوقريسف 116 |
 نيذلاو انتاياب اويذك نيذلا ءاوها عبشت الو مهعم دهشت الف اودهش ناف اذه مرح هللا

 هي نولذعي مهبرب مهو ةرخآلاب نوئمؤي ال

 خا مهسفنا دتعنم ميرحنن ٠ هنولعفب ةيلهاجلا لها ناك ام درو تابيطلا لحا ىلاعت هللازا ملعاو
 هما ريغ ىدن عضنرب ىلاعملا ايا مامالا هنبا دجوو هتدب ىنوجلا دمحم وبا خيفلا لحد اللا نمو

 خا اهنم هفطتخا

 8 4 ]وك رعت النا كلغ مكبد مرح ام لتا اولاعت لق 0 كاع كراس هلوق ريس 7

 5 قالما نم مكدالوا اولتقت الو اناسحا نيدلاولابو
 معلانال هندس رضي امع هن عمثتعام رادقم بطلانه فرعي نا لجرلل بحتسي ثيالاوبا هيقفلا لاق

 45 ناملع

 اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو مهاياو مكقزرت نحت فو ىلاعتو كرابت هلوق ريسغت

 * نولقعت مكلعل هب مكصو مكلذ قلاب الا هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو نطب امو
 6 هدشا غلي ىتح نسحا ىه ىتلابالا ميتيلا لام اوبرقت الو

 اهعسو.الا اسفن فلكنال طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفواو ىلاعتو كراش هلوق ريسفت 119 '

 3 اوفوا هللادهعيو ىبرق اذ ناكولو اولدعاف مللق اذاو

 هلاال لق نازيملاي سانلا لماعي ناكو عزتلاف وهو سانلا ضعبل لاق هنا مهضعب نع - ىور -

 هلراجىل» لخدوهنا رانيدز كلامزعو *ا ىناسل ىلع نازيملا ناسل اهاوقا ردقا ام لاقق ّساالا

 قوةح عرشلا ناريمو رمعلا ليكب اوفوا ةراشالاو خا رانلانه نالبج كالاماي لاقف رضتخا

 "ملا داصتقالا نازيمو دابتجالا ليكب اوفوتساو ةيبوبرلا

 اهقتسم ىطارص اذهناو نو مكعل هب مكمصو كلذ 8: ىلاعتو كرايتهلوقريسفنت ٠

 4 نوقتت مكلعل هب مكبصو مكلذ هلييسنع مكب قزفتف لبسلاوعبتنالو هوعبناف
 ىف لازئال اذلو رعدلانم قداو فسا|نم دحا وهو مقتسملا طارصلا وه انهه ع رشلانا ملعاو

 هكدتنا رب ناققحم ] ىسرافااريسفتلا ف لاق لا ميفتسملاطارصلا اندها لوقن ةالصلانم ةعكرلك |

 خلا انو ىادب نايمالاددركت نيعتم طارص



 مي

 | كال ميدق ن 0 نعمان لل بئاغلا دهاقلا غلب او لقا ل مك ىل تغلب دق 4 ههسلالا ةاكحالا ن 3 م 0 ظ

 ا
 ا

 ْ داجما تضتقا دق ةمحر هل قلان ع هانع مم ىنعي أ ب ا قحلا عامس نم :ناذ الا

 1 5 1 ١
 ا 8 رع ال هيلع اوحمربل قلخا

 39 ' وملاظلاحلشيال هنا رادلا ةقاع هلز وكت نم * نوملعت فوسف لماعىلا مكتناكم ىلع

 + ىكح ا هيلع ملاجام ىلع ىا © مكتناكم ىلع اولمعا ب ةيمجتلا تاليوأتلاىف لاق
 ىث مكلاما لاقف عاتملانم ايش هتيب ىف دم ملو ءارقنلا ضعب هيلع لذد هنا مهضعب

 اولاَتف اييصت ماعتالاو ترردلا نوه 3 م هلل اولعحو 00 ىلاعتو كراس هإ وق نتسبتسفلا ١٠١ه

 ١ وهف هلل ناك امو هللا ىلا لصي الف مهلاكر شل ناك اق "انس اكمل اذهاو مه زب هلل اذه

 ا مهدالوا لبق نك لن ريك كل كلذكو + ناك ام ءاس مهلاكر شى ا لص

 حا ثراخا اللا ذئموب دلو هل سلو رفح ماقو اهعضوم هل تعل و ممر ر ,ةحح هنأ مانلاىأر

 مهردف هولعف ام هللا ءاشواو مهيد مهلع اوسللو , مه و دربأ 89ىلاعتو كرات هلوق ريبسفلا ١١١

 ماعلا 5 مه زب ءاهلقتا ند الا اهمعطتال 0 تاردخاو ماعلا هذه اولاؤو 5 نورتشإ ف

 ا -
 2 ا واما موق اي لق * نرزحعم , اامو تال نودعونام نا 0 ىلاعتو كراش هلوقريست م

 3 « نو ذقرا واكل مهل زجديس هلعءارتفا الع هللامسان و كا ماعناو اهروهط تمرح

 هتنم- نكي ناو انحاوزا ىنع مرحمو ادو ين ف ماعنالا هذه نوطب ىقثام اولاقو

 هي مهدالوا اولق نيذلا رسخ نو دي ماع مكح هنأ يق مهل ردعس وع هف مف

 اولضدق هللا ىلع ءارتفا هللا مهقزر ام اومرحو 556 اهفس 0 ىلاعتو كرام هلوقريستت ١

 ا ب ئدتهم اوناك امو

 ا هيدب نيب اّمغم لازنال ناك هبامحصا نم الجر نا ملسو هلع هللا لص للالؤ سرب نع تود ا

 هرحس سدق رك الا خلا ةرضحع لاق 4 ( انوز# نر كلام ) مالسلا هيلع لاقث

 اباطخ ىدنفا هداتفا خيشلا ةرضح لاق ا جوز وذ وهو قيرطلااذه لخدنم رهطالا ا

 2 -_ أ

 ا كلطلاذبع نا ار خا نيقيلا ليصحت ىف دهن# لب نيدلا بابف حاسيال نا لقتاعلا ٍلعف

 ل

 كراعف كالهلا ىلع اوفرسنا دق هادو 0 اعود كتيب لصا رهظا اذا ىبادهلا ةرعدخلاب
 ١ مان كدب 5
 َحأ هيلا سمالا نك هللا ىلع لكوتتنا

 ١ لخلاو و رغو تاشورءمت انج اش عزا ىذلاوهو هُم ىلاعتو كراش هلوق ريس 09

 اشرفو ةلومح ماعنالا نمو * نيفرسملا بحنال هنا اوفرست الو هداصح موب هقح اوناو

 هيرسا وا: ةيناك 0 ودع مكل هنا ناطيشلاتاوطخ اوعتت الو هللامكقزر امث اءلك
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 ٍ نسالا لب 1 نمو * 3 1 ناشد اما زا ةلع تامتسأ اممانيشالا مأ

 ١ آما نيش الاماحرا هيلع تاتش تاامدا| نيشالا مآ م رد رك ذلا لق نشا 0

 | ىدهءال هللاا رعريغب سانلال اًضالابذك هللا لع ىر 5 نمل الما دال هللا .كصوذا ءادهش

 0 4 هتيم نوح انارالا<< ةمعطلا محاط ىلع ا امر 2 "كل ىجوا ايف دا اا 5 * نيملاظلاموقلا |

 د تح تت ع 0

 نعأ اذا.هرغ 0 اولك هباشتم ريغو اهءاشتم نامر لاو نوسيرلاو هلك أ افلت عد او

| 0 

 2 مارخ. ناك لال قع نلانقا نذللا نو ! نانا ناضل ةدخ ويدخل احلق كزاوت ايل وو اراكمت ١ قل



 مهي 18 عم

 ١ اذا قيّرطلا تلضف# سدقلا تيبإ تدصق لاق نيز": نب, دعاولادبع خيلقلا نكااضيا ا ىحز كم2 كااكلا
 ْ ”ملا ةلاض تنا ةبيررغ اي اهل تلقق ىلا تابقا ةأسعأب

 | لمحم ثح ملعا هللا هللالسر ىنوا ام لثم ىنؤت ىتح ه ىلاعتو كرايت هلوق ريست
0 7 

  نوركع اوناك امي ديدش باذعو هللادنع راغص اوهرجا نيذلا بيصيس هتلاسر
 | حلا زاوهالابفورءملا لحاسلاوحتىلا ديبز نم اموب جررخونانلا ويش ضءبنع - ىور اك -

 ْ درب نهو مالسالل هردص حرا هب دع لإ هللادربب 0 0 ىلاعتو كرام هلوق نيدسفلا ١٠٠

 دك احرح اقض هردص لمجم هلضينا
 خلا بااقلاىه ةيرقلا نا < ابيف اوركميل ابيهرحم رباكا ةيرق لك ىف اذعج كلذكو ) ةراشالاو
 | 0١ ىوقا نامعيالاناك قرا .باجحلا ناك الك ةيمجنلا تاليوأتلا ف .لاق
 | نيذلا ىلع سجرلا هللا لمح كلذك ءامسلاىف دعصي اءاك وج ىلاعتو كرايث هلوق ريسفنت ٠١

 | مالسلارادمهل * نورك ذي موقل تايالا الصفدق اهةتسمكيرطارصاذهو * نونمؤيال

 ظ © نولمعي اوناك ام مهيلو وهو مهبر دنع
 | لا ءامسلاىلا دوعصلا فلك اذا ناسنالا نا ا لوالا ناهجو هيبغتلا اذه ةيقيك ىف مامالا لاق

 / ىلاعتّسانا ملعاو لا ةرفكلا بولق هو ناعالاهيلع قشيام اهنف . ةتوافتم بولقلانا ملعاو

 | ضعب حتفىلا اديج زهج باطخلا نب رمع نا - ىور - خلا رفكلا حبقو ناميالانسخ نيب
 ا 4 امتنع للاىضر هللا دمع هْشبا مهيلع صاو سراف فالآ ةعبرا مجعلا رايد نودع

 سنالا نم مترتاكتسا دق نا رشعم اي اعيمح مهرسشح مويو وي ىلاعتو كرابن هلوق ريسفنت | +٠٠١

 خب يس انني عحتساانير .سنالا نمر قالز
 ١ اهنف نيدلاخ مكيوشم رانلا لاق انل تلجا ىذلا انلجا انغلبو # ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت ١٠٠م

 | 6 هللاءاش ام الا

 | ىف ناضمر ىلولالاق لا للاىلا عجريوبوتي نا  هلاءاشام الا ]) ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق
 ا "لا صالخلا نم اوطنقي مل رانلال ها نا ملعا دئاقعلا حرش

 | ام اضعب نيملظلا ضمب ىلون كلذكو * ملع مكح كيرزا © ىلاعتو كرابتهلوق ريسفت | ٠١4
 ك0 .

 ظ 6 نوبسكي اوناك

 ا *حلا ( هنم مقني مث هب مقتن ضرالا يف هلال دع ملاظلا ) ثيدحلا فو

 ظ 6 مكنم لسر مكتأي ملا سنالاو نجلا رشعماي ْوَع ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 ١ نما ملعا 4 ىتابرلا ضيفلل لباقلا ىناحورلا ىرطفلا دادعتسالا ىسفم اةلطم مظلانا ملعاو

 خا مهنجنم نوكي نا لمتحي مهيلا لوسرلا نكل قافتالاب نوفلكم سنالاو
 0 اولاق اذه مكموي ءاقل مكتورذنيو ىنايا مكيلع نوصَه © ىلاعتو كرام هلوق ريسفت

 | كلذ * نيرفاك اوناك مهنا مهسفنا ىلع اودهشو انئالا ةويْلا مهتيغو انسفنا ىلع اندهش
 ا 6 نولفاغ اهلهاو لظب ىرقلا كله. كبر نكيملنا
 | دب الا ةيلوفطلا ىف ىناودملا ظحلا ءافيتساب دسفيال ىناحورلا دادعتسالا ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق
 ) ايندلا هذهىف سانلا هللاههر ىرصيلانسحلا لاق خلا لقعلا ضيف لوبقل ادعتسم دبعلا ريصي نا
 'لا فانصا ةس# ىلع

 /٠٠١ نولمعي امس لفاغب كبر امو اولمت امن تاجرد لككلو 8 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت * |
 نم ك أشنا اك ءاشيام مدعبنم فلختسيو مكعذي أشي نا ةحرلاوذ ىنغلا كبرو |

 اد 5 5 0 1 َح ةيييع 9 هم ع 5 فدع ل تح كل هل دك
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 همم

 تجح لاق صاوخلا هاربا نع 0 :ا 3ع اذا نجلانم ءر لا نب رقنا ا ملعاو

 الصفم باتكلا مكلا لزنا ىذلاوهو امكح ىتتا هللا نيفقأ 3 ىلاعتو 0 ل
 * نيرتمملا نم ننوكت الف قلاب كبرنم لزنم هنا نوملعي باتكلا مهانبلا نيذلاو

 3 الدعو اقدص كير ةلك تمنو

 ه6 ملعلا عيمسلا وهو هتاملكل لديمال قه ىلاعتو كرايش هلوق ريسكت
 خلا هريغ ىلا هنع لودع الف سانلا نيب ةيلاغلا هتحو ىلاعت سا مكح نآرقلا نا ةينآلا لوصحو

 معا ال لاقق ةلأسهنع ىبععشلا لثسو لا اهحالصاو سفنلا ةيترمب ةقلعتم ةيآألا هذهنا ملعاو
 'لا نيقارعلاهيقف تناو ىحتست الأ ليقف

 نوعبتي نا هللا لبس نع كواضإ ضرالانه رثك ١ عطتناو 8م ىلاعتو كرابتهلوقريسفت
 * نبدتهملاب معا وهو هلابس نعل ضي! نم معا وهكيرذا * نودرخ الا مهناو نظلاالا

 هللامسا ركذام اولك أتالزا مكلامو * نينمؤم هتايأب منكن ا هيلعهللا مسا ركذ امن اولكف

 ه6 مكيلع مرح ام مك) لصف دقو هيلع
 لا هيف نوعزاني الو ىلاعت ّشامسا ىلع خيذ ام لكا نوحيدب اوناك نيكرشملازا مامالا لاق

 مع ريغب مهئاوهاب نولضيل | ريثك ناو هيلا متررطضا ام الا 8 ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت

 0 نيدتعملاب معا وه كير ١

 لوابم ْنعَو خا ىروه لها ةلقلالها ن نه اهوحنو ةعيشلاو ةلزع هللا عاونا ىلع ىوهلا نا مل

 2 زوللاو دولا نوبعلي نايبصلاذا ةرصبلاعراوش ضعب ىف مو» تاذانا ادب لاق ىلاعت اك

 'لا ©« نينمؤم 5 مك نا هيلع هللا مسا ركاد اعبر اولكف ف ىلاعت لوقف ةراشالاو

 نورزجس تالا وسكي نيذلازا هنطابو مثالا هاظ اورذو 8+ ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 هك نوفرتش اوناك اع
 جا قاحور بلق وه انطابو قامسج ندب وه ايهاظ ناسنالل قلخ ام ىلاعت للازا ةراشالاو

 نيطاشلاناو ا 2 0 ْ 0 5 00 : ىلاعتو 0 ا

 11000 لي طوال 0 0 0 الة راغألاو

 هايحاف امم ناك نموأ 2 ىلاعتو كراس هل ىف وف ريسقلا

 | انا ةزاشالا فابرا' ضءب لاق 32 رسل ىف هنرتخا هلابارش منذما تنك يبان .ةيلعت ل
 "1| هيلع هاك نما و

 || رسل تاكل عقب هلك وك سانلاىف هب ىشمع اروت هل الع>و قع ىلاعتو كرام هلوق ريسفت
 2: .٠ : هم 5 -
 هي نولمعي اوناكام نيرفاكلل نيز كلذك اهنم براخم

 ناك ام ىذلا قيفخلا ىحلانا ملعاو خا قحلا ةبحمب ةايحلاو سفنلاىوبب توملا ةقيقحلا بابرا لاق

 أ مهل لمنال قلد خل اةيامالاو 8وترقزل انا خيشلا لاق خلا ىلاعت ٌتاوه ادبا توعالو اتم

 اذهىف تنا ع ذنم هتلأف بهارب ترمس لاق لات هللاهمحر ديز نب ' دحاولادبع نعَو خا راف

 2 نرفعو ميرا ذم لاق مضوملا
 _ 5 أ ّ-

 || اهفءاوركعل اقوم ارباكلا :ةيرق لك ىف انتلعج :كلانكو : هه« :ىلاعتو ؛كزانن هلوق“ريسفت

 0 و نا اولا ةبا مهتءاح اذاو 1* نورعشل امو ميش الا نوركعامو

 ادي 2

 1 ت0 و 5 تك ا ا 7 1 19 0 تدلل ا ا هش كح كا تا 2 هس هس سسام هس هس دهسا



 | ةؤرلا مهضعب كام ا اعلان م اخ كف 1 "لالا معو ليتك عول < ن ءاكالاف مامالا ل اق م“:

 مهملع ردقىلع انتل ةلسوو ةرحِس س دق .ىدتذأ جانت ريهشلا خيشلاة رمض> لاق حا ةفرعملا نمىلعا

 ىنف نم نا اذه نم رهظف لوقا ا مهنايعو مهتدهاشم ردق ميركوري مهلالدتساو |

 0 لا هتيوهو هتنرمثب نع لحمضاو هلاعفاو هتافصو هباذنع ْ

 . ايلعف ىمعنمو هسفالف رصبا نش مكبر نم رئاصب مءاجدق 9 ىبلاعتو كزابن هلوق ريسفت | ١

 6 تاي آلاف رصن كلذكو * طيف مكيلع انا امو
 ا خا بويغلاىف ةعدوملا قئاقحلا اهي رصبي هيلقل ةريصب دبع لكل ىطعا ىلاعت 8 ةراشالاو

 ظ ا عا * نوملعل موقل هندنأو تسرد اولوقيلو ف ىلاعتو كرات هلوق ريسفت م"

 | كاثمج امو اوك ام هللا ءاشولو « نر شلا نع ضرعاو وهألا هلا ال كير نم كنلا

 ْ 6 لكوب مهيلع تناامو اظيفح مهلع
 ١ خانيحلاضلابح ةداعسلا ةمالعو .لمالالوطو ايئدلابحو بلقلا ةواسقو نيعلادوج ةواقشلاةمالعو

 هو ةيعكلا راتساب ةقلعتم ةيراجم اذا فوطا انا انيب لاق لا همر ٌحاسلا بلهملا مهاربانعو

 | هيرب نا ىلاعت تاَلأي ناك دابعلاضمب نا - ىح -: "لا ىلق ىلع تددر الأ كك كبحم لوقت
 "هلا كلذ الا ىبأف ةيفاعلا هسلالأسا هل ليقف سابا" |
 | رغب اود هللاوسسف هللانودنم نوعدي نيذلا اوست الو » ىلاعتو كرات هلوق ريسف م |

 | ةيالافو خلا هلقاخ ام ىلا موق لك.ةلالدو خييلبتلا الا مالسلاهيلع لوسرلا ىلع ام هنا ملءاو
 | 'لا ايكرت بجو ةحجار ةيمءم يلا تدا اذا ةعاطلانا ىلع ليلد

 | امم مهئبابف مهعجرم مهير ىلا مث مهلمع ةما لكل اننز © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 | 0 نولمعي اوناك ا

 راهلاموصي هجولانس> باش ىزاوج ىف ناك لاق هلاهمحر ريرضلا ركب ىبا خيفلا نعام ىح د

 *لا توكلملا فاثكتا نم ريخ سفنلا بيع فاشكتا رابكلا ضعب لاق دقو  :حلا رظش.الو
 ' نضءبنعو خلا لوقلا لها لامعا نيلوبقملانم < مهلمع ةما لكل انيز ر) ةيمجنلا 5 وأتلاىفو

 خلا ةدابعلا اهتنضا دق زومم ىناجف تناك لاق نيحلاعلا

 لق اهم نتمؤمل با مهلداج نال مهناجا دهيج هللاب اا 0 ىلاعتو كرام هلوق ريسفت م |

 ا 8 م ةراصباو مهل دفا ب اش و *ن ودم و د ال تءاح اذا ما" كر عل امو هللا دنع تايآلا عا |

 + نوهمعلا مهئابتط ىف ص ردو 1: وأ 2 0 ىلاعتو كر راس 0 ريسفلا مى

 نيثالثلاءازجالا نم نمانلاءزجلا .
 ظ يلع يح رقولا مهلاكو و ةككالملا مهيلا نر ولو يا 5 هاوقا 0
 0 1 مهريكا نكلو هللاءاشي نا الا 0 اوناكام البق ىشلك

 ىشل

 | ا مومسلا ورورطا ةريثكا هئسر تناك و .ندسلا نم ةنس تحح نات نلاعأا صضعءب نعو ما

 ظ ىو 0 مالا نيطاشش اودع ىأ لك انلعج كلذكو م ىلاعتو كرات هلوق ريسفت م

 ا يع كنا د كير.ءانث ارو لوقلا فرخز ضعب ىلا مهضعل

 5 نوفرت رقم مش م اوفرت رقيلو هوض 2 ةرخ 2 نذلاد دوا ةنلارزرالظلاو

 *لا ءادعالا ىدعأ ى 2 0 وسلاب 08 رامالا نسفنىلا سنالا ناطيش ىف ةراشالاو
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 م ٠١ رجع

 19 مي رج كا قل © يدار اومتح دقو باز ردد رباعجب مموددسم

 | عطقت دقل ءاكرش مكف مهنا متمعز نيذلا كءاعفش 00 امو كروهظ ءارو مانلوخ

 6 نومعزت كام كع لضو مى

 تعمسدقو ىفايلا لاق جا ءاقدصالاو دالوالاو لهالاو لاملانه ةعبرا ءادعا ناسنالل نا زعا
0 5 3 

 خا افينءاق دواب وصريقلا ىف عمس س انلا ف رصناو ىنوملا ضءب نفدال هنا نقلا دالب ضعب ىف نيطاصلا ضعب نع

 ع تاك 215 . ١ 11 سل ا داس او ل ل اع الت 1

 2 ٍ ١ نم تيما
0 

 ١ ةراشالاو كر ايندلا تاخد ىا (( ىدارف انو.تثجدقلو رف ىريشقلالاق

 ا 1 مثدب رفتلاب مث دينرجتلاب :نوكي' هللاىلا جلا نا

 انكس لبللا لعجو حابصالاق لاف * نوكفؤت ىتاف هللا مكلذ #8 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 86 موجنلا مكل لعج ىذلا وهو * ماعلا زيزعلا ريدقت كلذ انابسحر مقلاو سمثلاو
 خيشلا ةرضخ لاق خلا هلللالا هلاال ةلكىف ةتيلا فورحلاىون نم نامالا لحم جرخم ةراشالاو
 خا راونالا ملاعن٠ وه اعاو هسفننهغ سيل رمقلاروت مس ينرت ىدنفا هداتئاب ريهشلا

 وعل تاب الات دق رحبلاو ربلا تا لس ق اهم . اودتهتل ؛ 2+ ىلاعتو كراس هلوق ريسفلا

 تاي "الاناناصف دق عادوت سمو رقت ةدحاو سفن نم ل ىذلاوهو ّ نوملعل

 6 نوهقش موقل

 ما نايالاف بيج ولالا ىلا 1رلا لها اوعدنت وعيدبلا تلا عنصن ,عحصفت ةيسفنالاو ةيقاف" كلك هلا هذه ء

 ”ىشث لك.تاسع . ةنادج رخاف ءام..ءامسلا نه كزنا ىذلاوهو تح ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 5 لخنلا نمو اكارتم ابح هنم جرخم ارضخ هنم انجرخاف
90 

 نامرلاونوتيزلاو بانعا نم ا ةيناد ناو ف يما ىلاعتو كراش ه] وو وق ريسفلا

 3 نوُمؤي موقل تاي آل كلذ فنا هع و رك اذا 1 1 4 هباشتم ريغو اهبلشم

 5 مهقلخو نما ءاكرش هلل اولعجو 5 ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 لاقو مهدحا ىلا تفيلاف مومعبتف ءايلوالا نم ةعسنت مالسلاه.لع ينلارقدنع تيأر لاق مهدد نعو

 خا ىحل مكعم ريسأ تلق 55 نإ

 * نوفصي امج ىلاعتو هن احعمس !ءربخب تانمو ننس هل اوقر حو : 3 ىلاعتو كراس هلوق رع تشات

 لكب وهو ' ىشثلك قلخو ةيحاص هل 8 مو دلو هل وكي ا ضرالاوتاومسلا عيدب

 54 ا 6 5900 ١ ٠ 9 ل اي
 0 لكو ىثلك ىلعوهو هودبعاف ىثلكقلاخوه الا هلاا مكبر هللا م * ماع ىث

 ىلاو روصقريغ نم امان ءافو هيلا لكو اع ع ىلا مع ليكولاو وه رمس س ل3 ىلازغلا مامالا لاق

 دان اغلا "نا
 ل 20 ل ا ماا

  ريخلا هطللاوهو زاصبالا كردي وهو راصبالاهكردتال له ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 عاونا اهبابرثال بولقلا ضرا نم ةيادهلاو فطالا ءامب جرخا ام ىلاعت هللازا تاي نا ةراشإلاو

 خلا هب ةطاحالاو “ىشلاهنكى نع فوةولاوه كاردالانال ةيؤرلاريغ كاردالانا ملعا :'خ؛ تالامكلا

 خلا رمقلاو سمشلاةيؤرب ةهيدملا ةينانجلا ةيؤرلا نايبىف ملسو هيلع ّتاىلص ىلا راذا اذه لث٠ فاو

 راطيالاالو ةيهاظلا راصبالا ال تاندحلا هقدلتال ىا راصي الا هكردتال : ةيمحتلا تالي وأتلا ىف لاذ

 خلا ةفيتح ىباك فلسلانم نيذك نع ءاتيكح دقف ماخلاىف ةيؤرلااماو خلا ةنطابلا
 سس ا دمع ب م



 مج هبال

 كلذكو نورهو ىسومو فسوبو بوباو ناملسو دؤاد : ىلاعتو كرات هلوقريسفن ١
 عسلاو ليعمشاو + نيملاصلا نم لك سالاو ىسعو ىو 0 # نينسح لا ىري أ

 © مهتايرذو مهمابا نمو + نيملاعلا ىلع انلضف الكو اطولو سنوتو

 ظ كلذ +« ميةتسم لارض ىلا مهانيدهو مهاستجاو ,مناوخاو قم ىلاعتو كرابتدلوقريسفت 1

- 

 كلوا. 2 نولمعن اتاك ام منع طل ارك ريشا فلو داع وم افي نع ىده هللاىده

 اوسدل اموق اهم انلكو دقف ءالؤه اه رفكي ناف ةوبنلاو مكحلاو باتكلا مهانيتا نيذلا

  هدتقا مهدهف هللاىده نيذلاكل وا + نيرفاكب اه
 تاليوأتلافو لا ماللامهيلع ءايبنالا عي+ لضفا مالسلاهيلع هناىلع ةيتالا اذهب ءاملعلا جتحاو
 'لا هتاذ ىلا هتانصب ©« لامهاده نيذلاكئلوا ) ةيمجنلا

 امو * نيملاعلل ىركذ الا وه نا ارجا هيلع مكلفساال لق 9 ىلاعتو كرايش هلوق ريسفت +

 ذب ءاحىدلا|تاتكل [لززتا نملق :”ىشزم زغب لع ,هتلازتاز اق“ |قآأو ذا: ار دق قد هقااورودق

 اوملعت ملام متءاعو اريثك نوفخمو اهنوديت سيطارق هنواعج يان و .ادوث نوم

 | ءانازتا باتك اذهو * نوبعلي مهضوخىف مهرذ مث هللالق ف ىلاعتو كرايت هلوقريسفت

 ةرخ الاب نوئمؤي نيذلاو اهلوح نمو ىرقلا ما رذنتلو هيدي نيب ىذلا قدصم كراس

 ْ © نوظفاحم مهتولص ىلع مهو هب نوُسْؤي
 ١ ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق ا مهم ر ىلا مهوعدب ناب ماوعلا ىلع ؛كرابمز) ةيمجتلا تاليوأتلا ف لاق

 *لا قاثيملاف بطاخلاىه تلا بلقلاف ةعدوملا ةرذلا ىه ىرقلا ما

 ا ىتاثلاو خلا هتاذهةكرابتعاب هكردي الو قلاحلا ردق ردقبال قوالانا لوالا . روماتايآالافو 6

 | للازا) ثيدحلا ىف ةئسحلا دصاقلاىف ىواخسلامامالالات حلا لوزنلا ببسىف فرع امك نمسلا مذ

 نيببطتملا عم ادح محلا ريعك لوالا نامزلا ف كلهناك ىبفاشلالاق مث جلا ( نيسلا ربخلا هركي

 'لا اوردق اف اليلق اذه ىمل ىنع فخم ةليح اولاتحا لاقو

 اهتراشاب ةي“آلاف "لا تاراشالا لهان٠ تارابعلافئاطل نم « هتنلالق © ىلاعت هلوقىف ام ثلاثلاو 3
 لقاعلاىلمف حلا وهلو بعل هناف هاوس امع عطقتيلف ىلاعت هّللاىلا لوصولا دارا نه نا ىلع لدت

 2غ دامو مهئاعدىف ديزتسيل ةّشاتشلا ىلايالاو ةيفيصلا مايالال ئاواف نآرفلا ممُعَىَح دهتجمنا

 لأس خحلامارح هيلع ىهفةيارجلا ذخأيل لعتنمنكل و لالح هل ىهف لعتيل ةيا رجلا ذخا نمةيدمحلارارسالا ىفلاق
 حلا توصلانسح ”ىراق توص نمقراان وص تعم سام مدحالاتف مهدنع توصلاقرا نءدهن اسلج ضعب رجاجحلا

 مو - 11 ىحوا لاق وأ ابذك هللا ىلع ىرتفا نم مظا نمو و 83ه ىلاعتو كرات هلوق ريسفت 11

 توملا تارمع ىف نوملاظلا ذا ىرت ولو هللالزنا ام لثم لزت أس لاق نمو 'ىث هيلا حو

 ا : 03 ؟ مهيد اوطساب ةكرالملاو

 ْ | نولوقت منك اب نوهلا باذع نوزجمويلا م كفنا ارجو © ىلاعتوكرامتهلوق ريسفغت 4

 3 0 هنايا ن منكو قحلاريغ هللا ىلع

 | تارطخ هللا نم مهل تالاثللاو ديحاوملا راهظاو تاقعزلاو 00 نؤارب نيذلا نا ةراشالاو

 هنا" تاصنلا ضب نع 'ا(ىحو 2 تزل تارسملاو تاؤفازلا »الإ "تلات :اهنللا نبل رتل ؟ تاون

 لا | ةءيظع ةيح هيف اكدت راد ان املف تام

 م5255 ه2 52552525ظ5-:525252:1:5:-5-5 خم لال ل ا ا يلا يبرر ا ا تذل



 مدي م رع>

 توي

 هنوعدب باحا ها شيالاف نيطاشلا هنوهتسا 0 هللا 0 ذا دعب انباقتعا

 ةواصلااومسقاناو * نيملاعلا برل ملسنل انيماو ىدهااوههللاىدهنالق اننا ىدهلاىلا

 موبو قحلاب ضرالاو تاومسلاقل> ىذلا وهو + نورشحت هللا ىذلاوهو هوقتاو

 6 قحلاهلوق * نوكبف نك لوي
 ةلاغال هبذجم ةيانع هل هنم تقبسو هتياده ىلاعت هللا دارازهو اهلوبق لكشملاو ةلهس ةحيصتلاا مث

 *لا هتطلبو هيهاظىف هل حصان باب ىلا

 وهو ةداهشلاو بيغلا ملاع روصلاىف خفني موي كلملا هلو 8: ىلاعتو كرايث هلوق ريسفت
 -6 ريبخلا مكحلا
 هعضاو وهذ ليفارسا هاطعاق روصلاقلخ ضرالاو تاومسلاقلخ نه هللا غرف ص ثددحلا قو

 ا (عّوي ا مد شزرقلاىلا ١ هربصتبا :ضخاش#هلف ىلع

 كيرا ادهن نان[ لع اهوا ةهسال مهاربا لاق ذاو 0 ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 كارشلال اهأ قيرط داسف ىلع رامي ليا هناسلو ناقرعال هيلق ملس ال تماس مهاربا نا لعا

 حدشال كلذو ارفاك ناك رزآ ناىلع هي 6 تلق لفك _ماتصالا : دابعن] معا مْ لا نايغطلاو

 كولا لهنا نع تيسر وحنا «قورو 27 ل ملسو هيلع للأىلص اني" بسن نأشؤ

 خا هتببجىلا اهنيبج نم ى خا هتب مح نمإ ىدمجلا
 6 ضرالاو تاومسلا توكلم مهاربا ىرن كاذكو ل ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت
 *لا تيملازم ىحلا جارخاىف هتردق رهظا ىلاعت سانا ةي آلاف ةراشالاو

 لاق اكوك ىأر لللا هيلع نج املف * نينقوملا نم نوكلو #8 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت
 43 لفا املف ىبر اذه

 لا ةثالثلاداعب الا نم هلامل ىنامسجلاب ةرات هنعربعي !ىهاظ ملاعلانم ' ىث لكل معا + ةيمجنل!تالب ب وأتلا ىف لاق

 قد اهيل امذاي رمقلا أر املف + نيلف آلا بحا ال لاق © ىلاعتو كرات هلوق ريسفت

 زاب لعل أر املفا + نيملالا موقلا نم نتوك أل د ىده مل نل لاق لفا املف
 ا « نوكرشتامم ”ىرب ىلا موق اي لاق تلفا املف ريكا اذهىبر اذه لاق
 نوجا هلو ؟هموق جاو + 'ناكرتفللا ني.انا"اهو اقييخ ضال تاومئتل ار طف ىذلل
 «املع”ىشلكىبدعسو ايش ىبد ءاشيزا الا هب نوكرسشتام فاخا الو نيدهدقو هللاف
 مكنا نوفاختالو كرش هوا ككو « نورك ذتن الفا © ىلاعتوكرابن هلوقريسفت
 * نوملعت متلك نا نمالاب قحا نيقيرفلا ىاف اناطلس مكيلع هب لزني ملام هللاب متكرشا

 انت كلتو « نودتهم مهو نمالا مهل كئاوا لظب مهناما اوسبلب مو 8 نيذلا

 #*“ ملع مكح كير نا ءاشن نم تاجرد عفرت هموق ىلع مهاربا اهاننتا
 4 مها ةاقرم 55 هلاعفا ىه ىلا تايالاب ققحم ىه اعأ نات ّللاىلا قولا بو ةزاشالاو
 خلا ىسعن لباب رهشرذ تشادودب قلعت نيمزىور ”ىعاشداب هكنانتكنب دورع هكمدروا ملاعم رد

 نم انيده احونو انيده الك بوقعيو قحسا هل اننهوو © ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت

 « هتيرذ نمو لبق
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 مديلات

ك 5ك 290 رابنلاب مح رحام رعبو لع اءالاب كيرا ىذلاوعو ل 7 كادت 57
 / هيف م

 0 اهناعقلا وهو 550 ا مكتفي مكعج صم هبل هلا ىعسم لجا ىضقبل

 « ةفنح مك 3 لسريو هدابع

 © نوطرشبال مهو انلسر هتفوت توملا دخلا ءاحل اذا نحن 2 ىلاعتو كزانت هلوق ليست
 تااينلا دلت الا تالا اعدقح|كشنكت ىن ءابتلا نيكتلمو لدللاب م انمدحاو لكىلعنا ريجخلاىف درو

 ا لامشكا بحاص ىلع ريما ني ![تحاصو

 عرسا وهو مكحلا هل الآ ق قحلا مهيلوم هللاىلا اود دم ل 3 ىلاتو كدابت هلوق ريسفلا

 9 خخ نم لق * نييساحلا

 اماو ضرالاهجو ىلع نوكيال باحلاو رشحلانا معاو 4 نازيملاىلع ماسلا مدقف اهريداق»

 خا ةضفلاك ا 0 ىو ةلدملا ضرالاىف نيك

 انحا نال ة هيفخو اعرضت 0 رحيلاو ريلا تاملظ ن نم © ىلاعتو كراش هلوق ريش

 * نوكرمشت متا مث برك لك نمو اهنءمكم_ هللالق * نيركاشلا نم ننوكل هذهنم
 7-2 ب 7 . 2 5 -
 بلي وأ مكلجرا تحن ند وا مكقوف نم ابادع مكللع ثعس نأ ىلع رداقلاوه لف

 30 * ضعإ ساي مكضعإ قيديو اعيش

 لكىف رهظي مالا هلع حون نافوط ريثأت ىوسوولا لما هداتفاب 00 مهد لاق

 :ا ةدحاو ةره ةنس نيثالث

. - - 2 1 1 - 
 كموق د تا نوهقش مهلعل تان آلاف رصن 3 كك ظنا ىلاعتو كرامدلو 49 رئاسمتلا

 .٠ 2 _- .٠

 3 نوملعت قفوسو رداسم ّق لكل # لك كلغ تدل علق قاطاوهو

 وه رحلاو ماسجالا وه ربلا نا ةراشالاو خا ( نوءاطلاو نءطلاب ىتعا ءانف ) ثيدحلافو

 جالحلا نم ىرج دق ناكو اولاقت خلا ماسجالا ىلا ةبسنلاب ةيلارون تناكناو حاورالاف حاورالا

 همد لحم ىئناف رمع ىلا ىذاقلا ةرمضم ردتفملا يزو سابع ّنب دماج سا# ىف مالك هرس سدق

 'لا كاذب هطخ بتكو

 ىتح مهنع ضرعاف انني ىف نوضوخم نيذلا تيأر اذاو 82 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 5 نإ ”ىملاظلا موقلا عم ىر 5 ادعب دعشا اف ناطبشلا كنسي 2 هريغ ثيدحىف اوضوخ

 ىذ نكلو 5 مهباسح نم نوقةّس نيذلاىلع امو 0 ىلاعتو كراش هلوق ريسفن

 | هب ركذو ايندلا ةومحلا مهترغو اوهلو اعل مهنيد اوذكا نيذلارذو * نوقتي مهلعل

 6 اهنمذخ وبال ل دعلكلدعتناو عيفشالو ىلو هللانودنم اهل سيل تدسكاع, سفن لست

 بادعو م2 نه بارسش مهل ا اولسبا نيذلا كئاوا # 0 ىلاعتو ران هلوق ريسفت

 4 نورفكي اوناك امم ملا
 نعو خلا ملالاباذعلاوهنرفكلا ةبتاغو رفكلاوه ابمءازبتسالاو ىلاعت هللا تاي اي, بي ذكتلا نا ملعاو
 ائيلا سولجلار ةكركنا هلتلتق ىطغمههجو فصنو !لا سولجلارث.كي لجر ناك لاق ىرازفلا قا>ساىنإ

 نيذل لا عمةسل انا قداصلا با اعل حمل هال هنا ىلا ةراشا تاياالافو خااذهىلعىعلطا ىعنمكهجو فصنو

 تجرخ لاق فنحالانبٌساديعزنءو خامممزب ىبرتلاىوساهنممهل ظحالو لاجرلالاوحاىفزوضوخم

 3 2١ كلدالله ىللاقق ىرصملا سنو» نب ىديءىل ارفق هرس سدق ىدايدورلا ةرايزل ةامرلادبزا رص٠ن

 | اي ) لاتف ةئتساز ردتع توملاك لم ايف هدوعل ضار ىلع لخد أل وسر نا ربخلا ىف 86 -

  راهظال نزولاو لامحالا ريدقتل ةبساحم لا ءاملعلاضعب لاق "عا ( نمؤع هناف هب قفرا توملا كلم

 1 ا ةرتج اج تاس هس سس سجس هس ب تق سس ص سس اس سس



 مهي * قع

 | لوقا ال لق ) لاقف مهلوقع ردق ىلع رافكلا ملكي نا مالسلاهيللع. هيبب' يما ىلاعت هللاذا ةراشالاو *ه |

 21 تا نازح ىدنع مكل أ
 لاق :لا قئاقحلا ناب ىنعي .« رارسالارذبتالو 0 روطالا هرس سدت ريك الا خيشلا ةرضح ا 0

 شيرق ءاسؤر نا - ىور . 'ا لوله اذاف رياقملاىلا امو» تجر هرسسس دقىطقسلا ئرسبلا |

 رامعو ب.هص لثم نينمؤملا ءارقف فيردلا هسلجم ف مار نيح مشو هيلع هللا ىلص هللا ل وسل اولاق

 | 'لا مهريغو ناملسو :لالبو بابخو ا

 نم امو ”ىش نم مهاسح نه كيلع ام هيجو نوديرب قه ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت مخ
 6 انف كلذكو + نيملظلانم نوكتف مهدرطتف ”ىشنم مهاع كباسح 2و 1 1 . 2 2 1

 | هللا سيلا انني نم مهملع هللانم ءالؤهأ اواؤقبل ضعبن. مهضعب وه ىلاعتو كرايم هلوقريسفت 6
 ا * نيرك اشلاب لعاب

 حا لضافلاب لوضفملاو لوضفملاب لضافلا ىنعي (/ ضعس مهضعب انتذ كل ذك و ةنمح اثاليوأتلا ىف لاق ا

 ما اتساةجو ةسر تدازا هكمدروزا زارس الاف كود ] ىدراقلا هريس قف ىشالا لف ظ
 05 مكلع مالس ىلقف انناي اب نونهؤي نيذلا كءاج اذاو قم ىلاعتو كرات هلوق ريسفت مم | 7 اند“ يلوا ثا هو لا 0 5 5 3 3 ا

 ا نبرجاهملاءافعض نمر فن يف تسلح لاق ىردحلا ديعسىبانءو ءارقفلا لضِؤنايب ةعركلا هي الاىفو

 اوس مكنم لمج نم هنا ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك 9 ىلاعتو كراش هلوق ريسفت ©
 نتسنلو تان اذا لصف كلذكو 3 محر روفغ هناف حلصاو هدعل نم بان مث ةلايع

 هك نيم رملا لدس

 لا.( دانع نم ءاش[نم كب مجراىحرتنا اما ) ةنجال ابر ثيدحىف لاق ةيمجنلا تالي وأتلا ىف لاق

 كلهدسي ون ىصتلذ ونرب كالهمرك ا هكمدومرف للاةمحر ىريشقماما ] ىسرافلا هريسفت ىف ىنشاكلالاق

 ركاذت 2 هنالك وقع هدشو بوثذلا حبب الوا رك ذت ءاملعلا لاق لا دسن لإ تب تهز ارب

 ١ كلذ ىف كتا.ح ةلقو كفمض
.١ 
2 
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 عبتا ال لق هللانودنم نوعدت 0 لااا تيكر الق ذه ىللاعتو كرارت هلوق ريسفت مع

 : ىبر نه ةْس ىلع ىلا لق * نيدتهملانم انا امو اذا تللض دق ك ءاوغا

 «نوكت ةالصلا هذهنا هنم مهفنيال هتتص ريدقت ىلع ثيدحلااذهنا دئاوفلا هذه عماح ريمتثلا لوقب
 ١ ّللاوص هللالوسر ىلا لجر ءاج هنا بيهرتلاو بيغرتلا باتك ىفو لا هته تافام ميم ءاضق
 خا انالث وا نيته هابونذاو هايونذاو لاقف سو هيلع

 | صّمي هلل الا مكانا هب نولجعتست ام ىدنع ام هب متذكو #: ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ١

 | مكشيو ىب سعال عقل هب نولحعتست امئدتغ نأ ول لق * نيلصافلاريخ وهو قحلا

 | * نيملاظلاب عا هللاو
 ىوهلا نا ملعاو خلا < مءاوها عبتاال لق ) ىلاعت لاما ا” ىوهلا ميتال نا لقاعلاىلعف |

 ا سفنلا حالصاب ةقلعتم تايتالاف سفنلا فاصوا نم

 رحبلاو ربلاىفام معو ؤهالا اهملعبال بيغلا حافم هدْيغو 0 ىلاعت وم كرام هلوق ريشا 53

 هم ضرالا تاماظ ىف ةيحالو اهملعي الا ةقرو نم ظقست امو

 حلامهفوحخغ وهو ىدوهي مايالا ضعب ىف هيلعرف مهظعيو سانلاىلع ملكتي اك نيغاصلا ضءب نا -ىكح-

 ١ 0 نيم ةناتك ف الا ساي الو بطرالو 0 ىلاعتو كراش هلوق راش 1:

 ىذا ده جلا هلابسانمابيغو "ىلا كلذ بسانت ةداهش تانروكملا نم ”ى لكل لعج ىلاعتّشانا ةيآلا ىف ةراشالاو
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 مكلاتما«مثاالا“ هيحاتم يطب رئاطالاو لضراالا ىف .ةيادن ماهو قو 'كاعتإل كوانت هلو رس

 6 نورشحي مهيد ىلا مث ”ىت نم باتنكلاىف انطرف ام
 هنف مكيجا.الار ىف نع ىولأست ال لاق مارجلا دجسملا قرراشلاج .ناكو فاشل مامألا لاح ىاندإ -

 "لا ىلاعت هسا, ناتك نه
 | هللاًأشي نم تاملظلا ىف مكبو مص انتايآب اوبذك نيذلاو 8 ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 ه6 مقتسم طارص ىلع هلعجي أشي نمو هللضي
 | ترمال ةما بالكلا نا الول ) ثيدحلافو اضيا متالانم ناسنالا ريغنا لوالا ٠ روماتاي الاىفو

 | هيلع ىنلا لتق ىلع اوعمتجا ةكم رافك نا - ىور - لا ( ميم دوسا لك اهنم اولتقاف اهلتقب
 | ١ لا سيلبا مييلع لخد ذا كلذك مهائيبف مالسلا

 | هللاريغا ةعالا مكتناوا هللا باذع مكلا نا مكتيأرأ لق له ىلاعتو كرايت هلوق ريسفت

 | ام نوسنتو ءاشنا هيلا نوعدت ام فشكيف نوعدت هايا لب * نيقداص متنك نا نوعدت
 ا د كلق نم ما ىلإ: الشر[ دقلو + نوكربتت

 الواف * نوعرضتي مهلعل ءارضلاو ءاسأبلاب مهانذخاف وه ىلاعتو كرابن هلوق ريسفت
 املف * نولمعي اوناكام ناطيشلا مهل نيزو مهبولف تي اوعرضت انساب مهءاجذا

 هتغب مهانذخا اوتوا امي اوحرف اذا ىتح “ىث لك باوبا مهلع عطقف * نوسلم مهاذاف

 6 نيملاعلا بر هلل دّمحاو اوملظ نيذلا موقلا رباد انحتق هب اوركذ ام اوسن

 ل رارطضالاو رايتخالا لاح سما لك ىف عجرم اوه ىلاعت سانا ابنه . رو.عا تاالافو
١-5 

 لاقو لا ءامعتلا ةروصيف ءالباا نم ىا © ”ىش لك باونا مهيلع انحتف ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو
4 

 هنم تاداعلا قراوخحخو .تاي الا روهظل اهراك نكي مل نم هرعس سدق ىُدرقلا هللادع ا خيشلا

 لامكلا راهطا دما تلقف دما ىمه نع مانملاو _تلكس ةفتربعلا كدا ا[ هذه عمان يقثلا ل دقن 21 "|

 مكبولق ىلع متخو مراصباو مكعمس هللاذخا نا متأدا لق 8 ىلاعتو كرانت هلوق ريسفت |

 نا مكتيارا لق * نوفدصي مه مث تايآلا فرصن فيك رظنا هب مكس أي هللاريغ هلا نم
 الا نيلسرملا لسرن امو * نوملاظلا موقلاالا كلب له ةرهج وا ةتغب هللا باذع مكيتا |

 نيدلاو * نونزحب مهالو مهلع فوخ الف حلصاو مهب نما نم نينرنننيو ب نيزيكتم

 « نوقسشي اوناكامب باذعلا مهسمي انناياب اويذك

 * بيغلا لعا الو هللا نئازخ ىدنع مكل لوقا ال لق و» ىلاعتو كرابت هلوقريسفت

 1 نأ ت46 'لا كنم هارا ىذلا ديدشلا لجولا اذه ام منهاربإ اي لاق :ىلاعت للان: يوت !-

 خلا تاتسح اهناكم نودحم ظوفحلا ح وللاىلع ادوضرع اذاف دبعلا تاكينب ءامسلاىلا ج رعت ةكئئالملا
 ىدادحلا لاق . "لا ةقيتلا ىف ادحاو أيش انوكي نا نك مالسالاو ناعالانا رابكلا ضعب لاق

 خلا هتارودقم نئازخ ىلاعت هلا نئازخ امناو دابعلا نئازخ لثم للا نتازخ سيلو

 | له لق ىلا ىحويامالا عسانا كلم نا كيل لوقا الو 0 ىلاعتو كراش هلوق ريسفنت

 ٍ مهلر ىلا اورشحن نا نوفاخ نيذلا 3 رذناو * نادك اللفأ ريصبلاو ىذا ىو

 ظ 7 6 نوقتي مهلعل عيفشالو ىلو هنودنم مهل سيل
 ١ خلا مالكلاب هني, ناريغنمكلملاةراشاب تبنامو . ليبقلا اذه نمنآر فلاو كللملا ناسلب تنام . ةثالثىحولاو

 6 ىثعلاو ةودغلاب معد نوعدي نيذلا درطتالو 0 ىلاعتو كراس هلوق ريسفت
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 ءاح اذا ىتح هللا ءاقلب اونذك

 مه 5 رزخح

 0 ”يعم عملا ا نكل ,ىلاعت , هتلاىلء “ىلا ظفل .قالطا لوالا ٠ روما تاي-الا فو
 نه باطخلالصف ىفو خلا هتلبق هب ىلاعت هللا نما ام لوقب نا ناعالا ةفصىف رصتخملا ردلا ىف لاق
 اوأر اذا نيكرشملازا - ىوري - لا هعئانص ةيؤر دنع ىلاعت هللا حبسو نيملسملا دالب ىف أعن

 ىش لكو دحاو ىلاعت سانا ملعاو 'لا ديحوتلا لها ْنَع هزواجمو ىلاعت هللا ةرفغم ةمايقلا مولا

 ا هندحو ىلع دهشي

 ارقو مهناذآ ىفو هوهقفي نا ةنك١ مهبولق ىلع انلعجو 9+ ىللاعتو كرابت هلؤق ريسفت
 اذه نا اورفك نيذلا لوش كنولداجي كؤاج اذا ىتح اهم اووي ال ةبآ لكاورب ناو

 * نورعشلامو مهسقنا الا نوكلهناو هنعزوأتيو هنعن وهن مهو + نيلوالاريطاسا آلا

 # رانلا ىلع اوفقو ذا ىرت ولو

 « نينمؤملا نم نوكتو انبرتايآب بذكتالو درت اتي اولاقف ل ىلاعتو كدابتالوق يسفت
 « نوذاكل مهعاو هنعاوهنامل اوداعل اودر ولو لبق نم نوفحي اوناك ام مهلادب لب

 سيلأ لاق م6 ىلع اوفقو ذا ىرتولو *« نيث وعم ن< امو'امندلا اسامح الا هنا اول !اقو

 نيدلا 3و 4 نورك متنك اهب باذعلا اوقوذف لاق انبرو ىلب اولاق قحلاب اذه
 هك ةتغب ةعاسلا مهمءاج

 مهرازوا نولمحم مك سد ألا هلوق ريش

 6 نورزي ام ءاسالا مهروهظ ىلع
 2 احر ةييطاو ةرود 0 نسحا هليقتسا هربق نم جرخ ا ندهّؤملا نا هريغو ىدنسلا لاك

 نم يو رخا,.ن كل مهذب لاق خا لكلا قوف درج ولا تنذ نحل ةريثك رازوالا نا ملعاو

 هنا قفوملا نب لع ع - ىكح كي ما ىلاعت شاي سفنلا ند حو رثلا نكع (اعاو .سفنلاب سفنلا
 ا مهعم ىلا تييحاف الاحر تي رق 1 نيدسلا نه 0 تح لاو

 نيذللريض.ةرخ آلا: رادللو_وهلو«كنفل الا'اندلا"ةؤنكلا امو م لاغتو كايت هلؤق يفت
 و نولقعت الفا نوقتي

 3 ايندلا دحىف لخدي داسفلاو نوكلا ملاعزم امهيف امو نوضرالاو تاومسلا قيقحتلا لها لاق

 35 اهتعةليل لع سأت اماو هللبونذلاو اياطخلاو مومفلاو ةرخآآلا رادىلءئسأت ام لاقفدباعرض:>او

 ةرصبلاب هنع هللاىضر رانيد نب كلامو انا ترسم لاق هللا همحر ناهيلس نب رفعج نا  ىكحم

 خا رمعي رصقب انريص اهيق رودي اهيبف 0 رق ارض انف رود يق

 نكلو كنوبذكيال مهناف نواوقي ىذلا كنزحيل هنا لعن دق له ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت
 اوذواو اد امل اوريصف كليف نم لس تدك دلو * نودحجم هللاتاياب نيملاظلا

 6 نيلسرملاءاسس نم كءاج دقلو هللا تاملكل لدبمالو انرصن مهنا ىت
 ديزت نايصعلا لها وهلو نايبصلا بعلك ةيئاسفنلا ةيويندلا تاعتملاب نوث 5 ىلإ ةايحلا ةراشالاو

 *لا ةيناحورلا ىلا ةيرسثيلا نم ريسلاو بجحلا ىف

 اقفن ىتتيتنا تعطتسا ناف مهضارعا كيلع ربك ناك ناو # ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 نم ننوكتالف ىدهلا ىل طع 9 هللإ ءاش ولو هب 3 مهيئأت ءامملاق .اًةلس وا ضرالاف

 ١ اولاقو * نوعجرب هلا مث هللا مهئعبي قوملاو نوعمسي اا * نيلهاجلا

 | # نوملعبال | مهركا خكللو ةيا لزني نا ىل اع رداق هللازنالق هبر نم ةيا ةلعلزت الول

 خا محل“ كعل ا نايدالا ىف سانلا نإ: ا



 م
 0 عج بص مصاص دس ص ترس مصسموجتص مصصسسب همحسم سمس ع ب دسم محم 3

 ١ صعالاى دل 40 هيلع نزنا الو ان 5 ىلاعتو كرام هلوق ريسفلا 9

 قربا دقلو ه نوسلب ام ميدلع امسدللو ٠ الحر ءاتاعجلاكلم دانلح < ولو 2 كور ,خنب المك 3

 ضرالاىف اوريسلق * نوثزهتسي هب اوناكام ممم اورحس نيذلاب قا كلبق نم ا

 7 نيبذكملا ةيقاع ناك فك اورظنا مْ

 خلا نيحو نامز لكى ءايلوالاو ءايبنالانم ندلا بابراب ةدر.ملا سوفنلا مس نم ءازبةصالانا لعا

 ةمحر لا هسفن ىلع لدقكا ف كف ضرالاو تاومكلا قام اكلت 5« ىلاعتو كرامته وق ريسفت 1

 اطئاخ ماديع قوه اق ةباحدل!ىقح ىف ىبشرال اع 0 0 ناله نا دإ لاش 2-5 نا ف 7-53 تت

9 1. 
 ءا كليف هلع طقس ذا

 هه - ل

 مهسفنا اورسخ نيذلا هذ بيزال ةميقلا موب ىلا مكنعءجيل 8: ىلاعتو كراش هلوقريسفت 5
 | - - حم ام - - . 7 . 2 -

 نأ لص هلال وسر تءمش لاك هةر ىبانع ثيدخا جرش ىف لف الا مامألا لاق

 0 1: 5 ٍ 2-6 8 - 3 ١
 نيطالا ارحب نس داق ربك الا 2علا ةرضضح لأق ثيدحا ( ءزح كلام ةمحررلا هللا لءج ١

 . 01 - <#. ٠
 أ محرلا!ئدترلا تاونب' ذا ىهآو ةعحرلا“ةبآ :انادحو

 9 1 9 / 1 ا 0 3
 هللا نع 3 ماع أ عمم وخو ليللاق نكسام هلو دك ىلاعو كراس هلوف رسل 6١ه -_ 5 هم 2

:2 7 

 2 انو دنا

 معاح رتقفلال وم 2 2م ارح الاوأ ةيلكم امييدحا نتمه وج قلخ ىلاعت تللانزا ) رخاىفو

 سلا لطاق 2 2 2 هلوقريسل 5

 بادعبىبر تيصع نا فاخا ىبالق 0 نك صمم نم نك او ممسأ نم لوا نكن

 ربصل هللا كنيس نأ: نينا 7 وغلا كلذو همحر دقب دموي 0 3 مظع موب

 هداعقوف صاقلاوهو هع هر 0 لكىبعوهف ف رمح كيس ناو وهالا هل فشاك الف

 :5 ريخا مكحلا وهو
 . تا ال 27 0 3 111 - - .-ٍ

 2 ت0 1 : 2 حوال كلمو ىف ديت كلل هداح رك | 6 لك © كاتو كرا هلوقريات 117
 : “6 ا“ مس 35

 نوديقتل كفا مل هذ هب هذال ل رد ١! اده َك
 - أ 6. ل 5

 عا كلذ '.ء ىلاعت هناش ولعل ناكملا ثيح نهال ةردقلا نم نق وفلان جد 2 ىف ى مءرانفل اىلو ىلا لاق
 ةِ -- -

 ا ١ لا ل 9 ل كب 1 ا
 6 عا سوفالا ةأأ دو ىولتلا توء رافذلا رهقف هدابع ميمح هرهث مت دقو ةيمدنل تاليواتاا ىفو

 هب لع قتنك لآق 6 رعس س دقدب 2 لح | هللا اجع خيش انَع 5 ىو مكعل 0 ا ولان 1 1[ نا

 دحاو هلا وه اغا لك ديشا ل لَك 5 ىرخا ههلا هللا ع ممل 2 ىلاعلاو كرام هلوق ريس 4

 قانلا هاما نوف رمز اك ةنوق رد تاسكلا مه اننا نيذلا ه4 رك ربت ا قرب ىلا

 كك ا بك وا ابذك هللا ىلع ىرتفا نع طا نمو نوئمؤيال مهف مهسفن| اورتعح

 حاشإ
 : اولق,نإ. الا مهتنتف 0 كوع 55

 مىسفنا ىلع اويذك يةكرظنا * نيكرشم انك ام انير هللاو ذ: ىلاعتو كرايتهلوت يفت 9
. . . 2 

 2 كلا عمسل نه مهو # نورتش اوناك ام مهمع لضو

 2 كت .ةاعاثلا ةوالعو ليلا 2 فخ ّنئاما قلاخأ هاله



 م ؟ عمن

 ب هصم

 هك هلل دنا 9: ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت

 رونلاو تاملظلا لعجو ضرالاو تاومسلاقلخ ىذلا 0 ىلاعتو كرام هلوقريسفت »م ا

 نا. ىور . خلا اضيا هلالآو هلاعفا رابتعاب ىلاعت هقاقحتسا ىلع هيبن قلحلاب دملا قيلعت ىفو
 21 لسوحملل اكيذكت تلزن ةي ألا هذه |

 ا 6 نيط نم مكقلخ ىذلاوه « نولدعي مهد اورفك نيذلامث لي ىلاعتو كراش هلوقريدتت |

 | ءاهقفلا نم ةعامحءاج هنا ىكح ا سوفالاضراو نولقلا تاو.س قل: ىلاعت للان ا ةراشالاو |

 *لا ثيغلا ىلا للاب فراعلا خيفلاىلا هلا

 6 هدنع ىمسم لجاو الجا ىذق مث 2و ىللاعتو كرابت هلوق ريسفت ه

 كلام مامالا لاق :لا 5 مث انيط هلعجو بارت نم مدا هللاقلح ةريره ىلا نع - ىورو -

 نيلجا ناسنا لكل نا مالسالا ءاكحلاق لا ا.همع هللا ضَر رمعو ركب ىبال لضف ربكا فرعاال
 "لا ةيمارتخالا لاج"آلا ىتاثلاو . ةيعيبطلالاجآلا اهدا

 6 نورتم ملا مث لي ىلاعتو كرات هلوق ريت < |
 ةراشالاو "لا ىت“ألا نامزلا ىف ايوس ارسشب هتروريص ركذي ةفطن هنوك تقو ناسنالانا معاو

 نع هدعبو ةرسضلانع هقارف مايال ( الجا ]ب هتمكح نم ح ورلل « ىضق ) ىلاعت سانا < مث
 4 قيقح ا هنطو

 معلو كرهجو رس م ضرالاىئو تاوعسلاق هللاوهو 0 ىلاغتو كراش هلوك ريسفلا 7”

 انور فكساو
 ا 5 وهو هر سدق دينجلا مساقلا وبا هيلع لخد هرسس س دق ىلعةسلا ىرسلان ا تك فاق 7

 خا ءاملعلاهدنع عمتجاف افيض رباك الا ضعبب لزن ىلازغلامامالا ذاتسا نيهرحلا ماما نا - ىور

 ضراىفىا «ضرالاىفو رث دوجولا تاوفسىفىا « تاومسااىف ٌتاوهو ]) ةيمجنا!تاليوأتلاىفو

4> 

 | لا سوفناا

 ٍ لا [تسيتآ سمع ناسنا هكءدوهرف صوصنلادقنود ] ىسرافلا هريسفتىف ىئشاكلا ظءاولانمسح لاق 4 |

 ا خا (هرسىرسوىرس ناسنالارس) ىسمدقلاشثيدحلاليوأت دنع ةمالسلاب هللا هاقيا ةمالعلا انخيش لاق ْ

 * نيضرعم اهنع اوناكالا مهد تايا نم ةيآ نه مهيتأت امو  ىلاعتو كرات هلوق ريسفت ه
 كي اوري ملا * نؤزهتسي هب اوناكام اونا مهرتأي فوسف مهناج امل قلاب اويذك دقف .. "|

  نكم مام ضرالا ف مقاتكم نرق نم مهلبق نم انكلها ؟ قع ىلاعتو كرايتهلوقريسفت | ٠١

 | مهونذي مماتكلهاف مهتحن نم ىرجت راهنالا انلعجو اراردم مهلع ءامسلا انلسراو 84

  نيرخآ انرق مهدعب نم انأشناو
 *هلا لادبا مهل لاقن'اذابغ" أنا لاق هنا هنع ّشاىضر ءادردلا ىلا نعو

 | نيذلالاقل مهمديابهوسملف ساطرقىف اباتك كيلع انلزن ولو وي ىلاعتو كرايت هلوقريسفت | 1١١
 أ 7 نايم روعس الا اذه نا اوزفك

 خا ةيقوصلا خ ويش ضعب هيلعرف حسبصلا ةالصدعب دحسملاىف امو سرد ناك نيمرحلامامانا 5 0-5 55
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